
 หนา   ๙ 

เลม      ตอนพเศษ      ง ราชกจจานุเบกษา ๙   มนาคม    
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการสิไงวดลຌอมหงชาติ 
รืไอง  นยบายละผนการสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ  พ.ศ.  ๎๑๒์ - ๎๑๓๙ 

 

 

ดยทีไคณะรัฐมนตรีเดຌมีมติมืไอวันทีไ  ๓  พฤศจิกายน  ๎๑๒์  หในชอบกับนยบายละผน 
การสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ  พ.ศ.  ๎๑๒์ - ๎๑๓๙  ตามทีไคณะกรรมการ
สิไงวดลຌอมหงชาติสนอ  ซึไงป็นการจัดทํานยบายละผนตอนืไองจากนยบายละผนการสงสริม
ละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ  พ.ศ.  ๎๑๐์ - ๎๑๑๙  นัๅน 

อาศัยอํานาจตามความ฿นมาตรา  ํ๏  (ํ)  หงพระราชบัญญัติสงสริมละรักษาคุณภาพ
สิไงวดลຌอมหงชาติ  พ.ศ.  ๎๑๏๑  ละตามคําสัไงสํานักนายกรัฐมนตรี  ทีไ  ๏๎๐/๎๑๒์  ลงวันทีไ   
๐  ธันวาคม  ๎๑๒์  รืไอง  มอบหมายละมอบอํานาจ฿หຌรองนายกรัฐมนตรีละรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติหนຌาทีไประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  ละกรรมการ฿นคณะกรรมการตาง โ  
ตามกฎหมาย  ละระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ละตามมติคณะรัฐมนตรีขຌางตຌน  จึงออกประกาศจຌง
การ฿ชຌนยบายละผนการสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ  พ.ศ.  ๎๑๒์ - ๎๑๓๙   

พืไอป็นกรอบนยบายละทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿นภาพรวม 
ของประทศอยางบูรณาการ  ซึไงสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ  ๎์  ปี  ละผนการปฏิรูปประทศ   
ดังมีสาระสําคัญตามทีไนบทຌายประกาศนีๅ 

 

ประกาศ  ณ  วันทีไ  ๏  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๎๑๒ํ 

พลอก  ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติหนຌาทีไ 
ประธานกรรมการสิไงวดลຌอมหงชาติ 



 
 

นยบายละผนการสงสรมิละรักษา 
คุณภาพสิ่งวดลຌอมหงชาติ พ.ศ. ๒๑๒๐ - ๒๑๓๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ส านักงานนยบายละผนทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลຌอม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งวดลຌอม 

 



 

 

 
  



 

 

สารบญั 

  หนຌา 

สรุปสาระส าคัญนยบายละผนการสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ  
พ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๓๕ ....................................................................................................................... ก – ซ 

บททีไ ํ บทน า 

 ํ.ํ ความส าคญั ......................................................................................................................... ํ  

 ํ.๎ วัตถุประสงค์ของการจัดท านยบายละผน 

การสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕ ........................ ๏ 

 ํ.๏ กรอบนวคิด฿นการวิคราะห์พืไอจัดท านยบายละผน 

การสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕ ........................ ๏ 

 ํ.๐ กระบวนการจัดท านยบายละผน 

การสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕ ........................ ๐ 

 ํ.๑ ผลการติดตามประมินผลนยบายละผนการสงสริมละรักษา 
คุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ พ.ศ. ๎๑๐์ - ๎๑๑๕ (ฉบับทีไ ํ) ........................................ ๔ 

บททีไ  ๎ สถานการณ์ ละนวนຌมทีไมีนัยส าคัญตอการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ละสิไงวดลຌอม฿นอนาคต 

 ๎.ํ สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมของประทศเทย ................................... ํ ํ 

 ๎.๎ นวนຌมส าคัญทีไมีผลตอการปลีไยนปลงหตุการณ์ทีไมีนัยส าคัญตอการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿นอนาคต ................................................................ ๏๐ 

บททีไ  ๏ ภาพฉายอนาคตการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไ งวดลຌอมของเทย 

฿นระยะ ๎์ ปขຌางหนຌา 

 ๏.ํ การวิคราะห์พืไอคຌนหาประดในทีไมีความเมนนอน ละปຓนหตุการณ์เมคาดคิด  
ทีไอาจจะกิดขึๅน ละมีนัยส าคัญตอการจดัการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

฿นอนาคต ......................................................................................................................... ๒๑ 

 ๏.๎ รงขับคลืไอนหลักทีไ฿ชຌปຓนรงยึดยงส าหรับการสรຌางภาพฉายอนาคต .......................... ๓๑ 

 ๏.๏ ชุดความคิดทีไ฿ชຌปຓนกรอบ฿นการสรຌางภาพฉายอนาคต ................................................... ๓๓ 

 ๏.๐ ภาพฉายอนาคตทีไมีอกาสจะกิดขึๅน฿นอีก ๎์ ปขຌางหนຌา ............................................... ๓๔ 

 ๏.๑ ภาพฉายอนาคตทีไพึงประสงค์ (Vision Scenario) ........................................................... ๔ํ 

 ๏.๒ ประดในทีไควร฿หຌความส าคัญ฿นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

฿นอนาคต ......................................................................................................................... ๔๎ 



สารบญั (ตอ) 

  หนຌา 

บ ท ทีไ  ๐  น  ย บ า ย  ล ะ  ผ น ก า ร ส ง  ส ริ ม  ล ะ รั ก ษ า คุ ณ ภ า พ สิไ ง  ว ด ลຌ อ ม  ห ง ช า ติ   
พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕ 

 ๐.ํ กรอบนวคิด ................................................................................................................... ๔๓ 

 ๐.๎ วิสัยทัศน ์.......................................................................................................................... ๔๕ 

 ๐.๏ ปງาหมายรวม................................................................................................................... ๔๕ 

 ๐.๐ นยบาย ........................................................................................................................... ๔๕ 

นยบายทีไ ํ จดัการฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางมัไนคงพืไอความสมดุล ปຓนธรรม 

ละยัไงยืน ...................................................................................................... ํ ์ํ 

นยบายทีไ ๎ สรຌางการติบตทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมพืไอความมัไงคัไง 
ละยัไงยืน ....................................................................................................... ํ ํ๑ 

นยบายทีไ ๏ ยกระดับมาตรการ฿นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ละสิไงวดลຌอม .............................................................................................. ํ ๏ํ 

นยบายทีไ ๐ สรຌางความปຓนหุຌนสวน฿นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ละสิไงวดลຌอม .............................................................................................. ํ ๏๕ 

บททีไ  ๑ การขับคลืไอนนยบายละผนการสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ  
พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕  

 ๑.ํ นวทางการขับคลืไอนนยบายละผนฯ พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕ เปสูการปฏิบัต ิ....... ํ ๐๓ 

 ๑.๎ การติดตามความกຌาวหนຌาละทบทวนนยบายละผนฯ  
พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕ ปຓนระยะ .................................................................................. ํ ๑ํ 

 

ภาคผนวก อักษรยอชืไอหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบญัตาราง 

หนຌา 

ตารางทีไ ํ ชุดความคิดทีไ฿ชຌปຓนกรอบ฿นการสรຌางภาพฉายอนาคต ................................................. ...๓๓ 

ตารางทีไ ๎ นยบายหลัก นยบายยอย ละตัวชีๅวัด ......................................................................... ...๕๏ 

 

 

สารบญัรูป 

รูปทีไ ํ กรอบนวคิด฿นการสรຌางภาพฉายอนาคต .................................................................................. ๐ 

รูปทีไ ๎ กระบวนการจัดท านยบายละผนการสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอม 

 หงชาติ พ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๓๕ ................................................................................................ ๓ 

รูปทีไ ๏ รงขับคลืไอนหลักละภาพฉายอนาคต ................................................................................. ๓๔ 

รูปทีไ ๐ ความสัมพันธ์ละชืไอมยงของการก าหนดนยบาย ............................................................... ๕์ 

รูปทีไ ๑ ผนผังความชืไอมยงสถานการณ์ ละประดในปัญหาทีไคาดวาจะกิดขึๅนอยางมีนัย 

 ตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿นอนาคตกับการก าหนดนยบายละ 

 ผนการสงสรมิละรักษาคณุภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ พ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๓๕ ........................ .๕ํ 

รูปทีไ ๒ ผนภาพสดงความชืไอมยงของปງาประสงค์ ตัวชีๅวัด นยบายยอย ละนวนยบาย 

 ภาย฿ตຌนยบายทีไ ํ ................................................................................................................ ๕๕ 

รูปทีไ ๓ ผนภาพสดงความชืไอมยงของปງาประสงค์ ตัวชีๅวัด นยบายยอย ละนวนยบาย 

 ภาย฿ตຌนยบายทีไ ๎...............................................................................................................ํํ๏ 

รูปทีไ ๔ ผนภาพสดงความชืไอมยงของปງาประสงค์ ตัวชีๅวัด นยบายยอย ละนวนยบาย 

 ภาย฿ตຌนยบายทีไ ๏...............................................................................................................ํ๎๕ 

รูปทีไ ๕ ผนภาพสดงความชืไอมยงของปງาประสงค์ ตัวชีๅวัด นยบายยอย ละนวนยบาย 

 ภาย฿ตຌนยบายทีไ ๐...............................................................................................................ํ๏๓  

รูปทีไ ํ์ ผังความชืไอมยงการถายทอดนยบายละผนทีไกีไยวขຌองกับการจัดการ 
 ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมเปสูการปฏิบัติ..............................................................ํ๐๒ 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

สรุปสาระส าคัญ 
นยบายละผนการสงสริมละรักษา

คุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ  
พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕ 



ก 

 

สรุปสาระส าคัญ 

นยบายละผนการสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ  
พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕ 

ํ. หลักการละหตุผล 

ทิศทางการพัฒนาประทศทีไผานมา เดຌมุงสรຌางการติบตทางศรษฐกิจพืไอ฿หຌมีขีดความสามารถ  

฿นการขงขันทีไทัดทียมกับนานาประทศเดຌ ละพิไมรายเดຌของประชาชน฿หຌสูงขึๅนละมีคุณภาพชีวิตทีไดีขึๅน 
ขณะทีไมีการ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติซึไงปຓนฐาน฿นการผลิตละการบริภคทีไขาดการค านึงถึงความสมดุลละ
ศักยภาพ฿นการรองรับของระบบนิวศธรรมชาติ รวมถึงมีการปลดปลอยมลพิษสะสมจากกระบวนการผลิต
ละการบริภคออกสูสิไงวดลຌอมจ านวนมาก จึงท า฿หຌสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

ของประทศลดลงละสืไอมทรมลงทัๅงดຌานปริมาณละคุณภาพอยางรวดรใว  สงผล฿หຌมีภาระคา฿ชຌจาย 

การจัดการตอตຌนทุนดຌานสิไงวดลຌอมสูงขึๅน ประกอบกับกระสการปลีไยนปลงทีไกิดขึๅนทัไวลกปຓนเป 

อยางรวดรใว ละหลากหลายมิติทัๅงศรษฐกิจ สังคม สิไงวดลຌอม ละทคนลยี ซึไงนับวาปຓนรงกดดัน
ละทຌาทายตอประทศเทยทีไตຌองผชิญกับรืไองดังกลาวอยางหลีกลีไยงเมเดຌ  อยางเรกใตาม ประทศเทย 

เดຌตระหนักละตรียมความพรຌอม฿นการรับมือละปງองกันผลกระทบทีไจะกิดขึๅน จึงเดຌด านินการ 

จัดท านยบายละผนการสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕ ตอนืไอง
จากนยบายละผนฯ พ.ศ. ๎๑๐์ - ๎๑๑๕ ซึไงปຓนฉบับรกละสิๅนสุดระยะวลาการ฿ชຌ พืไอ฿หຌปຓน 

เปตามมาตรา ํ๏ (ํ) หงพระราชบัญญัติสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ พ.ศ. ๎๑๏๑ 
ละ฿ชຌปຓนกรอบนยบายละทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมของประทศ 
ละถายทอดเปสูการปฏิบัติ฿หຌหในผลปຓนรูปธรรมผานผนระดับตางโ ฿นชวงระยะ ๎์ ปตอเปขຌางหนຌา 

การจัดท านยบายละผนการสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ พ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๓๕ 
เดຌมีการศึกษา ทบทวน วิคราะห์ขຌอมูลสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ปัจจัยทีไปຓน
รงผลักดันละปัจจัยขับคลืไอนทีไปຓนนวนຌมระดับลก ละประดในกิด฿หมทีไคาดวาจะกิดขึๅน รวมถึง
ประดในการพัฒนาทีไส าคัญทัๅง฿นสวนของกฎหมาย ละนยบายละผนตางโ ทีไกีไยวขຌอง  ละด านิน
กระบวนการจัดท าภาพฉายอนาคตพืไอคຌนหาประดในความเมนนอนละหตุการณ์เมคาดคิดทีไอาจจะ
กิดขึๅน฿นมิติสังคม ทคนลยี ศรษฐกิจ สิไงวดลຌอม การมืองละกฎหมาย ละพลังงาน ละมีนัยส าคัญ
ตอการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿นอนาคต รวมทัๅงจัดท าวิสัยทัศน์ ประดใน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿นระยะ ๎์ ปขຌางหนຌา ละเดຌจัดท า
นยบายละผนการสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ พ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๓๕ ขึๅน ดยปຂดอกาส
฿หຌภาครัฐ ภาคอกชน องค์กรพัฒนาอกชน องค์กรระหวางประทศ สถาบันการศึกษา ละประชาชน 

ทีไกีไยวขຌอง ขຌามามีสวนรวม฿นการ฿หຌขຌอคิดหใน ละขຌอสนอนะ ผานกระบวนการทีไหลากหลาย เดຌก 



 

ข 

 

การประชุมระดมความคิดหใน฿นกลุมยอย จ านวน ํํ ครัๅง การส ารวจความคิดหในดຌวยวิธีดลฟาย จ านวน ๏ 
ครัๅง การสัมภาษณ์ผูຌชีไยวชาญ จ านวน ๎ํ ทาน การลงพืๅนทีไศึกษาชิงลึก จ านวน ๔ ประดใน ละการสัมมนา
รับฟังความคิดหในระดับประทศ จ านวน ๏ ครัๅง ซึไงมีคณะกรรมการก ากับดຌานวิชาการ ก ากับการด านินงาน 
จากนัๅนจึงน าสนอตอคณะอนุกรรมการนยบายละผนการสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ 
พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕ คณะกรรมการสิไงวดลຌอมหงชาติ ละคณะรัฐมนตรีพืไอพิจารณา฿หຌความหในชอบ 
ตามล าดับ ละประกาศ฿ชຌ฿นราชกิจจานุบกษา ตอเป 

๎. วัตถุประสงค์ 
๎.ํ พืไอปຓนกรอบนยบายละทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมของ

ประทศอยางบูรณาการ฿นระยะ ๎์ ปขຌางหนຌา 
๎.๎ พืไอ฿หຌทุกภาคสวนทีไกีไยวขຌอง฿ชຌปຓนกรอบนวทาง฿นการจัดท าผนมบทละผนปฏิบัติการ

ระยะกลาง (๑ ป) ละสามารถน าเปขับคลืไอน฿หຌการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมของ
ประทศปຓนเปอยางหมาะสม ปຓนชิงรุก ละมีประสิทธิภาพ 

๎.๏ พืไอพิไมสมรรถนะ฿นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไ งวดลຌอมทีไ อืๅอตอ 

การสริมสรຌางการติบตทางศรษฐกิจละสังคมอยางปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ละสามารถสรຌางความสมดุล
ละยัไงยืน฿นการพัฒนาประทศ รวมถึงสามารถรองรับละทาทันตอการปลีไยนปลงของลกละภูมิภาค 

๏. กรอบนวคิด 

การจัดท านยบายละผนการสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอม พ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๓๕ ฉบับนีๅ เดຌวาง
กรอบนวคิด ๏ นวคิดทีไส าคัญ เดຌก ํ) การนຌอมน าหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงมา฿ชຌ฿นการวาง
นวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมอยางสมดุล มุงนຌนการวางรากฐานของสังคม฿หຌ
พึไงตนองเดຌละกิดความมัไนคง สามารถตอยอดสูการพัฒนาศรษฐกิจทีไสรຌางความจริญติบต฿หຌกับประทศ
อยางมัไงคัไง ๎) การปรับกระบวนทัศน์฿หมพืไอ฿หຌกิดการพัฒนาทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมอยางขຌมขຌนละ
จริงจัง ซึไงประกอบดຌวย ๐ กระบวนทัศน์ เดຌก (ํ) การมองระบบศรษฐกิจ สังคม ละสิไงวดลຌอมบบปຓน
องค์รวม (๎) การมองกระบวนการผลิตละการบริภคปຓนระบบครบวงจร (๏) การมองลก ภูมิภาค ประทศ 
ละทຌองถิไนอยางชืไอมยงกัน ละ (๐) การบริหารจัดการ฿หຌกิดความยืดหยุนตามลักษณะพืๅนทีไละปัญหา  
ละ ๏) การพัฒนาศรษฐกิจละสังคมบนฐานการ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติทีไมีประสิทธิภาพละสงผลกระทบ
ตอสิไงวดลຌอมนຌอย มุงนຌน฿หຌกิดการพิไมมูลคาทางศรษฐกิจบนพืๅนฐานการ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติอยางมัไนคง
ละยัไงยืน  

๐. วิสัยทัศน์ 

ประทศเทยมีฐานทรัพยากรธรรมชาติทีไสมดุลละยัไงยืน ละปຓนสังคมทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม 

 



ค 

 

๑. ปງาหมายรวม มี ๏ ปງาหมาย เดຌก 

๑.ํ ประทศเทยมีการพัฒนาศรษฐกิจ สังคมละสิไงวดลຌอมอยางบูรณาการบนพืๅนฐานของการ
พัฒนาทีไยัไงยืน ดยศรษฐกิจละสิไงวดลຌอมสามารถสงสริมละสนับสนุนซึไงกันละกัน พืไอความอยูดีมีสุข
ของประชาชน ละประทศเทยมีภูมิคุຌมกันตอความสีไยงจากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศละ 

ภัยธรรมชาติ 

๑.๎ หนวยงานภาครัฐ ภาคอกชน ละภาคประชาชนมีขีดความสามารถละรวมมือกัน฿นการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมอยางมีประสิทธิภาพละปຓนธรรม 

๑.๏ ประทศเทยมีบทบาทรวมสรຌางสรรค์ศรษฐกิจละสังคมทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมกับประชาคม
ลก 

๒. นยบายละผนการสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ พ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๓๕  
ม ี๐ นยบายหลัก ํ๎ นยบายยอย ๏๔ ตัวชีๅวัด ํํ๒ นวนยบาย คือ 

นยบายทีไ ํ จัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางมัไนคงพืไอความสมดุล ปຓนธรรม ละยัไงยืน 

นยบายทีไ ๎ สรຌางการติบตทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมพืไอความมัไงคัไงละยัไงยืน 

นยบายทีไ ๏ ยกระดับมาตรการ฿นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

นยบายทีไ ๐ สรຌางความปຓนหุຌนสวน฿นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

 

นยบายทีไ ํ จัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางมัไนคงพืไอความสมดุล ปຓนธรรม ละยัไงยืน 
ปງาประสงค์ของนยบายคือ มีทรัพยากรธรรมชาติละความหลากหลายทางชีวภาพทีไอุดมสมบูรณ์ละ 

คงความสมดุลของระบบนิวศ ละปຓนฐาน฿นการสรຌางความมัไนคงทางอาหาร นๅ า ละพลังงาน ซึไงมุงนຌน฿หຌกิด
ความสมดุล฿นการอยูรวมกับธรรมชาติอยางกลมกลืน ดยสงวนละอนุรักษ์พืๅนทีไทีไยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ 
ทางธรรมชาติละมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเวຌพืไอ฿หຌมีระบบนิวศทีไสมดุลตอเป รวมถึงจัด฿หຌมีระบบ
การขຌาถึง บงปันละ฿ชຌประยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอยางปຓนธรรม ดยจ ากัดการ฿ชຌประยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติทีไเมกินอัตราการฟຕนฟูของทรัพยากรพืไอความยัไงยืน ประกอบดຌวย ๎ นยบายยอยคือ 
นยบายทีไ ํ.ํ อนุรักษ์ ฟຕนฟู ละ฿ชຌประยชน์ฐานทรัพยากรธรรมชาติละความหลากหลายทางชีวภาพ 

อยางสมดุล ยัไงยืนละปຓนธรรม ซึไงมีประดในหลักตามรายสาขาคือ ทรัพยากรปຆาเมຌละความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ทรัพยากรดินละทีไดิน ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรนๅ า ละทรัพยากรทางทะลละชายฝัດง  ละ
นยบายทีไ ํ.๎ จัดการทรัพยากรธรรมชาติพืไอความมัไนคงดຌานอาหาร นๅ า ละพลังงาน มี ๏ ประดในหลัก
เดຌก การจัด฿หຌมีอาหาร นๅ า ละพลังงานอยางพียงพอ การขຌาถึงอาหาร นๅ า ละพลังงานอยางทัไวถึงละ
ทาทียมกัน ละการสรຌางสถียรภาพทางอาหาร นๅ า ละพลังงาน ดยมี ํ๎ ตัวชีๅวัดคือ (ํ) มีพืๅนทีไปຆาเมຌ
รຌอยละ ๐์ ของพืๅนทีไประทศ (๎) ดัชนีบัญชีการปลีไยนปลงสถานภาพพันธุ์พืชละพันธุ์สัตว์ทีไสีไยงตอการ
ถูกคุกคาม (Red List Index) (ลดลง) (๏) สัดสวนทีไดินทีไมีการ฿ชຌประยชน์เมหมาะสมกับศักยภาพละสมรรถนะ
ของทีไดิน (ลดลง) (๐) ทุกครัวรือนมีนๅ าดืไมทีไปลอดภัยละมีราคาทีไสามารถหาซืๅอเดຌ (๑) มีการจ านกขตพืๅนทีไ



 

ง 
 

ศักยภาพร ละขตหลงรพืไอการท าหมืองของรทีไส าคัญ ครอบคลุมทัๅงประทศ (๒) อัตราการจับสัตว์นๅ า
ตอการลงรงประมงทะล ฿น ํ ชัไวมง ฿นนานนๅ าเทย (พิไมขึๅน) (๓) ดัชนีความมัไนคงทางอาหาร (ระดับดีขึๅน) 
(๔) ดัชนีความมัไนคงทางนๅ า (ระดับดีขึๅน) (๕) ดัชนีความมัไนคงทางพลังงาน (ระดับดีขึๅน) (ํ์) สัดสวนการ฿ชຌ
ทรัพยากรนๅ าตอมูลคาผลิตภัณฑ์มวลรวมภาย฿นประทศ (ลดลง) (ํํ) สัดสวนการ฿ชຌพลังงานตอมูลคา
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาย฿นประทศ (ลดลงอยางนຌอยรຌอยละ ๏์ ภาย฿นป พ.ศ. ๎๑๓๕ มืไอทียบกับป พ.ศ. 
๎๑๑๏) ละ (ํ๎) สัดสวนพืๅนทีไกษตรกรรมยัไงยืนตอพืๅนทีไกษตรกรรมทัๅงประทศ (พิไมขึๅน) 

 

นยบายทีไ ๎ สรຌางการติบตทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมพืไอความมัไงคัไงละยัไงยืน ปງาประสงค์ของ
นยบายคือ ประชาชนอยู฿นสภาพวดลຌอมทีไมีคุณภาพ ละมีความปลอดภัยตอสุขภาพบนฐานการติบต
ทางศรษฐกิจทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ซึไงมุงนຌนการสรຌางระบบการผลิตละบริภคทีไ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติ
อยางคุຌมคาละมีประสิทธิภาพ กอ฿หຌกิดของสียละมลพิษนຌอยทีไสุด ประกอบดຌวย ๏ นยบายยอยคือ 
นยบายทีไ ๎.ํ สรຌางระบบศรษฐสังคมทีไกืๅอกูลละปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม มี ๐ ประดในหลักเดຌก  
การจัดการวัสดุละขยะ การจัดการคุณภาพนๅ า การจัดการคุณภาพอากาศ ละการจัดการความสีไยงจาก
สารคมี นยบายทีไ ๎.๎ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพสิไงวดลຌอมตามลักษณะพืๅนทีไ มี ๐ ประดในหลักเดຌก 
การจัดการสิไงวดลຌอมมือง การจัดการสิไงวดลຌอมหลงทองทีไยว การจัดการสิไงวดลຌอมพืๅนทีไอุตสาหกรรม 
ละการจัดการสิไงวดลຌอมธรรมชาติ ละสิไงวดลຌอมศิลปกรรม ละนยบายทีไ ๎.๏ สรຌางภูมิคุຌมกันตอ 

การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ ละสงสริมการพัฒนาบบคาร์บอนตไ า มี ๎ ประดในหลักเดຌก  
การปรับตัวพืไอสรຌางความพรຌอม฿นการรับมือตอการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศละภัยธรรมชาติ ละ 

การลดกຍาซรือนกระจก ละการสงสริมการติบตทีไปลอยคาร์บอนตไ า ดยมี ํ๐ ตัวชีๅวัดคือ (ํ) ปริมาณ 

การบริภคทรัพยากร฿นประทศตอมูลคาผลิตภัณฑ์มวลรวมภาย฿นประทศ (ลดลง) (๎) สัดสวนการน าขยะ
กลับมา฿ชຌประยชน์฿หม (พิไมขึๅน) (๏) ปริมาณขยะทีไขຌาระบบก าจัดขัๅนสุดทຌาย (ตัน) (ลดลง) (๐) คุณภาพนๅ า฿น
หลงนๅ าผิวดินละหลงนๅ าทะลอยู฿นกณฑ์ดี (พิไมขึๅน) (๑) ดัชนีของปรากฏการณ์ยูทรฟຂคชัไน (ลดลง)  
(๒) ความหนานนของขยะพลาสติก฿นทะลตอตารางกิลมตร (ลดลง) (๓) คาฝุຆนละอองขนาดลใก (PM2.5 

ละ PM10) อยู฿นกณฑ์มาตรฐาน (พิไมขึๅน) (๔) มีกลเกละระบบบริหารจัดการสารคมีของประทศทีไ
คุຌมครองสุขภาพละความปลอดภัยของประชาชนละสิไงวดลຌอม (๕) จ านวนมืองทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม 
(พิไมขึๅน) (ํ์) สัดสวนพืๅนทีไสีขียว฿นมืองปຓนเปตามกณฑ์ขององค์การอนามัยลก (๕ ตารางมตรตอ
คน) (ํํ) สัดสวนการ฿ชຌพลังงานหมุนวียนตอการ฿ชຌพลังงานขัๅนสุดทຌาย (รຌอยละ ๏์) (ํ๎) สัดสวนของ
สิไงวดลຌอมธรรมชาติ ละสิไงวดลຌอมศิลปกรรมทีไมีการบริหารจัดการสิไงวดลຌอมบริวณดยรอบ (พิไมขึๅน) 
(ํ๏) ปริมาณการปลอยกຍาซรือนกระจกลดลงรຌอยละ ๎์ - ๎๑ จากปริมาณการปลอย฿นกรณีปกติภาย฿นป 
พ.ศ. ๎๑๓๏ ละ (ํ๐) จ านวนประชากรทีไสียชีวิต สูญหาย ละเดຌรับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติตอ
ประชากร ํ์์,์์์ คน (ลดลง) 

 



จ 

 

นยบายทีไ ๏ ยกระดับมาตรการ฿นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
ปງาประสงค์ของนยบายคือ มีครืไองมือละกลเกทีไพิไมสมรรถนะ฿หຌการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอมมีประสิทธิภาพ ปຓนชิงรุก ละสนับสนุนการพัฒนาละขับคลืไอนประทศ฿หຌมีการติบต 

ทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ประกอบดຌวย ๐ นยบายยอยคือ นยบายทีไ ๏.ํ พัฒนาละปรับปรุงกฎหมาย 
ละกระบวนการยุติธรรมดຌานสิไงวดลຌอม ดຌวยการคุຌมครองสิทธิทางดຌานสิไงวดลຌอม ละกฎกณฑ์ ขຌอบังคับ
ทีไจะน ามา฿ชຌสงสริมหรือปງองกันกิจกรรมทีไสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม รวมถึง 
การอ านวยความสะดวก฿หຌขຌาถึงกระบวนการยุติธรรมทางสิไงวดลຌอมอยางมีประสิทธิภาพ นยบายทีไ ๏.๎ 
สงสริมละพิไมประสิทธิภาพการ฿ชຌครืไองมือทางศรษฐศาสตร์฿นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม ดຌวยการพัฒนาครืไองมือพืไอสรຌางรงจูง฿จละพิไมประสิทธิภาพ฿นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม รวมทัๅงพืไอการประมินความคุຌมคา฿นระดับนยบายละยุทธศาสตร์ 
นยบายทีไ ๏.๏ พัฒนาระบบฐานขຌอมูลละตัวชีๅวัด ดຌวยการจัดวางละออกบบระบบฐานขຌอมูล 

ดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿หຌปຓนฐานขຌอมูลดียว มีระบบชืไอมยงขຌอมูลจากระดับต าบล 

เปจนถึงระดับประทศ รวมทัๅงขຌอมูลของภาคอกชน ตลอดจน฿หຌประชาชนทุกคนสามารถขຌาถึงขຌอมูลเดຌ
ดยสะดวกละงาย ละนยบายทีไ ๏.๐ วิจัยละพัฒนาทคนลยีละนวัตกรรมทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม 
ดຌวยการสรຌางรูปบบละนวทาง฿หຌกิดการวิจัยละพัฒนาทคนลยีละนวัตกรรมทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม
พืไอสรຌางปัจจัยชิงยุทธศาสตร์฿หຌกิดการขับคลืไอนสังคมละศรษฐกิจทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ละ
สนับสนุนการสรຌางขีดความสามารถ฿นการขงขันของประทศ ดยมี ๑ ตัวชีๅวัดคือ (ํ) ดัชนีธรรมาภิบาล
พืไอสิไงวดลຌอม (ระดับดีขึๅน) (๎) ดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมภาย฿นประทศทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม (Green GDP) 
(ระดับดีขึๅน) (๏) งบประมาณภาครัฐพืไอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม (PEER) (พิไมขึๅน)  
(๐) รายเดຌจากภาษีละคาธรรมนียมทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม (พิไมขึๅน) ละ (๑) งบประมาณ
การวิจัยละพัฒนาทคนลยีละนวัตกรรมทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม (พิไมขึๅน) 

 

นยบายทีไ ๐ สรຌางความปຓนหุຌนสวน฿นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
ปງาประสงค์ของนยบายคือ ทุกภาคสวนมีบทบาท฿นการรวมดูลรักษา ละ฿ชຌประยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอมของประทศ฿นลักษณะความปຓนจຌาของทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมรวมกัน  
ดยสงสริม฿หຌทุกภาคสวนเดຌรียนรูຌ ละมีภาระรับผิดชอบรวมกันกับภาครัฐ฿นการ฿ชຌประยชน์ละบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมของประทศ รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถ฿นการรวมมือ 

กับตางประทศดຌานสิไงวดลຌอม ประกอบดຌวย ๏ นยบายยอยคือ นยบายทีไ ๐.ํ พัฒนาองค์ความรูຌละ
กิจกรรมพืไอสรຌางสังคมทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ดຌวยการสรຌางพืๅนฐาน฿หຌกิดการปลีไยนปลงพฤติกรรม 

สูความปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมทัๅงการสรຌางองค์ความรูຌ ทัศนคติ คานิยม ความชืไอ ละสภาพวดลຌอมภายนอก
ตางโ ทีไสงผลตอการปรับพฤติกรรม฿หຌปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม นยบายทีไ ๐.๎ สริมสรຌางความขຌมขใงละ
การมีสวนรวม฿หຌกับทุกภาคสวนอยางบูรณาการ ดຌวยการปຂดอกาส฿หຌขຌามามีสวนรวมดูลละรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ละนยบายทีไ ๐.๏ พิไมขีดความสามารถการพัฒนาความรวมมือดຌาน



 

ฉ 

 

สิไงวดลຌอมระหวางประทศชิงรุก ดຌวยการตรียมบุคลากร฿หຌมีความพรຌอม พัฒนาฐานขຌอมูลกลางทีไกีไยวขຌอง
กับความรวมมือระหวางประทศ ละสนับสนุนการวิจัยพืไอตรียมรับมือละพิไมศักยภาพดຌานความรวมมือ
ระหวางประทศ฿นชิงรุก ดยมี ๓ ตัวชีๅวัดคือ (ํ) มีการด านินการกีไยวกับการศึกษารืไองการพัฒนาอยางยัไงยืน 
ละการปຓนพลมืองลก (๎) จ านวนองค์กรภาคประชาสังคมทีไขຌามามีบทบาทอยางขຌมขຌน฿นการดูลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม (พิไมขึๅน) (๏) จ านวนการจຌางงานสีขียว (Green Jobs) (พิไมขึๅน)  
(๐) สัดสวนปริมาณการจัดซืๅอจัดจຌางสินคຌาละบริการทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม (พิไมขึๅน) (๑) จ านวนของสืไอ
ทีไผลิตรายการหรือขຌอมูลพืไอผยพรละ฿หຌความรูຌรืไองสิไงวดลຌอม (พิไมขึๅน) (๒) การด านินงาน฿นประทศ
ทีไตอบสนองตอความตกลงพหุภาคีดຌานสิไงวดลຌอม (MEAs) (พิไมขึๅน) ละ (๓) สัดสวนของตัวชีๅวัดการพัฒนา
ทีไยัไงยืนดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมทีไบรรลุตามปງาหมายการพัฒนาทีไยัไงยืน (พิไมขึๅน) 

๓. การขับคลืไอนนยบายละผนการสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ พ.ศ. ๎๑๒์ 
- ๎๑๓๕ 

การขับคลืไอนนยบายละผนการสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ พ.ศ. ๎๑๒์ – 
๎๑๓๕ ฿หຌกิดผล฿นทางปฏิบัติ บรรลุวิสัยทัศน์ ปງาหมาย ปງาประสงค์ ละตัวชีๅวัดทีไก าหนด จ าปຓนตຌองมี
การสนับสนุน สงสริม ละผลักดันจากทุกภาคสวนอยางบูรณาการ฿นทุกระดับ ทัๅงภาคการมือง ภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ ภาคประชาชน ภาคอกชน สถาบันการศึกษา ละองค์กรพัฒนาตางโ พืไอ฿หຌกิดการมีสวนรวม
฿นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมตามนวทางปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง ทีไมีทิ ศทาง 
มุงเปสูปງาหมายการพัฒนาทีไยัไงยืน ดังนัๅน นยบายละผนการสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ
ฉบับนีๅ จึงเดຌก าหนดนวทาง฿นการขับคลืไอน ละการติดตามนยบายละผนฯ ดังนีๅ 

๓.ํ นวทางการขับคลืไอนนยบายละผนฯ พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕ เปสูการปฏิบัติ 
 การถายทอดนยบายละผนการสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ พ.ศ. 
๎๑๒์ – ๎๑๓๕ พืไอผลักดัน฿หຌกิดการด านินงานตามนวนยบาย ละสามารถกิดผล฿นทางปฏิบัติ 
บรรลุปງาประสงค์ ละปງาหมายตัวชีๅวัดทีไก าหนดเวຌเดຌ จ าปຓนตຌองเดຌรับการสนับสนุนละความรวมมือจาก 

ทุกภาคสวน พืไอ฿หຌกิดการบูรณาการ฿นทุกระดับทัๅงภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคอกชน องค์กรพัฒนาอกชน 
สถาบันการศึกษา องค์การระหวางประทศ ละสืไอมวลชน ตลอดจนภาคประชาชนอยางหมาะสมละ
ตอนืไอง ดยมีนวทางการขับคลืไอนนยบายละผนการสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ  
พ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๓๕ เปสูการปฏิบัติดังนีๅ 

๓.ํ.ํ ผลักดัน฿หຌนยบายละผนฯ พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕ ปຓนสวนขยายภาย฿ตຌ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๎์ ป ละผนการปฏิรูปประทศดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม  
พืไอ฿หຌความส าคัญละสนับสนุนการขับคลืไอนนยบายละผนฯ พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕ เปพรຌอมกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๎์ ป ละผนการปฏิรูปประทศทีไมีการถายทอดลงสูหนวยงานตละระดับ฿หຌมี
ความสอดคลຌองละมุงสูปງาหมายดียวกัน 



ช 

 

๓.ํ.๎ ถายทอดปງาหมายละนวนยบายสูผนปฏิบัติการระยะกลาง ซึไงมีผนหลักคือ 
ผนจัดการคุณภาพสิไงวดลຌอม ละผนมบทฉพาะดຌานหรือฉพาะประดในตางโ พืไอปลงนวนยบาย
เปสูการปฏิบัติ฿หຌหในผลอยางปຓนรูปธรรม พรຌอมก าหนดหนวยงานรับผิดชอบทีไชัดจน ละถายทอด
ปງาหมายตัวชีๅวัดเปสูการก าหนดคาปງาหมาย฿นตละชวงวลา ดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอมตຌองประสานชีๅจงท าความขຌา฿จ ผยพรประชาสัมพันธ์฿หຌกับหนวยงานทัๅงภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ภาคอกชน องค์กรพัฒนาอกชน ละสถาบันการศึกษา ฿นการน านวนยบายเปผนวกเวຌ฿นผนมบทของ
หนวยงาน฿หຌมีความสอดคลຌองละปຓนเป฿นทิศทางดียวกัน 

๓.ํ.๏ สรຌางความขຌา฿จ฿นบทบาทของตละภาคสวน ดยสรຌางกระบวนการถายทอดละ
สรຌางความขຌา฿จ฿หຌกทุกภาคสวน เดຌก หนวยงานภาครัฐสวนกลาง ระดับภาค ละสวนภูมิภาค องค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน ภาคอกชน องค์กรพัฒนาอกชน สถาบันการศึกษา ประชาชน สืไอมวลชน ละ
องค์การระหวางประทศ ฿หຌเดຌรับรูຌละขຌา฿จ฿นบทบาทของตนอง พืไอ฿หຌกิดการยอมรับละตระหนัก 

ถึงความส าคัญตอนยบายละผนฯ พ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๓๕ ละด านินงานสอดประสานซึไงกันละกัน 

฿นการขับคลืไอนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿นภาพรวมของประทศ฿หຌมีประสิทธิภาพ
ยิไงขึๅน  

๓.ํ.๐ สรຌางระบบการก ากับละการตรวจสอบการด านินงานตามนยบายละผนฯ  
พ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๓๕ ฿หຌมีประสิทธิภาพ  

ํ) พัฒนาตัวชีๅวัดปງาหมายทีไมีลักษณะบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงาน ดย
พิจารณาก าหนดตัวชีๅวัดยอยทีไมีความชืไอมยงกับประดในดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿หຌปຓน
ปງาหมายรวมกันของตละหนวยงาน พืไอปຓนทิศทางการปฏิบัติ งานอยางบูรณาการระหวางกระทรวง  
กลุมจังหวัด จังหวัด ละพืๅนทีไ รวมทัๅงประสานละสรຌางความขຌา฿จกับส านักงบประมาณพืไอพิจารณา
จัดสรรงบประมาณอยางบูรณาการ 

๎) รายงานผลความกຌาวหนຌาของปງาหมายละตัวชีๅวัด รวมถึงปัญหาละอุปสรรค
฿นการถายทอดเปสูการปฏิบัติ หรือนวนยบายทีไเมสอดคลຌองเปทิศทางดียวกับผนฉพาะดຌาน สนอตอ
คณะอนุกรรมการนยบายละผนการสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕ 
ละคณะกรรมการสิไงวดลຌอมหงชาติ พืไอกระตุຌนละรงรัด฿หຌกิดการขับคลืไอนตามนวนยบาย ฿หຌน าเปสู
การบรรลุปງาหมายตัวชีๅวัด รวมทัๅงควรมีการสนอขຌอมูลกีไยวกับขຌอจ ากัด ปัญหา ละอุปสรรค 

๓.๎ การติดตามความกຌาวหนຌาละทบทวนนยบายละผนฯ พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕ ปຓนระยะ 

การติดตามละประมินผลสัมฤทธิ่ของนยบายละผนฯ พ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๓๕ ฿นทุกระยะ 
๑ ป พืไอพิจารณาความส ารใจ ละปัญหาอุปสรรค฿นการด านินงาน รวมทัๅงก าหนดนวทางการด านินงาน
พิไมติม พืไอ฿หຌกิดการขับคลืไอนนยบายละผนฯ พ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๓๕ ฿นตละชวงระยะวลา฿หຌกิด
ประสิทธิภาพ จากนัๅนจึงน าผลทีไเดຌรับ ละขຌอสนอนะ น าสนอตอคณะอนุกรรมการนยบายละผน  

การสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ พ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๓๕ ละคณะกรรมการสิไงวดลຌอม



 

ซ 

 

หงชาติพิจารณา ตามล าดับ พืไอขอรับขຌอสนอนะตอนวทางการกຌเขปัญหาละนวทาง 
การด านินการ฿นระยะตอโ เป ฿หຌสามารถบรรลุปງาหมายของนยบายละผนฯ พ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๓๕ 
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บททีไ ํ  
บทน า 

  

ํ.ํ ความส าคัญ 

ทิศทางการพัฒนาประทศทีไผานมา เดຌมุงสรຌางการติบตทางศรษฐกิจพืไอ฿หຌมีขีดความสามารถ 

฿นการขงขันทีไทัดทียมกับนานาประทศ ละพิไมรายเดຌของประชาชน฿หຌสูงขึๅนละมีคุณภาพชีวิตทีไดีขึๅน 
ขณะทีไมีการ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติซึไงปຓนฐาน฿นการผลิตละการบริภคทีไขาดการค านึงถึงความสมดุลละ
ศักยภาพ฿นการรองรับของระบบนิวศธรรมชาติ รวมถึงมีการปลดปลอยมลพิษสะสมจากกระบวนการผลิต
ละการบริภคออกสูสิไงวดลຌอมจ านวนมาก ประกอบกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอมของประทศยังปຓนเป฿นลักษณะของการกຌเขปัญหามากกวาการปງองกัน ละเมบูรณาการกัน 
จึงท า฿หຌสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมของประทศลดลงละสืไอมทรมลงทัๅงดຌานปริมาณ
ละคุณภาพอยางรวดรใว ละทวีความรุนรงขึๅนรืไอยโ จนสงผล฿หຌประทศเทยมีภาระคา฿ชຌจาย  

การจัดการตอตຌนทุนดຌานสิไงวดลຌอมสูงขึๅนตามมาดຌวย อีกทัๅงปัญหาความหลืไอมลๅ าทางรายเดຌ ของคน 

฿นสังคมมีความตกตางกันมากขึๅน สถาบันครอบครัวละชุมชนซึไงปຓนรากฐานทางสังคมละวัฒนธรรม  

ทีไดีงามมีความเมมัไนคง ตลอดจนปัญหาความขัดยຌงทางการมือง฿นสังคม จึงท า฿หຌการพัฒนาประทศ  

มีความเมสมดุลกันระหวางดຌานศรษฐกิจ สังคม ละสิไงวดลຌอม มาดยตลอด ฿นขณะทีไ กระส 

การปลีไยนปลงทีไกิดขึๅนทัไวลกปຓนเปอยางรวดรใวละหลากหลายมิติทัๅงศรษฐกิจ สังคม สิไงวดลຌอม 
ละทคนลยี ซึไ งนับวาปຓนรงกดดันละทຌาทายตอประทศเทยทีไตຌองผชิญกับรืไองดังกลาว 

อยางหลีกลีไยงเมเดຌ ประดในส าคัญ ชน การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ การปลีไยนปลงสูลกทีไมี 
หลายขัๅวอ านาจ (Multipolar World) ความกຌาวหนຌาของทคนลยีอยางกຌาวกระดด การพิไมขึๅนของ 

ความปຓนมือง จ านวนประชากรลกทีไพิไมสูงขึๅน ละการปຓนสังคมผูຌสูงอายุ ซึไงประทศเทยจะมีสภาพ
สังคม฿นลักษณะสังคมผูຌสูงอายุอยางสมบูรณ์ ชนดียวกัน นอกจากนีๅ กระสลกาภิวัตน์เดຌกอ฿หຌกิดการ
คลืไอนยຌายสินคຌาละบริการ งินทุน รงงาน วัฒนธรรม ละอืไนโ ทีไมีความชืไอมยงระหวางศรษฐกิจ 
สังคม ละสิไงวดลຌอมตัๅงตระดับประทศกับภูมิภาคละลกมากยิไงขึๅน จึงท า฿หຌปัญหาบางรืไองคาบกีไยว
ตอนืไอง฿นลักษณะเรຌพรมดน ซึไงการจัดการตຌองอาศัยความรวมมือจากหลายประทศ ดังชน วาระการ
พัฒนาทีไยัไงยืน ค.ศ. ๎์๏์ ทีไทุกประทศ รวมถึงประทศเทยเดຌ฿หຌการรับรองละมุงหวังทีไจะขับคลืไอน
ปງาหมายการพัฒนาทีไยัไงยืนเปสูการปฏิบัติ฿นชวง ํ๑ ปขຌางหนຌา (ป พ.ศ. ๎๑๑๕ - ๎๑๓๏) พืไอรวมกัน
กຌเขปัญหาความยากจนละขจัดความหลืไอมลๅ า฿นทุกมิติละทุกรูปบบ ละบรรลุวาระการพัฒนาทีไ
ยัไงยืน รวมทัๅงอีกหลายประดในทีไ ปຓนประดในสาธารณะระดับลก (Global Issues) ฿นการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

จากทีไกลาวมาขຌางตຌน นับวาปຓนทัๅงอกาส ความสีไยง ละอุปสรรคตอการพัฒนาประทศ฿นอนาคต 
ส านักงานนยบายละผนทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ภาย฿ตຌสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ



 

๎ 

 

ละสิไงวดลຌอม ซึไงปຓนหนวยงานหลัก฿นการจัดท านยบายละผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม฿นภาพรวมของประทศ เดຌด านินการ฿หຌปຓนเปตามมาตรา ํ๏ (ํ) ของพระราชบัญญัติ
สงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ พ.ศ. ๎๑๏๑ ทีไบัญญัติ฿หຌ คณะกรรมการสิไงวดลຌอมหงชาติ 
ปຓนผูຌมีอ านาจหนຌาทีไสนอขอความหในชอบจากคณะรัฐมนตรี จึงเดຌด านินการจัดท านยบายละผนการ
สงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕ ตอนืไองจากนยบายละผนฯ พ.ศ. 
๎๑๐์ - ๎๑๑๕ ซึไงปຓนฉบับรกละเดຌสิๅนสุดระยะวลาการ฿ชຌลงลຌว ดย฿นการจัดท าเดຌ฿หຌความส าคัญ 

กับการมองภาพอนาคตระยะยาว ดຌวยหตุผล ๏ ประการคือ (ํ) ลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
มีความสัมพันธ์ละชืไอมยงกับหลากหลายมิติละหลากหลายประดในทัๅง฿นมิติศรษฐกิจ สังคม การมือง
ระหวางประทศ ละทคนลยีละนวัตกรรม ซึไงประดในตางโ หลานีๅปຓนปัจจัยขับคลืไอนส าคัญทีไจะสงผล
กระทบตอทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม รวมถึงสงผล฿หຌกิดระบบทีไซับซຌอนละมีความเมนนอนสูง  
ซึไงการมองภาพอนาคตระยะยาวจะชวย฿หຌหในการปลีไยนปลงทัๅงระบบ ละปຓนลักษณะชิงสหวิทยาการ
ทีไสามารถวางภาพอนาคตละนยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมเดຌอยางหมาะสมละ
มีประสิทธิภาพ (๎) สภาพปัญหาดຌานสิไงวดลຌอมกวาจะสดงผล฿หຌปຓนทีไประจักษ์มีความลาชຌา ดยทัไวเป
ทรัพยากรธรรมชาติมืไอถูกน ามา฿ชຌ฿นการด านินกิจกรรมของมนุษย์จะมีการปลดปลอยของสียออกสู
สิไงวดลຌอมอันกิดจากผลการด านินกิจกรรมนัๅน ซึไงหากมีการจัดการทีไเมมีประสิทธิภาพยอมสงผลกระทบ
ตอระบบนิวศ ละประชาชน อีกทัๅงกวาจะสดง฿หຌหในถึงผลกระทบทีไกิดขึๅนตอองค์ประกอบของระบบนิวศ 
ละประชาชนตຌอง฿ชຌระยะวลานาน รวมทัๅงการด านินตามนยบายหรือมาตรการการจัดการกับทรัพยากร 

ธรรมชาติละสิไงวดลຌอม กวาจะสดง฿หຌหในผลลัพธ์สุดทຌายกใจะ฿ชຌระยะวลานานชนกัน ซึไงการมอง  

ภาพอนาคตระยะยาวชวย฿หຌสามารถตรียมการปງองกันระวังเวຌกอนลวงหนຌาเดຌ ละการก าหนด/วางนยบาย
หรือมาตรการปຓนลักษณะชิงรุก ละ (๏) การวางผนพืไอปງองกันละกຌเขปัญหาระยะสัๅนมักจะอยูบนพืๅนฐาน
ของขຌอกฎหมาย งบประมาณ ภารกิจของหนวยงาน ศักยภาพของบุคลากร ละทัศนคติ ฯลฯ ซึไงท า฿หຌ กิด
การปลีไยนปลงเดຌคอนขຌางยาก ซึไงการมองภาพอนาคตระยะยาวจะท า฿หຌกิดกระบวนทัศน์ทีไกຌาวพຌนการยึด
ติดกับขຌอจ ากัดตางโ พืไอ฿หຌการก าหนดกรอบนยบายละทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอมของประทศ สามารถน าเปสูการออกบบอนาคตทีไหมาะสม ละถายทอดเปสูการปฏิบัติ฿หຌ
หในผลปຓนรูปธรรมผานผนระดับตางโ ฿นชวงระยะ ๎์ ป ดยมุงสูการพัฒนาประทศทัๅงมิติศรษฐกิจ 
สังคม ละสิไงวดลຌอมทีไสมดุลละยัไงยืน สามารถรองรับกับสถานการณ์การปลีไยนปลงสภาพวดลຌอม 
ละปัจจัยขับคลืไอนทัๅง฿นระดับลก ภูมิภาค ละภาย฿นประทศทีไมีพลวัตอยางตอนืไองละมีรงปฏิสัมพันธ์
ทีไซับซຌอนระหวางปัจจัยตางโ มากยิไงขึๅน 

 

 

 

 



 

๏ 

 

ํ.๎ วัตถุประสงค์ของการจัดท านยบายละผนการสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ 
พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕ 

ํ.๎.ํ พืไอปຓนกรอบนยบายละทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
ของประทศอยางบูรณาการ฿นระยะ ๎์ ปขຌางหนຌา 

ํ.๎.๎ พืไอ฿หຌทุกภาคสวนทีไกีไยวขຌอง฿ชຌปຓนกรอบนวทาง฿นการจัดท าผนมบทละผนปฏิบัติการ
ระยะกลาง (๑ ป) ละสามารถน าเปขับคลืไอน฿หຌการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมของ
ประทศปຓนเปอยางหมาะสม ปຓนชิงรุก ละมีประสิทธิภาพ 

ํ.๎.๏ พืไอพิไมสมรรถนะ฿นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมทีไอืๅอตอ 

การสริมสรຌางการติบตทางศรษฐกิจละสังคมอยางปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ละสามารถสรຌางความสมดุล
ละยัไงยืน฿นการพัฒนาประทศ รวมถึงสามารถรองรับละทาทันตอการปลีไยนปลงของลกละภูมิภาค 

ํ.๏ กรอบนวคิด฿นการวิคราะห์พืไอจัดท านยบายละผนการสงสริมละรักษาคุณภาพ
สิไงวดลຌอมหงชาติ พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕ 

การจัดท านยบายละผนการสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕ 
เดຌพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหวางสังคมมนุษย์กับสิไงวดลຌอม ดยนຌนปฏิสัมพันธ์ของรงขับคลืไอน 
ผลกระทบ รงกดดันทีไมาจากทัๅงมนุษย์ละธรรมชาติ รวมทัๅงการตอบสนองหรือการบริหารจัดการ
สิไงวดลຌอมตางโ ทีไชืไอมยงตัๅงตระดับลก ภูมิภาค ละประทศเทย ประการทีไส าคัญคือ มุงนຌนการสรຌาง
ภาพฉายอนาคตระยะยาวพืไอน าเปสูการก าหนดนยบาย ละวางนวนยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม฿นระยะ ๎์ ปขຌางหนຌา ฿หຌปຓนเปอยางมีประสิทธิภาพ อยางเรกใตาม การศึกษาหตุการณ์
฿นอนาคตมีความปຓนเปเดຌ฿นหลายนวทางทัๅงจากปัจจัยผลักดันทีไกิดขึๅน฿นอดีต ละรงขับคลืไอน฿หม  
ทีไยังมีความเมนนอน (Uncertainties) ละหตุการณ์เมคาดคิดตางโ (Surprises) บนพืๅนฐานขององค์ความรูຌ 
ละประสบการณ์ทีไมีอยู ดยการคาดคะนถึงหตุการณ์ทีไจะกิดขึๅน฿นอนาคตสามารถบงปຓน ๏ ลักษณะหลัก 
ดังรูปทีไ ํ เดຌก 

(ํ) หตุการณ์ทีไคาดวาจะกิดขึๅน (Probable) คือ ภาพฉายอนาคตทีไคาดวาจะกิดขึๅนบนพืๅนฐาน
นวนຌมหตุการณ์฿นปัจจุบัน (Current Trend) 

(๎) หตุการณ์ทีไอาจจะกิดขึๅน (Plausible) คือ ภาพฉายอนาคตทีไอาจจะกิดขึๅนจากปัจจัยขับคลืไอน
ละรงผลักดันทีไยังมีความเมนนอนสูง หรือปຓนประดในทีไเมคาดคิด บนพืๅนฐานของความรูຌ ความขຌา฿จ 

ทีไมีอยู฿นปัจจุบัน฿นหลากหลายรูปบบทีไมีอกาสปຓนเปเดຌ (Scenario) 
(๏) หตุการณ์ทีไคาดหวังจะ฿หຌกิดขึๅน (Preferable) คือ ภาพฉายอนาคตทีไพึงประสงค์หรือ 

ภาพวิสัยทัศน์ (Vision) ปຓนหตุการณ์ทีไควรจะกิดขึๅนหรือตຌองการจะ฿หຌกิดขึๅน฿นอนาคต ซึไงสวน฿หญมักจะ 

สวนทางกับภาพฉายอนาคตทีไคาดวาจะกิดขึๅนหากด านินเปบบปกติปัจจุบัน (Business as Usual) หรือ
สอดคลຌอง฿นบางสวน พืไอน าเปสูการก าหนดทิศทางละนวทางการบริหารจัดการตอเป 



 

๐ 

 

 

รูปทีไ ํ กรอบนวคิด฿นการสรຌางภาพฉายอนาคต 

ํ.๐ กระบวนการจัดท านยบายละผนการสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ พ.ศ. 
๎๑๒์ - ๎๑๓๕ 

กระบวนการจัดท านยบายละผนการสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ  
พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕ เดຌมีการศึกษา ทบทวน วิคราะห์ ละประมินผลขຌอมูลตางโ ทีไกีไยวขຌอง เดຌก  
ผลการติดตามประมินผลนยบายละผนฯ ฉบับรก (พ.ศ. ๎๑๐์ - ๎๑๑๕) ทิศทางการพัฒนาประทศ
ทีไกีไยวขຌอง พัฒนาการละนวนຌมการปลีไยนปลงของบริบทลกละภูมิภาค รวมถึงสถานการณ์ละ
นวนຌมทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมของประทศเทย ดยผานกระบวนการมีสวนรวมจาก  

ทุกภาคสวนทีไกีไยวขຌองทัๅง฿นสวนกลางละสวนภูมิภาคพืไอรวมกันสรຌางภาพฉายอนาคต พรຌอมทัๅงก าหนด
ปງาหมาย ตัวชีๅวัด นวนยบาย ละนวทางด านินการ ดังรูปทีไ ๎ ดยม ี๒ ขัๅนตอนหลัก ดังนีๅ 

ํ.๐.ํ ศึกษาทบทวนสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมของประทศเทย ปัจจัย 

ทีไปຓนรงผลักดันละปัจจัยขับคลืไอนทีไปຓนนวนຌมระดับลก ละประดในกิด฿หมทีไคาดวาจะกิดขึๅน  
รวมถึงประดในการพัฒนาทีไส าคัญทัๅง฿นสวนของกฎหมาย ละนยบายละผนตางโ ทีไกีไยวขຌอง 

ํ.๐.๎ จัดท าภาพฉายอนาคตระยะยาวทีไอาจจะกิดขึๅนหลากหลายรูปบบ ฿นกรณีปกติ 
(Business as  Usual: BAU) บนพืๅนฐานของความรูຌ ความขຌา฿จทีไมีอยู฿นปัจจุบัน (Plausible) ละ 

มีนัยส าคัญตอการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ดຌวยการวิคราะห์พืไอคຌนหาประดใน 

อาจจะกิด (Plausible) = Scenario 

คาดวาจะกิด (Probable) = Current trend 

อนาคต 

คาดหวัง฿หຌกิด (Preferable) = vision 

ปัจจุบัน 

การคาดการณ์นวนຌมอนาคต 
- กระบวนการมองภาพอนาคต 
(Foresight) หตุการณ์

เมคาดคิด ปัจจัยความ
เมนนอน 

อดีต 

รงผลักดัน ละปัจจัยขับคลืไอน 
- นวนຌมขนาด฿หญของลก (Global Megatrend)  
- ประดในกิด฿หมดຌานสิไงวดลຌอมทีไส าคัญของลก (Emerging Issue) 
- ประดในการพัฒนาทีไส าคัญ 
- ผลการติดตามนยบายละผนฯ ฉบับทีไ ํ 



 

๑ 

 

ทีไมีความเมนนอนละหตุการณ์เมคาดคิดทีไอาจจะกิดขึๅน฿นมิติสังคม ทคนลยี ศรษฐกิจ สิไงวดลຌอม 
การมืองละกฎหมาย ละพลังงาน ละมีนัยส าคัญตอการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม฿นอนาคต รวมทัๅงจัดท าวิสัยทัศน์ละภาพฉายอนาคตทีไพึงประสงค์ ผานกระบวนการดังนีๅ  
ํ) การประชุมระดมความคิดหในดຌวยการสรຌางกระบวนการทีไ฿หຌอิสระทางความคิดพืไอเม฿หຌกิด  

การนຌมอียงเปตามกลุม ละ ๎) การส ารวจความคิดหในดຌวยวิธีการดลฟายดย฿ชຌบบสอบถาม฿นการ
สอบถามกลุมผูຌชีไยวชาญซึไงปຓนกลุมปງาหมายทัๅงบบทีไปຓนอกสารละทางจดหมายอิลใกทรอนิกส์  
(E-mail address) ทีไปราศจากการผชิญหนຌาดยตรงพืไอคຌนหาขຌอสรุป฿นตละประดในทีไปຓนอกฉันท์ละ
ปຓนระบบ ดยจຌงผลสรุปค าตอบของผูຌตอบบบสอบถามทัๅงหมดกลับเป฿หຌกลุมปງ าหมายพืไอทราบ  
พรຌอม฿หຌตอบค าถามซๅ าดิมพืไอยืนยันค าตอบ หรือปลีไยนปลงค าตอบตามความหในสวน฿หญ  

ํ.๐.๏ จัดท าประดในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿นระยะ 
๎์ ปขຌางหนຌา ดยการประชุมกลุมยอยพืไอจัดท ารายละอียดของประดในยุทธศาสตร์ฯ ฿น ๐ ประดในส าคัญ 
คือ ศรษฐกิจสีขียว ความมัไนคงทางอาหาร นๅ าละพลังงาน พันธกรณีระหวางประทศดຌานสิไงวดลຌอม 
ละธรรมาภิบาลดຌานสิไงวดลຌอม ละจัดสัมมนาระดับประทศพืไอรับฟังความคิดหในจากภาคีการพัฒนา 
เดຌก ผูຌทนจากหนวยงานภาครัฐทัๅงสวนกลางละสวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ ภาคอกชน สถาบันการศึกษา 
องค์กรพัฒนาอกชน ละองค์การระหวางประทศ รวมทัๅงน าสนอคณะกรรมการก ากับดຌานวิชาการของ
ครงการก าหนดยุทธศาสตร์ระยะยาว฿นการสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมของประทศ (ระยะทีไ ํ) 
พิจารณา฿หຌขຌอคิดหในละขຌอสนอนะดຌานวิชาการ 

ํ.๐.๐ จัดท าภาพฉายอนาคตระดับภูมิภาค ละ (ราง) นยบายละผนการสงสริมละรักษา
คุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕ ดยจัดประชุมกลุมยอย฿นระดับภาค ฿น ๐ ภูมิภาค 
(ภาค฿ตຌ ภาคกลางละตะวันออก ภาคตะวันออกฉียงหนือ ละภาคหนือ) พืไอประมวลผลละติมตใม
ภาพฉายอนาคต฿นระดับประทศละระดับภูมิภาค฿หຌสมบูรณ์ ศึกษาวิคราะห์ชองวาง (Gap Analysis)  
ชิงปริมาณละชิงคุณภาพของประดในตางโ เดຌก การ฿ชຌทรัพยากรละวัสดุของประทศเทย ทรัพยากร
ปຆาเมຌละทีไดิน ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรทางทะลละชายฝัດงละทรัพยากรประมง 
ทรัพยากรนๅ าละมลพิษทางนๅ า ทรัพยากรพลังงาน การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษทางอากาศ 
ขยะมูลฝอยชุมชน ของสียอันตรายละสารอันตราย สิไงวดลຌอมมืองละชุมชน สิไงวดลຌอมธรรมชาติละ
ศิลปกรรม ละภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดยปรียบทียบระหวางภาพฉายอนาคตบบสถานการณ์กรณีปกติ 
(Business As Usual) กับภาพฉายอนาคตทีไพึงประสงค์ พืไอจัดท านวทาง฿นการปຂดชองวาง ละประชุม
กลุมยอยพืไอพิจารณารายละอียดตัวชีๅวัด รวมทัๅงจัดสัมมนาระดับประทศพืไอรับฟังความคิดหในจากภาคี
การพัฒนา ละน าสนอคณะกรรมการก ากับดຌานวิชาการของครงการฯ (ระยะทีไ ๎) พิจารณา฿หຌขຌอคิดหใน
ละขຌอสนอนะดຌานวิชาการ 

ํ.๐.๑ ทบทวน (ราง) นยบายละผนการสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ  
พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕ ดยศึกษาชิงลึกพืไอวิคราะห์ชองวางกีไยวกับประดในทีไจะกิดขึๅนจากความรวมมือ
ระหวางประทศ เดຌก ํ) ประชาคมอาซียน ละ ๎) วาระการพัฒนาลกภายหลังป ค.ศ. ๎์ํ๑ ละ



 

๒ 

 

ศึกษานืๅอหานวทางการยกระดับสมรรถนะการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

฿น ๒ ประดใน เดຌก ํ) การยกระดับจิตส านึก ๎) กฎหมายละการบังคับ฿ชຌกฎหมาย ๏) การบริหารจัดการ
รายเดຌละรายจายพืไอสิไงวดลຌอมของภาครัฐ ๐) การ฿ชຌครืไองมือทางศรษฐศาสตร์ ๑) การวิจัยละพัฒนา
นวัตกรรมละทคนลยีสีขียว ละ ๒) การกระจายอ านาจละขีดความสามารถขององค์กรปกครอง 

สวนทຌองถิไน ผานกระบวนการตางโ ดังนีๅ ํ) ประชุมระดมสมองพืไอรับฟังความคิดหในละขຌอสนอนะ
จากภาคีการพัฒนาทีไกีไยวขຌอง ๎) การสัมภาษณ์ชิงลึกผูຌทรงคุณวุฒิละผูຌชีไยวชาญ ๏) ศึกษาขຌอมูล 

ชิงพืๅนทีไจ านวน ๔ ประดใน เดຌก การจัดการล านๅ าละความขัดยຌงภาย฿นชุมชน การจัดการขยะละ 

การพัฒนาสูมืองนาอยู การจัดการนิคมอุตสาหกรรม การจัดการลุมนๅ า การจัดการมืองคาร์บอนตไ า  
การจัดการชุมชนตຌนบบการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาพลังงานจากสงอาทิตย์  ละ 

การจัดการซากผลิตภัณฑ์ละครืไอง฿ชຌเฟฟງา  พืไอติมตใมนวทางของ (ราง) นยบายละผนฯ  
พ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๓๕ ฿หຌมีความสมบูรณ์ รวมทัๅงจัดสัมมนาระดับประทศพืไอรับฟังความคิดหในจากภาคี
การพัฒนา ละน าสนอคณะกรรมการก ากับดຌานวิชาการของครงการฯ (ระยะทีไ ๏) พิจารณา฿หຌขຌอคิดหใน
ละขຌอสนอนะดຌานวิชาการ 

ํ.๐.๒ ทบทวน (ราง) นยบายละผนการสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ  
พ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๓๕ ฿หຌสอดคลຌองละหมาะสมกับบริบทภาย฿นประทศทีไมีการปฏิรูปวาระส าคัญ 

ทัๅงดຌานศรษฐกิจ สังคม การมือง การปกครอง กฎหมาย ครงสรຌาง ละทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม รวมทัๅงกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๎์ ป ละบริบทภายนอกประทศทีไตຌอง฿หຌความส าคัญ  
ชน ปງาหมายการพัฒนาทีไยัไงยืน (Sustainable Development Goals (SDGs)) ละความตกลงปารีส 
ประกอบกับพลวัตการปลีไยนปลงดຌานศรษฐกิจ สังคม ละสิไงวดลຌอมของบริบทลกทีไจะสงผลกระทบ
ตอการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมของประทศเทย฿นอนาคต พืไอปรับปรุง  
(ราง) นยบายละผนฯ พ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๓๕ ฿หຌมีความหมาะสมละสมบูรณ์ยิไงขึๅน ละน าสนอ
คณะอนุกรรมการนยบายละผนการสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ พ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๓๕ 
พิจารณา พืไอสนอขอความหในชอบจากคณะกรรมการสิไงวดลຌอมหงชาติ ละคณะรัฐมนตรี ละ
ประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา ตามล าดับตอเป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปทีไ ๎ กระบวนการจัดท านยบายละผนการสงสริมละรักษา 
  คุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ พ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๓๕ 

ศึกษา ทบทวน ละวิคราะห์ขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง 

จัดท าภาพฉายอนาคตระดับภูมิภาค ละ (ราง) นยบายละผนฯ 

ประชุมกลุมยอย
฿น ๐ ภูมิภาค 

ประชุมกลุมยอยพืไอ
พิจารณาตัวชีๅวัด 

วิคราะห์ชองวางชิง
ปริมาณละคุณภาพ  

สัมมนาระดับประทศ  

จัดท าภาพฉายอนาคต วิสัยทัศน์ ละประดในยุทธศาสตร ์

ประชุมระดมสมอง  
ละกระบวนการ 

ดลฟาย  
 

ประชุมกลุมยอย 

ศรษฐกิจ
สีขียว 

ความมัไนคง
ทางอาหาร 

พลังงาน ละนๅ า 

พันธกรณี
ระหวางประทศ
ดຌานสิไงวดลຌอม 

ธรรมาภิบาล
สิไงวดลຌอม 

สัมมนา
ระดับประทศ  

ทบทวน (ราง) นยบายละผนฯ 

ประชุมระดมสมอง ศึกษาขຌอมูลชิงพืๅนทีไ สัมมนาระดับประทศ  

วิคราะห์นวทางการยกระดับสมรรถนะ 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ละความรวมมือระหวางประทศ   
 

สัมภาษณ์ชิงลึก
ผูຌทรงคุณวุฒิละ

ชีไยวชาญ 

จิตส านึก 

กฎหมาย 

รายเดຌละรายจายสิไงวดลຌอม 

ครืไองมือทางศรษฐศาสตร์  

ทคนลยีสีขียว  

การกระจายอ านาจ  

ประชาคมอาซียน 

วาระการพัฒนาลกหลังป ๎์ํ๑ 

คณะกรรมการก ากับ 

ดຌานวิชาการ ครงการฯ (ระยะทีไ ๎) 

คณะกรรมการก ากับ 

ดຌานวิชาการ ครงการก าหนด
ยุทธศาสตร์ระยะยาว฿นการสงสริมละ

รักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมของ
ประทศ  

(ระยะทีไ ํ) 
 

ทบทวน (ราง) นยบายละผนฯ ฿หຌสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๎์ ป/ 
วาระการปฏิรูปประทศ/ประดในระดบัลก 

(ราง) นยบายละผนการสงสริมละรักษา 
คุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕ 

คณะกรรมการสิไงวดลຌอมหงชาติ หในชอบ 

ประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา 

คณะรัฐมนตรี หในชอบ 

คณะกรรมการก ากับ 

ดຌานวิชาการ ครงการฯ (ระยะทีไ ๏) 
 

คณะอนุกรรมการนยบายละผน 

การสงสริมละรักษาคุณภาพ
สิไงวดลຌอมหงชาติ  

พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕ 



 

๔ 

 

ํ.๑ ผลการติดตามประมินผลนยบายละผนการสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ 
พ.ศ. ๎๑๐์ - ๎๑๑๕ (ฉบับทีไ ํ) 

จากศึกษาทบทวนนยบายละผนการสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ  
พ.ศ. ๎๑๐์ - ๎๑๑๕ ดยการประมินปງาหมายภาย฿ตຌนยบายละผนฯ ทีไก าหนดเวຌ ๏๏ ปງาหมาย  
ทัๅง ๒ นยบายหลัก เดຌก นยบายทรัพยากรธรรมชาติ นยบายปງองกันละขจัดมลพิษ นยบายหลงธรรมชาติ
ละหลงศิลปกรรม นยบายสิไงวดลຌอมชุมชน นยบายการศึกษาละประชาสัมพันธ์พืไอสิไงวดลຌอม ละ
นยบายทคนลยีพืไอสิไงวดลຌอม ผลการศึกษามีดังนีๅ 

ํ.๑.ํ ด านินการบรรลุปງาหมาย จ านวน ๏ ปງาหมาย คิดปຓนรຌอยละ ๕ เดຌก ํ) การสงวน 

฿หຌมีพืๅนทีไปຆาชายลนเมตไ ากวา ํ ลຌานเร ๎) มีผนปฏิบัติการกรณีฉุกฉินจากอุบัติภัยรຌายรงของสารอันตราย 
ดยฉพาะ฿นพืๅนทีไทีไมีความสีไยงสูง ระดับประทศ ละระดับจังหวัด ละ ๏) จัดตัๅงศูนย์พิษวิทยา ละ 

ศูนย์ขຌอมูลดຌานสารอันตรายระดับประทศ 

ํ.๑.๎ ด านินการเมบรรลุตามปງาหมายทีไตัๅงเวຌ จ านวน ํ๐ ปງาหมาย คิดปຓนรຌอยละ ๐๎ เดຌก  
ํ) รงรัดฟຕนฟูทีไดินทีไขาดความอุดมสมบูรณ์ละกຌเขปัญหาการชะลຌางพังทลายของดิน ๎) มีพืๅนทีไปຆาปຓน
รຌอยละ ๑์ ของพืๅนทีไประทศ ดยปຓนพืๅนทีไปຆาอนุรักษ์เมนຌอยกวารຌอยละ ๏์ ละพืๅนทีไปຆาศรษฐกิจรຌอยละ ๎์ 
๏) คุณภาพนๅ าหลงนๅ าผิวดินทีไมีสภาพสืไอมทรมจะตຌองมีคุณภาพดีขึๅน ดยฉพาะมนๅ าจຌาพระยาตอนลาง 
ละมนๅ าทาจีนตอนลาง ๐) คุณภาพนๅ าทะลชายฝัດงทัไวประทศจะตຌองอยู฿นกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 

นๅ าทะลชายฝัດง ดย฿หຌความส าคัญกชายฝัດงบริวณหลงทองทีไยวทีไส าคัญ ละอาวเทยตอนบนปຓนอันดับรก 
๑) คุณภาพอากาศ฿นขตควบคุมมลพิษละขตมือง ดยฉพาะฝุຆนละอองจะอยู฿นกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศ
฿นบรรยากาศ ๒) สารมลพิษอืไนโ ฿นอากาศอยู฿นกณฑ์มาตรฐาน ดยฉพาะกຍาซคาร์บอนมอนอกเซด์ 
ตัๅงตป พ.ศ. ๎๑๐์ ๓) ระดับปริมาณสารมลพิษทางอากาศ฿นขตอุตสาหกรรมละชุมชนทัไวเป ดยฉพาะ
กຍาซซัลฟอร์เดออกเซด์ ละกຍาซออกเซด์ของเนตรจนอยู฿นกณฑ์มาตรฐาน ๔) ควบคุมระดับสียง
ดยทัไวเป฿นทุกพืๅนทีไของประทศ฿หຌมีคาฉลีไย ๎๐ ชัไวมง เมกิน ๓์ ดซิบลอ ๕) ควบคุมระดับสียงละ
ความสัไนสะทือนจากหลงก านิด฿หຌเดຌมาตรฐาน เดຌก ระดับสียงของยานพาหนะ ระดับสียงละ  

ความสัไนสะทือนของสถานประกอบการ ชุมชน ํ์) ลดหรือควบคุมการผลิตมูลฝอยของประชากร฿นอัตรา
เมกิน ํ.์ กิลกรัมตอคนตอวัน ฿หຌมีการ฿ชຌประยชน์จากมูลฝอย฿นขตกรุงทพมหานครละชุมชน  

ทัไวประทศ฿นอัตราเมนຌอยกวารຌอยละ ํ๑ ของปริมาณมูลฝอยทีไกิดขึๅน ํํ) ปริมาณมูลฝอยตกคຌางจาก
การ฿หຌบริการกใบขน฿นขตทศบาลจะหมดเป ละส าหรับพืๅนทีไนอกขตทศบาลจะมีปริมาณมูลฝอยตกคຌาง
เมกินรຌอยละ ํ์ ของปริมาณมูลฝอยทีไกิดขึๅน ํ๎) ฿หຌทุกจังหวัดมีผนหลักละผนการจัดการก าจัดมูลฝอย
ละสิไงปฏิกูลทีไถูกสุขลักษณะ ละมีระบบก าจัดมูลฝอยละสิไงปฏิกูลทีไถูกสุขลักษณะครบถຌวนทุกทศบาล
ละสุขาภิบาล ํ๏) สามารถกใบรวบรวมละก าจัดของสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม฿หຌเดຌเมนຌอยกวา
รຌอยละ ๕๑ ละจากชุมชนเมนຌอยกวารຌอยละ ๕์ ของปริมาณของสียอันตรายทีไกิดขึๅน ฿นป พ.ศ. ๎๑๑๕ 
ละ ํ๐) ฿หຌสถานพยาบาลของรัฐละอกชนทุกหง มีระบบการจัดการมูลฝอยติดชืๅออยางถูกวิธี ตัๅงต
การคัดยก การกใบรวบรวม การขนสง การบ าบัดละการก าจัด 



 

๕ 

 

ํ.๑.๏ ด านินการปຓนเปตามทิศทางทีไตัๅงปງาหมายเวຌ ตเมมีปງาหมายชิงปริมาณก าหนด จ านวน 
ํ๒ ปງาหมาย คิดปຓนรຌอยละ ๐๕ เดຌก ํ) ฿หຌมีการ฿ชຌทีไดินพืไอกิจกรรมตางโ ฿นสัดสวนทีไหมาะสมอยาง
ปຓนระบบ สอดคลຌองกับศักยภาพของพืๅนทีไละสภาพวดลຌอม ๎) อนุรักษ์ละ฿ชຌประยชน์พืๅนทีไทีไมีลักษณะ
ดนทางนิวศวิทยาละธรณีวิทยาบนพืๅนฐานความสมดุลของธรรมชาติ ๏) ฿หຌมีการ฿ชຌพืๅนทีไปຆาตามวิถีทาง 
฿นชิงอนุรักษ์ดุลยภาพของระบบนิวศพืไอคุณภาพสิไงวดลຌอม ๐) อนุรักษ์ละ฿ชຌประยชน์จาก 

ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยัไงยืน ๑) ฿หຌมีการพัฒนา อนุรักษ์ ละฟຕนฟูทรัพยากรนๅ าทัๅงหลงนๅ าผิวดิน
ละหลงนๅ า฿ตຌดิน฿หຌปຓนระบบ฿นทุกลุมนๅ า พืไอ฿หຌมีปริมาณทีไพียงพอละมีคุณภาพทีไหมาะสมกับ  

การ฿ชຌประยชน์ทีไยัไงยืน ๒) ฿หຌมีการอนุรักษ์ละพัฒนาทรัพยากรรละทรัพยากรธรณีระยะยาว พืไอสงวน 
รักษาทรัพยากรรละทรัพยากรธรณีทีไจะมีความส าคัญตอการพัฒนา฿นอนาคตละความมัไนคงของประทศ 
รวมทัๅงประสานการ฿ชຌประยชน์ รักษาคุณภาพสิไงวดลຌอม ละลดความขัดยຌงกับการจัดการทรัพยากรอืไนโ 
๓) ฿หຌมีการผลิตละพัฒนาหลงพลังงาน฿หຌพียงพอกับความตຌองการอยางประหยัด ดยค านึงถึงการอนุรักษ์
ละรักษาเวຌซึไงความสมดุลของธรรมชาติ ๔) ฿หຌมีการ฿ชຌพลังงานอยางมีประสิทธิภาพละประหยัด ๕) อนุรักษ์
ละฟຕนฟูทรัพยากรชายฝัດงทะลทุกประภท พืไอรักษาดุลยภาพของระบบนิวศชายฝัດง ตลอดจนหลง
ทองทีไยวทางทะล ํ์) ลดละควบคุมมลพิษจากสารอันตรายจากหลงก านิดทุกประภท เม฿หຌสงผลกระทบ 

ตอสุขภาพอนามัยละความปຓนอยูของประชาชน ํํ) ลดละควบคุมมลพิษจากของสียอันตราย  
ทัๅง฿นภาคอุตสาหกรรมละชุมชน เม฿หຌสงผลกระทบตอสิไงวดลຌอมละสุขภาพของประชาชน ํ๎) อนุรักษ์ 
คุຌมครอง ละฟຕนฟูหลงธรรมชาติ พืไอปຓนมรดกทางธรรมชาติของประทศ ํ๏) อนุรักษ์ คุຌมครอง ละ
ฟຕนฟูหลงศิลปกรรม พืไอปຓนมรดกทางวัฒนธรรมของประทศ ํ๐) ชุมชนทุกระดับมีการจัดการสิไงวดลຌอม
ชุมชนละพืๅนทีไสีขียว พืไอสริมสรຌางคุณภาพชีวิตของประชาชนทีไหมาะสมสอดคลຌองกับศักยภาพของ 

ระบบนิวศธรรมชาติ ระบบศรษฐกิจ สังคม มรดกทางวัฒนธรรม ละทคนลยี ํ๑) ชุมชนทุกระดับละ
ประชาชนมีจิตส านึก ละจิตวิญญาณ รวมทัๅงมีความพรຌอม฿นการมีสวนรวม฿นการจัดการสิไงวดลຌอม฿นระดับ 

ทีไหมาะสม ละ ํ๒) มีทคนลยีทีไหมาะสม พืไอปງองกันละขจัดปัญหาภาวะมลพิษ ละอนุรักษ์ ฟຕนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 ส าหรับปัญหาอุปสรรคของการขับคลืไอนนยบายละผนการสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอม
หงชาติ พ.ศ. ๎๑๐์ - ๎๑๑๕ เปสูการปฏิบัติ พบวาการก าหนดปງาหมายสวน฿หญปຓนชิงคุณภาพ ขณะทีไ 
การก าหนดปງาหมายชิงปริมาณมีนຌอย ท า฿หຌการประมินผลสัมฤทธิ่การบรรลุปງาหมายยังเมมีความชัดจน 
ละนืๅอหาของนยบายยังขาดประดในทรัพยากรทางทะลละชายฝัດง ละการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ 
ประกอบกับการปรับครงสรຌางระบบการบริหารราชการ฿นป พ.ศ. ๎๑๐๑ ท า฿หຌกิดการทับซຌอนของภารกิจ 

กับพืๅนทีได านินงาน ชน กรมปຆาเมຌกับกรมอุทยานหงชาติ สัตว์ปຆาละพันธุ์พืช อัตราก าลังของจຌาหนຌาทีไ 
ละความรูຌ ความขຌา฿จของจຌาหนຌาทีไมีเมพียงพอ รวมทัๅงปัจจัยจากการปลีไยนปลงครงสรຌางทางศรษฐกิจ 
การติบตของความปຓนมือง ความมัไนคงทางอาหาร นๅ า ละพลังงาน พันธกรณีระหวางประทศดຌานสิไงวดลຌอม 
ละการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ ปຓนตຌน 

  



 

ํ์ 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
บททีไ ๎ 

สถานการณ์ ละนวนຌมทีไมีนัยส าคัญตอ 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม฿นอนาคต  



 

ํํ 

 

บททีไ ๎  
สถานการณ์ ละนวนຌมทีไมีนัยส าคัญตอ 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿นอนาคต 
 

 การด านินกิจกรรมทางศรษฐกิจละสังคมของลก ภูมิภาค ละประทศทีไผานมา ยังคงมีนวนຌม
ทีไจะกิดขึๅนอยางตอนืไองละมีผลตอการปลีไยนปลงสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมของ
ประทศเทย ผลจากการทบทวนสถานะปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมของประทศเทย ทิศทาง
ละนวนຌม รวมถึงประดในการพัฒนาทีไส าคัญทัๅง฿นระดับลก ภูมิภาค ละประทศเทยทีไคาดวาจะกิดขึๅน
฿นอนาคต ซึไงจะปຓนรงผลักดันตอการกิดการปลีไยนปลง฿นมิติตางโ ทีไมีนัยส าคัญตอการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿นอนาคตของประทศเทย มีดังนีๅ 

๎.ํ สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมของประทศเทย 

๎.ํ.ํ ดຌานทรัพยากรธรรมชาติ 

๎.ํ.ํ.ํ ทรัพยากรปຆาเมຌละสัตว์ปຆา  
ํ) พืๅนทีไปຆาเมຌ ป พ.ศ. ๎๑๑๔ ประทศเทยมีพืๅนทีไปຆาเมຌหลืออยูพียง ํ์๎.๎ 

ลຌานเร หรือคิดปຓนรຌอยละ ๏ํ.๒ ของพืๅนทีไประทศ ดย฿นชวง ๓ ปทีไผานมา (ป พ.ศ. ๎๑๑ํ – ๎๑๑๔) พืๅนทีไ
ปຆาเมຌลดลงจ านวน ๑ ลຌานเรหรือคิดปຓนประมาณ ํ ลຌานเรตอป สาหตุหลักทีไส าคัญคือ การบุกรุกผຌวถางปຆา
พืไอปຓนพืๅนทีไท ากินละอยูอาศัยของราษฎร การจับจองของนายทุน ละการออกฉนดทีไดินหรืออกสารสิทธิ
ทีไเมถูกตຌอง รวมทัๅงการก าหนดนวขตปຆาเมຌละทีไดินของรัฐเมชัดจน ดยฉพาะบริวณพืๅนทีไตຌนนๅ าล าธาร
฿น ํ๏ จังหวัดของภาคหนือ ทีไถูกบุกรุกท าลายจ านวนมากจนกลายปຓนภูขาหัวลຌนคิดปຓนพืๅนทีไประมาณ 
๔.๒๑ ลຌานเร การลักลอบตัดละคຌาเมຌพยูงละเมຌสัก ซึไงปຓนเมຌหวงหຌาม ดยฉพาะเมຌพะยูง ซึไงมีราคาสูงมาก 
ถูกสงออกเปขายยังตางประทศ ภาครัฐจึงเดຌมีมาตรการปງองกันละปราบปรามอยางขຌมขຌน ดยมีการสนอ
ขึๅนบัญชีเมຌพะยูงเวຌ฿นบัญชี ๎ ของอนุสัญญาเซตส (CITES) พืไอ฿หຌกิดความรวมมือ฿นการควบคุมการคຌา
ระหวางประทศ ตยังคงมีการลักลอบตัดเมຌอืไนทีไมีลักษณะนืๅอเมຌ฿กลຌคียงกันมาทดทนมากขึๅน ชน ชิงชัน 
ละเมຌประดู ปຓนตຌน นอกจากนีๅ มีการกิดเฟปຆาทัๅงจากธรรมชาติละมนุษย์ จากขຌอมูลของกรมอุทยานหงชาติ 
สัตว์ปຆา ละพันธุ์พืชรายงานวา ฿นชวงป พ.ศ. ๎ ๑๑๔ – ๎ ๑๑๕ มีการกิดเฟปຆา฿นชวงวลาดียวกันคือ ชวงระหวาง
ดือนตุลาคม ๎๑๑๓ – กรกฎาคม ๎๑๑๔ มีเฟปຆากิดขึๅน฿น ํ๒ จังหวัดภาคหนือจ านวน ๐,๕๓๒ ครัๅง มีพืๅนทีไ
สียหายประมาณ ๒์,๏๎ํ.๔๑ เร ละ฿นชวงดือนตุลาคม ๎๑๑๔ – กรกฎาคม ๎๑๑๕ มีเฟปຆากิดขึๅนจ านวน 
๒,๓๑๑ ครัๅง มีพืๅนทีไสียหายประมาณ ํ๎์,ํ๏ํ.๑ เร ละความเมชัดจนของขอบขตพืๅนทีไปຆา นืไองจาก
ทคนลยีการจัดท าผนทีไ฿นอดีตเมสามารถก าหนดรายละอียดขอบขตพืๅนทีไปຆาเดຌอยางชัดจน จึงท า฿หຌ 
เมมีการกันพืๅนทีไชุมชนละพืๅนทีไท ากินของประชาชนทีไอยูกอนการประกาศขตพืๅนทีไปຆาเมຌออกจากพืๅนทีไ  
ปຆาสงวนหงชาติ จึงท า฿หຌประชาชนทีไควรปຓนผูຌมีสิทธิ่฿นทีไดินหลานีๅตຌองกลายปຓนผูຌบุกรุก ซึไงปัจจุบันหลาย



 

ํ๎ 

 

หนวยงานเดຌมีการบูรณาการความรวมมือ รวมถึงประทศพืไอนบຌาน ละประทศปลายทางพืไอหานวทาง 
กຌเขปัญหา฿หຌบรรลุผลส ารใจ สวนรืไองสัตว์ปຆามีนวนຌมลดลงอยางรวดรใว นืไองจากการลักลอบลาละ
คຌาสัตว์ปຆา ซึไงพบวา฿นป พ.ศ. ๎๑๑๔ มีสถิติการกระท าผิดกฎหมายปຆาเมຌดຌวยการคຌาสัตว์ปຆามีชีวิตจ านวน 
ํ์,๓๑๐ ตัว ละซากสัตว์ปຆาจ านวน ํ,๒๐ํ ซาก 

๎) การด านินงานการจัดการทรัพยากรปຆาเมຌ ทีไส าคัญ เดຌก มีการก าหนด
นยบายรืไอง การรักษาความมัไนคงของฐานทรัพยากรละการสรຌางความสมดุลระหวางการอนุรักษ์ ละ 

การ฿ชຌประยชน์อยางยัไงยืน ชน มีการจัดท าผนมบทการฟຕนฟูละอนุรักษ์ปຆาละระบบนิวศ ๎๑ ลุมนๅ า 
การก าหนดนวขตพืๅนทีไปຆาเมຌ การส ารวจละจัดท าระบบฐานขຌอมูลพืๅนทีไปຆาเมຌ฿หຌปຓนระบบดียวกัน  
การพัฒนาพืๅนทีไนวกันชนรอบพืๅนทีไปຆาทีไหมาะสมกับบริบททຌองถิไน มีการจัดตัๅงสถาบันประชารัฐพิทักษ์ปຆา
พืไอปຓนครือขาย฿นการพิทักษ์ปกปງองทรัพยากรปຆาเมຌ การสงสริมบทบาทของชุมชนละภาคอกชน฿นการ
มีสวนรวมฟຕนฟูทรัพยากรปຆาเมຌผานกิจกรรมตางโ พิไมขึๅน ละสนับสนุนมาตรการทางการงิน฿หຌสอดคลຌอง
กับบริบทของสังคมละสภาพพืๅนทีไ รวมทัๅงการกຌเขพิไมติมกฎหมาย฿หຌหมาะสมกับสถานการณ์ ละการพิไม
บทลงทษส าหรับผูຌกระท าผิด นอกจากนีๅ มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติปຆาสงวนหงชาติ (ฉบับทีไ ๐)  
พ.ศ. ๎๑๑๕ ซึไงประกาศ฿ชຌมืไอวันทีไ ํ๕ พฤษภาคม ๎๑๑๕ รวมทัๅงการออกกฎหมายพืไอควบคุมการครอบครอง
ละการคຌางาชຌางภาย฿นประทศ ดยมีการตราละกຌเขกฎหมายส าคัญ ๎ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติสงวน
ละคุຌมครองสัตว์ปຆา (ฉบับทีไ ๏) พ.ศ. ๎๑๑๓ ประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา มืไอวันทีไ ๏์ ธันวาคม ๎๑๑๓ 
ละพระราชบัญญัติงาชຌาง ประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา มืไอวันทีไ ๎ํ มกราคม ๎๑๑๔ ซึไงมีผลบังคับ฿ชຌ
ตัๅงตวันทีไ ๎๎ มกราคม ๎๑๑๔ ตลอดจนมีการ฿ชຌมาตรการทางกฎหมายอยางขຌมงวดพืไอปราบปราม 
จับกุม ละปງองกันมิ฿หຌมีการบุกรุกพืๅนทีไปຆาพิไมขึๅน รวมถึงมาตรการทวงคืนผืนปຆา ดย฿นป พ.ศ. ๎๑๑๔ 
ด านินการทวงคืนผืนปຆาลຌวสรใจจ านวน ํํ๕,๒๒์ เร 

๎.ํ.ํ.๎ ความหลากหลายทางชีวภาพ  
ประทศเทยมีความหลากหลายทางชีวภาพ บงปຓน พืชมีทอล าลียงละพืชเมมี 

ทอล าลียงเมนຌอยกวา ํ๐,์์์ ชนิด (รຌอยละ ๐ ของพืชทีไจ านกชนิดเดຌลຌวทัไวลก) สัตว์มีกระดูกสันหลัง 
เมนຌอยกวา ๐,์์์ ชนิด (รຌอยละ ๔ ของสัตว์มีกระดูกสันหลังทัไวลก) ละสัตว์เมมีกระดูกสันหลังเมนຌอย
กวา ๔์,์์์ ชนิด (รຌอยละ ๒ ของสัตว์เมมีกระดูกสันหลังทัไวลก) นืไองจากระบบนิวศถูกคุกคามจึงท า฿หຌ
ปริมาณความหลากหลายทางชีวภาพลดลงอยางรวดรใวละตอนืไอง ดยถูกท าลายประมาณวันละ ๎์ - ๓์ 
ชนิด ท า฿หຌพันธุ์พืชละพันธ์ุสัตว์ทีไคยมีอยูถึงรຌอยละ ๔ - ํ์ ของชนิดพันธุ์฿นลกลดลงหรือสูญพันธุ์ สาหตุ
ส าคัญมาจากการกระท าของมนุษย์พืไอการพัฒนาทัๅงการกษตร อุตสาหกรรม ละการทองทีไยว การปลีไยนปลง
การ฿ชຌประยชน์ทีไดิน การรุกรานละพรระบาดของชนิดพันธุ์ตางถิไน การ฿ชຌทรัพยากรกินสมรรถนะ฿นการ
รองรับของธรรมชาติ การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ ละภาวะมลพิษ ทีไกอ฿หຌกิดการสูญสียหลงทีไอยู
อาศัยตามธรรมชาติอยางตอนืไอง ส าหรับสถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพทีไส าคัญ เดຌก 



 

ํ๏ 

 

ํ) สิไงมีชีวิต ชนิดพันธุ์สัตว์มีกระดูกสันหลัง฿นประทศเทยทีไอยู฿นฐานขຌอมูล ชนิด
พันธุ์ทีไถูกคุกคามมีจ านวนกวา ํ,๎์์ ชนิด บงปຓน (ํ) อยู฿นสถานภาพสูญพันธุ ์เดຌก สมัน นกชຌอนหอย฿หญ 
นกพงหญຌา ปลาหวีกศ ปลาหางเหมຌ ละปลาสือตอ (๎) อยู฿นสถานภาพสูญพันธุ์฿นธรรมชาติจ านวน ๓ ชนิด 
(๏) อยู฿นสถานภาพ฿กลຌสูญพันธุ์อยางยิไงจ านวน ๔๐ ชนิด (๐) อยู฿นสถานภาพ฿กลຌสูญพันธุ์จ านวน ํ๐๔ ชนิด 
(๑) อยู฿นสถานภาพมีนวนຌม฿กลຌสูญพันธุ์จ านวน ๏ํ๒ ชนิด (๒) อยู฿นสถานภาพถูกคุกคามจ านวน ๎์๑ ชนิด 
ละ (๓) อยู฿นสถานภาพกลุมทีไปຓนกังวลนຌอยทีไสุดจ านวน ํ๓๒ ชนิด สวนชนิดพันธุ์พืชทีไมีทอล าลียงสูญพันธ์ุ
฿นธรรมชาติคือ สกระยຌา มีนวนຌม฿กลຌสูญพันธุ์จ านวน ๏๒๓ ชนิด ฿กลຌสูญพันธุ์อยางยิไงจ านวน ํ๕ ชนิด 
฿กลຌสูญพันธุจ์ านวน ํ๏ํ ชนิด ละถูกคุกคามจ านวน ๐ ชนิด 

๎) พืๅนทีไชุมนๅ า ครอบคลุมพืๅนทีไประมาณ ๎๎ ลຌานเร คิดปຓนรຌอยละ ๓ ของพืๅนทีไ
ประทศ บงปຓน พืๅนทีไชุมนๅ าหลงนๅ า฿นผนดินรຌอยละ ๐๐.๔ ของพืๅนทีไชุมนๅ าทัๅงหมด ละพืๅนทีไชุมนๅ า
ชายฝัດงทะลรຌอยละ ๑๑.๎ ของพืๅนทีไชุมนๅ าทัๅงหมด นืไองจากพืๅนทีไชุมนๅ าหลายพืๅนทีไยังเมมีการศึกษาพืไอการ
อนุรักษ์ จึงท า฿หຌมีการด านินการทีไสงผลกระทบตอพืๅนทีไชุมนๅ า ชน การระบายนๅ าออกจากพืๅนทีไพืไอท า
การกษตร การชักนๅ าคใมขຌามา฿นผนดินพืไอการพาะลีๅยงสัตว์นๅ า ละการด านินกิจกรรมทางศรษฐกิจ 
อาทิ การท าหมืองร ละการสรຌางขืไอน ปຓนตຌน 

๏) การรุกรานของชนิดพันธุ์ตางถิไน ประทศเทยมีชนิดพันธุ์ตางถิไนเมนຌอยกวา 
๏,๑์์ ชนิด ดยฉพาะมีชนิดพันธุ์สัตว์ตางถิไนทีไรุกรานประมาณ ๎์ ชนิด ละมี ๒ ชนิดทีไอยู฿นบัญชี 
ชนิดพันธุ์ตางถิไนทีไรุกรานรຌายรง ํ์์ ชนิดของลกคือ ตาญีไปุຆน กบ Bullfrogs ปลาหมอทศ หอยชอรีไ  
มดนๅ าผึๅง ละมลงหวีไขาวยาสูบ ละมีชนิดพันธุ์พืชตางถิไนทีไรุกรานประมาณ ๎์ ชนิด ละมี ๓ ชนิดทีไอยู
฿นบัญชีชนิดพันธ์ุตางถิไนทีไรุกรานรຌายรงของลกคือ ผักตบชวา เมยราบยักษ์ หญຌาคา อຌอ ขีๅเกยาน ผกากรอง 
ละกระถินยักษ์ 

๐) กฎระบียบทีไกีไยวขຌอง฿นการก ากับดูลรืไอง การขຌาถึงละบงปัน
ผลประยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมละทรัพยากรชีวภาพ ยังมีเมครอบคลุม฿นทุกภาคสวน ดยฉพาะรืไอง 
การวิจัยละพัฒนาทีไ฿ชຌทรัพยากรชีวภาพ ความรูຌตามขนบธรรมนียมประพณี ภูมิปัญญาทຌองถิไน  ละการ
บงปันผลประยชน์ทีไกิดขึๅน฿นขัๅนตอนตางโ มຌวาจะมีการออกระบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ละ฿ชຌ
ประยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพหงชาติวาดຌวยหลักกณฑ์ละวิธีการขຌาถึงละการเดຌรับผลประยชน์
ตอบทนจากทรัพยากรชีวภาพตัๅงตป พ.ศ. ๎๑๑๐ ลຌว รวมทัๅงชุมชนทຌองถิไนทีไมีวิถีการด านินชีวิตทีไพึไงพิง
ความหลากหลายทางชีวภาพยังขาดความรูຌละความตระหนักถึงบทบาท฿นการดูลรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ นอกจากนีๅ ประทศเทยมีบุคลากรจ านวนนຌอยมากทีไมีศักยภาพ฿นการจรจาตอรองการบงปัน
ผลประยชน์ 

๑) ปัญหาอุปสรรคของการวิจัยละพัฒนาดຌานความหลากหลายทางชีวภาพ 
มຌวาจะมีการจัดการขຌอมูลดຌานตางโ ของความหลากหลายทางชีวภาพทีไ มีความหลากหลาย ตนักวิจัย 

ดຌานความหลากหลายทางชีวภาพยังขาดคลนอยูปຓนจ านวนมาก รวมทัๅงนยบายดຌานความหลากหลายทางชีวภาพ 

ทีไผานมาเมมุงนຌนงานวิจัยฉพาะดຌานการอนุรักษ์ ฟຕนฟู คุຌมครอง ละปງองกัน ดยยังเมมีงานวิจัยชิงลึกทีไส าคัญ 



 

ํ๐ 

 

ดยฉพาะทีไอยูบนฐานความรูຌของขຌอมูลทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีขัๅนสูงทีไจะสนับสนุน฿หຌกิดประยชน์
ละลดผลกระทบทางศรษฐกิจละสังคม นอกจากนีๅ การสนับสนุนงบประมาณพืไอการวิจัยละการพัฒนา
ดຌานความหลากหลายทางชีวภาพยังคงมีนຌอยละเมตอนืไอง ดังนัๅน งานวิจัยดຌานความหลากหลายทาง
ชีวภาพจึงยังเมตอบสนองตอนยบายละมาตรการดຌานความหลากหลายทางชีวภาพของประทศ อีกทัๅง
หนวยงานทีไท างานวิจัยดຌานความหลากหลายทางชีวภาพของประทศเทยอยูกระจัดกระจาย฿นกระทรวงตางโ 
หรือ฿นภาคอกชน จึงท า฿หຌการบริหารจัดการขาดความปຓนอกภาพละเมบูรณาการ 

๒) การด านินงานการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ทีไส าคัญเดຌก 
การจัดท า (ราง) พระราชบัญญัติวาดຌวยความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. .... ตมติคณะรัฐมนตรีมืไอวันทีไ 
ํ๑ ธันวาคม ๎๑๑๔ มอบ฿หຌกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมน ากลับเปพิจารณาตามประดใน
ความหในละขຌอสนอนะกอน มีการประมินปງาหมายการบรรลุตามอนุสัญญาวาดຌวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพหรือปງาหมายเอจิ ซึไงพบวามีความกຌาวหนຌากินปງาหมาย มีการด านินงานตามการขຌาถึงละ
การบงปันผลประยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ ภาย฿ตຌความตกลงพิธีสารนางยา รวมทัๅงมีการขึๅนบัญช ี

สัตว์สงวน ๐ ชนิดคือ วาฬบรูดຌา วาฬอมูระ ฉลามวาฬ ละตามะฟอง ปຓนสัตว์สงวนล าดับทีไ ํ๒ - ํ๕ ของ
ประทศเทยภาย฿ตຌพระราชบัญญัติสงวนละคุຌมครองสัตว์ปຆา พ.ศ. ๎๑๏๑ ตามมติคณะกรรมการสงวนละ
คุຌมครองสัตว์ปຆา มืไอวันทีไ ๕ ตุลาคม ๎๑๑๔ นอกจากนีๅ มีการสรຌางธนาคารพันธุกรรม พืไอการวิจัยละ
พาะพันธุ์พืไออนุรักษ์สัตว์ปຆาหายากเม฿หຌสูญพันธุ์เปจากธรรมชาติ ละการพาะลีๅยงสัตว์ทีไ฿กลຌจะสูญพันธุ์
หรือสัตว์ปຆาหายากละปลอยคืนสูธรรมชาติ อาทิ นกกะรียน รวมถึงการกใบพันธุกรรมสัตว์หายากเดຌลຌ ว 
๏๎ ชนิด กวา ๑,์์์ ตัวอยาง  

๎.ํ.ํ.๏ ทรัพยากรดินละการ฿ชຌประยชน์ทีไดิน 

ํ) ทรัพยากรดิน จากขຌอมูลของกรมพัฒนาทีไดิน ป พ.ศ. ๎๑๑๔ พบวาดินทีไ
สืไอมทรมมีพืๅนทีไรวมกันประมาณ ํ๔๎ ลຌานเร หรือรຌอยละ ๑๒.๔ ของพืๅนทีไประทศเทย ละมีนวนຌม
สืไอมทรม฿นระดับทีไสูงขึๅน สาหตุของคุณภาพดินสืไอมทรมมี ๏ สาหตุหลักคือ (ํ) คุณสมบัติของดิน
ปลีไยนปลง ละมีคุณภาพเมหมาะกับการท าการกษตร เดຌก ดินคใม ดินปรีๅยวจัด ดินทราย ดินตืๅนทีไมี 
กรวดลูกรังปน ละดินมีปัญหาการชะลຌางพังทลายซึไงกิดจากการ฿ชຌประยชน์ติดตอกันปຓนระยะวลา
ยาวนานดยขาดการปรับปรุงบ ารุงดิน ขาดการอนุรักษ์ดิน ละการจัดการดินทีไเมหมาะสม (๎) ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ชน การกิดภัยลຌง อุทกภัย ละดินถลม ฯลฯ ละ (๏) การ฿ชຌประยชน์ทีไดินทีไเมหมาะสมกับ
สมรรถนะของดินหรือการ฿ชຌทีไดินผิดประภท ชน บางพืๅนทีไมีการท ากษตรกรรม฿นพืๅนทีไปຆาเมຌ หรือการพัฒนา
พืๅนทีไปຓนชุมชนหรือรงงานอุตสาหกรรม฿นพืๅนทีไทีไควรสงวนรักษาเวຌพืไอท าการกษตรหรือปຓนพืๅนทีไสีขียว หรือการ
ท ากษตร฿นพืๅนทีไทีไมีความลาดชัน ซึไงท า฿หຌกิดการพังทลายของหนຌาดิน หรือการท านาบนพืๅนทีไดอนทีไปຓน 

ดินทรายซึไงกใบกักนๅ าเวຌเดຌเมดี ท า฿หຌกิดการขาดคลนนๅ าเดຌงาย การปຂดหนຌาดิน การเถพรวน ละการผา
วัชพืชพืไอตรียมพืๅนทีไพาะปลูก 



 

ํ๑ 

 

๎) การ฿ชຌประยชน์ทีไดิน ฿นชวงป พ.ศ. ๎๑๑๏ – ๎๑๑๕ อัตราการปลีไยนปลง
การ฿ชຌทีไดินทัๅงหมดของประทศสวน฿หญปลีไยนปลงปຓนพืๅนทีไชุมชนละสิไงปลูกสรຌางพิไมขึๅนรຌอยละ ํํ.๏ํ 
มืไอทียบกับนืๅอทีไดิม สวนพืๅนทีไกษตรกรรม มຌวาจะมีนวนຌมพิไมขึๅนตมีอัตราการปลีไยนปลงรຌอยละ 
๏.๎ํ มืไอทียบกับนืๅอทีไดิม ละพืๅนทีไปຆาเมຌมีนวนຌมลดลงจากรຌอยละ ๓.์ํ มืไอทียบกับนืๅอทีไดิม 
อยางเรกใตาม การ฿ชຌประยชน์ทีไดินสวน฿หญปຓนพืๅนทีไกษตรกรรมคิดปຓนรຌอยละ ๑๐.๏๒ ของพืๅนทีไทัๅงหมด 
รองลงมาปຓนพืๅนทีไปຆาเมຌคิดปຓนรຌอยละ ๏๐.์๒ ของพืๅนทีไทัๅงหมด ละพืๅนทีไชุมชนละสิไงปลูกสรຌางคิดปຓน
รຌอยละ ๑.ํ๑ ของพืๅนทีไทัๅงหมด 

๏) การกระจายการถือครองทีไดิน ปຓนปัญหาส าคัญทีไสรຌางความหลืไอมลๅ าทาง
สังคม นืไองจากสิทธิการถือครองทีไดินกระจุกตัวอยูภาย฿นกลุมคนพียงสวนนຌอย มຌวาหนวยงานภาครัฐ 

เดຌมีการกຌเขปัญหามาอยางตอนืไอง ดย฿นป พ.ศ. ๎๑๑๔ กลุมผูຌถือครองทีไดินมากทีไสุดละมีสวนบง 
การถือครองทีไดินมีมากกวารຌอยละ ๒์ ของพืๅนทีไทัๅงหมด ขณะทีไกลุมประชากรทีไมีรายเดຌตไ าสุดรຌอยละ ๐์  
มีสัดสวนรายเดຌพียงรຌอยละ ํ๐.๏ ของรายเดຌรวม ถือครองทีไดินนຌอยทีไสุด ละมีสวนบงการถือครองทีไดิน
พียงรຌอยละ ํ.๎ ของทีไดินทัๅงหมด นอกจากนีๅ มีการถือครองทีไดินพืไอการกษตรปຓนอาชีพหลักพิไมขึๅนจ านวน 
๑.๕ ลຌานครัวรือน ดยมีสัดสวนผูຌถือครองทีไดินพืไอการกษตรรຌอยละ ๐๒ ฿นภาคตะวันออกฉียงหนือ  
ซึไงครอบครองนืๅอทีไการกษตรสวน฿หญของประทศ 

๐) การด านินงานการจัดการทรัพยากรดิน ละการ฿ชຌประยชน์ทีไดิน ทีไส าคัญ 
เดຌก  

๐.ํ) การจัดการทรัพยากรดิน มีการจัดท าซนนิไงพืๅนทีไกษตรกรรม ละ
จัดท าฐานขຌอมูลการซนนิไงภาคการกษตร พืไอ฿หຌการจัดการพืๅนทีไกษตรกรรมมีความหมาะสมกับพืๅนทีไ 
การจัดสรรทีไดิน฿หຌกกษตรกรขຌาเปท าประยชน์฿นพืๅนทีไ รวมทัๅงการปรับปรุงคุณภาพดิน การสงสริม  

฿หຌกษตรกร฿ชຌปุ๋ยพืชสดละปุ๋ยอินทรีย์ทีไมีคุณภาพสูงพืไอ฿ชຌ฿นการบ ารุงดิน ละการสงสริมการปลูกพืช
บบผสมผสาน 

๐.๎) การกระจายการถือครองทีไดิน มีการกระตุຌน฿หຌน าทีไดินทีไรกรຌาง 

วางปลามา฿ชຌประยชน์มากขึๅน การลดหยอนละยกวຌนภาษี฿หຌกกษตรกร ละจຌาของรงรือนอยูอาศัย
ตามความหมาะสม ละการจัดตัๅงธนาคารกองทุนทีไดินพืไอชวยหลือกษตรกรละผูຌยากเรຌ 

๐.๏) การจัดทีไดินท ากินกผูຌเรຌทีไดินท ากิน ปຓนการด านินงานตามนยบาย
ทีไส าคัญของรัฐบาล (พลอก ประยุทธ์ จันทร์อชา) พืไอลดความหลืไอมลๅ าของสังคม ละสรຌางอกาสการขຌาถงึ
การบริการของรัฐ ดยมีการจัดหาทีไดินท ากินกประชาชนผูຌยากเรຌ ดยเม฿หຌกรรมสิทธิ่ละสงสริมพัฒนา
อาชีพ ซึไง฿นป พ.ศ. ๎๑๑๔ มีปງาหมายการสงมอบทีไดินจ านวน ํ๒์,๏๎๕ เร จัดทีไดินจ านวน ํ์๑,๒๎๒ เร 
ละสงสริมละพัฒนาอาชีพจ านวน ๑๏,๒๕๓ เร 

๐.๐) การจัดท านวขตทีไดินของรัฐบบบูรณาการ มาตราสวน ํ: ๐์์์ 
(One map) พืไอความสะดวก฿นการตรวจสอบนวขตปຆาเมຌ ละพืไอ฿หຌทุกสวนราชการ฿ชຌละยึดถือปຓน
นวดียวกัน ภาย฿ตຌฐานขຌอมูลนวขตทีไดินของรัฐทีไมีความถูกตຌองละตรงตามกฎหมาย 



 

ํ๒ 

 

๎.ํ.ํ.๐ ทรัพยากรนๅ า 
 ประทศเทยมีปริมาณนๅ าฝนประมาณ ๓.๑ - ๔ สนลຌานลูกบาศก์มตรตอป 
กลายปຓนนๅ าทาเหลกใบกักอยู฿นหลงนๅ าผิวดิน ชน มนๅ า ล าคลอง ปริมาณมากกวา ๎ สนลຌานลูกบาศก์มตร 
บางสวนเหลซึมลงสูชัๅนนๅ าบาดาลประมาณ ํ สนลຌานลูกบาศก์มตร นอกนัๅนเหลลงสูมหาสมุทรละระหยสู
ชัๅนบรรยากาศ ดยหลงนๅ าผิวดินตามธรรมชาติสามารถกใบกักนๅ าเดຌจ านวน ๑์,๒๓๓ หง ความจุ ํ๓,๎๐๓ 
ลຌานลูกบาศก์มตร ละกใบกัก฿นอางกใบนๅ าละครงการพัฒนาหลงนๅ าทัๅงประทศมีความจุรวมกัน
ประมาณ ๓๐,๓๔๔ ลຌานลูกบาศก์มตร ขณะทีไความตຌองการ฿ชຌนๅ าดยภาพรวมทัๅงประทศ มืไอป พ.ศ. ๎๑๑๓ 
มีประมาณ ํ๑ํ,๓๑์ ลຌานลูกบาศก์มตรตอป บงปຓน การ฿ชຌนๅ าพืไอการกษตรมากทีไสุดถึงรຌอยละ ๓๑ 
(ยกปຓน ฿นขตชลประทานพืๅนทีไ ๏์.๎ ลຌานเรหรือรຌอยละ ๐์ ละกษตรนอกขตชลประทานพืๅนทีไ ํ๎์ 
ลຌานเร ทีไตຌองการนๅ าทดทนนๅ าฝนทีไตกเมพียงพอกับความตຌองการของพืช) การ฿ชຌนๅ าพืไอการรักษาระบบนิวศ
รຌอยละ ํ๔ การ฿ชຌนๅ าพืไอการอุปภคบริภครຌอยละ ๐ ละการ฿ชຌนๅ าพืไอการอุตสาหกรรมรຌอยละ ๏ ท า฿หຌ
เมสามารถจัดสรรนๅ าเดຌพียงพอ฿หຌกพืๅนทีไกษตรนอกขตชลประทานละนๅ าอุปภคบางสวน จึงท า฿หຌกิด
ภาวะภัยลຌง นืไองจากขຌอจ ากัด฿นการกักกใบนๅ า การ฿ชຌประยชน์ทีไดินละการจัดการพืๅนทีไรับนๅ า ส าหรับนๅ า฿ตຌดิน
ทีไมีศักยภาพ฿นการพัฒนาขึๅนมา฿ชຌเดຌดยเมสงผลกระทบตอระบบนิวศมีประมาณ ๓ หมืไนลຌานลูกบาศก์มตร
ตอป ซึไงปัจจุบันมีการ฿ชຌพียง ๏.๑ พันลຌานลูกบาศก์มตร จึงยังมีศักยภาพทีไจะพัฒนาขึๅนมา฿ชຌงานเดຌอีก 
ส าหรับสถานการณ์ทีไส าคัญเดຌก 

ํ) ภัยลຌง ฿นชวงป พ.ศ. ๎๑๑๔ - ๎๑๑๕ กิดภาวะฝนทิๅงชวงหนักทีไสุด ฿นรอบ 
ํ๑ ปทีไผานมา ท า฿หຌนๅ าตຌนทุน฿นขืไอนลดลง สงผลกระทบตอศรษฐกิจทัๅงทางดຌานกษตรกรรมละอุตสาหกรรม 
ดยพืๅนทีไการกษตรสียหายจ านวน ํ๒ จังหวัด คิดปຓนมูลคาความสียหายทางศรษฐกิจ฿นชวงดือนตุลาคม 
๎๑๑๔ ถึงมีนาคม ๎๑๑๕ จ านวน ํ.๒๑ ลຌานเร ผลผลิตฉลีไย ๕๕์,์์์ ตัน มูลคา ๓,์๕๎ ลຌานบาท 

๎) นๅ าทวม ฿นชวงป พ.ศ. ๎๑๑์ - ๎๑๑๔ กอ฿หຌกิดความสียหายตอประชากร
ฉลีไย ๒.๒ ลຌานคน พืๅนทีไการกษตรฉลีไย ๕๏.๐ ลຌานเร มูลคาความสียหายฉลีไย ๒,๏์์ ลຌานบาท ดยฉพาะ
ป พ.ศ. ๎๑๑๐ ทีไกอ฿หຌกิดความสียหายตอชีวิต ทรัพย์สิน ละศรษฐกิจของประทศจ านวนมากถึง ํ๒.๎ 
ลຌานคน ละพืๅนทีไการกษตรจ านวน ํํ.๓ ลຌานเร มูลคาความสียหาย ๎๏,๔๏๕ ลຌานบาท 

๏) การขຌาถึงนๅ าสะอาด คุณภาพนๅ าบริภคหลายพืๅนทีไยังเมเดຌมาตรฐาน  
จากการส ารวจของกรมวิทยาศาสตร์การพทย์ มืไอป พ.ศ. ๎๑๑๔ เดຌท าการสุมตรวจนๅ าบริภค฿นภาชนะ
บรรจุทีไปຂดสนิทจ านวน ๐,๕๎๔ ตัวอยาง พบเมเดຌมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขจ านวน ํ,๔๑๐ 
ตัวอยาง (รຌอยละ ๏๓.๒๎) จ านกปຓน เมเดຌมาตรฐานดຌานกายภาพละคมีจ านวน ํ,๎๔ํ ตัวอยาง (รຌอยละ 
๎๒.์์) ละเมเดຌมาตรฐานดຌานจุลินทรีย์จ านวน ๓๕๕ ตัวอยาง (รຌอยละ ํ๒.๎ํ) ของตัวอยางทัๅงหมด  
ซึไงมีสาหตุหลักจากความปຓนกรด - ดางสูงหรือตไ ากวามาตรฐาน รวมทัๅงมีชืๅอรคปะปนหลายชนิด ละเมเดຌ
มาตรฐาน ชน ชืๅอบคทีรียคลิฟอร์ม อีคเล ละชืๅอกอรคอาหารปຓนพิษ ปຓนตຌน นอกจากนีๅ ยังพบวา 
นๅ าบริภค฿นภาชนะบรรจุทีไปຂดสนิท฿นภาชนะบบ฿ชຌซๅ าเมเดຌมาตรฐานดຌานจุลินทรีย์มากกวาทีไบรรจุ฿น
ภาชนะบบ฿ชຌครัๅงดียว ละการส ารวจผูຌผลิตนๅ าบริภค฿นภาชนะบรรจุทีไปຂดสนิทของส านักงานคณะกรรมการ



 

ํ๓ 

 

อาหารละยา จากตัวอยางทัไวประทศจ านวน ๏,๐๏ํ หง ผลการตรวจประมินสถานทีไผลิตนๅ าบริภค 

฿นภาชนะบรรจุทีไปຂดสนิท พบวาเมผานกณฑ์จ านวน ๒๐๓ หง หรือรຌอยละ ํ๔.๔๒ ละผลตรวจวิคราะห์
คุณภาพนๅ าบริภค฿นภาชนะบรรจุทีไปຂดสนิททางหຌองปฏิบัติการจ านวน ๏,๐๕์ ตัวอยาง เมผานกณฑ์
จ านวน ํ,๎์์ ตัวอยาง หรือรຌอยละ ๏๐.๏๔ 

๐) การด านินงานการจัดการทรัพยากรนๅ า ทีไส าคัญเดຌก  
 การจัดการทรัพยากรนๅ า ฿นชวงป พ.ศ. ๎๑๑๔ – ๎๑๑๕ มีการด านินงาน

ทีไส าคัญ ชน การจัดหาหลงนๅ าพืไอพิไมปริมาณนๅ าตຌนทุน ชน การกอสรຌางครงการชลประทานจ านวน 
๒์ ครงการ การกอสรຌางหลงนๅ า ละระบบสงนๅ าขนาดลใก฿นพืๅนทีไชุมชน ละพืๅนทีไชนบทพืไอพิไม
ปริมาณนๅ าจ านวน ํ๔ํ หง พิไมปริมาณกใบกักนๅ าจ านวน ํ๎๕.๓ ลຌานลูกบาศก์มตร ละพิไมพืๅนทีไ
ชลประทานจ านวน ๎ํ์,ํ๎์ เร นอกจากนีๅ กຌเขปัญหาขาดคลนนๅ า เดຌก การอนุรักษ์ละฟຕนฟูหลงนๅ า/
พืๅนทีไชุมนๅ าทีไสืไอมทรม ตืๅนขิน฿หຌสามารถกใบกักนๅ าพืไอ฿ชຌ฿นการอุปภคบริภค รักษาระบบนิวศละท า
การกษตรจ านวน ํ,๏๔๑ หง รวมทัๅงการขุดหลงนๅ าขนาดลใก฿นเรนานอกขตชลประทาน หรือ บอจิ็ว 
ทัไวประทศพืไอรับมือกับปัญหาการขาดคลนนๅ า฿นพืๅนทีไนอกขตชลประทาน ซึไงเดຌมีการด านินการเปลຌว
ทัไวประทศจ านวน ๑๒,๎์๒ บอ 

 การจัดการภัยลຌง มีการจัดท าผนบริหารจัดการนๅ า ละการพาะปลูก
฿นชวงฤดูลຌง ดยจัดสรรนๅ า฿หຌสอดคลຌองกับปริมาณนๅ าตຌนทุน฿นอางกใบนๅ าอยางทัไวถึงละพอพียงพืไอ฿ชຌ
฿นกิจกรรมตางโ เดຌก การอุปภคบริภค การประปา การรักษาระบบนิวศ การกษตรกรรมละการ
อุตสาหกรรม นอกจากนีๅ มีการสงสริมการประหยัดการ฿ชຌนๅ า฿นภาคครัวรือน ดยฉพาะ฿นภาคมือง ละ
การฝງาระวังละควบคุมเม฿หຌมีการปลอยนๅ าสียลง฿นมนๅ า คู คลอง ละหลงนๅ าตางโ 

๎.ํ.ํ.๑ ทรัพยากรประมง ละทรัพยากรทางทะลละชายฝัດง 
ํ) ทรัพยากรประมง ประทศเทยคยมีผลผลิตทัๅงจากทรัพยากรประมงนๅ าจืด

ละทะลปຓนปริมาณมาก ซึไงผลผลิตทีไหลือจากการ฿ชຌประยชน์ภาย฿นประทศสามารถสงปຓนสินคຌาออก 

ทีไสรຌางรายเดຌ฿หຌกับประทศปละหลายสนลຌานบาท ขณะทีไประทศเทยรวมถึงประทศตางโ ฿นภูมิภาค
อซียตะวันออกฉียง฿ตຌตางมีผลผลิตทางการประมงปຓนอันดับตຌนโ ของลก จากการพิไมประสิทธิภาพ฿น
การท าประมง ตนืไองจากผลผลิตทางการประมง฿นประทศเทยเดຌถูกน ามา฿ชຌประยชน์จนกินอัตราก าลัง
การผลิต จึงท า฿หຌการประมงเทยประสบปัญหาวิกฤติ ละทรัพยากรสัตว์นๅ าสืไอมทรม ซึไงสาหตุส าคัญคือ 
(ํ) มีการท าประมงดยวิธีการทีไเมถูกตຌอง ชน การ฿ชຌขนาดตาอวนผิดกฎหมาย ละการลักลอบ฿ชຌครืไองมือ
ผิดกฎหมาย ท า฿หຌปริมาณทรัพยากรประมงทางทะลลดลงอยางชัดจน ซึไงจากการประมินสถานภาพ
ทรัพยากรประมง ดยพิจารณาจากอัตราการจับสัตว์นๅ าตอหนวยการลงรงประมง (Catch per Unit Effort: 

CPUE) จากการส ารวจดຌวยอวนลาก อัตราการจับสัตว์นๅ า ละปริมาณสูงสุดของสัตว์นๅ าทีไจะจับมา฿ชຌ
ประยชน์เดຌอยางยัไงยืน (Maximum Sustainable Yield: MSY) พบวาปริมาณการจับสัตว์นๅ าตอหนวย 

การลงรงประมง฿นพืๅนทีไอาวเทย ตัๅงตป พ.ศ. ๎๑๑๒ – ๎๑๑๔ พิไมขึๅนอยางตอนืไอง นืไองจากมีการ



 

ํ๔ 

 

ด านินการจัดการประมงอยางยัไงยืน มาตัๅงตป พ.ศ. ๎๑๑๐ ละ฿นป พ.ศ. ๎๑๑๔ ฝัດงอาวเทยมีปริมาณ 
CPUE ทากับ ๎๎.๑๕ กิลกรัม/ชัไวมง พิไมขึๅนจากป พ.ศ. ๎๑๑๓ ซึไงมีปริมาณ CPUE ํ๕.๔๕ กิลกรัม/ชัไวมง 
สวนฝัດงทะลอันดามันมีปริมาณ CPUE ทากับ ๑๕.๒ํ กิลกรัม/ชัไวมง พิไมขึๅนจากป พ.ศ. ๎๑๑๓ ซึไงมีปริมาณ 
CPUE ๑๔.๏๏ กิลกรัม/ชัไวมง รวมทัๅงมีผลกระทบตอสัตว์นๅ าทีไ฿กลຌสูญพนัธุ์ ชน ตาทะล พะยูน วาฬ ลมา ฯลฯ 
ละ (๎) มีการท าประมงทีไผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ละเรຌการควบคุม มຌวาจะมีการออกกฎระบียบ
พืไอจัดการปัญหาการท าประมง ตมีขຌอจ ากัด ชน การบังคับ฿ชຌกฎหมาย การประมงทีไเมมีประสิทธิภาพ
พียงพอ การขาดการควบคุมการพิไมจ านวนรือประมง ละการเมท าตามขຌอก าหนดทีไตຌองบันทึกละ
รายงานขຌอมูลสัตว์นๅ าทีไจับเดຌ ละการขຌาเปท าการประมง฿นพืๅนทีไหຌามท าละหຌามการ฿ชຌชนิดครืไองมือ  

ท าการประมง ฯลฯ ท า฿หຌสหภาพยุรปออกมาตรการ฿หຌประทศเทยปรับปลีไยนนยบาย฿นการจัดการกับ
ปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ละปัญหาการขาดการควบคุมการท าประมง ดยประกาศตือน฿หຌ
ประทศเทยก าหนดมาตรการการปງองกันละขจัดการท าประมงผิดกฎหมาย ซึไงรัฐบาลเดຌด านินการบูรณาการ
ความรวมมือจากทุกภาคสวน ทัๅงภาครัฐละภาคอกชน ละภาคประชาสังคม฿นการกຌปัญหาการท าประมง
฿หຌถูกกฎหมายละปຓนเปตามหลักสากล ละมีการจัดตัๅงศูนย์บัญชาการกຌเขปัญหาการท าประมง 

ผิดกฎหมาย ดย฿หຌกองทัพรือ ละศูนย์ประสานงานการปฏิบัติ฿นการรักษาผลประยชน์ของชาติทางทะล 
(ศรชล.) ปຓนหนวยงานหลัก 

๎) ทรัพยากรทางทะลละชายฝัດง พืๅนทีไทะล฿นนานนๅ าเทยมีประมาณ 
๏ํ๒,ํํ๐ ตารางกิลมตร ครอบคลุมพืๅนทีไ ๎๏ จังหวัด มีทรัพยากรทางทะลละชายฝัດง ละปัญหาทีไ
ส าคัญ เดຌก 

๎.ํ) พืๅนทีไปຆาชายลน พืๅนทีไปຆาชายลนทีไมีสภาพสมบูรณ์สวน฿หญ 
พบอยู฿นภาค฿ตຌชายฝัດงทะลอันดามัน บริวณพืๅนทีไจังหวัดระนอง พังงา ภูกใต ตรัง กระบีไ ละสตูล  
ดย฿นชวงป พ.ศ. ๎๑๐๓ - ๎๑๑๓ พืๅนทีไปຆาชายลนพิไมขึๅนจ านวน ๓๒,๐ํ์ เร จากจ านวน ํ.๐๒ ลຌานเร ฿นป 
พ.ศ. ๎๑๐๓ ปຓน ํ.๑๏ ลຌานเร ฿นป พ.ศ. ๎๑๑๓ นืไองจากภาครัฐละภาคอกชนรณรงค์฿หຌหในถึงคุณคาของ
ปຆาชายลน ละมีกิจกรรมรณรงค์การปลูกปຆาชายลนพืไอฟຕนฟูมาอยางตอนืไอง ชน การน าพืๅนทีไทีไถูกบุกรุก
ละท านากุຌงมาปลูกปຆาชายลน ปຓนตຌน นอกจากนีๅ กรมทรัพยากรทางทะลละชายฝัດงมีผนงาน฿นการทวงคืน
พืๅนทีไซึไงถูกบุกรุกครอบครองดยเมถูกตຌองตามกฎหมาย พืไอน ามาฟຕนฟูละบริหารจัดการ฿หຌกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดตอเป 

ํ) นวปะการัง ฿นป พ.ศ. ๎๑๑๔ พบนวปะการังรวมนืๅอทีไ
ทัๅงหมด ํ๐๔,๕๑๐ เร บงปຓน ฝัດงทะลอาวเทย ๓๑,๑๕์ เร ละฝัດงทะลอันดามัน ๓๏,๏๒๐ เร  
ซึไงพิไมขึๅนมืไอทียบกับป พ.ศ. ๎๑๑๑ ทีไมีพืๅนทีไนวปะการรัง ํ๎๔,๎๑๒ เร นืไองจากมีการพัฒนาครืไองมือ
ละทคนลยีทีไ฿ชຌ฿นการส ารวจละการขยายพืๅนทีไส ารวจเปยังนวปะการัง฿นพืๅนทีไนๅ าลึกละกองหิน฿ตຌนๅ า
ตางโ ทีไดิมเมเดຌมีการส ารวจ อยางเรกใตาม สถานภาพนวปะการังจะอยู฿นระดับทีไ ตกตางกัน฿นตละ
พืๅนทีไ ตัๅงตสียหายมากจนถึงสมบูรณ์ดีมาก ดยจะขึๅนอยูกับปัจจัยทีไปຓนทีไตัๅงของปะการัง อิทธิพลของ  

ลมมรสุม ความสียหายละการฟຕนตัวทีไเดຌรับจากการพัฒนาบริวณชายฝัດง กิจกรรมการทองทีไยวทางทะล 



 

ํ๕ 

 

นๅ าสียทีไชะเหลลงสูทะล ขยะมูลฝอย การลักลอบขุดลอกรืๅอปะการัง ละการจับสัตว์นๅ า฿นนวปะการัง  
นอกจากนีๅ มีการกิดปะการังฟอกขาวปຓนบริวณกวຌางทัไวประทศ นืไองจากอุณหภูมินๅ าทะลสูงผิดปกติ 

๎) หลงหญຌาทะล พบทัๅงหมด ํ๏ ชนิดพันธุ์ ตามฝัດงทะล฿นพืๅนทีไ 
ํ๕ จังหวัด ดยมืไอป พ.ศ. ๎๑๑๔ พบวามีนืๅอทีไหญຌาทะลรวม ํ๑๕,๔๎๕ เร บงปຓน ฝัດงอาวเทยนืๅอทีไ 
๒์,ํ๕๒ เร ละฝัດงอันดามันนืๅอทีไ ๕๕,๒๏๏ เร ซึไงมากกวามืไอป พ.ศ. ๎๑๑๑ ทีไมีนืๅอทีไหญຌาทะลรวม 
ํํ๔,๒๒๑ เร นืไองจากมีการส ารวจละศึกษาหลงหญຌาทะลมากขึๅน รวมถึงมีการ฿ชຌครืไองมืออุปกรณ์ 
ทีไทันสมัย มຌวาหลงหญຌาทะลจะเดຌรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เดຌก คลืไน ลมมรสุม พายุหรือจาก 

ภัยคุกคามทีไกิดจากกิจกรรมชายฝัດงของมนุษย์ ท า฿หຌมีความสืไอมทรมลงบຌาง ตดยรวมยังคงมีสถานภาพ
สมบูรณ์ปานกลางถึงดี 

๏) สัตว์ทะล  สัตว์ทะลหลายชนิดเดຌรับผลกระทบจาก 

ความสืไอมทรมของหลงอาหารละครืไองมือท าการประมง ดยฉพาะสัตว์ทะลทีไ฿กลຌสูญพันธุ์ทัๅงหมด 
๏๏ ชนิดพันธุ์ ชน ตาทะล พะยูน วาฬ ละลมา ปຓนตຌน ท า฿หຌจ านวนประชากรลดลงอยางตอนืไอง ละพบ 

การกยตืๅนของสัตว์นๅ าทีไ฿กลຌสูญพันธุ์มีนวนຌมพิไมสูงขึๅน ดยมีสาหตุสวน฿หญมาจากกิจกรรมการท าประมง 
การพัฒนาพืๅนทีไชายฝัດงละธุรกิจการทองทีไยว ซึไงท า฿หຌพืๅนทีไวางเขของตาทะลลดนຌอยลง รวมทัๅงปัญหา
ขยะ฿นทะล ชน ฟม ถุงพลาสติก ละศษอวน ฯลฯ ทีไสัตว์นๅ ากินขຌาเปอุดตันตามล าเสຌ หรือถูกศษอวนรัด
จนบาดจใบท า฿หຌพิการ ถึงมຌบางชนิดจะมีอัตราการพิไมขึๅนของจ านวนประชากร ตผลกระทบดังกลาวท า฿หຌ
จ านวนประชากรลดลงอยางมากมืไอทียบกับอัตราการกิด 

๐) การกัดซาะชายฝัດง ปຓนปัญหาส าคัญทีไนวนຌมมีความ
รุนรงขึๅน สาหตุส าคัญกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ดยฉพาะการกอสรຌางตามนวชายฝัດงละยืไนลงเป฿น
ทะลท า฿หຌกีดขวาง หรือขืไอนกันทรายละคลืไนปากมนๅ า ละการท าลายปຆาชายลน จากขຌอมูลของ 

กรมทรัพยากรทางทะลละชายฝัດง มืไอป พ.ศ. ๎๑๑๔ พบวาชายฝัດงทีไมีปัญหาถูกกัดซาะละยังเมมีการกຌเข
ปัญหารวมระยะทาง ํ๒๔ กิลมตร บงปຓน ฝัດงอาวเทย ํ๒์ กิลมตร ดยปຓนระดับปานกลาง (ํ - ๑ 
มตรตอป) ระยะทางประมาณ ๕์ กิลมตร ละระดับรุนรง (มากกวา ๑ มตรตอป) ระยะทางประมาณ ๓์ 
กิลมตร สวนฝัດงอันดามันประมาณ ๔ กิลมตร ดยปຓนระดับปานกลางทัๅงหมด อยางเรกใตาม พืๅนทีไชายฝัດง
ทีไเดຌมีการด านินการกຌเขปัญหาดยท าครงสรຌางปງองกันละบรรทาปัญหาลຌว฿นฝัດงอาวเทย รวม ๐๔๐ 
กิลมตร ละฝัດงอันดามัน ๔ํ กิลมตร ซึไงสวน฿หญสามารถรักษาสภาพนวชายฝัດงเม฿หຌถูกกัดซาะลึก 

ขຌาเปมากกวาดิม นอกจากนีๅ เดຌน านวคิดระบบกลุมหาดมาประยุกต์฿ชຌพืไอการบริหารจัดการชายฝัດง 
฿น ๎๏ จังหวัด ฿หຌมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน 

๑) ปัญหาขยะ฿นทะล ปຓนปัญหาส าคัญทีไสรຌางผลกระทบตอ 

ระบบนิวศละสิไงมีชีวิต฿นทะลอยางมาก จากขຌอมูลของกรมทรัพยากรทางทะลละชายฝัດง ฿นชวงป  
พ.ศ. ๎๑๑๎ - ๎๑๑๔ พบวามีปริมาณจ านวนขยะทีไกใบเดຌ ๐๎์,๔ํ๓ ชิๅน คิดปຓนนๅ าหนัก ๓๏,๎๏๏.๕๓ กิลกรัม 
ซึไงสวน฿หญปຓนขยะประภทพลาสติก ดยมีหลงก านิดทีไส าคัญ ๎ หลงคือ (ํ) ขยะบนผนดิน  
ชน หลุมฝังกลบขยะชุมชน การกใบรวบรวมละขนสงขยะ฿นชวงทีไฝนตกหนักละกิดนๅ าออลຌนพัดพา 



 

๎์ 

 

อาขยะลงสูทะล ภาคอุตสาหกรรมละการผลิต การจัดการขยะทีไเมหมาะสมละภัยธรรมชาติ ละ  
(๎) ขยะตกคຌาง฿นมหาสมุทรทีไมาจากการขนสงทางรือ รือส าราญละทองทีไยว การประมงทะลละ
ชายฝัດง ทนขุดจาะนๅ ามันละกຍาซธรรมชาติ การพาะลีๅยงสัตว์นๅ าชายฝัດง ละการทองทีไยวบริวณชายฝัດง 
ซึไงปຓนสาหตุ฿หຌกิดมลพิษ฿นทะล ดยฉพาะขยะพิษทีไถูกปลอยทิๅงลงสูทะล ท า฿หຌกิดการสะสมความปຓนพิษ
฿นสิไงวดลຌอมละหวงซอาหารของระบบนิวศ รวมถึงท า฿หຌสัตว์นๅ าจ านวนมากตຌองตายอันนืไองจากการกิน
ขยะพิษ 

๏) การด านินงานการจัดการทรัพยากรประมง ละทรัพยากรทางทะล
ละชายฝัດง 

 การจัดการทรัพยากรประมง ทีไส าคัญเดຌก  
(ํ) มีการด านินงานกຌเขละขจัดปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย  

ขาดการรายงานละเรຌการควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing - IUU Fishing) ฿หຌถูกตຌอง
ตามกฎหมายละปຓนเปตามหลักสากล เดຌก การปรับปรุงระบบละการบริหารจัดการดຌานประมง ชน 
การลดขนาดกองรือประมง การปรับปรุงระบบฐานขຌอมูลรือประมงละรงงานประมง การติดตาม ควบคุม 
ละฝງาระวังการท าประมงของรือประมงเทย฿หຌปຓนระบบละมีประสิทธิภาพ การควบคุมรือประมง  

นอกนานนๅ าเทยดຌวยการขຌารวมปຓนภาคีความตกลงภาย฿ตຌกฎหมายทางทะล การปรับปรุงระบบการตรวจสอบ
ยຌอนกลับ (Traceability)  

(๎) การปรับปรุงละพัฒนากฎหมายละการบังคับ฿ชຌกฎหมาย เดຌก การ
ตราพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๎๑๑๔ การกຌเขกฎกระทรวงคุຌมครองรงงานประมงทะล พ.ศ. ๎๑๑๓ 
การบังคับ฿ชຌกฎหมายกับรือประมงทีไท าการประมงนอกนานนๅ าดยเมเดຌรับอนุญาต ละการกຌเขปัญหาการ 
คຌามนุษย์฿นภาคการประมง 

(๏) มีการจัดท าผนการบริหารจัดการประมงของประทศเทย ละนยบาย
หงชาติดຌานการจัดการประมงทะล พ.ศ. ๎๑๑๔ – ๎๑๒๎ 

การจัดการทรัพยากรทางทะลละชายฝัດง ทีไส าคัญ เดຌก มีการออก
พระราชบัญญัติสงสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะลละชายฝัດง พ.ศ. ๎๑๑๔ การจัดท าผนปฏิบัติการ
พืๅนทีไปງาหมาย ปງองกันละปราบปรามการบุกรุกพืๅนทีไปຆาชายลน การอนุรักษ์ ละฟຕนฟูปຆาชายลน ปะการัง 
ละหญຌาทะล ดຌวยการ฿ชຌมาตรการดຌานกฎหมายละขຌอบังคับ฿นการควบคุม ละการสงสริมการมีสวนรวมของ
ชุมชน฿นการอนุรักษ์ละ฿ชຌประยชน์อยางถูกวิธี รวมทัๅงจัดท านวทางการจัดท าผนละกิจกรรมการบริหาร
จัดการขยะทะลรวมกัน สวนการกຌเขปัญหาการกัดซาะชายฝัດงทะลเดຌ฿ชຌวิธีการทางวิศวกรรม฿นรูปบบตางโ 
ชน ขืไอนปງองกันคลืไนนอกชายฝัດง ก าพงปງองกันคลืไนริมชายหาด ขืไอนหินทิๅง การปักนวเมຌ เผรวมกับ 

การอนุรักษ์ละฟຕนฟูปຆาชายลน ฯลฯ รวมทัๅงมีการจัดท าผนงานหลักละผนปฏิบัติการปງองกันกຌเขปัญหา
การกัดซาะชิงบูรณาการ การศึกษาวิจัยรูปบบละวิธีการปງองกัน รักษา ละฟຕนฟูปຆาชายลน ละปຆาชายหาด 

ทีไสืไอมทรมจากการกัดซาะชายฝัດง 



 

๎ํ 

 

๎.ํ.ํ.๒ ทรัพยากรร  
 ฿นชวงป พ.ศ. ๎๑๐๔ - ๎๑๑๕ มูลคาผลผลิตร฿นประทศเทยมีนวนຌมสูงขึๅน 
ดย฿นป พ.ศ. ๎๑๑๕ มีมูลคาการผลิต ๔๕,๏๒๑ ลຌานบาท พิไมขึๅนจากป พ.ศ. ๎๑๑๔ ทีไมีมูลคาการผลิต 
๒๏,๒๏์ ลຌานบาท รทีไมูลคาผลผลิตสูงทีไสุด ๑ อันดับรกคือ หินปูน ๏๔,๐๒๎ ลຌานบาท รองลงมาคือ 
ลิกเนต ์ํ๒,๓๕๎ ลຌานบาท ยิปซัม ๒,๔๓๓ ลຌานบาท ทองค า ๒,์๐์ ลຌานบาท ละกลือหิน ๎,๓ํ๎ ลຌานบาท 
ตามล าดับ ส าหรับรทีไมีปริมาณผลผลิตมากทีไสุดจ านกตามกลุมรคือ รอลหะ เดຌก หินปูน ํ๓๓.๏๏ 
ลຌานตัน หินบะซอลต์ ํ๏.๑๑ ลຌานตัน ละยิปซัม ํ์.๏๒ ลຌานตัน รลหะ เดຌก งิน ๏๑.๕๑ ลຌานกรัม 
ทองค า ๐.๎๕ ลຌานกรัม ละสังกะสี ์.ํ๔ ลຌานตัน สวนกลุมรพลังงานสามารถผลิตเดຌพียงชนิดดียว  
คือ ลิกเนต์ ํ๓.๐๕ ลຌานตัน รทีไผลิตเดຌ฿นประทศกือบทัๅงหมดถูก฿ชຌปຓนวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรม
ตอนืไองภาย฿นประทศ ละสงออกปຓนมูลคา ๓,๒๕๒ ลຌานบาท ลดลงจากป พ.ศ. ๎๑๑๔ รຌอยละ ๓.๎ํ 
อยางเรกใตาม มีการน าขຌารจากตางประทศ ปຓนมูลคา ๑๓,๔๓๐ ลຌานบาท ลดลงจากป พ.ศ. ๎๑๑๔  
รຌอยละ ๒.๒๎ ดยสัดสวนมากกวาครึไงหนึไงปຓนการน าขຌาถานหินชืๅอพลิง  
 ประทศเทยมีหลงศักยภาพรซึไงพบอยู฿นพืๅนทีไปຆาสงวนหงชาติหลายหง 
ละสวน฿หญอยู฿นภาคกลาง ดยฉพาะอยางยิไงหลงศักยภาพรหินปูน จังหวัดสระบุรี ซึไงเดຌมีการ  

ขอ฿ชຌประยชน์พืไอการท าหมืองร฿นพืๅนทีไปຆาเมຌ ดยรทีไพบสวน฿หญจะปຓนกลุมรอุตสาหกรรม คิดปຓน 

รຌอยละ ๕๏ ตบางหงจะพบหลงศักยภาพรอยู฿นพืๅนทีไอนุรักษ์ อาทิ พืๅนทีไศักยภาพรตะกัไว - สังกะสี 
฿นขตอุทยานหงชาติล าคลองงู อ าภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พืๅนทีไประมาณ ๎.๐ สนเร ตเดຌรับการ
ตอตຌานจากประชาชน฿นพืๅนทีไ นืไองจากกลัวจะเดຌรับผลกระทบตอระบบนิวศละชุมชน 

 การพัฒนาทรัพยากรรพืไอ฿ชຌประยชน์฿นกิจกรรมตางโ สงผล฿หຌทรัพยากร 

ธรรมชาติละสิไงวดลຌอมสืไอมทรม ละมีผลกระทบตอชุมชนละสภาพวดลຌอมจนกิดการรຌองรียน  
ดยทีไผานมา มีการรຌองรียนผลกระทบทีไเดຌรับจากการท าหมืองร ชน การท าหมืองรทองค า จังหวัด
พิจิตร ละจังหวัดลย การท าหมืองหินละรงมหินบริวณขาคูหา อ าภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ละการ
ท าหมืองรสังกะสี อ าภอมสอด จังหวัดตาก ละลาสุด฿นชวงป พ.ศ. ๎๑๑๔ – ๎๑๑๕ การท าหมืองร
ปตชละกลือหิน อ าภอบ าหนใจณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ซึไงผลกระทบทีไกิดขึๅนสวน฿หญกีไยวกับสารอันตราย 

ทีไ฿ชຌ฿นกระบวนการตงรเดຌปนปຕอนลงสูหลงนๅ าธรรมชาติ เหลผานพืๅนทีไชุมชนละพืๅนทีไกษตร จนท า฿หຌ
ชาวบຌานมีอาการจใบปຆวย พืๅนทีไกษตรเดຌรับความสียหาย ละสงผลตอระบบนิวศทางนๅ า อยางเรกใตาม  

฿นอนาคตการผลิต การน าขຌา การสงออก ละการ฿ชຌประยชน์ทรัพยากรร ยังคงมีนวนຌมพิไมขึๅนตาม
อัตราการติบตทางศรษฐกิจของประทศ ขณะทีไทรัพยากรร฿นภาพรวมจากหลงรตางโ ภาย฿นประทศ
เมสามารถจัดหา฿หຌพียงพอกับความตຌองการภาย฿นประทศ จึงยังตຌองมีการพึไงพิงการน าขຌารจาก
ตางประทศปຓนจ านวนมาก 

 การด านินงานการจัดการทรัพยากรร ทีไส าคัญเดຌก มีการประกาศ฿ชຌ 
พระราชบัญญัติร พ.ศ. ๎๑๒์ ซึไงสงสริมการจัดการร฿หຌกิดดุลยภาพ มีการตรวจสอบละก ากับดูล 

การประกอบกิจการหมืองรทีไขຌมงวดมากขึๅน ละมีบทลงทษจากการท าหมืองรทีไผิดกฎหมาย การผลักดัน



 

๎๎ 

 

การจัดท าขตศักยภาพรละขตศรษฐกิจรครอบคลุมทัๅงประทศ การ฿หຌรางวัลหมืองรสีขียว ละการ
ประกาศขตพืๅนทีไละมาตรการคุຌมครองสิไงวดลຌอมทีไเดຌรับผลกระทบจากกระบวนการท าหมืองรสังกะสี 
ต าบลมตาว อ าภอมสอด จังหวัดตาก ละต าบลอืไนโ บริวณ฿กลຌคียง 

๎.ํ.ํ.๓ ทรัพยากรพลังงาน  
ํ) พลังงานชิงพาณิชย์ขัๅนตຌน ฿นชวงป พ.ศ. ๎๑๑์ - ๎๑๑๔ การผลิต

พลังงานขัๅนตຌน ชน การผลิตนๅ ามันดิบ คอนดนสท กຍาซธรรมชาติ ลิกเนต์ ละพลังนๅ า มีนวนຌมพิไมขึๅนฉลีไย
รຌอยละ ๏.๑๕ ตอป ดย฿นป พ.ศ. ๎๑๑๔ มีการผลิตพลังงาน ๑์,๒๕๎ พันตันทียบทานๅ ามันดิบ สวน฿หญ
ปຓนการผลิตกຍาซธรรมชาติ อยางเรกใตาม หลงชืๅอพลิงฟอสซิล฿นประทศมีนวนຌมลดลง นืไองจากหลง
กຍาซธรรมชาติส าคัญ฿นอาวเทยมีการผลิตลดลง ละลิกเนต์มีนวนຌมการผลิตลดลงชนกัน นืไองจากเมมี
หลงสัมปทาน฿หม ดังนัๅน จึงท า฿หຌยังคงตຌองพึไงพิงการน าขຌาพลังงานชิงพาณิชย์ขัๅนตຌนมากกวาครึไงหนึไง 

มาดยตลอด ละมีนวนຌมพิไมขึๅนฉลีไยรຌอยละ ๎.๕๑ ตอป 
๎) พลังงานชิงพาณิชย์ขัๅนสุดทຌาย ฿นชวงป พ.ศ. ๎๑๑์ - ๎๑๑๔ มีนวนຌม

การ฿ชຌพลังงานขัๅนสุดทຌายพิไมขึๅนฉลีไยรຌอยละ ๏.๎๓ ตอป ดย฿นป พ.ศ. ๎๑๑๔ มีการ฿ชຌพลังงานทัๅงหมด 
๔๐,๔๐๒ พันตันทียบทานๅ ามันดิบ พิไมขึๅนจากป พ.ศ. ๎๑๑๓ ทีไมีการ฿ชຌพลังงาน ๔๎,๔์๎ พันตัน
ทียบทานๅ ามันดิบ ซึไงการ฿ชຌพลังงานชิงพาณิชย์ขัๅนสุดทຌายกวารຌอยละ ๓์ มาจากพลังงานชืๅอพลิงฟอสซิล
฿นรูปบบนๅ ามันส ารใจรูปละเฟฟງา ดยนวนຌมการ฿ชຌพลังงานชิงพาณิชย์ขัๅนสุดทຌายทีไมีอัตราพิไมขึๅนสูงสุด
คือ นๅ ามันส ารใจรูป฿นภาคขนสง รองลงมาคือ กຍาซธรรมชาต ิ

๏) พลังงานทดทน ฿นชวงป พ.ศ. ๎๑๑๐ - ๎๑๑๔ ประทศเทยมีนวนຌม
การ฿ชຌพลังงานทดทนทุกประภทสูงขึๅนอยางตอนืไอง ดย฿นป พ.ศ. ๎๑๑๔ มีปริมาณการ฿ชຌพลังงาน
ทดทน฿นรูปบบพลังงานความรຌอน ๒,๑๓๕ พันตันทียบทานๅ ามันดิบ พลังงานเฟฟງา ํ,๑๑๒ พันตัน
ทียบทานๅ ามันดิบ ละชืๅอพลิง ํ,๕๐๎ พันตันทียบทานๅ ามันดิบ รวมปຓน ํ์,์๓๓ พันตันทียบทา
นๅ ามันดิบ ซึไงพิไมขึๅนจากป พ.ศ. ๎๑๑๓ ทีไมีการ฿ชຌพลังงานทดทน ๕,์๎๑ พันตันทียบทานๅ ามันดิบ 

๐) พลังงานหมุนวียน ฿นชวงป พ.ศ. ๎๑๑์ – ๎๑๑๔ ประทศเทยมีการ฿ชຌ
พลังงานหมุนวียนพิไมขึๅน ซึไงสวน฿หญมาจากพลังงานชีวมวล กຍาซชีวภาพ ละสงอาทิตย์ ขณะทีไสัดสวน
การ฿ชຌพลังงานหมุนวียนตอการ฿ชຌพลังงานขัๅนสุดทຌายมีนวนຌมลดลงฉลีไยรຌอยละ ์.๒๏ ตอป ดย฿นป 
พ.ศ. ๎๑๑๔ ปริมาณการ฿ชຌพลังงานหมุนวียนทากับ ํ๐.์๏๓ พันตันทียบทานๅ ามันดิบ ลดลงจากป  
พ.ศ. ๎๑๑๓ คิดปຓนสัดสวนตอการ฿ชຌพลังงานทัๅงหมดทากับ ํ๒.๑ ของการ฿ชຌพลังงานทัๅงหมด นืไองจาก
ราคานๅ ามันตลาดลกปรับตัวลดลงอยางตอนืไอง จึงท า฿หຌการ฿ชຌชืๅอพลิงฟอสซิลกลับมาสูงขึๅน ละปริมาณ
วัตถุดิบจากการกษตรบางประการทีไน ามาผลิตพลังงานหมุนวียนลดลง 

๑) ประสิทธิภาพการ฿ชຌพลังงาน จากดัชนีความขຌมขຌนของการ฿ชຌพลังงาน 
(Energy Intensity: EI) ตัๅงตป พ.ศ. ๎๑๑์ - ๎๑๑๔ พบวาการ฿ชຌพลังงานพืไอ฿หຌเดຌมาซึไงผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติ ํ หนวยของประทศเทย มีนวนຌมคอนขຌางคงทีไ ดย฿นป พ.ศ. ๎๑๑๔ มีคา EI ทากับ ๔.๕๒ 



 

๎๏ 

 

พันตันทียบทานๅ ามันดิบตอพันลຌานบาท ลดลงจากป พ.ศ. ๎๑๑๓ ทีไมีคา EI ทากับ ๔.๕๕ พันตันทียบทา
นๅ ามันดิบตอพันลຌานบาท ซึไงสดงถึงการ฿ชຌพลังงานของประทศมีประสิทธิภาพมากขึๅน 

๒) การด านินงานการจัดการทรัพยากรพลังงาน ทีไส าคัญเดຌก ภาครัฐ 

เดຌมุงนຌนการอนุรักษ์พลังงานควบคูกับการพัฒนาพลังงานทดทน ละการสรຌางความมัไนคงทางพลังงาน  

฿หຌมีประสิทธิภาพ฿นรูปบบตางโ อยางตอนืไอง เดຌก การจัดท านวทางการพัฒนา การสงสริมการผลิต 
การ฿ชຌละวิจัยพลังงานหมุนวียนภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ละผนทีไหลากหลาย การสงสริมการลงทุน  

ดຌานพลังงานทดทน฿นภาครัฐ ภาคอกชน ละภาคประชาชน฿นพืๅนทีไชุมชนขนาดลใก ละมีการศึกษา
ครงการทีไส าคัญ ชน การตรียมความพรຌอมรองรับการ฿ชຌยานพาหนะเฟฟງา฿นอนาคตส าหรับประทศเทย 
การศึกษานวทางการผสมผสานกับระบบเฟฟງา ละพัฒนานยบายกักกใบพลังงานเฟฟງาขนาด฿หญ ละ
การศึกษานวทางการสงสริมการผลิตเฟฟງาจากพลังงานชีวภาพดຌานระบบผลิตเฟฟງาละความรຌอนรวม
ขนาดลใก ปຓนตຌน 

๎.ํ.๎ ดຌานสิไงวดลຌอม 

๎.ํ.๎.ํ คุณภาพอากาศ ละสียง 
 จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ฿นป พ.ศ. ๎๑๑๕ ดยสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศอัตนมัติทัไวประทศ ทัๅงหมด ๒๏ สถานี฿นพืๅนทีไ ๏ํ จังหวัดทีไปຓนมืองขนาด฿หญ ชุมชน
หนานน ขตอุตสาหกรรม ละพืๅนทีไสีไยงตอการผา฿นทีไลง มสีถานการณ์ ละปัญหาทีไส าคัญ เดຌก 

ํ) ฝุຆนละออง ยังคงปຓนปัญหามลพิษทีไส าคัญ จากการตรวจวัดปริมาณฝุຆนละออง
ขนาดเมกิน ํ์ เมครอน (PM10) ละปริมาณฝุຆนละอองขนาดเมกิน ๎.๑ เมครอน (PM2.5) พบวาสวน฿หญ
ปริมาณสูงกวาคามาตรฐาน ตคา PM10 มีนวนຌมฉลีไยลดลง สวนคา PM2.5 มีนวนຌมฉลีไยพิไมขึๅน  
ดยสวน฿หญพบ฿นพืๅนทีไกรุงทพมหานคร ละมือง฿หญ฿นหลายจังหวัดทีไมีการจราจรหนานน ปຓนหลง
อุตสาหกรรม ละมีการผา฿นทีไลง 

๎) กຍาซ ปริมาณกຍาซอซน (O3) พบกินมาตรฐาน฿นหลายพืๅนทีไ สวนปริมาณ
เนตรจนเดออกเซด์ (NO2) ปริมาณซัลฟอร์เดออกเซด์ (SO2) ละปริมาณคาร์บอนมอนอกเซด์ (CO) อยู฿น
กณฑ์มาตรฐาน 

๏) สารอินทรีย์ระหยงาย (VOCs) ฿นป พ.ศ. ๎๑๑๔ พบสารบนซีน มีปริมาณ
กินคามาตรฐาน฿น ๑ จังหวัด เดຌก กรุงทพมหานคร จังหวัดชียง฿หม ขอนกน สงขลา ละระยอง  
สวนสาร ํ,๏-บิวทาเดอีน สาร ํ,๎-เดคลอรอีทน ละคลอรฟอร์ม พบกินคามาตรฐาน฿นจังหวัดระยอง 

๐) หมอกควัน ปัญหาหมอกควันกิดขึๅน฿นภาคหนือ ละภาค฿ตຌ สถานการณ์
หมอกควันภาคหนือตอนบน฿น ๕ จังหวัด สาหตุส าคัญกิดจากการผา฿นทีไลง ซึไงปัจจุบันหนวยงานตางโ  
ทัๅง฿นจังหวัด สวนกลางละภาคสวนตางโ เดຌรวมกันปฏิบัติตามนวทางปງองกันละกຌเขปัญหาหมอกควัน  
ท า฿หຌสถานการณ์หมอกควันทางภาคหนือดีขึๅน ดย฿นป พ.ศ. ๎๑๑๔ พบปริมาณฝุຆนละอองขนาด PM10  

กินมาตรฐาน ปຓนวลา ๐๎ วัน ขณะทีไป พ.ศ. ๎๑๑๓ ปຓนวลา ๐๔ วัน สวนสถานการณ์หมอกควันภาค฿ตຌ 



 

๎๐ 

 

สาหตุส าคัญกิดจากหมอกควันขຌามดนจากการผาปຆา ละพืๅนทีไกษตร฿นพืๅนทีไปຆาพรุ บริวณกาะสุมาตรา
ละกาะบอร์นียว สาธารณรัฐอินดนีซีย ซึไง฿นป พ.ศ. ๎๑๑๔ พบปริมาณฝุຆนละอองขนาด PM10 สูงกิน
คามาตรฐานปຓนวลา ํ์ วัน 

๑) สียง ฿นป พ.ศ. ๎๑๑๔ พบวาระดับสียงสวน฿หญบริวณพืๅนทีไทัไวเปอยู฿น
กณฑ์มาตรฐาน มีนวนຌมลดลง ยกวຌน฿นขตกรุงทพมหานครละปริมณฑล มีระดับสียงฉลีไยสูงขึๅนกวา
ป พ.ศ. ๎๑๑๓ ลใกนຌอย สวนบริวณริมถนน ระดับสียงฉลีไย ๎๐ ชัไวมง ลดลงลใกนຌอยจากป พ.ศ. ๎๑๑๓ 
ดยหลงก านิดหลักมาจากยานพาหนะทีไสัญจรบนถนน 

๒) การด านินงานการจัดการคุณภาพอากาศละสียง ทีไส าคัญ เดຌก 
การจัดการคุณภาพอากาศจากรงงานอุตสาหกรรม กรมรงงานอุตสาหกรรม

เดຌมีการจัดท าฐานขຌอมูลหลงก านิดมลพิษทางอากาศตามประภทของรงงานอุตสาหกรรม ละมาตรฐาน
การระบายมลพิษทางอากาศ การตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปลองบบอัตนมัติอยางตอนืไองจากรงงาน
ทีไตัๅงอยู฿นพืๅนทีไวิกฤติ ละมีการฝຄกอบรมจຌาหนຌาทีไดຌานมลพิษทางอากาศพืไอวิคราะห์ละทดสอบมลพิษ
ทางอากาศจากรงงาน 

การจัดการคุณภาพอากาศจากยานพาหนะ ละสถานประกอบการบางประภท
฿นพืๅนทีไอุตสาหกรรม มีมาตรการ฿หຌ฿ชຌนๅ ามันบนซินหรือกຍสซฮอล์ตามมาตรฐาน EURO4 พืไอลดปริมาณ
สารอินทรีย์ระหยงาย การตรวจสอบละบ ารุงรักษารถขนสงมวลชนกรุงทพ (ขสมก.) ละรถรวม ขสมก. 
฿หຌมีการระบายมลพิษอยู฿นกณฑ์มาตรฐานกอนออก฿หຌบริการ นอกจากนีๅ ยังมีการสงสริม฿หຌภาคอกชนละภาคี
ครือขายขຌารวม฿นการปງองกันละกຌเขปัญหามลพิษ 

การปງองกันละกຌเขมลพิษจากหมอกควัน มีการจัดท าผนปฏิบัติการ
ปງองกันละกຌเขปัญหาเฟปຆา การผา฿นทีไลง ละมลพิษหมอกควัน พ.ศ. ๎๑๑๒ – ๎๑๒๎ มีการก าหนด
มาตรการกຌเขปัญหาหมอกควันภาคหนือ ละจัดตัๅงหนวยงานฉพาะกิจพืไอกຌเขปัญหาเฟปຆาละหมอกควัน
ตัๅงตระดับชาติ ระดับภาค ละระดับจังหวัด รวมทัๅงมีการจัดท ารดมปอาซียนปลอดหมอกควัน (ASEAN 

Haze – Free Roadmap) พืไอปຓนกรอบการด านินงานหลักของอาซียน ละน าเปสูการปຓนภูมิภาคอาซียน
ปลอดหมอกควัน 

การจัดการมลพิษทางสียง มีการขຌมงวดการตรวจสภาพครืไองยนต์฿นการ
ตอทะบียนประจ าป การตรวจจับยานพาหนะทีไสียงดัง การอบรมจຌาหนຌาทีไทีไกีไยวขຌองเดຌรับทราบคามาตรฐาน 
ละวิธีการตรวจวัดระดับสียง ละการจัดท าคูมือการตรวจวัดระดับสียงรถยนต์พืไอ฿หຌความรูຌความขຌา฿จ 

กผูຌปฏิบัติงาน฿ชຌปຓนนวทาง฿นการติดตามตรวจสอบละฝງาระวังการบริการตรวจวัดระดับสียง ละการ
ตรวจจับรถยนต์ละรถจักรยานยนต์ รวมทัๅงการสงสริม฿หຌลดการ฿ชຌยานพาหนะสวนบุคคล ละการดินทาง 
ทีไเม฿ชຌครืไองยนต์ ดย฿หຌการดินทางดຌวยระบบขนสงสาธารณะทีไมีการชืไอมตอกัน 

 

 



 

๎๑ 

 

๎.ํ.๎.๎ คุณภาพนๅ า 
ํ) คุณภาพนๅ าผิวดิน ฿นชวงป พ.ศ. ๎๑๑๔ – ๎๑๑๕ จาก ๏๒๒ จุดตรวจวัด 

฿น ๒๑ หลงนๅ า ดยภาพรวมหลงนๅ าอยู฿นกณฑ์ดีมีนวนຌมลดลง ขณะทีไหลงนๅ าทีไอยู฿นกณฑ์พอ฿ชຌ 
ละสืไอมทรมมีนวนຌมพิไมขึๅน ดย฿นป พ.ศ. ๎๑๑๕ อยู฿นกณฑ์ดีรຌอยละ ๏๐ พอ฿ชຌรຌอยละ ๐๒ 

ละสืไอมทรมรຌอยละ ๎์ ขณะทีไป พ.ศ. ๎๑๑๔ อยู฿นกณฑ์พอ฿ชຌรຌอยละ ๐ํ ละสืไอมทรมรຌอยละ ๎๑ 
สาหตุส าคัญทีไท า฿หຌคุณภาพนๅ าสืไอมทรมมาจากการปลอยนๅ าสียจาก ๏ หลงส าคัญคือ ชุมชน อุตสาหกรรม 
ละกษตรกรรม ทีไขาดการบ าบัดกอนระบายลงสูหลงนๅ าธรรมชาติ ละมีปริมาณการ฿ชຌนๅ า พิไมมากขึๅน 
มຌวารัฐบาลเดຌสนับสนุน฿หຌมีการกอสรຌางระบบบ าบัดนๅ าสียชุมชน ซึไงปัจจุบันทัไวประทศมีระบบลຌวรวม 
ํ์ํ หง มีขีดความสามารถ฿นการบ าบัดนๅ าสียประมาณ ๏ ลຌานลูกบาศก์มตรตอวัน จากปริมาณนๅ าสีย 

ทีไกิดขึๅนทัๅงหมด ํํ.๎ ลຌานลูกบาศก์มตรตอวัน ตหลายหงเมสามารถปຂดดินระบบเดຌ หรือดินระบบเดຌ
เมตใมประสิทธิภาพทาทีไควรละเมตอนืไอง สาหตุส าคัญคือ ตຌอง฿ชຌงบประมาณสูงพืไอจายปຓน  

คากระสเฟฟງา฿นการดินละบ ารุงรักษาระบบ ละการซอมซมครืไองจักรอุปกรณ์ รวมทัๅงมีขຌอจ ากัด 

ดຌานความรูຌ ความช านาญของบุคลากร ประกอบกับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนหลายหงยังเมมีการจัดกใบ
คาบริการบ าบัดนๅ าสีย นืไองจากระบบรวบรวมนๅ าสียยังกอสรຌางเมครอบคลุมทัไวทุกพืๅนทีไ อีกทัๅงความพรຌอม
ของประชาชนทีไจะยินดีจายคาบริการบ าบัดนๅ าสีย ละนยบายหรือนวทางการปฏิบัติทีไชัดจน฿นการจัดกใบ
คาบริการบ าบัดนๅ าสีย จึงท า฿หຌเมมีงบประมาณพียงพอส าหรับการด านินการ ละท า฿หຌนๅ าสียจากชุมชน
เมเดຌรับการบ าบัด฿หຌคุณภาพนๅ าอยู฿นกณฑ์ทีไดีเดຌ สงผลท า฿หຌกิดการพรกระจายของนๅ าสียอยางรวดรใว 

๎) คุณภาพนๅ าทะลชายฝัດง ฿นชวงป พ.ศ. ๎๑๑์ - ๎๑๑๕ คุณภาพนๅ าทะล
ชายฝัດงสวน฿หญอยู฿นกณฑ์พอ฿ชຌ ตัๅงตป พ.ศ. ๎๑๑๒ คุณภาพนๅ าทะลทีไอยู฿นกณฑ์สืไอมทรมถึง 

สืไอมทรมมากมีนวนຌมลดลง ละมีสัดสวนคุณภาพนๅ า฿นกณฑ์ดีพิไมขึๅน บริวณทีไคุณภาพนๅ าทะลชายฝัດง
อยู฿นกณฑ์สืไอมทรมถึงสืไอมทรมมากเดຌก ปากมนๅ าบางปะกง ปากมนๅ าจຌาพระยา ปากมนๅ าทาจีน  
ปากมนๅ ามกลอง ละบริวณอาวเทยตอน฿น สวน฿นป พ.ศ. ๎๑๑๕ สวน฿หญอยู฿นกณฑ์ดีรຌอยละ ๒์  
พอ฿ชຌรຌอยละ ๏์ สืไอมทรมรຌอยละ ๓ สืไอมทรมมากรຌอยละ ๎ ละดีมากรຌอยละ ํ สาหตุส าคัญทีไท า฿หຌ
คุณภาพนๅ าทะลสืไอมทรมมาจากการระบายนๅ าทิๅงจากการประกอบกิจการประภทตางโ บริวณชายฝัດงทะล 
หลงชุมชน กิจกรรมการทองทีไยว ละการพาะลีๅยงสัตว์นๅ า 

๏) คุณภาพนๅ าบาดาล ดยภาพรวม฿นป พ.ศ. ๎๑๑๕ พบวาอยู฿นกณฑ์
มาตรฐานทีไบริภคเดຌ ตพบความสืไอมทรม฿นบางพืๅนทีไ สาหตุส าคัญคือ การปนปຕอนละการชะลຌางนๅ าสยี
จากบอฝังกลบขยะมูลฝอยทีไเมถูกหลักวิชาการ การลักลอบทิๅงกากของสีย การท าหมืองร ละ  

การกษตรกรรม ชน ปัญหาการลักลอบทิๅงสารพิษละกากของสียอันตรายจากอุตสาหกรรมมากกวา ํ์ จุด 
฿นพืๅนทีไอ าภอพนมสารคาม ละอ าภอปลงยาว จังหวัดฉะชิงทรา ปຓนตຌน 

๐) การด านินงานการจัดการคุณภาพนๅ า ทีไส าคัญเดຌก กรมรงงานอุตสาหกรรม
อยูระหวางการออกกฎกระทรวงก าหนดท าลทีไเมหมาะสม฿นการตัๅงรงงานประภททีไ ๏ การด านิน
ครงการศึกษาศักยภาพ฿นการลดปริมาณนๅ า฿นรงงานอุตสาหกรรมตามผนมบทมืองอุตสาหกรรม  



 

๎๒ 

 

ชิงนิวศ฿น ๒ จังหวัดคือ จังหวัดขอนกน นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี นครปฐม ราชบุรี ละสงขลา  
การจัดท า (ราง) กฎกระทรวงวาดຌวยการควบคุมการรับจຌาง฿นการบริการบ าบัดนๅ าสียละการควบคุมระบบ
บ าบัดนๅ าสียตามมาตรา ๓๏ ภาย฿ตຌพระราชบัญญัติสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ  
พ.ศ. ๎๑๏๑ พืไอ฿หຌคณะกรรมการสิไงวดลຌอมหงชาติสามารถออกประกาศก าหนดอัตราคาบริการบ าบัด
นๅ าสียของระบบบ าบัดนๅ าสียประภทตางโ ฿หຌกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿ชຌ฿นการออกขຌอบัญญัติ
ทຌองถิไน ละการจัดมาตรการทางผังมืองพืไอจัดระบียบการ฿ชຌประยชน์ทีไดินบริวณพืๅนทีไลุมนๅ า พืไอ฿หຌ
สามารถบริหารจัดการหลงก านิดนๅ าสียเดຌอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนีๅ เดຌมีการควบคุมมลพิษ 

จากหลงก านิด ดยฉพาะจากภาคชุมชน ภาคอุตสาหกรรม ภาคกษตรกรรม ละภาคบริการการทองทีไยว 
การบริหารจัดการระบบบ าบัดนๅ าสียอยางครบวงจร ดยสนับสนุน฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ
จัดการระบบบ าบัดนๅ าสียรวมของชุมชนละมือง การดูลรักษาละซอมบ ารุง การติดตามละประมินผล
ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดนๅ าสีย ละควบคุมการระบายนๅ าทิๅงจากระบบบ าบัดนๅ าสียรวมของชุมชน 
รวมทัๅงการสงสริมความรูຌการลดปริมาณการ฿ชຌนๅ าละลดการกิดนๅ าสีย รวมถึงการจัดการนๅ าสียดย฿ชຌ 
ภูมิปัญญาทຌองถิไน พืไอลดความสกปรกของนๅ าทิๅงจากครัวรือนกอนปลอยลงสูหลงนๅ าสาธารณะ พรຌอมทัๅง
ปลูกฝังจิตส านึก฿นการอนุรักษ์นๅ ารวมกับการดูลฝງาระวังการลักลอบปลอยของสียลงสูหลงนๅ า฿นพืๅนทีไ
ชุมชนของตนอง 

๎.ํ.๎.๏ ขยะมูลฝอย ละของสียอันตราย 

ํ) ขยะมูลฝอยชุมชน ปริมาณขยะมูลฝอยตกคຌาง฿นสถานทีไก าจัดขยะมูลฝอย
หรือมูลฝอยกา ชวงตຌนป พ.ศ. ๎๑๑๔ มีปริมาณทัๅงสิๅน ๏์.๐ ลຌานตัน ละมืไอสิๅนป พ.ศ. ๎๑๑๔ มีปริมาณ 

ขยะมูลฝอยตกคຌางหลือพียง ํ์.๐๒ ลຌานตัน ลดลงประมาณรຌอยละ ๒๒ ของขยะมูลฝอยกาทัๅงหมด 
นืไองจากเดຌมีการด านินการปรับปรุงกຌเขสถานทีไก าจัดขยะมูลฝอย฿หຌถูกตຌองละด านินการก าจัดขยะมูล
ฝอยเดຌดีขึๅน ซึไงมีพืๅนทีไรงดวน ๒ หง ทีไตຌองรงด านินการเดຌก พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สระบุรี ลพบุร ี
สมุทรปราการ ละปทุมธานี สวนปริมาณขยะมูลฝอยทีไกิดขึๅน฿นป พ.ศ. ๎๑๑๕ มีประมาณ ๎๓.์๒ ลຌานตัน 
พิไมขึๅนจากป พ.ศ. ๎๑๑๔ ซึไงมีประมาณ ๎๒.๔๑ ลຌานตัน มีอัตราการกิดขยะมูลฝอยตอคน ํ.ํ๐ กิลกรัมตอ
คนตอวัน จังหวัดทีไมีปริมาณขยะมูลฝอยกิดขึๅนตอวันมากทีไสุด ๏ อันดับรก เดຌก กรุงทพมหานคร ชลบุรี ละ
นครราชสีมา 

จากการส ารวจขຌอมูลการจัดการละก าจัดขยะมูลฝอย ของกรมควบคุมมลพิษ 
ป พ.ศ. ๎๑๑๕ พบวาองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทัไวประทศประมาณ ๐,๓ํํ หง หรือรຌอยละ ๑๕ ของจ านวน
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทัๅงหมด มีการบริการกใบขนขยะมูลฝอยละน าเปก าจัดรวม ํ๑.๓๒ ลຌานตัน (รຌอยละ 
๑๔ ของปริมาณขยะมูลฝอยทีไกใบขนเดຌ) ดยก าจัดเดຌอยางถูกตຌองประมาณ ๕.๓๑ ลຌานตัน (รຌอยละ ๏๒) 
สวนปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทีไหลืออีก ๒.์ํ ลຌานตัน (รຌอยละ ๎๎ ของปริมาณขยะมูลฝอยทีไกใบขนเดຌ)  
ถูกน าเปก าจัดเมถูกตຌอง ชน การผากลางจຌง ละลักลอบทิๅง฿นพืๅนทีไสาธารณะ ฯลฯ นอกจากนีๅ มีการน า



 

๎๓ 

 

ขยะมูลฝอยชุมชนกลับมา฿ชຌประยชน์ประมาณ ๑.๔ํ ลຌานตัน (รຌอยละ ๎ํ.๑) ฿นลักษณะเดຌก การ฿ชຌประยชน์
จากขยะรีเซคิล ขยะอินทรีย์ ละการปรรูปขยะมูลฝอย฿หຌปຓนพลังงาน  

๎) ของสียอันตราย ประกอบดຌวย ของสียอันตรายจากชุมชน ของสียอันตราย
จากอุตสาหกรรม ละมูลฝอยติดชืๅอ ฿นป พ.ศ. ๎๑๑๕ มีปริมาณของสียอันตรายทัไวประทศประมาณ 
๏.๐๒๎ ลຌานตัน พิไมขึๅนประมาณ ์.์ํ๓ ลຌานตัน จากป พ.ศ. ๎๑๑๔ ดยของสียอันตรายสวน฿หญปຓน 

ของสียจากอุตสาหกรรม ๎.๔ ลຌานตัน หรือรຌอยละ ๔์ ปຓนของสียอันตรายจากชุมชน ์.๒์๒ ลຌานตัน 
หรือรຌอยละ ํ๔ ดยปຓนซากผลิตภัณฑ์ครืไอง฿ชຌเฟฟງาละอิลใกทรอนิกส์รຌอยละ ๒๑ ปຓนของสียอันตรายทีไกิด
฿นบຌานรือนละชุมชนรຌอยละ ๏๑ ละมูลฝอยติดชืๅอกิดขึๅน ์.์๑๒ ลຌานตันหรือรຌอยละ ๎ 

๎.ํ) ของสียอันตรายจากชุมชน ฿นป พ.ศ. ๎๑๑๕ มีปริมาณกิดขึๅน
ประมาณ ๒์๒,๏ํ๕ ตัน พิไมขึๅนจากป พ.ศ. ๎๑๑๔ จ านวน ํ๑,ํ๕๎ ตัน หรือรຌอยละ ๎.๑๐ ยกปຓน 
ซากผลิตภัณฑ์ครืไอง฿ชຌเฟฟງาละอิลใกทรอนิกส์ ประมาณ ๏๕๏,์๓์ ตัน หรือรຌอยละ ๒๑ ละปຓน
ประภทอืไนโ ชน บตตอรีไ ภาชนะบรรจุสารคมี ละกระป๋องสปรย์ ปຓนตຌน ประมาณ ๎ํ๏,๎๐๕ ตัน 
หรือรຌอยละ ๏๑ ฿นป พ.ศ. ๎๑๑๔ มีศูนย์รวบรวมของสียอันตรายชุมชนของจังหวัดรวม ๔๏ หง สามารถกใบ
รวบรวมของสียอันตรายชุมชนเดຌ ๐๎ หง ละศูนย์รวบรวมของสียอันตรายชุมชนขององค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน ๑,๏ํ์ หง กใบรวบรวมเดຌ ํ,ํ๎๓ หง สงขຌาศูนย์ฯ ประมาณ ๎๑์ ตัน ละก าจัดเปลຌว
ประมาณ ํ๓๐ ตัน ปัจจุบันของสียอันตรายประภทซากผลิตภัณฑ์ครืไอง฿ชຌเฟฟງาละอิลใกทรอนิกส์ก าลังปຓน
ปัญหาส าคัญ นืไองจากมีการทิๅงปะปนกับขยะมูลฝอยทัไวเป ละนวนຌมพิไมสูงขึๅน การรีเซคิลดຌวยวิธีการ 

ทีไเมถูกตຌอง ผูຌรับซืๅอขยะจัดการซากผลิตภัณฑ์ครืไอง฿ชຌเฟฟງาละอิลใกทรอนิกส์ทีไเมปลอดภัยตอสุขภาพอนามัย 
ละยังเมมีกฎระบียบ฿นการจัดการ 

๎.๎) ของสียอันตรายจากอุตสาหกรรม ฿นป พ.ศ. ๎๑๑๕ มีปริมาณ 

กากอุตสาหกรรมกิดขึๅนทัไวประทศทัๅง฿นขตนิคมอุตสาหกรรมละนอกขตนิคมอุตสาหกรรม ประมาณ ๏๓.๐ 
ลຌานตัน บงปຓน กากอุตสาหกรรมทีไปຓนอันตราย ๎.๔ ลຌานตัน หรือรຌอยละ ๓.๐๕ ละกากอุตสาหกรรมทีไ
เมปຓนอันตราย ๏๐.๒ ลຌานตัน หรือรຌอยละ ๕๎.๑ํ ดยสามารถจัดการกากอุตสาหกรรมอันตรายทีไเดຌ 
ํ.ํ๎ ลຌานตัน หรือรຌอยละ ๐์ ของปริมาณทีไกิดขึๅน ละกากอุตสาหกรรมทีไเมปຓนอันตรายเดຌ ํ๑.๎ ๎ ลຌานตัน 
หรือรຌอยละ ๐๐ ของปริมาณทีไกิดขึๅน สวนทีไหลือบางสวนถูกทิๅงปะปนกับขยะมูลฝอยทัไวเป ละการลักลอบ
ทิๅง฿นพืๅนทีไตางโ ซึไงมีนวนຌมลดลง พราะหนวยงานทีไกีไยวขຌองขຌมงวด฿นการก ากับดูลสถานประกอบการ 
รงงาน ผูຌรับจຌางบ าบัด/ก าจัด ละขนสง 

๎.๏) มูลฝอยติดชืๅอ ฿นป พ.ศ. ๎๑๑๕ มีปริมาณ ๑๑,๒๐๒ ตัน พิไมขึๅน
จากป พ.ศ. ๎๑๑๔ จ านวน ํ,๓๓๔ ตัน หรือรຌอยละ ๏.๏ หลงก านิดมูลฝอยติดชืๅออันดับหนึไงมาจาก
รงพยาบาลรัฐจ านวน ๏ํ,๒์ํ ตัน (รຌอยละ ๑๒.๓๕) รองลงมาคือ คลินิกจ านวน ํ์,๒๕ํ ตัน (รຌอยละ 
ํ๕.๎ํ) ละรงพยาบาลอกชนจ านวน ๕,๐๔๒ ตัน (รຌอยละ ํ๓.์๑) ดยการจัดการสวน฿หญถูกสงเป
ก าจัดทีไตาผาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน รวมทัๅงสิๅน ๐๕,์๑๒ ตัน หรือรຌอยละ ๔๔ ซึไงปຓนตาผาของ
บริษัทอกชนจ านวน ๑ หง ประมาณ ๏๑,์ ๐์ ตัน ตาผาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนจ านวน ๒ หง 



 

๎๔ 

 

ประมาณ ํ๐,์ํ๒ ตัน สวนทีไหลือคาดวาอาจด านินการผาก าจัดอง หรือสงเปก าจัดรวมกับรงพยาบาลรัฐ
ทีไปຓนครือขาย หรือบางสวนอาจทิๅงปะปนเปกับขยะมูลฝอยชุมชน อยางเรกใตาม ตาผามูลฝอยติดชืๅอสวน฿หญ 
ยังเมมีระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ฿หຌปຓนเปตามกฎหมายทีไกีไยวขຌอง 

๏) การด านินงานการจัดการขยะมูลฝอยละของสียอันตราย ทีไส าคัญเดຌก 
 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ละของสียอันตรายจากชุมชน มีการจัดท า

รดมปการจัดการขยะมูลฝอยละของสียอันตราย ดยเดຌด านินการ฿นรืไองตางโ เดຌก (ํ) การจัดการ
ขยะมูลฝอยตกคຌางสะสมกา฿นสถานทีไก าจัดขยะมูลฝอย฿นพืๅนทีไวิกฤติ ๒ จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา 
ลพบุรี นครปฐม สระบุรี สมุทรปราการ ละปทุมธานี (๎) การสรຌางรูปบบการจัดการขยะมูลฝอย฿หม  
ละของสียอันตรายทีไหมาะสมบบบูรณาการ ดยสงสริม฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนกอสรຌางรงงาน
ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ละสงสริม฿หຌอกชนด านินการปลงขยะปຓนพลังงานเฟฟງา ละ (๏) การวางระบียบ
มาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ละของสียอันตราย ชน วางรูปบบการจัดการขยะมูลฝอยทีไนຌน
การลดละคัดยกขยะตัๅงตตຌนทาง การก าจัดขยะบบศูนย์รวม ดย฿ชຌทคนลยีบบผสมผสาน ละนຌน
การปรรูปปຓนพลังงาน รวมทัๅงมีการจัดท าผนมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประทศ (พ.ศ. ๎๑๑๕ 
– ๎๑๒๎) ทีไครอบคลุมถึงขยะมูลฝอยชุมชน ของสียอันตราย มูลฝอยติดชืๅอ ละกากของสียอุตสาหกรรม  
ซึไงคณะรัฐมนตรีเดຌมีมติหในชอบมืไอวันทีไ ๏ พฤษภาคม ๎๑๑๕ ส าหรับการจัดการของสียอันตรายจากชุมชน 
มีการจัดท ายุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์ครืไอง฿ชຌเฟฟງาละอิลใกทรอนิกส์ชิงบูรณาการ พ.ศ. ๎๑๑๓ – 
๎๑๒๐ ซึไงคณะรัฐมนตรีมีมติหในชอบมืไอวันทีไ ํ๓ มีนาคม ๎๑๑๔ พืไอ฿ชຌปຓนกรอบนยบายการบริหารจัดการ
ซากผลิตภัณฑ์ครืไอง฿ชຌเฟฟງาละอิลใกทรอนิกส์บบครบวงจรละนຌนการพัฒนากลเกการจัดการซากผลิตภัณฑ์
ครืไอง฿ชຌเฟฟງาฯ ทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม รวมทัๅงการจัดท า (ราง) พระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์
ครืไอง฿ชຌเฟฟງาละอุปกรณ์อิลใกทรอนิกส์ พ.ศ. .... ซึไงคณะรัฐมนตรีเดຌอนุมัติ฿นหลักการของ (ราง) พระราชบัญญัติ
ดังกลาว มืไอวันทีไ ํ๕ พฤษภาคม ๎๑๑๔ 

การจัดการของสียจากอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเดຌจัดท าผน 

การจัดการกากอุตสาหกรรม พ.ศ. ๎๑๑๔ – ๎๑๒๎ ซึไงคณะรัฐมนตรีมีมติหในชอบมืไอวันทีไ ๎๒ พฤษภาคม 
๎๑๑๔ พืไอปຓนกรอบนยบายการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมของประทศ ละก ากับดูลกากอุตสาหกรรม
ตัๅงตตຌนทางจนถึงปลายทางอยางครบวงจร ครอบคลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียทีไกีไยวขຌอง ละมีการจัดตัๅงศูนย์
ติดตามละตรวจสอบรงงานอุตสาหกรรมทีไกีไยวขຌองกับการจัดการของสียอุตสาหกรรม ปัจจุบันมีบริษัท
หลายหงเดຌก าหนดนยบายการ฿ชຌประยชน์ของสียทัๅงหมด หรือ Zero Waste to Landfill ละกรมรงงาน
อุตสาหกรรมเดຌมอบรางวัล฿หຌกับรงงานอุตสาหกรรมทีไสามารถด านินการ฿ชຌประยชน์ของสียเดຌทัๅงหมด 
(Zero Waste to Landfill Achievement Award) นอกจากนีๅ กรมรงงานอุตสาหกรรมเดຌมีการด านิน
ครงการอุตสาหกรรมสีขียว (Green Industry Mark) พืไอสงสริมภาคอุตสาหกรรม฿หຌมีการปรับปรุง
กระบวนการผลิต฿หຌปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม มีความรับผิดชอบตอสังคม ละ฿หຌภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู
รวมกับชุมชนเดຌอยางมีความสุข 



 

๎๕ 

 

๎.ํ.๎.๐ สารอันตราย 

 ฿นป พ.ศ. ๎๑๑๕ มีการน าขຌาสารคมจีากตางประทศพืไอ฿ชຌ฿นภาคกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม ละการสาธารณสุขจ านวน ๓.๏๔ ลຌานตัน ลดลงจากป พ.ศ. ๎๑๑๔ จ านวน ํ.ํ๓ ลຌานตัน 
ดยมีการน าขຌาสารอันตรายทางการกษตร ํ์ อันดับรกจ านวน ์.ํ๒ ลຌานตัน ละวัตถุอันตราย
ภาคอุตสาหกรรมทีไน าขຌาสูงสุด ํ์ อันดับรกจ านวน ๏.๒๐ ลຌานตัน ดยการ฿ชຌสารคมีภาย฿นประทศ 

ป พ.ศ. ๎๑๑๔ จ านวน ๎์.๏๒ ลຌานตัน ลดลงจากป พ.ศ. ๎๑๑๓ จ านวน ํ.์๒ ลຌานตัน ส าหรับสถานการณ์
ทีไส าคัญเดຌก 

ํ) สารอันตรายภาคการกษตร ฿นป พ.ศ. ๎๑๑๕ มีการน าขຌาสารคมี
ทางการกษตรรวม ์.ํ๒ ลຌานตัน ดยสารอันตรายทีไน าขຌาสูงสุด ๏ อันดับรกคือ สารก าจัดวัชพืช 

รຌอยละ ๓๔ ของสารน าขຌาทางการกษตร สารก าจัดมลงรຌอยละ ํ์ ของสารน าขຌาทางการกษตรละ
สารปງองกันก าจัดรคพืชรຌอยละ ๔ ของสารน าขຌาทางการกษตร ละมืไอทียบกับป พ.ศ. ๎๑๑๔ พบวา 
มีนวนຌมการน าขຌาสารอันตรายทางการกษตรพิไมมากขึๅนจ านวน ์.์ํ ลຌานตัน คิดปຓนรຌอยละ ๔ 

๎) สารอันตรายภาคอุตสาหกรรม ฿นป พ.ศ. ๎๑๑๕ มีการน าขຌาสารอันตราย
ภาคอุตสาหกรรมจ านวนรวม ๏.๒๐ ลຌานตัน พิไมขึๅนกวาป พ.ศ. ๎๑๑๔ จ านวน ์.๒๒ ลຌานตัน หรือคิดปຓน
อัตราพิไมขึๅนรຌอยละ ๎๎ ดยสารอันตรายภาคอุตสาหกรรมทีไมีการน าขຌา ๏ อันดับรกคือ มทานอลหรือ 

มทิลอลกอฮอล์ กรดซัลฟูริก ละอทิลีนเดคลอเรด์หรือ ํ – ๎ เดคลอรอีทน 

๏) การด านินงานการจัดการสารอันตราย ทีไส าคัญเดຌก มีการปรับปรุงรายชืไอ
สารอันตรายทีไตຌองควบคุมอยางตอนืไอง ชน ปรับปรุงการก าหนดชืไอวัตถุอันตรายปຓนภาษาเทย ละมีชืไอ 

วัตถุอันตรายปຓนภาษาอังกฤษก ากับ฿นบัญชีรายชืไอ การสริมสรຌางขีดความสามารถของชุมชน฿นการ฿ชຌสารคมี
ปງองกันศัตรูพืชละสัตว์อยางถูกตຌองละปลอดภัย ละสรຌางความรูຌความขຌา฿ จกีไยวกับการจัดการ 

ซากบรรจุภัณฑ์สารคมีอยางถูกตຌองตามหลักวิชาการ รวมทัๅงมีการควบคุมการด านินงาน฿หຌปຓนเปตาม
พันธกรณีระหวางประทศ ชน อนุสัญญาสตอกฮล์มวาดຌวยสารมลพิษทีไตกคຌางยาวนาน อนุสัญญารอตตอร์ดัม
วาดຌวยกระบวนการจຌงขຌอมูลสารคมีลวงหนຌาส าหรับสารคมีอันตรายละสารคมีปງองกันก าจัดศัตรูพืชละ
สัตว์บางชนิด฿นการคຌาระหวางประทศ ละอนุสัญญามินามาตะวาดຌวยปรอท ปຓนตຌน 

๎.ํ.๎.๑ สิไงวดลຌอมมืองละชุมชน 

ํ) การขยายความปຓนมือง ฿นป พ.ศ. ๎๑๑๔ ประทศเทยมีพืๅนทีไทีไปຓนมือง 
รวมทัๅงสิๅน ๎,๐๐์ หง บงออกปຓน (ํ) มืองมหานครหรือมืองขนาด฿หญ ละทศบาลนครจ านวน ๏์ 
หง (เมรวมองค์กรปกครองทຌองถิไนรูปบบพิศษ) (๎) มืองขนาดกลางหรือทศบาลมืองจ านวน ํ๓๔ หง 
ละ (๏) มืองขนาดลใกหรือทศบาลต าบลจ านวน ๎,๎๏๎ หง ดยมีประชากรมืองจ านวน ๎๎.๐๎ ลຌานคน
หรือรຌอยละ ๏ํ.๐๐ ของจ านวนประชากรทัๅงประทศ ละมีสัดสวนการ฿ชຌประยชน์ทีไดิน ดยฉพาะพืๅนทีไ 
ทีไ฿ชຌปลูกสรຌางพืไอการอยูอาศัยสูงขึๅน ดย฿นกรุงทพมหานคร  มีพืๅนทีไชุมชนละสิไงปลูกสรຌางพิไมขึๅนปຓน 

รຌอยละ ๓ํ.ํ๕ จากดิมทีไมีพียงรຌอยละ ๒๏.๕๐ ของพืๅนทีไทัๅงหมด ฿นป พ.ศ. ๎๑๑๐ ขณะทีไพืๅนทีไกษตรกรรม 



 

๏์ 

 

มีสัดสวนลดลงปຓนรຌอยละ ํ๔.๐๏ ของพืๅนทีไทัๅงหมด จากดิมทีไมีรຌอยละ ๎๒.ํ ๒ ฿นป พ.ศ. ๎๑๐๒ หากเมมีการ
วางผนละควบคุมมืองทีไดี จะท า฿หຌมืองมีการขยายตัวเปอยางเรຌทิศทาง ขณะทีไการบริการดຌานระบบ
สาธารณูปภค สาธารณูปการยังเมสามารถรองรับเดຌทันกับการกระจายตัวของประชากร ซึไงจะกอ฿หຌกิดปัญหา
การ฿ชຌประยชน์ทีไดินทีไเมหมาะสม ละปัญหาอืไนโ ตามมา ดยฉพาะประชากรจะลือกทีไพักอาศัย 

฿นบริวณ฿จกลางมืองทน จนท า฿หຌกิดความหนานนพิไมขึๅนละมีสภาพปຓนชุมชนออัด ทีไมีสภาพวดลຌอม
เมถูกสุขลักษณะละสืไอมทรม ซึไงปຓนการท าลายภูมิทัศน์ของมือง นอกจากนีๅ พฤติกรรมของประชากรจะมี
การบริภคทรัพยากรพิไมมากขึๅน กอ฿หຌกิดปัญหาทัๅงดຌานขยะมูลฝอย นๅ าสียชุมชน มลพิษทางอากาศ ละอืไนโ 

๎) การพิไมพืๅนทีไสีขียว กรุงทพมหานครมีการสงสริมการพิไมพืๅนทีไสีขียว  
ซึไงตัๅงตป พ.ศ. ๎๑๑๐ - ๎๑๑๔ มีพืๅนทีไสีขียวพิไมขึๅน ดย฿นป พ.ศ. ๎๑๑๓ มีจ านวน ํ๕,๏๏๕ เร ละ฿นป 
พ.ศ. ๎๑๑๔ พิไมขึๅนปຓน ๎ํ,๎๎๒ เร ท า฿หຌจ านวนละสัดสวนพืๅนทีไสีขียวตอประชากร ํ คน มีนวนຌม
สูงขึๅนอยางตอนืไอง ซึไง฿นป พ.ศ. ๎๑๑๔ มีสัดสวนพืๅนทีไสีขียวตอคนปຓน ๑.๕๓ ตารางมตรตอคน ตถือวา 
ยังอยู฿นระดับทีไตไ ามืไอทียบกับมือง฿หญของประทศพัฒนาลຌวอืไนโ ชน ประทศบราซิล (๑๎ ตารางมตร
ตอคน) สหรัฐอมริกา (๎๏.ํ ตารางมตรตอคน) ละคนาดา (ํ๎.๒ ตารางมตรตอคน) ปຓนตຌน ละยังอยู
฿นระดับทีไตไ ากวากณฑ์คาฉลีไยขององค์การอนามัยลกคือ ๕ ตารางมตรตอคน 

๏) การด านินงานการจัดการสิไงวดลຌอมมืองละชุมชน ทีไส าคัญเดຌก  
มีการออกประกาศกฎกระทรวงผังมืองรวมจ านวน ๎๎๐ ผัง บงออกปຓน ผังมืองทีไอยูระหวางการบังคับ
฿ชຌจ านวน ํ๒๑ ผัง ละผังมืองทีไหมดอายุปຓนจ านวนถึง ๑๕ ผัง มีการปรับปรุงกຌเขพระราชบัญญัติ 
การผังมือง (ฉบับทีไ ๐) พ.ศ. ๎๑๑๔ ซึไงมีผลบังคับ฿ชຌตัๅงตวันทีไ ๔ กันยายน ๎๑๑๔ มีการสนับสนุน฿หຌ
จังหวัดมีการพัฒนามืองสูความปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมละสรຌางความพรຌอม฿นการรับมือตอการปลีไยนปลง
สภาพภูมิอากาศ ละสงสริมการจัดการมืองสูความนาอยูอยางยัไงยืน พรຌอมทัๅงจัด฿หຌมีการประมินทศบาล
นาอยูอยางยัไงยืน การขຌารวมครงการมืองคาร์บอนตไ าของทศบาลจ านวน ํ๓๐ หงทัไวประทศ พืไอลด
ปริมาณการปลอยกຍาซคาร์บอนเดออกเซด์฿หຌเดຌอยางนຌอย ๔๐,์์์ กิลกรัมคาร์บอนเดออกเซด์ นอกจากนีๅ 
มีการจัดตัๅงครือขายการจัดการสิไงวดลຌอมชุมชน ประทศเทย ซึไงปຓนการรวมกลุมของปราชญ์ชาวบຌานทีไมี
การด านินงานการจัดการสิไงวดลຌอมชุมชนตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง ปัจจุบันมี ํ๎ ชุมชน 

๎.ํ.๎.๒ สิไงวดลຌอมธรรมชาติ ละสิไงวดลຌอมศิลปกรรม 

ํ) สิไงวดลຌอมธรรมชาติ ทัไวประทศมีหลงธรรมชาติเมนຌอยกวา ๐,๓์๓ หง 
ละมืไอป พ.ศ. ๎๑๏๎ คณะรัฐมนตรีเดຌประกาศหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ์จ านวน ๎๒๏ หง ทีไกระจาย
อยูตามภาคตางโ เดຌมีการจัดล าดับความส าคัญ มีการก าหนดขตพืๅนทีไอนุรักษ์฿นลักษณะตางโ ชน ขต
รักษาพันธุ์สัตว์ปຆา ขตหຌามลาสัตว์ปຆา อุทยานหงชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ ละสวนรุกขชาติ ฯลฯ 
รวมถึงขตสงวนทรัพยากรประภทตางโ หรือหลงอนุรักษ์ธรณีวิทยาทีไอยูภาย฿ตຌการคุຌมครองของ
หนวยงานภาครัฐ อาทิ ขตสงวนทรัพยากรธรณี ซึไงตัๅงตป พ.ศ. ๎๑๑๏ – ปัจจุบัน พบหลงธรณีวิทยา 



 

๏ํ 

 

฿น ๑๔ จังหวัด จ านวน ํ,๎๎๕ หลง ละจากการส ารวจละประมินจ านวน ๐๑๏ หลง เดຌผานกณฑ์
ประมินทางวิชาการปຓนหลงอนุรักษ์ธรณีวิทยาจ านวน ๎๏์ หลง 

๎) สิไงวดลຌอมศิลปกรรม ฿นป พ.ศ. ๎๑๑๔ ประทศเทยมีบราณสถาน
จ านวนรวม ๓,๓๒๑ หง บงปຓน บราณสถานทีไยังเมเดຌส ารวจละประมินคุณคาพืไอประกาศขึๅนทะบียน
จ านวน ๑,๒๓๔ หง ละทีไประกาศขึๅนทะบียนลຌวจ านวน ๎,์ ๔๓ หง มีหลงศิลปกรรมทีไเดຌประกาศปຓน 

ขตมืองการวม ๕ มือง เดຌก มืองกาพชรบุรี มืองกาพร มืองกาจันทบุรี มืองกาปัตตานี มืองกา
ชียงราย มืองกาสุพรรณบุรี มืองกาบุรีรัมย์ มืองการะยอง ละมืองกาตะกัไวปຆา คิดปຓนนืๅอทีไรวม 
๓,๕๏๓.๑ เร ละ฿นป พ.ศ. ๎๑๑๕ เดຌมีการประกาศขตพืๅนทีไมืองกาพิไมอีก ๑ มือง เดຌก มืองกา
พะยา มืองกาตาก มืองกานครราชสีมา มืองกาสกลนคร ละมืองกาสตูล รวมทัๅงมียานชุมชนกาทัๅงสิๅน 
๑์๕ หง กระจายอยูตามภูมิภาคตางโ ละมีอุทยานประวัติศาสตร์จ านวน ํ์ หง อาทิชน อุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์สุขทัยละมืองบริวาร อุทยานประวัติศาสตร์  
ศรีสัชนาลัย ละอุทยานประวัติศาสตร์ก าพงพชร ปຓนตຌน 

๏) หลงมรดกลก ประทศเทยมีหลงมรดกทางวัฒนธรรมละทางธรรมชาติ
ทีไเดຌรับการขึๅนทะบียนเวຌ฿นบัญชีรายชืไอหลงมรดกลกรวม ๑ หลง ดยปຓน หลงมรดกลกทางธรรมชาติ
จ านวน ๎ หลง เดຌก ขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆาทุง฿หญนรศวร - หຌวยขาขຌง ละพืๅนทีไกลุมปຆาดงพญายใน-ขา฿หญ 
ละปຓนหลงมรดกลกทางวัฒนธรรมจ านวน ๏ หลง เดຌก มืองประวัติศาสตร์สุขทัยละมืองบริวาร 
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ละหลงบราณคดีบຌานชียง รวมทัๅงยังมีหลงมรดกทางวัฒนธรรม
ละทางธรรมชาติทีไอยู฿นบัญชีรายชืไอบืๅองตຌน (Tentative List) จ านวน ๒ หลง เดຌก (ํ) สຌนทางชืไอมตอ
ทางวัฒนธรรมปราสาทหินพิมายกับศาสนสถานทีไกีไยวขຌอง ปราสาทพนมรุຌงละปราสาทมืองตไ า (๎) อุทยาน
ประวัติศาสตร์ภูพระบาท (๏) พืๅนทีไกลุมปຆากงกระจาน (๐) วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (๑) อนุสรณ์สถาน 
หลงตางโ ละภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชียง฿หม นครหลวงของลຌานนา ละ (๒) พระธาตุพนม กลุมสิไงกอสรຌาง
ทางประวัติศาสตร์ ละภูมิทัศน์ทีไกีไยวขຌอง นอกจากนีๅ ยังมีหลงมรดกทางวัฒนธรรมละทางธรรมชาติทีไอยู 
฿นบัญชีรายชืไอบืๅองตຌนของเทยทีไอยูระหวางการตรียมการน าสนอพืไอขอบรรจุ฿นบัญชีรายชืไอบืๅองตຌน  
หลงมรดกลกจ านวน ํ๎ หลง บงปຓน หลงมรดกทางวัฒนธรรมจ านวน ํ์ หลง ละหลงมรดก 

ทางธรรมชาติจ านวน ๎ หลง  
๐) การด านินงานการจัดการสิไงวดลຌอม ละสิไงวดลຌอมศิลปกรรม 

 สิไงวดลຌอมธรรมชาติ ทีไส าคัญเดຌก การจัดท าผนจัดการอนุรักษ์สิไงวดลຌอม
ธรรมชาติฉพาะหลงจ านวน ๏๑ ผน การจัดท ามาตรฐานคุณภาพสิไงวดลຌอมธรรมชาติตละประภทรวม 
ํ์ ประภท ดย฿นป พ.ศ. ๎๑๑๕ เดຌจัดท า ๑ ประภทคือ ประภทปຆงพุรຌอน ธรณีสัณฐานละภูมิลักษณวรรณา 
ภูขา นๅ าตก ละถๅ า ละประภททีไมีการประมินลຌวสรใจ ๎ ประภทคือ ประภทภูขาละนๅ าตก ชน  
ขาขนาบนๅ า จังหวัดกระบีไ ซึไงผลการประมินอยู฿นกลุมทีไ ํ ทีไมีคุณคาความส าคัญสูงละสีไยงสูง นๅ าตกคลองลาน 
จังหวัดก าพงพชร ละนๅ าตกธารารักษ์ จังหวัดตาก ซึไงผลการประมินอยู฿นกลุมทีไ ๎ ทีไมีคุณคาความส าคัญสูง
ละความสีไยงตไ า ละกลุมทีไ ๐ ทีไมีคุณคาความส าคัญตไ าตมีความสีไยงสูง ตามล าดับ 



 

๏๎ 

 

สิไงวดลຌอมศิลปกรรม ทีไส าคัญเดຌก มีการน ามาตรฐานคุณภาพสิไงวดลຌอม
ศิลปกรรมประภทยานชุมชนกาเปสูการปฏิบัติ ฿นยานชุมชนกาทาอุทน จังหวัดนครพนม มีการปรับปรุง
กฎหมาย฿นการสรຌางมาตรการจูง฿จกผูຌครอบครองมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ละด านินการอนุรักษ์
ดຌวยงบประมาณของตนอง ดย฿หຌสามารถน ามา฿ชຌพืไอการขอลดหยอนภาษีรายเดຌสวนบุคคล มีนวทาง
การก าหนดมาตรการควบคุมการบุกรุกท าลายก าพงมือง – คูมือง ละมีการตงตัๅงคณะกรรมการพืไอ
พิจารณาก าหนดขอบขตทีไดินก าพงมือง – คูมือง ดยมีปງาหมายส ารวจรวม ๔์์ หงทัไวประทศ 

๎.ํ.๏ การปลีไยนปลงสภาพภูมอิากาศละภัยพิบัติ 

๎.ํ.๏.ํ การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ  
 ปัญหาผลกระทบจากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนรงมาก

ยิไงขึๅนละมีนวนຌมพิไมสูงขึๅน ซึไงปຓนผลจากการพิไมขึๅนของปริมาณกຍาซรือนกระจก฿นชัๅนบรรยากาศ  
ชน กຍาซคาร์บอนเดออกเซด์ กຍาซเนตรัสออกเซด์ กຍาซมีทน ละกຍาซรือนกระจกอืไนโ ดย฿นป พ.ศ. ๎๑๑๓ 
ประทศเทยมีการปลอยกຍาซรือนกระจกทัๅงสิๅน ๏์์ ลຌานตันคาร์บอนเดออกเซด์ทียบทาหรือรຌอยละ ์.๔  
ของการปลอยกຍาซรือนกระจกรวมทัๅงลก ซึไงลดลงจากป พ.ศ. ๎๑๑๐ ทีไมีการปลอยกຍาซรือนกระจกทัๅงหมดปຓน
ปริมาณ ๏์๑.๑๎ ลຌานตันคาร์บอนเดออกเซด์ทียบทา จากขຌอมูลรายงานความกຌาวหนຌารายสองป ฉบับทีไ ๎ 
เดຌระบุวา ป พ.ศ. ๎๑๑๐ ภาคพลังงานมีการปลอยกຍาซรือนกระจกมากทีไสุดปຓนปริมาณทากับ ๎๎๎.๕๐ 
ลຌานตันคาร์บอนเดออกเซด์ทียบทา คิดปຓนรຌอยละ ๓๎.๕๓ รองลงมาคือ ภาคการกษตรปริมาณ ๑๎.๕๎ 
ลຌานตันคาร์บอนเดออกเซด์ทียบทา ภาคอุตสาหกรรมปริมาณ ํ๔.๎๏ ลຌานตันคาร์บอนเดออกเซด์
ทียบทา ภาคของสียปริมาณ ํํ.๐๏ ลຌานตันคาร์บอนเดออกเซด์ทียบทา สวนภาคการ฿ชຌประยชน์ทีไดิน  
การปลีไยนปลงการ฿ชຌประยชน์ทีไดิน ละปຆาเมຌปริมาณ ๐๏.ํ๕ ละ -ํํ๐.ํ๏ ลຌานตันคาร์บอนเดออกเซด์
ทียบทา ตามล าดับ ดังนัๅน ปริมาณการปลดปลอยกຍาซรือนกระจกของประทศเทยมีคาลดลงหลือ 
๎๏๐.๑๔ ลຌานตันคาร์บอนเดออกเซด์ทียบทา นืไองจากมีการดูดกลับกຍาซรือนกระจกสุทธิทากับ -๓์.๕๐ 
ลຌานตันคาร์บอนเดออกเซด์ทียบทา สงผลตอสถานการณ์ ดังนีๅ 

ํ) การปลีไยนปลงของอุณหภูมิ ฿นป พ.ศ. ๎๑๑๔ ประทศเทยมีอุณหภูมิ
ฉลีไยทัๅงปสูงกวาคาปกติ ์.๔ องศาซลซียส มืไอทียบกับป พ.ศ. ๎๑๑๓ ทีไสูงกวาคาปกติ ์.๐ องศาซลซียส 
ดย฿นหลายพืๅนทีไมีอุณหภูมิสูงสุดสูงกวาสถิติดิมทีไคยตรวจวัดเดຌ ละอุณหภูมิฉลีไยรายดือนสูงกวาคาปกติ
ทุกดือน ดยฉพาะดือนธันวาคมละพฤศจิกายน 

๎) ปริมาณนๅ าฝนฉลีไย ปริมาณนๅ าฝนของประทศเทย฿นระยะ ํ์ ปลาสุด 

มีนวนຌมสูงขึๅน ตนวนຌมระยะยาวของปริมาณนๅ าฝนยังเมชัดจน ซึไงตัๅงตป พ.ศ. ๎๑๑๓ มีปริมาณ
นๅ าฝนฉลีไยทัๅงปตไ ากวาคาปกติ ละ฿นป พ.ศ. ๎๑๑๔ มีปริมาณนๅ าฝนนຌอยละตไ ากวาคาปกติกือบทุกดือน
ดยฉพาะ฿นดือนพฤษภาคมละมิถุนายน มีพียงดือนมกราคม กรกฎาคมละกันยายนทีไมีปริมาณฝนสูง
กวาคาปกติ นืไองจากเดຌรับอิทธิพลจากคลืไนกระสลมฝຆายตะวันตก฿นชวงฤดูหนาวตຌนป ละจากรองมรสุม



 

๏๏ 

 

ละมรสุมตะวันตกฉียง฿ตຌ฿นชวงฤดูฝน ดยปริมาณฝนรวมตลอดปฉลีไยทัๅงประทศตไ ากวาคาปกติประมาณ
รຌอยละ ํํ ละตไ ากวาป พ.ศ. ๎๑๑๓ ซึไงตไ ากวาคาปกติรຌอยละ ๐ 

๏) ระดับนๅ าทะล ฿นชวงป พ.ศ. ๎๑๑์ - ๎๑๑๔ ระดับนๅ าทะลปานกลางฉลีไย
ทีไต าบลกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีนวนຌมสูงขึๅน ดย฿นป พ.ศ. ๎๑๑๔ มีคาฉลีไยระดับนๅ าทะล
ปานกลางทากับ ๎.๒๎ มตร ซึไงสูงพิไมขึๅนจากป พ.ศ. ๎๑๑์ ทากับ ๕๎.๒๓ ซนติมตร 

๎.ํ.๏.๎ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ  
 ประทศเทยประสบกับธรณีพิบัติภัย฿นชวง ๑ ปทีไผานมา (ป พ.ศ. ๎๑๑๐ - ๎๑๑๔) 

รวมทัๅงหมด ๔๏๒ ครัๅง ดยปຓน ผนดินเหวมากทีไสุด รองลงมาคือ ดินเหล ดินถลม รอยยก หลุมยุบ  
ดินทรุด ตลิไงทรุดตัว ละหินรวง-หินถลม 

๎.ํ.๐ การ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติละวัสดุของประทศเทย 

๎.ํ.๐.ํ การบริภคทรัพยากรธรรมชาติ 
การ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติทีไรวมถึงการสกัดดยตรงภาย฿นประทศ พืไอการ

พัฒนาศรษฐกิจละสังคม ดยมีรูปบบทีไหลากหลาย ชน สินคຌาละบริการ ครงสรຌางพืๅนฐาน ละอาคาร
บຌานรือน ขณะดียวกันมีการสงออกเปยังตางประทศทัๅง฿นรูปของทรัพยากรธรรมชาติดยตรงหรือฝงอยู
฿นรูปของสินคຌา ละจะมีการหมุนวียนกลับคืนสูธรรมชาติ฿นรูปของขยะละของสียประภทตางโ มลพิษ
ทางอากาศ ละมลพิษทางนๅ า ซึไงจากการรวบรวมขຌอมูลปริมาณการ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติละวัสดุ ทีไมี 
การจ านกรายละอียดของการน าทรัพยากรธรรมชาติมา฿ชຌประยชน์ของ UNEP บงปຓน ๐ ประภท เดຌก 
(ํ) ชีวมวล ชน พืชตางโ ละเมຌ ปຓนตຌน (๎) พลังงานฟอสซิล ชน ถานหิน นๅ ามันปຂตรลียม ละกຍาซธรรมชาต ิ
ปຓนตຌน (๏) รธาตุทีไมีธาตุลหะ ละรธาตุพืไอ฿ชຌ฿นอุตสาหกรรม ละ (๐) ร/หินพืไอ฿ชຌ฿นการกอสรຌาง  

ส าหรับขຌอมูลการ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติละวัสดุ ของประทศเทยเดຌ฿ชຌขຌอมูลทีไ
จัดท าขึๅนดย UNEP ละ CSIRO ซึไงประกอบดຌวย ขຌอมูลทรัพยากรละวัสดุหลักโ คือ ชีวมวล พลังงาน
ฟอสซิล รลหะ รพืไอการอุตสาหกรรม ละร/หินพืไอการกอสรຌาง ตเมครอบคลุมทรัพยากรธรรมชาติ
ทุกประภท ชน ปຆาเมຌละทีไดิน ความหลากหลายทางชีวภาพ พลังงานหมุนวียน ละทรัพยากรนๅ า ปຓนตຌน 
อยางเรกใตาม ขຌอมูลดังกลาวมีประยชน์ทีไชวยสดง฿หຌหในถึงนวนຌมการ฿ชຌทรัพยากรละวัสดุพืไอการ
พัฒนาประทศ฿นชวงทีไผานมา ละสามารถปรียบทียบระหวางประทศเดຌ ดย฿นชวงป  พ.ศ. ๎๑ํ๏ - 
๎๑๑ํ การบริภคทรัพยากรของเทยพิไมขึๅนจาก ํ๎๎ ลຌานตัน ฿นป พ.ศ. ๎๑ํ๏ ปຓน ๑๑๐ ลຌานตัน ฿นป 
พ.ศ. ๎๑๑ํ หรือพิไมขึๅน ๐.๑ ทาตัว ทรัพยากรทีไบริภคพิไมขึๅนมากทีไสุดคือ พลังงานฟอสซิลพิไมขึๅน ํ๑.๎ 
ทา รองลงมาคือ รธาตุทีไมีธาตุลหะ ละรธาตุพืไอ฿ชຌ฿นอุตสาหกรรมพิไมขึๅน ๓.๔ ทา สวนร/หินพืไอ฿ชຌ
฿นการกอสรຌางพิไมขึๅน ๐.๎ ทา ละชีวมวลพิไมขึๅน ๏.๒ ทา ทัๅงนีๅ ฿นชิงครงสรຌางของทรัพยากรทีไบริภค
ลຌว ประทศเทยมีการปลีไยนสัดสวนจากการ฿ชຌชีวมวล฿นสัดสวนทีไสูงมาก จากรຌอยละ ๒๐.๕ ฿นป พ.ศ. 
๎๑ํ๏ ลดลงมาหลือรຌอยละ ๑๎.๏ ของการบริภคทรัพยากรรวม ฿นป พ.ศ. ๎๑๑ํ ฿นขณะทีไมีการ฿ชຌ



 

๏๐ 

 

พลังงานฟอสซิล฿นสัดสวนทีไสูงขึๅน จากรຌอยละ ๑.๑ ฿นป พ.ศ. ๎๑ํ๏ ปຓนรຌอยละ ํ๔.๓ ฿นป พ.ศ. ๎๑๑ํ 
ดยการบริภคทรัพยากรธรรมชาติของเทยคิดปຓนประมาณรຌอยละ ํ.๓ ของปริมาณการบริภคของภูมิภาค
อชียปซิฟຂกดยรวม อยางเรกใตาม ประทศเทยเดຌริไมจัดท าขຌอมูลคาการบริภควัตถุดิบ฿นประทศ มืไอปลายป 
พ.ศ. ๎๑๑๕ ดยส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ละทคนลยีหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 
รวมกับส านักงานนยบายละผนทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ละหนวยงานอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง 

๎.ํ.๐.๎ ความขຌมขຌนของการ฿ชຌทรัพยากร (Materials Intensity) ของเทย 

ภาย฿ตຌนวคิดการพัฒนาศรษฐกิจบนฐานการ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติ ทีไมี
ประสิทธิภาพ (Decoupling) ท า฿หຌกิดการค านวณความขຌมขຌนของการ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติละวัสดุ 
(Materials Intensity) หรือ MI ซึไงค านวณจากการบริภคทรัพยากรธรรมชาติภาย฿นประทศหารดຌวย
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาย฿นประทศ จากขຌอมูลภาพรวมลก พบวาความขຌมขຌนของการ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติ
ลดลง ตามล าดับ จากประมาณ ๎.๏ กิลกรัมตอดอลลาร์สหรัฐ ฿นป พ.ศ. ๎๑ํ๏ ปຓน ํ.๒ กิลกรัมตอ 

ดอลลาร์สหรัฐ ฿นป พ.ศ. ๎๑๐๔ ซึไงหมายถึงลกมีการ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาตินຌอยลงมืไอทียบกับการเดຌ
มูลคาพิไมทางศรษฐกิจสูงขึๅน อยางเรกใตาม นับจากป พ.ศ. ๎๑๏๏ ปຓนตຌนมา ฿นสวนของภูมิภาคอชียปซิฟຂก 

มีความขຌมขຌนของการ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติพิไมขึๅนอยางรวดรใว ซึไงสดงวาการ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติพิไม
สูงขึๅนมากกวาการติบตของมูลคาพิไมทางศรษฐกิจ 

฿นสวนของประทศเทย จากการประมวลผลขຌอมูล พบวาความขຌมขຌนของการ฿ชຌ
ทรัพยากรธรรมชาติเดຌลดลงจากดิม ๒.๐ กิลกรัมตอดอลลาร์สหรัฐ ฿นป พ.ศ. ๎๑ํ๏ ปຓน ๏.ํ กิลกรัม
ตอดอลลาร์สหรัฐ ฿นป พ.ศ. ๎๑๑ํ ซึไงมืไอปรียบทียบความขຌมขຌนของการ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติของ
ตางประทศ พบวาประทศญีไปุຆนทากับ ์.๏ กิลกรัมตอดอลลาร์สหรัฐ ประทศสิงคปร์ ทากับ ํ.ํ 
กิลกรัมตอดอลลาร์สหรัฐ สาธารณรัฐกาหลี (กาหลี฿ตຌ) ทากับ ํ.๎ กิลกรัมตอดอลลาร์สหรัฐ ประทศ
มาลซียทากับ ๏.๐ กิลกรัมตอดอลลาร์สหรัฐ สาธารณรัฐอินดียทากับ ๒.๑ กิลกรัมตอดอลลาร์สหรัฐ 
สาธารณรัฐประชาชนจีนทากับ ๔.๓ กิลกรัมตอดอลลาร์สหรัฐ ละสาธารณรัฐสังคมนิยมวียดนามทากับ 
ํ๏ กิลกรัมตอดอลลาร์สหรัฐ จะหในเดຌวา ประทศเทยยังคงมีความขຌมขຌนของการ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติสูง 
มืไอทียบกับหลายประทศพัฒนาลຌวดยฉพาะญีไปุຆน ตประทศเทยยังมีศักยภาพ฿นการพิไมประสิทธิภาพ
การ฿ชຌทรัพยากรสูงขึๅนเดຌ ดยการ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติละวัสดุอยางประหยัด การสรຌางมูลคาพิไมจากการน า
ทรัพยากรธรรมชาติละวัสดุมา฿ชຌ การเมบริภคทรัพยากรธรรมชาติมากกินเป (Overconsumption) ละ
การ฿ชຌครืไองมือทางศรษฐศาสตร์พืไอสดง฿หຌหในราคาสะทຌอนมูลคาทีไทຌจริงของทรัพยากรธรรมชาติ 
อยางเรกใตาม การบริหารจัดการจะตຌองค านึงถึงปรากฏการณ์ทีไรียกวา Rebound Effect หรือ Jevons 

Paradox คือ การลดความขຌมขຌนของการ฿ชຌทรัพยากร (MI) อาจสงผล฿หຌราคาของทรัพยากรธรรมชาติลดลง 
ละมีผล฿หຌการบริภคทรัพยากรธรรมชาติดยรวมพิไมขึๅน ทนทีไจะลดลง ดังนัๅน การปງองกัน Rebound 

Effect ท าเดຌดยการ฿ชຌระบบภาษีละการตัๅงราคา฿หຌกับทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมพืไอ฿หຌสะทຌอน
ราคาทีไทຌจริง 



 

๏๑ 

 

๎.๎ นวนຌมส าคัญทีไมีผลตอการปลีไยนปลงหตุการณ์ทีไมีนัยส าคัญตอการบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿นอนาคต 

สถานการณ์ของลก ภูมิภาค ละภาย฿นประทศ฿นมิติตางโ มคีวามปຓนพลวัตตอนืไองอยูตลอดวลา 
ละปຓนรงผลักดันทีไสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿นอนาคต ซึไงจากการศึกษา
วิคราะห์ปัจจัยตางโ ทีไส าคัญ ละคาดวาจะมีผลตอสถานการณ์การปลีไยนปลงดຌานทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม เดຌก รงขับคลืไอนทีไปຓนนวนຌมขนาด฿หญของลก (Global Megatrends) ละ
ประดในกิด฿หมดຌานสิไงวดลຌอมทีไส าคัญของลก (Global Emerging Environmental Issues) ละประดใน
การพัฒนาทีไส าคัญของประทศเทยทีไมีนัยส าคัญตอการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

฿นอนาคต มีรายละอียดดังตอเปนีๅ 

๎.๎.ํ รงขับคลืไอนทีไปຓนนวนຌมขนาด฿หญของลก (Global Megatrends)  
 ผลการทบทวนขຌอมูลรงขับคลืไอนทีไปຓนนวนຌมขนาด฿หญของลก จากรายงาน Global 

Environment Outlook ๑ ละ ๒ ของครงการสิไงวดลຌอมหงสหประชาชาติ (UNEP) ละรายงาน  
The European Environment-state and outlook 2011 Assessment of Global Megatrends ขององค์กร
วาดຌวยสิไงวดลຌอมหงสหภาพยุรป (European Environment Agency : EEA) รวมทัๅงการสังคราะห์
ขຌอมูลจากหลงตางโ พืไอประมวลถึงประดในส าคัญตางโ ทีไปຓนรงผลักดัน฿หຌกิดการปลีไยนปลง
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿นอนาคตลຌว สามารถจัดบงเดຌปຓน ๑ ดຌานทีไส าคัญคือ ดຌานสังคม 
ดຌานศรษฐกิจ ดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ดຌานกฎ กติกาละขຌอตกลงระดับลก ละดຌาน
ความกຌาวหนຌาทางทคนลยีละนวัตกรรม ดังนีๅ 

๎.๎.ํ.ํ นวนຌมดຌานสังคม 

ํ) การปลีไยนปลงของประชากรละการขຌาสูสังคมผูຌสูงอายุ 
฿นชวงทีไผานมา จ านวนประชากรลกเดຌพิไมมากขึๅนรืไอยโ มาดยตลอด 

ดยปัจจุบันประชากรลกมีจ านวนมากกวา ๓,์์์ ลຌานคน ละองค์การสหประชาชาติคาดการณ์วาภาย฿นป 
พ.ศ. ๎๑๕๏ จะมีจ านวนประชากรลกประมาณ ๕,๒์์ ลຌานคน ละมืไอสิๅนสุดศตวรรษทีไ ๎ํ จะมี
ประชากรลกกิน ํ์,์์์ ลຌานคน ซึไงการปลีไยนปลงของจ านวนประชากรจะตกตางกัน฿นตละภูมิภาค 
ดยคาดการณ์วาสัดสวนของประชากร฿นทวีปอชีย ยุรป ละอมริกา฿ตຌจะคอยโ ลดลง ขณะทีไสัดสวน
ของประชากร฿นทวีปอฟริกาจะพิไมขึๅนมาก ดยพิไมขึๅนจากรຌอยละ ํ๑ ของประชากรลก ฿นป พ.ศ. ๎๑๑๏ 
ปຓนมากกวารຌอยละ ๏๑ ของประชากรลก ฿นป พ.ศ. ๎๒๐๏ ปัจจัยหลักทีไมีผลตอขนาดละครงสรຌางของ
ประชากรลกเดຌก อัตราการกิด อัตราการตาย ละการยຌายถิไน ดยมีพัฒนาการทางดຌานศรษฐกิจละ
สังคมปຓนตัวขับคลืไอนปัจจัยดังกลาว ซึไงนวนຌมการปลีไยนปลงครงสรຌางของประชากรทีไส าคัญละ 

จะสงผลตอเป฿นอนาคตคือ การขຌาสูสังคมผูຌสูงอายุของลก มีการคาดการณ์วาจ านวนประชากรลกทีไมีอายุกิน 
๒์ ป จะพิไมขึๅนจาก ๔๐ํ ลຌานคน ฿นป พ.ศ. ๎๑๑๒ ปຓน ๎,์ ์์ ลຌานคน ฿นป พ.ศ. ๎๑๕๏ ดยประทศ



 

๏๒ 

 

พัฒนาลຌวสวน฿หญปຓนสังคมผูຌสูงอายุทีไสมบูรณ์มานานกวา ๐์ ปลຌว ชน ฝรัไงศส สวีดน สหรัฐอมริกา 
อิตาลี ละญีไปุຆน ปຓนตຌน ส าหรับประทศก าลังพัฒนา เดຌก กาหลี สิงคปร์ จีน อินดนีซีย บรูเน เทย ละ
วียดนาม ก าลังกຌาวขຌาสูการปຓนสังคมผูຌสูงอายุ ขณะทีไประทศพัฒนานຌอยทีไสุด ดังชน ประทศ฿นทวีปอฟริกา
จะมีประชากรทีไอยู฿นวัยท างานมากกวาผูຌสูงอายุ ดย฿นป พ.ศ. ๎๑๑๏ มีประชากรทีไขຌาสูวัยผูຌสูงอายุพียง
รຌอยละ ๐ ละมีประชากรทีไอายุนຌอยกวา ๎์ ป ถึงรຌอยละ ๑ํ ดยคาดการณ์วา฿นป พ.ศ. ๎๑๕๏ จะยังคงมี
ประชากรทีไอายุนຌอยกวา ๎์ ป ถึงรຌอยละ ๐์  

นวนຌมการปลีไยนปลงของจ านวนประชากร ละการขຌาสูสังคมผูຌสูงอายุ
ดังกลาวจะสงผลตอนวนຌมดຌานอืไนโ ของลก ชน การติบตทางดຌานศรษฐกิจ ปຓนตຌน ซึไงจะปຓนรงกดดัน
ตอการ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติละสงผลกระทบตอสิไงวดลຌอมพิไมขึๅน ท า฿หຌปຓนทัๅงอกาสละอุปสรรคของ
ประทศเทย กลาวคือ การขຌาสูสังคมผูຌสูงอายุนอกจากจะสงผลตอปัญหาดຌานผลิตภาพการผลิตของประทศ
ลຌว ยังสงผลกระทบตอภาพรวมทางศรษฐกิจของประทศ ละปัญหาดຌานงบประมาณของภาครัฐ 
นืไองจากจะมีคา฿ชຌจายดຌานสุขภาพพิไมขึๅน ท า฿หຌงบประมาณส าหรับการลงทุนพัฒนาดຌานอืไนโ ลดลง  
ทีไส าคัญอีกประการหนึไงคือ การยຌายถิไนของรงงานขຌามชาติทัๅงรงงานทีไมีฝมือละเรຌฝมือพืไอทดทนก าลัง
รงงานภาย฿นประทศทีไปຓนสังคมผูຌสูงอายุ จะปຓนความทຌาทายของประทศ฿นการจัดการกับปัญหาทีไอาจ
กิดขึๅนจากความหลากหลายทางวัฒนธรรม ละปัญหาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมทีไ จะพิไมขึๅน 
รวมทัๅงภาวะสมองเหลของรงงาน฿นประทศทีไจะยຌายถิไนเปท างาน฿นประทศอืไน ฿นขณะดียวกันการ
พิไมขึๅนของประชากรละรงงานทีไมีทักษะสูงทัไวลกจะปຓนอกาส฿หຌประทศตางโ รวมถึงประทศเทย
สามารถปรับปลีไยนครงสรຌางการผลิตจากการ฿ชຌรงงานขຌมขຌน มาปຓนการ฿ชຌองค์ความรูຌละทคนลยีดย฿ชຌ
ทรัพยากรนຌอย ท า฿หຌการพัฒนาคนตຌองมุงสรຌาง฿หຌมีความรูຌ มีทักษะการวิคราะห์ละความช านาญ ควบคูกับ
การพัฒนาทคนลยีพืไอทดทนก าลังรงงานทีไขาดคลน นอกจากนีๅ การขຌาสูสังคมผูຌสูงอายุอาจปຓน
อกาส฿หຌกิดกระสความตืไนตัวของประชากรทีไ฿หຌความส าคัญกับประดในดຌานสิไงวดลຌอมละสุขภาพมากขึๅน 
ซึไงหากมีพลังมากพอกใจะสงผลดีตอการปรับปลีไยนทัศนคติละนวคิด฿นการรวมพัฒนาประทศทีไมุงเปสู
การพัฒนาทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมเดຌปຓนรูปธรรมมากยิไงขึๅน  

๎) การปลีไยนปลงสูสังคมมืองอยางรวดรใว 

นวนຌมการปลีไยนปลงสูสังคมมืองของลกเดຌพิไมขึๅนอยางรวดรใว ดย฿น
ป พ.ศ. ๎๑๑๏ มีจ านวนประชากรทีไอาศัยอยู฿นขตมืองพิไมขึๅนปຓนรຌอยละ ๑์ ของประชากรลก ละคาดการณ์
วา฿นป พ.ศ. ๎๑๕๏ จะพิไมขึๅนปຓนรຌอยละ ๒๓ ซึไง฿นประทศก าลังพัฒนาคาดการณ์วาจะพิไมขึๅนปຓน ๑,ํ์์ 
ลຌานคน คิดปຓนรຌอยละ ๒๐ ของประชากรทัๅงหมด จากประชากรมืองจ านวน ๎,๒์์ ลຌานคน ฿นป พ.ศ. ๎๑๑๏ 
การพิไมขึๅนของประชากรมืองจะสงผล฿หຌกิดการปลีไยนปลงขนาดของมืองดຌวย ดย฿นปัจจุบันป พ.ศ. ๎๑๑๓ 
ทัไวลกมีมืองมหานคร ซึไงมีจ านวนประชากรมากกวา ํ์ ลຌานคน จ านวน ๎๔ มืองมหานคร ดย฿นจ านวนนีๅ
อยู฿นภูมิภาคอชีย ํ๒ มือง ละคาดการณ์วาภาย฿นป พ.ศ. ๎๑๓๏ ทัไวลกจะมีมืองทีไปຓนมหานครมาก
ถึง ๐ํ มือง ดยรຌอยละ ๓์ ของมืองทีไกลายปຓนมหานครอยู฿นภูมิภาคอชียละปซิฟຂก 



 

๏๓ 

 

การปลีไยนปลงสูสังคมมืองปຓนผลมาจากการปรับปลีไยนรูปบบการ
พัฒนาประทศจากระบบศรษฐกิจบบกษตรกรรมขัๅนตຌน ปຓนระบบมืองทีไสนับสนุนระบบศรษฐกิจบบ
อุตสาหกรรม ท า฿หຌประชากรชนบทดยฉพาะวัยรงงานละทิๅงอาชีพการท ากษตรกรรมพืไอมาประกอบ
อาชีพอืไน฿นขตมือง ดยมีปัจจัยทีไปຓนรงกระตุຌน เดຌก อกาส฿นการมีงานท าละการมีรายเดຌทีไดีกวา 
ละการขຌาถึงสาธารณูปภค สาธารณูปการตางโ ซึไงท า฿หຌมาตรฐานคุณภาพชีวิตระหวางมืองกับชนบทมี
ความตกตางกัน รวมถึงปัญหาดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม อาทิ ความสืไอมทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติทีไชืไอมยงกับการผลิตละการบริภคของประชากร ละปัญหาดຌานการปลีไยนปลง
สภาพภูมิอากาศทีไสงผลกระทบรุนรงตอประชากรชนบท ชน การปลีไยนปลงรูปบบของอุณหภูมิละ
นๅ าฝน ท า฿หຌบางพืๅนทีไมีผลผลิตทางการกษตรลดลง ปຓนตຌน อยางเรกใตาม การปลีไยนปลงสูสังคมมือง
อยางรวดรใวนีๅ จะสรຌางรงกดดันตอการรงพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน ละครงสรຌางทางสังคมละสิไงวดลຌอม
พืไอรองรับการขยายตัวของมือง ดยผลกระทบทีไหในเดຌชัดจนคือ การกิดสลัมขนาด฿หญ ซึไงปัจจุบันมี
จ านวนประชากรทีไอาศัยอยู฿นสลัมถึง ํ ฿น ๐ ของประชากรมืองทัๅงลก ส าหรับประทศเทย การปลีไยนปลง
สูสังคมมืองอยางรวดรใวปຓนทัๅงอกาสละความทຌาทาย ดยจะปຓนการพิไมอกาส฿นการพัฒนาพืไอ
ยกระดับมาตรฐานความปຓนอยูของประชาชน ละการขับคลืไอนนวัตกรรมละพิไมผลผลิต฿หຌสูงขึๅน  
฿นขณะดียวกันจะมีความสีไยงรืไอง การพิไมภาระตอการ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหามลพิษ ละปัญหา
ดຌานสังคม รวมทัๅงงบประมาณ฿นการจัดการกับปัญหาตางโ ดังกลาว ดังนัๅน จึงควรมีการตรียมความพรຌอม
฿นการวางผนละการบริหารจัดการมือง฿หຌมีประสิทธิภาพพืไอชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ละกิดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมนຌอยทีไสุด 

๏) การปลีไยนปลงภาระรคละความสีไยงจากรคระบาด 

ปัจจุบันทัไวลกก าลังประสบกับการปลีไยนปลงดຌานสุขภาพทีไกีไยวนืไอง
กับการพัฒนาศรษฐกิจ ละการปรับปลีไยนรูปบบการด านินชีวิต ดยการกิดรคเมติดตอ ชน รคหัว฿จ 
รคหลอดลือด฿นสมองอุดตัน รคทางดินหาย฿จรืๅอรัง รคมะรใง รคบาหวาน ละความผิดปกติทาง
ประสาท ปຓนตຌน เดຌกลายปຓนภาระมากกวารคติดตอ ชน อดส์ วัณรค ละหัดยอรมัน ปຓนตຌน ซึไงสาหตุ
ส าคัญทีไสุดของการตายจากรคหลานีๅ มาจากรูปบบการด านินชีวิต฿นประทศทีไพัฒนาลຌว ฿นขณะทีไ
รคติดตอมຌวาจะมีนวนຌมลดลง ตกใยังคงปຓนปัญหาส าคัญทีไน าเปสูสาหตุของความจใบปຆวยละการ
ตาย฿นประทศก าลังพัฒนา รวมทัๅงความสีไยงจากรคระบาดทีไยังคงปຓนปัญหาของทัไวลก ละปัญหาความ
หลืไอมลๅ าดຌานสาธารณสุขทีไยังคงปຓนปัญหาระหวางประทศละภาย฿นประทศ ดยฉพาะระหวางมืองละ
ชนบท ซึไงกีไยวขຌองกับปัจจัยตางโ ชน รายเดຌ การศึกษา ละคุณภาพการ฿หຌบริการทางสาธารณสุข ปຓนตຌน 
มຌวาจะมีการพัฒนาดຌานสาธารณสุขกิดขึๅนทัไวลก ตกลุมทีไออนเหว฿นสังคม ชน ดใกละคนยากจน ปຓนตຌน 
ยังคงปຓนกลุมทีไมีความสีไยงสูงดຌานสุขภาพ ดยปัจจัยทีไมีผลตอการปลีไยนปลงของรคติดตอละรคระบาด 
เดຌก การติบตทางศรษฐกิจ การปลีไยนปลงสูสังคมมือง การปรับปลีไยนรูปบบการด านินชีวิตละ
การบริภค การปลีไยนปลงของประชากรทัๅงการพิไมขึๅนของอายุคาดฉลีไย ละการยຌายถิไนฐาน฿นลก 



 

๏๔ 

 

รวมถึงการพิไมขึๅนของปัญหาสิไงวดลຌอมทีไมีผลกระทบตอสุขภาพ ละการพัฒนางานวิจัยละทคนลยี
ทางการพทย์  

มຌวาประทศเทยจะมีพัฒนาการการบริการดຌานสาธารณสุข ชน การมี
หลักประกันสุขภาพถຌวนหนຌา ตนวนຌมการปลีไยนปลงของการกิดรคละความสีไยงจากรคระบาด   

ซึไงปຓนนวนຌมทีไกิดขึๅนทัไวลก นับวายังคงปຓนความทຌาทายตอประทศเทย฿นระยะตอเป นืไองจากตຌองมี
ภาระ฿นการจัดการกับปัญหาหลายอยางเปพรຌอมโ กัน ทัๅงรคติดตอรืๅอรัง อาทิ อดส์ วัณรค ฯลฯ ละ
ความสีไยงจากรคระบาด อาทิ รคติดชืๅอเวรัสอีบลา รคเขຌหวัด฿หญ ฯลฯ รวมกับการจัดการกับรคเมติดตอ 

ทีไปຓนปัญหาจากปัจจัยดຌานสังคมละการปรับปลีไยนรูปบบการด านินชีวิตของคนเทยบบสมัย฿หม  
ชน รคความดันลหิตสูง รคอຌวน ละรคมะรใง ปຓนตຌน ตลอดจนภาระรคทีไกีไยวขຌองกับปัญหาสิไงวดลຌอม
ของประทศเทย ชน อัตราการจใบปຆวยดຌวยรคระบบทางดินหาย฿จ ละรคทีไมีนๅ าละอาหารปຓนสืไอ  
ซึไงมีอัตราการจใบปຆวยทีไสูงตอนืไองกันทุกป รวมทัๅงการขຌาสูสังคมผูຌสูงอายุจะท า฿หຌประทศเทยตຌองรับภาระ
฿นรืไองงบประมาณทัๅงสวัสดิการละคารักษาพยาบาลส าหรับผูຌสูงอายุ ละปัญหาความหลืไอมลๅ าดຌาน
สาธารณสุขทีไยังตຌองเดຌรับการดูลกຌเข นอกจากนีๅ ปัญหาดຌานสิไงวดลຌอมทีไสงผลกระทบตอสุขภาพปຓน
นวนຌมทีไจะเดຌรับความส าคัญพิไมขึๅน฿นอนาคต ชน ปัญหาดຌานมลพิษทีไมีผลกระทบตอสุขภาพของ
ประชาชน ละการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศทีไมีผลตอการกิดรคอุบัติ฿หมละรคอุบัติซๅ า นืไองจากการ
ปลีไยนปลงของอุณหภูมิทีไมีผลตอการพิไมขึๅนของจ านวนพาหะน ารคละการอยูรอดของชืๅอรค ปຓนตຌน 

๎.๎.ํ.๎ นวนຌมดຌานศรษฐกิจ 

ํ) การปลีไยนขัๅวอ านาจทางศรษฐกิจ 

ปัจจุบันศรษฐกิจลกมีนวนຌมพัฒนาเปสูศรษฐกิจบบหลายศูนย์กลาง 
(Multi - polar World) ทีไชัดจนมากขึๅน มีการถายทอ านาจทางศรษฐกิจจากประทศมหาอ านาจ฿นซีกลก
ตะวันตกมายังซีกตะวันออก ละกลุมประทศศรษฐกิจกิด฿หมมากขึๅน ซึไงทีไผานมา ภูมิภาคอชียเดຌขຌามามี
บทบาท฿นการขับคลืไอนศรษฐกิจลกอยางมีนัยส าคัญ นืไองจากปຓนศูนย์กลางการผลิตสินคຌาอุตสาหกรรม
ของลก ละการติบตของมหาอ านาจทางศรษฐกิจ฿หมทีไปຓนประทศก าลังพัฒนา เดຌก จีน ละอินดีย 
ดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักคือ การรวมกลุมทางศรษฐกิจ฿นภูมิภาค การมีทรัพยากรภาย฿นภูมิภาคทีไท า฿หຌ
ตຌนทุนการผลิตถูกกวา รวมถึงนยบายการสงสริมของภาครัฐ ละการริริไม฿ชຌ ทคนลยีละนวัตกรรมทีไ 
ตอนืไอง นอกจากนีๅ มีการคาดการณ์วาภาย฿นป พ.ศ. ๎๑๓๏ ก าลังซืๅอของกลุม E7 ซึไงปຓนกลุมประทศ
ศรษฐกิจกิด฿หม เดຌก บราซิล จีน อินดีย อินดนีซีย มใกซิก รัสซีย ละตุรกี จะมาทนทีไกลุม G7  
ซึไงปຓนกลุมประทศอุตสาหกรรมชัๅนน าของลกทีไประกอบดຌวย ๓ ประทศ ละ ํ กลุม เดຌก สหรัฐอมริกา 
อังกฤษ ฝรัไงศส ยอรมนี อิตาลี ญีไปุຆน คนาดา ละสหภาพยุรป 

นอกจากนีๅ ศรษฐกิจทีไจริญติบตขึๅนสงผล฿หຌประชากรจ านวนมาก฿นภูมิภาค
อชียทีไคยมีรายเดຌนຌอยจะมีความปຓนอยูทีไดีขึๅน ท า฿หຌชนชัๅนกลางพิไมขึๅนอยางรวดรใวละตอนืไอง ซึไง฿นป 



 

๏๕ 

 

พ.ศ. ๎๑๑๔ จ านวนชนชัๅนกลาง฿นภูมิภาคอชียละปซิฟຂกจะมีมากกวา฿นภูมิภาคยุรปละอมริกาหนือ
รวมกัน ดย฿นป พ.ศ. ๎๑๒๏ ทัไวลกจะมีประชากรชนชัๅนกลางจ านวน ๏.๎ พันลຌานคน ละ ๐.๕ พันลຌานคน 

฿นป พ.ศ. ๎๑๓๏ ซึไงจ านวนทีไพิไมขึๅนสวนมากมาจากภูมิภาคอชีย ละการมีจ านวนชนชัๅนกลางพิไมมาก
ขึๅน สังคมกใจะพัฒนาเปสูความปຓนมืองมากขึๅน ละจะสงผล฿หຌกิดความตຌองการ฿ชຌทรัพยากรพิไมขึๅน
ตามมาดຌวย รวมทัๅงการปลีไยนปลงรูปบบการบริภค ดยคาดการณ์วาทัไวลกมีการ฿ชຌจายติบตจาก ๎ํ 
ลຌานลຌานดอลลาร์สหรัฐ฿นป พ.ศ. ๎๑๑๔ ปຓน ๐๒ ลຌานลຌานดอลลาร์สหรัฐ฿นป พ.ศ. ๎๑๓๏ จึงนับวาปຓน
ความทຌาทายตอภาคธุรกิจของลก฿นการผลิตสินคຌาละบริการพืไอตอบสนองตอรูปบบการบริภค 

ทีไปลีไยนปลง ดังนัๅน นวนຌมการทวีความส าคัญของภูมิภาคอชียจะปຓนอกาสของประทศเทยซึไงมี
ความเดຌปรียบ฿นดຌานทีไตัๅงทางภูมิศาสตร์ทีไสามารถก าหนดยุทธศาสตร์พืไอกຌาวขຌาสูการปຓนศูนย์กลาง  

ของอชียตะวันออกฉียง฿ตຌทัๅง฿นดຌานการผลิต การขนสง ศูนย์กลางลจิสติกส์ ละการกระจายสินคຌา 
ขณะดียวกันกใจะปຓนความทຌาทายตอประทศเทยดຌานการ฿ชຌละการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ละ
ผลกระทบทีไจะกิดขึๅนตอสิไงวดลຌอม 

๎) การรวมกลุมทางศรษฐกิจ฿นภูมิภาคละอนุภูมิภาค  
การรวมกลุมทางศรษฐกิจพืไอสริมสรຌางความรวมมือทางการคຌา การลงทุน 

ละสรຌางพลังตอรองทางศรษฐกิจกับประทศ฿นภูมิภาคอืไนมีบทบาทชัดจนมากขึๅน ดยฉพาะอยางยิไงกลุม
ประทศความรวมมือทางศรษฐกิจ฿นภูมิภาคอชีย - ปซิฟຂก (Asia-Pacific Economic Cooperation : 
APEC) กลุมศรษฐกิจ BRICS (บราซิล รัสซีย อินดีย จีน ละอฟริกา฿ตຌ) รวมทัๅงการรวมกลุมทาง
ศรษฐกิจ฿นระดับภูมิภาคละอนุภูมิภาค ชน ประชาคมศรษฐกิจอาซียน ขตการคຌาสรีอาซียน (ASEAN 

Free Trade Area: AFTA) ความริริไมหงอาวบงกอลส าหรับความรวมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการ
ละศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: 
BIMSTEC) ละระบียงศรษฐกิจ฿นอนุภูมิภาคลุมมนๅ าขง การคຌาภาย฿นกลุมประทศก าลังพัฒนาดຌวย
กันอง (South-South trade) จะท า฿หຌกิดการคลืไอนยຌายงินทุน สินคຌา ละบริการ รวมถึงกิดการรวมตัว
ทางดຌานการงิน฿นภูมิภาคละอนุภูมิภาคอยางคลองตัวมากขึๅน ดยจีน อินดีย ละรัสซีย จะมีบทบาท
ส าคัญมากขึๅน฿นการปຓนศูนย์กลางทางการงิน฿นภูมิภาคอชีย ละมีรงผลักดันดຌานนวคิดละกิจกรรม
ทางศรษฐกิจทีไมีลักษณะปຓนภูมิภาคนิยมมากขึๅน 

การปຓนประชาคมอาซียน (ASEAN Community) ของประทศ฿นภูมิภาค
อชียตะวันออกฉียง฿ตຌจ านวน ํ์ ประทศ ซึไงมืไอวันทีไ ํ มกราคม ๎๑๑๕ เดຌปຂดประชาคมอยางปຓน
ทางการ ดยการรวมตัวปຓนประชาคมอาซียนจะกอ฿หຌกิดความรวมมือ฿นดຌานตางโ ชน การพัฒนา
ครงสรຌางพืๅนฐาน คมนาคมขนสง พลังงาน การคຌาละบริการการทองทีไยว ละรงงาน ปຓนตຌน ละท า฿หຌ
กิดความชืไอมยงระหวางประทศ฿นภูมิภาคละอนุภูมิภาคมากขึๅน ซึไงจะชวยผลักดัน฿หຌความรวมมือดຌาน
การคຌาละการลงทุนมีการพัฒนาขึๅนอีกมาก ท า฿หຌปຓนทัๅงอกาสละความทຌาทายของประทศเทย฿นการ
ตรียมความพรຌอมหลายดຌาน เดຌก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทัๅงดຌานการศึกษา ทักษะดຌานภาษา ละ



 

๐์ 

 

ทักษะฝมือรงงาน รวมถึงการพัฒนากลเกตางโ ชน การบริหารจัดการการ฿ชຌประยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม฿นระดับภูมิภาค ละการกຌเขปัญหาความขัดยຌงรวมกันพืไอน าเปสูการอนุรักษ์ละ 

฿ชຌประยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของภูมิภาคอยางยัไงยืน การจัดการละการปງองกันปัญหามลพิษ
สิไงวดลຌอมขຌามดน รวมทัๅงยังมีความสีไยงตอการกิดรคระบาด฿หมโ จากการคลืไอนยຌายคนละการขนสง
ขຌามพรมดนพิไมขึๅน นอกจากนีๅ นวนຌมของการรวมกลุมทางศรษฐกิจซึไงปຓนนวนຌมทีไกิดขึๅน฿นระดับ
ลกจะปຓนอกาสทีไชวยสงสริมการติบตของประทศเทย ละสรຌางอ านาจการตอรองชิงศรษฐกิจ฿หຌก
ประทศ฿นกลุมพืไอตอรองกับประทศนอกกลุม ขณะดียวกันนวนຌมดังกลาวอาจปຓนความสีไยงส าหรับ
ประทศเทย นืไองจากการรวมกลุมทางศรษฐกิจของประ ทศคูคຌาอาจมีการก าหนดมาตรการละ
กฎระบียบทางการคຌาของกลุมผานการก าหนดมาตรฐานตางโ ทีไมีความขຌมขຌนมากขึๅน ชน มาตรฐานดຌาน
สิไงวดลຌอม มาตรฐานสินคຌากษตร ความปลอดภัยทางอาหาร ละรงงาน ปຓนตຌน ท า฿หຌปຓนอุปสรรคตอ
ประทศเทยทีไตຌองพึไงพาการสงออกปຓนหลัก฿นการพัฒนาศรษฐกิจ 

๎.๎.ํ.๏ นวนຌมดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

ํ) สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติอยู฿นขัๅนวิกฤต 

การ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติของลกเดຌพิไมขึๅนอยางรวดรใวละตอนืไอง  
ซึไง฿นป พ.ศ. ๎๑๑๐ มีการ฿ชຌปຓนปริมาณ ๓๔ พันลຌานตัน ละประทศก าลังพัฒนามีสัดสวนการ฿ชຌ
ทรัพยากรธรรมชาติของลกสูงกวาประทศพัฒนาลຌว ดย฿นป พ.ศ. ๎๑๑๐ ภูมิภาคอชียมีการ฿ชຌ
ทรัพยากรธรรมชาติรຌอยละ ๒์ ของทรัพยากรธรรมชาติทัๅงลก ขณะทีไภูมิภาคอมริกาหนือละยุรปมีการ฿ชຌ
ทรัพยากรธรรมชาติรຌอยละ ๕ ของทรัพยากรธรรมชาติทัๅงหมด ซึไงการ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติของประทศก าลัง
พัฒนาทีไมีนวนຌมพิไมขึๅนปຓนผลจากการติบตทางศรษฐกิจ การพิไมขึๅนของประชากร ละการปลีไยนปลง
สภาพวดลຌอม รวมทัๅงการ฿ชຌทคนลยีทีไสนับสนุนการพัฒนาทางศรษฐกิจ ท า฿หຌสามารถน าทรัพยากรมา
฿ชຌเดຌมากขึๅน ซึไงจะสงผลตอรูปบบการผลิตละการบริภคของประชาชน ตจะท า฿หຌทรัพยากรธรรมชาติ
ถูกคุกคามจนอยู฿นภาวะวิกฤต อยางเรกใตาม ประทศพัฒนาลຌวจะมีการชะลอหรือลดการ฿ชຌทรัพยากร  

ธรรมชาติลง นืไองจากการลงทุนดຌานสาธารณูปภคลดลง มีการปลีไยนปลงครงสรຌางทางศรษฐกิจ  
การพัฒนากระบวนการผลิต ละการยຌายฐานการผลิตเปยังประทศทีไมีตຌนทุนรงงานตไ ากวา รวมทัๅงมีการ
วางผนการพัฒนาความปຓนมืองมาดยตลอด ท า฿หຌสามารถพิไมประสิทธิภาพการ฿ชຌประยชน์ทีไดินละ 

ลดรงกดดันทีไมีตอระบบนิวศเดຌ 

ส าหรับนวนຌมสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติทัๅงของลกละประทศเทย
จะอยู฿นขัๅนวิกฤตชนดียวกัน จึงปຓนความสีไยงละความทຌาทายของประทศ฿นการกຌเขปัญหา ละปງองกัน
มิ฿หຌผลกระทบลุกลามพิไมขึๅน ดังนัๅน จึงควรก าหนดนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอมอยางหมาะสม ชน การมีนยบายละผนบบบูรณาการทีไมีการด านินงานของทุกภาคสวน  
การปรับปรุงกฎระบียบ฿หຌอืๅอตอการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมอยางมีประสิทธิภาพ 



 

๐ํ 

 

การปรับปลีไยนรูปบบการผลิตละการบริภค การสรຌางความตระหนักละการปรับทัศนคติของประชาชน
฿หຌมีจิตอนุรักษ์ ละการ฿ชຌครืไองมือ/กลเกทีไยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม ปຓนตຌน ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌกิดการ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมของประทศทีไยัไงยืนตอเป 

๎) ผลกระทบจากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศละความสีไยงตอการ
กิดภัยพิบัติทีไพิไมขึๅน 

นวนຌมการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศละภัยธรรมชาติจะมีความผันผวน
ละรุนรงมากยิไงขึๅน ละกอ฿หຌกิดผลกระทบดຌานตางโ ฿นวงกวຌางขึๅน ชน ระบบนิวศละความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ความมัไนคงทางอาหารละนๅ า การติบตทางศรษฐกิจ สุขภาพของประชาชน รวมถึงการกิด
นๅ าทวม นๅ าลຌง ซึไงจะสรຌางความสียหายตอชีวิตละทรัพย์สินมากขึๅน รวมทัๅงท า฿หຌกิดความผันผวนของ
ราคาอาหารลก เดຌมีการคาดการณ์ถึงสถานการณ์การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศทีไจะกิดขึๅน฿นภูมิภาค
อชียละปซิฟຂกวาจะตຌองผชิญกับสภาพภูมิอากาศรุนรงทีไพิไมขึๅนอยางมีนัยส าคัญ ละมีนวนຌมทีไ  
จะกิดขึๅนอยางตอนืไองเปอีก ํ์ ปขຌางหนຌา ฿นหลายลักษณะ ชน คลืไนความรຌอน พายุหมุนขตรຌอน  
ความหຌงลຌงทีไยาวนาน ปริมาณฝนทีไตกอยางรุนรง หิมะถลม ฯลฯ ละจะสงผล฿หຌกิดการปลีไยนปลง
รูปบบการตัๅงถิไนฐาน การขยายตัวของมือง ละสภาพทางศรษฐกิจละสังคม รวมทัๅงมีการคาดการณ์  
ดຌวยบบจ าลองภูมิอากาศวาอุณหภูมิ฿นภูมิภาคอชียละปซิฟຂกจะพิไมขึๅนประมาณ ์.๑ - ๎.์ องศาซลซียล 
฿นป พ.ศ. ๎๑๓๏ ละประชาชน฿นภาคการกษตร฿นพืๅนทีไทีไอาศัยนๅ าฝนปຓนหลักประมาณ ๑์์ ลຌานคน  
จะเดຌรับผลกระทบจากภัยพิบัติทีไรุนรง ท า฿หຌความยากจนพิไมขึๅน สวนบริวณพืๅนทีไชายฝัດงทีไมีการตัๅงถิไนฐาน
จะติบตปຓนมืองมากขึๅน ละสงผลตอขีดความสามารถของระบบนิวศชายฝัດง฿นการรับมือกับ 

สภาพภูมิอากาศทีไรุนรง ดยมีการคาดการณ์วา฿นป พ.ศ. ๎๒ํ๏ ประชาชนจ านวนมากตຌองผชิญ 

กับหตุการณ์นๅ าทวมบริวณชายฝัດงทีไรุนรงละมีความถีไขึๅน ท า฿หຌกิดความอดอยาก ความออนเหวตอการ
กิดรค การสูญสียชีวิต ทรัพย์สิน ละรายเดຌยังชีพของชุมชนชายฝัດง ดังนัๅน จึงปຓนรืไองส าคัญอยางยิไง 
ทีไรัฐบาลละประชาชนตຌองตรียมความพรຌอมพืไอรับมือกับภัยพิบัติดังกลาว 

ส าหรับประทศเทยมีความสีไยงทีไจะเดຌรับผลกระทบจากการปลีไยนปลง
สภาพภูมิอากาศทีไรุนรงขึๅนละมีความถีไพิไมขึๅนชนกัน ซึไงยากตอการคาดการณ์ ชน ปริมาณนๅ าฝน จ านวน
วันฝนตก ละอุณหภูมิฉลีไย ปຓนตຌน จากการศึกษาของ Germanwatch and Munich RE NatCatSERVICE 

฿นชวงป พ.ศ. ๎๑๏๕ - ๎๑๑๔ (ค.ศ. ํ๕๕๒ - ๎์ํ๑) ระบุวาประทศเทยมีความสีไยงตอการปลีไยนปลง
สภาพภูมิอากาศอยู฿นล าดับทีไ ํ์ ซึไงจะสงผลกระทบตอความมัไนคงทางอาหารละนๅ า ปัญหานๅ าทวมละ
ภัยลຌง ละอุณหภูมิสูงขึๅน รวมถึงภัยคุกคามตอความปຓนอยูของประชาชน การตัๅงถิไนฐาน สาธารณูปภค 
ระบบนิวศละความหลากหลายทางชีวภาพ จึงนับปຓนความทຌาทายของประทศเทย฿นการตรียมความพรຌอม
พืไอรองรับละปรับตัวตอการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทัๅงการด านินงานพืไอบรรลุปງาหมายการลด
กຍาซรือนกระจก ละการด านินงานดຌานการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศซึไงจะตຌองอาศัยการบูรณาการการ



 

๐๎ 

 

ด านินงานจากภาคสวนตางโ ขณะดียวกันปຓนอกาสของประทศเทย฿นการพัฒนาขຌอสนอพืไอขอรับการ
สนับสนุนทัๅงทางดຌานการงินละการถายทอดทคนลยีจากประทศพัฒนาลຌวเดຌ 

๏) การพิไมขึๅนของมลพิษสิไงวดลຌอม 

มลพิษสิไงวดลຌอมของลกละภูมิภาคเดຌพิไมมากขึๅนรืไอยโ จนกลายปຓน
ปัญหาขຌามพรมดนทีไกระทบตอดิน หลงนๅ า ทะลละมหาสมุทร อากาศ ละระบบนิวศจนสงผลกระทบ
ดยตรงตอสุขภาพละความปຓนอยูของมนุษย์ ซึไงปัญหามลพิษทีไกิดขึๅน฿นปัจจุบันสวน฿หญกิดจากกิจกรรม
ของมนุษย์ เดຌก การผาเหมຌชืๅอพลิงฟอสซิลซึไงสวน฿หญมาจากภาคอุตสาหกรรมละภาคการขนสง การ฿ชຌ
ปุ๋ยละสารก าจัดมลง฿นการกษตร ละการ฿ชຌสารคมีทีไมีรูปบบซับซຌอนขึๅนละมีปริมาณพิไมขึๅน ดยมี
ปัจจัยขับคลืไอนหลักมาจากการพิไมขึๅนของจ านวนประชากรลก รวมกับการพัฒนาศรษฐกิจอยางรวดรใวทีไ
ผลักดัน฿หຌกิดการผลิต การบริภค ละความตຌองการอาหารละพลังงานพิไมขึๅน ดังนัๅน นวนຌมการพิไมขึๅน
ของมลพิษสิไงวดลຌอม฿นลกละภูมิภาคจะปຓนความสีไยงละความทຌาทายตอประทศ฿นการปງองกันละกຌเข
ปัญหา การก าหนดนวทางการจัดการทีไตຌองค านึงถึงการผสมผสานระหวางครืไองมือชิงนยบายกับครืไองมือ
ทางศรษฐศาสตร์พืไอสรຌางรงจูง฿จละภาระรับผิดชอบ฿นการลดการกอมลพิษ ขณะดียวกันตຌองลดหรือ
ยกลิกมาตรการอุดหนุนละมาตรการจูง฿จทีไจะปຓนอุปสรรคตอการลดการกอมลพิษ ชน การอุดหนุน
ชืๅอพลิงฟอสซิล การก ากับดูลภาคสวนตางโ ฿นการปลอยมลพิษละของสีย การ฿หຌความส าคัญกับการลงทุน
ดຌานทคนลยีละนวัตกรรม฿นการลดการกอมลพิษ ละการสริมสรຌางศักยภาพดยฉพาะการก าจัดละ
บ าบัดมลพิษ รวมถึงการสรຌางความตระหนัก฿นการ฿ชຌทรัพยากรอยางคุຌมคา ละการมีพฤติกรรมทีไกอ฿หຌกิด
มลพิษนຌอยทีไสุด รวมทัๅงการสรຌางความรวมมือ฿นระดับภูมิภาคละระดับลกพืไอกຌเขปัญหาสิไงวดลຌอม
รวมกัน  

๐) กระสการปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม 

นวนຌมกระสการปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมมีความส าคัญมากขึๅน จากการ
ทีไประทศตางโ เดຌลใงหในถึงความส าคัญของการ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติอยางชาญฉลาด ละ฿หຌกิดผล
กระทบตอสิไงวดลຌอมนຌอยทีไสุด ดยฉพาะ฿นภาคการผลิต ละภาคบริภค ซึไงปຓนรงขับคลืไอนศรษฐกิจ
ทีไส าคัญจากการซืๅอสินคຌาละบริการ฿นการสงสริม฿หຌมีการปรับปลีไยนพฤติกรรมการบริภคทีไปຓนมิตรกับ
สิไงวดลຌอมมากขึๅน ประกอบกับการประชุมสหประชาชาติวาดຌวยการพัฒนาทีไยัไงยืน ค.ศ. ๎์ํ๎ หรือรียก
ดยยอวา Rio+20 มืไอดือนมิถุนายน ๎๑๑๑ ณ กรุงรีอดจานร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ประชาคมลก
เดຌรวมกันรับรองอกสารผลลัพธ์ของการประชุมทีไชืไอวา The Future We Want ดยเดຌ฿หຌค ามัไนวาจะ
สงสริมการพัฒนา฿หຌมีความสมดุลละยัไงยืน ละหในชอบรวมกันวา ศรษฐกิจสีขียว฿นบริบทของการ
พัฒนาทีไยัไงยืนละการขจัดความยากจนปຓนหนึไง฿นครืไองมือทีไส าคัญ฿นการบรรลุการพัฒนาทีไยัไงยืน รวมทัๅง
เดຌรับรองกรอบการด านินงาน ํ์ ปวาดຌวยการผลิตละการบริภคทีไยัไงยืน (10 - Year Framework of 

Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns) พืไอปຓนกรอบการด านินงาน
ของลก฿นการสริมสรຌางความรวมมือระหวางประทศ฿หຌมุงสูรูปบบการผลิตละการบริภคทีไยัไงยืน ดังนัๅน 



 

๐๏ 

 

กระสรักษ์ลกหรือนวนຌมการป็นมิตรกับสิไงวดลຌอมจึงเดຌมีการ฿ชຌอยางพรหลาย฿นกลุมธุรกิจมากขึๅน 
ดยฉพาะภาคอุตสาหกรรมขนาด฿หญเดຌมีการปรับปลีไยนนวคิด฿นกระบวนการการผลิตผลิตภัณฑ์ทีไป็น
มิตรกับสิไงวดลຌอม ชน อุตสาหกรรมรถยนต์ทีไมีการผลิตรถยนต์บบประหยัดพลังงาน หรืออุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์ทีไมีการออกบบ฿หຌสามารถน าเปรีเซคิลเดຌงาย ป็นตຌน สวนดຌานผูຌบริภคเดຌริไมมีการพิจารณา
ถึงคุณสมบัติของสินคຌาทีไมีความป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม฿นการตัดสิน฿จลือกซืๅอสินคຌาละบริการมากขึๅน 
นอกจากนีๅ ประดในส าคัญอีกประการหนึไงทีไจะชวยผลักดันสินคຌาทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอมคือ การทีไ รัฐบาล 

฿นหลายโ ประทศเดຌออกกฎหมาย ก าหนดมาตรฐาน ละสงสริมสินคຌา฿หຌป็นมิตรกับสิไงวดลຌอมมากขึๅน  
สะทຌอน฿หຌหในวานวนຌมสีขียวจะป็นประดในส าคัญ฿นการก าหนดทิศทางการพัฒนาศรษฐกิจ การคຌาละ
การลงทุนของลกตอเป จึงป็นอกาสละความทຌาทายของประทศเทย฿นการ฿หຌทุกภาคสวนปรับนวคิด
ละพฤตกิรรมพืไอสงสริม฿หຌการติบตของประทศป็นมิตรกับสิไงวดลຌอมเดຌยัไงยืน 

. . .๔ นว น้มกฎ กตก  ล ข้อตกลงร ดบ ลก 

) ป้ หม ยก รพฒน ท่ย่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)   
ป้าหมายการพัฒนาทีไยัไงยืน ป็นวาระการพัฒนา฿หมของลกภายหลังปี 

ค.ศ. ๎์ํ๑ ตอนืไองจากป้าหมายการพัฒนาหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs)  
ทีไสิๅนสุดลงเปมืไอปี พ.ศ. ๎๑๑๔ (ค.ศ. ๎์ํ๑) ดย฿นการประชุมสหประชาชาติวาดຌวยการพัฒนาทีไยัไงยืน 
ค.ศ. ๎์ํ๑ (United Nations Sustainable Development Summit 2015) ระหว างวันทีไ  ๎๑ -  ๎๓ 
กันยายน ๎๑๑๔ ณ ส านักงาน฿หญสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประมุขของรัฐ ละหัวหนຌารัฐบาลของ
ประทศสมาชิกสหประชาชาติ จ านวน ํ๕๏ ประทศ ซึไง฿นสวนของประทศเทย มีนายกรัฐมนตรี (พลอก 
ประยุทธ์ จันทร์อชา) ป็นหัวหนຌาคณะผูຌทน เดຌรับรองอกสาร Transforming Our World: The 2030 

Agenda for Sustainable Development ซึไ งสดงจตนารมณ์ทางการมืองระดับผูຌน า  พืไอน าเปสู 
การพัฒนาทีไยัไงยืน ทัๅงนีๅ ป้าหมายการพัฒนาทีไยัไงยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ละ
ป้าประสงค์ ซึไงป็นสวนหนึไงของอกสารจะป็นนวทาง฿นการขับคลืไอนวาระการพัฒนาทีไยัไงยืนสูการปฏิบัติ
฿นชวงระหวางปี พ.ศ. ๎๑๑๕ - ๎๑๓๏ ละพืไอยืนยันจตนารมณ์ทางการมืองของประทศสมาชิก฿นการ
กຌเขปัญหาความยากจนละขจัดความหลืไอมลๅ า฿นทุกมิติละทุกรูปบบ รวมถึงพืไอป็นการด านินงาน
สานตอภารกิจทีไยังเมบรรลุผลส ารใจภาย฿ตຌป้าหมายการพัฒนาหงสหัสวรรษ ละพืไอบรรลุวาระ 

การพัฒนาทีไยัไงยืนซึไงป็นป้าหมายสูงสุด 

ป้าหมายการพัฒนาทีไยัไงยืน ทีไองค์การสหประชาชาติเดຌก าหนด ประกอบดຌวย 
ํ๓ ป้าหมาย (Goals) ํ๒๕ ป้าประสงค์ (Targets) ละ ๎๐ํ ตัวชีๅวัด ดยทัๅง ํ๓ ป้าหมาย มีดังนีๅ 
ป้าหมายทีไ ํ ยุติความยากจนทุกรูปบบ฿นทุกทีไ ป้าหมายทีไ ๎ ยุติความหิวหย บรรลุความมัไนคงทางอาหาร 
ละยกระดับภชนาการ ละสงสริมกษตรกรรมทีไยัไงยืน ป้าหมายทีไ ๏ สรຌางหลักประกันวาคนมีชีวิตทีไมี
สุขภาพดีละสงสริมสวัสดิภาพส าหรับทุกคน฿นทุกวัย ป้าหมายทีไ ๐ สรຌางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาทีไ



 

๐๐ 

 

มีคุณภาพอยางครอบคลุมละทาทียม ละสนับสนุนอกาส฿นการรียนรูຌตลอดชีวิต ปງาหมายทีไ ๑ บรรลุ
ความสมอภาคระหวางพศ ละสริมพลังสตรีละดใกหญิงทุกคน ปງาหมายทีไ ๒ สรຌางหลักประกันวาจะมี
การจัด฿หຌมีนๅ าละสุขอนามัยส าหรับทุกคน ละมีการบริหารจัดการทีไยัไงยืน ปງาหมายทีไ ๓ สรຌางหลักประกัน
วาทุกคนขຌาถึงพลังงานสมัย฿หม฿นราคาทีไสามารถซืๅอหาเดຌ ชืไอถือเดຌ ละยัไงยืน ปງาหมายทีไ ๔ สงสริม 

การจริญติบตทางศรษฐกิจทีไตอนืไอง ครอบคลุมละยัไงยืน การจຌางงานตใมทีไ มีผลิตภาพ ละการมีงานท า
ทีไหมาะสมส าหรับทุกคน ปງาหมายทีไ ๕ สรຌางครงสรຌางพืๅนฐานทีไมีความทนทาน สงสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
ทีไครอบคลุมละยัไงยืน ละสงสริมนวัตกรรม ปງาหมายทีไ ํ์ ลดความเมทาทียมทัๅงภาย฿นประทศละ
ระหวางประทศ ปງาหมายทีไ ํํ ท า฿หຌมืองละการตัๅงถิไนฐานของมนุษย์มีความ ปลอดภัย ทัไวถึง พรຌอมรับ
การปลีไยนปลงละยัไงยืน ปງาหมายทีไ ํ๎ สรຌางหลักประกัน฿หຌมีรูปบบการผลิตละการบริภคทีไยัไงยืน 
ปງาหมายทีไ ํ๏ ปฏิบัติการอยางรงดวนพืไอตอสูຌกับการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศละผลกระทบทีไกิดขึๅน 
ปງาหมายทีไ ํ๐ อนุรักษ์ละ฿ชຌประยชน์จากมหาสมุทร ทะลละทรัพยากรทางทะลอยางยัไงยืน พืไอการพัฒนา
ทีไยัไงยืน ปງาหมายทีไ ํ๑ ปกปງอง ฟຕนฟู ละสนับสนุนการ฿ชຌระบบนิวศบนบกอยางยัไงยืน จัดการปຆาเมຌอยาง
ยัไงยืน ตอสูຌการกลายสภาพปຓนทะลทราย หยุดการสืไอมทรมของทีไดินละฟຕนสภาพกลับมา฿หม ละหยุด 

การสูญสียความหลากหลายทางชีวภาพ ปງาหมายทีไ ํ๒ สงสริมสังคมทีไสงบสุขละครอบคลุม พืไอการพัฒนา
ทีไยัไงยืน ฿หຌทุกคนขຌาถึงความยุติธรรม ละสรຌางสถาบันทีไมีประสิทธิผล รับผิดชอบละครอบคลุม฿นทุกระดับ 
ละปງาหมายทีไ ํ๓ สริมความขຌมขใง฿หຌกกลเกการด านินงานละฟຕนฟูสภาพหุຌนสวนความรวมมือ 

ระดับลกส าหรับการพัฒนาทีไยัไงยืน ทัๅงนีๅ ปງาหมายหลักดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม มี ๑ ปງาหมาย
คือ ปງาหมายทีไ ๒ ํ๎ ํ๏ ํ๐ ละ ํ๑ 

ดังนัๅน จะปຓนอกาสส าหรับประทศเทย฿นการด านินงานตอนืไอง฿นประดใน
ทีไยังเมบรรลุผลตามปງาหมายการพัฒนาหงสหัสวรรษ ชน การบรรลุปງาหมายรืไองรักษาละจัดการ
สิไงวดลຌอมอยางยัไงยืน ปຓนตຌน ขณะดียวกันปຓนความทຌาทายตอการก าหนดทิศทางละนวทางการด านินงาน
ภาย฿นประทศพืไอ฿หຌบรรลุปງาหมายการพัฒนาทีไยัไงยืนเดຌภาย฿นระยะวลา ํ๑ ป ดยตຌองปรับปลีไยน
กระบวนทัศน์การพัฒนาศรษฐกิจทีไนຌนความปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ละความคิดชิงสรຌางสรรค์มากขึๅน  
ซึไงรวมถึงการลงทุน฿นครงสรຌางพืๅนฐาน การปฏิรูประบบงบประมาณ ละการบริหารการงินการคลังทีไอืๅอ
ตอการติบตทางศรษฐกิจทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมดຌวย 

๎) กฎ กติกากีไยวกับการคຌาระหวางประทศ 

การคຌาระหวางประทศ฿นปัจจุบันอยูภาย฿ตຌกฎระบียบขององค์การการคຌาลก 
(World Trade Organization: WTO) ซึไงมีปງาหมายหลักพืไอสงสริมการคຌาสรีระหวางประทศดຌวย 

การลดอุปสรรคทางการคຌา฿นรูปบบตางโ ทัๅงทีไปຓนภาษี ละเมเดຌปຓนภาษี ดยประทศสมาชิกจะตຌอง  

เมจ ากัดการน าขຌาทีไเมจ าปຓน เมวาจะปຓน฿นรูปบบของการจ ากัดปริมาณ การหຌาม หรือการ฿ชຌ฿บอนุญาต 
ซึไงหลักการส าคัญประการหนึไงของ WTO คือ การเมลือกปฏิบัติพืไอ฿หຌทุกประทศเดຌรับการปฏิบัติ 
อยางทาทียมกัน ละเมท า฿หຌเดຌปรียบ สียปรียบระหวางกันละกัน นอกจากนีๅ WTO ยังเดຌ฿หຌความส าคัญ



 

๐๑ 

 

กับการพัฒนาทีไยัไงยืน ละการรักษาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ดยก าหนด฿หຌมีขຌอตกลงหรือ
ขຌอยกวຌน฿หຌประทศสมาชิกสามารถด านินมาตรการทีไขัดกับหลักการการคຌาสรี หากมีความจ าปຓนพืไอการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมเดຌ อยางเรกใดี ชองทางหลานีๅกลายปຓนการปຂดอกาส฿หຌมีการ
น าอามาตรการดຌานสิไงวดลຌอมมา฿ชຌปຓนขຌออຌาง฿นการกีดกันทางการคຌาพืไอปกปງองอุตสาหกรรม฿นประทศ 
ดยฉพาะอยางยิไง฿นประทศพัฒนาลຌว 

ส าหรับประทศเทย นอกจากจะปຓนประทศทีไอาศัยรายเดຌหลักจาก 

การสงออกสินคຌาเปยังตางประทศลຌว ยังเดຌรับผลกระทบจากการ฿ชຌมาตรการละมาตรฐานสิไงวดลຌอม
ของประทศคูคຌา เมวาจะปຓนมาตรฐานสิไงวดลຌอมดยตรง หรือดยอຌอม ดยสินคຌาสงออกของประทศเทย
ทีไประสบบอยครัๅงกับปัญหาดຌานมาตรการสุขอนามัย หรือมาตรฐานสิไงวดลຌอมของประทศคูคຌา เดຌก 
สินคຌาอาหาร สิไงทอ ละผลิตภัณฑ์อิลใกทรอนิกส์ ดังนัๅน จึงปຓนความทຌาทายตอประทศเทย฿นการรับมือ
กับมาตรการ หรือมาตรฐานดຌานสิไงวดลຌอมของประทศคูคຌาทีไมักจะ฿ชຌปຓนขຌออຌาง฿นการกีดกันทางการคຌา 
ดยตຌองมีการตรียมความพรຌอมดຌานตางโ ฿นการจรจาตอรองทัๅงภาย฿ตຌกรอบ WTO ละประดในการปຂดสรี
ทางการคຌาสินคຌาละบริการดຌานสิไงวดลຌอม ขณะดียวกันประดในดຌานการคຌาละสิไงวดลຌอมจะปຓนอกาส
ส าหรับประทศตางโ รวมทัๅงประทศเทย ฿นการสงสริม฿หຌการคຌาระหวางประทศมีความปຓนมิตรกับ
สิไงวดลຌอมมากขึๅน ละการสงสริม฿หຌกิดการถายทอดทคนลยีพืไอสิไงวดลຌอมมากขึๅน 

๏) ขຌอตกลงระหวางประทศดຌานการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ  
การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศกลายปຓนประดในหลักทีไส าคัญตอการวาง

นวทางการพัฒนาของลก ซึไงท า฿หຌความรวมมือระหวางประทศดຌานการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ 

฿นปัจจุบันมีความขຌมขຌนขึๅน กอ฿หຌกิดกลเกการสนับสนุนละชวยหลือทางการงิน การถายทอดทคนลยี 
การสริมสรຌางศักยภาพบุคลากร ละความรวมมือดຌานวิจัยละพัฒนามากขึๅน ดยผลการประชุมสมัชชา 
รัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดຌวยการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศสมัยทีไ ํ๏ (COP13) ณ มืองบาหลี 
ประทศอินดนีซีย เดຌมีมติกีไยวขຌองกับการด านินงานลดกຍาซรือนกระจกทีไหมาะสมของประทศ ละ
ชิญชวน฿หຌกลุมประทศก าลังพัฒนาสดงจตจ านงตอนวทางการลดกຍาซรือนกระจกทีไหมาะสม 
(Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) ดยความสมัคร฿จ ผาน Decision 1/CP.13 Bali 

Action Plan  ซึไงเดຌก าหนดปງาหมายเวຌภาย฿นป พ.ศ. ๎๑๒๏ (ค.ศ. ๎์๎์) ส าหรับประทศเทยเดຌสดง
จตจ านงการด านินงานลดกຍาซรือนกระจกทีไหมาะสมของประทศ (NAMAs) ดยสนอตัวลขของ
ศักยภาพ฿นการลดกຍาซรือนกระจกปຓนชวง (Range) ระหวางรຌอยละ ๓ - ๎์ ดยความสมัคร฿จ  
บงปຓน การด านินการดย฿ชຌการสนับสนุนภาย฿นประทศ (Domestic NAMAs) รຌอยละ ๓ ละการขอรับ
การสนับสนุนระหวางประทศ ( Internationally Support NAMAs) รຌอยละ ๎์ ฿นการประชุมรัฐภาคี
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดຌานการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยทีไ ๎์ (Conference of the 

Parties: COP20) ทีไจัดขึๅนระหวางวันทีไ ํ - ํ๐ ธันวาคม ๎๑๑๓ ณ กรุงลิมา ประทศปร ู



 

๐๒ 

 

นอกจากนีๅ ประทศเทยเดຌจัดสงขຌอสนอการมีสวนรวมของประทศ฿นการ
ลดกຍาซรือนกระจกละการด านินงานดຌานการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ ภายหลังป พ.ศ. ๎๑๒๏ 
(Intended Nationally Determined Contribution: INDC) เปยังส านักงานลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดຌวยการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ มืไอวันทีไ ํ ตุลาคม ๎๑๑๔ ดยประทศเทยมีความตัๅง฿จทีไจะลด
การปลอยกຍาซรือนกระจกของประทศเทยรຌอยละ ๎์ จากปริมาณการปลอยกຍาซรือนกระจก฿นกรณีปกติ 
(Business as Usual: BAU) ภาย฿นป พ.ศ. ๎๑๓๏ (ค.ศ. ๎์๏์) ทัๅงนีๅ ระดับของการมีสวนรวม฿นการลด
การปลอยกຍาซรือนกระจกสามารถพิไมขึๅนถึงรຌอยละ ๎๑ ขึๅนอยูกับการขຌาถึงกลเกการสนับสนุนทาง 

การพัฒนาละถายทอดทคนลยี การงิน ละการสริมสรຌางศักยภาพทีไพิไมขึๅนละพียงพอ ดย INDC  

ถือปຓนพืๅนฐานส าหรับการก าหนดขຌอตกลง฿หมภาย฿ตຌกรอบอนุสัญญาฯ ละการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ 
สมัยทีไ ๎ํ (Conference of the Parties : COP21) ระหวางวันทีไ ๏์ พฤศจิกายน - ํํ ธันวาคม ๎๑๑๔  
ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรัไงศส ซึไงทีไประชุมเดຌรับรองความตกลงปารีส (Paris Agreement) ดยตัๅงปງาหมาย
ควบคุมการพิไมขึๅนของอุณหภูมิลกฉลีไยเม฿หຌกิน ๎ องศาซลซียส มืไอทียบกับยุคกอนอุตสาหกรรม ละ
มุงพยายามควบคุมเม฿หຌกิน ํ.๑ องศาซลซียส ละหาทางลดปริมาณกຍาซรือนกระจก฿หຌเดຌภาย฿นชวงป 
พ.ศ. ๎๑๕๏ – ๎๒๐๏ หรือ฿นชวงครึไงหลังของศตวรรษทีไ ๎ํ ละจะมีการทบทวนความกຌาวหนຌาทุกโ ๑ ป 
ซึไงประทศเทยเดຌยืไนสัตยาบันขຌารวมปຓนภาคีความตกลงปารีส มืไอวันทีไ ๎ํ กันยายน ๎๑๑๕ ณ ส านักงาน฿หญ
สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอมริกา ละความตกลงปารีสมีผลบังคับ฿ชຌลຌวมืไอวันทีไ ๐ พฤศจิกายน 
๎๑๑๕ ดังนัๅน การมีสวนรวมของประทศเทย฿นการลดกຍาซรือนกระจกละการด านินงานดຌานการ
ปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ ภายหลังป พ.ศ. ๎๑๒๏ จึง฿ชຌค าวา Nationally Determined Contribution: 

NDC ทน Intended Nationally Determined Contribution: INDC 

๐) การ฿หຌความส าคัญกับหลักสิทธิมนุษยชนละธรรมาภิบาล 

กฎ กติกา฿หมดຌานสังคมของลกริไมมีบทบาทส าคัญมากขึๅน ดยฉพาะ 

ชิงการคຌาละความรวมมือระหวางประทศทีไกีไยวขຌองกับดຌานสิทธิมนุษยชนซึไงจะ฿หຌความส าคัญตอ  

การสงสริม฿หຌกิดการคารพละรักษาศักดิ่ศรีของความปຓนมนุษย์ทุกคนอยางทาทียมกัน ละปຓน
ประดในทีไประทศพัฒนาลຌวรียกรຌอง฿หຌประทศก าลังพัฒนาปฏิบัติตาม ชน กระบวนการผลิตสินคຌา
จะตຌองเม฿ชຌรงงานดใก เมละมิดสิทธิ฿นการขຌาถึงทรัพยากรของบุคคลหรือชุมชน ละการลงทุนของ
บรรษัทขຌามชาติ฿นประทศก าลังพัฒนาตຌองค านึงถึงประดในสิทธิมนุษยชนนอกหนือจากความเดຌปรียบ฿น
ดຌานตຌนทุน ปຓนตຌน อยางเรกใตาม การมีขຌอตกลงระหวางประทศดຌานสิทธิมนุษยชนละธรรมาภิบาลเดຌสรຌาง
รงกดดัน฿หຌทุกประทศตຌอง฿หຌความส าคัญกับประดในความรับผิดชอบละการสรຌางความปຓนธรรม 

฿นสังคม฿หຌสูงขึๅนทัๅง฿นภาครัฐละภาคอกชน นอกจากนีๅ กระสการตืไนตัวทางการมืองของภาคประชาชน
ทีไตຌองการขຌามามีสวนรวมละตรวจสอบการ฿ชຌอ านาจรัฐมีมากขึๅน฿นหลายประทศทัไวลก การประทຌวงของ
ประชาชน฿นรูปบบตางโ ยังกิดขึๅนทัไวทุกมุมลก มຌวาจะมีการจ ากัดสรีภาพ฿นการสดงออกของ



 

๐๓ 

 

ประชาชน การ฿ชຌสืไออืไนโ ชน วิทยุ ทรทัศน์ ละอินทอร์นใต ปຓนตຌน พืไอรียกรຌองประชาธิปเตย สรีภาพ 
ละความยุติธรรม 

๎.๎.ํ.๑ นวนຌมความกຌาวหนຌาทางทคนลยีละนวัตกรรม  

 ทคนลยีละนวัตกรรมมีพัฒนาการละขับคลืไอนอยูตลอดวลา ซึไงกอ฿หຌกิด
การปลีไยนปลงทางศรษฐกิจละสังคม รวมถึงการด ารงชีวิตของประชาชนอยางรวดรใว เดຌมีการคาดการณ์
วา฿นชวง ํ์ - ๎์ ปขຌางหนຌา ภูมิภาคอชียจะกิดทคนลยีละนวัตกรรมภาย฿ตຌขຌอตกลงดຌานนยบาย
ละกลเกทางการงิน การ฿ชຌพลังงานทดทนทีไมีประสิทธิภาพ การติดตอสืไอสารบบเรຌสายละทคนลยี
ขຌอมูลขนาด฿หญ (Big Data) ทีไจะน ามาชวยสรຌางความรวมมือ฿นการกຌเขปัญหาเดຌงายขึๅน ดยทคนลยี
ละนวัตกรรมการ฿ชຌพลังงานทดทนทีไมีประสิทธิภาพมีพิไมขึๅน฿นภูมิภาคอชียละปซิฟຂก ละการขຌาถึง
หลงพลังงานของภูมิภาคอชียคิดปຓนรຌอยละ ๒์ ของการขຌาถึงหลงพลังงานทัๅงลก ภาย฿นป พ.ศ. ๎๑๕๏ 
ภูมิภาคอชียละปซิฟຂกจะตຌองการการสนับสนุนการ฿ชຌพลังงานคาร์บอนตไ าละตัวลือกทางนยบายทีไส าคัญ 
รวมถึงการถายทอดทคนลยีการจัดการพืไอจัดสรรความตຌองการพลังงานจากหลงก านิด ละ฿นป พ.ศ. ๎๑๓๏ 
การบริภคพลังงานชืๅอพลิงฟอสซิลทัไวลกมีนวนຌมลดลงรຌอยละ ๑์ จากป พ.ศ. ๎๑๑๓ ดยความตຌองการ
ถานหินจะลดลงมากกวารຌอยละ ๒์ ขณะทีไการ฿ชຌพลังงานสะอาดมีความปຓนเปเดຌทีไจะพิไมขึๅนปຓนสองทา
จากป พ.ศ. ๎๑๑๓ ทัๅงนีๅ มีความคาดหวังวาภูมิภาคอชียละปซิฟຂกจะปຓนผูຌน าการปลีไยนปลงครงสรຌาง
การบริภคพลังงาน฿นป พ.ศ. ๎๑๓๏ มຌวาอัตราการพิไมขึๅน฿นปัจจุบันอยูทีไรຌอยละ ์.๒ - ์.๓ ตอป ตสวนบง
ของการผลิตเฟฟງาจากพลังงานทดทนทัๅงหมดควรจะมีพียงรຌอยละ ๎์ ฿นป พ.ศ. ๎๑๓๏ 

สวนทคนลยีละนวัตกรรมการติดตอสืไอสารเรຌสาย ละทคนลยีขຌอมูล
ขนาด฿หญ จะท า฿หຌการติดตามตรวจสอบสถานการณ์ดຌานสิไงวดลຌอมทัๅงสองฝຆายทีไมีปฏิสัมพันธ์กันละกัน
เดຌอยางปรง฿ส ชน การติดตามหตุการณ์มลพิษ การ฿ชຌดาวทียมรวมกับทคนลยีขຌอมูลขนาด฿หญ฿นการ
ติดตามละคาดการณ์การลาสัตว์ ละการท าเมຌทีไผิดกฎหมาย฿นปຆาขตรຌอนของภูมิภาคอชียตะวันออกฉียง฿ตຌ 
การ฿ชຌดรน (Drones) หรืออากาศยานเรຌคนขับ (Unmanned Aerial Vehicles: UAVs) ฿นการประมินความสีไยง
จากนๅ าทวมละดินถลม การติดตามการผาเหมຌชีวมวล การติดตามการพรกระจายของเฟปຆา ละการ
ปลีไยนปลงการ฿ชຌประยชน์ทีไดิน การผลิตดຌวยทคนลยีการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) ทีไมีการน ามา฿ชຌ
อยางกวຌางขวาง฿นทุกสายอาชีพ นืไองจากมีคา฿ชຌจายตไ ากวาการสัไงผลิตจากรงงานละการสูญสียวัตถุดิบ
นຌอยกวาการผลิตบบทัไวเป นอกจากนีๅ มีทคนลยีละนวัตกรรมทีไจะกิดขึๅน฿หม ละมีบทบาทตอการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿นอนาคต เดຌก 

ํ) ทคนลยีการชืไอมตอ  
ภาย฿นป พ.ศ. ๎๑๒๏ เดຌมีการคาดการณ์วาทคนลยีการชืไอมตอจะ

ขยายตัวอยางรวดรใว มนุษย์สามารถชืไอมยงละผสมผสานการด านินชีวิตประจ าวันกับสิไงวดลຌอมเดຌ 
อยางกลมกลืน ละสามารถขຌาถึงขຌอมูลเดຌทุกหงละทุกวลา กิดการพัฒนาทคนลยีละนวัตกรรมอยาง 



 

๐๔ 

 

กຌาวกระดด ชน ทคนลยีทีไชืไอมตออุปกรณ์ละครืไองมือตางโ ขຌาดຌวยกันผานทางอินตอร์นใต (Internet of 
Things: IoT) ทคนลยีคลาวด์ คอมพิวติๅง (Cloud Computing) ละทคนลยีการวิคราะห์ขຌอมูลขนาด฿หญ 
(Big Data Analytics) ปຓนตຌน ซึไงจะสงผล฿หຌกิดอกาสทางการตลาดส าหรับสินคຌาละบริการ฿หมโ ชน การ
วิคราะห์ความรูຌสึกของสังคมจากขຌอความออนเลน์ นวัตกรรมบบปຂด (Open Innovation) รูปบบธุรกิจ
บบ฿หม การตลาดฉพาะบุคคล ละอากาศยานเรຌคนขับ (Unmanned Aerial Vehicles: UAVs) ปຓนตຌน 

๎) นวัตกรรมสูความปຓน ศูนย์ 

ปຓนนวัตกรรมทีไมีนวนຌมจะกิดขึๅน฿นลก ซึไงมุงผลิตผลิตภัณฑ์อยาง
สรຌางสรรค์ละ฿ชຌทคนลยีพืไอการจัดการสิไงวดลຌอม฿หຌปຓน ศูนย์ ฿นชีวิตประจ าวัน ชน การปลอย
มลพิษจากยานพาหนะทากับศูนย์ (Zero Emissions Vehicle) การจัดการขยะหลือศูนย์ (Zero Waste 
Management) มืองทีไมีการปลอยคาร์บอนปຓนศูนย์ (Zero carbon cities) ละสิไงพิมพ์คาร์บอนปຓนศูนย์ 
(Carbon Neutral Printing) ปຓนตຌน ดังนัๅน นวนຌมทคนลยีละนวัตกรรมดังกลาวจะสงผลดีตอรูปบบ
การพัฒนาศรษฐกิจละสังคม฿นอนาคต รวมทัๅงปຓนอกาสของประทศเทย฿นการปรับปลีไยนหรือพัฒนา
สินคຌาละบริการทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมพิไมมากขึๅน 

๏) ทคนลยีอัจฉริยะ  
ปຓนนวคิด฿นการพัฒนาสินคຌาละบริการอยางชาญฉลาดละสามารถ

ด านินการตางโ ฿นระบบเดຌดຌวยตัวองผานการชืไอมตอ วิคราะห์ขຌอมูล ประมวลผล ละรายงานผล  
ดยสินคຌาอัจฉริยะจะมีบทบาท฿นชีวิตประจ าวันมากยิไงขึๅน ชน สืๅอผຌาอัจฉริยะ (Smart Clothing) อุปกรณ์
พกพาอัจฉริยะ (Smart Wearables) อาคารละมืองอัจฉริยะ (Smart Buildings and Smart Cities) เปจนถึง
การบริการอัจฉริยะ (Smart Services) ปຓนตຌน ซึไงจะมีบทบาทตอการผลิตของภาคอุตสาหกรรมมากขึๅน
รืไอยโ ส าหรับประทศเทยเดຌมีการปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาประทศ ดยก าหนดนยบายเทยลนด์ ๐.์  
ทีไมุงนຌน฿หຌความส าคัญตอการพัฒนาวิทยาศาสตร์ ทคนลยีละนวัตกรรมพืไอยกระดับความสามารถ 

฿นการขงขันของประทศ฿หຌทัดทียมกับนานาประทศ ลดความหลืไอมลๅ าทางสังคม ละยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ดังนัๅน นวนຌมความกຌาวหนຌาของทคนลยีละนวัตกรรมจะปຓนอกาส฿หຌประทศเทย
สามารถผลิตสินคຌาละบริการ฿หมโ ดยฉพาะทคนลยีละนวัตกรรมทีไปຓนมิตรกับ สิไงวดลຌอม  
พืไอตอบสนองตอตลาดทีไกิด฿หม ขณะดียวกันกใปຓนความทຌาทายของประทศเทย฿นการพัฒนาทคนลยี
ละนวัตกรรม฿หຌทาทันกับนวนຌมทีไกิดขึๅน นืไองจากประทศเทยยังมีขຌอจ ากัดหลายรืไอง เดຌก รืไอง
งบประมาณการวิจัยละพัฒนาของภาครัฐละอกชน นยบายการพัฒนาประทศของรัฐบาล การมีทักษะ
ละความชีไยวชาญของรงงานทีไมีฝมือ ละความหลืไอมลๅ า฿นการขຌาถึงทคนลยี (Digital Divide) ของคน
฿นสังคม 

 



 

๐๕ 

 

๎.๎.๎ ประดในกิด฿หมดຌานสิไงวดลຌอมทีไส าคัญของลก (Global Emerging Environmental 
Issues) 

 ผลการศึกษาทบทวนรายงานประดในกิด฿หมดຌานสิไงวดลຌอมทีไส าคัญของลก฿นศตวรรษทีไ ๎ํ 
จ านวน ๎ํ ประดใน ของครงการสิไงวดลຌอมหงสหประชาชาติ (UNEP) พบวามีประดในกิด฿หมดຌาน
สิไงวดลຌอมทีไส าคัญของลก บงออกปຓน ๑ ประดในส าคัญคือ 

๎.๎.๎.ํ ประดในรวม เดຌก การจัดวางระบบพืไอการก ากับดูล฿นการรับมือกับความ 

ทຌาทายดຌานความยัไงยืนของลก การพิไมศักยภาพของคนละรงงาน฿นการขຌาสูการสรຌางการติบต 

ทางศรษฐกิจทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม การก าหนดนยบายทีไชืไอมยงละอยูบนพืๅนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
การคຌนหาจุดปลีไยนพืไอการปรับปลีไยนพฤติกรรมของคนพืไอสิไงวดลຌอม การพัฒนารูปบบองค์ความรูຌละ
ขຌอมูลพืไอการจัดการกับปัญหาการปลีไยนปลงดຌานสิไงวดลຌอมทีไลาชຌา การตรียมความพรຌอมพืไอรองรับ
การยຌายถิไนฐานของคนอันมีสาหตุจากปัญหาสิไงวดลຌอม ละการตรียมความพรຌอมพืไอ฿หຌกิดความรวมมือ
ดຌานการงินหรือลงทุน฿นการจัดการปัญหาสิไงวดลຌอม ดຌวยการประมินมูลคาความสีไยงหรือความสียหาย
จากผลกระทบสิไงวดลຌอม ละการปรับปลีไยนกฎระบียบ 

๎.๎.๎.๎ ประดในดຌานอาหาร ความหลากหลายทางชีวภาพ ละทีไดิน เดຌก การสรຌาง
ความมัไน฿จตอความปลอดภัยละความมัไนคงทางอาหารพืไอรองรับประชากรลกทีไจะพิไมขึๅนอีกปຓนจ านวน 
๕,์์์ ลຌานคน ฿นป พ.ศ. ๎๑๕๏ การบูรณาการประดในดຌานความหลากหลายทางชีวภาพกับวาระ 

ดຌานสิไงวดลຌอมละศรษฐกิจ การขับคลืไอนมืองสูความยัไงยืนละมีศักยภาพ฿นการรับมือกับการปลีไยนปลง 
ละการตรียมความพรຌอมตออุปสงค์฿นการครอบครองทีไดินทีไพิไมมากขึๅนพืไอตอบสนองตอความตຌองการ 

ดຌานพลังงานละอาหาร 

๎.๎.๎.๏ ประดในดຌานนๅ าจืดละทะล เดຌก การปรับปลีไยนกระบวนทัศน์฿นการจัดการ 
ทีไค านึงถึงความชืไอมยงระหวางทรัพยากรนๅ าละทีไดิน การกຌเขปัญหาความสืไอมทรมของหลงนๅ าพืไอพิไม
ความมัไนคงของหลงอาหาร ละการก ากับดูลมหาสมุทรอยางบูรณาการละปรับปลีไยน฿หຌหมาะสมกับ
บริบทของพืๅนทีไ 

๎.๎.๎.๐ ประดในดຌานการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ เดຌก การก าหนดมาตรการ
พืไอลดหรือหลีกลีไยงผลกระทบทางอຌอมจากการ฿ชຌมาตรการพืไอรับมือกับการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ 
ละมาตรการการปรับตัวพืไอตรียมพรຌอมรับมือกับผลกระทบจากปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศทีไมีความ
รุนรงละความถีไมากขึๅน รวมทัๅงการจัดการผลกระทบจากการลดลงของธารนๅ าขใง ส าหรับ฿นขตรຌอน 

จะค านึงถึงการจัดการภัยคุกคามตอกษตรกรรมละความมัไนคงทางอาหาร 



 

๑์ 

 

๎.๎.๎.๑ ประดในดຌานพลังงาน ทคนลยี ละขยะ เดຌก การรงด านินการ฿หຌกิดการ
฿ชຌประยชน์จากพลังงานหมุนวียนอยางปຓนระบบ การลดความสีไยงจากสารคมีละทคนลยีสมัย฿หม 
การบริหารจัดการขยะอิลใกทรอนิกส์ ขยะกัมมันตรังสี ละเมครพลาสติก 

๎.๎.๏ ประดในการพัฒนาทีไส าคัญของประทศเทยทีไมีนัยส าคัญตอการบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

 ผลจากการศึกษาทบทวนทิศทางการพัฒนาละการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอมระดับลกซึไงมีผลตอการด านินงานละการก าหนดทิศทางการพัฒนาของประทศเทย รวมทัๅง
ทิศทางการพัฒนาของประทศเทยซึไงเดຌก าหนดเวຌผานกฎหมาย นยบายละผนตางโ พืไอปຓนกรอบ 

การด านินงาน฿นระยะยาวของการพัฒนาประทศทัๅงมิติศรษฐกิจ สังคม ละการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม ดยมปีระดในการพัฒนาทีไส าคัญดังตอเปนีๅ 

๎.๎.๏.ํ ทิศทางการพัฒนา฿นภาพรวมของประทศเทย 

ํ) รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช ๎๑๒์ เดຌวางหลักการ
พืๅนฐาน฿นประดในทีไกีไยวขຌองกับทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมทีไส าคัญ เดຌก (ํ) รัฐตຌองอนุรักษ์ 
คุຌมครอง บ ารุงรักษา ฟຕนฟู บริหารจัดการ ละ฿ชຌหรือจัด฿หຌมีการ฿ชຌประยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
สิไงวดลຌอม ละความหลากหลายทางชีวภาพ ฿หຌกิดประยชน์อยางสมดุลละยัไงยืน ดยตຌอง฿หຌประชาชน
ละชุมชน฿นทຌองถิไนทีไกีไยวขຌองมีสวนรวมด านินการ ละเดຌรับประยชน์จากการด านินการดังกลาว  
(๎) การด านินการ฿ดของรัฐหรือทีไรัฐจะอนุญาต฿หຌผูຌ฿ดด านินการ ถຌาการนัๅนอาจมีผลกระทบตอทรัพยากร  

ธรรมชาติ คุณภาพสิไงวดลຌอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนเดຌสียส าคัญอืไน฿ดของประชาชน 
หรือชุมชน หรือสิไงวดลຌอมอยางรุนรง รัฐตຌองด านินการ฿หຌมีการศึกษาละประมินผลกระทบตอคุณภาพ
สิไงวดลຌอมละสุขภาพของประชาชน หรือชุมชน ละจัด฿หຌมีการรับฟังความคิดหในของผูຌมีสวนเดຌสีย 
ประชาชน ละชุมชนทีไกีไยวขຌองกอนพืไอน ามาประกอบการพิจารณาด านินการ ดยรัฐตຌองระมัดระวัง฿หຌกิด 

ผลกระทบตอประชาชน ชุมชน สิไงวดลຌอม ละความหลากหลายทางชีวภาพ฿หຌนຌอยทีไสุด ละถຌากิด  

ผลกระทบขึๅน รัฐตຌองยียวยาความดือดรຌอนหรือความสียหายกประชาชนหรือชุมชนทีไเดຌรับผลกระทบ
อยางปຓนธรรมดยเมชักชຌา (๏) รัฐตຌองปຂดผยขຌอมูล หรือขาวสารสาธารณะ฿นครอบครองของหนวยงาน
ของรัฐทีไมิ฿ชขຌอมูลกีไยวกับความมัไนคงของรัฐหรือปຓนความลับของทางราชการ ละตຌองจัด฿หຌประชาชน
ขຌาถึงขຌอมูลขาวสารดังกลาวเดຌดยสะดวก (๐) รัฐพึงด านินการ฿นการวางผนการ฿ชຌทีไดินของประทศ฿หຌ
หมาะสมกับสภาพของพืๅนทีไละศักยภาพของดินตามหลักการพัฒนาอยางยัไงยืน การจัด฿หຌมีการวางผังมือง
ทุกระดับละบังคับการ฿หຌปຓนเปตามผังมืองอยางมีประสิทธิภาพ การจัด฿หຌมีมาตรการกระจายการถือครองทีไดิน
พืไอ฿หຌประชาชนสามารถมีทีไท ากินเดຌอยางทัไวถึงละปຓนธรรม การจัด฿หຌมีทรัพยากรนๅ าทีไมีคุณภาพละ
พียงพอตอการอุปภคบริภคของประชาชน ละการสงสริมการอนุรักษ์พลังงานละการ฿ชຌพลังงานอยางคุຌมคา 
รวมทัๅงพัฒนาละสนับสนุน฿หຌมีการผลิตละการ฿ชຌพลังงานทางลือก พืไอสริมสรຌางความมัไนคงดຌานพลังงาน 



 

๑ํ 

 

อยางยัไงยืน ละ (๑) ฿หຌด านินการปฏิรูป฿หຌมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรนๅ าทีไมีประสิทธิภาพ ปຓนธรรม ละ
ยัไงยืน ดยค านึงถึงความตຌองการ฿ชຌนๅ า฿นทุกมิติ รวมทัๅงการปลีไยนปลงของสภาพวดลຌอมละสภาพภูมิอากาศ
ประกอบกัน การจัด฿หຌมีการกระจายการถือครองทีไดินอยางปຓนธรรม การตรวจสอบกรรมสิทธิ่ละการถือครอง
ทีไดินทัๅงประทศ พืไอกຌเขปัญหากรรมสิทธิ่ ละสิทธิครอบครองทีไดินอยางปຓนระบบ ละการจัด฿หຌมีระบบ 

การจัดการละก าจัดขยะมูลฝอยทีไมีประสิทธิภาพ ปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม ละสามารถน าเป฿ชຌ฿หຌกิด
ประยชน์ดຌานอืไนโ เดຌ 

๎) (ราง) พระราชบัญญัติขตศรษฐกิจพิศษ พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีมีมติ
อนุมัติละรับทราบมืไอวันทีไ ๎๏ สิงหาคม ๎๑๑๕ ตามทีไรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ ครืองาม) สนออนุมัติ
หลักการ (ราง) พระราชบัญญัติขตศรษฐกิจพิศษ พ.ศ. .... ดย (ราง) พระราชบัญญัติฯ ฉบับนีๅ มีความส าคัญ
นืไองจากทิศทางการพัฒนาประทศเดຌ฿หຌความส าคัญตอการพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันของประทศ 
ซึไงก าหนด฿หຌมีการพัฒนาขตศรษฐกิจพิศษพืไอประยชน์฿นการสงสริมการคຌาละการลงทุนของประทศ 
อันกิดจากความชืไอมยงดຌานคมนาคมขนสงของภูมิภาคอาซียนตามขຌอตกลงการคຌาสรีภาย฿ตຌกรอบ
อาซียน ละขຌอตกลงดຌานการคຌาการลงทุนภาย฿ตຌกรอบศรษฐกิจอืไน รวมทัๅงการคຌาบริวณพรมดน
ระหวางประทศเทยกับประทศพืไอนบຌาน ดยรัฐจะสงสริม฿หຌมีการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานละ
สาธารณูปภค ละการ฿หຌบริการจุดดียวบใดสรใจ฿นขตพืๅนทีไนัๅน รวมถึงการ฿หຌสิทธิประยชน์บางประการ
กผูຌประกอบการพืไอจูง฿จ฿หຌกิดการลงทุนละลดตຌนทุนละภาระของผูຌประกอบการ฿นขตศรษฐกิจพิศษ 
ซึไงเดຌก าหนดขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษรวม ํ์ พืๅนทีไคือ ขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษตาก มุกดาหาร สระกຌว 
สงขลา ตราด หนองคาย นราธิวาส ชียงราย นครพนม ละกาญจนบุร ี

๏) (ราง) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๎์ ป (พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕)  
ปຓนยุทธศาสตร์การพัฒนาประทศ฿นระยะยาว ดยมีวิสัยทัศน์คือ ประทศเทยมีความมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน 
ปຓนประทศพัฒนาลຌว ดຌวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง มี ๒ ยุทธศาสตร์ทีไส าคัญ 
เดຌก (ํ) ยุทธศาสตร์ดຌานความมัไนคง (๎) ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน (๏) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพคน (๐) ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌางอกาสความสมอภาคละทาทียมกัน
ทางสังคม (๑) ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌางการติบตบนคุณภาพชีวิตทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ละ (๒) ยุทธศาสตร์
ดຌานการปรับสมดุลละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ดยวางปງาหมายอนาคตประทศเทยดຌาน
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿นป พ.ศ. ๎๑๓๕ คือ ศรษฐกิจละสังคมพัฒนาอยางปຓนมิตรกับ
สิไงวดลຌอม ปຓนประทศทีไมีระบบศรษฐกิจสีขียว ระดับการปลอยกຍาซคาร์บอนเดออกเซด์ตไ า มีพืๅนทีไสีขียว
฿หญขึๅน ประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตละการบริภคทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ดย฿หຌความส าคัญกับการรง
อนุรักษ์ ฟຕนฟู ละสรຌางความมัไนคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ดยฉพาะความมัไนคงดຌานนๅ า  การสรຌาง
ความสามารถ฿นการปງองกันผลกระทบละปรับตัวตอการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศละภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ รวมทัๅงมุงพัฒนาสูการปຓนสังคมสีขียว 



 

๑๎ 

 

๐) นยบายของคณะรัฐมนตรีทีไถลงตอสภานิติบัญญัติหงชาติ มืไอวันทีไ 
ํ๎ กันยายน ๎๑๑๓ รัฐบาลเดຌก าหนดนยบายการบริหารราชการผนดิน ํํ ดຌาน ดຌานทีไกีไยวขຌองกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมคือ ดຌานทีไ ๕ การรักษาความมัไนคงของฐานทรัพยากร ละการ
สรຌางสมดุลระหวางการอนุรักษ์กับการ฿ชຌประยชน์อยางยัไงยืน ดยระยะฉพาะหนຌาจะรงปกปງองละฟຕนฟู
พืๅนทีไอนุรักษ์ ทรัพยากรปຆาเมຌละสัตว์ปຆา ดย฿หຌความส าคัญกับการกຌเขปัญหาการบุกรุกทีไดินของรัฐ 
สงสริมการอนุรักษ์ละ฿ชຌประยชน์จากทรัพยากรชีวภาพละความหลากหลายทางชีวภาพอยางยัไงยืน 
ค านึงถึงขีดจ ากัดละศักยภาพ฿นการฟຕนตัว สรຌางอกาส฿นการขຌาถึงละบงปันผลประยชน์จากการ฿ชຌ
ทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรมละทาทียม ฿นระยะตอเปจะด านินการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทีไดินละกຌเขปัญหาการบุกรุกทีไดินของรัฐ ดยยึดนวพระราชด าริทีไ฿หຌประชาชนสามารถอยูรวมกับปຆาเดຌ 
ละพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนๅ าของประทศ฿หຌปຓนอกภาพทัๅงชิงปริมาณละชิงคุณภาพ 
รวมทัๅงรงรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ ละนๅ าสีย  

๑) การปฏิรูปประทศเทยของสภาปฏิรูปหงชาติ รวม ๏๓ วาระการปฏิรูป  
ดยวาระการปฏิรูปทีไกีไยวขຌองกับทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม เดຌก (ํ) วาระปฏิรูปทีไ ๏ การปรับ
ครงสรຌางอ านาจสวนกลาง สวนภูมิภาคละสวนทຌองถิไน (๎) วาระปฏิรูปทีไ ํ์ ระบบพลังงาน (๏) วาระปฏิรูป
ทีไ ํํ การปฏิรูปทีไดินละการจัดการทีไดิน (๏) วาระปฏิรูปทีไ ๎๑ ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร ซึไงบง
ออกปຓนรายประดใน คือ (๏.ํ) ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม (๏.๎) กลเกละ
การมีสวนรวมของประชาชน฿นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม (๏.๏) กลเกการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนๅ า (๏.๐) ระบบการประมินผลกระทบสิไงวดลຌอม (๏.๑) การจัดการทรัพยากรทางทะลละชายฝัດง 
(๏.๒) ระบบก าจัดขยะพืไอกຌเขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (๏.๓) การอยูรวมกันอยางยัไงยืนระหวาง
ภาคอุตสาหกรรมละชุมชนดຌวยนวคิดมืองนิวศ (๏.๔) การจัดการคุณภาพสิไงวดลຌอม฿นสถานศึกษาตไ ากวา
ระดับอุดมศึกษา (๏.๕) การก าหนด฿หຌรงงานติดตัๅงระบบรายงานสดงผลการตรวจวัดคุณภาพนๅ าทิๅง 
หรือคุณภาพอากาศจากปลองตอสาธารณะ (๏.ํ์) การจัดการคุณภาพสิไงวดลຌอม฿นภาคอุตสาหกรรม 
(๏.ํํ) การพัฒนาละปรับปรุงระบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานวาดຌวยกองทุนพัฒนาเฟฟງา  
พืไอการพัฒนาหรือฟຕนฟูทຌองถิไนทีไเดຌรับผลกระทบจากการด านินงานของรงเฟฟງา (๐) วาระปฏิรูปทีไ ๎๒  
การจัดการภัยพิบัติตามธรรมชาติภาวะลกรຌอน ละ (๑) วาระปฏิรูปทีไ ๎๓ การปฏิรูปพืไอรับมือวิกฤติการณ์
นๅ าทะลขึๅนสูงละผนดินทรุด พืๅนทีไกรุงทพมหานครละปริมณฑล 

๒) มดลการพัฒนาสู ประทศเทย ๐.์ รูปบบการพัฒนาประทศ 

มีการปลีไยนปลงอยางตอนืไอง ตัๅงตมดลประทศเทย ํ.์ นຌนภาคการกษตร เปสูประทศเทย ๎.์ 
นຌนอุตสาหกรรมบา ประทศเทย ๏.์ นຌนอุตสาหกรรมหนัก ละก าลังจะกຌาวเปสูมดลประทศเทย ๐.์ 
ทีไมุงสูศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรม (Value - based Economy) พืไอ฿หຌประทศเทยพຌนจากกับดัก
ประทศรายเดຌปานกลาง หรือภาวะทีไศรษฐกิจเทยมีการติบตพียงรຌอยละ ๏ - ๐ ตอป จึงมีความจ าปຓน 

ตຌองปรับปลีไยนครงสรຌางทางศรษฐกิจ ดยตຌองขับคลืไอน฿หຌกิดภาพการปลีไยนปลงอยางนຌอย ๏ มิติ



 

๑๏ 

 

ส าคัญคือ (ํ) ปลีไยนจากการผลิตสินคຌา ภคภัณฑ์ เปสูสินคຌาชิง นวัตกรรม (๎) ปลีไยนจากการขับคลืไอน
ประทศดຌวยภาคอุตสาหกรรมเปสูการขับคลืไอนดຌวยทคนลยี ความคิดสรຌางสรรค์ ละนวัตกรรม ละ 
(๏) ปลีไยนจากการนຌนภาคการผลิตสินคຌา เปสูการนຌนภาคบริการมากขึๅน ซึไงมี ๎ นวคิดส าคัญคือ การสรຌาง
ความขຌมขใงจากภาย฿นละมืไอภาย฿นขຌมขใงตຌองชืไอมยงศรษฐกิจภาย฿นกับศรษฐกิจลก ละอาศัย
ประยชน์จากการปลงขຌอมูลขนาด฿หญ (Big Data) ฿หຌปຓนขຌอมูลทีไมีคุณคา อันจะน าเปสูการปลีไยนปลง 

฿นดຌานตางโ ดยการสรຌางความขຌมขใงจากภาย฿นมี ๏ กลเกขับคลืไอนหลักคือ การยกระดับนวัตกรรมของ
ทุกภาคสวนทัไวประทศ การสรຌางสังคมทีไมีจิตวิญญาณของความปຓนผูຌประกอบการ ละการสรຌางความขຌมขใง
ของชุมชนละครือขาย สวนการชืไอมยงกับภายนอกตຌองด านินควบคูกันเปดยปຓนการชืไอมยงกับลก
฿น ๏ ระดับคือ ศรษฐกิจภาย฿นประทศ ศรษฐกิจภูมิภาค ละศรษฐกิจลก ส าหรั บปງาหมายของ 
การด านินงานตามยุทธศาสตร์ประทศเทย ๐.์ คือ การขับคลืไอน ๑ ทคนลยีละอุตสาหกรรมปງาหมาย฿หຌ
กิดผลสัมฤทธิ่ภาย฿นระยะ ๏ – ๑ ปขຌางหนຌา ปຓนการปลีไยน ปัญหาละความทຌาทาย ปຓน ศักยภาพ
ละอกาส ฿นการสรຌางความมัไนคง มัไงคัไง ละยัไงยืน฿หຌกับประทศอยางปຓนรูปธรรม ดยกระบวนทัศน์ 
฿นการพัฒนาประทศภาย฿ตຌประทศเทย ๐.์ มี ๏ ประดในส าคัญคือ (ํ) ปຓนจุดริไมตຌนของยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ ๎์ ป ฿นการขับคลืไอนประทศเปสูการปຓนประทศทีไมัไนคง มัไงคัไง ละยัไงยืน อยางปຓนรูปธรรม  

(๎) ปຓน Reform in Action  ทีไมีการผลักดันการปฏิรูปครงสรຌางศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยละการพัฒนา 
ละการปฏิรูปการศึกษาเปพรຌอมโ กัน ละปຓนการผลึกก าลังของทุกภาคสวนภาย฿ตຌนวคิด ประชารัฐ  
ดยปຓนประชารัฐทีไผนึกก าลังกับครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยละพัฒนา ละบุคลากรระดับลก 
ภาย฿ตຌหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงของการ รูຌจักติม รูຌจักพอ ละรูຌจักปัน  

๓) วิสัยทัศน์ประทศเทย....สูป ๎๑๓์ วิสัยทัศน์ทีไก าหนดคือ "คนเทยภาคภูมิ฿จ
฿นความปຓนเทย มีมิตรเมตรีบนวิถีชีวิตหงความพอพียง ยึดมัไน฿นวัฒนธรรมประชาธิปเตย ละหลักธรรมาภิบาล 
การบริการสาธารณะขัๅนพืๅนฐานทีไทัไวถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยละมัไนคง อยู฿นสภาวะวดลຌอมทีไดี 
กืๅอกูลละอืๅออาทรซึไงกันละกัน ระบบการผลิตปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม มีความมัไนคงดຌานอาหารละ
พลังงาน อยูบนฐานทางศรษฐกิจทีไพึไงตนองละขงขันเดຌ฿นวทีลก สามารถอยู฿นประชาคมภูมิภาคละลก
เดຌอยางมีศักดิ่ศรี" ดยมีหลักการส าคัญคือ (ํ) สงสริม฿หຌการพัฒนาประทศตัๅงอยูบนพืๅนฐานของหลัก
ปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง (๎) ปรับครงสรຌางศรษฐกิจประทศเทย฿หຌพึไงตนองละขงขันเดຌ฿นตลาดลก 
(๏) ปรับครงสรຌางทางสังคม฿หຌมีความอืๅออาทรละพึไงพาตนองเดຌ สามารถด ารงอยูอยางมัไนคงภาย฿ตຌ
บริบทการปลีไยนปลง (๐) รวมมือกันจัดการทรัพยากรธรรมชาติละความหลากหลายทางชีวภาพ฿หຌกิด
ความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนตຌองด านินชีวิตดຌวยจิตส านึก฿นคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
ละ (๑) สริมสรຌางวัฒนธรรมประชาธิปเตยควบคูกับการบริหารจัดการทีไดีพืไอสรຌางสันติสุขละความปຓนธรรม
฿นสังคมเทย ละมียุทธศาสตร์ส าคัญทีไกีไยวขຌองกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ๐ ยุทธศาสตร์
คือ (ํ) ยุทธศาสตร์การปรับปลีไยนกระบวนทัศน์ดຌานสิไงวดลຌอมสูการอยูรวมกันระหวางมนุษย์กับธรรมชาติ
อยางสมดุล (๎) ยุทธศาสตร์การปรับการบริหารนยบายศรษฐกิจสูการผลิตทีไยัไงยืน (๏) ยุทธศาสตร์การสรຌาง



 

๑๐ 

 

ความมัไนคงของฐานทรัพยากร คุຌมครองพืๅนทีไวิกฤติสิไงวดลຌอม ละระบบนิวศทีไปราะบาง ละ (๐) ยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการอยางมีสวนรวมละการจัดสรรทรัพยากรอยางปຓนธรรม 

๔) ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ ํ๎ (พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๒๐) 
คณะรัฐมนตรีมีมติมืไอวันทีไ ํ๏ กันยายน ๎๑๑๕ หในชอบกับผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ํ๎ ตามทีไส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติสนอ มีหลักการส าคัญคือ ยึดหลักปรัชญาของ
ศรษฐกิจพอพียง ยึดคนปຓนศูนย์กลางการพัฒนา ยึดวิสัยทัศน์ภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ ๎์ ป  
มาก าหนดปຓนกรอบวิสัยทัศน์คือ ประทศเทยมีความมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน ปຓนประทศพัฒนาลຌว ดຌวยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง รวมถึงยึดปງาหมายอนาคตประทศเทยป พ.ศ. ๎๑๓๕  
ทีไปຓนปງาหมาย฿นยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๎์ ปมาปຓนกรอบ฿นการก าหนดปງาหมายทีไจะบรรลุ฿น ๑ ปรก 
ละปງาหมาย฿นระดับยอยลงมา ควบคูกับปງาหมายการพัฒนาทีไยัไงยืน รวมทัๅง฿หຌความส าคัญตอการน าเปสู
การปฏิบัติ฿หຌกิดผลสัมฤทธิ่อยางจริงจัง฿น ๑ ป ทีไตอยอดเปสูผลสัมฤทธิ่฿นผนพัฒนาฯ ฉบับตอโ เป 
พืไอ฿หຌกิดการขับคลืไอนอยางตอนืไองทัๅง฿นนวทางการกຌเขปัญหาส าคัญตางโ ของประทศ ความส ารใจ
ของประดในการปฏิรูป ละประดในรวมทีไมีความชืไอมยงกับหลากหลายประดในการพัฒนาทีไจะน าเปสู
การพัฒนาทีไยัไงยืนตอนืไองกันเปตลอดระยะ ๎์ ป ดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาประทศ ํ์ ยุทธศาสตร์ 
ซึไงมียุทธศาสตร์ทีไกีไยวขຌองกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมคือ ยุทธศาสตร์ทีไ ๐ การติบต
ทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมพืไอการพัฒนาอยางยัไงยืน มีปງาหมายคือ ทุนทางธรรมชาติละคุณภาพ
สิไงวดลຌอมสามารถสนับสนุนการติบตทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม มีความมัไนคงทางอาหาร พลังงาน ละนๅ า 
ดยพิไมพืๅนทีไปຆาเมຌ฿หຌเดຌรຌอยละ ๐์ ของพืๅนทีไประทศพืไอรักษาความสมดุลของระบบนิวศ ลดการปลอย
กຍาซรือนกระจก฿นภาคพลังงานละขนสงเมนຌอยกวารຌอยละ ๓ ภาย฿นป พ.ศ. ๎๑๒๏ ทียบกับการปลอย
฿นกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยทีไเดຌรับการจัดการอยางถูกหลักสุขาภิบาลพิไมขึๅน ละ
รักษาคุณภาพนๅ าละคุณภาพอากาศ฿นพืๅนทีไวิกฤติอยู฿นกณฑ์มาตรฐาน ดยก าหนดนวทางการพัฒนาทีไมี
ความส าคัญสูงละสามารถผลักดันสูการปฏิบัติเวຌดังนีๅ (ํ) การรักษาฟຕนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สรຌางสมดุล
ของการอนุรักษ์ละ฿ชຌประยชน์อยางยัไงยืนละปຓนธรรม (๎) พิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนๅ าพืไอ฿หຌกิดความมัไนคง สมดุล ละยัไงยืน (๏) กຌเขปัญหาวิกฤตสิไงวดลຌอม (๐) สงสริมการ
ผลิตละการบริภคทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม (๑) สนับสนุนการลดการปลอยกຍาซรือนกระจก ละ 

พิไมขีดความสามารถ฿นการปรับตัวตอการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ (๒) บริหารจัดการพืไอลด 

ความสีไยงดຌานภัยพิบัติ  (๓) พัฒนาระบบการบริหารจัดการละกลเกกຌเขปัญหาความขัดยຌง 

ดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ละ (๔) การพัฒนาความรวมมือดຌานสิไงวดลຌอมระหวางประทศ 

๎.๎.๏.๎ ทิศทางการพัฒนา฿นมิติศรษฐกิจ ละสังคมของประทศเทย 

ํ) ผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๎๑๑๔ - ๎๑๓๕ มี ๏ ปງาหมายส าคัญ เดຌก 
(ํ) ลดความขຌมการ฿ชຌพลังงานลงรຌอยละ ๏์ ฿นป พ.ศ. ๎๑๓๕ (ทียบกับป พ.ศ. ๎๑๑๏) (๎) ตระหนักถึง



 

๑๑ 

 

จตจ านงของความรวมมือทางศรษฐกิจอชีย - ปซิฟຂก (APEC) ซึไงมีปງาหมายรวม฿นการลดความขຌมขຌน
การ฿ชຌพลังงานลงรຌอยละ ๐๑ ฿นป พ.ศ. ๎๑๓๔ (ทียบกับป พ.ศ. ๎๑๐๔) ดยมุงนຌนสัดสวนทีไประทศเทย
จะสามารถมีสวนรวมเดຌปຓนหลัก ละ (๏) ตระหนักถึงจตจ านงของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดຌวย 

การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ฿นการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ สมัยทีไ ๎์ ทีไประทศเทยเดຌ
สดงจตจ านงการลดกຍาซรือนกระจก (NAMAs) วา฿นป พ.ศ. ๎๑๒๏ จะลดการปลอยกຍาซรือนกระจก 

฿นภาคขนสงละภาคพลังงาน฿หຌเดຌรຌอยละ ๓ จากปริมาณทีไปลอย฿นป พ.ศ. ๎๑๐๔ ฿นภาวะปกติ ส าหรับ
กรณีเมเดຌรับความชวยหลือจากชาติอืไน มีวัตถุประสงค์พืไอสงสริม฿หຌมีการประหยัดหรือลดการ฿ชຌพลังงาน
ทีไเมจ าปຓน ละพิไมประสิทธิภาพการ฿ชຌพลังงาน ละลดการปลอยกຍาซรือนกระจก ซึไงมียุทธศาสตร์  
การขับคลืไอนนยบายละการด านินงานทีไ฿หຌความส าคัญดังนีๅ (ํ) การ฿ชຌมาตรการบบผสมผสานทัๅงการ
บังคับละสนับสนุนจูง฿จ (๎) การ฿ชຌมาตรการทีไจะสงผลกระทบวงกวຌาง฿หຌกิดการปลีไยนปลงพฤติกรรม 
(๏) การ฿หຌอกชนปຓนหุຌนสวนทีไส าคัญ฿นการสงสริมละด านินการอนุรักษ์พลังงาน (๐) การ฿ชຌมืออาชีพ
ละบริษัทจัดการพลังงาน ปຓนกลเกส าคัญ (๑) การพิไมการพึไงพาตนองดຌานทคนลยีละสริมสรຌางธุรกิจ
ผลิตสินคຌาทีไมีประสิทธิภาพพลังงานสูง (๒) การยกระดับประสิทธิภาพการ฿ชຌพลังงานทุกภาคศรษฐกิจ฿หຌ
ทัดทียมสากล ละ (๓) การผลักดันมาตรการอนุรักษ์พลังงานอยางขຌมขຌนพืไอชวยสริมความมัไนคงดຌาน
พลังงาน฿นระดับภูมิภาค พิไมการพึไงพาตนองดຌานทคนลยีพืไอลดตຌนทุนทางทคนลยีละพิไมอกาส฿น
การขຌาถึงทคนลยีทีไมีประสิทธิภาพพลังงานสูง 

๎) ผนพัฒนาพลังงานทดทนละพลังงานทางลือก พ.ศ. ๎๑๑๔ - ๎๑๓๕ 
เดຌก าหนดปງาหมาย฿นภาพรวมวาจะพิไมสัดสวนการ฿ชຌพลังงานทดทนปຓนรຌอยละ ๏์ ของการ฿ชຌพลังงาน
ขัๅนสุดทຌาย บงปຓน ปງาหมายการผลิตเฟฟງาจากพลังงานทดทนรຌอยละ ํ๑ - ๎์ การผลิตความรຌอนจาก
พลังงานทดทนรຌอยละ ๏์ - ๏๑ ละการผลิตชืๅอพลิง฿นภาคขนสงจากพลังงานทดทนรຌอยละ ๎์ - ๎๑  
มี ๏ ยุทธศาสตร์คือ (ํ) ยุทธศาสตร์การตรียมความพรຌอมดຌานวัตถุดิบละทคนลยีพลังงานทดทน  
(๎) ยุทธศาสตร์การพิไมศักยภาพการผลิต การ฿ชຌ ละตลาดพลังงานทดทน ละ (๏) ยุทธศาสตร์การสรຌาง
จิตส านึกละขຌาถึงองค์ความรูຌ ขຌอทใจจริงดຌานพลังงานทดทน 

๏) ผนพัฒนาก าลังผลิตเฟฟງาของประทศเทย (Thailand Power 

development Plan: PDP) พ.ศ. ๎๑๑๔ - ๎๑๓๕ ปຓนผนมบท฿นการผลิตเฟฟງาของประทศวาดຌวยการ
จัดหาพลังงานเฟฟງา฿นระยะยาว ๎์ ปขຌางหนຌา พืไอสรຌางความมัไนคงละความพียงพอตอความตຌองการ฿ชຌ฿น
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ละพืไอการพัฒนาศรษฐกิจละสังคมของประทศ ดย฿หຌความส าคัญ  
๏ ดຌาน คือ (ํ) ดຌานความมัไนคงทางพลังงาน ตຌองจัดหาเฟฟງา฿หຌพียงพอตอความตຌองการ฿ชຌเฟฟງา ละ
ชืๅอพลิงหลากหลาย รวมทัๅงมีความหมาะสมพืไอลดความสีไยงจากการพึไงพาชืๅอพลิงชนิด฿ดชนิดหนึไงมาก
กินเป (๎) ดຌานศรษฐกิจ ตຌองค านึงถึงตຌนทุนการผลิตเฟฟງาทีไหมาะสม ละการ฿ชຌเฟฟງาอยางมีประสิทธิภาพ
฿นภาคศรษฐกิจตางโ ละ (๏) ดຌานสิไงวดลຌอม ตຌองลดผลกระทบทีไกิดกับสิไงวดลຌอมละชุมชน 
ดยฉพาะปງาหมาย฿นการลดปริมาณกຍาซคาร์บอนเดออกเซด์ตอหนวยการผลิตเฟฟງา 



 

๑๒ 

 

๐) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเทย ๐.์  ระยะ ๎  ์ป (พ.ศ. ๎ ๑๒  ์- ๎ ๑๓๕) 
ม ี๏ ยุทธศาสตร์ส าคัญคือ (ํ) ยุทธศาสตร์ปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมเทยสูอุตสาหกรรมทีไขับคลืไอนดຌวยปัญญา 
มีกลยุทธ์ทีไกีไยวขຌองกับดຌานสิไงวดลຌอมคือ สงสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม  
(๎) ยุทธศาสตร์ปฏิรูปนิวศอุตสาหกรรมทีไขับคลืไอนดຌวยปัญญา มีกลยุทธ์ทีไกีไยวขຌองกับดຌานสิไงวดลຌอมคือ 
พัฒนาขตนิคมอุตสาหกรรมหรือมืองอุตสาหกรรมชิงนิวศ ละ (๏) ยุทธศาสตร์ชืไอมยงอุตสาหกรรมเทย
กับศรษฐกิจลก 

๑) (ราง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของเทย ระยะ ๎์ ป 
(พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕) เดຌก าหนดปງาหมายป พ.ศ. ๎๑๓๕ ทีไกีไยวขຌองกับสิไงวดลຌอมคือ ปริมาณการปลอย
กຍาซรือนกระจกของภาคการขนสงลดลงจากกรณีปกติรຌอยละ ๎์ ละสัดสวนการ฿ชຌพลังงาน฿นภาคการขนสง
ตอการ฿ชຌพลังงานทัๅงประทศลดลงจากกรณีปกติรຌอยละ ํ๑ มี ๑ ยุทธศาสตร์ทีไส าคัญคือ (ํ) ยุทธศาสตร์
การบูรณาการระบบคมนาคมขนสง (๎) ยุทธศาสตร์การบริการของภาคคมนาคมขนสง (๏) ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย ละปฏิรูปองค์กร (๐) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ละ (๑) ยุทธศาสตร์
การน าทคนลยีละนวัตกรรมมา฿ชຌ฿นการพัฒนาระบบคมนาคมขนสง 

๒) (ราง) วิสัยทัศน์การทองทีไยวเทย พ.ศ. ๎๑๓๕ เดຌก าหนดเวຌวาประทศเทย
ปຓนหลงทองทีไยวคุณภาพชัๅนน าของลกทีไติบตอยางมีดุลยภาพบนพืๅนฐานความปຓนเทย พืไอสงสริม
การพัฒนาศรษฐกิจ สังคม ละกระจายรายเดຌสูประชาชนทุกภาคสวนอยางยัไงยืน ดยมีนวคิดหลัก  
๑ ประการดังนีๅ (ํ) ประทศเทยปຓนหลงทองทีไยวคุณภาพชัๅนน าของลก ดຌวยการยกระดับคุณภาพละ
พิไมความหลากหลายของสินคຌาละบริการดຌานการทองทีไยว฿หຌมีมาตรฐานปຓนทีไยอมรับ฿นระดับสากล  
(๎) การติบตอยางมีดุลยภาพ ดยสงสริมดุลยภาพการติบตของการทองทีไยวระหวางกลุมนักทองทีไยว 
พืๅนทีไทองทีไยว ชวงวลาละฤดูกาล รวมทัๅงสงสริมการทองทีไยวรูปบบตางโ ทีไประทศเทยมีศักยภาพ
หรือรูปบบทีไควรพัฒนา (๏) การติบตบนพืๅนฐานความปຓนเทย ดยนຌนการพัฒนาสินคຌาละบริการ 

ดຌานการทองทีไยวละหลงทองทีไยว฿หຌสอดคลຌองกับอัตลักษณ์ละวิถีเทย (๐) การสงสริมการพัฒนา
ศรษฐกิจ สังคม ละกระจายรายเดຌสูประชาชนทุกภาคสวน ดยมุงพัฒนาการทองทีไยว฿หຌปຓนหลงพิไม
รายเดຌ  ละกระจายรายเดຌ  ละ  (๑) การพัฒนาอยางยัไ งยืน ดຌวยการสงสริมความยัไ งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ดยการอนุรักษ์ละฟຕนฟูหลงทองทีไยวทีไสีไยงตอการสืไอมทรม  
การบริหารความสามารถ฿นการรองรับนักทองทีไยว ละการปลูกฝังจิตส านึกความปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม 
สงสริมความยัไงยืนของวัฒนธรรม ดยการชิดชูละรักษาเวຌซึไงอกลักษณ์ของเทย คุณคาดัๅงดิม ละ  

ภูมิปัญญาทຌองถิไน 

๓) ผนพัฒนาการทองทีไยวหงชาติ ฉบับทีไ ๎ (พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๒๐)  
มี ๑ ยุทธศาสตร์หลักคือ (ํ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพหลงทองทีไยว สินคຌาละบริการดຌาน 

การทองทีไยว฿หຌกิดความสมดุลละยัไงยืน (๎) ยุทธศาสตร์การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานละสิไงอ านวย 



 

๑๓ 

 

ความสะดวก พืไอรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมทองทีไยว (๏) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรดຌาน
การทองทีไยวละสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน฿นการพัฒนาการทองทีไยว (๐) ยุทธศาสตร์การ
สรຌางความสมดุล฿หຌกับการทองทีไยวเทยผานการตลาดฉพาะกลุม การสงสริมวิถีเทย ละการสรຌางความ
ชืไอมัไนของนักทองทีไยว ละ (๑) ยุทธศาสตร์การบูรณาการการบริหารจัดการการทองทีไยว ละการสงสริม
ความรวมมือระหวางประทศ  

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกษตร ฿นชวงผนพัฒนาศรษฐกิจละ
สังคมหงชาติ ฉบับทีไ ํ๎ (พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๒๐) มี ๐ ยุทธศาสตร์ทีไส าคัญคือ (ํ) ยุทธศาสตร์สรຌางความ
ขຌมขใง฿หຌกับกษตรกรละสถาบันกษตรกร (๎) ยุทธศาสตร์พิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคຌากษตร
ตลอดหวงซอุปทาน (๏) ยุทธศาสตร์พิไมความสามารถ฿นการขงขันภาคการกษตรดຌวยทคนลยีละ
นวัตกรรม ละ (๐) ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรการกษตรละสิไงวดลຌอมอยางสมดุลละยัไงยืน  

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนากษตรอินทรีย์หงชาติ พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๒๐ มี ๐ 
ปງาหมายหลักคือ (ํ) พืๅนทีไกษตรอินทรีย์เมนຌอยกวา ๒์์,์์์ เร ภาย฿นป พ.ศ. ๎๑๒๐ (๎) จ านวน
กษตรกรทีไท ากษตรอินทรีย์เมนຌอยกวา ๏์,์์์ ราย ภาย฿นป พ.ศ. ๎๑๒๐ (๏) พิไมสัดสวนตลาดสินคຌา
กษตรอินทรีย์฿นประทศตอตลาดสงออก ดย฿หຌมีสัดสวนตลาด฿นประทศรຌอยละ ๐์ ตอตลาดสงออกรຌอยละ 
๒์ ละ (๐) ยกระดับกลุมกษตรอินทรีย์วิถีพืๅนบຌานพิไมขึๅน ดยมี ๐ ยุทธศาสตร์ส าคัญคือ (ํ) ยุทธศาสตร์
สงสริมการวิจัย การสรຌางละผยพรองค์ความรูຌ ละนวัตกรรมกษตรอินทรีย์ (๎) ยุทธศาสตร์พัฒนาการผลิต
สินคຌาละบริการกษตรอินทรีย์ (๏) ยุทธศาสตร์พัฒนาการตลาดสินคຌาละบริการ ละการรับรองมาตรฐาน
กษตรอินทรีย์ ละ (๐) ยุทธศาสตร์การขับคลืไอนกษตรอินทรีย์ 

ํ์) ผนพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม มี ๒ ยุทธศาสตร์ทีไส าคัญคือ 
(ํ) ยุทธศาสตร์พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง฿หຌครอบคลุมทัไวประทศ (๎) ยุทธศาสตร์
ขับคลืไอนศรษฐกิจดຌวยทคนลยีดิจิทัล (๏) ยุทธศาสตร์สรຌางสังคมคุณภาพดຌวยทคนลยีดิจิทัล  
(๐) ยุทธศาสตร์ปรับปลีไยนภาครัฐสูการปຓนรัฐบาลดิจิทัล (๑) ยุทธศาสตร์พัฒนาก าลังคน฿หຌพรຌอมขຌาสูยุค
ศรษฐกิจละสังคมดิจิทัล ละ (๒) ยุทธศาสตร์สรຌางความชืไอมัไน฿นการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล 

ํํ) นยบายละผนวิทยาศาสตร์ ทคนลยีละนวัตกรรมหงชาติ ฉบับทีไ ํ 
(พ.ศ. ๎๑๑๑ - ๎๑๒๐) คณะรัฐมนตรีมีมติมืไอวันทีไ ํ๓ มษายน ๎๑๑๑ หในชอบกับนยบายละผนฯ 
ฉบับนีๅ พืไอปຓนกรอบนวทาง฿นการจัดท าผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ทคนลยีละนวัตกรรมหงชาติ 
ทีไมีการบูรณาการระหวางหนวยงานตางโ ละมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล ดยมี ๑ ยุทธศาสตร์ทีไส าคัญ
คือ (ํ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาความขຌมขใงของสังคม ชุมชน ละทຌองถิไนดຌวยวิทยาศาสตร์ ทคนลยีละ
นวัตกรรม (๎) ยุทธศาสตร์การพิไมขีดความสามารถ ความยืดหยุน ละนวัตกรรม฿นภาคกษตร ผลิตละ
บริการดຌวยวิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละนวัตกรรม (๏) ยุทธศาสตร์การสริมสรຌางความมัไนคงดຌานพลังงาน 
ทรัพยากรละสิไงวดลຌอมของประทศดຌวยวิทยาศาสตร์ ทคนลยีละนวัตกรรม (๐) ยุทธศาสตร์การพัฒนา



 

๑๔ 

 

ละพิไมศักยภาพทุนมนุษย์ของประทศดຌานวิทยาศาสตร์ ทคนลยีละนวัตกรรม ละ (๑) ยุทธศาสตร์
การสงสริมละสนับสนุนการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานละปัจจัยอืๅอดຌานวิทยาศาสตร์ ทคนลยีละ
นวัตกรรมของประทศพืไอพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน 

ํ๎) ผนมบทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ๎๑๑๑ - ๎๑๒๐ มี ๑ ยุทธศาสตร์
ส าคัญคือ (ํ) ยุทธศาสตร์การสรຌางขีดความสามารถ฿หຌผูຌประกอบการละวิสาหกิจสูการปຓน Trading 

Nation (๎) ยุทธศาสตร์การ฿ชຌอาซียนปຓนฐานเปสูวทีลก (๏) ยุทธศาสตร์การยกระดับประทศสูศรษฐกิจ
สรຌางสรรค์มูลคา (๐) ยุทธศาสตร์การสรຌางสภาพวดลຌอมภาย฿นประทศทีไอืๅอตอการขงขันละปຓนธรรม 
ละ (๑) ยุทธศาสตร์การสงสริมละพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานทางการคຌา 

ํ๏) ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประดในดຌานการคุຌมครองสิทธิมนุษยชนละ 

ลดความหลืไอมลๅ า พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๒๐ มี ๑ ยุทธศาสตร์ส าคัญคือ (ํ) ยุทธศาสตร์การสรຌางกระจาย
รายเดຌหรือผลประยชน์ทางศรษฐกิจอยางปຓนธรรม (๎) ยุทธศาสตร์การศึกษาการขຌาถึงทรัพยากรละ
บริการสาธารณะของรัฐ (๏) ยุทธศาสตร์การกระจายการจຌางงานหรืออกาสการท างาน ลดความหลืไอมลๅ า
ดຌานอาชีพ (๐) ยุทธศาสตร์การคุຌมครองสิทธิมนุษยชน฿นกระบวนการยุติธรรม ละ (๑) ยุทธศาสตร์ 
การคุຌมครองสิทธิมนุษยชนของดใก ยาวชน สตรี ผูຌสูงอายุ คนพิการ ผูຌพຌนทษ ผูຌติดยาสพติด ละ
ผูຌดຌอยอกาส  

๎.๎.๏.๏ ทิศทางการพัฒนา฿นมิติสิไงวดลຌอมของประทศเทย 

ํ) (ราง) พระราชบัญญัติสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ  
พ.ศ. .... พระราชบัญญัติสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ พ.ศ. ๎๑๏๑ ปຓนกฎหมายหลักทีไ฿ชຌ
฿นการจัดการละคุຌมครองสิไงวดลຌอม รวมทัๅงการจัดการปัญหามลพิษ฿นปัจจุบัน ละมีการบังคับ฿ชຌมาปຓน
วลานาน ซึไงบางบทบัญญัติเมหมาะสมละสอดคลຌองกับสถานการณ์ละปัญหาดຌานทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอมทีไกิดขึๅน จึงจ าปຓนตຌองมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติ ดยพิไมติมรืไองหลักการการมี 
สวนรวมขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ประชาชนละชุมชน฿นการสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอม 
ก าหนดหนຌาทีไความรับผิดชอบของผูຌทีไกีไยวขຌองกับการกอละขจัดมลพิษ฿หຌชัดจน ดย฿ชຌมาตรการทาง
ศรษฐศาสตร์ ปรับปรุงหลักกณฑ์กีไยวกับการจัดท ารายงานการประมินผลกระทบสิไงวดลຌอมละพิไม
มาตรการ฿นการก ากับดูลการด านินการตามมาตรการทีไก าหนดเวຌ ปรับปรุงหลงทีไมาละการ฿ชຌจายงิน
ของกองทุนสิไงวดลຌอม฿นการกຌเขปัญหาสิไงวดลຌอม฿หຌมีประสิทธิภาพละคลองตัวยิไงขึๅน ปรับปรุง
มาตรการการคุຌมครองสิไงวดลຌอมละการควบคุมมลพิษ฿หຌสอดคลຌองกับการปลีไยนปลงทางวิทยาศาสตร์ 
ทคนลยี ศรษฐกิจ ละสังคม รวมทัๅงขยายขอบขตการ฿ชຌบังคับพระราชบัญญัติ฿หຌรวมถึงขตศรษฐกิจ
จ าพาะ ขตเหลทวีป ละทะลหลวงทีไประทศเทยมีสิทธิละหนຌาทีไกีไยวกับการสงสริมละรักษาคุณภาพ
สิไงวดลຌอมทาทีไเมขัดหรือยຌงกับกฎหมายระหวางประทศหรือความตกลงทีไท ากับตางประทศ พืไอ฿หຌ
สามารถสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอม฿นบริวณดังกลาวเดຌ 



 

๑๕ 

 

๎) พระราชบัญญัติสวนปຆา (ฉบับทีไ ๎) พ.ศ. ๎๑๑๔ เดຌประกาศ฿ชຌ฿น 

ราชกิจจานุบกษา ลม ํ๏๎ ตอนทีไ ๐๐ ก วันทีไ ๎๒ พฤษภาคม ๎๑๑๔ การประกาศ฿ชຌพระราชบัญญัติ
ฉบับนีๅเดຌกຌเขหลักกณฑ์การขึๅนทะบียนสวนปຆา การปรรูปเมຌ฿นสวนปຆา ตลอดจนการกใบหา คຌา  มีเวຌ 
฿นครอบครอง หรือน าคลืไอนทีไซึไงของปຆา฿นสวนปຆา การออก฿บส าคัญรับรองการจัดการปຆาเมຌอยางยัไงยืน 
ละปรับปรุงมาตรการการก ากับดูลละกຌเขพิไมติมบทก าหนดทษ฿หຌหมาะสมยิไงขึๅน พืไอปຓนมาตรการ
฿นการสงสริมละจูง฿จ฿หຌมีการปลูกสรຌางสวนปຆาควบคูกับการบริหารจัดการพืๅนทีไปຆาเมຌของประทศ฿หຌมี
ประสิทธิภาพพิไมขึๅน 

๏) (ราง) พระราชบัญญัติอุทยานหงชาติ พ.ศ. .... ปຓนการปรับปรุงกຌเข
พระราชบัญญัติอุทยานหงชาติ พ.ศ. ๎๑์๐ ละฉบับกຌเขพิไมติม ทีไมีการบังคับ฿ชຌมาปຓนระยะวลานาน
฿หຌหมาะสมละสอดคลຌองกับสถานการณ์ นืไองจากบางบทบัญญัติเมสามารถคุຌมครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
฿หຌคงอยู฿นสภาพธรรมชาติดิมมิ฿หຌถูกท าลายเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ละพืไอด านินการ฿หຌปຓนเปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย ทีไก าหนด฿หຌประชาชนละชุมชนทຌองถิไนมีสวนรวมกับรัฐ 

฿นการอนุรักษ์ คุຌมครอง บ ารุงรักษาฟຕนฟู การจัดการ ละการ฿ชຌประยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติละ
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลละยัไงยืน รวมทัๅงพืไอประยชน์กการทองทีไยวชิงนิวศละ
นันทนาการ ละพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับขຌอตกลงระหวางประทศตามพันธกรณีทีไประทศเทยปຓนภาคีสมาชิก 
ตลอดจนพืไอกຌเขปัญหาการ฿ชຌประยชน์ทีไดิน฿นปຆาอนุรักษ์ทีไเมหมาะสม 

๐) (ราง) พระราชบัญญัติสงวนละคุຌมครองสัตว์ปຆา พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี
เดຌมีมติมืไอวันทีไ ๓ มีนาคม ๎๑๒์ อนุมัติหลักการของ (ราง) พระราชบัญญัติฯ ละ฿หຌสงส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ปຓนการปรับปรุงกຌเขพระราชบัญญัติสงวนละคุຌมครองสัตว์ปຆา 
พ.ศ. ๎๑๏๑ ละทีไกຌเขพิไมติม ฿หຌหมาะสมละสอดคลຌองกับสถานการณ์ นืไองจากบางบทบัญญัต ิ

เมสามารถสงวนละคุຌมครองสัตว์ปຆา ถิไนทีไอยูอาศัยของสัตว์ปຆา ละทรัพยากรธรรมชาติอืไนเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ ละพืไอด านินการ฿หຌปຓนเปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย ทีไก าหนด 

฿หຌประชาชนละชุมชนทຌองถิไนมีสวนรวมกับรัฐ฿นการอนุรักษ์ คุຌมครอง บ ารุงรักษาฟຕนฟู การจัดการ ละ
การ฿ชຌประยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติละความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลละยัไงยืน รวมทัๅงพืไอ
ประยชน์กการทองทีไยวชิงนิวศละนันทนาการ ละพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับขຌอตกลงระหวางประทศ 

ตามพันธกรณีทีไประทศเทยปຓนภาคีสมาชิก ตลอดจนพืไอกຌเขปัญหาการ฿ชຌประยชน์ทีไดิน฿นปຆาอนุรักษ์ 
ทีไเมหมาะสม 

๑) พระราชบัญญัติปຆาสงวนหงชาติ (ฉบับทีไ ๐) พ.ศ. ๎๑๑๕ เดຌประกาศ
฿นราชกิจจานุบกษา ลม ํ๏๏ ตอนทีไ ๐๒ ก วันทีไ ๎๐ พฤษภาคม ๎๑๑๕ ปຓนการปรับปรุงพระราชบัญญัติ
ปຆาสงวนหงชาติ พ.ศ. ๎๑์๓ นืไองจากเดຌ฿ชຌบังคับมาปຓนวลานาน ท า฿หຌเมหมาะสมกับสภาพการณ์
ทางดຌานศรษฐกิจละสังคมทีไปลีไยนปลงเป รวมทัๅง฿นปัจจุบันมีการท าลายหรือปຓนหตุ฿หຌกิดการท าลาย



 

๒์ 

 

หรือท า฿หຌสูญหายหรือสียหายกทรัพยากรธรรมชาติ฿นขตปຆาสงวนหงชาติพิไมมากขึๅน ดังนัๅน กฎหมาย
ฉบับนีๅเดຌพิไมติมการก าหนดมาตรการ฿นการคุຌมครอง ปງองกัน ละบ ารุงรักษาเวຌซึไงทรัพยากรธรรมชาติ฿หຌมี 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางปຓนระบบละกิดประยชน์ตอสวนรวม ดย฿หຌมีคณะกรรมการ
ควบคุมละรักษาปຆาสงวนหงชาติประจ าจังหวัด พืไอก าหนดมาตรการทีไจ าปຓน฿นการควบคุม ดูล การสงสริม
การปลูกปຆา ละการฟຕนฟูสภาพปຆาสงวนหงชาติ ละ฿หຌมีคณะกรรมการพิจารณาการ฿ชຌประยชน์฿นขต
ปຆาสงวนหงชาติ พืไอสนอนะมาตรการละนวทาง฿นการ฿ชຌประยชน์฿นขตปຆาสงวนหงชาติ รวมทัๅง฿หຌ
อ านาจกพนักงานจຌาหนຌาทีไมีอ านาจยึดหรืออายัดทรัพย์สินทีไเดຌมาหรือเดຌ฿ชຌ฿นการกระท าความผิด  
ละปรับปรุงบทก าหนดทษ อัตราคาธรรมนียม คาภาคหลวง ละคาบ ารุงปຆา฿หຌสอดคลຌองกับสภาพการณ์ 
฿นปัจจุบัน 

๒) (ราง) พระราชบัญญัติปຆาชุมชน พ.ศ. .... นืไองจากกฎหมายวาดຌวยปຆาเมຌ
ละกฎหมายวาดຌวยปຆาสงวนหงชาติ ยังมีขຌอจ ากัดรืไองการสงสริมการมีสวนรวมของชุมชน จึงเดຌยก (ราง) 
กฎหมายฉบับนีๅขึๅนพืไอสงสริม฿หຌประชาชนละชุมชนทຌองถิไนมีสวนรวมกับรัฐ฿นการอนุรักษ์ ฟຕนฟู จัดการ 
บ ารุงรักษา ละ฿ชຌประยชน์จากทรัพยากรปຆาเมຌละสิไงวดลຌอม รวมทัๅงความหลากหลายทางชีวภาพ 

อยางสมดุลละยัไงยืน พืไอ฿หຌทรัพยากรปຆาเมຌละสิไงวดลຌอมของประทศมีความสมบูรณ์ละยัไงยืน รวมทัๅง
พืไอ฿หຌราษฎรรวมตัวกัน฿นการจัดการดูลรักษาละ฿ชຌทรัพยากรปຆาดຌวยตนองอยางยัไงยืน ละมีความรูຌสึก
วาปຓนจຌาของทรัพยากรปຆา กิดความรวมมือรักษาระบบนิวศธรรมชาติละสภาพวดลຌอม ลดการท าลายปຆา
ละปຓนการฟຕนฟูสภาพปຆา  

๓) (ราง) พระราชบญัญัติทรพัยากรนๅ า พ.ศ. .... การตรากฎหมายฉบับนีๅพืไอ
ปຓนกฎหมายมบท฿นการบริหารจัดการทรัพยากรนๅ าของประทศ นืไองจากสถานการณ์ทรัพยากรนๅ า
กอ฿หຌกิดปัญหาตางโ ทัๅงดຌานการขาดคลนนๅ า฿นฤดูลຌง ภาวะนๅ าทวม฿นฤดูฝน ความขัดยຌงระหวาง  

กลุมผูຌ฿ชຌนๅ า ละปัญหาสิไงวดลຌอมทีไท า฿หຌคุณภาพนๅ าสียเมสามารถน านๅ ามา฿ชຌประยชน์เดຌ ละบางครัๅง
กอ฿หຌกิดอันตรายหรือความสียหาย ดย (ราง) พระราชบัญญัติเดຌก าหนดมาตรการควบคุมละบริหาร
จัดการนๅ า รวมถึงทีไดินทีไตอนืไองกับหลงนๅ า ละทรัพยากรธรรมชาติอืไนทีไกีไยวขຌองกับนๅ า ดย฿หຌมีองค์กร
บริหารการ฿ชຌนๅ า฿นระดับชาติ ละระดับทຌองถิไนพืไอการวางนยบายละก ากับดูลการจัดการกีไยวกับ
ทรัพยากรนๅ า฿หຌปຓนเปดຌวยความรอบคอบละหมาะสม รวมทัๅงการก าหนดมาตรการการปງองกันละกຌเข
ปัญหาการขาดคลนนๅ า ปัญหานๅ าทวม การอนุรักษ์ละพัฒนาทรัพยากรนๅ าอยางถาวร ดยการก าหนด
ความรับผิดชอบ฿นทางพงละทางอาญาพืไอ฿หຌการจัดการการ฿ชຌนๅ าปຓนเปตามผนทีไก าหนดเวຌ 

๔) พระราชบัญญัติสงสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะลละ
ชายฝัດง พ.ศ. ๎๑๑๔ เดຌประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา ลม ํ๏๎ ตอนทีไ ๎ํ ก วันทีไ ๎๒ มีนาคม ๎๑๑๔ 
ซึไงมีผล฿ชຌบังคับตัๅงตวันทีไ ๎๐ มิถุนายน ๎๑๑๔ การประกาศ฿ชຌพระราชบัญญัติฉบับนีๅนืไองจากการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะลละชายฝัດงยังเมมีความปຓนอกภาพ ขาดการบูรณาการละการมีสวนรวมของ



 

๒ํ 

 

ประชาชนละชุมชน฿นทຌองถิไน ประกอบกับเดຌมีการบุกรุกหรือปลีไยนปลงสภาพพืๅนทีไพืไอ฿ชຌประยชน์จาก
ทรัพยากรทางทะลละชายฝัດงปຓนจ านวนมาก ท า฿หຌทรัพยากรทางทะลละชายฝัດงปลีไยนปลงละ 

สืไอมทรมประกอบกับกฎหมายทีไ฿ชຌบังคับอยู฿นปัจจุบันยังเมมีความครอบคลุมพืไอคุຌมครองทรัพยากร 

ทางทะลละชายฝัດง฿นบางพืๅนทีไ ดังนัๅน กฎหมายฉบับนีๅเดຌพิไมติมการก าหนดหลักกณฑ์฿นการบริหารจัดการ 
การบ ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟຕนฟูทรัพยากรทางทะลละชายฝัດงละการปງองกันการกัดซาะชายฝัດง 
รวมทัๅง฿หຌประชาชนละชุมชน฿นทຌองถิไนเดຌมีสวนรวม฿นการปลูก การบ ารุงรักษา การอนุรักษ์ ละการฟຕนฟู
ทรัพยากรทางทะลละชายฝัດงอยางสมดุลละยัไงยืน 

๕) พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๎๑๑๔ เดຌประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา 
ลม ํ๏๎ ตอนทีไ ํ์๔ ก วันทีไ ํ๏ พฤศจิกายน ๎๑๑๔ การออกประกาศ฿ชຌปຓนพระราชก าหนดฉบับนีๅ 
พืไอปງองกันมิ฿หຌมีผลกระทบตอการประมง การสงออกสัตว์นๅ า ละผลิตภัณฑ์สัตว์นๅ า ซึไงมีความส าคัญตอ
ศรษฐกิจของประทศเทย จึงจ าปຓนทีไจะตຌองรักษาความมัไนคงทางศรษฐกิจของประทศ ดยเดຌยกลิก
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๎๑๑๔ นืไองจากยังขาดมาตรการ฿นการติดตาม ควบคุม ละฝງาระวังการ
ท าการประมง฿นนานนๅ าละนอกนานนๅ าเทย ละขาดการบริหารจัดการการท าการประมง฿หຌสอดคลຌองกับ
การผลิตสูงสุดของธรรมชาติ ดยพระราชก าหนดการประมงนีๅเดຌน าอาหลักการ฿นกฎหมายวาดຌวยการ
ประมงฉบับดิมมา฿ชຌ ละบัญญัติพิไมติมมาตรการ฿นการควบคุม ฝງาระวัง สืบคຌน ละตรวจสอบการประมง 
พืไอปງองกัน ยับยัๅง ละขจัดการท าการประมงดยเมชอบดຌวยกฎหมาย฿หຌสอดคลຌองกับมาตรฐานสากล ละ
ก าหนดนวทาง฿นการอนุรักษ์ละบริหารจัดการหลงทรัพยากรประมงละสัตว์นๅ า฿หຌสามารถ฿ชຌประยชน์เดຌ
อยางยัไงยืน ละพระราชก าหนดการประมง (ฉบับทีไ ๎) พ.ศ. ๎๑๒์ เดຌประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา ลม 
ํ๏๐ ตอนทีไ ๒๓ ก วันทีไ ๎๔ มิถุนายน ๎๑๒์ ดยกຌเขพิไมติมบทบัญญัติ฿หຌสอดคลຌองกับสภาพการท า 
การประมงพืๅนบຌานละประมงพาณิชย์ การก าหนดหลักกณฑ์฿นการควบคุมละฝງาระวังการท าการประมง
ละการขนถายสัตว์นๅ า การน าขຌาสัตว์นๅ า ละการจຌงขຌอมูล ปรับปรุงการ฿หຌสิทธิสรีภาพของบุคคล 

พืไอประยชน์฿นการอนุรักษ์ละบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นๅ า฿หຌหมาะสม ก าหนดหลักกณฑ์฿นการ
คุຌมครองการปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไ ละปรับปรุงบทก าหนดทษ฿หຌมีความหมาะสมยิไงขึๅน พืไอความมัไนคง
ทางทรัพยากรสัตว์นๅ า ละการปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประทศ 

ํ์) พระราชบัญญัติร พ.ศ. ๎๑๒์ เดຌประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา ลม ํ๏๐ 
ตอนทีไ ๎๒ ก วันทีไ ๎ มีนาคม ๎๑๒์ ซึไงมีผล฿ชຌบังคับตัๅงตวันทีไ ๎๕ สิงหาคม ๎๑๒์ การปรับปรุงกຌเข
พระราชบัญญัติฉบับนีๅ ปຓนการปรับปรุงพระราชบัญญัติร พ.ศ. ๎๑ํ์ ละพระราชบัญญัติพิกัด 

อัตราคาภาคหลวงร พ.ศ. ๎๑์๕ มีการบังคับ฿ชຌมาปຓนวลานาน ดยน าหลักการของทัๅง ๎ พระราชบัญญัติ
ดังกลาวมารวมเวຌปຓนกฎหมายฉบับดียวกัน พืไอ฿หຌการอนุญาตละการจัดกใบคาภาคหลวงรปຓนเปอยางมี
ระบบ ดยก าหนดนยบาย฿นการบริหารจัดการรพืไอ฿หຌกิดดุลยภาพ฿นการพัฒนาศรษฐกิจ สังคม ละ
การรักษาสิไงวดลຌอม การก าหนดหลักกณฑ์การอนุญาตละการก ากับดูลการท าหมือง฿หຌหมาะสมกับ
ประภทละขนาดของหมือง การก าหนดหลักการการมีสวนรวม ดย฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละ



 

๒๎ 

 

ชุมชนมีสวนรวม฿นการบริหารจัดการร รวมทัๅงการก าหนดหลักกณฑ์การจัดสรรผลประยชน์จากทรัพยากรร
฿หຌกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละชุมชนอันปຓนทีไตัๅงของพืๅนทีไท าหมือง ละพืๅนทีไทีไเดຌรับผลกระทบจาก
การท าหมือง ละก าหนด฿หຌมีการจายคางินทดทนกผูຌมีกรรมสิทธิ่หรือสิทธิครอบครอง฿นทีไดินอันปຓน
ทีไตัๅงของการท าหมือง฿ตຌดิน ตลอดจนก าหนดหลักกณฑ์ละวิธีการ฿นการจัดกใบคาภาคหลวงร 

ํํ) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดละความปຓนระบียบรียบรຌอยของ
บຌานมือง (ฉบับทีไ ๎) พ.ศ. ๎๑๒์ เดຌประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา ลม ํ๏๐ ตอนทีไ ๑ ก วันทีไ ํ๑ 
มกราคม ๎๑๒์ การปรับปรุงกຌเขพระราชบัญญัติฉบับนีๅ นืไองจากพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดละ
ความปຓนระบียบรียบรຌอยของบຌานมือง พ.ศ. ๎๑์๏ เดຌมีการบังคับ฿ชຌมาวลานานละเมหมาะสม ละ
สอดคลຌองกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดยฉพาะบทลงทษละอ านาจหนຌาทีไของจຌาพนักงานทຌองถิไน ซึไงปຓนหตุ
฿หຌการด านินการรักษาความสะอาดละความปຓนระบียบรียบรຌอยของบຌานมืองเมเดຌผลทาทีไควร อีกทัๅง 
การจัดการสิไงปฏิกูลละมูลฝอย ซึไงปຓนปัญหาส าคัญระดับประทศมีบัญญัติเวຌ฿นกฎหมายหลายฉบับละ 

มีหนวยงานทีไรับผิดชอบหลายหนวยงาน ท า฿หຌขาดการบูรณาการรวมกันดยฉพาะการก าหนดมาตรฐาน
กีไยวกับการกใบ ขน ละก าจัดสิไงปฏิกูลละมูลฝอยตละประภท รวมถึงอัตราคาธรรมนียม฿นการ
฿หຌบริการจัดการสิไงปฏิกูลละมูลฝอยทีไราชการสวนทຌองถิไนจัดกใบยังเมสอดคลຌองกับคา฿ชຌจายจริง ดังนัๅน 
พืไอ฿หຌการบริหารจัดการสิไงปฏิกูลละมูลฝอยปຓนเปอยางมีประสิทธิภาพละกิดประยชน์สูงสุด 
พระราชบัญญัติฉบับนีๅจึงพิไมติมรืไอง การก าหนด฿หຌราชการสวนทຌองถิไนมีหนຌาทีไละอ านาจ฿นการกใบ ขน 
ละก าจัดสิไงปฏิกูลละมูลฝอย ก าหนดหลักกณฑ์ละวิธีการ฿นการคัดยก กใบ ขน ละก าจัดสิไงปฏิกูล
ละมูลฝอย ละก าหนดอัตราคาธรรมนียมการ฿หຌบริการ รวมทัๅงก าหนด฿หຌราชการสวนทຌองถิไนมีอ านาจ  

น าสิไงปฏิกูลละมูลฝอยทีไจัดกใบเดຌเป฿ชຌประยชน์หรือหาประยชน์เดຌ 

ํ๎) (ราง) พระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์ครืไอง฿ชຌเฟฟງาละ
อุปกรณ์อิลใกทรอนิกส์ พ.ศ. .... มติคณะรัฐมนตรีมืไอวันทีไ ํ๕ พฤษภาคม ๎๑๑๔ หในชอบ฿นหลักการตอ 
(ราง) พระราชบัญญัติฯ ตามทีไกรมควบคุมมลพิษสนอ ดย฿หຌส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเดຌตรวจ
พิจารณารางพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. .... การตรากฎหมายฉบับนีๅขึๅน นืไองจากปัจจุบันการบริภคผลิตภัณฑ์
ครืไอง฿ชຌเฟฟງาละอิลใกทรอนิกส์มีอัตราพิไมขึๅนอยางรวดรใว ละซากผลิตภัณฑ์ครืไอง฿ชຌเฟฟງาละ
อิลใกทรอนิกส์ตางโ มีสารอันตรายละลหะหนักหลายชนิดปຓนสวนประกอบ จึงจัดปຓนของสียอันตราย  

ทีไจ าปຓนตຌองเดຌรับการบ าบัดละจัดการอยางถูกตຌองตามหลักวิชาการละควรเดຌรับการสงสริม฿หຌมีการน า
ทรัพยากรกลับมา฿ชຌ฿หม฿หຌเดຌมากทีไสุด ดยพระราชบัญญัติฯ เดຌก าหนด฿หຌกิดระบบการจัดการพืไอก ากับดูล
การจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ ดยอาศัยหลักการการมีสวนรวมของทุกภาคสวนควบคูกับหลักการความรับผิดชอบ
ทีไพิไมขึๅนของผูຌผลิตทีไ฿หຌผูຌผลิตรับผิดชอบคา฿ชຌจาย฿นการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ ซึไงจะชวยผลักดัน฿หຌผูຌผลิต
ปรับปรุงการออกบบผลิตภัณฑ์฿หຌปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมมากขึๅน ลดการ฿ชຌสารอันตรายละออกบบ
ผลิตภัณฑ์฿หຌงายตอการน ากลับมา฿ชຌ฿หม ละสนับสนุนการผลิตละการบริภคอยางยัไงยืน 



 

๒๏ 

 

ํ๏) ผนมบทการพิทักษ์ทรัพยากรปຆาเมຌของชาติ จัดท าขึๅนตามค าสัไงของ 
คณะรักษาความสงบหงชาติ (คสช.) มีวิสัยทัศน์คือ ประทศเทยมีทรัพยากรปຆาเมຌอุดมสมบูรณ์ อันปຓน
รากฐานการพัฒนาชาติ฿หຌมัไนคง ยัไงยืน มีปງาหมายหลักคือ พิทักษ์รักษาปຆาเมຌของประทศ฿หຌมีความ 

อุดมสมบูรณ์ ดย฿หຌมีพืๅนทีไปຆาอยางนຌอยรຌอยละ ๐์ ของพืๅนทีไประทศ ภาย฿น ํ์ ป ดยมี ๐ ประดใน
ยุทธศาสตร์คือ (ํ) ประดในยุทธศาสตร์ผนึกก าลังปງองกันละปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรปຆาเมຌ 
(๎) ประดในยุทธศาสตร์ปลุกจิตส านึกรักผืนปຆาของผนดิน (๏) ประดในยุทธศาสตร์ปฏิรูประบบการพิทักษ์
ทรัพยากรปຆาเมຌ ละ (๐) ประดในยุทธศาสตร์ฟຕนฟูละดูลรักษาปຆาเมຌอยางยัไงยืน  

ํ๐) (ราง) นยบายละผนการบริหารจัดการทีไดินละทรัพยากรดินของ
ประทศ พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕ ม ี๐ ปງาประสงค์ เดຌก (ํ) พิไมพืๅนทีไปຆาเมຌ฿หຌมีสัดสวนรຌอยละ ๐์ ของพืๅนทีไ
ประทศ (๎) ทีไดินละทรัพยากรดินของประทศมีการน ามา฿ชຌประยชน์เดຌอยางยัไงยืนปຓนฐาน฿นการพัฒนา
ประทศ (๏) ประชาชนผูຌยากเรຌมีทีไดินท ากินละทีไอยูอาศัย รวมทัๅงมีคุณภาพชีวิตทีไดีขึๅน ละ (๐) มีกลเก 
ครืไองมือ องค์ความรูຌดຌานการบริหารจัดการทีไดิน ทรัพยากรดินของประทศทีไมีประสิทธิภาพ ละมี ๐ 
ยุทธศาสตร์คือ (ํ) ยุทธศาสตร์ดຌานการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ การอนุรักษ์ ละการ฿ชຌประยชน์ทีไดิน
ละทรัพยากรดินอยางยัไงยืน (๎) ยุทธศาสตร์ดຌานการ฿ชຌทีไดินละทรัพยากรดินพืไอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด
ละปຓนธรรม (๏) ยุทธศาสตร์ดຌานการจัดทีไดิน฿หຌประชาชนผูຌดຌอยอกาสอยางทัไวถึงละปຓนธรรม ละ (๐) 
ยุทธศาสตร์ดຌานการบริหารจัดการทีไดินละทรัพยากรดิน  

ํ๑) ผนมบทรองรับการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๎๑๑๔ - ๎๑๕๏ 
คณะรัฐมนตรีมีมติหในชอบมืไอวันทีไ ํ๐ กรกฎาคม ๎๑๑๔ ผนมบทฯ ฉบับนีๅปຓนผนระยะยาวส าหรับ
รองรับการด านินงานดຌานการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศทัๅงดຌานการปรับตัวตอผลกระทบจากการปลีไยนปลง
สภาพภูมิอากาศ ละดຌานการลดการปลอยกຍาซรือนกระจก ละสงสริมการติบตทีไปลอยคาร์บอนตไ าตาม
นวทางการพัฒนาทีไยัไงยืน รวมทัๅงสริมสรຌางศักยภาพดຌานการบริหารจัดการการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ 
ละความตระหนักรูຌของภาคีการพัฒนา฿นทุกระดับ มีวิสัยทัศน์คือ ประทศเทยมีภูมิคุຌมกันตอการปลีไยนปลง
สภาพภูมิอากาศละมีการติบตทีไปลอยคาร์บอนตไ าตามนวทางการพัฒนาทีไยัไงยืน ดยมี ๏ ยุทธศาสตร์
หลักคือ (ํ) ยุทธศาสตร์การปรับตัวตอผลกระทบจากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ (๎) ยุทธศาสตร์การลด 

กຍาซรือนกระจกละสงสริมการติบตทีไปลอยคาร์บอนตไ า ละ (๏) ยุทธศาสตร์การสรຌางขีดความสามารถ
ดຌานการบริหารจัดการการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ 

ํ๒) ผนทีไน าทางการลดกຍาซรอืนกระจกของประทศ ป พ.ศ. ๎ ๑๒๐ - ๎๑๓๏ 
คณะรัฐมนตรีมีมติหในชอบมืไอวันทีไ ๎๏ พฤษภาคม ๎๑๒์ ผนทีไน าทางฯ จะมุงนຌน ๏ สาขา เดຌก (ํ) สาขา
พลังงานละขนสง มีมาตรการดຌานการผลิตเฟฟງา การ฿ชຌพลังงาน฿นครัวรือน อาคารชิงพาณิชย์ (รวมอาคารรัฐ) 
อุตสาหกรรมการผลิต ละการคมนาคมขนสง (๎) สาขาการจัดการของสีย มีมาตรการดຌานการจัดการขยะ
ละนๅ าสีย ละ (๏) สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมละการ฿ชຌผลิตภัณฑ์ มีมาตรการดຌานการปรับปลีไยน



 

๒๐ 

 

กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม ซึไงคิดปຓนศักยภาพ฿นการลดกຍาซรือนกระจก ณ ป พ.ศ. ๎๑๓๏  
รวมทัๅงสิๅน ํํ๑.๒ ลຌานตันคาร์บอนเดออกเซด์ทียบทา หรือลดลงรຌอยละ ๎์.๔ จากกรณีปกติ (ปຓนเปตาม
ปງาหมายการลดกຍาซรือนกระจกรຌอยละ ๎์ จากกรณีปกติ) 

ํ๓) ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๎์ ป ละผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๎๑๒์ - 
๎๑๒๐ คณะรัฐมนตรีมีมติหในชอบมืไอวันทีไ ํ๐ มีนาคม ๎๑๒์ ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๎์ ป ละ
ผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๒๐ เดຌก าหนดทิศทางการจัดการมลพิษของประทศเทย฿นระยะยาว  
ดยมีปງาหมายปຓน ๏ ชวงวลาคือ ระยะ ๑ ปรก ระบบการบริหารจัดการมลพิษมีการพัฒนา฿นระดับทีไดีขึๅน 
ระยะ ํ์ – ํ๑ ป มีการผลิตละบริภคสินคຌาละบริการทีไปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอมปຓนพืๅนฐาน฿นวิถี การ
ด ารงชีวิต ละปງาหมายระยะ ํ์ – ๎์ ป การพัฒนาประทศปຓนเปตามหลักสังคมคาร์บอนตไ า (Low 
Carbon Society) ละเรຌของสีย (Zero Waste) ดยประกอบดຌวย ๏ ยุทธศาสตร์ส าคัญคือ (ํ) ยุทธศาสตร์
การปງองกันละลดการกิดมลพิษทีไตຌนทาง (๎) ยุทธศาสตร์พิไมประสิทธิภาพ฿นการบ าบัด ก าจัดของสีย ละ
ควบคุมมลพิษจากหลงก านิด ละ (๏) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมลพิษ 

ํ๔) ผนมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๎๑๑๔ - 
๎๑๒๐ คณะรัฐมนตรีมีมติมืไอวันทีไ ํ์ มีนาคม ๎๑๑๔ หในชอบกับผนมบทบูรณาการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๎๑๑๔ - ๎ ๑๒๐ พรຌอมทัๅงปງาหมายระดับชาติดຌานความหลากหลายทางชีวภาพ 
ละผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๎๑๑๔ - ๎๑๑๕ ดยมอบหมายหนวยงาน 

ทีไกีไยวขຌองรงด านินการขับคลืไอนยุทธศาสตร์ ผนมบทฯ นีๅจะปຓนผนหลักทีไปกปງอง ละคุຌมครองความ
หลากหลายทางชีวภาพ ดยมี ๐ ยุทธศาสตร์ส าคัญคือ (ํ) ยุทธศาสตร์บูรณาการคุณคาละการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพดยการมีสวนรวม฿นทุกระดับ (๎) ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ละฟຕนฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (๏) ยุทธศาสตร์ปกปງองคุຌมครองสิทธิประยชน์ของประทศละบริหารจัดการพืไอพิไมพูนละบงปัน
ผลประยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพดยสอดคลຌองกับนวทางศรษฐกิจสีขียว ละ (๐) ยุทธศาสตร์
พัฒนาองค์ความรูຌละระบบฐานขຌอมูลดຌานความหลากหลายทางชีวภาพ฿หຌปຓนมาตรฐานสากล 

ํ๕) ผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนๅ า พ.ศ. ๎๑๑๔ - ๎๑๒๕ 
คณะรัฐมนตรีมีมติหในชอบมืไอวันทีไ ๓ พฤษภาคม ๎๑๑๔ ตามทีไคณะกรรมการก าหนดนยบายละการ
บริหารจัดการทรัพยากรนๅ าสนอ ซึไงจะปຓนกรอบนยบายการปງองกันละกຌเขปัญหาดຌานทรัพยากรนๅ าของ
ประทศ฿นทุกดຌาน มีวิสัยทัศน์คือ ทุกหมูบຌานมีนๅ าสะอาดอุปภคบริภค นๅ าพืไอการผลิตมัไนคง ความสียหาย
จากอุทกภัยลดลง คุณภาพนๅ าอยู฿นกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการนๅ าอยางยัไงยืน ภาย฿ตຌการพัฒนาอยาง
สมดุล ดยการมีสวนรวมทุกภาคสวน ละมี ๒ ยุทธศาสตร์ส าคัญคือ (ํ) ยุทธศาสตร์การจัดการนๅ าอุปภค
บริภค (๎) ยุทธศาสตร์การสรຌางความมัไนคงของนๅ าภาคการผลิต (๏) ยุทธศาสตร์การจัดการนๅ าทวมละ
อุทกภัย (๐) ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพนๅ า (๑) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟຕนฟูสภาพปຆาตຌนนๅ าทีไสืไอมทรม
ละปງองกันการพังทลายของดิน ละ (๒) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 



 

 

 

 

 

 

 
บททีไ ๏ 

ภาพฉายอนาคตการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมของเทย 

฿นระยะ ๎์ ปขຌางหนຌา 
  



 

๒๑ 

 

บททีไ ๏  
ภาพฉายอนาคตการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมของเทย 

฿นระยะ ๎์ ปขຌางหนຌา 
 

การสรຌางภาพฉายอนาคต ปຓนกระบวนการมองภาพอนาคตระยะยาวซึไงการสรຌางภาพฉายอาจจะ
กิดขึๅนจากทางลือกตางโ ทัๅง฿นลักษณะทีไปຓนประดในความเมนนอน ละความสีไยง ดยภาพอนาคตจะ
ชวย฿หຌหในถึงการมีปฏิสัมพันธ์ของรงผลักดันตางโ ทีไมีความเมนนอนละปຓนหตุการณ์ทีไเมคาดคิดทีไมีผล
ตออนาคต ฿นการสรຌางภาพฉายครัๅงนีๅเดຌวิคราะห์พืไอคาดการณ์ถึงประดในทีไอาจจะกิดขึๅนละมีนัยส าคัญ 

ตอการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿นอนาคต นอกหนือจากหตุการณ์ทีไคาดวา 

จะกิดขึๅน (Current Trend) ดังทีไกลาวเวຌ฿นบททีไ ๎ ละ฿ชຌกระบวนการมองภาพอนาคต (Foresight)  
฿นการคຌนหาประดในทีไมีความเมนนอน (Uncertainties) ละปຓนหตุการณ์เมคาดคิด (Surprises)  
ทีไอาจจะกิดขึๅน ลຌวน ามาผานกระบวนการวิคราะห์พืไอสรຌางความชืไอมยงละสดง฿หຌหในปຓนภาพฉาย
อนาคตทีไมีความส าคัญ มีผลกระทบ฿นวงกวຌาง ละมีอกาสกิดขึๅนสูง ซึไงเดຌภาพฉายอนาคตรวม ๏ ภาพ 
รวมทัๅงเดຌสรຌางภาพฉายอนาคตทีไพึงประสงค์ พืไอน าเปสูการก าหนดนยบายละทิศทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿นระยะ ๎์ ปขຌางหนຌา ทีไสามารถรองรับละทาทันกับสถานการณ์ 
การปลีไยนปลงทีไจะกิดขึๅนตางโ ทัๅงภาย฿นละภายนอกประทศเดຌอยางหมาะสม ละปຓนชิงรุก ดยมี
รายละอียดดังนีๅ 

๏.ํ การวิคราะห์พืไอคຌนหาประดในทีไมีความเมนนอน ละปຓนหตุการณ์เมคาดคิดทีไอาจจะกิดขึๅน 
ละมีนัยส าคัญตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿นอนาคต 

การวิคราะห์พืไอคຌนหาประดในทีไมีความเมนนอน ละปຓนหตุการณ์เมคาดคิดทีไอาจจะกิดขึๅน  

ซึไงจะปຓนรงขับคลืไอน฿หຌกิดภาพฉายอนาคต เดຌ฿ชຌทคนิคบบการกวาดสัญญาณการปลีไยนปลง  

นวระนาบ (Horizon Scanning) ตามรูปบบ STEEP+ (Social, Technology, Economic, Environment, 

Politics, and Energy Components) เดຌก ดຌานสังคม ทคนลยี ศรษฐกิจ สิไงวดลຌอม การมืองละ
กฎหมาย ละพลังงาน ซึไงประดในทีไท าการคຌนหามี ๎ ลักษณะคือ ํ) ปຓนประดในทีไมีนวนຌมคอนขຌาง
นนอนทีไคาดวาจะกิดขึๅน ตยังเมสามารถระบุเดຌชัดจนถึงผลกระทบทีไจะกิดขึๅนกับทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอมวาปຓนชิงบวกหรือลบ ละ ๎) ปຓนประดในทีไมีความเมนนอนวาจะกิดขึๅน฿นอนาคต  
ตริไมมีสัญญาณบงชีๅละปຓนหตุการณ์เมคาดคิดทีไอาจจะกิดขึๅน ดยผลการวิคราะห์มีดังนีๅ 

๏.ํ.ํ ดຌานสังคม ประดในทีไส าคัญเดຌก 

๏.ํ.ํ.ํ การปลีไยนปลงดຌานประชากร 
ํ) การขຌาสูสังคมผูຌสูงอายุ สถานการณ์นวนຌมคอนขຌางนนอนทีไคาดวาจะ

กิดขึๅนคือ สัดสวนประชากรทีไมีอายุ ๒์ ปขึๅนเปจะพิไมสูงขึๅน ขณะทีไประชากรวัยท างานลดลง อันนืไองมาจาก



 

๒๒ 

 

ภาวะจริญพันธุ์ดຌานอัตราการกิดละการตายของประชากรลดลง฿นชวงทีไผานมา ประกอบกับความกຌาวหนຌา
ทางการพทย์ ท า฿หຌประชากรมีอายุขัยดยฉลีไยยาวนานขึๅน ตประชากรวัยท างานลดลง ซึไงจะท า฿หຌประทศเทย
มีสภาพสังคมผูຌสูงอายุดยสมบูรณ์ ฿นอีก ๎์ ปขຌางหนຌา ละขาดคลนประชากรวัยท างาน ดยจะสงผลตอ 
(ํ) การสริมสรຌางขีดความสามารถ฿นการขงขันของประทศลดลง (๎) การพิไมภาระงบประมาณของ
ภาครัฐ฿นการจัดระบบสวัสดิการละคา฿ชຌจาย฿นการบริการสุขภาพกผูຌสูงอายุ ละ (๏) การลดลงของผลิต
ภาพการผลิต฿นภาพรวมทีไสงผลกระทบตอระบบศรษฐกิจของประทศ อยางเรกใตาม อาจมีความเมนนอน 
ละหตุการณ์เมคาดคิด จากสถานการณ์ดຌานมลพิษ รคระบาด หรือภัยพิบัติทีไรุนรง จนสงผล฿หຌกิด 

การสูญสียชีวิตของประชากรกอนวัยอันควรปຓนจ านวนมาก ดยฉพาะผูຌสูงอายุทีไมีความสีไยงสูงตอการ
เดຌรับผลกระทบ  

๎) การยຌายถิไนฐานของประชากร สถานการณ์นวนຌมคอนขຌางนนอนทีไคาดวา
จะกิดขึๅนคือ ประชากรจะมีการยຌายถิไนฐานละมีรูปบบทีไซับซຌอนมากขึๅน ดยปัจจัยดຌานสังคม ละศรษฐกิจ
ทัๅงภาย฿นประทศ ภูมิภาคละลกจะปຓนรงผลักดัน฿หຌกิดการยຌายถิไนฐานของประชากรชนบทละมือง 
ละระหวางประทศ฿นลักษณะของการคลืไอนยຌายรงงานจากตางประทศทัๅงรงงานเรຌฝมือละรงงาน 

ทีไปຓนทักษะฝมือสูงหรือมีความชีไยวชาญขຌามา฿นประทศเทย หรือรงงานหรือผูຌชีไยวชาญของประทศเทย
ยຌายเปท างาน฿นประทศอืไน อยางเรกใตาม อาจกิดหตุการณ์เมคาดคิดจากภัยธรรมชาติ หรือผลกระทบ
จากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ ท า฿หຌประชาชนทีไประสบภัยพิบัติดังกลาวตຌองอพยพยຌายถิไนฐานขຌาเป
อาศัยอยู฿นพืๅนทีไทีไมีระบบการจัดการทีไดีละมีความปลอดภัยมากกวา 

๏.ํ.ํ.๎ การพิไมขึๅนของความปຓนมือง สถานการณ์นวนຌมคอนขຌางนนอนทีไคาดวาจะ
กิดขึๅนคือ มืองมีการขยายละกระจายเปยังภูมิภาคมากขึๅนตามทิศทางการพัฒนาศรษฐกิจของประทศ
ละการติบตของประชากร ซึไงหากขาดการวางผนละควบคุมทีไดีลຌว กใจะท า฿หຌมืองอาจขยายตัวรุกลๅ า 

ขຌาเปยังพืๅนทีไทีไควรสงวนรักษาเวຌพืไอปຓนพืๅนทีไสีขียวของมืองหรือพืๅนทีไรับนๅ า หรืออาจขยายเปยังพืๅนทีไ
ชนบทพิไมขึๅน ละการขยายตัวของมืองปຓนการสรຌางรงกดดันตอปริมาณความตຌองการดຌานการบริการ
สาธารณูปภค สาธารณูปการพิไมขึๅน รวมถึงการจัดการปัญหาตางโ ทีไกิดขึๅน ชน การจัดการมลพิษ  
การจัดการทรัพยากรนๅ า การคมนาคม ละพืๅนทีไสีขียว ฯลฯ ขณะดียวกันอาจสรຌางปัญหาภูมิทัศน์  
จากสภาพความออัดของผูຌมีรายเดຌนຌอยทีไอาศัยอยู฿นมือง ซึไงมีความสีไยงทีไจะเดຌรับผลกระทบดຌาน
สิไงวดลຌอมละสุขภาพ อยางเรกใดี การพัฒนามืองยังคงมีความเมนนอน฿นอนาคต฿นประดในวา  
จะสามารถยกระดับการพัฒนาศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตของประชาชน ละการปกปງองสิไงวดลຌอมเดຌ ดีเป
พรຌอมกันโ เดຌ ซึไงหากมีความปຓนเปเดຌกใจะปຓนอกาสส าคัญทีไจะชวยลดอุปสงค์ตอพลังงาน ละลดความกดดัน
ตอการ฿ชຌทีไดินละทรัพยากรธรรมชาติ ตทัๅงนีๅ ตຌองอาศัยความรวมมือ ทัศนคติ ละองค์ความรูຌของทุกภาคสวน 
รวมทัๅงการสนับสนุนงบประมาณ ละการบริหารจัดการของภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพดຌวย 

 



 

๒๓ 

 

๏.ํ.ํ.๏ ความสีไยงทีไจะกิดรคเมติดตอมากขึๅนซึไงปຓนสาหตุหลักของการสียชีวิต  
ละรคอุบัติ฿หม สถานการณ์นวนຌมคอนขຌางนนอนทีไคาดวาจะกิดขึๅนคือ ปัจจัยดຌานศรษฐกิจ ชน รายเดຌ 
ละการกระจายรายเดຌ ปຓนตຌน ละปัจจัยดຌานสังคม ชน การยຌายถิไนฐานของประชากร การขยายตัวของ
มืองทีไรวดรใว ละพฤติกรรมการบริภค ปຓนตຌน ละปัจจัยดຌานสิไงวดลຌอม ชน มลพิษสิไงวดลຌอมตางโ 
ปຓนตຌน ปัจจัยตางโ หลานีๅปຓนความสีไยงตอกิดรคเมติดตอมากขึๅน ชน รคกีไยวกับหัว฿จละหลอดลือด 
รคกีไยวกับระบบประสาท รคบาหวาน รคมะรใง ละรคจากสารมลพิษ ฯลฯ การจใบปຆวยดຌวยรคเมติดตอ
มีผลตอการสูญสียประชากรละสงผล฿หຌรัฐตຌองมีภาระคา฿ชຌจายดຌานการดูลสุขภาพประชากรพิไมขึๅน  
ซึไงสงผลตองบประมาณการพัฒนาประทศ รวมทัๅงการขาดคลนรงงานภาย฿นประทศ ขณะดียวกันอาจมี
ประดในความสีไยงทีไมีความเมนนอน ละเมคาดคิดกิดขึๅนคือ การพรระบาดของรคติดตอ หรือรคอุบัติ฿หม 
หรือรคติดชืๅอชนิด฿หมขึๅน ซึไงจะมีวิวัฒนาการการกลายพันธุ์ละพรระบาดของชืๅอรคอยางรวดรใว ดังชน
ทีไคยกิดขึๅน฿นอดีต ชน รคซาร์ส (SARS) ละเขຌหวัดนก ปຓนตຌน ทีไยากตอการควบคุมนืไองจากความสามารถ
฿นการจัดการรืไองตางโ ทีไกีไยวขຌอง ชน การปງองกันรคเม฿หຌพรกระจายดยฉพาะบริวณนวรอยตอ
ระหวางประทศพืไอนบຌาน การขຌาถึงระบบสุขาภิบาล นๅ าสะอาด มาตรฐานทางสุขภาพ ละสภาพภูมิอากาศ 

ทีไปลีไยนปลง ฯลฯ 

๏.ํ.ํ.๐ การปลีไยนปลงพฤติกรรมการด านินชีวิตของสังคม 

ํ) การปรับปลีไยนคานิยมละวัฒนธรรม สถานการณ์นวนຌมคอนขຌางนนอน
ทีไคาดวาจะกิดขึๅนคือ อิทธิพลของกระสลกาภิวัตน์ทีไกระจายเปอยางเรຌพรมดนทัไวลกจะมีความขຌมขຌน
ขึๅน ท า฿หຌผูຌคน฿นสังคมปรับปลีไยนคานิยมละวัฒนธรรมการด านินชีวิตทีไมีความหลากหลายมากขึๅน ละ
สงผล฿หຌรูปบบการด านินชีวิตทีไปຓนอกลักษณ์ดัๅงดิมของสังคมเทยทัๅง฿นรืไอง ประพณี วัฒนธรรม 
ทัศนคติ คานิยม ความชืไอ ละพฤติกรรม ปลีไยนปลงเปอยางรวดรใวหรืออาจสูญหายเป฿นทีไสุด ดยจะมี
รูปบบวิถีการด านินชีวิตบบ฿หม ชน การมีพฤติกรรมการบริภคบบวัตถุนิยม การมีคานิยมฟุງงฟງอ  
การมีความปຓนปัจจกบุคคลสูง การเมคารพสิทธิผูຌอืไนละเมยึดผลประยชน์สวนรวม ละการ฿ชຌชีวิตบบ 

ตางคนตางอยู ปຓนตຌน อยางเรกใตาม อาจมีการปลีไยนปลงทีไมีความเมนนอนกิดขึๅนคือ การทีไคนเทยเดຌมี
ความรูຌ ความขຌา฿จ฿นหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงมากขึๅน ละนຌอมน าเปประยุกต์฿ชຌสูการปฏิบัติ  
฿นทุกภาคสวน ละทุกระดับอยางปຓนรูปธรรมมากขึๅน ท า฿หຌกิดการปลีไยนปลงรูปบบคานิยมละ
วัฒนธรรมการด านินชีวิตทีไอยูบนพืๅนฐานของหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงทีไชวย฿หຌ กิดการอนุรักษ์
สิไงวดลຌอมมากขึๅน 

๎) พฤติกรรมการด ารงชีวิตของประชาชน สถานการณ์นวนຌมคอนขຌางนนอน
ทีไคาดวาจะกิดขึๅนคือ ประชาชนจะ฿ชຌวลาสวน฿หญอยูกับลกดิจิทัลมากขึๅน นืไองจากชวยสนับสนุนทัๅง฿น
การท างาน การรียนการสอน ละการติดตอสืไอสารทีไสามารถขຌาถึงละชืไอมตอกันเดຌสะดวกละรวดรใวขึๅน
บบเมตຌองพึไงพิงสถานทีไรวมกลุม รวมทัๅงอาจยกระดับเปสูการ฿หຌสิทธิกับพลมืองลกดิจิทัลทีไเมยึดติดกับ
ดินดนหรือชืๅอชาติ อยางเรกใดี อาจมีการปลีไยนปลงทีไมีความเมนนอนกิดขึๅนคือ พฤติกรรมของ



 

๒๔ 

 

ประชาชนทีไยึดติดกับลกดิจิทัล ท า฿หຌมีพฤติกรรมคลຌอยตามหรือลียนบบตามกระสหลักเดຌงาย ดยขาด
การกลัไนกรองละวิคราะห์฿นการลือก฿ชຌขຌอมูล พราะความเวຌวาง฿จละชืไอถือ฿นขຌอมูลส ารใจรูป ละขาด
การลงมือปฏิบัติ฿นพืๅนทีไจริง หรือด านินงานตามสภาพความปຓนจริง 

๏) รูปบบความสัมพันธ์ของคนตางวัย สถานการณ์นวนຌมคอนขຌางนนอนทีไ
คาดวาจะกิดขึๅนคือ ประทศเทยจะปຓนสังคมผูຌสูงอายุอยางสมบูรณ์บบ ละผูຌสูงวัยจะมีอายุการท างาน
ยาวนานขึๅน ขณะทีไประชากรวัยท างานลดลง จึงท า฿หຌกิดความตกตางระหวางชวงวัยมากขึๅน฿นระบบการ
ท างาน อยางเรกใดี อาจกิดความเมนนอนกิดขึๅนคือ อาจกิดการเรຌการบงวัยทีไมีทคนลยีสนับสนุน 

ซึไงชวยสรຌางความสัมพันธ์฿หຌสามารถท างานรวมกันเดຌอยางดี หรือมีชองวางทางความคิดระหวางชวงวัย  

มากขึๅน ละท า฿หຌกิดการบงยก฿นการท างานเดຌ 

๏.ํ.ํ.๑ ความหลืไอมลๅ าทางสังคม สถานการณ์นวนຌมคอนขຌางนนอนทีไคาดวา 

จะกิดขึๅนคือ ประทศเทยจะยังคงมีความเมทาทียมกันทางสังคมสูงนืไองจากปัจจัยหลายประการ ชน 
รูปบบของศรษฐกิจ สภาพสังคม ตຌนทุนทรัพย์สินของบุคคล ละองค์ความรูຌ ปຓนตຌน ซึไงอืๅอ฿หຌผูຌทีไมีอกาส
มากกวาสามารถขຌาถึงละ฿ชຌประยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ จึงท า฿หຌมีการ฿ชຌทุนทรัพยากรธรรมชาติ 
ทีไเมทาทียมละปຓนธรรม รวมทัๅงการจัดการเมมีประสิทธิภาพ อยางเรกใดี อาจมีความเมนนอนกิดขึๅน
คือ ความสามารถ฿นการปຂดอกาส฿หຌประชาชนขຌาถึงทคนลยี ขຌอมูล ละมีองค์ความรูຌทีไจะ฿ชຌประยชน์
จากทคนลยีพืไอสรຌางอกาส฿นการขຌาถึงละ฿ชຌประยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอยางปຓนธรรม  
ละยกระดับรายเดຌทีไอาจมีผล฿หຌความหลืไอมลๅ าทางสังคมลดลงเดຌ 

๏.ํ.๎ ดຌานทคนลยี ประดในทีไส าคัญเดຌก 
๏.ํ.๎.ํ การพัฒนาทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร สถานการณ์นวนຌมคอนขຌาง

นนอนทีไคาดวาจะกิดขึๅนคือ ทคนลยีดิจิทัล อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence: AI)  
ละทคนลยีการประมวลผลบบคลาวด์ คอมพิๅวติๅง (Cloud Computing) จะผลักดัน฿หຌทคนลยีสารสนทศ
ละการสืไอสารปຓนกลเกส าคัญตอการวางผนละการด านินกิจกรรมดຌานตางโ ชน กระบวนการผลิต  
การด านินธุรกิจ การบริหารงานของหนวยงานตางโ การศึกษา การสาธารณสุข ละกิจกรรมทางศรษฐกิจ
ละสังคมอืไนโ ฯลฯ ท า฿หຌสามารถประมวลผลละวิคราะห์ขຌอมูลขนาด฿หญเดຌอยางรวดรใว ถูกตຌองละมนย า 
ละมีการ฿ชຌทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ อยางเรกใดี อาจมีความเมนนอนคือ การพัฒนาทักษะ
ฝมือรงงาน฿หຌทันกับทคนลยีทีไปลีไยนปลง ซึไงรงงานบางประภทจะถูกทนทีไดຌวยทคนลยีละหุนยนต์ 
รงงานทีไมีทักษะการคิดวิคราะห์จะเดຌรับการจຌางงานจ านวนพิไมขึๅน รวมถึงการปรับรูปบบการท างาน 

ทีไเมยึดติดกับสถานทีไ ปຓนตຌน นอกจากนีๅ อาจมีหตุการณ์เมคาดคิดทีไสรຌางความสียหายขึๅน฿นสังคมเดຌคือ 
กิดสถานการณ์กอการรຌาย ละการจารกรรมขຌอมูล หรือการยงชิงอาชีพ ปຓนตຌน 

 



 

๒๕ 

 

๏.ํ.๎.๎ การพัฒนาทคนลยีชีวภาพ สถานการณ์นวนຌมคอนขຌางนนอนทีไคาดวา 

จะกิดขึๅนคือ ทคนลยีชีวภาพจะถูกน ามา฿ชຌ฿นการพัฒนาพืไอการกษตร อุตสาหกรรมอาหาร สิไงวดลຌอม 
ละการพทย์พืไอสุขภาพ พืไอการพิไมผลิตภาพละคุณภาพ฿นการผลิต พิไมภูมิตຌานทานตอศัตรูพืชหรือ
รคพืช พิไมคุณคาของผลผลิตทางอาหาร ละการผลิตวัคซีนปງองกันรค จากปัจจัยหลักดຌานความตຌองการ
อาหารทีไพิไมสูงขึๅนตามการพิไมขึๅนของประชากร ฿นขณะทีไมีขຌอจ ากัดดຌานทีไ ดินซึไงปຓนหลงผลิตอาหาร 
อยางเรกใดี อาจมีความเมนนอนกิดขึๅนคือ อาจท า฿หຌสายพันธุ์ดัๅงดิม฿นธรรมชาติสูญหายเปจนสงผลกระทบ
ตอความหลากหลายทางชีวภาพ ละความเมมัไนคงทางดຌานอาหาร  

๏.ํ.๎.๏ การพัฒนาทคนลยีวัสดุ สถานการณ์นวนຌมคอนขຌางนนอนทีไคาดวา 

จะกิดขึๅนคือ ทคนลยีวัสดุจะถูกพัฒนาพืไอทดทนทรัพยากรธรรมชาติทีไมีอยูจ ากัดหรือ฿ชຌลຌวหมดเป 
ละพืไอตอบสนองทคนลยี฿นอนาคตทีไจะถูกน ามาประยุกต์฿ชຌมาก฿นวงการพทย์ อุปกรณ์อิลใกทรอนิกส์  
การกใบประจุเฟฟງา การกอสรຌางอาคาร ละยานพาหนะมากขึๅน ฯลฯ ซึไงสงผลตอการพิไมประสิทธิภาพ฿นการ฿ชຌ
พลังงาน ละการยกระดับการพัฒนามือง฿หຌมีความปຓนปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม อยางเรกใดี อาจมีความเมนนอน
คือ อาจจะกิดปัญหารูปบบ฿หมกีไยวกับจากการ฿ชຌงาน หรือการจัดการวัสดุ ชน ชิๅนสวนอุปกรณ์อิลใกทรอนิกส์ 
หรือซลล์บตตอรีไทีไผลิตดຌวยนานทคนลยี ฯลฯ รวมถึงความตຌองการ฿ชຌพลังงานเฟฟງามากขึๅน 

๏.ํ.๎.๐ การพัฒนาทคนลยีการพิมพ์สามมิติ สถานการณ์นวนຌมคอนขຌางนนอน 

ทีไคาดวาจะกิดขึๅนคือ ทคนลยีการพิมพ์สามมิติจะมีการน ามาประยุกต์฿ชຌทัๅง฿นระดับครัวรือนละ
อุตสาหกรรมพิไมขึๅน สงผล฿หຌรูปบบการผลิตสินคຌาตຌองปรับปลีไยนปຓนเปตามวัตถุประสงค์ของผูຌ฿ชຌมากขึๅน 
ทนทีไการผลิตบบรูปบบดียว฿นปริมาณมาก ซึไงอาจจะท า฿หຌกิดการ฿ชຌทรัพยากรอยางคุຌมคาละ  

฿นปริมาณทีไพอดีกับความตຌองการ อยางเรกใดี อาจมีความเมนนอนกิดขึๅนคือ การทีไภาคธุรกิจละครัวรือน
สามารถขຌาถึงทคนลยีการพิมพ์สามมิติเดຌงาย อาจท า฿หຌมีสินคຌาหรือผลิตภัณฑ์หรือมีชองทางธุรกิจทีไจะ
ตอบสนองตอความตຌองการบริภคมากขึๅน ละสงผล฿หຌกิดการ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติละกิดของสียมากขึๅน 

๏.ํ.๎.๑ การพัฒนาทคนลยีทางการกษตร สถานการณ์นวนຌมคอนขຌางนนอนทีไ 
คาดวาจะกิดขึๅนคือ การกษตรจะเดຌรับการพัฒนาละปรับปลีไยนปຓนการกษตรบบสมัย฿หมดຌวย
ทคนลยีละนวัตกรรมพืไอ฿หຌสามารถผลิตอาหารเดຌพียงพอกับความตຌองการของประชากรทีไพิไมขึๅน
อยางรวดรใว ดยจะชวย฿หຌมีการ฿ชຌทรัพยากรทีไสอดคลຌองกับศักยภาพของพืๅนทีไอยางมีประสิทธิภาพละ
มนย า ชน การหวานมลใดพันธุ์ การ฿หຌปุ๋ย ละการรดนๅ า ปຓนตຌน หรือมีการ฿ชຌทคนลยีชีวภาพพืไอ  

พิไมผลิตภาพของผลผลิตทางการกษตร ละการบริหารจัดการ ชน การปรับปรุงพันธุ์พืช การตຌานทานรค
ละมลง ฯลฯ ซึไงจะชวยยกระดับรายเดຌของกษตรกร  ขณะดียวกันจะสงผล฿หຌมีการปรับปลีไยน
กระบวนการผลิต฿หຌปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมมากขึๅน ละสามารถรับมือกับสถานการณ์ตางโ อันปຓนผลจาก
สภาพภูมิอากาศทีไปลีไยนปลงเดຌ อยางเรกใตาม ยังคงมีความเมนนอนกิดขึๅนจากตຌนทุนการพัฒนาละ



 

๓์ 

 

การลงทุนพืไอปรับปลีไยนทคนลยีละนวัตกรรม รวมทัๅงศักยภาพละความพรຌอมของกษตรกรซึไงตຌอง฿ชຌ
ระยะวลา฿นการปรับปลีไยนรืไองตางโ ดังกลาว฿หຌสอดคลຌองละหมาะสมกับสถานการณ์ 

๏.ํ.๎.๒ การพัฒนาทคนลยีทางพลังงาน สถานการณ์นวนຌมคอนขຌางนนอนทีไ 
คาดวาจะกิดขึๅนคือ ความตกลงรวมกัน฿นการลดกຍาซรือนกระจกตามอัตราละชวงระยะวลาทีไก าหนดของ
นานาประทศ จะสงผล฿หຌมีการพัฒนาทคนลยีทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมพืไอพิไมประสิทธิภาพการ฿ชຌ
พลังงานละอนุรักษ์ชืๅอพลิง รวมทัๅงการพัฒนาพลังงานจากชีวมวลทีไจะชวยลดตຌนทุนของระบบพลังงาน
สงอาทิตย์ พลังงานลม ละมีความสะดวก฿นชีวิตประจ าวันมากขึๅน ประกอบกับราคาคาเฟฟງาทัไวลกพิไม
สูงขึๅน ท า฿หຌพลังงานจากธรรมชาติริไมมีจุดคุຌมทุนทีไหในชัดยิไงขึๅน อยางเรกใตาม ยังคงมีความเมนนอนจาก
ความผันผวนของราคาชืๅอพลิงฟอสซิลซึไงอาจท า฿หຌการพัฒนาเมตอนืไอง รวมทัๅงทคนลยีดังกลาวอาจ
สงผลกระทบตอฐานทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการขยะ ละความมัไนคงทางอาหาร 

๏.ํ.๎.๓ การถายทอดทคนลยี สถานการณ์นวนຌมคอนขຌางนนอนทีไคาดวาจะกิดขึๅน
คือ การถายทอดทคนลยียังคงปຓนประดในส าคัญทีไถูกน ามาสนอ฿นการจรจาความตกลงภาย฿ตຌกรอบ
ความรวมมือระหวางประทศ ตอาจยังคงมีความเมนนอนรืไอง ความตใม฿จละยินดีทีไจะ฿หຌความรวมมือ
พืไอ฿หຌกิดการลกปลีไยนละถายทอดทคนลยีกันอยางจริงจัง พืไอ฿หຌประชาคมลกสามารถปรับ
กระบวนการผลิตละบริภคทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม฿หຌดียิไงขึๅน หรืออาจปຓนพียงขຌอตกลง฿นระดับรัฐบาล
ตเมสามารถถายทอดลงสูภาคธุรกิจ จึงอาจท า฿หຌกิดความหลืไอมลๅ า฿นการขຌาถึงทคนลยีของประทศ
ก าลังพัฒนา รวมถึงปຓนตຌนทุน฿นการขงขันทีไสูงขึๅน ละขาดอิสระทางความคิด 

๏.ํ.๏ ดຌานศรษฐกิจ ประดในทีไส าคัญเดຌก 
๏.ํ.๏.ํ กระสลกาภิวัตน์ สถานการณ์นวนຌมคอนขຌางนนอนทีไคาดวาจะกิดขึๅนคือ 

ลกมีการถายทอ านาจทางศรษฐกิจสูทวีปอชียมากขึๅน ซึไงการรวมกลุมทางศรษฐกิจปຓนการสรຌาง 

ความรวมมือทางการคຌาละการลงทุนทัๅง฿นระดับทวิภาคี ภูมิภาค ละพหุภาคี ดยการรวมกลุมขตการคຌาสรี
จะมีความขຌมขຌนละมีบทบาทชัดจนมากขึๅน หากเมมีสงคราม หรือการกอการรຌาย หรือรคระบาดกิดขึๅน 
ศรษฐกิจลกดยรวมจะพัฒนาละจริญติบตตอเปดຌวยความกຌาวหนຌาทางวิทยาศาสตร์ ทคนลยีละ
นวัตกรรม รวมทัๅงการติบตของชนชัๅนกลางทีไมีการศึกษาทัไวลกซึไงคิดปຓนสัดสวนทีไพิไมขึๅน สงผล฿หຌการผลิต
ละบริภคมีมากขึๅน ถึงกระนัๅนกใตาม ยังคงมีการขงขันระหวางประทศ ละการยงชิงหลงพลังงาน นๅ าจืด 
ละหลงทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงประชาชนจะยงงานกันพิไมมากขึๅน อยางเรกใตาม อาจกิดหตุการณ์
เมคาดคิดคือ กิดความขัดยຌงจากกลุมนวคิดชาตินิยมทีไตอตຌานกระสลกาภิวัตน์พืไอตຌองการปกปງองประทศ 
ดยฉพาะประทศพัฒนาลຌวทีไเดຌรับผลกระทบจากการมีอัตราการวางงานพิไมขึๅน มีรงงานตางชาติขຌามา
ยงงานรงงานภาย฿นประทศ ละธุรกิจขนาด฿หญท า฿หຌธุรกิจขนาดลใกลຌมลง ดຌวยการกีดกันสินคຌาจาก
ตางประทศพืไอสรຌางงานละศรษฐกิจภาย฿นประทศ ท า฿หຌการคຌา การลงทุนระหวางประทศลดลง  ชน 
การลงทุน฿นประทศก าลังพัฒนาชะลอตวัลง ละขาดการถายทอดทคนลยี ปຓนตຌน 



 

๓ํ 

 

๏.ํ.๏.๎ การรวมกลุมทางศรษฐกิจ สถานการณ์นวนຌมคอนขຌางนนอนทีไคาดวา 

จะกิดขึๅนคือ การชืไอมยงระหวางประทศ฿นภูมิภาค ทัๅงดຌานศรษฐกิจ การคมนาคมขนสง การสืไอสาร  
จะพิไมขึๅนละพึไงพากันมากขึๅน พืไอปຓนการปຂดอกาสทีไกวຌางขึๅนส าหรับการคຌาละการลงทุน รวมถึงการ฿ชຌ
ทรัพยากรธรรมชาติรวมกันอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด สงผล฿หຌศรษฐกิจ฿นภูมิภาคขยายตัวละมีมูลคา 

ทางการคຌาสูงขึๅน ปัจจัยตางโ หลานีๅปຓนรงดึงดูด฿หຌนักลงทุน฿นประทศพัฒนาลຌวขຌามาลงทุน อยางเรกใตาม 
อาจมีความเมนนอนกิดขึๅนคือ ความพรຌอม ความมุงมัไน ละความเวຌวาง฿จของตละประทศภาย฿นกลุม
ทีไจะท า฿หຌกิดความรวมมือทีไค านึงถึงประยชน์ของกลุมประทศ฿หຌติบตเปพรຌอมโ กัน ละกิดการลกปลีไยน
การคຌาขายอยางสรี  

๏.ํ.๏.๏ อุตสาหกรรมทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม สถานการณ์นวนຌมคอนขຌางนนอนทีไ
คาดวาจะกิดขึๅนคือ การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมจะ฿หຌความส าคัญตอสิไงวดลຌอมมากขึๅนนืไองจาก  

รงกดดันของตลาดการคຌาทีไจะขงขันกันรุนรงขึๅนละมีนวนຌมทีไประทศตางโ จะน ามาตรการทีไเม฿ช
ภาษีมา฿ชຌปຓนครืไองมือ฿นการกีดกันการคຌาดยทางอຌอมมากขึๅน อาทิ มาตรฐานดຌานสิทธิมนุษยชน 
มาตรการความปลอดภัยของอาหาร ละมาตรฐานดຌานสิไงวดลຌอม ประกอบกับกระสความปຓนมิตรกับ
สิไงวดลຌอมสงผลตอการลือกบริภคของประชาชน ละการตอตຌานอุตสาหกรรมทีไท าลายสิไงวดลຌอม 

ของภาคประชาสังคม ท า฿หຌผลิตภัณฑ์฿หมสงผลกระทบขนาด฿หญ฿นวงกวຌางจนท า฿หຌสถานการณ์ 
ดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมดีขึๅน ตยังคงมีประดในความเมนนอนรืไอง ระดับของความปຓนมิตร
กับสิไงวดลຌอมทีไอาจปຓนพียงการปรับปรุงกระบวนการ฿นขัๅนปลาย ตเมกิดการปฏิรูปพืไอปรับปลีไยน
กระบวนการผลิต฿หมทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม฿หຌครอบคลุมทัๅงวงจร 

๏.ํ.๏.๐ การพัฒนาครงขายการคมนาคมละลจิสติกส์ สถานการณ์นวนຌมคอนขຌาง
นนอนทีไคาดวาจะกิดขึๅนคือ การสงสริมการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน฿หຌมีการชืไอมตอปຓนระบบครงขาย
การคมนาคมขนสงละลจิสติกส์ทัๅงระบบราง ทางถนน ทางนๅ า ละทางอากาศจะขยายตัวมากขึๅน ตัๅงต 
฿นระดับมือง ประทศ ละภูมิภาค ซึไงจะอ านวยความสะดวกตอการดินทาง ละการขนสงทางการคຌา  

เดຌรวดรใวขึๅน รวมถึงปຓนการพิไมประสิทธิภาพการ฿ชຌพลังงาน ลดตຌนทุนละการสูญสียทรัพยากร อยางเร 

กใตาม อาจมีประดในความเมนนอนคือ การขยายสຌนทางละการสัญจรมากขึๅนจะสงผลตอคุณภาพอากาศ 
การรุกลๅ าพืๅนทีไปຆาอนุรักษ์ ดยฉพาะบริวณนวรอยตอระหวางประทศพืไอนบຌาน หรือการขยายตัว  

ของมืองทีไปຓนเปอยางรวดรใวซึไงอาจกิดการรุกลๅ าเปยังพืๅนทีไทีไควรสงวนรักษาเวຌพืไอปຓนพืๅนทีไรับนๅ า หรือ
พืๅนทีไกษตรกรรมของมือง รวมทัๅงการกอสรຌางถนนหรือระบบรางรถเฟอาจท า฿หຌกิดการกีดขวางทาง
ระบายนๅ า ตลอดจนอาจกิดการ฿ชຌประยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทีไเมมีประสิทธิภาพ ละคุຌมคา 

๏.ํ.๏.๑ ความผันผวนของราคาสินคຌา฿นตลาดลก สถานการณ์นวนຌมคอนขຌางนนอน
ทีไคาดวาจะกิดขึๅนคือ สถานการณ์ศรษฐกิจลกบางชวงวลาอาจกิดการชะลอตัวลง ประกอบกับประชากร
ลกทีไพิไมขึๅน ละสถานการณ์ดຌานการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศมีนวนຌมทีไจะกิดรุนรงละบอยครัๅงขึๅน 



 

๓๎ 

 

จนอาจสรຌางความสียหายตอระบบศรษฐกิจ ซึไงอาจสงผลกระทบ฿หຌสินคຌาอุปภค บริภคขาดคลนละมี
ราคาพงขึๅนจนอาจถึงขัๅนวิกฤตทีไครอบคลุมเปทัไวลกเดຌ อยางเรกใตาม อาจมีความเมนนอนกิดขึๅนคือ 
ความกຌาวหนຌาทางทคนลยีจะชวยพิไมประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพ ละการกใบรักษาสินคຌาอุปภค
บริภคซึไงจะปຓนการลดรงกดดันตอการบุกรุกพืๅนทีไปຆาพืไอการยังชีพหรือประยชน์อืไนโ หรืออาจมีการ
พัฒนารูปบบการท าการกษตร฿นลักษณะบบนวตัๅง 

๏.ํ.๐ ดຌานสิไงวดลຌอม ประดในทีไส าคัญเดຌก 
๏.ํ.๐.ํ ความสืไอมทรมของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สถานการณ์นวนຌมคอนขຌาง

นนอนทีไคาดวาจะกิดขึๅนคือ การพิไมขึๅนของประชากรลก ละการขยายตัวของศรษฐกิจ สงผล฿หຌมีการ
ปลีไยนปลงการ฿ชຌประยชน์ทีไดินทีไอาจท า฿หຌบางพืๅนทีไกิดความสืไอมทรมของคุณภาพดิน คุณภาพนๅ า 
ละคุณภาพอากาศ รวมถึงการสูญสียรธาตุทีไส าคัญ ดยฉพาะรลหะทีไจะน าเป฿ชຌ ฿นการผลิตอุปกรณ์
อิลใกทรอนิกส์ อยางเรกใตาม อาจมีความเมนนอนกิดขึๅนคือ การสริมสรຌางละขับคลืไอนศรษฐกิจละ
สังคมทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม฿นทุกภาคสวนเดຌปຓนรูปธรรม สงผล฿หຌการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
มีประสิทธิภาพ มลพิษลดลง ละสามารถคืนความอุดมสมบูรณ์฿หຌกับธรรมชาติเดຌ 

๏.ํ.๐.๎ การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ สถานการณ์นวนຌมคอนขຌางนนอนทีไคาดวา
จะกิดขึๅนคือ ความปรปรวนของสภาพอากาศทีไรุนรงขึๅน มีความถีไพิไมขึๅนละยากตอการคาดการณ์ ชน 
ปริมาณนๅ าฝน จ านวนวันฝนตก ละอุณหภูมิฉลีไย ฯลฯ จะสงผลกระทบตอความมัไนคงทางอาหารละนๅ า 
ปัญหานๅ าทวมละภัยลຌง ละอุณหภูมิสูงขึๅน รวมถึงภัยคุกคามตอชีวิตความปຓนอยูของประชาชน  
การตัๅงถิไนฐาน ระบบสาธารณูปภค สาธารณูปการ ระบบนิวศละความหลากหลายทางชีวภาพ ซึไงนานา
ประทศเดຌตระหนักถึงผลกระทบทีไจะกิดขึๅน จึงเดຌรวมมือกันลดการปลอยกຍาซรือนกระจกดยตัๅงปງาหมาย
ควบคุมการพิไมขึๅนของอุณหภูมิลกฉลีไยเม฿หຌกิน ๎ องศาซลซียส มืไอทียบกับยุคกอนอุตสาหกรรม ละ
มุงพยายามควบคุมเม฿หຌกิน ํ.๑ องศาซลซียส อยางเรกใตาม อาจมีความเมนนอนกิดขึๅนคือ ความขຌมขຌน 

ของระดับความรวมมือ฿นตละประทศทีไจะรวมกันควบคุมการปลอยกຍาซรือนกระจก฿หຌกิดขึๅนปຓนผลส ารใจ 
รวมทัๅงอาจกิดหตุการณ์เมคาดคิด ชน การกิดนๅ าทวมบริวณพืๅนทีไติดชายฝัດงทะล การขาดคลนอาหารละ
นๅ าสะอาด การขยายพันธุ์ละการกลายพันธุ์ของชืๅอรค ละความผิดปกติของระบบนิวศมหาสมุทร ปຓนตຌน 

๏.ํ.๐.๏ ผลกระทบของปัญหามลพิษสิไงวดลຌอมตอสุขภาพ  สถานการณ์นวนຌม
คอนขຌางนนอนทีไคาดวาจะกิดขึๅนคือ ประชาชน฿นหลายพืๅนทีไจะเดຌรับผลกระทบจากการจริญติบต 

ทางศรษฐกิจทีไสงผลกระทบตอคุณภาพสิไงวดลຌอม จนน าเปสูการกิดความตระหนักรูຌถึงปัญหามลพิษ 

ทีไสงผลกระทบตอสิไงวดลຌอมละสุขภาพมากขึๅน อยางเรกใตาม อาจมีความเมนนอนกิดขึๅนคือ  
การปลีไยนปลงดຌานสิไงวดลຌอมทีไมักกิดขึๅนอยางชຌาโ หรือสงผลกระทบปຓนครัๅงคราว ซึไงท า฿หຌการ฿ส฿จ
ของประชาชนปຓนพียงชวงสัๅนโ ผนวกกับตຌนทุนการพัฒนาทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมปຓนการพิไมภาระ
คา฿ชຌจาย ซึไงท า฿หຌการปลีไยนปลงเปสูความปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมอาจกระท าเดຌยากหรืออาจมีความลาชຌา 



 

๓๏ 

 

๏.ํ.๐.๐ การพัฒนาบนฐานการ฿ชຌประยชน์จากระบบนิวศ สถานการณ์นวนຌม
คอนขຌางนนอนทีไคาดวาจะกิดขึๅนคือ ความตຌองการ฿ชຌประยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 
ทรัพยากรนๅ า ทรัพยากรดิน ละทรัพยากรทางทะล฿นระบบนิวศตางโ พืไอกิจกรรมทางการกษตรละ
อุตสาหกรรม การทองทีไยว ละพลังงานมีนวนຌมสูงขึๅน สงผล฿หຌกิดการสูญสียการบริการของระบบ
นิวศ การขาดคลนทรัพยากร รวมถึงอาจกิดการยงชิงการ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติทีไกลายปຓนประดใน
ความขัดยຌงระหวางประทศหรือระหวางพืๅนทีไทีไรุนรงขึๅน อยางเรกใตาม อาจมีความเมนนอนกิดขึๅน 

จากกระสการหวงหนละอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ละการบงปันการ฿ชຌประยชน์
อยางทาทียมละปຓนธรรม รวมทัๅงการพัฒนาทคนลยีพืไอลดละทดทนการ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาต ิ

๏.ํ.๐.๑ การปลีไยนปลงการ฿ชຌประยชน์ทีไดิน สถานการณ์นวนຌมคอนขຌางนนอน 

ทีไคาดวาจะกิดขึๅนคือ ความตຌองการ฿ชຌทีไดินพืไอการด านินกิจกรรมทางศรษฐกิจ การพัฒนาครงสรຌาง
พืๅนฐานการคมนาคมขนสงพืไอชืไอมตอสຌนทางทัๅงภาย฿นประทศกับตางประทศ การติบตละขยายตัว
ของมือง ละการคลืไอนยຌายของประชากร ท า฿หຌรูปบบการ฿ชຌประยชน์ทีไดินปลีไยนปลงเปอยางมาก 
จนสงผลกระทบตอระบบนิวศ ละกิดปัญหาสิไงวดลຌอม อยางเรกใตาม อาจมีความเมนนอนกิดขึๅนคือ 
ประสิทธิภาพการบังคับ฿ชຌกฎหมาย ละความขຌมขใงของประชาชนซึไงจะสงผลกระทบตอการพัฒนา
ศรษฐกิจละสังคม รวมทัๅงการปลีไยนปลงการ฿ชຌประยชน์ทีไดินดຌวย 

๏.ํ.๐.๒ ระดับนๅ าทะลทีไสูงขึๅน สถานการณ์นวนຌมคอนขຌางนนอนทีไคาดวาจะกิดขึๅน
คือ การพิไมขึๅนของอุณหภูมิลก การละลายของธารนๅ าขใงขัๅวลก รวมถึงการทรุดตัวของผนดิน ท า฿หຌ
ระดับนๅ าทะลสูงขึๅน ประกอบกับความตຌองการ฿ชຌนๅ าบาดาลละนๅ า฿ตຌดินพิไมมากขึๅน รวมถึงพืๅนทีไปຆาตຌนนๅ าทีไ
ปຓนหลงดูดซับนๅ าลดลง จนกิดความเมสมดุลของระดับนๅ า฿ตຌดินทีไจะเปผลักดันนๅ าทะล จนท า฿หຌนๅ าทะล
ทรกซึมขຌามาตามมนๅ าละนๅ า฿ตຌดินซึไงสงผลกระทบตอการด ารงชีวิต฿นสังคมละระบบศรษฐกิจ 
ขณะดียวกันอาจมีหตุการณ์เมคาดคิดของกระสนๅ าทะลทีไอาจมีความรุนรงละมีระดับนๅ าสูงขึๅนจนท า฿หຌ
ความรุนรงของการกัดซาะชายฝัດงพิไมขึๅน 

๏.ํ.๑ ดຌานการมืองละกฎหมาย ประดในทีไส าคัญเดຌก 
๏.ํ.๑.ํ การมีสวนรวมของประชาชนปຂดกวຌางขึๅน สถานการณ์นวนຌมคอนขຌางนนอน

ทีไคาดวาจะกิดขึๅนคือ สิทธิมนุษยชนจะมีความส าคัญมากขึๅนตอการด านินกิจกรรมทางการมือง ศรษฐกิจ 
สังคม ละทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ดยประชาชนจะมีการคลืไอนเหวจากการเดຌรับสิทธิพึงมี
ตามทีไกฎหมายระบุเวຌมากขึๅน รวมถึงสิทธิ฿นการรียกรຌองพืไอการปกปງองตนองละชุมชน ดังนัๅน ภาครัฐจึง
ตຌอง฿ส฿จละ฿หຌความส าคัญกับการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยางขຌมขຌน ชน การก าหนด฿หຌประชาชน
มสีวนรวม฿นการพิจารณาผลกระทบตอสิไงวดลຌอมละชุมชนมากขึๅน฿นครงการพัฒนาตางโ หรือการค านงึถึง
ผลกระทบทีไมีระดับสูงตอประชาชน฿นการพัฒนาระบบสาธารณูปภคพืๅนฐานบางประภท ชน รงเฟฟງา
จากชืๅอพลิงขยะหรือถานหิน ซึไงจะท า฿หຌรูปบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมมีความ



 

๓๐ 

 

ซับซຌอนมากขึๅน ปຓนตຌน อยางเรกใตาม อาจมคีวามเมนนอนกิดขึๅนคือ ความปรง฿สของกระบวนการมีสวน
รวมทีไจะท า฿หຌกิดประยชน์สูงสุดตอการพัฒนาอยางสมดุล 

๏.ํ.๑.๎ ธรรมาภิบาล สถานการณ์นวนຌมคอนขຌางนนอนทีไคาดวาจะกิดขึๅนคือ การปกครอง 
การบริหาร ละการด านินงานภาย฿นองค์กรจะมีความปຓนธรรม ปรง฿ส มีความรับผิดชอบ ละปຂดอกาส฿หຌ
ผูຌมีสวนเดຌสวนสียขຌามามีสวนรวมมากขึๅน รวมทัๅงมีทคนลยีทีไอืๅอ฿หຌกิดชองทางการผยพรขຌอมูลตอ 

สาธารณะ ละขຌาถึงขຌอมูลเดຌงายละสะดวก อยางเรกใตาม อาจยังมีความเมนนอนคือ ความสามารถ฿นการปຂด
ชองวางของระบบการบริหารงานภาครัฐละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนพืไอ฿หຌกิดความปຓนธรรมาภิบาล ละ
ครืไองมือทีไจะควบคุมการด านินงานของภาคอกชน รวมทัๅงการพัฒนาบุคลากร฿หຌยึดหลักธรรมาภิบาล  

๏.ํ.๑.๏ การกระจายอ านาจสูทຌองถิไน สถานการณ์นวนຌมทีไคอนขຌางนนอนทีไคาดวา 
จะกิดขึๅนคือ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนจะมีบทบาทจากทีไเดຌรับการถายอนภารกิจจากสวนกลางพืไอการ
ด านินกิจกรรมตางโ ฿นพืๅนทีไมากขึๅน พืไอ฿หຌกຌเขปัญหา฿นพืๅนทีไเดຌอยางหมาะสมละรวดรใว ลดชองวาง 
ทางสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ฿นพืๅนทีไถูกจัดสรรตามความตຌองการของคน฿นพืๅนทีไ ประชาชน฿นทຌองถิไนทีไมี
ความรูຌความสามารถขຌามามีสวนรวมมากขึๅน อยางเรกใตาม อาจกิดความเมนนอนคือ การกระจายอ านาจ
สูองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนอาจจะยังคงขาดความจริงจังละความตอนืไองจากรัฐสวนกลาง ท า฿หຌองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนยังคงตຌองพึไงพิงงบประมาณจากสวนกลาง ละขาดบุคลากร รวมทัๅงอาจกิดความ
ขัดยຌง฿หมจากกระบวนการการกระจายอ านาจ 

๏.ํ.๑.๐ กระบวนการยุติธรรมดຌานสิไงวดลຌอม สถานการณ์นวนຌมคอนขຌางนนอน 

ทีไคาดวาจะกิดขึๅนคือ กระบวนการยุติธรรมดຌานสิไงวดลຌอมจะเดຌรับการพัฒนา ท า฿หຌการฟງองรຌอง฿นคดี
สิไงวดลຌอมมีความสะดวกยิไงขึๅน ดยปຂดอกาส฿หຌประชาชนหรือองค์กรมีสวน฿นการฟງองคดีทนผูຌสียหาย 
มีการฟງองคดีปຓนกลุม ยกวຌนคาธรรมนียมศาล รวมทัๅงพิไมบทบาทของศาลละอัยการ฿นการสวงหา
หลักฐานละตรวจสอบพยานหลักฐานดຌวยตนองเดຌ นอกจากนีๅ ยังมีกลเกการปງองกันเม฿หຌกิดการกอมลพิษ
หรือการคุຌมครองชัไวคราวกอนขຌาสูกระบวนการพิจารณาคดีพืไอยับยัๅงการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
ละระงับการกอมลพิษอยางทันทวงที อยางเรกใตาม อาจกิดความเมนนอนคือ การจัด฿หຌมีระบบการด านินคดี 
ดຌานสิไงวดลຌอมทีไมีอกภาพ ปຓนบรรทัดฐานดียวกันละการพัฒนาความชีไยวชาญฉพาะดຌานของ 
ผูຌทีไกีไยวขຌอง อาจยังเมกิดขึๅนอยางปຓนรูปธรรม 

๏.ํ.๒ ดຌานพลังงาน ประดในทีไส าคัญเดຌก 
๏.ํ.๒.ํ สัดสวนการผลิตพลังงานหมุนวียน สถานการณ์นวนຌมคอนขຌางนนอน 

ทีไคาดวาจะกิดขึๅนคือ กิดการลงทุนพืไอการผลิตพลังงานเฟฟງาจากหลงพลังงานทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม
฿นปริมาณทียบทากับพลังงานจากฟอสซิล ทีไสงผล฿หຌปริมาณการปลอยกຍาซรือนกระจกลดลงเดຌมาก 
อยางเรกใตาม อาจมีความเมนนอนทีไกิดจากความเมสถียรของผลิตภาพการผลิตเฟฟງาจากพลังงาน
หมุนวียน ผนวกกับประดในความมัไนคงทางอาหาร ท า฿หຌการลงทุนเมมีความกຌาวหนຌา ดยยังคงตຌอง฿ชຌ



 

๓๑ 

 

พลังงานเฟฟງาทีไมาจากฟอสซิลปຓนหลัก รวมทัๅงความผันผวนของราคาชืๅอพลิงฟอสซิล ซึไงสงผลตอความ  

คุຌมทุน฿นการลงทุนดຌวย 

๏.ํ.๒.๎ ความนิยมบริภคสินคຌาทีไ฿ชຌพลังงานเฟฟງาตไ า สถานการณ์นวนຌมคอนขຌาง
นนอนทีไคาดวาจะกิดขึๅนคือ ผูຌบริภคมีความสน฿จซืๅอสินคຌาทีไประหยัดพลังงานมากขึๅน นืไองจากราคา 

คาเฟฟງาจะสูงขึๅน ถึงกระนัๅนกใตาม พฤติกรรมการบริภคจะปลีไยนปลงเปอยางชຌาโ ตามระดับการพัฒนา
รายเดຌของประชาชน ดยจะมีการพัฒนาทคนลยีพลังงานพืไอ฿หຌมีประสิทธิภาพสูงขึๅน สงผล฿หຌสามารถ
พัฒนาผลิตหลงส ารองเฟฟງาทีไมีขนาดลใกลง ละกใบประจุเดຌ ยาวนานขึๅน อยางเรกใตาม ยังมี 
ความเมนนอนคือ ปริมาณการบริภคสินคຌาทีไ฿ชຌพลังงานเฟฟງาตไ าอาจยังเมสามารถลดปริมาณการ฿ชຌเฟฟງา
฿นภาพรวมทีไจะพิไมขึๅนเดຌ นืไองจากการ฿ชຌสินคຌา วัสดุ ละอุปกรณ์ทีไบริภคเฟฟງาจะมีปริมาณสูงขึๅน  

ทีไสามารถชืไอมตอครือขายออนเลน์เดຌ฿นอนาคต ชน การพัฒนามืองสูการปຓนมืองอัจฉริยะ การคมนาคม
ขนสงอัจฉริยะ ละการกษตรอัจฉริยะ ปຓนตຌน  

๏.ํ.๒.๏ การพึไงพิงพลังงานฟอสซิลจากตางประทศ สถานการณ์นวนຌมคอนขຌางนนอน
ทีไคาดวาจะกิดขึๅนคือ ประทศเทยยังคงตຌองอาศัยชืๅอพลิงฟอสซิลจากตางประทศมากกวาครึไงหนึไงทีไผลิต
เดຌองภาย฿นประทศ ละมีนวนຌมพิไมสูงขึๅน ซึไงจะมีผลตอปริมาณการปลอยกຍาซรือนกระจกทีไสูงขึๅน 
ขณะดียวกันมีนวนຌมการพัฒนาพลังงานทดทนมากขึๅนซึไงจะชวยลดปริมาณการปลอยกຍาซรือนกระจก 
ตทคนลยีสวน฿หญปຓนการน าขຌาจากตางประทศ อยางเรกใตาม อาจมีความเมนนอนกิดขึๅนกีไยวกับ
นยบายดຌานพลังงาน ซึไงรวมถึงการ฿ชຌพลังงานนิวคลียร์฿นการผลิตเฟฟງา พืไอรองรับปริมาณความตຌองการ
฿ชຌเฟฟງาทีไสูงขึๅนจากการขยายตัวของขตศรษฐกิจพิศษ ละหลงทองทีไยว รวมทัๅงวัสดุละสินคຌา 

ทีไหลากหลายขึๅน  

๏.๎ รงขับคลืไอนหลักทีไ฿ชຌปຓนรงยึดยงส าหรับการสรຌางภาพฉายอนาคต 

การสรຌางภาพฉายอนาคต ปຓนการวิคราะห์ดยน าประดในทีไมีความเมนนอน ละปຓนหตุการณ์  
เมคาดคิดทีไอาจจะกิดขึๅน฿นอนาคต ตามทีไเดຌศึกษาเวຌ฿นหัวขຌอ ๏.ํ มายึดยงกัน พืไอพิจารณาถึง 
ความปຓนเปเดຌของหตุการณ์หรือผลกระทบทีไมีตอการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

ทีไอาจจะกิดขึๅน฿นอนาคต ตนืไองจากประดในความเมนนอน ละหตุการณ์เมคาดคิดดังกลาว มีจ านวน
มากละมีความหลากหลาย ซึไงสามารถน ามา฿ชຌ฿นการสรຌางภาพอนาคตเดຌจ านวนมาก ดังนัๅน จึงเดຌก าหนด
รงขับคลืไอนหลักทีไส าคัญขึๅน จ านวน ๏ รง ดยพิจารณาก าหนดละคัดลือกจากประดในทีไมีลักษณะปຓน
กระบวนการทีไเม฿ชปຓนผลลัพธ์ตมีผลกระทบละมีอิทธิพลทีไสามารถชืไอมยงระหวางมิติศรษฐกิจ สังคม ละ
สิไงวดลຌอม ขณะดียวกันกใยังคงมีความขัดยຌง฿นตัวองสูง ละสามารถปຓนตัวทนของประดในความเมนนอน 
ละหตุการณ์เมคาดคิดดังกลาว พืไอ฿ชຌปຓนกรอบ฿นการสรຌางภาพอนาคตฉพาะทีไมีอกาสกิดขึๅนสูง  
มีความส าคัญ ละมีผลกระทบ฿นวงกวຌาง เดຌจ านวน ๏ ภาพ ดยรงขับคลืไอนหลักมีรายละอียดดังนีๅ 



 

๓๒ 

 

๏.๎.ํ ความปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ปຓนประดใน฿หญทีไส าคัญระดับลก นืไองจากนานาประทศ
เดຌตระหนักถึงความเมยัไงยืนทีไยังคงกิดขึๅนทัไวลก จึงเดຌผลักดันนวคิดความปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมมา฿ชຌ 
฿นอันทีไจะสงสริม฿หຌการพัฒนามีความสมดุลทัๅง฿นมิติศรษฐกิจ สังคม ละสิไงวดลຌอม ละน าเปสู 
ความยัไงยืนเดຌ ดยประดในความปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมจะปຓนตัวทนของปัจจัยนวนຌมทีไสัมพันธ์กับ
ประดในทิศทางการปลีไยนปลงดຌานสังคมละศรษฐกิจ ละประดในทิศทางการพัฒนาทคนลยี นวัตกรรม 
ละพลังงาน ซึไง฿นอนาคตทัไวลกจะมุงมัไน฿นการก าหนดทิศทางการพัฒนาประทศ฿นประดในหลานีๅอยางชัดจน
ละขຌมขຌนขึๅน ตอาจยังมีความเมชัดจนรืไอง ระดับความตกตางของความปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม  
ละความรวมมือ รวมถึงการสนับสนุนอยางจริงจังจากประทศทีไพัฒนาลຌว ชน การถายทอดองค์ความรูຌ 
ทคนลยีละนวัตกรรมทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ดยมิเดຌมุงถึงผลประยชน์ชิงการคຌา การลงทุนพียงอยางดียว 
ดังนัๅน จึงอาจจะปຓนทัๅงอกาสละความสีไยงตอทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

๏.๎.๎ การกระจายความปຓนมือง ปຓนประดใน฿หญทีไส าคัญ นืไองจากนวนຌมมืองจะมีการ
กระจายตัวเปตามภูมิภาคละมีบทบาททีไหลากหลายรูปบบตามทิศทางการพัฒนาประทศทีไสงสริม฿หຌ 
กิดความปຓนมืองขึๅน ซึไงสงผล฿หຌกิดการปลีไยนปลง฿นชิงพืๅนทีไ รวมถึงครงสรຌางละขนาดของประชากร 
ละยังสงผลกระทบตอความสัมพันธ์ระหวางมิติศรษฐกิจ สังคม ละสิไงวดลຌอม ดยประดในการกระจาย
ความปຓนมืองจะปຓนตัวทนของปัจจัยนวนຌม฿นประดในทีไสัมพันธ์กับการปลีไยนปลงดຌานศรษฐกิจ 

ละสังคม การพิไมขึๅนของความปຓนมือง การพัฒนาทคนลยีละนวัตกรรม การปลีไยนปลงดຌาน
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ละสิทธิของประชาชน ซึไง฿นอนาคตมีผลตอการจัดวางละควบคุม
มือง฿หຌปຓนระบียบบบผน หรือมืองอาจกิดการขยายตัวทีไขาดการควบคุมอยางขຌมงวด หรืออาจกิด
การปลีไยนปลงรูปบบการ฿ชຌประยชน์ทีไดินทีไเมหมาะสมมากขึๅน 

๏.๎.๏ ความเรຌพรมดน ปຓนประดใน฿หญทีไส าคัญ฿นยุคลกาภิวัตน์ ดยมีทุนนิยมสรีละ 

การรวมกลุมทางศรษฐกิจปຓนบทบาทหลัก ประกอบกับการพัฒนาทคนลยีทีไมีความกຌาวหนຌาอยางรวดรใว
฿นลักษณะกຌาวกระดดละสรຌางการชืไอมตอจนกิดความเรຌพรมดนทัไวลก จึงปຓนประดในทีไมีอิทธิพล
ส าคัญทีไกอ฿หຌกิดการปลีไยนปลงตางโ ขึๅน ชน การกิดนวัตกรรม฿หมโ การตลาดบบ฿หม ขຌอตกลง
ระหวางประทศ ภาวะคนวางงาน การหลอหลอมวัฒนธรรม ละการกิดนวคิดปกปງองผลประยชน์ประทศ 
ปຓนตຌน ดยประดในความเรຌพรมดนจะ฿ชຌปຓนตัวทนของปัจจัยนวนຌม฿นประดในทีไสัมพันธ์กับทิศทาง 
การพัฒนาศรษฐกิจ การคลืไอนยຌายประชากร ละการบริภคทรัพยากรธรรมชาติ ซึไง฿นอนาคตนวนຌม
ของกระสลกาภิวัตน์ยังคงมีอิทธิพลอยางตอนืไอง หรืออาจกิดการปลีไยนปลงขนาด฿หญ ชน รูปบบ
ระบบศรษฐกิจ฿หมทีไน าเปสูการปลีไยนผานครัๅง฿หญ ซึไงจะปຓนทัๅงอกาสละความสีไยงตอทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม 

 

 



 

๓๓ 

 

๏.๏ ชุดความคิดทีไ฿ชຌปຓนกรอบ฿นการสรຌางภาพฉายอนาคต 

ชุดความคิดทีไ฿ชຌปຓนกรอบ฿นการสรຌางภาพฉายอนาคต จัดท าขึๅนพืไอ฿ชຌปຓนคຌาครงหรือครงรางของ
ภาพฉายอนาคต฿หຌสามารถจัดท ารายละอียดของหตุการณ์ทีไมีนืๅอหาชัดจนละชืไอมยงกันปຓนรืไองราว 
ดยเดຌน า ๏ รงขับคลืไอนหลัก฿นหัวขຌอ ๏.๎ มาจับคูละ฿ชຌปຓนรงยึดกัน ซึไงจะเดຌจ านวน ๏ คู คือ  

- คูทีไ ํ ความปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมกับการกระจายความปຓนมือง  
- คูทีไ ๎ ความปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมกับความเรຌพรมดน ละ 

- คูทีไ ๏ การกระจายความปຓนมืองกับความเรຌพรมดน  
จากนัๅนจะคัดลือกปัจจัยรงขับคลืไอนทีไมีความเมนนอน ละปຓนหตุการณ์เมคาดคิด ตามหัวขຌอ ๏.ํ 

ทีไมีความสอดคลຌองกับรงขับคลืไอนหลักตละคู ละมีนัยส าคัญตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม฿นภาพกวຌาง พืไอปຓนตัวทนดຌานสังคม ทคนลยี ศรษฐกิจ สิไงวดลຌอม การมืองละกฎหมาย 
ละพลังงาน ตัวทนละ ๎ ประดใน รายละอียดสดงดังตารางทีไ ํ  

ตารางทีไ ํ ชุดความคิดทีไ฿ชຌปຓนกรอบ฿นการสรຌางภาพฉายอนาคต 

ดຌาน 
ความปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม 

กับการกระจายความปຓนมือง 
ความปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม 

กับความเรຌพรมดน 

การกระจายความปຓนมือง  
กับความเรຌพรมดน 

สังคม ํ. การปลีไยนปลงพฤติกรรม
การด านินชีวิตของสังคม 

๎. การพิไมขึๅนของความปຓนมือง 

ํ. การปลีไยนปลงดຌานประชากร 
๎. ความสีไยงทีไจะกิดรค 

เมติดตอละรคอุบัติ฿หม 

ํ. การพิไมขึๅนของความปຓนมือง 
๎. ความหลืไอมลๅ าทางสังคม 

ทคนลยี ํ. ความกຌาวหนຌาทางทคนลยี 
การกษตร พลังงาน ละวัสดุ 

๎. การพัฒนาทคนลยีสืไอสาร
ละสารสนทศ 

ํ. ความกຌาวหนຌาทางทคนลยี 
การกษตร พลังงาน ละวัสดุ 

๎. การถายทอดทคนลยี 

ํ. การพัฒนาทคนลยีสืไอสาร
ละสารสนทศ 

๎. การพัฒนาทคนลยี 
ชีวภาพ 

ศรษฐกิจ ํ. กระสลกาภิวัตน์ 
๎. การพัฒนาครงขายระบบ 

การคมนาคมละลจิสติกส์ 

ํ. อุตสาหกรรมทีไปຓนมิตรกับ
สิไงวดลຌอม 

๎. การรวมกลุมทางศรษฐกิจ 

ํ. ความผันผวนของราคาสินคຌา
฿นตลาดลก 

๎. การรวมกลุมทางศรษฐกิจ 

สิไงวดลຌอม ํ. การพัฒนาบนฐานการ฿ชຌ
ประยชน์จากระบบนิวศ 

๎. การปลีไยนปลงการ฿ชຌ
ประยชน์ทีไดิน 

ํ. การปลีไยนปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

๎. ผลกระทบของปัญหามลพิษ
สิไงวดลຌอมตอสุขภาพ 

ํ. ความสืไอมทรมของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๎. ระดับนๅ าทะลทีไสูงขึๅน 

การมือง
ละ

กฎหมาย 

ํ. การกระจายอ านาจ 

๎. การมีสวนรวมของประชาชน 

ํ. การมีสวนรวมของประชาชน 

๎. กระบวนการยุติธรรม
สิไงวดลຌอม 

ํ. การกระจายอ านาจ 

๎. ธรรมาภิบาล 

พลังงาน ํ. สัดสวนพลังงานหมุนวียน 

๎. การบริภคสินคຌาทีไ฿ชຌพลังงาน
เฟฟງาตไ า 

ํ. สัดสวนพลังงานหมุนวียน 

๎. การพึไงพิงพลังงานฟอสซิลจาก
ตางประทศ 

ํ. การบริภคสินคຌาทีไ฿ชຌพลังงาน
เฟฟງาตไ า 

๎. การพึไงพิงพลังงานฟอสซิลจาก
ตางประทศ 



 

๓๔ 

 

๏.๐ การสรຌางภาพฉายอนาคตทีไมีอกาสจะกิดขึๅน฿นระยะ ๎์ ปขຌางหนຌา 

การสรຌางภาพฉายอนาคตทีไมีอกาสจะกิดขึๅน฿นระยะ ๎์ ปขຌางหนຌา ปຓนการน าชุดความคิดของ 
รงขับคลืไอนหลักตละคูมารຌอยรียงละสรຌางปຓนรืไองราวสัๅนโ ทีไนืๅอหาจะมีความสัมพันธ์กันละกัน 
ละปຓนรืไองราวทีไอาจจะกิดขึๅนเดຌ฿นอนาคต ดยเดຌภาพฉายอนาคตรวม ๏ ภาพ ละตละภาพเดຌตัๅงชืไอเวຌ
พืไอปຓนตัวทนของหตุการณ์฿นอนาคต ดังรูปทีไ ๏ ซึไงหตุการณ์ทีไกิดขึๅนอาจจะปຓนเปตามภาพ฿ดภาพหนึไง 
หรือกิดหตุการณ์฿นบางประดในของตละภาพทีไผสมผสานกันคือ ภาพทีไ ํ ผักกางมุຌง ภาพทีไ ๎ ขຌาวหอมมะล ิ
ละภาพทีไ ๏ ผักตบชวา ทัๅงนีๅ พืไอน าเปสูการก าหนดนวทางทีไปຓนชิงรุก หมาะสม ครอบคลุม ละมี
ประสิทธิภาพตอเป ดยมีรายละอียดดังนีๅ 

 

  
 

รูปทีไ ๏ รงขบัคลืไอนหลักละภาพฉายอนาคต 

ภาพทีไ ํ ผักกางมุຌง ปຓนภาพทีไกิดจากรงขับคลืไอนหลักของความปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมกับ 

การกระจายความปຓนมือง สะทຌอนถึงความปຓนสังคมมืองทีไนิยมบริภคสินคຌาทีไมีความปลอดภัยตอสุขภาพ
ละมีความปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ชนดียวกับมุมมองทีไมีตอผักกางมุຌงวาปຓนผักปลอดสารพิษละ 

มีการผลิตทีไค านึงถึงความปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม สามารถปลูกเดຌทัๅงบนพืๅนดินละบนอาคาร มีการ฿ชຌ
ทคนลยีพืไอรักษาคุณภาพละความปลอดภัยของผลผลิต มຌวาสินคຌาจะมีราคาสูงละมีปริมาณนຌอยกวา
สินคຌาปกติ ปรียบสมือนการพัฒนาประทศ฿นอนาคตทีไจะมีการ฿ชຌทคนลยีละนวัตกรรม฿นกระบวนการ
ผลิตสินคຌาละบริการ ละสังคมมือง฿หຌความส าคัญกับการปรับปลีไยนวิถีชีวิตละการบริภคทีไปຓนมิตรกับ
สิไงวดลຌอม อยางเรกใตาม ยังคงมีขຌอจ ากัดดຌานความหลืไอมลๅ าทางสังคม ซึไงมีความ฿กลຌคียงหรือปรียบสมือน
สถานการณ์ทีไจะกิดขึๅนตามภาพฉายอนาคตภาพทีไ ํ ดังนีๅ 

ความเรຌพรมดน 

ความปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม 

การกระจายความปຓนมือง 

ภาพทีไ ๏ 

ผักตบชวา 

ภาพทีไ ํ  
ผักกางมุຌง 

ภาพทีไ ๎ 

ขຌาวหอมมะลิ 



 

๓๕ 

 

ภาพหตุการณ์ทีไอาจจะกิดขึๅน฿นระยะ ๎์ ปขຌางหนຌาคือ ทิศทางการพัฒนาประทศจะท า฿หຌกิด
มืองขนาด฿หญกระจายอยู฿นตละภูมิภาคละมีความจริญติบตทางศรษฐกิจอยางรวดรใว ดย 

มืองหลักทีไส าคัญ฿นตละภูมิภาคจะมีมืองบริวารทีไมีการพัฒนาครงขายระบบการคมนาคมขนสง ละ
ระบบสาธารณูปภคพืๅนฐานทีไทันสมัยละมีประสิทธิภาพสูงพืไอ฿หຌการบริการละอ านวยความสะดวก 
รวมทัๅงจะมีการสงสริมบทบาทมือง฿หຌปຓนศูนย์กลางตละดຌาน ชน ศูนย์กลางการผลิตอาหารสุขภาพ  
การทองทีไยวทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ละศูนย์กลางการกษตรละประมงปรรูป ปຓนตຌน พืไอขับคลืไอน
การติบตทางศรษฐกิจละสังคมของประทศ ซึไงจะปຓนรงดึงดูด฿หຌประชาชนยຌายกลับเปอยู฿นภูมิล านา
ดิม ดยประชาชนจะท างาน฿นมืองปຓนสวน฿หญ ละมีการปลีไยนปลงรูปบบการด านินชีวิตทีไมี
พฤติกรรมการบริภคตามกระสนิยมสูงขึๅน ทุกคนสามารถขຌาถึงการสัไงซืๅอสินคຌาผานทางอุปกรณ์สวนตัว 
ท า฿หຌมีการปลีไยนอุปกรณ์ครืไอง฿ชຌเฟฟງาบอยครัๅงขึๅน  ตจะมีการ฿ชຌสินคຌาละบริการทีไปຓนมิตรกับ
สิไงวดลຌอมมากขึๅน จนท า฿หຌราคาสินคຌาทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมถูกลง รวมทัๅงมีรูปบบการท างาน ละ  

การรียน การสอนเมยึดติดกับสถานทีไ ชวย฿หຌลดระยะวลาการดินทางภาย฿นมืองลงหรือจ านวนคนดินทาง
ลดลง ตจะมีการดินทางเปทองทีไยว฿นหลงธรรมชาติมากขึๅน อยางเรกใตาม ประชาชน฿นชนบทยังคง 
มีอาชีพท าการกษตรปຓนหลัก ละปຓนรูปบบการกษตรชิงดีไยวทีไมีการ฿ชຌทคนลยีอัตนมัติขຌามาชวย
฿นการผลิตมากกวาการท าการกษตรผสมผสาน รวมทัๅงกิดธุรกิจการกษตรบบนวตัๅง฿นขตมือง มีการพัฒนา
ทคนลยีทางชีวภาพพืไอพัฒนาผลิตภัณฑ์ทีไสรຌางมูลคาพิไม฿นสินคຌากษตร ละมีการจดสิทธิบัตรการ฿ชຌ
ประยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพสูงขึๅน ขณะดียวกันพลังงานเฟฟງายังคงผลิตจากชืๅอพลิงฟอสซิล
฿นสัดสวนมากกวาครึไงหนึไง 

ภาพทีไ ๎ ขຌาวหอมมะลิ ปຓนภาพทีไกิดจากรงขับคลืไอนหลักของความปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมกับ
ความเรຌพรมดน สะทຌอนถึงการทีไประทศเทยมีศักยภาพ฿นการผลิตสินคຌาทีไมีคุณภาพดดดนปຓน 

ทีไตຌองการของตางประทศ มีสภาพภูมิศาสตร์ละปัจจัยสนับสนุนทีไหมาะสมท า฿หຌเดຌรับความสน฿จจาก
ตางประทศขຌามาลงทุนปຓนฐานการผลิตละสงออกทีไส าคัญของลก ตรงงานสวน฿หญมีบทบาท 

฿นกระบวนการผลิตขัๅนตຌน ปรียบสมือนขຌาวหอมมะลิซึไงปຓนขຌาวทีไมีชืไอสียงของประทศเทยละสงออกเป
ยังตางประทศ ดยชาวนาสวนมากปลูกขຌาว฿นลักษณะชิงดีไยวตามการกษตรกระสหลักประกอบกับบางสวน
เมเดຌปຓนจຌาของทีไนา มีตຌนทุนสูงละเดຌรับผลตอบทนจากวงจรการขายขຌาวนຌอย รัฐบาลตຌอง฿หຌการชวยหลือ 
นอกจากนีๅ มืไอกิดการลงทุนพัฒนาพืๅนทีไท า฿หຌการ฿ชຌประยชน์ทีไดินปลีไยนปลงเป คุณภาพดินสืไอมทรม 
คลຌายกันกับการท านาชิงดีไยวทีไ฿ชຌสารคมีสงผลกระทบตอคุณภาพดิน รวมถึงการขยายตัวของมืองรุกลๅ า
ขຌาเป฿นพืๅนทีไกษตรกรรม อยางเรกใตาม ยังคงมีชาวนาบางสวนทีไท านาดຌวยวิธีกษตรกรรมยัไงยืน ซึไงท า฿หຌ
สินคຌามีมูลคาพิไมขึๅน ซึไงมีความ฿กลຌคียงหรือปรียบสมือนสถานการณ์ทีไจะกิดขึๅนตามภาพฉายอนาคต 

ภาพทีไ ๎ ดังนีๅ 

ภาพหตุการณ์ทีไอาจจะกิดขึๅน฿นระยะ ๎์ ปขຌางหนຌาคือ มืองทีไปຓนขตศรษฐกิจพิศษ ละมือง 
ทีไตัๅงอยูนวสຌนทางการสงสริมการพัฒนาระบบการคมนาคมละลจิสติกส์จะมีความจริญติบตทาง



 

๔์ 

 

ศรษฐกิจสูง รวมถึงมีการขยายความรวมมือทีไชืไอมยงกับพืๅนทีไทีไเดຌรับการพัฒนาศรษฐกิจของประทศ
พืไอนบຌานทีไอยูติดกัน ตความออัดของมืองจะมีมากขึๅนละจะมีการพัฒนามืองทัๅง฿นนวสูงละ฿ตຌดิน 
ขณะดียวกันชาวตางประทศจะขຌามาลงทุน฿นภาคอุตสาหกรรมทีไ฿ชຌทคนลยีทันสมัย สวนรงงานจาก
ชนบทจะขຌามาท างาน฿นมือง รวมทัๅงมีความตຌองการรงงานตางดຌาวจ านวนมากนืไองจากการขาดคลน
รงงานจากการปຓนสังคมผูຌสูงอายุ ส าหรับมืองขนาดลใกจะติบตอยางชຌาโ ซึไงประชาชนสวน฿หญยังคง 
ท าการกษตรบบชิงดีไยวปຓนหลัก ดยมีการปรับปลีไยนรูปบบการท ากษตรบบ฿หมพืไอพิไมประสิทธิภาพ
การผลิต ปງองกันละลดผลกระทบทีไกิดจากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ ตประชาชนจะมีการจใบปຆวย
ละสียชีวิตดຌวยรคจากมลพิษทางสิไงวดลຌอมละสารคมีมากขึๅน ตลอดจนรูปบบการท างานจะปลีไยน 

ปຓนการ฿ชຌหุนยนต์ละระบบอัตนมัติมากขึๅน ซึไงจะชวยลดจ านวนรงงานละการคลืไอนยຌายรงงานลง 
ดยสามารถ฿ชຌระบบออนเลน์฿นการสัไงงาน ขณะทีไตຌนทุนการผลิตสินคຌาสูงขึๅน ธุรกิจขนาดกลางละขนาด
ยอมติบตละขยายตัวอยางมาก สินคຌาละบริการจะมีรูปบบทีไหลากหลายมากขึๅนละสามารถขຌาถึง
ผูຌบริภคเดຌสะดวกละรวดรใวขึๅน ท า฿หຌความตຌองการ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติละพลังงานมีระดับสูงขึๅน 
ผนวกกับปัญหาความคิดหในทีไตกตางกันสงผลตอการกอสรຌางรงเฟฟງา฿หม ท า฿หຌกิดปัญหาเฟดับ฿น 

บางชวงวลาละบางพืๅนทีไ  นอกจากนีๅ การบริหาร฿นภาพรวมยังคงพึไงพาภาครัฐสวนกลางปຓนหลัก 
ประชาชนมีความรูຌสึกปຓนผูຌบริภคดยภาระการดูลทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมปຓนของภาครัฐ 
ส าหรับ฿นระดับนานาชาติจะมีขຌอตกลงระหวางประทศดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมทีไขຌมขຌนละ
มีบทลงทษปຓนรูปธรรมมากขึๅน 

 ภาพทีไ ๏ ผักตบชวา ปຓนภาพทีไกิดจากรงขับคลืไอนหลักของการกระจายความปຓนมืองกับ 

ความเรຌพรมดน สะทຌอนถึงความนิยมบริภคสินคຌาละทคนลยีจากตางประทศ ซึไงเดຌรับความนิยมละ
กระจายตัวเปยังมืองตางโ อยางรวดรใว กอ฿หຌกิดการปลีไยนปลงระบบศรษฐกิจละสังคมทัๅงปຓน
คุณประยชน์ละปຓนทษ ตลอดจนสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ชนดียวกันกับ
การน าตຌนผักตบชวาขຌามา฿นประทศนืไองจากมีดอกทีไสวยงาม ตพรกระจายเป฿นหลงนๅ าอยางรวดรใว 
จนสงผลกระทบตอการสัญจรทางนๅ า การระบายนๅ า ละคุณภาพนๅ า อยางเรกใดี  ผักตบชวามีคุณประยชน์
ดຌานการชวยดูดซับความสกปรก฿นหลงนๅ าหรือน ามาปรรูปผลิตปຓนสินคຌาเดຌ หากมีการจัดการทีไหมาะสม 
ซึไงมีความ฿กลຌคียงหรือปรียบสมือนสถานการณ์ทีไจะกิดขึๅนตามภาพฉายอนาคตภาพทีไ ๏ ดังนีๅ 

ภาพหตุการณ์ทีไอาจจะกิดขึๅน฿นระยะ ๎์ ปขຌางหนຌาคือ ประทศเทยจะปຓนศูนย์กลางชืไอมตอ 

ทัๅงดຌานการคมนาคมขนสง ดຌานการทองทีไยวของภูมิภาค ละดຌานอุตสาหกรรมกษตร มีมืองขนาด฿หญ
หลายมืองกระจายอยู฿นตละภูมิภาคทีไจะมีความจริญติบตอยางรวดรใวบนฐานความตຌองการ฿ชຌ
ทรัพยากรธรรมชาติละพลังงาน฿นปริมาณทีไพิไมมากขึๅน ขณะดียวกันการกระจายอ านาจสูทຌองถิไนจะท า฿หຌ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนเดຌรับการกระจายภารกิจละงบประมาณมากขึๅน ละมีการพัฒนาพืๅนทีไพืไอ
รองรับความจริญละอ านวยความสะดวกกประชาชน ตสวนมากจะขาดความชืไอมยงกับทิศทาง 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมของประทศ รวมทัๅงมีการ฿ชຌประยชน์ทีไดินทีไเมสอดคลຌองกับ 



 

๔ํ 

 

ผังมืองละผนการ฿ชຌประยชน์ทีไดิน อยางเรกใตาม ประทศเทยจะมีบทบาทส าคัญ฿นการปຓนผูຌผลิต
อุตสาหกรรมกษตรปຓนหลักนืไองจากการขาดคลนอาหาร฿นระดับลก ท า฿หຌการท ากษตรกรรมเดຌรับ
ความสน฿จสูงขึๅน ความตຌองการ฿ชຌทีไดินพืไอท าการกษตรมีมากขึๅน ดยชาวตางประทศจะขຌามา฿ชຌประยชน์
ทรัพยากรทีไดินมากขึๅน ประกอบกับระดับนๅ าทะลพิไมสูงขึๅน กิดการอพยพขึๅนพืๅนทีไสูง กิดการบุกรุกพืๅนทีไ
ปຆาเมຌพิไมขึๅน ละจะมีการ฿ชຌสารคมี฿นปริมาณพิไมขึๅน นอกจากนีๅ สินคຌาการกษตรจะถูกน าเปพัฒนา฿หຌมี
มูลคาสูงขึๅนดຌวยทคนลยีวัสดุละชีวภาพ ท า฿หຌผลผลิตทางการกษตรละอาหารเมพียงพอตอความ
ตຌองการละมีราคาพงขึๅน ภาคอุตสาหกรรมเดຌรับรงกดดันจากประทศคูคຌา฿หຌพิไมมาตรฐานสินคຌาละ
การผลิตทีไสูงขึๅน ฿นขณะทีไรงงานสวนมากยังขาดทักษะฝมือ ท า฿หຌกิดการวางงานละมีความหลืไอมลๅ า 

฿นสังคม สงผล฿หຌรัฐบาลมีภาระ฿นการชวยหลือผูຌมีรายเดຌนຌอย ส าหรับภาคการบริภคจะมีความ฿ส฿จ 

ตอมาตรฐานคุณภาพของสินคຌามากขึๅน ละการบริภคสินคຌาทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมเดຌรับความนิยมพียง 
฿นบางกลุม  

ดังนัๅน จากภาพหตุการณ์ตามภาพฉายอนาคตทัๅง ๏ ภาพ อาจสงผลเดຌทัๅงทางบวกละทางลบตอ 

การบริหารจัดการละสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿นระยะ ๎์ ปขຌางหนຌา จึงมีประดใน
ทีไควรรงสงสริมละสนับสนุนพืไอ฿หຌกิดประสิทธิภาพ฿นการ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัด คุຌมคา
ละลดผลกระทบตอสิไงวดลຌอมนຌอย ขณะดียวกัน สรຌางสริมความขຌมขใงภาย฿นประทศทัๅงระบบ
ศรษฐกิจละสังคมพืไอตรียมการรับมือกับสถานการณ์ละประดในกิด฿หมตางโ ทัๅงภาย฿นละภายนอก
ประทศ ชน การปຓนสังคมผูຌสูงอายุ การบริภคนิยม การปรับปลีไยนรูปบบของสังคม การปลีไยนปลง
ทคนลย ีละความตกลงระหวางประทศ ฯลฯ 

๏.๑ ภาพฉายอนาคตทีไพึงประสงค์ (Vision Scenario) 
ภาพฉายอนาคตทีไพึงประสงค์ ละตຌองการ฿หຌกิดขึๅน (Preferable Scenario) สรຌางขึๅนบนพืๅนฐาน

ความปຓนเปเดຌ฿นอนาคต ละสอดคลຌองกับหตุการณ์นวนຌม ปัจจัยทีไมีความเมนนอน ละหตุการณ์ 
เมคาดคิดทีไอาจกิดขึๅนเดຌ฿นอนาคตพืไอจะก าหนดปຓนทิศทางละปງาหมายของนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมของประทศเทย฿นระยะ ๎์ ปขຌางหนຌา ทีไสามารถรองรับกับ
สถานการณ์การปลีไยนปลงทีไจะกิดขึๅนเดຌอยางหมาะสม ละปຓนชิงรุก ดยมีรายละอียดของภาพ  

ทีไตຌองการ฿หຌกิดขึๅน฿นระยะ ๎์ ปขຌางหนຌาปຓนดังนีๅ 

ประทศเทยมีทรัพยากรธรรมชาติทีไมีความมัไนคงปຓนตຌนทุนของประทศทีไกืๅอหนุนละพิไมขีด
ความสามารถ฿นการขงขันทีไทัดทียมกับนานาประทศเดຌ ดยทุกภาคสวนมีสวนรวม฿นการอนุรักษ์ ฟຕนฟู 
ปกปງอง ละรักษาระบบนิวศ฿หຌมีความสมดุล รวมถึงสามารถขຌาถึงการ฿ชຌประยชน์ละมีการบงปัน
ผลประยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอยางทัไวถึงละปຓนธรรม ขณะดียวกันศรษฐกิจของประทศมีความมัไงคัไง 
ละความหลืไอมลๅ าทางสังคมลดลง ดยมืองศูนย์กลาง฿นตละภูมิภาคมีความจริญติบตทีไปຓนมิตรกับ
สิไงวดลຌอม มีระบบการคมนาคมขนสงทีไมีประสิทธิภาพ฿ชຌพลังงานตไ าละมีการชืไอมยงขຌอมูลทีไปຓนระบบ 



 

๔๎ 

 

ถูกตຌองมนย าละทันสมัย ภาคการผลิตมีการ฿ชຌทคนลยีละนวัตกรรมทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม 

ทีไพัฒนาขึๅนองภาย฿นประทศ สรຌางมูลคาทางธุรกิจจากการน าขຌอมูลขนาด฿หญ (Big Data) มาวิคราะห์พืไอ
฿ชຌประยชน์ ภาคการบริภค฿ชຌสินคຌาละบริการทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ฿หຌความตระหนักกับคุณภาพ
สิไงวดลຌอมละสุขภาพ ละทุกภาคสวนรวมกันการดูลรักษาสิไงวดลຌอมอยางจริงจัง ละมีสวนรวมกับ
ประชาคมลก ตลอดจนค านึงถึงคนรุนหลังทีไจะสามารถด ารงชีวิตเดຌอยางเมถูกจ ากัด 

จากทีไกลาวมาทัๅงหมดนีๅ จะน าเปสูการก าหนดนยบายละผนการสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอม
หงชาติ พ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๓๕ ซึไงเดຌวางภาพฉายอนาคตทีไพึงประสงค์พืไอมุงหวัง฿หຌกิด สังคมทีไปຓนมิตร
กับสิไงวดลຌอม ละการพัฒนาประทศมีความสมดุลทัๅง฿นมิติศรษฐกิจ สังคม สิไงวดลຌอม ละความมัไนคง 
รวมถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ของประทศทัๅงดຌานความมัไนคง มัไงคัไง ละยัไงยืน  

๏.๒ ประดในทีไควร฿หຌความส าคัญ฿นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿นอนาคต 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿นระยะ ๎์ ปขຌางหนຌา ฿หຌบรรลุถึงภาพฉายอนาคต 

ทีไพึงประสงค์จ าปຓนตຌอง฿หຌความส าคัญตอปัจจัยละผลกระทบจากภาพฉายอนาคตทีไอาจจะกิดขึๅน 

ทัๅง ๏ ภาพ รวมทัๅงความพรຌอมพืไอปຂดชองวาง฿นอดีตละก าหนดนวทางปຓนชิงรุก ดยประดในทีไควรจะ฿หຌ
ความส าคัญ฿นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿นระยะ ๎์ ปขຌางหนຌา ม ี๔ ประดในส าคัญ ดังนีๅ 

๏.๒.ํ การผลิตละการบริภคทีไปຓนมิตรกบัสิไงวดลຌอม 

ปຓนนวคิดทีไประชาคมลกเดຌตระหนักถึงความส าคัญละตกลงยอมรับรวมกันลຌววา  
การลดลงละความสืไอมทรมของทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมมาดยตลอด ตຌนหตุส าคัญคือ 
พฤติกรรมของประชาชน ซึไงการทีไจะ฿หຌคนรุนตอเป฿นอนาคตสามารถด ารงชีวิตอยูเดຌชนดียวกั บคนรุน
ปัจจุบัน ตຌองสงสริม฿หຌทุกภาคสวนมีการปรับปลีไยนพฤติกรรมการผลิตละการบริภคทีไปຓนมิตรกับ
สิไงวดลຌอม ดยผลักดัน฿หຌภาคการผลิต฿ชຌทรัพยากรอยางคุຌมคาละลดการปลอยของสียสูสิไงวดลຌอม  
ภาคการบริภคสนับสนุนการลือก฿ชຌสินคຌาละบริการทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ละภาครัฐมีมาตรการ
สงสริม สนับสนุนละจูง฿จ฿หຌกับผูຌผลิตละผูຌบริภค ซึไงปຓนการสอดคลຌองกับหลักการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ ละมีความคุຌมคา รวมถึงสอดคลຌองกับศักยภาพ฿นการรองรับของ
ทรัพยากรธรรมชาติทีไมีอยู ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌศรษฐกิจละสังคมของประทศสามารถจริญติบตควบคูกับ 

การรักษาสิไงวดลຌอมเดຌอยางยัไงยืน 

๏.๒.๎ มืองทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม 

นวนຌมความปຓนมืองจะติบตขึๅนอยางรวดรใว จากการพัฒนาระบบครงสรຌางพืๅนฐาน
ดຌานคมนาคมขนสงละลจิสติกส์พืไอชืไอมยงระหวางมืองละระหวางประทศ ละการพัฒนาศรษฐกิจ
นวชายดนละขตศรษฐกิจพิศษ ซึไงจะสงผลกระทบ฿หຌมืองกิดความความออัด คุณภาพสิไงวดลຌอม
สืไอมทรม ความหลืไอมลๅ าทางสังคม การอพยพขຌามืองของรงงานตางดຌาว ละการบริการภาครัฐ  



 

๔๏ 

 

เมทัไวถึง ดังนัๅน ควรมีการตรียมความพรຌอมพืไอพัฒนามืองเปสูการปຓนมืองทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม 

฿หຌหมาะสมกับบทบาทความส าคัญของมืองดยยึดอัตลักษณ์ดดดนของมือง ฿หຌความส าคัญกับ  

การกอสรຌางอาคารละครงสรຌางพืๅนฐาน฿หຌหมาะสมกับการด ารงชีวิตทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม พัฒนา
ทักษะฝมือรงงาน฿หຌอืๅอตออาชีพทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ละพัฒนาครืไองมือละกลเกทีไจะชวยสงสริม
รงจูง฿จ฿หຌกิดการผลิตละบริภคทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมอยางจริงจัง  

๏.๒.๏ ความมัไนคงทางดຌานอาหาร นๅ า ละพลังงาน 

การพิไมขึๅนของจ านวนประชากรลก การปลีไยนปลงทคนลยีอยางรวดรใว ผลกระทบ
จากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ พืๅนทีไกษตรกรรมละปຆาเมຌลดลง ละคุณภาพดินสืไอมทรม  
จะท า฿หຌอุปสงค์ละอุปทานของอาหาร นๅ า ละพลังงานขาดความสมดุล ซึไงจะสงผลกระทบตอ  

การด ารงชีวิตของประชาชน ประกอบกับทีไผานมาการจัดการดຌานอาหาร นๅ า ละพลังงานปຓนบบยกสวน 
ท า฿หຌการจัดการดຌานหนึไงตสงผลกระทบอีกดຌานหนึไง ดังนัๅน จึงควรค านึงถึงการจัดการประดในดຌานอาหาร 
นๅ า ละพลังงานอยางปຓนองค์รวมพืไอ฿หຌกิดความมัไนคง บนพืๅนฐานการจัด฿หຌมีปริมาณทีไพอพียงกับ 

ความตຌองการ การจัด฿หຌประชาชนสามารถขຌาถึงเดຌละมีราคาทีไหมาะสมมืไอทียบกับคาครองชีพละ
รายเดຌขัๅนตไ า ละการสรຌางหลักประกันหรือภูมิคุຌมกันพืไอรับมือกับสถานการณ์เมคาดคิดอยางมีสถียรภาพ 

๏.๒.๐ ธรรมาภิบาลสิไงวดลຌอม 

ปຓนหลักการบริหารจัดการทีไค านึงถึงองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาล ๒ หลักทีไส าคัญคือ 
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความปรง฿ส หลักการมีสวนรวม หลักการรับผิดชอบ ละหลักความ
คุຌมคา ควบคูกับการ฿หຌความส าคัญตอการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿นกระบวนการพัฒนา
กิจกรรม฿ดโ ทีไอาจจะสงผลกระทบตอชุมชนละสิไงวดลຌอมเดຌ ซึไงการน าหลักธรรมาภิบาลสิไงวดลຌอมมา฿ชຌ
จะชวยปງองกันปัญหา อุปสรรคตอการด านินงาน การสรຌางความตระหนัก฿นการรับผิดชอบตอสังคมละ
สิไงวดลຌอม รวมถึงปຓนการสรຌางภูมิคุຌมกัน ดังนัๅน หลักธรรมาภิบาลสิไงวดลຌอมจึงชวย฿หຌการบริหารงานละ
พัฒนาองค์กรมีศักยภาพ มีความปรง฿ส ปຓนธรรม เดຌรับการยอมรับละเวຌวาง฿จจากทุกภาคสวน ละ  

มีประสิทธิภาพ จนกิดความยัไงยืน  

๏.๒.๑ การพัฒนาระบบขຌอมูลดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

การปลีไยนปลงทางศรษฐกิจ สังคม ละทคนลยี ฿นระดับลก ภูมิภาค ละ
ภาย฿นประทศ จะปຓนรงกดดันตอการก าหนดทิศทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

฿หຌสามารถรองรับกับสถานการณ์การปลีไยนปลงเดຌ ดยฉพาะการวางระบบขຌอมูลทีไดีละมีประสิทธิภาพ
จะชวย฿หຌการวางผน การก าหนดนยบาย/ยุทธศาสตร์฿นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

มีความถูกตຌองละมนย า ดยฉพาะการมีตัวชีๅวัดละปງาหมายทีไชัดจน รวมทัๅงสามารถ฿ชຌประยชน์  
฿นการประมินความคุຌมคาระหวางทุนทรัพยากรธรรมชาติ ทุนศรษฐกิจ ละทุนทางสังคมทีไจะน ามาพัฒนา
ครงการ/กิจกรรมตางโ ทัๅง฿นปัจจุบันละอนาคตเดຌอยางหมาะสมละมีประสิทธิภาพ ดังนัๅน การพัฒนา



 

๔๐ 

 

ระบบฐานขຌอมูลดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมจึงปຓนรืไองทีไมีความส าคัญอยางยิไงละควรมี 
ศูนย์ขຌอมูลพืไอวางระบบฐานขຌอมูลกลางทีไมีระบบชืไอมยงขຌอมูลตัๅงตระดับต าบลจนถึงระดับประทศ 

ละมีการพัฒนาอยางสมไ าสมอละตอนืไองพืไอความทันสมัย รวมถึงขຌอมูลของภาคอกชน ตลอดจน 

ปຂดอกาส฿หຌประชาชนสามารถขຌาถึงขຌอมูลเดຌสะดวก งาย ละรวดรใว 

๏.๒.๒ การวิจัยละพัฒนาทคนลยีละนวัตกรรมดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

การวิจัยละพัฒนาปຓนปัจจัยชิงยุทธศาสตร์ส าคัญทีไจะอืๅอตอการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿นการสนับสนุนการสรຌางความจริญติบตทางศรษฐกิจ ละพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของสังคมทีไดี ดยจะชวยยกระดับผลิตภาพการผลิต ละพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันอยางยัไงยืน 
ละปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม รวมทัๅงยกระดับรายเดຌของประชาชนละประทศ ขณะทีไทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอมเดຌรับการดูลละจัดการอยางหมาะสม ดังนัๅน การสงสริมสังคม฿หຌปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม
จ าปຓนตຌองเดຌรับการสนับสนุนองค์ความรูຌละงบประมาณพืไอการวิจัยละพัฒนาทคนลยีละนวัตกรรม
ทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมพืไอ฿หຌกิดสินคຌาละบริการทีไ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพละลด
ผลกระทบตอสิไงวดลຌอม พิไมผลิตภาพการผลิตละพิไมมูลคาของสินคຌา พิไมประสิทธิภาพการ฿ชຌพลังงาน 
กิดการจຌางงานทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม (Green Jobs) ละ฿หຌประทศกຌาวสูการปຓนประทศทีไมีรายเดຌสูง 
ดยการวิจัยละพัฒนาดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมทีไส าคัญ ชน การพัฒนาพลังงานหมุนวียน 
การพิไมประสิทธิภาพการ฿ชຌพลังงาน การพัฒนาทคนลยีพืไอการจัดการนๅ า การพัฒนาระบบฐานขຌอมูล 
การลดละจัดการของสีย การลดการ฿ชຌทรัพยากร ทคนลยีชีวภาพ ทคนลยีวัสดุ ละนานทคนลยี 
ปຓนตຌน  

๏.๒.๓ การสรຌางความปຓนหุຌนสวนพืไอสรຌางพฤติกรรมทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม 

การขຌาสูสังคมดิจิทัลจะสงผลกระทบตอการปลีไยนปลงวิถีการด ารงชีวิต การมีความ 

หลืไอมลๅ า฿นสังคมสูง จะท า฿หຌกิดการ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติอยางเมมีประสิทธิภาพละสรຌางมลพิษตอ
สิไงวดลຌอม ผูຌคน฿นสังคมขาดความรูຌสึกการปຓนจຌาของทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ละพึไงพิง
ภาครัฐปຓนหลัก ประกอบกับภาครัฐยังขาดนยบายละมาตรการทีไ ปຓนรงจูง฿จทัๅงทางตรงละทางอຌอม 
ขาดการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน฿นการสงสริมพฤติกรรมทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม รวมทัๅงปัจจัยดຌานการมือง 
สังคม วัฒนธรรม ละสถานการณ์ทางศรษฐกิจของประทศเทยยังเมอืๅออ านวยตอการปรับพฤติกรรม 

ทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ดังนัๅน ฿นอนาคตจึงควร฿หຌความส าคัญกับการสรຌางความตระหนัก฿หຌกิดการ
ปรับปลีไยนพฤติกรรมทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ดຌวยการสรຌางความปຓนหุຌนสวน฿หຌทุกภาคสวนมีความขຌา฿จ 
รียนรูຌ ชืไอ฿จ ละมีความรูຌสึกปຓนจຌาของรวมกัน รวมทัๅงการก าหนดภาระรับผิดชอบ (Accountability) ของ
ทุกภาคสวน฿หຌมีบทบาทละหนຌาทีไรวมกันกับภาครัฐ฿นการ฿ชຌประยชน์ละบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอมของประทศ ตัๅงตการขຌามามีสวนรวม฿นการสนอความคิดหใน รวมตัดสิน฿จ รวมด านินการ 
รวมรับผลทีไกิดขึๅน ละรวมติดตามตรวจสอบการด านินการ ซึไงจะสงผล฿หຌการ฿ชຌประยชน์ละดูลรักษา



 

๔๑ 

 

ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมของประทศปຓนเปอยางมีประสิทธิภาพ ปรง฿ส ละปຓนธรรม น าประทศ
เปสูการพัฒนาทีไยัไงยืนอยางทຌจริง 

๏.๒.๔ สรຌางความขຌมขใงพืไอรับมือกับประดในความรวมมือระหวางประทศดຌานสิไงวดลຌอม 

การชืไอมตอทีไเรຌพรมดน การรวมกลุมทางศรษฐกิจ ความตระหนักถึงผลกระทบ จากการ
ปຓนพลมืองลกทีไอยู฿นระบบนิวศของลกดียวกันทีไจะตຌองรับมือกับการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ 
ปัญหามลพิษขຌามดน ละการ฿ชຌทรัพยากรระหวางประทศรวมกัน ซึไงจะท า฿หຌกิดกฎ กติกาละความรวมมือ
ระหวางประทศทัๅง฿นระดับภูมิภาค ละระดับลกทีไมีความขຌมขຌนมากขึๅน ดังนัๅน ประทศเทยควรมีบทบาท
฿นการรวมมือกับนานาประทศ ดยตຌองตรียมบุคลากร฿หຌมีความพรຌอม พัฒนาฐานขຌอมูลกลางทีไกีไยวขຌอง
กับขຌอตกลงละความรวมมือระหวางประทศดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ละสนับสนุน 

การศึกษาวิจัยทีไกีไยวขຌองพืไอตรียมรับมือละพิไมขีดความสามารถ฿นดຌานกฎ กติกาละความรวมมือ
ระหวางประทศทีไปຓนชิงรุก 



 

๔๒ 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
บททีไ ๐ 

นยบายละผนการสงสริมละรักษา
คุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ  

พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕  



 

๔๓ 

 

 

บททีไ ๐  
นยบายละผนการสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ  

พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕ 
  

นยบายละผนการสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕ เดຌวาง
นวทาง฿นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿นระยะ ๎์ ปขຌางหนຌา ฿หຌรองรับกับ
ประดในทีไปຓนนวนຌมละประดในกิด฿หมของลกละภูมิภาค ละรับมือกับภาพฉายอนาคตทีไมีอกาส 

จะกิดขึๅน รวมทัๅงประดในทีไควร฿หຌความส าคัญ฿นอนาคต ดยยึดหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง 
หลักการพัฒนาทีไยัไงยืน หลักการบริหารจัดการชิงระบบนิวศหรือองค์รวม หลักการมีสวนรวมของ
ประชาชน หลักธรรมาภิบาล หลักการปຓนหุຌนสวนของรัฐ-อกชน สิทธิมนุษยชน ละการ฿ชຌทรัพยากรอยาง
คุຌมคาละมีประสิทธิภาพ ฯลฯ รวมทัๅง฿หຌความส าคัญตอการขับคลืไอน฿หຌปຓนเปตามปງาหมายการพัฒนา 

ทีไยัไงยืน การจัดการบบบูรณาการละชิงพืๅนทีไ  การพัฒนาศักยภาพของทุกภาคสวนพืไอ฿หຌกิด 

การปรับปลีไยนการด านินกิจกรรมละพฤติกรรมการด านินชีวิตทีไ ปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ละ 

การขับคลืไอนการพัฒนาดຌวยทคนลยีละนวัตกรรมบนความคิดสรຌางสรรค์ รวมถึงการพัฒนาศรษฐกิจ
บนฐานความรูຌ (Knowledge-based Economy) ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌสามารถคงเวຌซึไงความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติละความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอม฿หຌหมาะสมกับ 

การด ารงชีวิตของคนทัๅง฿นรุนปัจจุบันละรุนถัดเป ละตอบสนองการพัฒนาประทศ฿นการกຌาวขຌามเปสู
ประทศทีไพัฒนาลຌว ละมีการพัฒนาอยางยัไงยืน ดยสาระส าคัญของนยบายละผนการสงสริมละ
รักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕ ประกอบดຌวย กรอบนวคิด วิสัยทัศน์ 
ปງาประสงค์ นยบาย ตัวชีๅวัด ละนวนยบาย ซึไงมีรายละอียดดังนีๅ 

๐.ํ กรอบนวคิด  
การก าหนดนยบายเดຌน าหลักคิดทีไส าคัญซึไงปຓนนวทางทีไจะน าเปสูความยัไงยืน มาปຓนกรอบนวคิด

฿นการพิจารณาจัดท านยบายละผนการส ง สริมละรักษาคุณภาพสิไ งวดลຌอมห งชาติ   
พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕ ดยมี ๏ นวคิดส าคัญคือ 

๐.ํ.ํ หลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง  ปຓนปรัชญาทีไชีๅถึงนวทางการด ารงอยูละ 

การปฏิบัติตนของประชาชน฿นทุกระดับทัๅงการพัฒนาละบริหารประทศ฿หຌด านินเป฿นทางสายกลาง 
ดยฉพาะการพัฒนาศรษฐกิจพืไอ฿หຌกຌาวทันตอกระสลก บนพืๅนฐานของความพอประมาณ มีหตุผล 
ละมีการตรียมความพรຌอมทีไหมาะสมกับสภาพของตละบุคคลหรือบริบท฿นสังคมเวຌพืไอปຓนภูมิคุຌมกัน 
ดังนัๅน ฿นการจัดท านยบายละผนฯ พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๒๓๕ จึงเดຌนຌอมน าหลักปรัชญาของศรษฐกิจ
พอพียงมาปຓนกรอบนวคิด ดยค านึงถึงการวางนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม



 

๔๔ 

 

อยางสมดุล ทีไมุงนຌนการวางรากฐานของสังคม฿หຌพึไงตนองเดຌละกิดความมัไนคง สามารถตอยอด  

สูการพัฒนาศรษฐกิจทีไสรຌางความจริญติบต฿หຌกับประทศอยางมัไงคัไง ดย฿หຌมีการ฿ชຌประยชน์ทรัพยากร 
ธรรมชาติอยางพอประมาณละหมาะสมกับศักยภาพของพืๅนทีไพืไอลดการพึไงพิงจากภายนอกประทศหรือ
นอกพืๅนทีไ บนพืๅนฐานการพัฒนาคุณภาพของประชาชน฿หຌมีความรูຌ มีศักยภาพ กิดความตระหนักละ
จิตส านึก฿นการรับผิดชอบตอสังคม ดยภาครัฐท าหนຌาทีไสนับสนุนละก ากับดูลการจัดสรรการ฿ชຌประยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติทีไเมท าลายความสมดุลของระบบนิวศ ควบคุมการด านินกิจกรรมทีไปลอยมลพิษ 

สูสิไงวดลຌอมพืไอเมท า฿หຌคุณภาพสิไงวดลຌอมสืไอมทรมจนท าลายระบบนิวศละปຓนอันตรายตอสุขภาพ
ของประชาชน ละพืไอ฿หຌประชาชนสามารถอยูรวมกับธรรมชาติเดຌอยางยัไงยืน  

๐.ํ.๎ กระบวนทัศน์฿หมพืไอการพัฒนาทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม การก าหนดนวทางการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมพืไอ฿หຌกิดการพัฒนาทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมเดຌมีการปรับ
กระบวนทัศน์฿หม ประกอบดຌวย ๐ กระบวนทัศน์คือ ํ) กระบวนทัศน์การมองระบบศรษฐกิจ สังคม ละ
สิไงวดลຌอมบบปຓนองค์รวมพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับระบบของธรรมชาติ ทนการมองบบยกสวนทีไเมค านึงถึง
ผลกระทบตออีกระบบหนึไง ๎) กระบวนทัศน์การมองกระบวนการผลิตละการบริภค ละการจัดการ 

ของสียปຓนระบบครบวงจร (Closed - loop Thinking) ตามนวทางการบริหารจัดการบบ จากอูสูอู 
(Cradle to Cradle) ทนการมองบบสຌนตรง (Linear Thinking) ๏) กระบวนทัศน์การมองลก ภูมิภาค 
ประทศ ละทຌองถิไน อยางชืไอมยงกันละสดงความรับผิดชอบตอการปຓนพลมืองลก ทนการมองบบ
ยกสวน ละ ๐) ปรับกระบวนทัศน์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมของภาครัฐ฿หຌกิด
ความยืดหยุนตามลักษณะพืๅนทีไละปัญหา พืไอสรຌางภูมิคุຌมกัน฿นการรับมือกับความสีไยง ละบูรณาการ 

การท างานตามประดในหรือวาระ (Agenda - based Approach) ดย฿หຌความส าคัญกับการสรຌางความรวมมือ
ระหวางภาครัฐ ภาคอกชน สถาบันการศึกษา ชุมชนละประชาชน  

๐.ํ.๏ การพัฒนาศรษฐกิจละสังคมบนฐานการ฿ชຌทรัพยากรทีไมีประสิทธิภาพละสงผล
กระทบตอสิไงวดลຌอมนຌอย (Decoupling Conceptual Framework) ปຓนรูปบบการมองความชืไอมยง
ความสัมพันธ์ของ ๏ ระบบ ระหวางความมัไงคัไงทางศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต ละสถานภาพของทรัพยากร 
ธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ซึไง฿นอดีตการพัฒนา฿นตละระบบเมปຓนเป฿นทิศทางดียวกัน ดยปຓนการ
พัฒนาบบการลกปลีไยนทีไมีเดຌประยชน์กใอาจตຌองมีการสียประยชน์ (Trade off) ดังนัๅน จึงเดຌน า
รูปบบการพัฒนาศรษฐกิจละสังคมบนฐานการ฿ชຌทรัพยากรทีไมีประสิทธิภาพ ละสงผลกระทบตอ
สิไงวดลຌอมนຌอย มาปຓนนวคิด฿นการก าหนดนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม ดยมุงนຌน฿หຌกิดการพิไมมูลคาทางศรษฐกิจบนพืๅนฐานการ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติอยางมัไนคง
ละยัไงยืน ดຌวยการพิไมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตละการบริการ ปรับปลีไยนครงสรຌางรูปบบการ฿ชຌ
พลังงาน ละพัฒนาทคนลยีละนวัตกรรมทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม พืไอ฿หຌกิดผลลัพธ์สุดทຌายทีไท า฿หຌ
คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึๅน ละประทศมีความมัไนคง มัไงคัไง ละยัไงยืน 

 



 

๔๕ 

 

 

๐.๎ วิสัยทัศน์ 

ประทศเทยมฐีานทรัพยากรธรรมชาติทีไสมดุลละยัไงยืน ละปຓนสังคมทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม 

๐.๏ ปງาหมายรวม 

๐.๏.ํ ประทศเทยมีการพัฒนาศรษฐกิจ สังคมละสิไงวดลຌอมอยางบูรณาการบนพืๅนฐานของการ
พัฒนาทีไยัไงยืน ดยศรษฐกิจละสิไงวดลຌอมสามารถสงสริมละสนับสนุนซึไงกันละกัน พืไอความอยูดีมีสุข
ของประชาชน ละประทศเทยมีภูมิคุຌมกันตอความสีไยงจากการปลีไ ยนปลงสภาพภูมิอากาศ ละ 

ภัยธรรมชาติ 

๐.๏.๎ หนวยงานภาครัฐ ภาคอกชน ละภาคประชาชนมีขีดความสามารถละรวมมือกัน฿นการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมอยางมีประสิทธิภาพละปຓนธรรม 

๐.๏.๏ ประทศเทยมีบทบาทรวมสรຌางสรรค์ศรษฐกิจละสังคมทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมกับ
ประชาคมลก 

๐.๐ นยบาย 

นวทาง฿นการสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอม฿นระยะ ๎์ ปขຌางหนຌา (พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕) 
เดຌมุงนຌน฿หຌความส าคัญรืไอง การอนุรักษ์ ฟຕนฟู ละ฿ชຌประยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอยางยัไงยืนละ 

ปຓนธรรม ละมีการจัดการทีไสมดุลพืไอสรຌางความมัไนคงทางอาหาร นๅ า ละพลังงาน ส าหรับปຓนตຌนทุนของ
ภาคการผลิตละบริภค฿นการด านินธุรกิจละการด ารงชีพ ดยมีจุดมุงหมาย฿หຌภาคศรษฐกิจละสังคม
ค านึงถึงการ฿ชຌทรัพยากรอยางคุຌมคาละลดการกิดของสีย฿หຌนຌอยทีไสุด สรຌางระบบหมุนวียนวัสดุพืไอ฿หຌ
การจัดการสิไงวดลຌอมมีคุณภาพ รวมทัๅงค านึงถึงการจัดการคุณภาพสิไงวดลຌอมตามลักษณะของพืๅนทีไ฿หຌมี 
ความหมาะสมละยัไงยืน ตลอดจนสรຌางภูมิคุຌมกันตอการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ ขณะดียวกัน 

฿หຌความส าคัญตอการพัฒนาปัจจัยพืๅนฐานชิงยุทธศาสตร์พืไอสงสริม฿หຌกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอมปຓนชิงรุก มีประสิทธิภาพละประสิทธิผลยิไงขึๅน ดยยกระดับครืไองมือละกลเก 

ทัๅงดຌานกฎหมาย ครืไองมือทางศรษฐศาสตร์ ฐานขຌอมูลละองค์ความรูຌ การวิจัยละพัฒนาทคนลยีละ
นวัตกรรม ละการสรຌางความปຓนหุຌนสวนของทุกภาคสวน฿นการรวมจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
ตัๅงตระดับประทศ ภูมิภาค ละลก ดยเดຌก าหนดปຓน ๐ นยบายหลัก ละมี ํ๎ นยบายยอย  
ซึไงตละนยบายมีความสัมพันธ์ละสอดประสานกันพืไอมุง฿หຌกิดการจัดการ฿นระบบศรษฐกิจ สังคม ละ
สิไงวดลຌอม ทีไผสมผสานกลมกลืนกับระบบธรรมชาตอิยางมีประสิทธิภาพ มีความสมดุลละยัไงยืน ดังรูปทีไ ๐ 

ทัๅงนีๅ เดຌสดงผนผังความชืไอมยงสถานการณ์ ละประดในปัญหาทีไคาดวาจะกิดขึๅนอยางมีนัยส าคัญ
ตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿นอนาคตกับการก าหนดนยบายละผนการสงสริมละ
รักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ พ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๓๕ ดังรูปทีไ ๑ ละตารางสรุปนยบายหลัก นยบายยอย 
ละตัวชีๅวัด ของตละนยบาย ดังตารางทีไ ๎ 



 

๕์ 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปทีไ ๐ ความสัมพันธ์ละชืไอมยงของการก าหนดนยบาย 

นๅ า 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

อนุรักษ์ 
ละฟืຕนฟู 

฿ชຌ
ประยชน์ 

การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ 

อาหาร 

พลังงาน 

ความมัไนคง 

ระดับ
พืๅนทีไ 

คุณภาพสิไงวดลຌอม 

นๅ า ขยะ 
สารคม ี

มือง อุตสาหกรรม 
ทองทีไยว ศิลปกรรม 

อากาศ 

ระดับประทศ 

ระดับภูมิภาค 
ระดับลก 

ความปຓนหุຌนสวน฿นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

สังคมอยูดีมีสุข 

พิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน สรຌางการติบตทางศรษฐกิจ 

ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ ์ คุณภาพสิไงวดลຌอมดี 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๎์ ป 

วาระการปฏิรูปทีไส าคัญละรงดวน (27 วาระ) 



นวน้มปริมาณลดลงละสืไอมทรมลง
- พืๅนทีไปຆาเมຌ รຌอยละ ๏ํ.๒ ของพืๅนทีไประทศ (พ.ศ. ๎๑๑๔) 
- ความหลากหลายทางชีวภาพ ชนิดพันธ์ุสัตว์ละพันธ์ุพืช
สูญพันธ์ุ ํ๐ ชนิด ถูกคุกคาม ํ,์๒๑ ชนิด (พ.ศ. ๎๑๐๔)  
- พืๅนทีไดินทีไสืไอมทรม รຌอยละ ๑๒.๔ ของพืๅนทีไประทศ 
(พ.ศ. ๎๑๑๔) ละมีความหลืไอมลๅํา฿นการถือครองทีไดิน
- ปริมาณการกใบกักนๅําเมพียงพอตอความตຌองการ
- มูลคาผลผลิตรสงูขึๅน ฿นชวง พ.ศ. ๎๑๐๔ – ๎๑๑๕ ละ
ผลกระทบการประกอบกิจการหมืองกับพืๅนทีไขຌางคียง
- การผลิตพลังงานชิงพาณิชย์ขัๅนตຌน฿นชวง พ.ศ. ๎๑๑์ – ๎๑๑๔ 
พิไมขึๅนฉลีไยรຌอยละ ๏.๑๕ ตอป ละการ฿ชຌพลังงานชิงพาณิชย์ขัๅนสุดทຌาย
พิไมขึๅนฉลีไยรຌอยละ ๏.๎๓ ตอป

- การขຌาสูสังคมสูงอายุ การยຌายถิไนฐานของประชากรมีรูปบบทีไซับซຌอนขึๅน 
การพิไมขึๅนของความปຓนมืองของสังคม รูปบบวิถีการดํารงชีวิตบบบริภคนิยม มี
ความปຓนปัจจกบุคคลสูง ฿ชຌวลาอยู฿นลกดิจิทัลมากขึๅน สังคมยังคงมีความ
เมทาทียมกัน ละความสีไยงทีไจะกิดรคเมติดตอมากขึๅนละการกิดรคอุบัติ฿หม 
- ทคนลยีมีการพัฒนาอยางกຌาวกระดด ชน ทคนลยีดิจิทัล ชีวภาพ วัสดุ การกษตร 
พลังงาน สงผลตอระบบศรษฐกิจละสังคม ละการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม รวมทัๅงการถายทอดทคนลยีภาย฿ตຌงืไอนเขผลประยชน์
- ศรษฐกิจของทวีปอชียมีการจริญติบตสูงขึๅนมาก มีการรวมกลุมทางศรษฐกิจ
ละการพัฒนาสຌนทางลจิสติกพืไอการคຌา ปัญหาการยงชิงทรัพยากรธรรมชาติ มี
ความผันผวนของราคาหรือขาดคลนสินคຌา฿นตลาดลก

ํ. การผลิตละการบริภคทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม
๎. มืองทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม 
๏. ความมัไนคงทางอาหาร นๅํา ละพลังงาน
๐. ธรรมาภิบาลสิไงวดลຌอม
๑. พัฒนาระบบขຌอมูลดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
๒. การวิจยัละพัฒนาทคนลยีละนวัตกรรมดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
๓. การปຓนหุຌนสวนพืไอการสรຌางพฤติกรรมทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม
๔. การสรຌางความขຌมขใงพืไอรับมือกับประดในความรวมมือระหวางประทศดຌานสิไงวดลຌอม 
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อยางมัไนคงพืไอความสมดุล ป็นธรรม ละยัไงยืน
๎. สรຌางการติบตทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม

พืไอความมัไงคัไงละยัไงยืน
๏. ยกระดับมาตรการ฿นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ละสิไงวดลຌอม
๐. สรຌางความป็นหุຌนสวน฿นการบริหารจัดการทรัพยากร-

ธรรมชาติละสิไงวดลຌอม

ํ. ประทศเทยสามารถพัฒนาศรษฐกิจสังคมละสิไงวดลຌอมอยางบูรณาการบนพืๅนฐานของการพัฒนา
ทีไยัไงยืนดยศรษฐกิจละสิไงวดลຌอมสามารถพัฒนาเปพรຌอมกัน พืไอความอยูดีมีสุขของประชาชน ละ
ประทศเทยมีภูมิคุຌมกันความสีไยงจากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศละภัยธรรมชาติ
๎. หนวยงานภาครัฐ ภาคอกชน ละภาคประชาชนมีขีดความสามารถละรวมมือกัน฿นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมอยางมีประสิทธิภาพละปຓนธรรม
๏. ประทศเทยมีบทบาทรวมสรຌางสรรค์ศรษฐกิจละสังคมทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมกับประชาคมลก

ป
้าป
ระ
สง
ค์

มีทรัพยากรธรรมชาติทีไสามารถรักษาความสมดุลของระบบนิวศ ละป็นฐาน
฿นการรักษาความมัไนคงทางอาหาร นๅํา ละพลังงาน

ประชาชนอยู฿นสภาพวดลຌอมทีไมีคุณภาพ ละมีความปลอดภัยตอสุขภาพบนฐาน
การติบตทางศรษฐกิจทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม

มีครืไองมือละกลเกทีไพิไมสมรรถนะ฿หຌการบริหารจัดการทรัพยากร-ธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอมมีประสิทธิภาพป็นชิงรุก ละสนับสนุน

การพัฒนาละขับคลืไอนประทศ฿หຌมีการติบตทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม

ทุกภาคสวนมีบทบาท฿นการรวมดูลรักษา ละ฿ชຌประยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมของประทศ ฿นลักษณะ
ความป็นจຌาของทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมรวมกัน

ํ.ํ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ละ฿ชຌประยชน์ฐานทรัพยากรธรรมชาติละความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล ยัไงยืนละป็นธรรม
ํ.ํ.ํ การจัดการทรัพยากรปຆาเมຌ ดຌวยการจัดทํานวขตปຆา การปกปງองคุຌมครองละรักษาพืๅนทีไปຆา การชืไอมปຆาปຓนผืน฿หญ 

การจัดตัๅงปຆาชุมชนยัไงยืน ละการพัฒนาอุตสาหกรรมเมຌ
ํ.ํ.๎ การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ดຌวยการอนุรักษ์ละคุຌมครองพืๅนทีไละพันธุกรรมพืชละสัตว์ บงปัน

การ฿ชຌประยชน์อยางทาทียมละปຓนธรรม ละการพิไมมูลคาทางศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพ
ํ.ํ.๏ การจัดการทรัพยากรดิน ละทีไดิน ดຌวยการอนุรักษ์ ฟืຕนฟูละพัฒนาคุณภาพดิน การวางผนการ฿ชຌประยชน์ทีไดิน  

฿หຌหมาะสม การบังคับ฿ชຌกฎหมายผังมืองทุกระดับ ละการพัฒนากลเกครืไองมือการบริหารจัดการทีไดิน
ํ.ํ.๐ การจัดการทรัพยากรนๅําละนๅําบาดาล ดຌวยการพัฒนาระบบจดัการนๅําอุปภคบริภค การจัดการนๅําทวมนๅําลຌง  

การพัฒนาระบบคาดการณ์อุทกวิทยา สรຌางความขຌมขใงกทุกภาคสวน฿นการมสีวนรวมจัดการทรัพยากรนๅํา ละ
พัฒนาครงสรຌางละองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรนๅํา

ํ.ํ.๑ การจัดการทรัพยากรธรณี ดຌวยการกําหนดพืๅนทีไหรือชนิดรทีไสมควรสงวน กําหนดขตรพืไอการทําหมือง จัดทํา
ฐานขຌอมูลพืๅนทีไศักยภาพรของประทศ ควบคุม ละกํากับดูลการบริหารจัดการหมืองร ละพัฒนาละอนุรักษ์
หลงรียนรูຌธรณีวิทยาละซากดึกดําบรรพ์

ํ.ํ.๒ การจัดการทรัพยากรทางทะลละชายฝัດง ดຌวยการพัฒนาพืๅนทีไทางทะลละชายฝัດง฿หຌกิดความยัไงยืน อนุรักษ์ละฟืຕนฟู
ทรัพยากรทางทะลละชายฝัດง พิไมประสิทธิภาพระบบการฝງาระวัง ติดตาม ละตรวจสอบทางทะล สงสริมการทํา   
ประมงทีไคํานึงถึงความสมดุล ละพิไมประสิทธิภาพการ฿ชຌมาตรการทางกฎหมาย

ํ.๎ จัดการทรัพยากรธรรมชาติพืไอความมัไนคงทางอาหาร นๅํา ละพลังงาน
ํ.๎.ํ การจัด฿หຌมีอาหาร นๅํา ละพลังงานอยางพียงพอ ดຌวยการพิไมประสิทธิภาพการผลิตลดการสูญสียละการจัดการ

อยางปຓนระบบละปຓนองค์รวม สรຌางความสมดุลของนๅําภาคการผลิตทีไคํานึงถึงผลกระทบดຌานการ฿ชຌพลังงานละ
การปลีไยนปลงการ฿ชຌประยชน์ทีไดิน จัดสรรพืๅนทีไสําหรับพืชอาหารละพืชพลังงานอยางหมาะสม พิไมศักยภาพ
การจัดการพลังงานพรຌอมทัๅงกํากับกิจการพลังงานอยางมีธรรมาภิบาล

ํ.๎.๎ การขຌาถึงอาหาร นๅํา ละพลังงานอยางปຓนธรรม ดຌวยการพัฒนาระบบกระจายอาหาร นๅํา ละพลังงาน฿หຌทัไวถึง
฿นราคาทีไทาทียมกัน ละพัฒนากลเกพืไอพิไมประสิทธิภาพการขຌาถึงอาหาร นๅํา ละพลังงาน

ํ.๎.๏ การรักษาสถียรภาพทางอาหาร นๅํา ละพลังงาน ดຌวยการสนับสนุนการจัดการทรัพยากรปຆาเมຌ ดิน นๅํา ประมง ละ
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยัไงยืน ลดความปราะบางตอปัจจัยสีไยงจากภูมิอากาศละความผันผวนของตลาด 
พรຌอมทัๅงสรຌางกลเกสนับสนุนงินทุนละทรัพยากร พัฒนาระบบสวัสดิการละตาขายรองรับทางสังคมมืไอกิดวิกฤต
ดຌานอาหาร สงสริมการวิจัยทคนลยีพลังงานทางลือกละพิไมประสิทธิภาพการ฿ชຌพลังงาน สงสริม฿หຌมรีะบบการ
ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหารละนๅําครอบคลุมทุกพืๅนทีไ พัฒนาฐานขຌอมูลพืไอจัดทําดัชนีความมัไนคงทาง
อาหาร นๅํา ละพลังงาน ละสงสริมการวิจัยละพัฒนานวทางปງองกันละลดผลกระทบจากการปลีไยนปลง
สภาพภูมิอากาศตอภาคการกษตร ทรัพยากรนๅํา ละพลังงาน

ํ. นຌอมนําหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง มา฿ชຌ฿นการวางนวทางการจดัการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมอยางสมดุลทีไมุงนຌนการวางรากฐาน
ของสังคม฿หຌพึไงตนองเดຌละกิดความมัไนคง สามารถตอยอดสูการพัฒนาศรษฐกิจทีไสรຌางความจริญติบต฿หຌกับประทศอยางมัไงคัไง
๎. การปรับกระบวนทัศน์฿หมพืไอ฿หຌกิดการพัฒนาทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมอยางขຌมขຌนละจริงจัง มี ๐ กระบวนทัศน์คือ การมองระบบ
ศรษฐกิจ สังคม ละสิไงวดลຌอมบบปຓนองค์รวม การมองกระบวนการผลิตละการบริภคปຓนระบบครบวงจร การมองลก ภูมิภาค ประทศ ละ
ทຌองถิไน อยางชืไอมยงกัน ละการบริหารจัดการ฿หຌกิดความยืดหยุนตามลักษณะพืๅนทีไละปัญหา 
๏. การพัฒนาศรษฐกิจละสังคมบนฐานการ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติทีไมีประสิทธิภาพละสงผลกระทบตอสิไงวดลຌอมนຌอย ดยมุงนຌน฿หຌกิดการพิไมมูลคา
ทางศรษฐกิจบนพืๅนฐานการ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติอยางมัไนคงละยัไงยืน 
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๎.ํ สรຌางระบบศรษฐสังคมทีไกืๅอกูลละป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม
๎.ํ.ํ การจัดการวัสดุละขยะ ดຌวยการพัฒนาการออกบบละลือก฿ชຌวัตถุดิบทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ลดปริมาณการกิดขยะ

จากกระบวนการผลิตละบริภค สงสริมการนําขยะกลับมา฿ชຌ฿หม สงสริมการกําจัดขยะละของสียอันตรายทีไมปีระสิทธิภาพ 
ละพิไมประสิทธิภาพการกํากับดูล

๎.ํ.๎ การจัดการคุณภาพนๅํา ดຌวยการรักษาวัฏจักรของนๅํา฿หຌสามารถบําบัดดຌวยตัวองเดຌตามธรรมชาติ ลดความขຌมขຌนของมลสาร
฿นนๅําจากการดํานินกิจกรรม สงสริม฿หຌมีการบําบัดนๅําสียทีไมปีระสิทธิภาพ ดูลรักษาคุณภาพนๅําทะล สรຌางระบบติดตาม
คุณภาพนๅําทีไมปีระสิทธิภาพ

๎.ํ.๏ การจัดการคุณภาพอากาศ ดຌวยการพัฒนามาตรฐานคุณภาพอากาศ฿นบรรยากาศละหลงกํานิด ลดปริมาณการปลอย
มลพิษอากาศจากภาคการผลิตละการคมนาคม สรຌางความขຌมขใงของความรวมมือระหวางประทศดຌานมลพิษขຌามดน

๎.ํ.๐ การจัดการความสีไยงจากสารคมี ดຌวยการพัฒนาระบบฐานขຌอมูลสารคมีพืไอควบคุมสารคมีตลอดวงจรชีวิต สงสริมการ฿ชຌ
สารคมีทีไถูกวิธีละปลอดภัย รวมทัๅงลดละลิกการ฿ชຌสารคมีทีไมีความสีไยงสูง พิไมประสิทธิภาพการกํากับดูลสินคຌาละ
ผลิตภัณฑ์฿หຌปลอดภัยตอสุขภาพละสิไงวดลຌอม ละสงสริมการจัดตัๅงหຌองปฏิบัติการทีไทันสมัยละปຓนมาตรฐานสากล

๎.๎ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพสิไงวดลຌอมตามลักษณะพืๅนทีไ
๎.๎.ํ การจัดการสิไงวดลຌอมมือง ดຌวยการจัดระบียบการ฿ชຌประยชน์ทีไดินละการขยายตัวของมือง พัฒนามือง฿นรูปบบทีไปຓนมิตร

กับสิไงวดลຌอม พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน฿หຌรองรับการดํานินชีวิตละสังคมผูຌสูงอายุ พิไมพืๅนทีไสีขียว฿นมือง ละพัฒนา
มาตรฐานละรูปบบของมืองทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม

๎.๎.๎ การจัดการสิไงวดลຌอมหลงทองทีไยว ดຌวยการพัฒนาการทองทีไยวทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม สนับสนุนผูຌประกอบการละชุมชน
฿นพืๅนทีไบริหารจัดการการทองทีไยวอยางยัไงยืน ละจัดการสิไงวดลຌอม฿นหลงทองทีไยวอยางยัไงยืน

๎.๎.๏ การจัดการสิไงวดลຌอมพืๅนทีไอุตสาหกรรม ดຌวยการกําหนดขตละควบคุมการ฿ชຌประยชน์ทีไดิน พัฒนากลุมอุตสาหกรรมทีไมี
กระบวนการผลิตทีไชืไอมตอกัน สรຌางระบบกลเกละครือขายการตรวจสอบทีไขຌมขใง สรຌางระบบควบคุมความสีไยงละระงับ
หตุฉุกฉิน฿นระดับพืๅนทีไ ละสนับสนุนการพัฒนามืองอุตสาหกรรมชิงนิวศ

๎.๎.๐ การจัดการสิไงวดลຌอมธรรมชาติ ละสิไงวดลຌอมศิลปกรรม ดຌวยการฟืຕนฟูละอนุรักษ์ รวมถึงกํากับการ฿ชຌทีไดินดยรอบ บริหาร
จัดการตามมาตรฐาน รงจัดทําทะบียนหลงมรดกทางธรรมชาติละทางวัฒนธรรมของชาติ สรຌางกลเกการมีสวนรวม     
ละยกระดับการจัดการสิไงวดลຌอมธรรมชาติ ละสิไงวดลຌอมศิลปกรรม

๎.๏ สรຌางภูมิคุຌมกันตอการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ ละสงสริมการพัฒนาบบคาร์บอนตไํา
๎.๏.ํ การปรับตัวพืไอสรຌางความพรຌอม฿นการรับมือตอการปลีไยนปลงสภาพภูมอิากาศละภัยธรรมชาติ ดຌวยการยกระดับฐาน

ความตระหนักรูຌละความขຌา฿จ สงสริมการวิจัยละพัฒนาทคนลยีละฐานขຌอมูลกลาง ขับคลืไอนการดํานินงานดຌานการปรับตัว
ตอผลกระทบจากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ ละพัฒนาระบบละกลเกการติดตามตรวจสอบการดํานินงาน

๎.๏.๎ การลดกຍาซรือนกระจกละสงสริมการติบตทีไปลอยคาร์บอนตไํา ดຌวยการขับคลืไอนการดํานินงานลดกຍาซรือนกระจก สรຌาง
ความตระหนักละพัฒนาศักยภาพ พิไมประสิทธิภาพการ฿ชຌครืไองมือละกลเก พัฒนาระบบการตรวจวัด การรายงาน ละการทวนสอบ

๏.ํ พฒันาละปรับปรุงกฎหมาย ละกระบวนการยุติธรรมดຌานสิไงวดลຌอม
๏.ํ.ํ ปรับปรุงกฎหมายกีไยวกับทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
๏.ํ.๎ พัฒนากฎหมาย฿หຌมีความหมาะสมละทันสมัย
๏.ํ.๏ พัฒนากระบวนการยุติธรรมดຌานสิไงวดลຌอม
๏.๎ สงสริมละพิไมประสิทธิภาพการ฿ชຌครืไองมือทางศรษฐศาสตร์฿นการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม

๏.๎.ํ สงสริมการ฿ชຌครืไองมือทางศรษฐศาสตร์พืไอสิไงวดลຌอมละนวัตกรรมทีไปຓนมิตร
กับสิไงวดลຌอม

๏.๎.๎ ผลักดันการ฿ชຌครืไองมือทางศรษฐศาสตร์บบผสมผสาน
๏.๎.๏ ผลักดัน฿หຌมีการ฿ชຌครืไองมือชิงนยบายพืไอการตัดสิน฿จ฿นการพัฒนาพืๅนทีไขนาด฿หญ
๏.๎.๐ ปรับปรุงละพิไมประสิทธิภาพกองทุนพืไอการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ละสิไงวดลຌอม
๏.๎.๑ ปรับปรุงกฎระบียบ฿นการกํากับดูลของภาคการงิน 
๏.๏ พฒันาระบบฐานขຌอมูลละตัวชีๅวัด
๏.๏.ํ สรຌางระบบขຌอมลูทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมอยางบูรณาการ 
๏.๏.๎ สงสริม฿หຌมีหนวยงานคลังสมอง (Think Tank) ดຌานสิไงวดลຌอม 
๏.๏.๏ รงจัดทําบัญชีผลกระทบสิไงวดลຌอมรายผลิตภัณฑ์ละบริการ 
๏.๏.๐ พัฒนาระบบการจัดกใบขຌอมูลงบประมาณของภาครัฐ฿นการดํานินการพืไอสิไงวดลຌอม 
๏.๏.๑ พัฒนาตัวชีๅวดัดຌานสิไงวดลຌอมทีไสดงถึงความชืไอมยงระหวางมิติ

สิไงวดลຌอมกับมิติศรษฐกิจละมิติสังคม 
๏.๏.๒ สงสริมการสรຌางขຌอมูลทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมพืไอรายงานอยางปຓนระบบ
๏.๐ วิจัยละพัฒนาทคนลยีละนวัตกรรมทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม
๏.๐.ํ สงสริมการวิจัยละพัฒนาทคนลยีละนวัตกรรมทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมอยางมี

ยุทธศาสตร์ 
๏.๐.๎ สนับสนุนการลงทุนละพิไมระดับการอดุหนุนดຌานการวิจัยละพัฒนาทคนลยี

ละนวัตกรรมทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม 
๏.๐.๏ สรຌางความชืไอมยงของหวงซอุปทานการวิจยัละพัฒนา฿นภาครัฐ อกชน ละ

ภาคประชาสังคม฿หຌกิดการทํางานรวมกัน 
๏.๐.๐ สงสริม฿หຌกิดสภาพวดลຌอม฿นการขงขันทางการคຌาอยางปຓนธรรม
๏.๐.๑ พัฒนาศักยภาพของประทศ฿หຌปຓนผูຌสงออกสินคຌาละทคนลยี

๐.ํ พัฒนาองค์ความรูຌละกิจกรรมพืไอสรຌางสังคมทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม
๐.ํ.ํ สรຌางจิตสํานึกดຌานสิไงวดลຌอมละการปຓนพลมืองลกกับทุกภาคสวน
๐.ํ.๎ สงสริม฿หຌมีการจัดการดຌานการศึกษาสิไงวดลຌอมอยางปຓนระบบ
๐.ํ.๏ สนับสนุนการจัดการรียนรูຌตลอดชีวติ฿หຌชืไอมตอการศึกษา฿นระบบ

กับการรียนรูຌทางสังคม฿หຌชืไอมยงกับวิถีชีวิต
๐.ํ.๐ พัฒนารูปบบการปลูกฝังความรูຌบบองค์รวมชิงนิวศ ละ

สรຌางผูຌนําสิไงวดลຌอมรุน฿หม฿นทุกภาคสวน
๐.ํ.๑ รณรงค์ละสงสริมการตลาดพืไอสังคมอยางมีคุณคา
๐.ํ.๒ ผลักดันการสรຌางสังคมทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม฿นระดับนยบาย
๐.๎ สริมสรຌางความขຌมขใงละการมีสวนรวม฿หຌกับทุกภาคสวน
อยางบูรณาการ

๐.๎.ํ พัฒนาระบบงบประมาณของภาครัฐ ฿นการจัดสรรงบประมาณ฿หຌกับ
ครงการทีไปຓนประยชน์ละกิดผลลัพธ์฿นหลายมิติดยฉพาะมิติดຌาน
สิไงวดลຌอมทีไคาบกีไยวกับมิติอืไนโ

๐.๎.๎ สนับสนุนการจัดซืๅอจัดจຌางสินคຌาละบริการทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม
๐.๎.๏ สงสริมการจຌางงานสีขียว฿นภาคธุรกิจอกชน
๐.๎.๐ สงสริมละสนับสนุนการสรຌางความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจ
๐.๎.๑ สริมสรຌางความขຌมขใงละสนับสนุนการมีสวนรวม฿นการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมของทุกภาคสวน
๐.๏ พิไมขีดความสามารถการพัฒนาความรวมมือดຌานสิไงวดลຌอมระหวาง
ประทศชิงรุก

๐.๏.ํ การสรຌางความปຓนหุຌนสวนการพัฒนาละตอยอดความรวมมือ฿น
อนุภูมิภาค ภูมิภาค ละนานาประทศ

๐.๏.๎ สริมสรຌางศักยภาพของประทศดຌานพันธกรณีระหวางประทศ
๐.๏.๏ สริมสรຌางบทบาทความรวมมือ฿นระดับภูมิภาค พืไอรวมกันปງองกัน ละ

กຌเขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมขຌามดน
๐.๏.๐ พัฒนาองค์ความรูຌดຌานความตกลงระหวางประทศ ดຌวยการสนับสนุนการ

ศึกษาวิจัยละสรຌางความขຌา฿จกีไยวกับพันธกรณีระหวางประทศดຌาน
สิไงวดลຌอมกับความตกลงการคຌาทีไกีไยวขຌองกบัสิไงวดลຌอม

รูปทีไ ๑ ผนผังความชืไอมยงสถานการณ์ ละประดในปัญหาทีไคาดวาจะกิดขึๅนอยางมีนัยตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿นอนาคตกับการกําหนดนยบายละผนการสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๙
๕ํ

นวน้มดีขึๅน
- พืๅนทีไปຆาชายลน ํ.๑๏ ลຌานเร (พ.ศ. ๎๑๑๓) 
- การ฿ชຌพลังงานทดทนสูงขึๅนอยางตอนืไอง
- ประสิทธิภาพการ฿ชຌพลังงานทากับ ๔.๕๒ KTOE/
พันลຌานบาท
- ปริมาณฝุຆนละอองขนาด ํ์ เมครอน มีนวนຌมฉลีไย
ลดลง ฿นชวง พ.ศ. ๎๑๐๔ – ๎๑๑๔
- กຍาซ NO2 SO2 ละ CO อยู฿นกณฑ์มาตรฐาน
- คุณภาพนๅําทะลอยู฿นกณฑ์ดีพิไมมากขึๅน อยู฿นกณฑ์
สืไอมทรมถึงสืไอมทรมมากลดลง
- พืๅนทีไสีขียว฿นมืองพิไมขึๅน

สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม

- ปริมาณฝุຆนละอองขนาด ๎.๑ เมครอน มีนวนຌมฉลีไยพิไมขึๅน฿นชวง 
พ.ศ. ๎๑๑๐ – ๎๑๑๔
- ปริมาณกຍาซอซนกินคามาตรฐาน฿นหลายพืๅนทีไ
- หลงนๅําผิวดินทีไมีคุณภาพอยู฿นกณฑ์ดี จํานวนลดลง ฿นขณะทีไ กณฑ์
พอ฿ชຌ ละสืไอมทรมละสืไอมทรมมาก จํานวนพิไมขึๅน ฿นชวง 
พ.ศ. ๎๑๐๕ – ๎๑๑๔
- หลงนๅําบาดาลบางหงประสบปัญหาการรุกลๅําของนๅําคใมละ
การปนปืຕอนมลพิษจากกิจกรรมตางโ
- ปัญหาขยะตกคຌาง ละปริมาณขยะทีไกิดขึๅนมีพิไมมากขึๅน อัตราการกิดขยะ
ตอคน .ํํ ๐ Kg/คน/วัน รวมทัๅงปัญหาของสียอันตราย
- สิไงวดลຌอมธรรมชาติ ละสิไงวดลຌอมศิลปกรรมสืไอมทรม

ภาพทีไ ํ
ผักกางมุຌง

ภาพทีไ ๎ 

ขຌาวหอมมะลิ

ภาพทีไ ๏ 
ผักตบชวา

ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ความไร้พรมแดน การกระจายความเป็นเมือง

ประดในทีไคาดวาหรืออาจจะกดิขึๅนละมีนัยสําคัญตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿นอีก ๎์ ปีขຌางหนຌา

- ทรัพยากรธรรมชาติสืไอมทรม ความปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ
ทีไรุนรงละมีความถีไพิไมขึๅนยากตอการคาดการณ์ ปัญหามลพิษ
กระทบตอสิไงวดลຌอมละสุขภาพ รูปบบการ฿ชຌประยชน์ทีไดิน
ปลีไยนปลงเปอยางมาก ระดับนๅําทะลสูงขึๅนละการรุกลๅําของนๅําคใม
- ประชาชนมีการคลืไอนเหวรียกรຌองสิทธิมากขึๅน องค์กรตางโ ปຂดผย
ขຌอมูลละมีความปรง฿สมากขึๅน การถายอนภารกิจจากสวนกลาง
สูทຌองถิไนมากขึๅน มีการพัฒนากระบวนการยุติธรรมดຌานสิไงวดลຌอม
- ความตຌองการ฿ชຌพลังงานมากขึๅน สัดสวนของพลังงานหมุนวียน
สูงขึๅน ละยังคงพึไงพิงชืๅอพลิงฟอสซิลจากตางประทศ

ประทศเทยมีฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติทีไสมดุล
ละยัไงยืน ละป็นสังคมทีไ
ป็นมิตรกบัสิไงวดลຌอม

ประดในทีไควร฿หຌความสําคัญ฿นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿นอีก ๎์ปีขຌางหนຌา วิสัยทัศน์ พ.ศ. ๎๑๓๙ นวคิดทีไ฿ชຌป็นกรอบ฿นการจัดทํานยบายละผนการสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาต ิพ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๙ ป้าหมายรวมของนยบายละผนฯ

๕ํ



 

๕๏ 

 

ตารางทีไ ๎ นยบายหลัก นยบายยอย ละตัวชีๅวัด 

นยบายหลัก นยบายยอย ตัวชีๅวัด 

ํ. จัดการฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติอยางมัไนคงพืไอ
ความสมดลุ ปຓนธรรม 
ละยัไงยนื  
ปງาประสงค์  
มีทรัพยากรธรรมชาติละ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพทีไอุดมสมบูรณ์ละ
คงความสมดุลของระบบ
นิวศ ละปຓนฐาน฿นการ
สรຌางความมัไนคงทาง
อาหาร นๅ า ละพลังงาน 

 

.ํํ  อนุรักษ์ ฟืຕนฟู ละ ฿ชຌประยชน์
ฐานทรัพยากรธรรมชาติละ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางสมดลุ ยัไงยืนละปຓน
ธรรม 

มี ๒ ประดในหลัก ๎๓ นวนยบาย 

ํ.ํ.ํ การจัดการทรัพยากรปຆาเมຌ 
ํ.ํ.๎ การจัดการความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

ํ.ํ.๏ การจัดการทรัพยากรดิน 
ละทีไดิน 

ํ.ํ.๐ การจัดการทรัพยากรนๅ า
ละนๅ าบาดาล 

ํ.ํ.๑ การจัดการทรัพยากรธรณี 
ํ.ํ.๒ การจัดการทรัพยากรทาง

ทะลละชายฝัດง 

นยบายทีไ ํ 

ํ.ํ มีพืๅนทีไปຆาเมຌรຌอยละ ๐์ 
ของพืๅนทีไประทศ  

ํ.๎ ดัชนีบัญชีการปลีไยนปลง
สถานภาพพันธุ์พืชละ 

พันธ์ุสัตว์ทีไสีไยงตอการ 

ถูกคุกคาม (ลดลง) 
ํ.๏ สัดสวนทีไดินทีไมีการ 

฿ชຌประยชนเ์มหมาะสม 

กับศักยภาพละสมรรถนะ
ของทีไดิน (ลดลง) 

ํ.๐ ทุกครัวรือนมีนๅ าดืไม 

ทีไปลอดภัยละมีราคา 
ทีไสามารถหาซืๅอเดຌ 

ํ.๑ มีการจ านกขตพืๅนทีไ
ศักยภาพร ละขตหลง
รพืไอการท าหมืองของร
ทีไส าคัญ ครอบคลุมทัๅง
ประทศ 

ํ.๒ อัตราการจบัสัตว์นๅ าตอการ 
ลงรงประมงทะล฿น ํ 
ชัไวมง ฿นนานนๅ าเทย 
(พิไมขึๅน) 

ํ.๓ ดัชนีความมัไนคงทางอาหาร 
(ระดับดีขึๅน) 

ํ.๔ ดัชนีความมัไนคงทางนๅ า 
(ระดับดีขึๅน) 

ํ.๕ ดัชนีความมัไนคงทาง
พลังงาน (ระดับดีขึๅน) 

ํ.ํ์ สัดสวนการ฿ชຌทรัพยากรนๅ า
ตอ GDP (ลดลง) 

ํ.๎ จัดการทรพัยากรธรรมชาติ
พืไอความมัไนคงทางอาหาร 
นๅ า ละพลังงาน 

มี ๏ ประดในหลัก ํ๎ นวนยบาย 

ํ.๎.ํ การจัด฿หຌมีอาหาร นๅ า ละ
พลังงานอยางพียงพอ 

ํ.๎.๎ การขຌาถึงอาหาร นๅ า ละ
พลังงานอยางทัไวถึงละ 

ทาทียมกัน 

ํ.๎.๏ การรักษาสถียรภาพทาง
อาหาร นๅ า ละพลังงาน 

 

 

 

 



 

๕๐ 

 

ตารางทีไ ๎ นยบายหลัก นยบายยอย ละตัวชีๅวัด (ตอ) 

นยบายหลัก นยบายยอย ตัวชีๅวัด 

ํ. จัดการฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติอยางมัไนคงพืไอ
ความสมดลุ ปຓนธรรม 
ละยัไงยนื (ตอ) 

 

 นยบายทีไ ํ (ตอ) 
ํ.ํํ สัดสวนการ฿ชຌพลังงานตอ

GDP (ลดลงอยางนຌอย 

รຌอยละ ๏์ ภาย฿นป  
พ.ศ. ๎๑๓๕ มืไอทียบกับ
ป พ.ศ. ๎๑๑๏) 

ํ.ํ๎ สัดสวนพืๅนทีไกษตรกรรม
ยัไงยืนตอพืๅนทีไกษตรกรรม 

ทัๅงประทศ (พิไมขึๅน) 

๎. สรຌางการติบตทีไปຓนมติร
กับสิไงวดลຌอมพืไอความ
มัไงคัไงละยัไงยนื  
ปງาประสงค ์ 
ประชาชนอยู฿น
สภาพวดลຌอมทีไมีคุณภาพ 
ละมีความปลอดภัยตอ
สุขภาพบนฐานการติบต
ทางศรษฐกิจทีไปຓนมิตรกับ
สิไงวดลຌอม 

๎.ํ สรຌางระบบศรษฐสังคมทีไ
กืๅอกูล ละปຓนมิตร 
กับสิไงวดลຌอม 

มี ๐ ประดในหลัก ํ๓ นวนยบาย 

๎.ํ.ํ การจัดการวัสดุละขยะ 

๎.ํ.๎ การจัดการคุณภาพนๅ า 
๎.ํ.๏ การจัดการคุณภาพอากาศ 

๎.ํ.๐ การจัดการความสีไยงจาก
สารคม ี

นยบายทีไ ๎ 

๎.ํ ปริมาณการบริภค
ทรัพยากร฿นประทศตอ 
GDP (ลดลง) 

๎.๎ สัดสวนการน าขยะกลับมา 
฿ชຌประยชน฿์หม (พิไมขึๅน) 

๎.๏ ปริมาณขยะทีไขຌาระบบก าจัด
ขัๅนสุดทຌาย (ตัน) (ลดลง) 

๎.๐ คุณภาพนๅ า฿นหลงนๅ า 
ผิวดินละหลงนๅ าทะล 

อยู฿นกณฑ์ดี (พิไมขึๅน) 
๎.๑ ดัชนีของปรากฏการณ ์

ยูทรฟຂคชัไน (ลดลง) 
๎.๒ ความหนานนของขยะ

พลาสติก฿นทะลตอตาราง
กิลมตร (ลดลง) 

๎.๓ คาฝุຆนละอองขนาดลใก 
(PM2.5 ละ PM10) อยู฿น
กณฑ์มาตรฐาน (พิไมขึๅน) 

๎.๎ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพ
สิไงวดลຌอมตามลักษณะพืๅนทีไ 

มี ๐ ประดในหลัก ํ๓ นวนยบาย 

๎.๎.ํ การจัดการสิไงวดลຌอมมือง 
๎.๎.๎ การจัดการสิไงวดลຌอม

หลงทองทีไยว 

๎.๎.๏ การจัดการสิไงวดลຌอมพืๅนทีไ
อุตสาหกรรม 

๎.๎.๐ การจดัการสิไงวดลຌอม
ธรรมชาต ิละสิไงวดลຌอม
ศิลปกรรม 

 



 

๕๑ 

 

ตารางทีไ ๎ นยบายหลัก นยบายยอย ละตัวชีๅวัด (ตอ) 

นยบายหลัก นยบายยอย ตัวชีๅวัด 

๎. สรຌางการติบตทีไปຓนมติร
กับสิไงวดลຌอมพืไอความ
มัไงคัไงละยัไงยนื (ตอ) 

๎.๏ สรຌางภูมิคุຌมกันตอการ
ปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ 
ละสงสริมการพัฒนาบบ
คารบ์อนตไ า 

มี ๎ ประดในหลัก ๔ นวนยบาย 

๎.๏.ํ การปรบัตัวพืไอสรຌางความ
พรຌอม฿นการรบัมือตอการ
ปลีไยนปลงสภาพ
ภูมิอากาศละภัยธรรมชาติ 

๎.๏.๎ การลดกຍาซรือนกระจก 
ละการสงสรมิการติบต 

ทีไปลอยคาร์บอนตไ า 

นยบายทีไ ๎ (ตอ) 
๎.๔ มีกลเกละระบบบริหาร

จัดการสารคมขีองประทศ
ทีไคุຌมครองสุขภาพละความ
ปลอดภัยของประชาชนละ
สิไงวดลຌอม 

๎.๕ จ านวนมืองทีไปຓนมิตรกับ
สิไงวดลຌอม (พิไมขึๅน) 

๎.ํ์ สัดสวนพืๅนทีไสีขียว฿นมือง
ปຓนเปตามกณฑข์อง
องค์การอนามัยลก  
(๕ ตารางมตรตอคน) 

๎.ํํ สัดสวนการ฿ชຌพลังงาน
หมุนวียนตอการ฿ชຌพลังงาน
ขัๅนสุดทຌาย (รຌอยละ ๏์) 

๎.ํ๎ สัดสวนของสิไงวดลຌอม
ธรรมชาต ิละสิไงวดลຌอม
ศิลปกรรมทีไมีการบริหาร
จัดการสิไงวดลຌอมบริวณ
ดยรอบ (พิไมขึๅน) 

๎.ํ๏ ปริมาณการปลอย 

กຍาซรือนกระจกลดลง 
รຌอยละ ๎  ์- ๎ ๑ จากปริมาณ
การปลอย฿นกรณีปกต ิ
ภาย฿นป พ.ศ. ๎๑๓๏ 

๎.ํ๐ จ านวนประชากรทีไสียชีวิต 
สูญหาย ละเดຌรับผลกระทบ
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ตอประชากร ํ์ ,์์ ์์ คน 
(ลดลง) 

 



 

๕๒ 

 

ตารางทีไ ๎ นยบายหลัก นยบายยอย ละตัวชีๅวัด (ตอ) 

นยบายหลัก นยบายยอย ตัวชีๅวัด 

๏. ยกระดับมาตรการ฿นการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม 

ปງาประสงค ์ 
มีครืไองมือละกลเกทีไพิไม
สมรรถนะ฿หຌการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอมมี
ประสิทธิภาพ ปຓน 

ชิงรุก ละสนบัสนุนการ
พัฒนาละขับคลืไอน
ประทศ฿หຌมีการติบตทีไ
ปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม 

๏.ํ พัฒนาละปรับปรุงกฎหมาย 
ละกระบวนการยุติธรรม 

ดຌานสิไงวดลຌอม 

มี ๏ นวนยบาย 

นยบายทีไ ๏ 

๏.ํ ดัชนีธรรมาภิบาลพืไอ
สิไงวดลຌอม (ระดับดีขึๅน) 

๏.๎ ดัชนผีลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาย฿นประทศทีไปຓนมิตร 
กับสิไงวดลຌอม (Green 
GDP) (ระดับดีขึๅน) 

๏.๏ งบประมาณภาครัฐพืไอการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม (พิไมขึๅน)  

๏.๐ รายเดຌจากภาษีละ
คาธรรมนียมทรัพยากร 
ธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
(พิไมขึๅน) 

๏.๑ งบประมาณการวิจัยละ
พัฒนาทคนลยีละ
นวัตกรรมทีไปຓนมิตรกับ
สิไงวดลຌอม (พิไมขึๅน) 

๏.๎ สงสริมละพิไม
ประสิทธิภาพการ฿ชຌครืไองมือ
ทางศรษฐศาสตร์฿นการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม 

มี ๑ นวนยบาย 

๏.๏ พัฒนาระบบฐานขຌอมูลละ
ตัวชีๅวัด 

มี ๒ นวนยบาย 

๏.๐ วิจัยละพัฒนาทคนลยี
ละนวัตกรรม 

ทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม 

มี ๑ นวนยบาย 

๐. สรຌางความปຓนหุຌนสวน฿น
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม 

ปງาประสงค ์ 
ทุกภาคสวนมีบทบาท฿น
การรวมดูลรักษา ละ฿ชຌ
ประยชน์ทรัพยากร 
ธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
ของประทศ฿นลักษณะ
ความปຓนจຌาของ
ทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอมรวมกัน 

๐.ํ พัฒนาองค์ความรูຌละ
กิจกรรมพืไอสรຌางสงัคมทีไ
ปຓนมิตรกบัสิไงวดลຌอม 

มี ๒ นวนยบาย 

นยบายทีไ ๐  
๐.ํ มีการด านินการกีไยวกับ

การศึกษารืไองการพัฒนา
อยางยัไงยืน ละการปຓน
พลมืองลก 

๐.๎ จ านวนองค์กรภาคประชา
สังคมทีไขຌามามีบทบาท
อยางขຌมขຌน฿นการดูล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม (พิไมขึๅน) 

๐.๏ จ านวนการจຌางงานสีขียว 
(Green Jobs) (พิไมขึๅน) 

๐.๎ สริมสรຌางความขຌมขใงละ
การมีสวนรวม฿หຌกับทุกภาค
สวนอยางบูรณาการ 

มี ๑ นวนยบาย 

๐.๏ พิไมขีดความสามารถการพัฒนา
ความรวมมือดຌานสิไงวดลຌอม
ระหวางประทศชงิรุก 

มี ๐ นวนยบาย 



 

๕๓ 

 

ตารางทีไ ๎ นยบายหลัก นยบายยอย ละตัวชีๅวัด (ตอ) 

นยบาย นยบายยอย ตัวชีๅวัด 

๐. สรຌางความปຓนหุຌนสวน 

฿นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม (ตอ) 
 

 

 

 

นยบายทีไ ๐ (ตอ) 
๐.๐ สัดสวนปริมาณการจัดซืๅอจดั

จຌางสินคຌาละบริการทีไปຓน
มิตรกับสิไงวดลຌอม 
(พิไมขึๅน) 

๐.๑ จ านวนของสืไอทีไผลิต
รายการหรือขຌอมูลพืไอ
ผยพรละ฿หຌความรูຌรืไอง
สิไงวดลຌอม (พิไมขึๅน) 

๐.๒ การด านินงาน฿นประทศทีไ
ตอบสนองตอความตกลง 
พหุภาคีดຌานสิไงวดลຌอม 
(MEAs) (พิไมขึๅน) 

๐.๓ สัดสวนของตัวชีๅวัดการ
พัฒนาทีไยัไงยืนดຌาน
ทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอมทีไบรรลุตาม
ปງาหมายการพัฒนาทีไยัไงยืน 
(พิไมขึๅน) 

 

 

 

 

 

 

  



 

๕๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นยบายทีไ ํ  จัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางมัไนคงเพืไอความสมดุล เปຓนธรรม   
                  ล ยัไงยืน

ตัวชีๅวัดนยบายทีไ ํ
ํ.ํ มีพืๅนทีไปຆาเมຌรຌอยละ ๐์ ของพืๅนทีไประทศ ํ.๓ ดัชนีความมัไนคงทางอาหาร (ระดับดีขึๅน)
ํ.๎ ดัชนีบัญชีการปลีไยนปลงสถานภาพพันธุ์พืชละพันธุ์สัตว์ทีไสีไยงตอการถูกคุกคาม (Red List Index) (ลดลง) ํ.๔ ดัชนีความมัไนคงทางนๅ้า (ระดับดีขึๅน)
ํ.๏ สัดสวนทีไดินทีไมีการ฿ชຌประยชน์เมหมาะสมกับศักยภาพละสมรรถนะของทีไดิน (ลดลง) ํ.๕ ดัชนีความมัไนคงทางพลังงาน (ระดับดีขึๅน)
ํ.๐ ทุกครัวรือนมีนๅ้าดืไมทีไปลอดภัยละมีราคาทีไสามารถหาซืๅอเดຌ ํ.ํ์ สัดสวนการ฿ชຌทรัพยากรนๅ้าตอมูลคาผลิตภัณฑ์มวลรวมภาย฿นประทศ (ลดลง)
ํ.๑ มีการจ้านกขตพืๅนทีไศักยภาพร ละขตหลงรพืไอการท้าหมืองของรทีไส้าคัญ ครอบคลุมทัๅงประทศ ํ.ํํ สัดสวนการ฿ชຌพลังงานตอผลิตภัณฑ์มวลรวมภาย฿นประทศ (ลดลงอยางนຌอย รຌอยละ ๏์ ภาย฿นป พ.ศ. ๎๑๓๕ มืไอทียบกับป พ.ศ. ๎๑๑๏)
ํ.๒ อัตราการจับสัตว์นๅ้าตอการลงรงประมงทะล (Catch Per Unit Effort: CPUE) ฿น ํ ชัไวมง ฿นนานนๅ้าเทย (พิไมขึๅน) ํ.ํ๎ สัดสวนพืๅนทีไกษตรกรรมยัไงยืนตอพืๅนทีไกษตรกรรมทัๅงประทศ (พิไมขึๅน)

นยบายทีไ ํ.ํ อนุรักษ์ ฟืຕนฟู  ล ฿ชຌปร ยชน์ฐานทรัพยากรธรรมชาติ ล ความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล ยัไงยืน ล เปຓนธรรม
                    ค้านึงถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ละความหลากหลายทางชีวภาพ ฿หຌสามารถคงความอุดมสมบูรณ์ ละรักษาสถานภาพของระบบนิวศ รวมทัๅงบงปัน

การขຌาถึง ละการ฿ชຌประยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตอิยางปຓนธรรม บนพืๅนฐานการมีสวนรวมของประชาชน 

นยบายทีไ ํ.๎ จัดการทรัพยากรธรรมชาติเพืไอความมัไนคงทางอาหาร นๅ้า  ล พลังงาน
                    ปຓนการจัดการชิงประดใน (Agenda) ทีไค ำนงึถงึควำมสมัพนัธ์ ละความชืไอมยงกันของประดในดຌานอาหาร นๅ้า ละพลังงาน 

รวมถึงความสัมพันธ์กับมิติศรษฐกิจละสังคม เพ่ือจดักำรให้เกิดประยชน์สูงสุด ลดผลกระทบทีไจะกิดขึๅนกับอีกดຌานหนึไง ละ฿หຌมีปริมาณและคณุภำพ
ทีไดีอยางพอพียง ส ำหรับให้ทุกคนสำมำรถเข้ำถึง ละ฿ชຌประยชน์เดຌอยางหมาะสม ละปຓนธรรม รวมทัๅงมีภูมิคุຌมกันจากวิกฤติการณ์ทีไฉับพลัน

ํ.ํ.ํ  การจัดการทรัพยากรปຆาเมຌ
- สงสริมละสนับสนุนการพิไมพืๅนทีไปຆาเมຌ฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ละปງาหมาย
- ปกปງอง คุຌมครอง ละรักษาปຆาธรรมชาติ฿หຌคงความสมดุลทางระบบนิวศ
- สงสริมละฟืຕนฟูการจัดการพืๅนทีไปຆาเมຌ฿นลักษณะกลุมปຆาหรือผืนปຆาบบมีสวนรวม

             รวมทัๅงพิไมความขຌมขຌน฿นการ ງาระวังการลักลอบคຌาสัตว์ปຆาทีไผิดก หมาย
  การคຌาขຌามชาติ
- สนับสนุนการจัดตัๅงปຆาชุมชนอยางยัไงยืน
- สงสริมละพัฒนาอุตสาหกรรมเมຌ

ํ.ํ.๎  การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
           - รักษาความสมดุลของระบบนิวศความหลากหลายทางชีวภาพ฿หຌยัไงยืน 
          - อนุรักษ์ ปกปງอง ละคุຌมครองความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชละสัตว์
            ทัๅง฿นธรรมชาติละพืๅนทีไกษตรกรรม รวมถึงจุลินทรีย์ละชนิดพันธุ์อืไนทีไมีคุณคา
            ทางศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ละนิวศวิทยา
          - สงสริมการ฿ชຌประยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอยางทาทียม
  ละปຓนธรรม
          - สนับสนุนการศึกษาวิจัยละพัฒนาพืไอสริมสรຌางสมรรถนะละการพิไมมูลคา
            ทางศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพ รวมถึงการปรับปรุงพนัธุ์พืชท่ีทนทำน
            ตอการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ 

ํ.ํ.๏  การจัดการทรัพยากรดิน  ล ทีไดิน
- อนุรักษ์ ฟืຕนฟู ปรับปรุง ละพัฒนาคุณภาพดินทีไสืไอมทรม
- พิไมประสิทธิภาพการวางผนการ฿ชຌทีไดิน฿หຌหมาะสม 
- รงรัดการบังคับ฿ชຌก หมายผังมืองทุกระดับ฿หຌมีประสิทธิภาพ
- พัฒนากลเกละครืไองมือการบริหารจัดการทีไดินบบมีสวนรวม

ํ.ํ.๐  การจัดการทรัพยากรนๅ้า ล นๅ้าบาดาล
- พัฒนาระบบการจัดการนๅ้าอุปภคบริภคกชุมชน฿หຌครอบคลุมทุกหมูบຌานละชุมชนมือง 
  รวมถึงขตศรษฐกิจพิศษ ละหลงทองทีไยวทีไส้าคัญ 
- พิไมประสิทธิภาพการจัดการนๅ้าทวมละนๅ้าลຌง 
- พัฒนาระบบการคาดการณ์ทางอุทกวิทยา฿หຌมีความมนย้า ละสนับสนุนการจัดท้า

                 แผนยทุธศำสตร์ทรัพยากรนๅ้า฿นระดับพืๅนทีไ 
- สริมสรຌางความขຌมขใงกทุกภาคสวน฿นการมีสวนรวมจัดการทรัพยากรนๅ้า 
- พัฒนาครงสรຌางละองค์กรการบริหารจัดการทรัพยากรนๅ้าผิวดินละนๅ้าบาดาล 

ํ.ํ.๑  การจัดการทรัพยากรธรณี
- อนุรักษ์ทรัพยากรร ดยพัฒนายุทธศาสตร์ ละ/หรือนยบายละผนมบท
  การบริหารจัดการทรัพยากรร
- จัดท้าฐานขຌอมูลพืๅนทีไศักยภาพรของประทศ 
- ควบคุม ละก้ากับดูลการบริหารจัดการหมืองร฿หຌปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมละสุขภาพ 
- พัฒนาละอนุรักษ์หลงรียนรูຌธรณีวิทยาละซากดึกด้าบรรพ์ของประทศ 

ํ.ํ.๒  การจัดการทรัพยากรทางท เล ล ชายฝัດง
- พัฒนาพืๅนทีไทางทะลละชาย ัດง฿หຌกิดความยัไงยืน 
- อนุรักษ์ละฟืຕนฟูทรัพยากรทางทะลละชาย ัດง 
- พิไมประสิทธิภาพระบบการ ງาระวัง ติดตาม ละตรวจสอบทางทะล 
- สงสริมการท้าประมงทีไค้านึงถึงความสมดุลของทรัพยากรสัตว์นๅ้า ละระบบนิวศ
- พิไมประสิทธิภาพการ฿ชຌมาตรการทางก หมาย รวมทัๅงจัดท้าพืๅนทีไอนุรักษ์พืไอคุຌมครอง

                  ระบบนิวศทางทะลละชาย ัດงทีไส้าคัญ

ํ.๎.ํ  การจัด฿หຌมีอาหาร นๅ้า  ล พลังงานอยางเพียงพอ
- พิไมประสิทธิภาพการผลิตละการจัดการอยางปຓนระบบละปຓนองค์รวม
- สรຌางความสมดุลของนๅ้าภาคการผลิต 
- พัฒนาระบบการจัดสรรพืๅนทีไส้าหรับพืชอาหารละพืชพลังงานอยางหมาะสม ตามนวทางการบริหารจัดการทีไดินอยางยัไงยืนบบมีสวนรวม 
- พิไมศักยภาพการบริหารจัดการพลังงานทัๅงระบบ ละพัฒนาการก้ากับกิจการพลังงานอยางหมาะสมละมีธรรมาภิบาล

ํ.๎.๎  การเขຌาถึงอาหาร นๅ้า  ล พลังงานอยางทัไวถึง ล เทาเทียมกัน 
- พัฒนาระบบกระจายอาหาร นๅ้าละพลังงาน฿หຌทัไวถึง 
- พัฒนากลเกพืไอพิไมประสิทธิภาพการขຌาถึงอาหาร นๅ้า ละพลังงาน 

ํ.๎.๏  การรักษาเสถียรภาพทางอาหาร นๅ้า  ล พลังงาน
- สนับสนุนการจัดการทรัพยากรปຆาเมຌ ดิน นๅ้า ประมง ละความหลากหลายทางชีวภาพอยางยัไงยืน 
- พัฒนาการกษตรบบผสมผสานพืไอความมัไนคงทางอาหาร
- พัฒนาระบบสวัสดิการละตาขายรองรับทางสังคม (Social Safety Net) มืไอกิดวิกฤตดຌานอาหาร฿หຌกับกลุมทีไตຌองการความชวยหลือ            
  ละพัฒนาระบบสารสนทศ ละการวางผนตือนภัยดຌานกษตรกรรมลวงหนຌา
- สงสริมการศึกษาวิจัยละพัฒนาทคนลยีพืไอพัฒนาพลังงานทางลือกทีไหลากหลาย 
- สงสริมละสนับสนุน฿หຌมีระบบการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหาร ละคุณภาพนๅ้าครอบคลุมทุกพืๅนทีไ
- พัฒนาฐานขຌอมูลพืไอจัดท้าดัชนีความมัไนคงทางดຌานอาหาร นๅ้าละพลังงาน ละสนับสนุน฿หຌมีการศึกษาวิจัยถึงความสัมพันธ์ระหวางความมัไนคง
  ละการมีป ิสัมพันธ์ทัๅง ๏ ดຌานกับระบบนิวศสังคม รวมทัๅงพัฒนาการจัดกใบขຌอมูลพืไอจัดท้าดัชนีทัๅง ๏ ดຌาน
- สนับสนุนการศึกษาวิจัยละพัฒนาพืไอหานวทางปງองกันละลดผลกระทบจากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศตอภาคการกษตร     

             ทรัพยากรนๅ้า ละพลังงาน 

 ๕๔
รูปทีไ ๒  ผนภาพ สดงความเชืไอมยงของเปງาปร สงค์ ตัวชีๅวัด นยบายยอย  ล  นวนยบาย ภาย฿ตຌนยบายทีไ ํ 

เปງาปร สงค์:   มีทรัพยากรธรรมชาติ ล ความหลากหลายทางชีวภาพทีไอุดมสมบูรณ์ ล คงความสมดุลของร บบนิเวศ  ล เปຓนฐาน฿นการสรຌางความมัไนคงทางอาหาร นๅ้า  ล พลังงาน

 ๕๕



 

ํ์ํ 

 

นยบายทีไ ํ จัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางมัไนคงพืไอความสมดุล ปຓนธรรม ละยัไงยืน 

ปງาประสงค์: มีทรัพยากรธรรมชาติละความหลากหลายทางชีวภาพทีไอุดมสมบูรณ์ละคงความสมดุล
ของระบบนิวศ ละปຓนฐาน฿นการสรຌางความมัไนคงทางอาหาร นๅ า ละพลังงาน 

นยบายจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางมัไนคงพืไอความสมดุล ปຓนธรรม ละยัไงยืน 
มุงนຌน฿หຌกิดความสมดุล฿นการอยูรวมกับธรรมชาติอยางกลมกลืน ดยสงวนละอนุรักษ์พืๅนทีไทีไยังคง 
มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติละมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเวຌพืไอ฿หຌมีระบบนิวศทีไสมดุลตอเป 
รวมถึงจัด฿หຌมีระบบการขຌาถึง บงปันละ฿ชຌประยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอยางปຓนธรรม ดยจ ากัด
การ฿ชຌประยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทีไเมกินอัตราการฟຕนฟูพืไอความยัไงยืน ซึไงฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ดังกลาวครอบคลุมทุกสาขาคือ ทรัพยากรปຆาเมຌละความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรดินละทีไดิน 
ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรนๅ า ละทรัพยากรทางทะลละชายฝัດง รวมทัๅงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
฿นลักษณะองค์รวมพืไอรักษาความมัไนคงทางดຌานอาหาร นๅ า ละพลังงาน ดยนยบายทีไ ํ ประกอบดຌวย  
๎ นยบายยอย ๐์ นวนยบาย ละ ํ๎ ตัวชีๅวัด ดังนีๅ  

ตัวชีๅวัดนยบายทีไ ํ 

ํ.ํ มีพืๅนทีไปຆาเมຌรຌอยละ ๐์ ของพืๅนทีไประทศ  
ํ.๎ ดัชนีบัญชีการปลีไยนปลงสถานภาพพันธุ์พืชละพันธุ์สัตว์ทีไสีไยงตอการถูกคุกคาม 

(Red List Index) (ลดลง) 
ํ.๏ สัดสวนทีไดินทีไมีการ฿ชຌประยชน์เมหมาะสมกับศักยภาพละสมรรถนะของทีไดิน (ลดลง) 
ํ.๐ ทุกครัวรือนมีนๅ าดืไมทีไปลอดภัยละมีราคาทีไสามารถหาซืๅอเดຌ 
ํ.๑ มีการจ านกขตพืๅนทีไศักยภาพร ละขตหลงรพืไอการท าหมืองของรทีไส าคัญ 

ครอบคลุมทัๅงประทศ 

ํ.๒ อัตราการจับสัตว์นๅ าตอการลงรงประมงทะล (Catch Per Unit Effort: CPUE)  
฿น ํ ชัไวมง ฿นนานนๅ าเทย (พิไมขึๅน) 

ํ.๓ ดัชนีความมัไนคงทางอาหาร (ระดับดีขึๅน) 
ํ.๔ ดัชนีความมัไนคงทางนๅ า (ระดับดีขึๅน) 
ํ.๕ ดัชนีความมัไนคงทางพลังงาน (ระดับดีขึๅน) 
ํ.ํ์ สัดสวนการ฿ชຌทรัพยากรนๅ าตอมูลคาผลิตภัณฑ์มวลรวมภาย฿นประทศ (ลดลง) 
ํ.ํํ สัดสวนการ฿ชຌพลังงานตอมูลคาผลิตภัณฑ์มวลรวมภาย฿นประทศ (ลดลงอยางนຌอย 

รຌอยละ ๏์ ภาย฿นป พ.ศ. ๎๑๓๕ มืไอทียบกับป พ.ศ. ๎๑๑๏) 
ํ.ํ๎ สัดสวนพืๅนทีไกษตรกรรมยัไงยืนตอพืๅนทีไกษตรกรรมทัๅงประทศ (พิไมขึๅน) 

 

 



 

ํ์๎ 

 

นยบายทีไ ํ.ํ อนุรักษ์ ฟืຕนฟู ละ฿ชຌประยชน์ฐานทรัพยากรธรรมชาติละความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล ยัไงยืนละปຓนธรรม 

นยบายการอนุรักษ์ ฟຕนฟู ละ฿ชຌประยชน์ฐานทรัพยากรธรรมชาติละ 

ความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล ยัไงยืน ละปຓนธรรม เดຌค านึงถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ละความหลากหลายทางชีวภาพ฿หຌสามารถคงความอุดมสมบูรณ์ ละรักษาสถานภาพของระบบนิวศ 
รวมทัๅงบงปันการขຌาถึง ละการ฿ชຌประยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอยางปຓนธรรม บนพืๅนฐาน 

การมีสวนรวมของประชาชน ดยมี ๒ ประดในหลักรายสาขาทรัพยากรธรรมชาติ ละ ๎๓ นวนยบาย 
(หนวยงานรับผิดชอบ ประกอบดຌวย กค. กษ. ดศ. ทส. นร. มท. วท. ศร.ชล. อก.) 

ํ.ํ.ํ การจัดการทรัพยากรปຆาเมຌ 
ํ.ํ.ํ.ํ สงสริมละสนับสนุนการพิไมพืๅนทีไปຆาเมຌ฿หຌบรรลุ

วัตถุประสงค์ละปງาหมาย ดยจัดท านวขตปຆาอนุรักษ์ ละปຆาศรษฐกิจ฿หຌครอบคลุมทัไวทัๅงประทศ 

ทีไชัดจนละปຓนฐานขຌอมูลดียวกัน เมทับซຌอนทัๅง฿นพืๅนทีไจริงละ฿นผนทีไ บนพืๅนฐานการมีสวนรวมของ
ประชาชน รวมทัๅงพัฒนาปງาหมายยอยของพืๅนทีไปຆาเมຌ฿นระดับภูมิภาคหรือจังหวัด฿หຌสอดคลຌองกับปງาหมาย
รวมระดับประทศ ตลอดจนสรຌางความรวมมือ฿นการจัดการชุมชนดัๅงดิมทีไอาศัยอยู฿นปຆา ดยพัฒนา
รูปบบการอยูอาศัยละพืๅนทีไท ากินของชุมชน฿นพืๅนทีไปຆาตຌนนๅ า฿หຌมีความหมาะสมละสอดคลຌองกับ
สภาพการณ์฿นตละพืๅนทีไ พรຌอมทัๅงมีมาตรการยียวยารองรับผูຌเดຌรับผลกระทบทีไหมาะสม  

ํ.ํ.ํ.๎ ปกปງอง คุຌมครอง ละรักษาปຆาธรรมชาติ฿หຌคงความ
สมดุลทางระบบนิวศ ดยผลักดัน฿หຌมีการบังคับ฿ชຌกฎหมายอยางครงครัดละจริงจังพืไอลดการบุกรุก
ท าลายปຆาหรือการขຌา฿ชຌประยชน์ทีไผิดกฎหมาย ละผสมผสานกับการ฿ชຌทคนลยีละนวัตกรรมพืไอการ
ฝງาระวังละตรวจติดตามทรัพยากรปຆาเมຌละสัตว์ปຆา การบุกรุกท าลายปຆา รวมทัๅงการจัดการเฟปຆา  
พรຌอมทัๅงฟຕนฟูพืๅนทีไปຆาทีไถูกปลีไยนสภาพเป฿หຌกลับคืนปຓนพืๅนทีไปຆา หรือพัฒนาปຓนพืๅนทีไปຆาศรษฐกิจ ดย฿หຌ
มีการจัดรูปบบทีไหมาะสมพืไอปຓนทางลือก฿หຌกับผูຌมีรายเดຌนຌอยหรือเมมีทีไดินท ากิน พรຌอมทัๅงสนับสนุน 

การสรຌางอาชีพทีไหมาะสมพืไอมิ฿หຌมีการบุกรุกละลักลอบท าลายปຆา 
ํ.ํ.ํ.๏ สงสริมละฟຕนฟูการจัดการพืๅนทีไปຆาเมຌ฿นลักษณะ 

กลุมปຆาหรือผืนปຆา ดยผลักดัน฿หຌมีการชืไอมผืนปຆา฿หຌตอนืไองปຓนลักษณะผืนปຆาขนาด฿หญพืไอรักษา 
ความสมดุลของระบบนิวศ พรຌอมทัๅงก าหนดนวกันชนระหวางพืๅนทีไปຆาอนุรักษ์ละปຆาสงวน฿หຌชัดจน ละ
หลงทีไอยูอาศัยละหลงหาอาหารของสัตว์ปຆา ดยสงสริมการมีสวนรวมของชุมชน฿นการบริหารจัดการ 
อนุรักษ์ ฟຕนฟู ละ฿ชຌประยชน์จากปຆาอยางยัไงยืน ทีไค านึงถึงความปราะบางของระบบนิวศ ขีดจ ากัด ละ
ศักยภาพ฿นการฟຕนตัว รวมทัๅงพิไมความขຌมขຌน฿นการฝງาระวังการลักลอบคຌาสัตว์ปຆาทีไผิดกฎหมายหรือ 

การลักลอบคຌาสัตว์ปຆาขຌามชาต ิ

ํ.ํ.ํ.๐ สนับสนุนการจัดตัๅงปຆาชุมชนอยางยัไงยืน ดยพัฒนาชุมชน
ดยรอบพืๅนทีไปຆา฿หຌปຓนชุมชนชิงนิวศพืไอสงสริม฿หຌมีวิถีชีวิตทีไสามารถอยูรวมกับธรรมชาติเดຌอยาง



 

ํ์๏ 

 

กลมกลืนละพึไงตนองเดຌ รวมทัๅงพิไมบทบาทละหนຌาทีไของชุมชน฿นการดูลรักษาละการ฿ชຌประยชน์
จากทรัพยากรปຆาเมຌอยางยัไงยืน ดยภาครัฐสนับสนุนการจัดตัๅงครือขายพันธมิตรทຌองถิไนพืไอรวมมือ฿นการ
จัดการทรัพยากรปຆาเมຌ การคุຌมครองละฟຕนฟูทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม รวมทัๅงสรຌางรงจูง฿จ฿นการ
รักษาวิถีชีวิตชิงอนุรักษ์ละพิไมอกาส฿นการสรຌางรายเดຌจากการรักษาระบบนิวศ ชน การจายคาตอบทน
คุณคาระบบนิวศหรือการจายคาตอบทน฿หຌกับชุมชนหรือผูຌดูลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ (Payment for 
Ecosystem Services: PES)  

ํ.ํ.ํ.๑ สงสริมละพัฒนาอุตสาหกรรมเมຌ ดยผลักดัน฿หຌมี
มาตรการทางศรษฐศาสตร์พืไอสรຌางรงจูง฿จกภาคอกชน฿นการดูลรักษาละพัฒนาปຆาศรษฐกิจหรือ
ปลูกสวนปຆา จัดหาหรือพิไมพืๅนทีไ฿นการท าเมຌเดຌมากขึๅน ดยสรຌางระบบผลตอบทนพืไอ฿หຌกิดความคุຌมคา 

฿นการลงทุน มีการก าหนดราคากลางทีไชัดจนละครบวงจร฿นการซืๅอ-ขายเมຌทีไปຓนธรรม รวมทัๅง฿หຌมีการจัดตัๅง
กองทุนคาร์บอนพืไอสงสริม฿หຌประชาชนสรຌางรายเดຌจากการผลิตเมຌปຓนสินคຌา ลดการบุกรุกพืๅนทีไปຆาเมຌละ
การลักลอบตัดเมຌหวงหຌาม ตลอดจน฿หຌมีการรับรองคุณภาพละถิไนก านิดเมຌตามมาตรฐานสากล 

ํ.ํ.๎ การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 

ํ.ํ.๎.ํ รักษาความสมดุลของระบบนิวศความหลากหลายทาง
ชีวภาพ฿หຌยัไงยืน ดยบริหารจัดการ คุຌมครอง ละรักษาความปຓนธรรมชาติดัๅงดิมของพืๅนทีไสงวนชีวมณฑล
ละพืๅนทีไอนุรักษ์ รวมทัๅงหຌาม฿ชຌประยชน์บริวณพืๅนทีไตຌนนๅ าล าธาร (พืๅนทีไชัๅนคุณภาพลุมนๅ าชัๅนทีไ ํ ละ ๎) 
ละพืๅนทีไปຆาทีไมีความอุดมสมบูรณ์ ยกวຌน฿ชຌส าหรับปຓนทีไศึกษารียนรูຌธรรมชาติ  ละ฿ชຌพืไอการศึกษาวิจัย 

ทีไสรຌางประยชน์฿หຌกับประทศเทย  
ํ.ํ.๎.๎ อนุรักษ์  ปกปງอง ละคุຌมครองความหลากหลาย 

ทางพันธุกรรมของพืชละสัตว์ทัๅง฿นธรรมชาติละพืๅนทีไกษตรกรรม รวมถึงจุลินทรีย์ละชนิดพันธุ์อืไนทีไมี
คุณคาทางศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ละนิวศวิทยา ดยพัฒนาหรือปรับปรุงกฎหมาย กฎระบียบ 
ขຌอตกลง ละมาตรการทีไกีไยวขຌองกับการก ากับดูลสิไงมีชีวิตดัดปลงพันธุกรรมหรือสิไงมีชีวิตตัดตอ
พันธุกรรม ละการคุຌมครองความปลอดภัยทางชีวภาพจากทคนลยีชีวภาพสมัย฿หมหรือจากการ
คลืไอนยຌายขຌามดน รวมทัๅงปกปງอง คุຌมครองละฟຕนฟูชนิดพันธุ์พืๅนถิไน ละชนิดพันธุ์ทีไถูกคุกคามของ
ประทศเทย ละการขຌาถึงละการบงปันผลประยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมละทรัพยากรชีวภาพ 
ตลอดจนอนุรักษ์พันธุกรรม฿นรูปบบธนาคารพันธุกรรม ดยจัดท าบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมทีไมี
การ฿ชຌประยชน์ ละสรຌางฐานขຌอมูลทีไปຓนระบบงายตอการขຌาสืบคຌน ละก าหนดสปชีส์ปງาหมายทีไตຌองการ
อนุรักษ์ พืไอ฿ชຌปຓนฐานการพัฒนาของประทศ  

ํ.ํ.๎.๏ สงสริมการ฿ชຌประยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางทาทียมละปຓนธรรม ดยพัฒนากฎหมาย กฎระบียบ ละมาตรการ฿นการก ากับดูลการขຌาถึง
ละบงปันผลประยชน์จากทรัพยากรชีวภาพละพันธุกรรมอยางทาทียมละปຓนธรรม รวมถึงจัดท า
ฐานขຌอมูลทรัพยากรชีวภาพ฿หຌปຓนระบบละมีกลเกชืไอมยง฿นการผยพรขຌอมูลทีไงายตอการขຌาถึง  



 

ํ์๐ 

 

พรຌอมทัๅงสริมสรຌางศักยภาพของชุมชนทຌองถิไน฿นการบริหารจัดการอยางมีสวนรวมบบบูรณาการ ละ
พัฒนาศรษฐกิจบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ดยผสมผสานองค์ความรูຌจากภูมิปัญญาทຌองถิไน  

฿หຌขຌากับทคนลยีสมัย฿หม รวมทัๅงสนับสนุน฿หຌมีศูนย์รวบรวมองค์ความรูຌพืไอ฿หຌปຓนหลงรียนรูຌละมีการ
จัดสดงภาพทีไสืไอ฿หຌหในถึงการ฿ชຌประยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยัไงยืนทัๅง฿นสวนกลาง  
สวนภูมิภาค จังหวัด ละทຌองถิไน 

ํ.ํ.๎.๐ สนับสนุนการศึกษาวิจัยละพัฒนาพืไอสริมสรຌาง
สมรรถนะละการพิไมมูลคาทางศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพ รวมถึงการศึกษาวิจัยกีไยวกับ 

การปรับปรุงพันธุ์พืชทีไทนทานตอการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ ละการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากร
ชีวภาพทีไมีอยู฿นพืๅนทีไพืไอ฿หຌกิดการขยายพันธุ์ละสรຌางมูลคาทางศรษฐกิจ พรຌอมทัๅง฿หຌความรูຌละ 

ความขຌา฿จถึงประยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอยางยัไงยืนกภาครัฐ อกชน ชุมชนละ
ประชาชน พืไอสรຌางการมีสวนรวม รวมทัๅงสงสริมการจัดตัๅงศูนย์วิจัยละพัฒนาพันธุกรรมละ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ ละพัฒนาบมพาะวิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise) ละวิสาหกิจ
ขนาดกลาง ละขนาดยอมพืไอการสรຌางผลิตภัณฑ์฿หຌขຌมขใง 

ํ.ํ.๏ การจัดการทรัพยากรดิน ละทีไดิน 

ํ.ํ.๏.ํ อนุรักษ์ ฟຕนฟู ปรับปรุงละพัฒนาคุณภาพดินทีไสืไอมทรม 
ซึไงปຓนปัจจัยพืๅนฐานของการพัฒนาทีไยัไงยืน ดยควบคุมละก ากับ฿หຌมีการ฿ชຌประยชน์ทีไดินทีไสอดคลຌองกับ
สมรรถนะของดินละศักยภาพของพืๅนทีไ฿หຌปຓนเปตามผนการ฿ชຌทีไดินละทิศทางการพัฒนาศรษฐกิจละ
สังคมของประทศ รวมทัๅงลดการ฿ชຌสารคมี฿นพืๅนทีไสูงละพืๅนทีไตຌนนๅ าล าธาร (พืๅนทีไชัๅนคุณภาพลุมนๅ าชัๅนทีไ ํ 
ละ ๎) ควบคูกับสงสริมการท ากษตรอินทรีย์ ละการลือกปลูกชนิดพืชทีไหมาะสมกับสภาพความลาดชัน
ของพืๅนทีไ รวมทัๅงควบคุมการพาะลีๅยงสัตว์นๅ าคใม฿นพืๅนทีไนๅ าจืด 

ํ.ํ.๏.๎ พิไมประสิทธิภาพการวางผนการ฿ชຌทีไดิน฿หຌหมาะสม 
ดยผลักดัน฿หຌมีการพัฒนาละปรับปรุงการก าหนดขตละสัดสวนการ฿ชຌประยชน์ทีไดินทัๅง฿น
ระดับประทศ ระดับจังหวัด ละระดับลุมนๅ า ฿หຌสอดคลຌองกับศักยภาพ฿นการพัฒนาของพืๅนทีไ สถานภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม รวมถึงสภาพทางศรษฐกิจละสังคม ดย฿หຌปຓนเปตามหลักการ  

วางผังมือง หลักการจัดการลุมนๅ า ละหลักการพัฒนาทีไยัไงยืน ผานการมีสวนรวม พืไอ฿หຌกิดมูลคาพิไม 

ทางศรษฐกิจ ละความทาทียมละปຓนธรรม฿นการ฿ชຌประยชน์ทีไดิน 

ํ.ํ.๏.๏ ร งรัดการบังคับ฿ชຌกฎหมายผังมืองทุกระดับ฿หຌ 
มีประสิทธิภาพพืไอ฿หຌการ฿ชຌประยชน์ทีไดินปຓนเปตามผังมือง  ดยรงส ารวจ ตรวจสอบละก ากับ 

การ฿ชຌประยชน์ทีไดินละการถือครองทีไดินผานการ฿ชຌทคนลยีทีไทันสมัย รวมทัๅงพัฒนา รูปบบ 

การมีสวนรวมของภาคีครือขายทีไกีไยวขຌอง฿นการติดตามตรวจสอบ ควบคูกับการ฿ชຌมาตรการทางศรษฐศาสตร์ 
มาตรการทางกฎหมายพืไอสรຌางรงจูง฿จละบทลงทษ ตลอดจนสรຌางกลเก฿นการตรวจสอบ พรຌอมทัๅง



 

ํ์๑ 

 

ก าหนดหลักกณฑ์ละพัฒนาฐานขຌอมูลการถือครองทีไดินของชาวตางชาติละนิติบุคคลตางชาติ 
฿หຌหมาะสมพืไอ฿หຌทรัพยากรทีไดินของประทศมีความมัไนคง 

ํ.ํ.๏.๐ พัฒนากลเกละครืไองมือการบริหารจัดการทีไดินบบ 

มีสวนรวม ดยสรຌางชองทาง ละรูปบบการมีสวนรวมของผูຌมีสวนเดຌสวนสียละภาคีครือขายทีไกีไยวขຌอง
฿นการติดตาม ละตรวจสอบการบริหารจัดการทีไดินพืไอ฿หຌมีการกระจายการถือครองทีไดินทีไ ปຓนธรรม 
รวมถึงขยายอกาส฿นการขຌาถึงพืๅนทีไท ากินของกษตรกร ชน ปรับปรุงระบบการจัดกใบภาษีทีไดิน ละ  

การจัดตัๅงธนาคารทีไดิน ปຓนตຌน รวมทัๅงพัฒนาระบบฐานขຌอมูลทีไดินละทรัพยากรดิน การถือครองทีไดิน 
ละราคาประมินทีไดิน฿หຌมีประสิทธิภาพละทันสมัย 

ํ.ํ.๐ การจัดการทรัพยากรนๅ าผิวดินละนๅ าบาดาล 

ํ.ํ.๐.ํ พัฒนาระบบการจัดการนๅ าอุปภคบริภคกชุมชน฿หຌ
ครอบคลุมทุกหมูบຌานละชุมชนมือง รวมถึงขตศรษฐกิจพิศษ ละหลงทองทีไยวทีไส าคัญ ดยส ารวจ
ละจัดหาหลงนๅ าตຌนทุนทัๅงนๅ าผิวดินละนๅ าบาดาล ละพัฒนาระบบประปา฿หຌพียงพอตอความจ าปຓน
พืๅนฐานละรองรับการขยายตัวของพืๅนทีไขตศรษฐกิจ฿นอนาคต รวมทัๅงพิไมประสิทธิภาพระบบประปา
หมูบຌาน ดยจัดหา฿หຌมีหลงกใบกักนๅ าฝนส าหรับครัวรือนทีไหางเกลจากระบบประปา ละจัดหานๅ าดืไม
สะอาดทีไผานกณฑ์มาตรฐานองค์การอนามัยลก฿หຌกับรงรียนละชุมชนอยางทัไวถึง  

ํ.ํ.๐.๎ พิไมประสิทธิภาพการจัดการนๅ าทวมละนๅ าลຌง  
ดยการจัดการนๅ าทวม ฿หຌพิไมประสิทธิภาพการระบายนๅ า การผันนๅ า ละจัดหาพืๅนทีไกຌมลิงละพืๅนทีไ 
รับนๅ านองทีไหมาะสม พรຌอมกับมาตรการสนับสนุนดຌานระบียบหรือกฎหมาย ละก าหนดหลักกณฑ์การชดชย
กรณีการรอนสิทธิการ฿ชຌทีไดิน ละกรณีการผันนๅ าขຌาพืๅนทีไกຌมลิงพืไอลดความสียหายจากอุทกภัยขนาด฿หญ 
รวมทัๅงพัฒนาระบบทางระบายนๅ าละผันนๅ า฿นมืองควบคูกับการกอสรຌางครงสรຌางพืๅนฐานพืไอปງองกันนๅ าหลาก
ลຌนจากตลิไง บนพืๅนฐานการมีสวนรวมของประชาชน สวนการจัดการนๅ าลຌง ฿หຌพิไมประสิทธิภาพครงการ 

หลงนๅ าละระบบชลประทานดิม พัฒนาละฟຕนฟูหลงนๅ า฿นพืๅนทีไกษตรนๅ าฝน การพัฒนาหลงกใบกัก
นๅ า฿หมละระบบกระจายนๅ า ละการพัฒนาระบบผันนๅ าละระบบชืไอมยงหลงนๅ าภาย฿นละระหวาง  

ลุมนๅ า รวมถึงลุมนๅ าระหวางประทศ 

ํ.ํ.๐.๏ พัฒนาระบบการคาดการณ์ทางอุทกวิทยา฿หຌมี 
ความมนย า ดยพัฒนาระบบฐานขຌอมูลพืไอสนับสนุนการวางผนละตัดสิน฿จ ละจัดท าฐานขຌอมูล 

การคาดการณ์สมดุลนๅ า (Water Balance) ทัๅงดຌานอุปสงค์฿นระดับลุมนๅ ายอย ละอุปทานของนๅ าผิวดินละ
นๅ า฿ตຌดินพืไอ฿ชຌประยชน์฿นการควบคุมละก ากับการ฿ชຌนๅ า฿นตละลุมนๅ า฿หຌปຓนเปตามล าดับความส าคัญ 
รวมถึงก าหนดสัดสวนการ฿ชຌนๅ า฿นตละกิจกรรมของตละภาคสวนผานกระบวนการความรวมมือจาก  

ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย฿นพืๅนทีไ รวมทัๅงสนับสนุน฿หຌมีการจัดท าผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรนๅ า฿นระดับ
พืๅนทีไ ละผนทีไนๅ าบาดาลทีไมีความละอียดสูงทัๅง฿นรายจังหวัด พืๅนทีไหานๅ ายาก ละพืๅนทีไทีไมีนวนຌม 



 

ํ์๒ 

 

การขยายตัวของมืองละขตศรษฐกิจ ดยบูรณาการรวมกับการวางผังมือง ละค านึงถึงหลักความสมดุล
ละความคุຌมคาของการ฿ชຌทรัพยากร  

ํ.ํ.๐.๐ สริมสรຌางความขຌมขใงกทุกภาคสวน฿นการมีสวนรวม
จัดการทรัพยากรนๅ า ดยสนับสนุนองค์กรชุมชน องค์กรลุมนๅ า องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ละครือขาย
ระหวางลุมนๅ าทัๅง฿นประทศละระหวางประทศ฿หຌมีสวนรวม฿นการบริหารจัดการนๅ าผิวดินละนๅ าบาดาล
฿นพืๅนทีไเดຌอยางตอนืไอง สงสริมการขับคลืไอนนยบายการบริหารจัดการทรัพยากรนๅ าเปสูการปฏิบัติ 
พรຌอมทัๅงก ากับดูล ติดตามละประมินผล฿หຌปຓนเปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทัๅงก าหนดการจัดสรรละ
บงปันการ฿ชຌนๅ าทีไหมาะสมกับความตຌองการของตละภาคสวนพืไอลดความขัดยຌงละ฿หຌการจัดสรรนๅ า
กิดประยชน์อยางทัไวถึงละปຓนธรรม ดยปຂดอกาส฿หຌประชาชนขຌามามีสวนรวม ตลอดจนสนับสนุน  

องคค์วามรูຌ฿นการ฿ชຌทคนลยีทีไหมาะสม ผสมผสานกับภูมิปัญญาทຌองถิไน฿นการบริหารจัดการทรัพยากรนๅ า  
ํ.ํ.๐.๑ พัฒนาครงสรຌางละองค์กรการบริหารจัดการทรัพยากร

นๅ าผิวดินละนๅ าบาดาล พืไอท าหนຌาทีไก าหนดนยบายละขับคลืไอนการบริหารจัดการทรัพยากรนๅ าผิวดิน
ละนๅ าบาดาลเปสูการปฏิบัติ ก ากับ ดูล ติดตามละประมินผล พรຌอมทัๅงพัฒนาละปรับปรุงกฎหมาย 
ละกฎระบียบพืไอ฿หຌสามารถปງองกันละกຌเขปัญหาดຌานทรัพยากรนๅ า ละนๅ าบาดาลเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพละทันสมัย รวมทัๅงพิไมประสิทธิภาพกลเก฿นการจัดการทรัพยากรนๅ า ละสริมสรຌางความ
ขຌมขใงขององค์กรลุมนๅ าละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นการจัดการทรัพยากรนๅ า  

ํ.ํ.๑ การจัดการทรัพยากรธรณี 
ํ.ํ.๑.ํ อนุรักษ์ทรัพยากรร ดยพัฒนานยบายละผนมบท

ละ/หรือยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรรพืไอการก าหนดพืๅนทีไหรือชนิดรทีไสมควรสงวน  
หวงหຌาม หรืออนุรักษ์เวຌ ละพืๅนทีไทีไมีหลงรอุดมสมบูรณ์ละมีมูลคาทางศรษฐกิจสูงทีไจะก าหนด฿หຌปຓน
ขตหลงรพืไอการท าหมือง พรຌอมทัๅงค านึงถึงการ฿ชຌประยชน์ทรัพยากรร฿นระยะยาวละผลกระทบตอ
ความมัไนคงของประทศ ละพืไอปຓนนวทาง฿นการบริหารจัดการทรัพยากรร฿หຌหมาะสมละ 

กิดประยชน์สูงสุด ภาย฿ตຌดุลยภาพดຌานศรษฐกิจ สังคม สิไงวดลຌอม ละคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ํ.ํ.๑.๎ จัดท าฐานขຌอมูลพืๅนทีไศักยภาพรของประทศ ดยรงรัด

฿หຌมีการส ารวจ ศึกษาละวิจัยหลงรทัไวประทศ รวมถึงจัดท าฐานขຌอมูลรละพืๅนทีไทีไมีศักยภาพ 

฿นการท าหมืองของประทศอยางปຓนระบบละชืไอมยงกับฐานขຌอมูลดຌานอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง พรຌอมทัๅง 
ปຂดอกาส฿หຌประชาชนขຌามามีสวนรวม ละปຂดผยขຌอมูล฿หຌสาธารณชนรับทราบอยางตอนืไอง  

ํ.ํ.๑.๏ ควบคุม ละก ากับดูลการบริหารจัดการหมืองร 
฿หຌปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมละสุขภาพ ดยสริมสรຌางศักยภาพขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละชุมชน
พืไอปຓนกลเก฿นการติดตาม ตรวจสอบ ละก ากับดูลการประกอบกิจการหมืองร฿หຌค านึงถึงผลกระทบ
จากการพัฒนาทรัพยากรรตอสิไงวดลຌอมละสุขภาพของชุมชน ละด านินการฟຕนฟูพืๅนทีไหลังจาก  

ปຂดหมือง รวมทัๅงพัฒนาครืไองมือทางศรษฐศาสตร์ละมาตรการจูง฿จพืไอสงสริมความรับผิดชอบตอสังคม



 

ํ์๓ 

 

ของผูຌประกอบการ฿หຌสามารถอยูรวมกับชุมชนเดຌ ตลอดจนรงสรຌางมาตรการควบคุมดูล ละชดชย
คาสียหายตามหลักการผูຌกอมลพิษปຓนผูຌจาย  

ํ.ํ.๑.๐ พัฒนาละอนุ รั กษ์หล ง รี ยนรูຌ ธ รณี วิทยาละ 

ซากดึกด าบรรพ์ของประทศ ดยสงสริม฿หຌมีการศึกษาวิจัยชิงลึก ละถายทอดสูการพัฒนาหลงรียนรูຌ
ดยผสมผสานกับทคนลยีสมัย฿หม รวมทัๅงสงสริม฿หຌประชาชน฿นพืๅนทีไขຌามามีสวนรวมละมีบทบาท  

฿นการจัดการดูลการ฿ชຌประยชน์หลงทองทีไยวทางธรณีวิทยา พรຌอมกับสงสริมการประชาสัมพันธ์฿หຌ  
ทุกภาคสวนขຌา฿จถึงความส าคัญของหลงรียนรูຌธรณีวิทยาละซากดึกด าบรรพ ์

ํ.ํ.๒ การจัดการทรัพยากรทางทะลละชายฝัດง 
ํ.ํ.๒.ํ พัฒนาพืๅนทีไทางทะลละชายฝัດง฿หຌกิดความยัไงยืน ดย

ผลักดัน฿หຌมีการวางผนชิงพืๅนทีไทางทะล (Marine Spatial Planning: MSP) ละการจัดท าผังทะลหรือ 

การบงขตการ฿ชຌประยชน์ทางทะล พืไอก าหนดทิศทางการพัฒนา อนุรักษ์ ละฟຕนฟูพืๅนทีไทางทะลละชายฝัດง 
฿หຌสามารถสรຌางความมัไนคงทางหลงพลังงาน ความมัไงคัไงทางการประมง การทองทีไยว การอุตสาหกรรม ละ
การคมนาคมขนสง ละความยัไงยืนของระบบนิวศทางทะล รวมทัๅงจัดการกับพืๅนทีไทีไมีความสืไอมทรมจาก
การ฿ชຌประยชน์อยางขຌมขຌนละพืๅนทีไชายฝัດงทีไถูกกัดซาะ ดยค านึงถึงความสัมพันธ์ระหวางมิติศรษฐกิจ 
สังคม ละสิไงวดลຌอม ละการมีสวนรวมของชุมชนทຌองถิไน 

ํ.ํ.๒.๎ อนุรักษ์ละฟຕนฟูทรัพยากรทางทะลละชายฝัດง ดย
สงสริมการมีสวนรวมของชุมชนทຌองถิไน พรຌอมทัๅงถายทอดองค์ความรูຌละบทรียนทีไมีนวทางการปฏิบัต ิ

ทีไดี (Best Practice) ฿นการอนุรักษ์ละฟຕนฟูทรัพยากรทางทะลละชายฝัດง ดยฉพาะการอนุรักษ์
พันธุกรรมของสิไงมีชีวิตทางทะล ชน ปะการัง หญຌาทะล ละสิไงมีชีวิตบริวณชายฝัດงทะล ปຓนตຌน  
฿หຌหมาะสมกับพืๅนทีไ ละความส าคัญของระบบนิวศ รวมทัๅงรงรัดการก าหนดละประกาศพืๅนทีไคุຌมครอง
ระบบนิวศส าคัญทางทะลละชายฝัດง ละรงฟຕนฟูระบบนิวศทางทะลทีไปຓนหลงทีไอยูอาศัยของสัตว์นๅ า 
พรຌอมทัๅงปกปງองละอนุรักษ์สัตว์ทะลหายากละชนิดทีไ฿กลຌสูญพันธุ์ ละพิไมพืๅนทีไปຆาชายลน  

ํ.ํ.๒.๏ พิไมประสิทธิภาพระบบการฝງาระวัง ติดตาม ละตรวจสอบ
ทางทะล พืไอปกปງองทรัพยากรทางทะลละชายฝัດงจากการถูกคุกคาม หรือ฿ชຌประยชน์กินขีดจ ากัด ละ
฿ชຌประยชน์พืๅนทีไเมปຓนเปตามผังทะล ดยประยุกต์฿ชຌทคนลยีทีไทันสมัยพืไอการจัดท าฐานขຌอมูลละ 

การรายงานอยางตอนืไอง พรຌอมทัๅง฿หຌมีการบังคับ฿ชຌกฎหมายอยางครงครัด ปรง฿ส ละปຓนธรรม รวมทัๅงสรຌาง
กลเกการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคอกชน ละชุมชนชายฝัດงทะลอยางขຌมขใง
พืไอลดขຌอขัดยຌง฿นการจัดการชิงพืๅนทีไ มีการจัดสรรละก าหนดการ฿ชຌทรัพยากรรวมกัน ดยชุมชน
สามารถขຌาถึงทรัพยากรเดຌอยางทัไวถึง 

ํ.ํ.๒.๐ สงสริมการท าประมงทีไค านึงถึงความสมดุลของ
ทรัพยากรสัตว์นๅ า ละระบบนิวศ ดย฿หຌมีการประมินทรัพยากรประมง (Fisheries Stock Assessment) 
พืไอ฿ชຌ฿นการวางผนการบริหารจัดการทรัพยากรประมง฿หຌสอดคลຌองกับศักยภาพ ละสนับสนุนการ฿ชຌ



 

ํ์๔ 

 

ครืไองมือประมงทีไอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะล พรຌอมกับจ ากัดละยกลิกการ฿ชຌครืไองมือประมงท าลายลຌาง
ทุกชนิด รวมทัๅงพัฒนาทคนลยีละนวัตกรรม฿นการท าประมงทีไเมสงผลกระทบตอระบบนิวศทางทะล 
ละสนับสนุนบทบาทการมีสวนรวมของชุมชนประมงพืๅนบຌานละครือขายประมงชายฝัດง ตลอดจนสรຌาง
กลเกการฝງาระวังการท าประมงทีไผิดกฎหมาย 

ํ.ํ.๒.๑ พิไมประสิทธิภาพการ฿ชຌมาตรการทางกฎหมาย ดยก ากับ 
ละควบคุมเม฿หຌมีการ฿ชຌประยชน์พืๅนทีไปຆาชายลนพืไอกิจกรรมทีไผิดกฎหมาย ละ฿หຌมีการคุຌมครองระบบนิวศ
ปากมนๅ าทีไส าคัญพืไอการอนุรักษ์ละ฿ชຌประยชน์จากทรัพยากรทางทะลละชายฝัດงอยางยัไงยืน ละบังคับ฿ชຌ
มาตรการตามประกาศพืๅนทีไคุຌมครองทางทะลละชายฝัດงอยางมีประสิทธิภาพ รวมทัๅงจัดท าพืๅนทีไอนุรักษ์พืไอ
คุຌมครองระบบนิวศทางทะลละชายฝัດงทีไส าคัญ ตลอดจนควบคุมดูลกิจกรรมทีไมีผลกระทบรุนรงตอระบบ
นิวศละหลงอาหารของสิไงมีชีวิตทีไอาศัยบริวณชายฝัດง ละทีไสงผล฿หຌกิดการกัดซาะชายฝัດง 

นยบายทีไ ํ.๎ จัดการทรัพยากรธรรมชาติพืไอความมัไนคงทางอาหาร นๅ า ละพลังงาน 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติพืไอความมัไนคงทางอาหาร นๅ า ละพลังงาน 
ปຓนการจัดการชิงประดใน (Agenda) ละมองถึงความสัมพันธ์ละความชืไอมยงของประดในดຌานอาหาร 
นๅ า ละพลังงาน รวมถึงความสัมพันธ์กับมิติศรษฐกิจละสังคม พืไอจัดการ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด  
ลดผลกระทบทีไจะกิดขึๅนกับอีกประดในหนึไง ละ฿หຌมีปริมาณละคุณภาพทีไดีอยางพอพียง ส าหรับ฿หຌทุกคน
สามารถขຌาถึงละ฿ชຌประยชน์เดຌอยางหมาะสม ละปຓนธรรม รวมทัๅงมีภูมิคุຌมกันจากวิกฤติการณ์ทีไกิดขึๅน
อยางฉับพลัน ชน ภัยธรรมชาติ ละผลกระทบจากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ ปຓนตຌน ดยมี ๏ 
ประดในหลัก เดຌก การจัด฿หຌมีอาหาร นๅ า ละพลังงานอยางพียงพอ การขຌาถึงอาหาร นๅ า ละพลังงาน
อยางทัไวถึงละทาทียมกัน ละการรักษาสถียรภาพทางอาหาร นๅ า ละพลังงาน ละมี ํ๏ นวนยบาย
(หนวยงานรับผิดชอบ ประกอบดຌวย กษ. ทส. นร. พณ. พน. พม. วช. สธ.) 

ํ.๎.ํ การจัด฿หຌมีอาหาร นๅ า ละพลังงานอยางพียงพอ  
ํ.๎.ํ.ํ พิไมประสิทธิภาพการผลิตละการจัดการอยางปຓน

ระบบละปຓนองค์รวม ดยสงสริมกระบวนการพิไมผลผลิต ละรูปบบการจัดการพืไอพัฒนาหรือกຌเข
ปัญหาทีไกอ฿หຌกิดผลกระทบตอดຌานอืไนนຌอยทีไสุด ละค านึงถึงการหมุนวียนทรัพยากรพืไอ฿ชຌประยชน์
รวมกัน ลดการสูญสียของอาหาร นๅ า ละพลังงานระหวางการกใบกีไยวผลผลิตละกระบวนการผลิต 
รวมถึงรักษาคุณภาพสินคຌากษตร รวมทัๅงก าหนดขตพืๅนทีไพืไอการผลิตบบครบวงจร ละการประมินผล
กระทบจากการคຌาระหวางประทศตอความมัไนคงของทรัพยากรนๅ า฿นประทศตามนวคิดรืไอง นๅ าสมือน 
(Virtual Water Trade)  

ํ.๎.ํ.๎ สรຌางความสมดุลของนๅ าภาคการผลิต ดยจัดการดຌาน
ความตຌองการดຌวยการควบคุมการขยายตัวของพืๅนทีไทีไมีขຌอจ ากัดดຌานทรัพยากรนๅ า  จัดการระบบการผลิต 

ทางการกษตร฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการของตลาดละตามมาตรการการอนุรักษ์ดินละนๅ า พัฒนา
หลงกใบกักนๅ า จัดหาหลงนๅ า฿หຌกับพืๅนทีไกษตรนๅ าฝน฿หຌพียงพอตอการกษตรกรรมละอุตสาหกรรม 



 

ํ์๕ 

 

รวมถึงการอุปภคละบริภคของชุมชน อนุรักษ์ ฟຕนฟูละพัฒนาพืๅนทีไชุมนๅ า หลงนๅ าธรรมชาติ ปรับปรุง
คันกัๅนนๅ า ฝายทดนๅ า ประตูระบายนๅ า ปรับปรุงหลงนๅ าทีไมีอยูดิม ทางระบายนๅ า ละล านๅ าตืๅนขิน รวมทัๅง
จัดหานๅ าตຌนทุน฿นรูปบบพิศษ เดຌก การพัฒนาระบบผันนๅ าละระบบชืไอมยงหลงนๅ าภาย฿นลุมนๅ าละ
ระหวางลุมนๅ า รวมถึงลุมนๅ าระหวางประทศ ดยค านึงถึงผลกระทบดຌานการ฿ชຌพลังงาน  ละ 

การปลีไยนปลงการ฿ชຌประยชน์ทีไดิน 

ํ.๎.ํ.๏ พัฒนาระบบการจัดสรรพืๅนทีไส าหรับพืชอาหารละ 

พืชพลังงานอยางหมาะสม ตามนวทางการบริหารจัดการทีไดินอยางยัไงยืน ดยก าหนดซนพืๅนทีไปลูกพืช
อาหารละพืชพลังงาน฿หຌสมดุลละหมาะสมกับสภาพพืๅนทีไละความตຌองการทางศรษฐกิจ รวมทัๅงสงวน
พืๅนทีไทีไมีศักยภาพทางกษตรกรรมดຌวยการ฿หຌสิทธิประยชน์ทางภาษี ละสงสริมพลังงานทางลือกดຌานอืไน 
ชน ชืๅอพลิงชีวภาพจากสาหราย ปຓนตຌน ผานกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนพืไอลดปัญหา 

การยงพืๅนทีไปลูกพืชอาหาร ละกิดความสมดุลระหวางราคาพืชอาหารละพืชพลังงาน  
ํ.๎.ํ.๐ พิไมศักยภาพการบริหารจัดการพลังงานทัๅงระบบ 

พรຌอมทัๅงพัฒนาการก ากับกิจการพลังงานอยางหมาะสมละมีธรรมาภิบาล ดยก าหนดทิศทางการผลิตละ
การ฿ชຌพลังงานอยางยัไงยืน การสวงหาหลงพลังงานพิไมติม ละการกระจายชืๅอพลิง฿นการผลิตเฟฟງา 

฿หຌเดຌตามผนพัฒนาก าลังการผลิตเฟฟງาของประทศ การจัดหาพลังงานทดทน การพัฒนาพลังงาน
หมุนวียน การ฿ชຌพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ละการบริหารความสีไยงจากการพึไงพิงพลังงานจาก
ตางประทศ รวมทัๅงก าหนดครงสรຌางราคาพลังงานทีไสะทຌอนตຌนทุนละปຓนธรรมระหวางผูຌประกอบกิจการ
พลังงานละผูຌบริภค ดยค านึงถึงผลกระทบทีไกิดขึๅนกับทรัพยากรนๅ า ละทรัพยากรดินละทีไดิน 

ํ.๎.๎ การขຌาถึงอาหาร นๅ า ละพลังงานอยางทัไวถึงละทาทียมกัน 

ํ.๎.๎.ํ พัฒนาระบบกระจายอาหาร นๅ าละพลังงาน฿หຌทัไวถึง 
ดยสงสริมละอ านวยความสะดวกดຌานการขนสง฿หຌกระจายครอบคลุมทุกพืๅนทีไอยางมีประสิทธิภาพ 

฿นราคาทีไทาทียมกัน พัฒนาทคนลยีพืไอพิไมประสิทธิภาพของระบบลจิสติกส์ พัฒนาหลงนๅ าละ
ระบบกระจายนๅ าทุกขนาด฿หຌพียงพอตอการสาธารณูปภค สาธารณูปการ ละการกษตร รวมทัๅงระบบ 

สงนๅ าทีไ฿ชຌพลังงานตไ าเปยังพืๅนทีไกษตรกรรมละหลงนๅ าดิบพืไอการสาธารณูปภค฿หຌตใมประสิทธิภาพ 

ทัๅงประทศ ลดอัตราการสูญสียนๅ า฿นระบบสง พิไมหลงกใบกักนๅ าละการบริหารจัดการทรัพยากรนๅ า  

ทีไหมาะสมทุกฤดูกาล ละสงสริมการพัฒนาทคนลยีการกใบรักษาอาหาร฿หຌยาวนานขึๅนบนพืๅนฐาน 

การ฿ชຌพลังงานตไ า ตลอดจนพัฒนาระบบสายสงเฟฟງา฿หຌครอบคลุมทุกครัวรือน หรือพัฒนาหลงผลิตเฟฟງา
ขนาดลใก฿นพืๅนทีไหางเกล 

ํ.๎.๎.๎ พัฒนากลเกพืไอพิไมประสิทธิภาพการขຌาถึงอาหาร นๅ า 
ละพลังงาน ดยปຂดอกาส฿หຌประชาชนทุกคนสามารถขຌาถึงอาหาร นๅ า ละพลังงานเดຌอยางพียงพอ  
ลดความสีไยงทีไกิดจากความผันผวนของราคาสินคຌา ละปງองกันการกักตุนสินคຌา รวมทัๅงพัฒนาระบบ 

การกระจายนๅ า ละสินคຌาอยางทัไวถึง พรຌอมทัๅงควบคุมราคาทีไหมาะสม 



 

ํํ์ 

 

ํ.๎.๏ การรักษาสถียรภาพทางอาหาร นๅ า ละพลังงาน 

ํ.๎.๏.ํ สนับสนุนการจัดการทรัพยากรปຆาเมຌ ดิน นๅ า ประมง 
ละความหลากหลายทางชีวภาพอยางยัไงยืน ดยจัดการทรัพยากรปຆาเมຌอยางบูรณาการพืไอสงวนรักษา
พืๅนทีไตຌนนๅ าล าธารละความหลากหลายทางชีวภาพ฿หຌสมดุล  ละ฿หຌชุมชนมีความรูຌความขຌา฿จรืไอง 
การอนุรักษ์ดินละนๅ าพืไอพัฒนารูปบบการท าการกษตรกรรมทีไยัไงยืน ดย฿หຌมีการ฿ชຌสารคมีอยางถูกตຌอง 
หมาะสม ละปลอดภัย ละ฿ชຌทคนลยีทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม฿นกระบวนการผลิต รวมทัๅงสรຌางระบบ
การฝງาระวังละติดตามพืไอลดการสูญสียความหลากหลายของชนิดพันธุ์ ละสงสริมการคุຌมครองพันธุ์พืช 
ละพันธุ์สัตว์ดัๅงดิมพืไอรักษาความมัไนคงทางอาหารละพลังงาน 

ํ.๎.๏.๎ พัฒนาการกษตรบบผสมผสานพืไอความมัไนคงทาง
อาหาร ดยสนับสนุนกษตรกรรายยอย฿นการท ากษตรกรรมตามนวทางกษตรทฤษฎี฿หม ควบคูกับ
การกษตรทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมพืไอรักษาความมัไนคงทางอาหาร฿นระดับครัวรือนละชุมชนเดຌอยางยัไงยืน 
ละคงความสมดุล฿นระบบนิวศของความหลากหลายทางชีวภาพ ลดความปราะบางตอปัจจัยสีไยงจาก
ภูมิอากาศละความผันผวนของตลาด พรຌอมทัๅงสรຌางกลเกสนับสนุนงินทุนละทรัพยากร ชน การจัดหา
หลงงินทุน การสรຌางครือขายตลาด การพัฒนาอาชีพสริมหลังฤดูพาะปลูก ละพัฒนาการทองทีไยว  

ชิงนิวศกษตร ฯลฯ 

ํ.๎.๏.๏ พัฒนาระบบสวัสดิการละตาขายรองรับทางสังคม 
(Social Safety Net) มืไอกิดวิกฤตดຌานอาหาร฿หຌกับกลุมทีไตຌองการความชวยหลือ ดยฉพาะกลุม 

ทีไปราะบาง คนจนมืองละกษตรกรรายยอย ดย฿หຌมีการจัดตรียมคลังส ารองอาหารพืไอรองรับความสีไยง
จากความผันผวนของราคาละผลผลิตทางการกษตร ละพัฒนาระบบสวัสดิการ฿นรูปบบทีไหมาะสม 
ชน ระบบสหกรณ์ ปຓนตຌน ฿หຌมีความขຌมขใงละสามารถด านินธุรกิจเดຌอยางครบวงจร พืไอ฿หຌปຓนกลเก
฿นการรวมกลุมของกษตรกรรายยอย รวมทัๅงพัฒนาระบบสารสนทศละการวางผนตือนภัยดຌาน
กษตรกรรมลวงหนຌา 

ํ.๎.๏.๐ สงสริมการศึกษาวิจัยละพัฒนาทคนลยีพืไอพัฒนา
พลังงานทางลือกทีไหลากหลาย ดยสนับสนุน฿หຌมีการศึกษาวิจัยกีไยวกับการคຌนหาหลงพลังงานชีวมวล  

ทีไเม฿ชพืชอาหาร ละพัฒนาการผลิตชืๅอพลิงจากขยะหรือวัสดุหลือ฿ชຌทางการกษตรพืไอพิไมมูลคาวัสดุ
หลือทิๅง รวมทัๅงสงสริมการพัฒนาทคนลยีพืไอพิไมประสิทธิภาพการ฿ชຌพลังงาน ชน มาตรการการ฿ชຌ
รถยนต์หรือรถยนต์เฟฟງาบบประหยัดพลังงาน ปຓนตຌน พืไอ฿หຌราคาพลังงานมีความหมาะสมละ
ประชาชนสามารถขຌาถึงเดຌอยางทาทียม  

ํ.๎.๏.๑ สงสริมละสนับสนุน฿หຌมีระบบการตรวจสอบมาตรฐาน
คุณภาพอาหาร ละคุณภาพนๅ าครอบคลุมทุกพืๅนทีไ ดยพัฒนาองค์กรละบุคลากรพืไอดูลระบบการตรวจสอบ
สินคຌาอาหารละนๅ าทัๅงทีไผลิตภาย฿นประทศละตางประทศ฿หຌมีประสิทธิภาพละเดຌมาตรฐานสากล  
พืไอความหมาะสมละปลอดภัยตอการน าเปบริภคหรือน าเปปຓนวัตถุดิบขัๅนถัดเป รวมทัๅง฿หຌมีการบูรณาการ
การด านินงานของทุกหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการตรวจสอบคุณภาพ ความปลอดภัย ละมาตรฐานสินคຌา



 

ํํํ 

 

อาหารละนๅ าทัๅงระบบ฿หຌปຓนเป฿นทิศทางดียวกัน ตลอดจนสงสริม฿หຌกษตรกรพัฒนาระบบการผลิตอาหาร 
ทีไมีความปลอดภัยตอสุขภาพละสิไงวดลຌอม 

ํ.๎.๏.๒ พัฒนาฐานขຌอมูลพืไอการจัดท าดัชนีความมัไนคง
ทางดຌานอาหาร นๅ าละพลังงาน ละผยพรขຌอมูล฿หຌผูຌก าหนดนยบาย ผูຌผลิต ละผูຌบริภค สามารถขຌาถึง 
เดຌงายพืไอการตัดสิน฿จทัๅงระดับนยบาย ทคนิค ละการลือกสินคຌาทีไ฿หຌผลดຌานบวกตอความมัไนคง 
ทัๅงสามดຌานมากทีไสุด รวมทัๅงสนับสนุน฿หຌมีการศึกษาวิจัยพืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางความมัไนคงละ
การมีปฏิสัมพันธ์ทัๅงสามดຌานกับระบบนิวศสังคม ตลอดจนพัฒนาการจัดกใบขຌอมูลส าหรับการจัดท าดัชนี
ความมัไนคงทัๅง ๏ ดຌาน ดยฉพาะขຌอมูลประสิทธิภาพการ฿ชຌนๅ าละพลังงานของภาคศรษฐกิจตลอดวงจร
การผลิต (Life Cycle Assessment) ละขຌอมูลการสูญสียอาหารจากการผลิตละบริภค (Food Loss and 

Food Waste) พรຌอมทัๅงสรຌางระบบการจัดกใบขຌอมูล฿หຌมีความตอนืไองละทันสมัย 

ํ.๎.๏.๓ สนับสนุนการศึกษาวิจัยละพัฒนาพืไอหานวทาง
ปງองกันละลดผลกระทบจากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศตอภาคการกษตร ทรัพยากรนๅ า ละ
พลังงาน ดยสนับสนุนงบประมาณการวิจัย บุคลากร ละสิไงอ านวยความสะดวก฿หຌภาคอกชนมีรงจูง฿จละ
ศักยภาพ฿นการศึกษาวิจัยละพัฒนาพืไอพิไมผลผลิตตอเร การปลูกพืชทีไตຌานทานรคมลงศัตรูพืช รวมทัๅง
นวทางการจัดการทรัพยากรนๅ าผิวดิน นๅ าบาดาล พืไอการลดการสูญสียนๅ า฿นการกักกใบละระหวาง  

การชลประทาน ละการพิไมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพลังงานชีวภาพ  
 

  



 

ํํ๎ 

 

 

 

 

 

 

 

  



นยบายทีไ ๎   สรຌางการเติบตทีไเปຓนมิตรกับสิไง วดลຌอมเพืไอความมัไงคัไง ล ยัไงยืน

ตัวชีๅวัดนยบายทีไ ๎
๎.ํ ปริมาณการบริภคทรัพยากร฿นประทศ (Domestic Material Consumption: DMC) ตอมูลคาผลิตภัณฑ์มวลรวมภาย฿นประทศ (ลดลง) ๎.๔ มีกลเกละระบบบริหารจัดการสารคมีของประทศทีไคุຌมครองสุขภาพละความปลอดภัยของประชาชนละสิไงวดลຌอม
๎.๎ สัดสวนการน้าขยะกลับมา฿ชຌประยชน์฿หม (พิไมขึๅน) ๎.๕ จ้านวนมืองทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม (พิไมขึๅน)
๎.๏ ปริมาณขยะทีไขຌาระบบก้าจัดขัๅนสุดทຌาย (ตัน) (ลดลง) ๎.ํ์ สัดสวนพืๅนทีไสีขียว฿นมืองปຓนเปตามกณฑ์ขององค์การอนามัยลก (๕ ตารางมตรตอคน)
๎.๐ คุณภาพนๅ้า฿นหลงนๅ้าผิวดินละหลงนๅ้าทะลอยู฿นกณฑ์ดี (พิไมขึๅน) ๎.ํํ สัดสวนการ฿ชຌพลังงานหมุนวียนตอการ฿ชຌพลังงานขัๅนสุดทຌาย (รຌอยละ ๏์)
๎.๑ ดัชนีของปราก การณ์ยูทรฟຂคชัไน (Eutrophication) (ลดลง) ๎.ํ๎ สัดสวนของสิไงวดลຌอมธรรมชาติ ละสิไงวดลຌอมศิลปกรรมทีไมีการบริหารจัดการสิไงวดลຌอมบริวณดยรอบ (พิไมขึๅน)
๎.๒ ความหนานนของขยะพลาสติก฿นทะลตอตารางกิลมตร (ลดลง) ๎.ํ๏ ปริมาณการปลอยกຍาซรือนกระจกลดลงรຌอยละ ๎์ - ๎๑ จากปริมาณการปลอย฿นกรณีปกติ (Business As Usual: BAU) ภาย฿นป พ.ศ. ๎๑๓๏
๎.๓ คา ุຆนละอองขนาดลใก (PM2.5 ละ PM10) อยู฿นกณฑ์มาตรฐาน (พิไมขึๅน) ๎.ํ๐ จ้านวนประชากรทีไสียชีวิต สูญหาย ละเดຌรับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติตอประชากร ํ์์,์์์ คน (ลดลง)

นยบายทีไ ๎.ํ สรຌางร บบเศรษฐสังคมทีไเกืๅอกูล ล เปຓนมิตรกับสิไง วดลຌอม
                  ค้านึงถึงการจัดการระบบศรษฐกิจละสังคม฿นการผลิตละการบริภคตัๅงตตຌนทาง

จนถึงปลายทาง฿หຌปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ดย฿หຌมีการน้าวัสดุมาหมุนวียนอยางมีประสิทธิภาพ  
มีการน้าของสียกลับมา฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด ปลอยมลพิษละสงผลกระทบตอสิไงวดลຌอม฿หຌนຌอยทีไสุด 
รวมทัๅง฿ชຌประยชน์จากวั จักรของธรรมชาติทีไสามารถบ้าบัดละปรับสมดุลเดຌดຌวยตัวอง

๎.ํ.ํ  การจัดการวัสดุ ล ขย 
  - พัฒนาการออกบบละลือก฿ชຌวัตถุดิบทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ละ฿หຌหนวยงานรัฐ
    ปຓนผูຌน้าทางการตลาด
  - ลดปริมาณการกิดขยะหรือของสียจากกระบวนการผลิตละการบริภค
  - สงสริมการน้าขยะกลับมา฿ชຌ฿หม ละพัฒนาก ระบียบการจัดซืๅอจัดจຌางสินคຌาละบริการ

                  ของภาครัฐ฿หຌหมาะสม รวมทัๅงสนับสนุนการศึกษาวิจัย 
  - สงสริมการก้าจัดขยะละของสียอันตรายทีไมีประสิทธิภาพ
  - พิไมประสิทธิภาพการก้ากับดูล฿หຌมีการป ิบัติตามก ระบียบ

๎.ํ.๎  การจัดการคุณภาพนๅ้า 
  - ฟืຕนฟูคุณภาพนๅ้าตามธรรมชาติ฿หຌอยู฿นกณฑ์ดี ดยรักษาวั จักรของนๅ้า฿หຌบ้าบัดตัวองเดຌตามธรรมชาติ 
  - ลดความขຌมขຌนของมลสาร฿นนๅ้าจากการด้านินกิจกรรมตางโ ละพัฒนามาตรการ
  - สงสริม฿หຌมีการบ้าบัดนๅ้าสียทีไมีประสิทธิภาพ 
  - ดูลรักษาคุณภาพนๅ้าทะล ละพัฒนากลเกการปງองกันขยะ สารคมี ละตะกอนดิน

                  ทีไจะเหลลงสูทะล 
  - สรຌางระบบการติดตามคุณภาพนๅ้าอยางมีประสิทธิภาพ ละสงสริมการศึกษาวิจัยละพัฒนา

                    ทคนลยีการพัฒนาอุปกรณ์รองรับ

๎.ํ.๏  การจัดการคุณภาพอากาศ
  - พิไมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพอากาศ 
  - ลดปริมาณการปลอยมลพิษทางอากาศจากการด้านินกิจกรรมตางโ ฿นภาคอุตสาหกรรม      

                  ภาคกษตรกรรม ละภาคคมนาคมขนสง 
  - สนับสนุนละสรຌางความขຌมขใงของความรวมมือระหวางประทศดຌานมลพิษขຌามดน

๎.ํ.๐  การจัดการความเสีไยงจากสารเคมี
  - พัฒนากลเกละครืไองมือการบริหารจัดการพืไอควบคุมสารคมีตลอดวงจรชีวิต 
  - ลดความสีไยงจากการ฿ชຌสารคมี฿นภาคตางโ ละมีมาตรการขຌมงวดควบคุม
   -  พิไมประสิทธิภาพการก้ากับดูล ละพิไมชองทางการ฿หຌความรูຌ ความขຌา฿จ ละรับรืไองรຌองรียน
     กประชาชน
  - สงสริม฿หຌมีการจัดตัๅงหຌองป ิบัติการทีไทันสมัยละปຓนมาตรฐานสากล ทัๅง฿นหนวยงาน
    ภาครัฐละอกชน

นยบายทีไ ๎.๎ ยกร ดับการพัฒนาคุณภาพสิไง วดลຌอมตามลักษณ พืๅนทีไ
                   ค้านึงถึงความส้าคัญของพืๅนทีไทีไจะเดຌรับการสงสริมละพัฒนา฿นอนาคต ซึไงจะมีบทบาทหนຌาทีไ

ละความสัมพันธ์ทีไหลากหลายละซับซຌอนขึๅน ละจ้าปຓนตຌอง฿ชຌรูปบบการจัดการบบสหวิทยาการละมีการบูรณาการ
รวมกัน ดยจะมีรูปบบตกตางกันเปตามลักษณะความส้าคัญของพืๅนทีไ ประกอบดຌวย สิไงวดลຌอมมือง หลงทองทีไยว 
ละพืๅนทีไอุตสาหกรรม รวมทัๅงสิไงวดลຌอมธรรมชาติ ละสิไงวดลຌอมศิลปกรรม ตลอดจนการสรຌางภูมิคุຌมกันพืไอรับมือ
กับการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศละภัยธรรมชาติ

นยบายทีไ ๎ .๏ สรຌางภูมิคุຌมกันตอการเปลีไยน ปลงสภาพภูมิอากาศ  ล สงเสริมการพัฒนา บบคาร์บอนตไ้า
                 ค้านึงถึงการตรียมความพรຌอมพืไอรับมือกับสภาพภูมิอากาศละภัยธรรมชาติทีไมีความปรปรวน

ละกิดขึๅนอยางรุนรงละบอยครัๅงขึๅน จนสรຌางความสียหาย฿นทรัพย์สินละการสูญสียชีวิตของประชาชน 
รวมทัๅงปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาละการด้านินกิจกรรมตางโ พืไอลดการปลอยกຍาซรือนกระจก฿นรูป
คาร์บอนทียบทา ผสมผสานกับการด้านินการพืไอดูดกลับกຍาซรือนกระจก฿หຌสามารถปรับสมดุล การปลอย
ละการดูดกลับพืไอมุงสูการพัฒนาบบคาร์บอนตไ้า

๎.๎.ํ  การจัดการสิไง วดลຌอมเมือง
  - จัดระบียบการ฿ชຌประยชน์ทีไดินละการขยายตัวของมือง฿หຌหมาะสมทัๅง฿นปัจจุบันละอนาคต  
  - สงสริมละสนับสนุนการพัฒนามืองทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม รวมทัๅงพัฒนาก ระบียบละมาตรการจูง฿จ
  - พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานของมือง฿หຌรองรับกับความตຌองการละการด้านินชีวิตของประชาชน ละรองรับ

                  การปຓนสังคมผูຌสูงอายุ 
  - พิไมพืๅนทีไสีขียว฿นมืองทัๅงนวราบละนวสูง ละการท้าสวนกษตรนวตัๅง
  - พัฒนามาตรฐานละรูปบบของมืองทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ละพัฒนามืองสีขียว รวมถึงมือง

                  ทีไมีการด้านินการน้ารองอยูลຌว อาทิ มืองนาอยู มืองคาร์บอนตไ้า หรือมืองสิไงวดลຌอมยัไงยืน พืไอปຓนมือง
                    ทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม รวมทัๅงผลักดัน฿หຌประทศเทยปຓนผูຌน้าดຌานสิไงวดลຌอมมืองทีไยังยืนของอาซียน

๎.๎.๎  การจัดการสิไง วดลຌอม หลงทองเทีไยว
  - พัฒนาละสงสริมการทองทีไยวทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ละพัฒนากณฑ์ดຌานสิไงวดลຌอม฿นมาตรฐานการทองทีไยว   
  - สงสริมละสนับสนุนการบริหารจัดการการทองทีไยวอยางยัไงยืน
  - สงสริมการจัดการสิไงวดลຌอม฿นหลงทองทีไยวอยางยัไงยืน

๎.๎.๏  การจัดการสิไง วดลຌอมพืๅนทีไอุตสาหกรรม
  - ก้าหนดขตละควบคุมการ฿ชຌประยชน์ทีไดิน฿หຌปຓนสัดสวนละชัดจนผานกระบวนการมีสวนรวม    
  - สนับสนุนการพัฒนากลุมอุตสาหกรรมทีไมีกระบวนการผลิตชืไอมตอกันพืไอลดการกิดของสีย
     ฿หຌหลือนຌอยทีไสุดละปลอยมลพิษออกสูสิไงวดลຌอมนຌอย 
  - สรຌางระบบกลเกละครือขายการตรวจสอบทีไขຌมขใงตลอดหวงซมูลคาอุตสาหกรรมทีไปຓนมิตร
    กับสิไงวดลຌอมตัๅงตภาคกษตรกรรม อุตสาหกรรม ละบริการ 
  - สรຌางระบบการจัดการควบคุมความสีไยงละระงับหตุฉุกฉิน฿นระดับพืๅนทีไ รวมทัๅงพัฒนาระบบการประกัน

                  ความสีไยงของรงงานอุตสาหกรรม฿หຌมีประสิทธิภาพ
  - สนับสนุนการพัฒนามืองอุตสาหกรรมชิงนิวศ (Eco - Industrial Town)

๎.๎.๐  การจัดการสิไง วดลຌอมธรรมชาติ  ล สิไง วดลຌอมศิลปกรรม
  - ฟืຕนฟูละอนุรักษ์สิไงวดลຌอมธรรมชาติ ละสิไงวดลຌอมศิลปกรรม฿หຌมีการวางผังละ฿ชຌทีไดินดยรอบ

                  อยางหมาะสม ละสอดคลຌองกับศักยภาพการรองรับของพืๅนทีไ   
  - ก้ากับดูลหลงมรดกทีไเดຌรับการขึๅนทะบียนปຓนหลงมรดกทางธรรมชาติละทางวัฒนธรรมของประทศ 
    ละของลก รวมถึงพืๅนทีไนวกันชน฿หຌเดຌรับการบริหารจัดการปຓนเปตามมาตรฐานละยัไงยืน
  - สรຌางกลเกการมีสวนรวมของภาคสวนตางโ ฿นการรวมอนุรักษ์ ฟืຕนฟู บ้ารุงรักษาละพัฒนาสิไงวดลຌอม

                  ธรรมชาติ ละสิไงวดลຌอมศิลปกรรม  ล  
  - สรຌางครืไองมือพืไอยกระดับการจัดการสิไงวดลຌอมธรรมชาติ ละสิไงวดลຌอมศิลปกรรม 

๎.๏.ํ  การปรับตัวเพืไอสรຌางความพรຌอม฿นการรับมือตอการเปลีไยน ปลงสภาพภูมิอากาศ
           ล ภัยธรรมชาติ

  - พัฒนาละยกระดับฐานความตระหนักรูຌละความขຌา฿จกประชาชนละทุกภาคสวนทีไกีไยวขຌอง  
  - สงสริมละสนับสนุนการศึกษาวิจัยละพัฒนาทคนลยี ละระบบฐานขຌอมูลกลางดຌานการปรับตัว
     ตอการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศของประทศ
  - ขับคลืไอนการด้านินการดຌานการปรับตัวตอผลกระทบจากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ
    ของประทศ  
  - พัฒนาระบบละกลเกการติดตามตรวจสอบละประมินผลการด้านินงาน 

๎.๏.๎  การลดกຍาซเรือนกร จก  ล การสงเสริมการเติบตทีไปลอยคาร์บอนตไ้า
  - ขับคลืไอนการด้านินการดຌานการลดกຍาซรือนกระจก ทัๅง฿นภาคพลังงานละคมนาคมขนสง  
    กระบวนการทางอุตสาหกรรมละการ฿ชຌผลิตภัณฑ์ การจัดการของสีย การกษตรละปຆาเมຌ 
    ละการจัดการมือง 
  - สรຌางความตระหนักละพัฒนาศักยภาพพืไอการมีสวนรวม฿นการลดกຍาซรือนกระจก
  - พิไมประสิทธิภาพการ฿ชຌครืไองมือละกลเก฿นการด้านินการลดกຍาซรือนกระจก ทัๅงกลเก
     ทางการงิน การสรຌางรงจูง฿จ การวิจัยละทคนลยีทีไชวยลดกຍาซรือนกระจก ทัๅงภาครัฐ
    ละอกชน ละการปรับปรุงกຌเขหรือการตราก หมาย  
  - พัฒนาระบบการตรวจวัด การรายงาน ละการทวนสอบผลการลดกຍาซรือนกระจก 

             (Measurement, Reporting and Verification: MRV) ฿หຌมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน 

เปງาปร สงค์:   ปร ชาชนอยู฿นสภาพ วดลຌอมทีไมีคุณภาพ  ล มีความปลอดภัยตอสุขภาพบนฐานการเติบตทางเศรษฐกิจทีไเปຓนมิตรกับสิไง วดลຌอม 

รูปทีไ ๓  ผนภาพ สดงความเชืไอมยงของเปງาปร สงค์ ตัวชีๅวัด นยบายยอย  ล  นวนยบาย ภาย฿ตຌนยบายทีไ ๎ 
ํํํํํ๏



 

ํํ๑ 

 

นยบายทีไ ๎ สรຌางการติบตทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมพืไอความมัไงคัไงละยัไงยืน 

ปງาประสงค์: ประชาชนอยู฿นสภาพวดลຌอมทีไมีคุณภาพ ละมีความปลอดภัยตอสุขภาพบนฐานการ
ติบตทางศรษฐกิจทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม  

นยบายการสรຌางการติบตทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมพืไอความมัไงคัไงละยัไงยืน มุง฿หຌความส าคัญ
ตอการจัดการทีไตຌนทาง ดຌวยการสรຌางระบบการผลิตทีไ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติอยางคุຌมคาละมีประสิทธิภาพ 
กอ฿หຌกิดของสียละมลพิษนຌอยทีไสุด ดยมุงนຌน฿หຌกิดการหมุนวียนทรัพยากรละของสีย฿นระบบการผลิต
ละการบริภคพืไอลดตຌนทุนละพิไมมูลคาทรัพยากรละของสีย ละยกระดับการจัดการสิไงวดลຌอม 

ชิงพืๅนทีไดยจัดรูปบบการพัฒนาตามลักษณะทางกายภาพทีไปຓนอกลักษณ์ละความส าคัญของพืๅนทีไ ชน 
พืๅนทีไมือง หลงทองทีไยว ละพืๅนทีไอุตสาหกรรม ปຓนตຌน ฿หຌมีความปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม รวมทัๅงรักษา
สิไงวดลຌอมธรรมชาติ ละสิไงวดลຌอมศิลปกรรม฿หຌคงอยูตลอดเป ละมีความพรຌอมรับมือกับการปลีไยนปลง
สภาพภูมิอากาศ ดยนยบายทีไ ๎ ประกอบดຌวย ๏ นยบายยอย ๐๎ นวนยบาย ละ ํ๐ ตัวชีๅวัด ดังนีๅ 

ตัวชีๅวัดของนยบายทีไ ๎ 

๎.ํ ปริมาณการบริภคทรัพยากร฿นประทศ (Domestic Material Consumption: 
DMC) ตอมูลคาผลิตภัณฑ์มวลรวมภาย฿นประทศ (ลดลง) 

๎.๎ สัดสวนการน าขยะกลับมา฿ชຌประยชน์฿หม (พิไมขึๅน) 
๎.๏ ปริมาณขยะทีไขຌาระบบก าจัดขัๅนสุดทຌาย (ตัน) (ลดลง) 
๎.๐ คุณภาพนๅ า฿นหลงนๅ าผิวดินละหลงนๅ าทะลอยู฿นกณฑ์ดี (พิไมขึๅน) 
๎.๑ ดัชนีของปรากฏการณ์ยูทรฟຂคชัไน (Eutrophication) (ลดลง) 
๎.๒ ความหนานนของขยะพลาสติก฿นทะลตอตารางกิลมตร (ลดลง) 
๎.๓ คาฝุຆนละอองขนาดลใก (PM2.5 ละ PM10) อยู฿นกณฑ์มาตรฐาน (พิไมขึๅน) 
๎.๔ มีกลเกละระบบบริหารจัดการสารคมีของประทศทีไคุຌมครองสุขภาพละ 

ความปลอดภัยของประชาชนละสิไงวดลຌอม 

๎.๕ จ านวนมืองทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม (พิไมขึๅน) 
๎.ํ์ สัดสวนพืๅนทีไสีขียว฿นมืองปຓนเปตามกณฑ์ขององค์การอนามัยลก (๕ ตารางมตร

ตอคน) 
๎.ํํ สัดสวนการ฿ชຌพลังงานหมุนวียนตอการ฿ชຌพลังงานขัๅนสุดทຌาย (รຌอยละ ๏์) 
๎.ํ๎ สัดสวนของสิไงวดลຌอมธรรมชาติ ละสิไงวดลຌอมศิลปกรรมทีไมีการบริหารจัดการ

สิไงวดลຌอมบริวณดยรอบ (พิไมขึๅน) 
๎.ํ๏ ปริมาณการปลอยกຍาซรือนกระจกลดลงรຌอยละ ๎์ - ๎๑ จากปริมาณการปลอย 

฿นกรณีปกต ิ(Business As Usual: BAU) ภาย฿นป พ.ศ. ๎๑๓๏ 

๎.ํ๐ จ านวนประชากรทีไสียชีวิต สูญหาย ละเดຌรับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ตอประชากร ํ์์,์์์ คน (ลดลง) 



 

ํํ๒ 

 

นยบายทีไ ๎.ํ สรຌางระบบศรษฐสังคมทีไกืๅอกูลละปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม 

การสรຌางระบบศรษฐสังคมทีไ กืๅอกูลละปຓนมิตรกับสิไ งวดลຌ อม  
เดຌค านึงถึงการจัดการระบบศรษฐกิจละสังคม฿นการผลิตละการบริภคตัๅงตตຌนทางจนถึงปลายทาง  

฿หຌปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ดย฿หຌมีการน าวัสดุมาหมุนวียนอยางมีประสิทธิภาพ มีการน าของสียกลับมา฿ชຌ
฿หຌกิดประยชน์สูงสุด ปลอยมลพิษละสงผลกระทบตอสิไงวดลຌอม฿หຌนຌอยทีไสุด รวมทัๅง฿ชຌประยชน์จาก 

วัฏจักรของธรรมชาติทีไสามารถบ าบัดละปรับสมดุลเดຌดຌวยตัวอง ดยมีประดในหลักทีไสะทຌอนถึงผลลัพธ์ตอ
คุณภาพสิไงวดลຌอม ๐ ประดใน เดຌก การจัดการวัสดุละขยะ การจัดการคุณภาพนๅ า การจัดการคุณภาพ
อากาศ ละการจัดการความสีไยงจากสารคมี ละมี ํ๓ นวนยบาย (หนวยงานรับผิดชอบ ประกอบดຌวย 
กค. กต. กษ. ทร. คค. ทส. มท. นร. วท. สธ. อก.) 

๎.ํ.ํ การจัดการวัสดุละขยะ 

๎.ํ.ํ.ํ พัฒนาการออกบบละลือก฿ชຌวัตถุดิบทีไปຓนมิตรกับ
สิไงวดลຌอม ดยสงสริม สนับสนุน ละผลักดัน฿หຌผูຌผลิตออกบบผลิตภัณฑ์ทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ละ
งายตอการบ ารุงรักษาละน ากลับมา฿ชຌ฿หม รวมถึงลือก฿ชຌวัตถุดิบทีไปຓนวัสดุรีเซคิล ละทีไเมปຓนอันตราย
ตอสิไงวดลຌอมละสุขภาพปຓนองค์ประกอบ฿นผลิตภัณฑ์ หรือ฿ชຌวัตถุดิบนຌอยลง รวมทัๅงพัฒนาวัตถุดิบ 

ทีไสามารถยอยสลายเดຌองทางชีวภาพ฿นการผลิตสินคຌาหรือบรรจุภัณฑ์ทีไ ฿ชຌครัๅงดียวควบคูกับการสรຌาง
รงจูง฿จทัๅงทางตรงละทางอຌอม฿หຌกับผูຌผลิตละผูຌบริภค ตลอดจนก าหนด฿หຌหนวยงานภาครัฐปຓนผูຌน าทาง
การตลาด ละ฿หຌมีการรับรองผลิตภัณฑ์ดยสถาบันทีไเดຌมาตรฐานสากลพืไอสรຌางความนาชืไอถือ ละ
ตัดสิน฿จ฿นการลือกซืๅอผลิตภัณฑ์กผูຌบริภค ละพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบละผลิตภัณฑ์
฿หຌเดຌมาตรฐาน ละมีความปลอดภัยตอสุขภาพละสิไงวดลຌอม 

๎.ํ.ํ.๎ ลดปริมาณการกิดขยะหรือของสียจากกระบวน 

การผลิตละการบริภค ดยสงสริม฿หຌพิไมประสิทธิภาพการผลิต฿นภาคอุตสาหกรรมละกษตรกรรม
ตลอดหวงซการผลิต สนับสนุนการ฿ชຌทคนลยีทีไหมาะสม ละค านึงถึงการน าของสียจากกระบวน 

การผลิตเป฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด ละลดการ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงลดการปลอยของสียออกสู
สิไงวดลຌอม รวมทัๅงสนับสนุนการผลิตสินคຌาละบรรจุภัณฑ์ทีไมีความคงทน ฿ชຌซๅ าเดຌหลายครัๅง ละ฿ชຌวัตถุดิบ
นຌอยลง ละควบคุมบรรจุภัณฑ์อาหารทีไ฿ชຌเดຌพียงครัๅงดียว ละบรรจุภัณฑ์สินคຌาทีไฟุຆมฟอยพืไอลดการกิด
ขยะ ตลอดจนพัฒนากลเก฿นการลดการกิดขยะจากอาหารตัๅงตรຌานคຌาจนถึงครัวรือน ละสนับสนุน฿หຌ
กิดตลาดลกปลีไยนสินคຌา฿ชຌลຌวทีไสามารถขຌาถึงเดຌงายพืไอ฿หຌกิดการ฿ชຌประยชน์จากสินคຌาสูงสุด ละลด
ปริมาณการกิดขยะ 

๎.ํ.ํ.๏ สงสริมการน าขยะกลับมา฿ชຌ฿หม ดยก าหนด฿หຌมี 
การพัฒนาระบบการคัดยกขยะของตละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนตามความหมาะสมละ 

มีประสิทธิภาพ ละสรຌางระบบครือขายการชืไอมยงขຌอมูลวัสดุทีไคัดยกระหวางองค์กรปกครอง 
สวนทຌองถิไนทีไดีพืไอ฿หຌกิดการกระจายละลกปลีไยนอยางปຓนระบบ รวมทัๅงสงสริม฿หຌกิดการพัฒนา



 

ํํ๓ 

 

ผลิตภัณฑ์จากวัสดุ฿ชຌลຌว฿นชิงพาณิชย์ ละสรຌางระบบตลาดทีไมีประสิทธิภาพพืไอรองรับการบริภคสินคຌา
จากวัสดุ฿ชຌลຌว ดยก าหนด฿หຌมีระบบการควบคุมมาตรฐานวัตถุดิบทีไดีละหมาะสมกับการน ามาผลิตปຓน
สินคຌา฿หม ตลอดจนพัฒนากฎระบียบการจัดซืๅอจัดจຌางสินคຌาละบริการของภาครัฐ฿หຌหมาะสมละ
อืๅออ านวยตอการจัดซืๅอจัดจຌางสินคຌาจากวัสดุ฿ชຌลຌว ละสนับสนุน฿หຌมีการศึกษาวิจัยกีไยวกับผลกระทบ
ของกระบวนการรีเซคิล ละผลกระทบจากการ฿ชຌผลิตภัณฑ์จากวัสดุรีเซคิลตอสิไงวดลຌอมละสุขภาพ 
พรຌอมทัๅงก าหนดนวทาง฿นการควบคุมละปງองกัน 

๎.ํ.ํ.๐ ส งสริ มการก าจั ดขยะละของสี ยอั นตรายทีไ มี
ประสิทธิภาพ ดยการจัดการขยะ รงรัด฿หຌมีการปรับปรุงละจัดการขยะตกคຌางละบอฝังกลบขยะกา฿หຌมี
การจัดการอยางถูกตຌองตามหลักวิชาการ ละ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด ชน น าเป฿ชຌปຓนชืๅอพลิงพลังงาน 
ปຓนตຌน รวมถึงพัฒนาระบบการกใบขนละรวบรวมขยะ฿หຌมีประสิทธิภาพ รวมทัๅงสงสริม฿หຌภาคอกชน 

ขຌามารวมลงทุน฿นการจัดการขยะทีไค านึงถึงการ฿ชຌประยชน์จากขยะอยางคุຌมคา ตลอดจนสงสริมการ฿ชຌ
ครืไองมือทางศรษฐศาสตร์พืไอสรຌางรงจูง฿จ฿หຌกับผูຌประกอบการละประชาชนมีการจัดการขยะทีไ
หมาะสม สวนการจัดการของสียอันตราย ดยพัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดการของสียอันตราย ซาก
ผลิตภัณฑ์ครืไอง฿ชຌเฟฟງาละอุปกรณ์อิลใกทรอนิกส์จากชุมชน ละของสียจากทคนลยี฿หมโ ทีไกิดขึๅน฿น
อนาคต ละผลักดันการจัดตัๅงศูนย์รียนรูຌการจัดการผลิตภัณฑ์ครืไอง฿ชຌเฟฟງาละอุปกรณ์อิลใกทรอนิกส์ 
ละศูนย์จัดการผลิตภัณฑ์ครืไอง฿ชຌเฟฟງาละอุปกรณ์อิลใกทรอนิกส์ ดยสงสริม฿หຌภาคอกชนขຌามารวม
ลงทุน ละสรຌางความรวมมือ฿หຌกับผูຌผลิต฿นการจัดการซากผลิตภัณฑ์อยางปຓนระบบครบวงจร พืไอ฿หຌกิด
การ฿ชຌประยชน์ทรัพยากรธรรมชาติเดຌอยางคุຌมคาตลอดวัฏจักรวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 

๎.ํ.ํ.๑ พิไมประสิทธิภาพการก ากับดูล฿หຌมีการปฏิบัติตาม
กฎระบียบ ดยสนับสนุนละสงสริม฿หຌภาคีครือขายมีสวนรวม฿นการติดตามละฝງาระวังเม฿หຌมีการ
ลักลอบทิๅงกากของสียอุตสาหกรรม ละมูลฝอยติดชืๅอ การลักลอบน าขຌาขยะหรือสินคຌา฿ชຌลຌว 

จากตางประทศขຌามา฿นประทศ พัฒนากฎระบียบพืไอควบคุม ก ากับดูล฿หຌผูຌประกอบการทีไปຓน 

ผูຌกอ฿หຌกิดขยะละกากของสียอุตสาหกรรมมีการจัดการทีไถูกตຌองดยเมสงผลกระทบตอสิไงวดลຌอม  
พรຌอมทัๅงก าหนดปຓนงืไอนเข฿นการอนุญาตการประกอบกิจการ ละก าหนด฿หຌมีการวางหลักประกัน
ทางการงินตามประภทละขนาดของรงงาน ดยครอบคลุมถึงการลิกประกอบกิจการลຌว รวมทัๅง
สนับสนุนงบประมาณ฿หຌกับครงการการพัฒนาละสรຌางระบบการคัดยกขยะมูลฝอยตัๅงตตຌนทางจนถึง
ปลายทาง ระบบการปรรูปขยะปຓนวัตถุดิบ ละการ฿ชຌประยชน์จากขยะ ดยการจัดการขัๅนสุดทຌาย฿หຌขยะ
ทีไหลืออยูปຓนฉพาะขยะทีไเมสามารถน าเป฿ชຌประยชน์เดຌลຌว ตຌองน าเปฝังกลบ฿นบอฝังกลบขยะทานัๅน 
ตลอดจน฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนดูลระบบละบริหารจัดการขยะมูลฝอย฿หຌถูกตຌองตามหลักวิชาการ 
ละรงรดั฿หຌมีการจัดกใบคาบริการการจัดการขยะมูลฝอย 

 

 



 

ํํ๔ 

 

๎.ํ.๎ การจัดการคุณภาพนๅ า 
๎.ํ.๎.ํ ฟຕนฟูคุณภาพนๅ าตามธรรมชาติ ฿หຌอยู ฿น กณฑ์ดี   

ดยรักษาวัฏจักรของนๅ า฿หຌสามารถบ าบัดดຌวยตัวองเดຌตามธรรมชาติ ละมององค์รวมของระบบนๅ า 

ทัๅงทางดຌานกายภาพละชีวภาพ฿นรืไองคุณภาพนๅ า ปริมาณนๅ า สิไงมีชีวิต฿นนๅ า สภาพวดลຌอมของหลงนๅ า 
สภาพความตกตางของพืๅนทีไ ชน พืๅนทีไชานมือง อนุรักษ์ละฟຕนฟูหลงนๅ า฿หຌปຓนเปตามลักษณะทางธรรมชาติ 
ละคงรักษาพืๅนทีไกษตรละพืๅนทีไปຆาเมຌพืไอปຓนหลงกใบกักนๅ าละกรองนๅ าลงสูนๅ า฿ตຌดิน พืๅนทีไ฿นขตมือง
฿หຌมีการจัดการระบบระบายนๅ าทีไดีดยยกนๅ าฝนละนๅ าสีย รวมถึงการ฿ชຌประยชน์จากนๅ า ละพืๅนทีไ
ชายฝัດงทะล พัฒนาละคุຌมครองชายหาดละปຆาชายลนพืไอปຓนครืไองกรองความสกปรกของนๅ ากอนลงสูทะล 
ปຓนตຌน รวมทัๅงพัฒนาพืๅนทีไชายฝัດงดยค านึงถึงความสอดคลຌองกับศักยภาพการจัดการคุณภาพนๅ า฿นพืๅนทีไ 

๎.ํ.๎.๎ ลดความขຌมขຌนของมลสาร฿นนๅ าจากการด านินกิจกรรม
ตางโ ดยสงสริม฿หຌมีการหมุนวียนการ฿ชຌนๅ าภาย฿นของหลงก านิดมลพิษพืไอลดการปลอยมลพิษ 

สูสิไงวดลຌอม ดยฉพาะรงงานอุตสาหกรรม ละอาคารขนาด฿หญ ละสงสริมการท ากษตรกรรมทีไ 
ปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ชน จัด฿หຌมีบอพักนๅ าส าหรับการหมุนวียนนๅ าพืไอการกษตรละลดการปนปຕอน
ของมลพิษลงสูหลงนๅ าสาธารณะ ละลดการ฿ชຌปุ๋ยคมีละสารคมี ปຓนตຌน รวมทัๅงพัฒนามาตรการ
สนับสนุน ชน มาตรการทางการงิน ละมาตรการทางการตลาด ฯลฯ ละมีมาตรการฉพาะพิไมติม ชน 
ลดการทิๅงของสียจากการประกอบอาหารลงสูทอระบายนๅ า ปຓนตຌน ตลอดจนพัฒนากฎระบียบละ
ก าหนดการจัดสรรงบประมาณพืไอสนับสนุน฿หຌหมาะสม รวมถึงรงรัด฿หຌมีการจัดกใบคาธรรมนียมจากการ
ปลอยมลพิษสูสิไงวดลຌอม 

๎.ํ.๎.๏ สงสริม฿หຌมีการบ าบัดนๅ าสียทีไมีประสิทธิภาพ ดย
ผลักดัน฿หຌมีการจัดการนๅ าสียจากครัวรือน รຌานอาหาร ละอาคารกอนปลอยทิๅงลงสูสาธารณะ สนับสนุน
฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีระบบรวบรวมนๅ าสีย฿หຌครอบคลุมพืๅนทีไตามความหมาะสม ละมีระบบ
บ าบัดนๅ าสียทีไหมาะสมกับศักยภาพของพืๅนทีไละมีความคุຌมคา ชน ชุมชนทีไอยูอาศัยบบกระจายตัวควร
สงสริมการ฿ชຌถังบ าบัดฉพาะหงหรือถังบ าบัดบบรวมกลุมอาคาร หรือชุมชนมืองควรสงสริม฿หຌมีระบบ
บ าบัดนๅ าสียรวมบบยกทอรวบรวมนๅ าสียกับนๅ าฝน ละ฿หຌมีการหมุนวียนนๅ ากลับมา฿ชຌประยชน์฿หม 
ปຓนตຌน รวมทัๅงรงรัด฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีการจัดกใบคาบริการบ าบัดนๅ าสีย  

๎.ํ.๎.๐ ดูลรักษาคุณภาพนๅ าทะล ดยพัฒนากลเก ละ
มาตรการการติดตาม ตรวจสอบ ละการควบคุมการปลอยของสียจากการด านินกิจกรรมทางทะล  
ชน รือบรรทุกสินคຌา ขยะหรือศษวัสดุหลือ฿ชຌจากครืไองมือท าการประมง นๅ ามันครืไองยนต์จากรือ ละ 
ทนขุดจาะนๅ ามัน฿นทะล ปຓนตຌน พืไอ฿หຌน ากลับมาก าจัดตามกระบวนการทีไถูกตຌองบนบก รวมทัๅงพัฒนากลเก 

฿นการปງองกันขยะ สารอาหาร สารคมี ละตะกอนดินจากกิจกรรมการพัฒนาบนฝัດงทีไจะเหลลงสูทะล ละ
สงสริม฿หຌมีการรักษาความสะอาดบริวณชายหาดอยางสมไ าสมอละตอนืไอง 

๎.ํ.๎.๑ สรຌางระบบการติดตามคุณภาพนๅ าอยางมีประสิทธิภาพ 
ดยผลักดัน฿หຌมีระบบการติดตามคุณภาพหลงนๅ าทีไส าคัญ ละทีไสามารถรายงานผลละประมวลผล



 

ํํ๕ 

 

อัตนมัติ รวมทัๅงสงสริมการศึกษาวิจัยละพัฒนาทคนลยีของนักวิจัยประทศเทยพืไอการพัฒนาอุปกรณ ์

มารองรับ ละพัฒนากระบวนการตรวจสอบการปลอยนๅ าสีย฿หຌกิดความปรง฿สพืไอลดความขัดยຌง
ระหวางภาคสวนตางโ ฿นสังคม ดยสนับสนุน฿หຌประชาชนขຌามามีสวนรวม฿นการด านินงานรวมกับ
หนวยงานทຌองถิไน  

๎.ํ.๏ การจัดการคุณภาพอากาศ 

๎.ํ.๏.ํ พิไมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพอากาศ ดยพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพอากาศ฿นบรรยากาศ ละมาตรฐานการปลอยมลพิษจากหลงก านิด ตามหลักการ 

ขีดความสามารถของพืๅนทีไ฿นการรองรับมลพิษ (Assimilative Capacity) พืไอความปลอดภัยตอสุขภาพ
ของประชาชนละรักษาสมดุลของชัๅนบรรยากาศทีไจะเมสงผลกระทบตอการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ 
ดยฉพาะขตพืๅนทีไพิศษทีไมีปัญหาดຌานมลพิษทางอากาศ รวมทัๅงทบทวนละปรับปรุงมาตรฐานการปลอย
มลพิษจากหลงก านิดทีไขຌมขຌนขึๅน ปรับปรุงมาตรฐานมลพิษจากยานพาหนะ฿หຌปຓนเปตามมาตรฐานสากล 
ละพัฒนาครือขายการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ฿หຌครอบคลุมประภทมลพิษทางอากาศทีไมี
ผลกระทบพืไอควบคุม ฝງาระวัง ปງองกันละกຌเขปัญหามลพิษเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ดยชืไอมยงครือขาย
การสดงขຌอมูลบบตอนืไอง (Real time) ละรายงานสูสาธารณะ฿หຌรับทราบ 

๎.ํ.๏.๎ ลดปริมาณการปลอยมลพิษทางอากาศจากการด านิน
กิจกรรมตางโ ดย 

ํ) สงสริมละสนับสนุนภาคการผลิต ดยภาค 

อุตสาหกรรม ฿หຌพิไมประสิทธิภาพการผลิต ลดการปลดปลอยมลพิษทางอากาศ ละหมุนวียนมลสารละ
ความรຌอน฿นอากาศทีไปลอยทิๅง฿หຌกลับมา฿ชຌประยชน์ สวนภาคกษตรกรรม ฿หຌมีการหมุนวียนวัสดุอินทรีย์
จากการกษตรกลับมา฿ชຌประยชน์ ชน ท าปุ๋ยอินทรีย์ ปຓนตຌน ดยควบคุมเม฿หຌมีการผา฿นทีไลงละลด
การ฿ชຌสารคมี พรຌอมทัๅงพัฒนาครืไองมือทางศรษฐศาสตร์พืไอสรຌางรงจูง฿จ ละมาตรการทางสังคมพืไอ
สนับสนุน฿หຌกิดอุปสงค์฿นภาคบริภค รวมทัๅงสนับสนุนการรวมกลุมของผูຌผลิตพืไอ฿หຌกิดการถายทอด  

องค์ความรูຌ การ฿ชຌทรัพยากรรวมกัน ละพิไมความขຌมขใงทางการตลาด 

๎) สงสริมการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานดຌานการคมนาคม
ขนสงทีไ฿ชຌพลังงานละสงผลกระทบตอสิไงวดลຌอมนຌอย ดยสรຌางทางลือกละครงสรຌางสนับสนุน฿นการ
ดินทางละขนสงสินคຌาทีไสอดคลຌองกับระยะทางละมีประสิทธิภาพ ชน การพัฒนาระบบราง การขนสง
ทางนๅ าละทางอากาศ ละการ฿ชຌจักรยานละพัฒนาสຌนทางดินทຌา ปຓนตຌน รวมทัๅงสงสริมกา ร฿ชຌ
ยานพาหนะทีไขับคลืไอนดຌวยพลังงานเฟฟງา พรຌอมทัๅงตรียมการจัดหาหลงพลังงานเฟฟງาพรຌอมสถานี  
ติมประจุเฟฟງาควบคูเปดຌวย ดยสงสริมพลังงานทดทนละพลังงานหมุนวียนปຓนหลักทีไค านึงถึง 

ความสมดุลของความมัไนคงทางอาหารละพลังงาน ละตຌนทุนคาเฟฟງา  
๎.ํ.๏.๏ สนับสนุนละสรຌางความขຌมขใงของความรวมมือ

ระหวางประทศดຌานมลพิษขຌามดน ดยพัฒนาละสรຌางนวทางความรวมมือ฿นการด านินการพืไอลด 



 

ํ๎์ 

 

การปลอยมลพิษทางอากาศ ละพิไมบทบาท฿นการมีสวนรวมละการลกปลีไยนนวทางการด านินงาน
รวมกับประชาคมลก รวมทัๅงยกระดับการจัดการปัญหามลพิษขຌามดนกบัประทศอาซียนอยางจริงจัง 

๎.ํ.๐ การจัดการความสีไยงจากสารคมี 
๎.ํ.๐.ํ พัฒนากลเกละครืไองมือการบริหารจัดการพืไอควบคุม

สารคมีตลอดวงจรชีวิต ดยสงสริม฿หຌมีการพัฒนาระบบฐานขຌอมูลสารคมี฿หຌครอบคลุมรายชนิดของ
สารคมี ละปຓนระบบฐานขຌอมูลกลางตัๅงตขຌอมูลการน าขຌา สงออก การผลิต การจัดการ การบ าบัด การก าจัด 
ละท าลายพืไอการติดตามละฝງาระวังผลกระทบจากสารคมีตอสุขภาพละสิไงวดลຌอม รวมทัๅงพัฒนา
กลเกละมาตรการพืไอการมีสวนรวม฿นการติดตาม ละฝງาระวัง รวมถึงการควบคุมละจัดการสารคมี
อยางมีประสิทธิภาพ 

๎.ํ.๐.๎ ลดความสีไยงจากการ฿ชຌสารคมี ดยสงสริมการ฿ชຌสารคมี
฿นภาคกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริภคละสาธารณสุข ละภาคการขนสง ทีไถูกวิธีละ
ปลอดภัย ลดหรือลิกการ฿ชຌสารคมีทีไมีความสีไยงสูง ละควรมีมาตรการทีไขຌมงวด฿นการควบคุมการจ าหนาย 
รวมทัๅงจ ากัดหรือยกลิกการ฿ชຌละน าขຌาสารคมีทีไมีความสีไยงสูง พรຌอมทัๅง฿หຌสดงขຌอมูลความปลอดภัย
ละการก าจัดอยางถูกวิธีบนฉลากผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล 

๎.ํ.๐.๏ พิไมประสิทธิภาพการก ากับดูล ดยพัฒนาระบบ 

การติดตาม ตรวจสอบสินคຌาละผลิตภัณฑ์฿หຌปลอดภัยตอสุขภาพละสิไงวดลຌอม รวมถึงควบคุมดูล 

การประกอบกิจการทีไ฿ชຌสารคมีซึไงอาจปຓนอันตรายตอสุขภาพละสิไงวดลຌอม รวมทัๅงฝງาระวังระดับมลพิษ
จากสารคมีทีไปຓนจุดก านิดมลพิษละ฿นสิไงวดลຌอม ตลอดจนพิไมชองทางการ฿หຌความรูຌ ความขຌา฿จ ละ
ขຌอมูลขาวสารกประชาชน ละชองทางการรับรืไองรຌองรียนของผูຌบริภคทีไเดຌรับผลกระทบจากสารคมี 

๎.ํ.๐.๐ สงสริม฿หຌมีการจัดตัๅงหຌองปฏิบัติการทีไทันสมัยละ 

ปຓนมาตรฐานสากล ทัๅง฿นหนวยงานภาครัฐละอกชนพืไอตรวจวิคราะห์หาปริมาณสารอันตราย เดຌอง
ภาย฿นประทศ ละพืไอลดการสงเปตรวจยังตางประทศ ละสามารถวัดความขຌมขຌนทีไมีความละอียดสูง 
รวมทัๅงยกระดับการรับรองมาตรฐานหຌองปฏิบัติการ฿หຌปຓนทีไยอมรับของสากล  

นยบายทีไ ๎.๎ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพสิไงวดลຌอมตามลักษณะพืๅนทีไ 

การพัฒนาคุณภาพสิไงวดลຌอมตามลักษณะพืๅนทีไ เดຌค านึงถึงความส าคัญ
ของพืๅนทีไทีไจะเดຌรับการสงสริมละพัฒนา฿นอนาคต ซึไงจะมีบทบาทหนຌาทีไละความสัมพันธ์ทีไหลากหลาย
ละซับซຌอนขึๅน ละจ าปຓนตຌอง฿ชຌรูปบบการจัดการบบสหวิทยาการละมีการบูรณาการรวมกัน ดยจะมี
รูปบบทีไตกตางกันเปตามลักษณะความส าคัญของพืๅนทีไ ประกอบดຌวย สิไงวดลຌอมมือง หลงทองทีไยว 
ละพืๅนทีไอุตสาหกรรม รวมทัๅงสิไงวดลຌอมธรรมชาติ ละสิไงวดลຌอมศิลปกรรมพืไอยกระดับคุณภาพชีวิต
ละความปลอดภัยของประชาชน ตลอดจนการสรຌางภูมิคุຌมกันพืไอรับมือกับการปลีไยนปลงสภาพ
ภูมิอากาศละภัยธรรมชาติ ดยมีประดในหลักตามลักษณะพืๅนทีไ ๐ ประดใน เดຌก การจัดการสิไงวดลຌอม
มือง การจัดการสิไงวดลຌอมหลงทองทีไยว การจัดการสิไงวดลຌอมพืๅนทีไอุตสาหกรรม ละการจัดการ



 

ํ๎ํ 

 

สิไงวดลຌอมธรรมชาต ิละสิไงวดลຌอมศิลปกรรม ละมี ํ๓ นวนยบาย (หนวยงานรับผิดชอบ ประกอบดຌวย 
กก. กค. คค. ดศ. ทส. นร. พน. มท. วธ. อก.)  

๎.๎.ํ การจัดการสิไงวดลຌอมมือง 
๎.๎.ํ.ํ จัดระบียบการ฿ชຌประยชน์ทีไดินละการขยายตัวของ

มือง฿หຌหมาะสม ดยรงรัดละทบทวนการจัดวางผังมือง฿หຌสอดคลຌองกับศักยภาพของพืๅนทีไทัๅง฿นปัจจุบัน
ละอนาคต การขยายตัวของมืองละชุมชน ละการ฿ชຌประยชน์ทีไดิน฿นอนาคต รวมถึงวางผนการปຓน
สังคมผูຌสูงอายุ ละรองรับตอการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศละภัยธรรมชาติ ดยผสมผสานกับ
วัฒนธรรมชิงสังคมละระบบนิวศ ละ฿หຌประชาชนมีสวนรวม รวมทัๅง฿หຌผังมืองมีผลบังคับ฿ชຌอยาง
ครงครัดละมีประสิทธิภาพ 

๎.๎.ํ.๎ สงสริมละสนับสนุนการพัฒนามือง฿นรูปบบ 

ทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ดยวางผนการพัฒนารูปบบการขนสงสาธารณะทัๅงระบบราง ทางถนน ทางนๅ า  
ทางจักรยานละทางทຌา฿หຌปຓนระบบขนสงทีไ฿ชຌพลังงานตไ าละชืไอมยงหลายรูปบบ (Multimodal 

Transport) ละพัฒนาระบบครงขายเฟฟງา฿หຌรองรับเฟฟງาทีไผลิตจากพลังงานหมุนวียนของอาคารละ
บຌานรือน รวมถึงระบบครือขายการขຌาถึงสัญญาณอินตอร์นใตทีไรวดรใวละครอบคลุมทุกพืๅนทีไ รวมทัๅง
พัฒนารูปบบการกอสรຌางละปรับปรุงอาคารละทีไอยูอาศัย฿หຌปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ละระบบ 

การจัดการสิไงวดลຌอมมืองอยางบูรณาการภาย฿ตຌความรวมมือของทุกภาคสวน ดย฿ชຌรูปบบการจัดการขยะ
ละการจัดการนๅ าสียอยางครบวงจร ตามนวทางการหมุนวียนวัสดุทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ตลอดจน
พัฒนากฎระบียบละมาตรการรงจูง฿จพืไอ฿หຌกิดความรวมมือ฿นการพัฒนาพืๅนทีไอยางหมาะสมละ 

มีประสิทธิภาพ ดยสงสริมการ฿ชຌหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง 
๎.๎.ํ.๏ พัฒนาครงสรຌ างพืๅนฐานของมือง฿หຌรองรับกับ 

ความตຌองการละการด านินชีวิตของประชาชนพืไอการมีสุขภาพอนามัยทีไดี ละรองรับการปຓนสังคม
ผูຌสูงอายุ ดยจัดหาละพิไมพืๅนทีไสาธารณะ สวนสาธารณะ ละพืๅนทีไอืไนโ ทีไสามารถพักผอนหยอน฿จหรือ
ออกก าลังกายเดຌ รวมถึงพิไมสຌนทางการดินทางทีไเม฿ชຌครืไองยนต์฿นรูปบบตางโ ชน ดิน วิไง ละจักรยาน
หรืออุปกรณ์คลืไอนทีไชนิดอืไน ปຓนตຌน ดยสรຌางจุดดึงดูดของสຌนทาง ชน พัฒนาสຌนทางชืไอมยง 
เปสูสถานทีไส าคัญ พัฒนาหลงรียนรูຌระหวางสຌนทาง มีความรมรืไน มีสิไงอ านวยความสะดวก ละมี 
ความปลอดภัย ปຓนตຌน พืไอลดการ฿ชຌพลังงาน ละยกระดับคุณภาพชีวิตทีไดีของประชาชน ละพิไม
ประสิทธิภาพการท างานซึไงจะสงผลดีตอศรษฐกิจละสังคมของประทศ 

๎.๎.ํ.๐ พิไมพืๅนทีไสีขียว฿นมือง ดยสงสริมละสนับสนุน฿หຌ
ชุมชนมืองมีสวนรวม฿นการจัดการพืๅนทีไสีขียว฿นมืองทัๅงนวราบละนวสูง รวมถึงบนหลังคาอาคาร ละ
ปຆาเมຌ฿นมืองพืไอพิไมคุณภาพชีวิตของสังคมมือง ละปຓนพืๅนทีไซับนๅ าละชะลอนๅ าฝน รวมทัๅงสนับสนุนการ
ท าสวนกษตรนวตัๅง฿นขตมือง ละคุຌมครองพืๅนทีไสีขียวรอบมืองละพืๅนทีไกษตรกรรมรอบชานมืองพืไอ
ปຓนพืๅนทีไนวกันชนรอบมืองละปງองกันการขยายตัวของมืองอยางเมปຓนระบบ  



 

ํ๎๎ 

 

๎.๎.ํ.๑ พัฒนามาตรฐานละรูปบบของมืองทีไปຓนมิตรกับ
สิไงวดลຌอม พรຌอมทัๅงสงสริมละสนับสนุนการพัฒนามืองสีขียวละขยายรูปบบการพัฒนามืองทีไมีการ
ด านินการน ารองอยูลຌว อาทิ มืองนาอยู มืองคาร์บอนตไ า หรือมืองสิไงวดลຌอมยัไงยืน ฿หຌมีความพรຌอมละ 

มีศักยภาพสูมาตรฐานของมืองทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ดยสนับสนุนการจัดท ารายการมาตรฐานตัวชีๅวัด 

มืองทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ละจัดท าท านียบมืองทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมของประทศเทย พรຌอมทัๅง
฿หຌมีการปຂดผยขຌอมูลสูสาธารณะอยางสมไ าสมอ รวมทัๅงผลักดัน฿หຌประทศเทยปຓนผูຌน าดຌานสิไงวดลຌอม
มืองทีไยัไงยืนของอาซียน 

๎.๎.๎ การจัดการสิไงวดลຌอมหลงทองทีไยว 

๎.๎.๎.ํ พัฒนาละสงสริมการทองทีไยวทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม 
ดยสรຌางรงจูง฿จ฿นภาคการทองทีไยวละบริการทีไกีไยวขຌอง฿หຌมีการ฿ชຌทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ  
ลดการปลอยมลพิษ ละลดการ฿ชຌวัสดุละสารอันตรายตอสิไงวดลຌอม รวมถึงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม฿นพืๅนทีไ พัฒนากณฑ์ดຌานสิไงวดลຌอมเวຌ฿นมาตรฐานการทองทีไยวดຌวยการมอบ฿บรับรอง 
ละการ฿หຌสิทธิพิศษ ชน การลดหยอนภาษี ปຓนตຌน กผูຌประกอบการทีได านินธุรกิจทีไปຓนมิตรกับ
สิไงวดลຌอม 

๎.๎.๎.๎ สงสริมละสนับสนุนการบริหารจัดการการทองทีไยว
อยางยัไงยืน ดยสรຌางการมีสวนรวมของประชาชนละชุมชน฿นพืๅนทีไ฿หຌมีการประยุกต์฿ชຌกณฑ์มาตรฐานการ
ทองทีไยวทีไยัไงยืนของลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) ทีไสอดคลຌองกับบริบทของ
ประทศเทย รวมทัๅงพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการทองทีไยวอยางยัไงยืน฿หຌกผูຌ ประกอบการ 
พนักงาน฿นสถานประกอบการธุรกิจทองทีไยว ละชุมชน฿นพืๅนทีไ฿หຌเดຌการรับรองมาตรฐาน฿นระดับภูมิภาค
อาซียน ละระดับสากล ตลอดจนก าหนดมาตรการจูง฿จกผูຌประกอบการทีไเดຌรับรองมาตรฐาน 

๎.๎.๎.๏ สงสริมการจัดการสิไงวดลຌอม฿นหลงทองทีไยว 

อยางยัไงยืน ดย฿หຌมีการพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย ระบบบ าบัดนๅ าสีย฿นหลงทองทีไยว ละ 

การดินทางทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมทีไสอดคลຌองกับบริบทละอัตลักษณ์ของพืๅนทีไ รวมทัๅงก าหนดปริมาณ
นักทองทีไยว฿หຌหมาะสมกับศักยภาพของหลงทองทีไยว ดยจຌาของหลงทองทีไยวหรือประชาชน  

฿นทຌองถิไนมีสวนรวม฿นการวางผนละการด านินการ รวมถึงการจัดสรรผลประยชน์ ทีไเดຌจาก 

การทองทีไยวอยางปຓนธรรม  

๎.๎.๏ การจัดการสิไงวดลຌอมพืๅนทีไอุตสาหกรรม 

๎.๎.๏.ํ ก าหนดขตละควบคุมการ฿ชຌประยชน์ทีไดิน฿หຌปຓน
สัดสวนละชัดจนผานกระบวนการมีสวนรวม ดยบังคับ฿ชຌมาตรการทางผังมือง฿หຌ กิดผล฿นทางปฏิบัติ 
ละก าหนดนวพืๅนทีไกันชนระหวางพืๅนทีไอุตสาหกรรมกับพืๅนทีไชุมชน฿หຌชัดจนดยกระบวนการมีสวนรวม
พืไอลดความขัดยຌงระหวางภาคอุตสาหกรรมกับกษตรกรรมละชุมชน ละปງองกันการขยายตัวพืไอเม฿หຌมี
การบุกรุกขຌาเป฿นพืๅนทีไกษตรกรรมละพืๅนทีไชุมนๅ าหรือพืๅนทีไรับนๅ า 



 

ํ๎๏ 

 

๎.๎.๏.๎ สนับสนุนการพัฒนากลุมอุตสาหกรรมทีไมีกระบวนการ
ผลิตชืไอมตอกันพืไอลดการกิดของสีย฿หຌหลือนຌอยทีไสุดละปลอยมลพิษออกสูสิไงวดลຌอมนຌอย  
ดยสงสริมการลงทุน พิไมชองทางการอ านวยความสะดวก฿หຌมีประสิทธิภาพ จัดวางผังพืๅนทีไฉพาะพืไอการ
อุตสาหกรรมละ฿หຌมีการบังคับ฿ชຌ รวมทัๅงสริมสรຌางการมีสวนรวมของประชาชนละชุมชนทຌองถิไน 

๎.๎.๏.๏ สรຌางระบบกลเกละครือขายการตรวจสอบทีไขຌมขใง
ตลอดหวงซมูลคาอุตสาหกรรมทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมตัๅงตภาคกษตรกรรม อุตสาหกรรม ละบริการ 
ดยวางระบบมาตรฐานทีไมีการตรวจสอบยຌอนกลับ (Traceability) ทีไมีประสิทธิภาพพืไอสงสริม฿หຌกิดการ
จัดการวัตถุดิบตຌนนๅ า฿นภาคกษตรกรรมจนถึงภาคบริการขนสงละกระจายสินคຌาปลายนๅ า การพัฒนา
ระบบการรายงานการปลดปลอย การคลืไอนยຌาย การก าจัด หรือบ าบัดมลพิษจากอุตสาหกรรม ฿หຌมี
ประสิทธิภาพ รวมทัๅงการปຂดผยขຌอมลูตอสาธารณะอยางตอนืไอง  

๎.๎.๏.๐ สรຌางระบบการจัดการควบคุมความสีไยงละระงับหตุ
ฉุกฉิน฿นระดับพืๅนทีไ ดยผลักดัน฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการประมินความสีไยงทัๅงดຌานสุขภาพ
ชิงพืๅนทีไ การจัดล าดับความส าคัญ การก ากับดูลความสีไยงจากการรัไวเหลของสารคมี การกิดอัคคีภัย 
ละหตุการณ์อืไนโ พรຌอมทัๅง฿หຌมีการจัดท ารายงานการประมินความปຓนอันตรายของสารคมีละประมิน
อกาสรับสัมผัส รวมทัๅงพัฒนาระบบการประกันความสีไยงของรงงานอุตสาหกรรม฿หຌมี ประสิทธิภาพ 

พืไอยียวยากผูຌเดຌรับผลกระทบ฿นกรณีกิดหตุฉุกฉินดຌานสิไงวดลຌอม ละสามารถจัดการกับมลพิษ 

ทีไถูกปลอยหรือรัไวเหลออกสูสาธารณะเดຌทันที ชน การวางงินประกันความสีไยง ปຓนตຌน 

๎.๎.๏.๑ สนับสนุนการพัฒนามืองอุตสาหกรรมชิงนิวศ (Eco 

Industrial Town) ดยก าหนด฿หຌมีการประมินสิไงวดลຌอมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental 

Assessment: SEA) พืไอการวางผังมืองทีไหมาะสม รวมถึงสรຌางการจริญติบตทางศรษฐกิจพรຌอมกับ
ความจริญของชุมชนละการรักษาสภาพวดลຌอมทีไดีอยางสมดุล รวมทัๅงก าหนดกลเกการสืไอสารกับ  

ทุกภาคสวน฿นพืๅนทีไ ละสรຌางความขຌา฿จกับชุมชน฿หຌกิดการยอมรับรวมกันกอนจะมีการจัดตัๅงหรือพัฒนา
พืๅนทีไมืองอุตสาหกรรมชิงนิวศ 

๎.๎.๐ การจัดการสิไงวดลຌอมธรรมชาติ ละสิไงวดลຌอมศิลปกรรม 

๎.๎.๐.ํ ฟຕนฟูละอนุรักษ์สิไงวดลຌอมธรรมชาติ ละสิไงวดลຌอม
ศิลปกรรม ดยก าหนดละวางผังสิไงวดลຌอมธรรมชาติ ละสิไงวดลຌอมศิลปกรรม รวมถึงก ากับการ฿ชຌทีไดิน
ดยรอบ฿หຌหมาะสมละสอดคลຌองกับศักยภาพการรองรับของพืๅนทีไพืไอ฿หຌกิดการพัฒนาอยางยัไงยืน  

๎.๎.๐.๎ ก ากับดูลหลงมรดกทีไเดຌรับการขึๅนทะบียนปຓนหลง
มรดกทางธรรมชาติละทางวัฒนธรรมของประทศ ละของลก รวมถึงพืๅนทีไนวกันชน฿หຌเดຌรับการบริหาร
จัดการปຓนเปตามมาตรฐานละยัไงยืน ดยมีกลเกการจัดการบบมีสวนรวมอยางขຌมขใง ละภาคสวนทีไ
กีไยวขຌอง฿หຌการสนับสนุนอยางตอนืไอง รวมทัๅงรงจัดท าทะบียนหลงมรดกทางธรรมชาติ ละ 



 

ํ๎๐ 

 

ทางวัฒนธรรมของชาติ พืไอพัฒนา฿หຌเดຌมาตรฐานละยัไงยืน ละปຓนการควบคุมละปງองกันการถูกบุกรุกละ
ท าลาย 

๎.๎.๐.๏ สรຌางกลเกการมีสวนรวม ดยสนับสนุนบทบาทของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละชุมชน฿นการรวมอนุรักษ์ ฟຕนฟู บ ารุงรักษาละพัฒนาสิไงวดลຌอมธรรมชาติ 
สิไงวดลຌอมศิลปกรรม หลงธรณีวิทยา ละหลงมรดกทางธรรมชาติละทางวัฒนธรรมของประทศละ 

ของลก รวมทัๅงสนับสนุนบทบาทของประชาชน ยาวชน ละสถานศึกษา฿นทຌองถิไน฿นการขຌาถึง 
การ฿ชຌประยชน์จากสิไงวดลຌอมธรรมชาติ ละสิไงวดลຌอมศิลปกรรม ฿นรูปบบทีไสงสริมการรียนรูຌอยาง
สรຌางสรรค์ ละค านึงถึงการรักษาคุณคาของสิไงวดลຌอมธรรมชาต ิละสิไงวดลຌอมศิลปกรรม 

๎.๎.๐.๐ สรຌางครืไองมือพืไอยกระดับการจัดการสิไงวดลຌอม
ธรรมชาติ ละสิไงวดลຌอมศิลปกรรม ดยผลักดัน฿หຌมีการออกกฎ หลักกณฑ์ ละกฎหมายพืไอคุຌมครอง
สิไงวดลຌอมธรรมชาติ ละสิไงวดลຌอมศิลปกรรม ละก าหนดมาตรการจูง฿จ฿หຌกหนวยงานภาครัฐ 
ภาคอกชน ชุมชน ละประชาชนทีไมีการดูลละจัดการสิไงวดลຌอมธรรมชาติ ละสิไงวดลຌอมศิลปกรรม  

ทีไดี ชน การจัดท าท านียบนาม การมอบรางวัลหรือประกาศนียบัตร ปຓนตຌน 

นยบายทีไ ๎.๏ สรຌางภูมิคุຌมกันตอการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ ละสงสริมการ
พัฒนาบบคาร์บอนตไ า  

การสรຌางภูมิคุຌมกันตอการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ ละสงสริม 

การพัฒนาบบคาร์บอนตไ า เดຌค านึงถึงการตรียมความพรຌอมพืไอรับมือกับสภาพภูมิอากาศละภัยธรรมชาติ
ทีไมีความปรปรวนละกิดขึๅนอยางรุนรงละบอยครัๅงขึๅน จนสรຌางความสียหาย฿นทรัพย์สินละการสูญสีย
ชีวิตของประชาชน รวมทัๅงปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาละการด านินกิจกรรมตางโ พืไอลดการปลอย 

กຍาซรือนกระจก฿นรูปคาร์บอนทียบทา ผสมผสานกับการด านินการพืไอดูดกลับกຍาซรือนกระจก฿หຌ
สามารถปรับสมดุลการปลอยละการดูดกลับพืไอมุงสูการพัฒนาบบคาร์บอนตไ า ดยมี ๎ ประดในหลัก 
เดຌก การปรับตัวพืไอสรຌางความพรຌอม฿นการรับมือตอการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศละภัยธรรมชาติ 
ละการลดกຍาซรือนกระจกละการสงสริมการติบตทีไปลอยคาร์บอนตไ า  ละมี ๔ นวนยบาย 
(หนวยงานรับผิดชอบ ประกอบดຌวย กค. คค. ดศ. ทส. นร. พน. มท. ศธ. อก.) 

๎.๏.ํ การปรับตัวพืไอสรຌางความพรຌอม฿นการรับมือตอการปลีไยนปลง
สภาพภูมิอากาศละภัยธรรมชาติ 

๎.๏.ํ.ํ พัฒนาละยกระดับฐานความตระหนักรูຌละความขຌา฿จ
กประชาชนละทุกภาคสวนทีไกีไยวขຌอง ดยสรຌางความรูຌความขຌา฿จถึงความสีไยงละอกาส฿นอนาคตจาก
ผลกระทบทีไจะกิดขึๅนจากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศทัๅงภาครัฐ ภาคอกชน สถาบันการศึกษา  
ภาคประชาสังคมละประชาชน ละสรຌางความพรຌอม฿นการรวมขับคลืไอนการด านินการปรับตัวตอการ
ปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศของประทศ ชน การก าหนดนืๅอหาการศึกษาดຌานการปรับตัวตอผลกระทบจาก
การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศปຓนวิชาหลัก฿นหลักสูตรสาระกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน สงสริมละ



 

ํ๎๑ 

 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมทีไกีไยวขຌองกับการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ฿นสถานศึกษา ละการผยพร
ประชาสัมพันธ์กีไยวกับผลกระทบจากความสีไยง ละการตรียมตัวพืไอรับมือกับผลกระทบจากการ
ปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ ปຓนตຌน 

๎.๏.ํ.๎ สงสริมละสนับสนุนการศึกษาวิจัยละพัฒนาทคนลยี 
ละระบบฐานขຌอมูลกลางดຌานการปรับตัวตอการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศของประทศ ดยสนับสนุน฿หຌมี
การศึกษา รวบรวมละถอดบทรียนองค์ความรูຌละวิธีปฏิบัติทีไดีทีไมีอยู (Best Practices) การศึกษาวิจัย
ละพัฒนาความรูຌ รวมถึงทคนลยีดຌานการประมินมูลคาทางศรษฐศาสตร์ รวมทัๅงการด านินงานทีไจะ
สนับสนุนการตัดสิน฿จ฿นชิงนยบายละการด านินงานตาง โ ภาย฿ตຌกรอบการด านินงานดຌานการปรับตัวตอ 

การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศของประทศ ชน การจัดตัๅงศูนย์ฐานขຌอมูลกลางละพัฒนาระบบการตือนภัย
ลวงหนຌา (Early Warning System) ดຌานการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศของประทศ ศูนย์ศึกษาวิจัยละ
พัฒนาองค์ความรูຌดຌานการปรับตัวตอการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ ละศูนย์การรียนรูຌละฝຄกอบรม
ดຌานการปรับตัวตอการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ ปຓนตຌน ดยควรจัดตัๅงศูนย์ฯ ทีไอยูภาย฿ตຌการก ากับ
ดูลของหนวยงานละองค์กรทีไมีอยู฿นปัจจุบัน  

๎.๏.ํ.๏ ขับคลืไอนการด านินการดຌานการปรับตัวตอผลกระทบ
จากการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศของประทศ ดยมุงนຌนการด านินการทีไส าคัญ ๐ ดຌาน คือ ํ) การ 
บูรณาการนวทางการด านินงานดຌานการปรับตัวตอการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ฿หຌปຓนประดในส าคัญ
ของทุกกระทรวงทีไกีไยวขຌองทัๅง฿นกระบวนการจัดท านยบาย ผน ละยุทธศาสตร์กระทรวง฿นทุกระดับ 
ละ฿นขัๅนตอนการปฏิบัติการรายผนงาน/ครงการ฿นระดับทຌองถิไน ๎) การพัฒนากลเกสนับสนุน 

การด านินการขับคลืไอนทัๅงดຌานการสนับสนุนงบประมาณ การปรับปรุงกຌเขระบียบละขຌอกฎหมาย  

ทีไกีไยวขຌอง ละการจัดการชิงสถาบัน ๏) การสนับสนุนบทบาทภาคอกชน฿หຌมีสวนรวม฿นการขับคลืไอน
การด านินงานดยนຌนประยชน์ทีไเดຌรับ฿นชิงศรษฐศาสตร์จากการด านินงาน ละ ๐) การประสาน 

ความรวมมือ฿นระดับนานาชาติละองค์กรความรวมมือระหวางประทศพืไอลกปลีไยนประสบการณ์  
องค์ความรูຌ ละขอรับการสนับสนุนทัๅงดຌานการงิน ความชีไยวชาญ การถายทอดทคนลย ีละการพัฒนา
บุคลากรภาย฿นประทศ 

๎.๏.ํ.๐ พัฒนาระบบละกลเกการติดตามตรวจสอบละ
ประมินผลการด านินงาน ดย฿หຌมีการประมินความส ารใจละขຌอจ ากัดจากการด านินงานดຌานการปรับตัว
ตอการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทัๅงจัดล าดับความส าคัญรงดวนพืไอการจัดท าขຌอสนอนะ฿นการ
ปรับปรุงละจัดท าผนการปรับตัวตอการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศหงชาติ ละการด านินงาน฿นชิง
นยบายละการปฏิบัติทีไกีไยวขຌอง฿หຌมีความหมาะสม ตลอดจน฿หຌมีการผยพรขຌอมูลสูสาธารณะพืไอ฿หຌ
เดຌรับทราบรวมกันถึงความกຌาวหนຌาการด านินงานของประทศเทย฿นวทีนานาชาติ 
 



 

ํ๎๒ 

 

๎.๏.๎ การลดกຍาซรือนกระจก ละการสงสริมการติบตทีไปลอย
คาร์บอนตไ า 

๎.๏.๎.ํ ขับคลืไอนการด านินการดຌานการลดกຍาซรือนกระจก 
ดย ํ) ภาคพลังงานละคมนาคมขนสง ฿หຌลดสัดสวนการ฿ชຌชืๅอพลิงฟอสซิลละพิไมสัดสวนการ฿ชຌ
พลังงานหมุนวียน สนับสนุนการอนุรักษ์ละพิไมประสิทธิภาพการ฿ชຌพลังงาน฿นภาคสวนตางโ เดຌก การผลิต
เฟฟງา การ฿ชຌพลังงาน฿นครัวรือน การ฿ชຌพลังงาน฿นอาคารชิงพาณิชย์ การ฿ชຌพลังงาน฿นอุตสาหกรรม  

การผลิต ละการ฿ชຌพลังงาน฿นการคมนาคมขนสง รวมทัๅงพิไมประสิทธิภาพการดินทางละขนสงดຌวย 

การจัดการอุปสงค์การดินทางตามนวทางการจัดการการคมนาคมขนสงทีไยัไงยืน ชน การสงสริมระบบ 

การขนสงสาธารณะทัๅง฿นขตมืองละระหวางมือง การดินทางทีไเม฿ชຌครืไองยนต์ (Non-Motorized 

Transport: NMT) ปຓนตຌน ๎) กระบวนการทางอุตสาหกรรมละการ฿ชຌผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการปลีไยนปลง
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมทีไสงผล฿หຌกิดการลดกຍาซรือนกระจก ชน การทดทนปูนมใด ละการทดทน
หรือปรับปลีไยนสารท าความยใน ปຓนตຌน ละสงสริมการลงทุน฿นภาคอุตสาหกรรมทีไปลอยคาร์บอนตไ าละ
ปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ๏) การจัดการของสีย สนับสนุนการจัดการของสียบบครบวงจร ทีไค านึงถึง 
การจัดการตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ดยมุงนຌนการลดปริมาณของสียจากหลงก านิดควบคูกับ 

การพิไมประสิทธิภาพการจัดการของสีย ๐) การกษตรละปຆาเมຌ นຌนการปรับตัวตอผลกระทบจาก 

การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ ละกอ฿หຌกิดประยชน์รวมดຌานการลดการปลอยกຍาซรือนกระจก รวมถึง
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมอืไนโ รวมทัๅงมุงนຌนการอนุรักษ์ การพิไมพืๅนทีไปຆา ละการรง
ฟຕนฟูพืๅนทีไปຆาทีไสืไอมทรมพืไอปຓนหลงกักกใบคาร์บอน ละ ๑) การจัดการมือง นຌนการพิไมพืๅนทีไสีขียว
พืไอปຓนหลงดูดซับมลพิษละหลงกักกใบคาร์บอน รวมถึงการลดการปลอยกຍาซรือนกระจกจากกิจกรรม
การพัฒนาตางโ ฿นมืองหลักของประทศ ตามนวทางการจัดการมืองอยางยัไงยืน 

๎.๏.๎.๎ สรຌางความตระหนักละพัฒนาศักยภาพพืไอการมีสวนรวม
฿นการลดกຍาซรือนกระจก ดยสรຌางความรูຌความขຌา฿จ ละความตระหนักตอปัญหาการปลีไยนปลงสภาพ
ภูมิอากาศละการปลอยกຍาซรือนกระจก฿นทุกภาคสวนละทุกระดับ รวมทัๅงสรຌางการมีสวนรวม฿นการกຌเข
ปัญหาดຌานการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศละการลดกຍาซรือนกระจก พืไอมุงหมาย฿หຌกิดการ
ปรับปลีไยนพฤติกรรมทีไจะน าเปสูการด านินวิถีชีวิตบบคาร์บอนตไ า ตลอดจนสริมสรຌางศักยภาพกภาครัฐ 
ภาคอกชน ละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ควบคูกับการด านินมาตรการสนับสนุนตางโ ทีไอืๅออ านวยตอ
ภาคสวนหลานีๅ฿นการมีสวนรวม฿นการลดกຍาซรือนกระจก 

๎.๏.๎.๏ พิไมประสิทธิภาพการ฿ชຌครืไองมือละกลเก฿นการ
ด านินการลดกຍาซรือนกระจก ดยสงสริมการ฿ชຌครืไองมือละกลเกตางโ เดຌก ํ) กลเกทางการงิน  
ดยสนับสนุนละจัดสรรงบประมาณกหนวยงาน฿หຌครอบคลุมการด านินการลดกຍาซรือนกระจก รวมถึง
พิจารณาการจัดสรรงบประมาณ฿นรูปบบบูรณาการชิงยุทธศาสตร์ดຌานการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ 
การขอรับการสนับสนุนทางการงินภาย฿ตຌอนุสัญญาสหประชาชาติดຌานการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ 
UNFCCC เดຌก Green Climate Fund ละกองทุนสิไงวดลຌอมลก หรือการขอรับการสนับสนุน 



 

ํ๎๓ 

 

จากตางประทศ฿นรูปบบพหุภาคีหรือทวิภาคี ละการพิไมบทบาทของกองทุนสิไงวดลຌอมหรือปรับ
กฎระบียบของกองทุนสิไงวดลຌอม฿หຌหนวยงานทีไกีไยวขຌองสามารถขอรับงินสนับสนุน฿นการด านินการ 

ลดกຍาซรือนกระจกเดຌ ๎) การสรຌางรงจูง฿จ ดย฿หຌสิทธิประยชน์กผูຌประกอบการ ชน สิทธิประยชน์
ทางภาษีตຌนทุน ละการยกวຌนอากรศุลกากรส าหรับครืไองจักร/วัสดุละอุปกรณ์ส าหรับกระบวนการท างาน 

ทีไลดกຍาซรือนกระจก ปຓนตຌน หรืออาจปຓนมาตรการทีไเม฿ชการ฿หຌสิทธิประยชน์ทางภาษี ชน การ฿หຌรางวัลหรือ
การประกาศกียรติคุณ รวมทัๅงการ฿ชຌครืไองมือทางศรษฐศาสตร์พืไอสนับสนุนการลดกຍาซรือนกระจก ละสรຌาง
รงจูง฿จ฿นการปรับปลีไยนพฤติกรรม ชน การ฿ชຌกณฑ์มาตรฐานการปลอยกຍาซรือนกระจกละการติดฉลาก
อุปกรณ์ การจัดกใบภาษีมลพิษ การกใบคาธรรมนียม฿นการ฿ชຌสินคຌาทีไกอมลพิษสูง การจัดกใบคาธรรมนียม
ผลิตภัณฑ์ ระบบมัดจ า - คืนงิน (Deposit - Refund System) บรรจุภัณฑ์ตางโ ปຓนตຌน ๏) การสนับสนุน
การวิจัยละทคนลยีทีไชวยลดกຍาซรือนกระจกทัๅงภาครัฐละอกชน ดยรง฿หຌมีการจัดท าฐานขຌอมูล
ทคนลยีพืไอการลดกຍาซรือนกระจก การจัดท า Technology Roadmap การปรับปรุงขຌอมูล฿หຌปຓน
ปัจจุบันพืไอประกอบการตัดสิน฿จ฿นระดับนยบาย องค์กร ละหนวยงานทีไกีไยวขຌองทัๅงภาครัฐละอกชน 
ละ ๐) การปรับปรุงกຌเขหรือการตรากฎหมายทีไกีไยวขຌองพืไอสนับสนุนการด านินงานดຌานการลด 

กຍาซรือนกระจก ชน กระบวนการขอรับ฿บอนุญาตประกอบกิจการเฟฟງา (พลังงานทดทน) ละการขຌาถึง
ขຌอมูลทีไ฿ชຌ฿นการติดตามประมินผลการลดกຍาซรือนกระจก ปຓนตຌน 

๎.๏.๎.๐ พัฒนาระบบการตรวจวัด การรายงาน ละการทวนสอบ
ผลการลดกຍาซรือนกระจก (Measurement, Reporting and Verification: MRV) ฿หຌมีประสิทธิภาพ
ยิไงขึๅนพืไอตรวจสอบละประมินผลการด านินงานลดกຍาซรือนกระจก฿นตละภาคสวนอยางถูกตຌอง  

ปຓนระบบ ละ฿ชຌปຓนนวทาง฿นการกຌเขการด านินงานทีไมีปัญหาอุปสรรค ส าหรับประกอบการปรับปรุง
ละจัดท าผนการลดกຍาซรือนกระจกของประทศฉบับตอเป ละพืไอปຓนขຌอมูล฿นการสืไอสาร
ความกຌาวหนຌาการด านินงานดຌานการลดกຍาซรือนกระจกของประทศ฿นวทีนานาชาต ิ



 

ํ๎๔ 

 

  



นยบายทีไ ๏   ยกร ดับมาตรการ฿นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ล สิไง วดลຌอม เปງาปร สงค:์   มีเครืไองมือ ล กลเกทีไเพิไมสมรรถน ฿หຌการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ล สิไง วดลຌอมมีปร สิทธิภาพ เปຓนเชิงรุก  ล สนับสนุนการพัฒนา ล ขับเคลืไอนปร เทศ฿หຌมีการเติบต            
                  ทีไเปຓนมิตรกับสิไง วดลຌอม

ตัวชีๅวัดนยบายทีไ ๏
๏.ํ ดัชนีธรรมาภิบาลพืไอสิไงวดลຌอม (ระดับดีขึๅน) ๏.๐ รายเดຌจากภาษีละคาธรรมนียมทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม (พิไมขึๅน)
๏.๎ ดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมภาย฿นประทศทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม (Green GDP) (ระดับดีขึๅน) ๏.๑ งบประมาณการวิจัยละพัฒนาทคนลยีละนวัตกรรมทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม (พิไมขึๅน)
๏.๏ งบประมาณภาครัฐพืไอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม (PEER) (พิไมขึๅน)

นยบายทีไ ๏.ํ พัฒนา ล ปรับปรุงกฎหมาย  ล กร บวนการยุติธรรม
          ดຌานสิไง วดลຌอม

                       ค้านึงถึงการคุຌมครองสิทธิทางดຌานสิไงวดลຌอม ละก้าหนดก กณฑ์ 
ขຌอบังคับทีไจะน้ามา฿ชຌปຓนครืไองมือ฿นการจัดการพืไอสงสริมละปງองกันกิจกรรม
ทีไสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม รวมถึงการอ้านวยความสะดวก
฿หຌขຌาถึงกระบวนการยุติธรรมทางสิไงวดลຌอมอยางมีประสิทธิภาพ

๏.ํ.ํ   ปรับปรุงก หมายกีไยวกับทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
        รงรัดการทบทวน ปรับปรุงกຌเข ละยกลิกก หมาย ก  ระบียบ

ละขຌอบังคับทีไลຌาสมัย เมปຓนธรรมหมดความจ้าปຓนหรือเมสอดคลຌอง
กับสถานการณ์ ละเมปຓนเปตามขຌอตกลงระหวางประทศ พืไออืๅอตอการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ปรง฿ส 
ปຓนธรรม ละมีความทันสมัย รวมทัๅงพิไมประสิทธิภาพการบังคับ฿ชຌก หมาย
฿หຌกิดผลอยางจริงจัง ดยการมีสวนรวมของประชาชน

นยบายทีไ ๏.๎  สงเสริม ล เพิไมปร สิทธิภาพการ฿ชຌเครืไองมือทางเศรษฐศาสตร์
           ฿นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ล สิไง วดลຌอม

                    ค้านึงถึงการพัฒนาครืไองมือพืไอสรຌางรงจูง฿จละพิไมประสิทธิภาพ
฿นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม รวมทัๅงพืไอจะน้ามา฿ชຌประมิน
ความคุຌมคา฿นระดับนยบายละยุทธศาสตร์ 

นยบายทีไ ๏.๐  วิจัย ล พัฒนาเทคนลยี ล นวัตกรรมทีไเปຓนมิตร
                    กับสิไง วดลຌอม
                        ค้านึงถึงการสรຌางรูปบบละนวทางการสงสริม฿หຌกิดการวิจัยละ
พัฒนาทคนลยีละนวัตกรรมทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม พืไอสรຌางปัจจัยชิงยุทธศาสตร์
฿หຌกิดการขับคลืไอนสังคมละศรษฐกิจทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ละสนับสนุน
การสรຌางขีดความสามารถ฿นการขงขันของประทศ 

นยบายทีไ ๏.๏   พัฒนาร บบฐานขຌอมูล ล ตัวชีๅวัด
                         ค้านึงถึงการจัดวางละออกบบระบบฐานขຌอมูลดຌานทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม พืไอพัฒนา฿หຌปຓนฐานขຌอมูลดียว มีระบบชืไอมยงขຌอมูลจากระดับต้าบล
เปจนถึงระดับประทศ รวมทัๅงขຌอมูลของภาคอกชน ตลอดจนปຂดอกาส฿หຌประชาชนทุกคน
สามารถขຌาถึงขຌอมูลเดຌดยสะดวกละงาย 

๏.ํ.๎   พัฒนาก หมาย฿หຌมีความหมาะสมละทันสมัย
           ฿หຌมีการจัดท้าประมวลก หมายสิไงวดลຌอม ละประมวลก หมาย
ทรัพยากรธรรมชาติดຌานตางโ การตราก หมาย฿หม฿หຌหมาะสมกับสถานการณ์
ของประทศ รวมถึงตราก หมายทีไกีไยวกับขຌอตกลงระหวางประทศ
ดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมทีไกิดขึๅน฿หม ผานการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน

๏.ํ.๏   พัฒนากระบวนการยุติธรรมดຌานสิไงวดลຌอม 
           สงสริม฿หຌประชาชนมีความรูຌความขຌา฿จ฿นก หมายละกระบวนการ
ยุติธรรมดຌานสิไงวดลຌอม สงสริมกระบวนการยุติธรรมทางลือก ละพัฒนากลเก
คุຌมครองสิทธิละสรีภาพของประชาชนทีไเดຌรับผลกระทบจากกระบวนการ
ยุติธรรมละจากความขัดยຌงระหวางภาครัฐ อกชน ละชุมชน ละพัฒนา
บุคลากรศาลละอัยการ฿หຌมีความรูຌทางวิทยาศาสตร์ละศรษฐศาสตร์
สิไงวดลຌอม รวมทัๅงพิไมประสิทธิภาพการบังคับคดีดຌานสิไงวดลຌอม ตลอดจน
สงสริมการจัดตัๅงองค์กรละสถาบันกีไยวกับความยุติธรรมดຌานสิไงวดลຌอม
ปຓนการฉพาะ

๏.๎.ํ   สงสริมการ฿ชຌครืไองมือทางศรษฐศาสตร์พืไอสิไงวดลຌอมละ
นวัตกรรมทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม 
           พัฒนารูปบบครืไองมือทางภาษีหรือคาธรรมนียมพืไอจัดการการ฿ชຌ
ทรัพยากร฿หຌคุຌมคา มีประสิทธิภาพ ละลดการกิดของสีย พรຌอมทัๅงปรับปรุง
ครงสรຌางการบริหารจัดการภาษีละคาธรรมนียมทีไจัดกใบเดຌ 

๏.๎.๎   ผลักดันการ฿ชຌครืไองมือทางศรษฐศาสตร์บบผสมผสานรวมกับ 
ครืไองมืออืไนโ พืไอ฿หຌการด้านินมาตรการกิดการสริมรง ละมีประสิทธิภาพ
พิไมขึๅน 

๏.๎.๏   ผลักดัน฿หຌมีการ฿ชຌครืไองมือชิงนยบายพืไอการตัดสิน฿จ฿นการพัฒนา
พืๅนทีไขนาด฿หญ 
           สงสริม฿หຌมีการจัดท้าระบบการประมินผลชิงนยบายบบองค์รวม
ทีไค้านึงถึงผลกระทบอยางรอบดຌาน ทัๅงดຌานศรษฐกิจ สังคม ละสิไงวดลຌอม 

๏.๏.ํ   สรຌางระบบขຌอมูลทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมอยางบูรณาการ
             ฿หຌขຌอมูลชืไอมยงตัๅงตระดับต้าบลเปจนถึงระดับประทศ รวมถึงภาคอกชน
ละประชาสังคม ละชืไอมยงกับฐานขຌอมูลระดับนานาชาติ รวมทัๅงสงสริมการมีพฤติกรรม
การจดสถิติจนปຓนนิสัยกทุกภาคสวน ตลอดจนก้าหนดปຓนงืไอนเข฿หຌหนวยงานภาครัฐ
มีการพัฒนาครืไองมือละกลเกส้าหรับการจัดกใบขຌอมลู 

๏.๏.๎   สงสริม฿หຌมีหนวยงานคลังสมอง (Think Tank) ดຌานสิไงวดลຌอมทีไมีคุณภาพ
อยางพียงพอ มีความพรຌอม฿นการวิคราะห์ละพยากรณ์ผลกระทบดຌานทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอมจากการปลีไยนปลง฿นทุกมิติ 

๏.๏.๏   รงจัดท้าบัญชีผลกระทบสิไงวดลຌอมรายผลิตภัณฑ์ละบริการ  
           สนับสนุนการประมินวั จักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment:
LCA) การพัฒนาละปรับปรุงฐานขຌอมูลระดับประทศ฿หຌครอบคลุมตามกณฑ์ฟุตพรินต์
สิไงวดลຌอม (Environmental Footprint) ละการก้าหนดมาตรการ฿หຌมีการสดงขຌอมูล
รายสินคຌากผูຌบริภค รวมถึงพัฒนาบุคลากร฿หຌมีความชีไยวชาญ

๏.๎.๐   ปรับปรุงละพิไมประสิทธิภาพกองทุนพืไอการบริหารจัดการทรัพยากร    
ธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ฿หຌมีความคลองตัวมากขึๅน สงสริมการพิไมชองทาง
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณส้าหรับการปງองกันละดูลทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม พรຌอมทัๅงการยียวยาปัญหาละชวยหลือผูຌเดຌรับผลกระทบ
จากหตุวิกฤติสิไงวดลຌอม รวมถึงการพิไมประสิทธิภาพ฿นการจัดหารายเดຌขຌากองทุน
ละการบริหารงินกูຌยืม  

๏.๎.๑  ปรับปรุงก ระบียบ฿นการก้ากับดูลของภาคการงิน 
             สงสริม฿หຌภาคธุรกิจละภาคบริภคกีไยวกับสินคຌาละบริการ
ทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมสามารถ฿ชຌบริการเดຌอยางมีประสิทธิภาพละปຓนธรรม
รวมทัๅงสนับสนุนการ฿ชຌทคนลยีทางการงิน 

๏.๏.๐  พัฒนาระบบการจัดกใบขຌอมูลงบประมาณของภาครัฐ฿นการด้านินการพืไอ
สิไงวดลຌอม (Public Environmental Expenditure Reviews: PEERs)   
             พัฒนาฐานขຌอมูลงบประมาณ฿หຌครอบคลุมพืไอการวิคราะห์฿นมิติชิงพืๅนทีไ 
การงิน นยบาย ละการด้านินงาน รวมทัๅงศึกษา ละพัฒนาการประมินคา฿ชຌจาย
ดຌานสิไงวดลຌอมของภาคสวนตางโ 

๏.๏.๑  พัฒนาตัวชีๅวัดดຌานสิไงวดลຌอมทีไสดงถึงความชืไอมยงระหวางมิติสิไงวดลຌอม 
กับมิติศรษฐกิจละมิติสังคม   

             ฿หຌมีการจัดท้าขຌอมูลรายเดຌของประทศทีไผนวกรวมตຌนทุนดຌานทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม฿หຌครอบคลุมทุกสาขา ละสรຌางบัญชีตຌนทุนทางธรรมชาติ รวมทัๅงพัฒนา
ตัวชีๅวัดผลิตภัณฑ์มวลรวมภาย฿นประทศทีไครอบคลุมตຌนทุนดຌานทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม (Green GDP) ละสงสริม฿หຌมีการจัดท้าบัญชีการเหลวียนวัสดุของประทศ 
(Materials Flow Accounts: MFA) ละก้าหนดนยบายอยางมียุทธศาสตร์ 

๏.๏.๒  สงสริมการสรຌางขຌอมูลทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมพืไอการ
จัดท้ารายงานอยางปຓนระบบ    
          สงสริมการออกบบละจัดท้าปຓนลักษณะองค์รวมละมีความชืไอมยง
ของขຌอมูล ละผลักดัน฿หຌมีการติดตามละการรายงานสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม

๏.๐.ํ   สงสริมการวิจัยละพัฒนาทคนลยีละนวัตกรรมทีไปຓนมิตร
กับสิไงวดลຌอมอยางมียุทธศาสตร์
              ลือกทคนลยีทีไสงผลกระทบชิงศรษฐกิจละสังคม฿นระดับสูง 
ปຓนพืๅนฐานทีไจ้าปຓนของหลายอุตสาหกรรม฿หຌสอดคลຌองกับศักยภาพละความพรຌอม
ดຌานท้าลละทีไตัๅงชิงภูมิศาสตร์ ครงสรຌางพืๅนฐานละบุคลากร รวมทัๅงยกระดับ
ทักษะ มือรงงาน

๏.๐.๎   สนับสนุนการลงทุนละพิไมระดับการอุดหนุนดຌานการวิจัยละพัฒนา
ทคนลยีละนวัตกรรมทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม พรຌอมทัๅงพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน
ดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี฿หຌพียงพอ ดย฿หຌภาคอกชนขຌาถึงบริการพืๅนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีทีไทันสมัยของภาครัฐ

๏.๐.๏  สรຌางความชืไอมยงของหวงซอุปทานการวิจัยละพัฒนา ฿นภาครัฐ 
ภาควิชาการ ภาคอกชน ละภาคประชาสังคม ฿หຌกิดการท้างานรวมกัน  
                ฿หຌมีการสรຌางรงจูง฿จละสรຌางสภาพวดลຌอมทีไอืๅออ้านวย฿หຌกิดระบบ
การบงปันทรัพยากรละผลประยชน์ตอบทนรวมกัน พรຌอมทัๅงพัฒนาบุคลากร
฿หຌมีความชีไยวชาญระดับสูงละตรงกับความตຌองการ ละสนับสนุนบุคลากรภาครัฐ
฿หຌสามารถรวมวิจัยกับภาคอกชนเดຌ

๏.๐.๐   สงสริม฿หຌกิดสภาพวดลຌอม฿นการขงขันทางการคຌาอยางปຓนธรรม   
             มีการวิจัยละพัฒนาอยางตอนืไอง ละลดการผูกขาดทางการคຌา 
รวมถึงสินคຌาละบริการทีไมีลักษณะผูกขาดดยธรรมชาติ พรຌอมทัๅงขยายขอบขต
การจัดซืๅอจัดจຌางสินคຌาละบริการของภาครัฐ฿หຌมีความปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม 
(Green Public Procurement: GPP) รวมทัๅงสรຌางงืไอนเขการจัดซืๅอจัดจຌาง
ของภาครัฐกับตางประทศ฿หຌกิดการถายทอดทคนลยีทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม
กับประทศเทย 

๏.๐.๑  พัฒนาศักยภาพของประทศ฿หຌปຓนผูຌสงออกสินคຌาละทคนลย ี  
              ยกระดับการปຓนผูຌน้า฿นการก้าหนดมาตรฐานระดับลกดຌานสิไงวดลຌอม
ของสินคຌาอาหารละกษตรบนพืๅนฐานการประมินตลอดวั จักรวงจรชีวิต 

รูปทีไ ๔  ผนภาพ สดงความเชืไอมยงของเปງาปร สงค์ ตัวชีๅวัด นยบายยอย  ล  นวนยบาย ภาย฿ตຌนยบายทีไ ๏ 
ํ๎๓ํ๎๕



 

ํ๏ํ 

 

นยบายทีไ ๏ ยกระดับมาตรการ฿นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

ปງาประสงค์: มีครืไองมือละกลเกทีไพิไมสมรรถนะ฿หຌการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอมมีประสิทธิภาพ ปຓนชิงรุก ละสนับสนุนการพัฒนาละขับคลืไอนประทศ฿หຌมี
การติบตทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม 

การยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿หຌความส าคัญกับ 

การพิไมประสิทธิภาพครืไองมือละกลเกตางโ ทัๅงทางกฎหมายละศรษฐศาสตร์ การจัดท าละพัฒนา
ระบบฐานขຌอมูล รวมถึงการวิจัยละพัฒนาทคนลยีละนวัตกรรมทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ซึไงปຓนปัจจัย
ชิงยุทธศาสตร์ส าคัญทีไจะชวยผลักดัน฿หຌการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมปຓนเป 

อยางหมาะสม ปຓนชิงรุกละมีประสิทธิภาพ รวมทัๅงชวยขับคลืไอนการพัฒนาประทศ฿หຌมีการติบตทีไ 
ปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ดยนยบายทีไ ๏ ประกอบดຌวย ๐ นยบายยอย ํ๕ นวนยบาย ละ ๑ ตัวชีๅวัด 
ดังนีๅ 

ตัวชีๅวัดของนยบายทีไ ๏ 

๏.ํ ดัชนีธรรมาภิบาลพืไอสิไงวดลຌอม (ระดับดีขึๅน) 
๏.๎ ดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมภาย฿นประทศทีไ ปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม (Green GDP)  

(ระดับดีขึๅน) 
๏.๏ งบประมาณภาครัฐพืไอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม (PEER) 

(พิไมขึๅน)  
๏.๐ รายเดຌจากภาษีละคาธรรมนียมทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม (พิไมขึๅน) 
๏.๑ งบประมาณการวิจัยละพัฒนาทคนลยีละนวัตกรรมทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม 

(พิไมขึๅน) 

นยบายทีไ ๏.ํ พัฒนาละปรับปรุงกฎหมาย ละกระบวนการยุติธรรมดຌานสิไงวดลຌอม 

การพัฒนาละปรับปรุงกฎหมาย ละกระบวนการยุติธรรมดຌานสิไงวดลຌอม 
เดຌค านึงถึงการคุຌมครองสิทธิทางดຌานสิไงวดลຌอม ละก าหนดกฎกณฑ์ ขຌอบังคับทีไจะน ามา฿ชຌปຓนครืไองมือ
฿นการจัดการพืไอสงสริมละปງองกันกิจกรรมทีไสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม รวมถึง
การอ านวยความสะดวก฿หຌขຌาถึงกระบวนการยุติธรรมทางสิไงวดลຌอมอยางมีประสิทธิภาพ ดยมี ๏ 
นวนยบายทีไส าคัญ ดังนีๅ (หนวยงานรับผิดชอบ ประกอบดຌวย ทส. พน. ยธ.) 

๏.ํ.ํ ปรับปรุงกฎหมายกีไยวกับทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
ดยรงรัดการทบทวน ปรับปรุงกຌเข ละยกลิกกฎหมาย กฎ ระบียบละขຌอบังคับทีไลຌาสมัย เมปຓนธรรม 
หมดความจ าปຓนหรือเมสอดคลຌองกับสถานการณ์ ละเมปຓนเปตามขຌอตกลงระหวางประทศ พืไออืๅอตอ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ปรง฿ส ปຓนธรรม ละ 



 

ํ๏๎ 

 

มีความทันสมัย รวมทัๅงพิไมประสิทธิภาพการบังคับ฿ชຌกฎหมาย฿หຌกิดผลอยางจริงจัง ดยการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

๏.ํ.๎ พัฒนากฎหมาย฿หຌมีความหมาะสมละทันสมัย ดยสนับสนุน
ละสงสริมการจัดท าประมวลกฎหมายสิไงวดลຌอม ละประมวลกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติดຌานตางโ 
ตลอดจนตรากฎหมายขึๅน฿หม฿หຌหมาะสมกับสถานการณ์ของประทศ ชน กฎหมายปຆาชุมชน กฎหมาย
กีไยวกับพลังงาน฿ตຌพิภพละพลังงานสงอาทิตย์ กฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ ละกฎหมายภาษี
สิไงวดลຌอม ฯลฯ รวมถึงตรากฎหมายทีไกีไยวกับขຌอตกลงระหวางประทศดຌานทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอมทีไกิดขึๅน฿หม ผานการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

๏.ํ.๏ พัฒนากระบวนการยุติธรรมดຌานสิไงวดลຌอม ดยสงสริม฿หຌ
ประชาชนมีความรูຌความขຌา฿จ฿นกฎหมายละกระบวนการยุติธรรมดຌานสิไงวดลຌอม สงสริมกระบวนการ
ยุติธรรมทางลือกพืไอการเกลกลีไยขຌอพิพาทกอนขຌาสูกระบวนการยุติธรรม ละพัฒนากลเกคุຌมครองสิทธิ
ละสรีภาพของประชาชนทีไเดຌรับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมละจากความขัดยຌงระหวางภาครัฐ 
อกชน ละชุมชน ละพัฒนาบุคลากรศาลละอัยการ฿หຌมีความรูຌทางวิทยาศาสตร์ละศรษฐศาสตร์
สิไงวดลຌอม รวมทัๅงพิไมประสิทธิภาพการบังคับคดีดຌานสิไงวดลຌอม ตลอดจนสงสริมการจัดตัๅงองค์กรละ
สถาบันกีไยวกับความยุติธรรมดຌานสิไงวดลຌอมปຓนการฉพาะพืไออ านวยความสะดวก฿นการขຌ าถึง
กระบวนการยุติธรรมดຌานสิไงวดลຌอม  

นยบายทีไ ๏.๎ สงสริมละพิไมประสิทธิภาพการ฿ชຌครืไองมือทางศรษฐศาสตร์฿นการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

การสงสริมละพิไมประสิทธิภาพการ฿ชຌครืไองมือทางศรษฐศาสตร์฿นการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม เดຌค านึงถึงการพัฒนาครืไองมือพืไอสรຌางรงจูง฿จละ 

พิไมประสิทธิภาพ฿นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม รวมทัๅงพืไอจะน ามา฿ชຌประมิน 

ความคุຌมคา฿นระดับนยบายละยุทธศาสตร์ ดยมี ๑ นวนยบายทีไส าคัญ ดังนีๅ (หนวยงานรับผิดชอบ 
ประกอบดຌวย กค. ทส. นร. มท.) 

๏.๎.ํ สงสริมการ฿ชຌครืไองมือทางศรษฐศาสตร์พืไอสิไงวดลຌอมละ
นวัตกรรมทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ดยพัฒนารูปบบครืไองมือทางภาษีหรือคาธรรมนียมพืไอจัดการ  

การ฿ชຌทรัพยากร฿หຌคุຌมคา มีประสิทธิภาพ ละลดการกิดของสีย พรຌอมทัๅงปรับปรุงครงสรຌางการบริหาร
จัดการภาษีละคาธรรมนียมทีไจัดกใบเดຌพืไอน ามาจัดสรร฿หຌหมาะสมกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นการ
น าเป฿ชຌพืไอการจัดการสิไงวดลຌอมทีไสอดคลຌองละหมาะสมกับสภาพของพืๅนทีไ 

๏.๎.๎ ผลักดันการ฿ชຌครืไองมือทางศรษฐศาสตร์บบผสมผสานรวมกับ 
ครืไองมืออืไนโ ชน ครืไองมือชิงนยบาย ครืไองมือก ากับละควบคุม ละครืไองมือทางสังคมพืไอ฿หຌ 



 

ํ๏๏ 

 

การด านินมาตรการกิดการสริมรง ละมีประสิทธิภาพพิไมขึๅน ชน การลดการ฿ชຌถุงพลาสติก การสนับสนุน
การ฿ชຌรถยนต์เฟฟງา ละการสงวนละอนุรักษ์พืๅนทีไทีไมีความอุดมสมบูรณ์ ปຓนตຌน รวมทัๅงสรຌางกระบวนการ
รียนรูຌ ละความตระหนักควบคูกับมาตรการบังคับละจูง฿จกประชาชน ดยมีการผยพรประชาสัมพันธ์ 
ผสานกับการ฿หຌการศึกษาละสืไอสารประชาสัมพันธอ์ยางตอนืไอง 

๏.๎.๏ ผลักดัน฿หຌมีการ฿ชຌครืไองมือชิงนยบายพืไอการตัดสิน฿จ฿นการ
พัฒนาพืๅนทีไขนาด฿หญ ดยสงสริม฿หຌมีการจัดท าระบบการประมินผลชิงนยบายบบองค์รวมทีไค านึงถึง
ผลกระทบอยางรอบดຌานทัๅงดຌานศรษฐกิจ สังคม ละสิไงวดลຌอม ชน กระบวนการการประมินสิไงวดลຌอม
ระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ทีไมีกระบวนการพิจารณาผลกระทบ
อยางรอบดຌานทัๅงศักยภาพการรองรับของพืๅนทีไดຌานสิไงวดลຌอมทีไชืไอมยงกับมิติศรษฐกิจละสังคม ปຓนตຌน 

๏.๎.๐ ปรับปรุงละพิไมประสิทธิภาพกองทุนพืไอการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม พืไอ฿หຌการบริหารงานคลองตัวมากขึๅน ละพิไมชองทาง฿หຌกลุมปງาหมาย฿หม 
ชน องค์การมหาชน ครือขายอาสาสมัครดຌานสิไงวดลຌอม ละชุมชน ปຓนตຌน ฿นการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณส าหรับการปງองกันละดูลทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม พรຌอมทัๅงการยียวยาปัญหา
ละชวยหลือผูຌเดຌรับผลกระทบจากหตุวิกฤติสิไงวดลຌอมทีไกิดขึๅนอยางฉุกฉินเดຌทันทวงที รวมถึงการพิไม
ประสิทธิภาพ฿นการจัดหารายเดຌขຌากองทุนละการบริหารงินกูຌยืม  

๏.๎.๑ ปรับปรุงกฎระบียบ฿นการก ากับดูลของภาคการงิน ดยสงสริม฿หຌ
ภาคธุรกิจละภาคบริภคกีไยวกับสินคຌาละบริการทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมสามารถ฿ชຌบริการเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพละปຓนธรรม รวมทัๅงสนับสนุนการน าทคนลยีดิจิทัลมา฿ชຌพืไอพิไมประสิทธิภาพ ละการขຌาถึง 
ทางการงิน ตลอดจนพัฒนาครืไองมือทางการงินพืไอ฿หຌกิดการระดมทุนส าหรับการลงทุน฿นครงการหรือ
กิจกรรมทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมเดຌ ละ฿หຌมีการขยายก าลังการบริภคเดຌอยางทัไวถึง 

นยบายทีไ ๏.๏ พัฒนาระบบฐานขຌอมูลละตัวชีๅวัด 

การพัฒนาระบบฐานขຌอมูลละตัวชีๅวัด เดຌค านึงถึงการจัดวางละออกบบ
ระบบฐานขຌอมูลดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมพืไอพัฒนา฿หຌปຓนฐานขຌอมูลดียว มีระบบชืไอมยง
ขຌอมูลจากระดับต าบลเปจนถึงระดับประทศ รวมทัๅงขຌอมูลของภาคอกชน ตลอดจนการปຂดอกาส฿หຌ
ประชาชนทุกคนสามารถขຌาถึงขຌอมูลเดຌดยสะดวกละงาย ดยมี ๒ นวนยบายทีไส าคัญ ดังนีๅ (หนวยงาน
รับผิดชอบ ประกอบดຌวย กค. ดศ. ทส. นร. วท.) 

๏.๏.ํ สรຌางระบบขຌอมูลทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมอยางบูรณาการ 
ดยชืไอมยงขຌอมูลตัๅงตระดับต าบลเปจนถึงระดับประทศ รวมถึงภาคอกชนละประชาสังคม ละ
ชืไอมยงกับฐานขຌอมูลระดับนานาชาติ รวมทัๅงสงสริมการมีพฤติกรรมการจดสถิติจนปຓนนิสัยกทุกภาคสวน 



 

ํ๏๐ 

 

ตลอดจนก าหนดปຓนงืไอนเข฿หຌหนวยงานภาครัฐมีการพัฒนาครืไองมือละกลเกส าหรับการจัดกใบขຌอมูล 
ชน การสดงขຌอมูลพืไอประกอบการจัดท าค าของบประมาณ หรือการรายงานขຌอมูลตอสาธารณะ ปຓนตຌน 

๏.๏.๎ สงสริม฿หຌมีหนวยงานคลังสมอง (Think Tank) ดຌานสิไงวดลຌอม ทีไมี
คุณภาพอยางพียงพอ มีความพรຌอม฿นการวิคราะห์ละพยากรณ์ผลกระทบดຌานทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอมจากการปลีไยนปลง฿นทุกมิติ พืไอท าหนຌาทีไ฿นการผลิตขຌอมูลประกอบการตัดสิน฿จ฿หຌกับ  

ทุกภาคสวน฿นสังคม ชน ผูຌก าหนดนยบาย ภาคอกชน ละภาคประชาสังคม ปຓนตຌน บนฐานของขຌอมูล
ชิงประจักษ์เดຌอยางถูกตຌองละทันตอสถานการณ์ 

๏.๏.๏ รงจัดท าบัญชีผลกระทบสิไงวดลຌอมรายผลิตภัณฑ์ละบริการ 
ดยสนับสนุนการประมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) สนับสนุนการพัฒนา
ละปรับปรุงฐานขຌอมูลระดับประทศ฿หຌครอบคลุมตามกณฑ์ฟุตพรินต์สิไงวดลຌอม (Environmental 
Footprint) ละการก าหนดมาตรการ฿หຌมีการสดงขຌอมูลรายสินคຌากผูຌบริภค ชน ฟุตพรินต์คาร์บอน 
(Carbon Footprint) ละฟุตพรินต์การ฿ชຌนๅ า (Water Footprint) ปຓนตຌน รวมถึงพัฒนาบุคลากร฿หຌมีความ
ชีไยวชาญ 

๏.๏.๐ พัฒนาระบบการจัดกใบขຌอมูลงบประมาณของภาครัฐ฿นการ
ด า นินการพืไอสิไ งวดลຌอม (Public Environmental Expenditure Reviews:  PEERs)  ดยพัฒนา
ฐานขຌอมูลงบประมาณ฿หຌครอบคลุมส าหรับการน าเปวิคราะห์฿นมิติชิงพืๅนทีไ การงิน นยบาย ละ  

การด านินงาน รวมทัๅงศึกษาละพัฒนาการประมินคา฿ชຌจายของภาครัฐ ภาคอกชน ครัวรือน หรือองค์กรตางโ 
ดຌานสิไงวดลຌอม พืไอประมินความคุຌมคา 

๏.๏.๑ พัฒนาตัวชีๅวัดดຌานสิไงวดลຌอมทีไสดงถึงความชืไอมยงระหวางมิติ
สิไงวดลຌอมกับมิติศรษฐกิจละมิติสังคม ดยผลักดัน฿หຌมีการจัดท าขຌอมูลรายเดຌของประทศทีไผนวกรวม
ตຌนทุนดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿หຌครอบคลุมทุกสาขา ละสรຌางบัญชีตຌนทุนทางธรรมชาติ
พืไอปຓนปัจจัยหลัก฿นการตัดสิน฿จทางศรษฐกิจ รวมทัๅงพัฒนาตัวชีๅวัดผลิตภัณฑ์มวลรวมภาย฿นประทศ  

ทีไครอบคลุมตຌนทุนดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม (Green GDP) ละสงสริม฿หຌมีการจัดท าบัญชี
การเหลวียนวัสดุของประทศ (Materials Flow Accounts: MFA) พืไอ฿ชຌปຓนขຌอมูลตัๅงตຌน฿นการพัฒนา
ตัวชีๅวัด฿หຌมีประสิทธิภาพ สามารถสดงสถานภาพของผลการพัฒนาอยางยัไงยืน การติบตทางศรษฐกิจ  

ทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ละก าหนดนยบายอยางมียุทธศาสตร์พืไอ฿หຌสามารถรายงานความกຌาวหนຌา 

การด านินงานตามปງาหมายการพัฒนาทีไยัไงยืน 

๏.๏.๒ สงสริมการสรຌางขຌอมูลทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมพืไอ
การจัดท ารายงานอยางปຓนระบบ ดยสนับสนุนละสงสริมการออกบบละจัดท าปຓนลักษณะองค์รวม
ละมีความชืไอมยงของขຌอมูลตลอดวัฏจักรความสัมพันธ์ตัๅงตตຌนนๅ าจนถึงปลายนๅ าของการผลิตเปจนถึง



 

ํ๏๑ 

 

การบริภค รวมทัๅงพัฒนารูปบบการสืไอสารดຌวยรูปภาพพืไอ฿หຌสามารถขຌา฿จเดຌงาย ละผลักดัน฿หຌมีการ
ติดตามละการรายงานสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม พืไอ฿หຌกิดกระบวนทัศน์฿นการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมอยางปຓนระบบกทุกภาคสวน  

นยบายทีไ ๏.๐ วิจัยละพัฒนาทคนลยีละนวัตกรรมทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม 

การวิจัยละพัฒนาทคนลยีละนวัตกรรมทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม เดຌ
ค านึงถึงการสรຌางรูปบบละนวทางการสงสริม฿หຌกิดการวิจัยละพัฒนาทคนลยีละนวัตกรรมทีไปຓน
มิตรกับสิไงวดลຌอม พืไอสรຌางปัจจัยชิงยุทธศาสตร์฿หຌกิดการขับคลืไอนสังคมละศรษฐกิจทีไปຓนมิตรกับ
สิไงวดลຌอม ละสนับสนุนการสรຌางขีดความสามารถ฿นการขงขันของประทศ ดยมี ๑ นวนยบายทีไ
ส าคัญ ดังนีๅ (หนวยงานรับผิดชอบ ประกอบดຌวย ทส. นร. พณ. วช. วท.) 

๏.๐.ํ สงสริมการวิจัยละพัฒนาทคนลยีละนวัตกรรมทีไปຓนมิตรกับ
สิไงวดลຌอมอยางมียุทธศาสตร์ ดยลือกทคนลยีทีไสงผลกระทบชิงศรษฐกิจละสังคม฿นระดับสูง  
ปຓนพืๅนฐานทีไจ าปຓนของหลายอุตสาหกรรม ฿หຌสอดคลຌองกับศักยภาพละความพรຌอมดຌานท าลละทีไตัๅ ง 
ชิงภูมิศาสตร์ ครงสรຌางพืๅนฐานละบุคลากร ดยฉพาะดຌานทคนลยีชีวภาพ ทคนลยีการกษตร 
ทคนลยีการบริหารจัดการนๅ า ทคนลยีการผลิตพลังงานทดทน ทคนลยียานยนต์เฟฟງา ละ
ทคนลยีการจัดการของสีย รวมทัๅงยกระดับทักษะฝมือรงงานควบคูเปพรຌอมกัน 

๏.๐.๎ สนับสนุนการลงทุนละพิไมระดับการอุดหนุนดຌานการวิจัยละ
พัฒนาทคนลยีละนวัตกรรมทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ทัๅงทีไภาครัฐด านินการองละอุดหนุนภาคสวนอืไน 
พรຌอมทัๅงพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี฿หຌพียงพอ ชน หຌองปฏิบัติการกลาง  

ดຌานสิไงวดลຌอม อุทยานวิทยาศาสตร์ดຌานสิไงวดลຌอม ละศูนย์฿หຌค าปรึกษาดຌานสิไงวดลຌอม ปຓนตຌน  
ดยปຂดอกาส฿หຌภาคอกชนสามารถขຌาถึงบริการพืๅนฐานทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยีทีไทันสมัยของภาครัฐ 

๏.๐.๏ สรຌางความชืไอมยงของหวงซอุปทานการวิจัยละพัฒนา ฿นภาครัฐ 
ภาควิชาการ ภาคอกชน ละภาคประชาสังคม ฿หຌกิดการท างานรวมกัน พืไอ฿หຌภาควิชาการผลิตผลงาน
ตอบสนองตอภาคอกชนละสังคม ละ฿หຌภาคอกชนละสังคมสนับสนุนทรัพยากร฿นการท าวิจัย ดยภาครัฐ
สนับสนุนการสรຌางรงจูง฿จละสรຌางสภาพวดลຌอมทีไอืๅออ านวย฿หຌกิดระบบการบงปันทรัพยากรละ
ผลประยชน์ตอบทนรวมกัน พรຌอมทัๅงพัฒนาบุคลากร฿หຌมีความชีไยวชาญระดับสูงละตรงกับความตຌองการ  
ดย฿หຌทุนการศึกษาส าหรับสาขาทีไมีความจ าปຓนของประทศ ละสนับสนุนบุคลากรภาครัฐ฿หຌสามารถรวมวิจัย
กับภาคอกชนเดຌ 

๏.๐.๐ สงสริม฿หຌกิดสภาพวดลຌอม฿นการขงขันทางการคຌาอยางปຓนธรรม 
ดยก ากับดูล฿หຌการคຌาปຓนเปอยางมีประสิทธิภาพ มีการวิจัยละพัฒนาอยางตอนืไอง ละลดการผูกขาด
ทางการคຌา รวมถึงสินคຌาละบริการทีไมีลักษณะผูกขาดดยธรรมชาติ ซึไงจะปຓนปัจจัยท า฿หຌขาดรงจูง฿จ฿นการ



 

ํ๏๒ 

 

ขงขันพืไอพัฒนาสินคຌาละบริการ พรຌอมทัๅงขยายขอบขตการจัดซืๅอจัดจຌางสินคຌาละบริการของภาครัฐ฿หຌ
มีความปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม (Green Public Procurement: GPP) รวมทัๅงสรຌางงืไอนเขการจัดซืๅอจัดจຌาง
ของภาครัฐกับตางประทศ฿หຌกิดการถายทอดทคนลยีทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมกประทศเทย  
พืไอกระตุຌน฿หຌกิดการวิจัยละพัฒนาสินคຌาละบริการทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม 

๏.๐.๑ พัฒนาศักยภาพของประทศ฿หຌปຓนผูຌสงออกสินคຌาละทคนลยี 
ดยฉพาะสินคຌาหมวดกษตรละอาหาร ดยยกระดับการปຓนผูຌน า฿นการก าหนดมาตรฐานระดับลกดຌาน
สิไงวดลຌอมของสินคຌาอาหารละกษตรบนพืๅนฐานการประมินตลอดวัฏจักรวงจรชีวิต  
  



นยบายทีไ ๐   สรຌางความเปຓนหุຌนสวน฿นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ล สิไง วดลຌอม เปງาปร สงค:์   ทุกภาคสวนมีบทบาท฿นการรวมดู ลรักษา  ล ฿ชຌปร ยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ล สิไง วดลຌอมของปร เทศ฿นลักษณ ความเปຓนเจຌาของทรัพยากรธรรมชาติ
           ล สิไง วดลຌอมรวมกัน 

ตัวชีๅวัดนยบายทีไ ๐
๐.ํ มีการด้านินการกีไยวกับการศึกษารืไองการพัฒนาอยางยัไงยืน ละการปຓนพลมืองลก ๐.๑ จ้านวนของสืไอทีไผลิตรายการหรือขຌอมูลพืไอผยพรละ฿หຌความรูຌรืไองสิไงวดลຌอม (พิไมขึๅน)                   

     ๐.๎ จ้านวนองค์กรภาคประชาสังคมทีไขຌามามีบทบาทอยางขຌมขຌน฿นการดูลรักษาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม (พิไมขึๅน) ๐.๒ การด้านินงาน฿นประทศทีไตอบสนองตอความตกลงพหุภาคีดຌานสิไงวดลຌอม (MEAs) (พิไมขึๅน)
๐.๏ จ้านวนการจຌางงานสีขียว (Green Jobs) (พิไมขึๅน) ๐.๓ สัดสวนของตัวชีๅวัดการพัฒนาทีไยัไงยืนดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมทีไบรรลุตามปງาหมายการพัฒนาทีไยัไงยืน (พิไมขึๅน)
๐.๐ สัดสวนปริมาณการจัดซืๅอจัดจຌางสินคຌาละบริการทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม (พิไมขึๅน)

นยบายทีไ ๐.ํ พัฒนาองค์ความรูຌ ล กิจกรรมเพืไอสรຌางสังคมทีไเปຓนมิตรกับสิไง วดลຌอม
                            ค้านึงถึงการสรຌางพืๅนฐานทีไมี฿หຌกิดการปลีไยนปลงพฤติกรรมสูความปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม 
ดยลดขຌอจ้ากัดละอุปสรรคจากปัจจัยภาย฿นคือ องค์ความรูຌ ทัศนคติ ความชืไอละคานิยม ละปัจจัยภายนอก
คือ ครงสรຌางพืๅนฐาน สภาพวดลຌอมทางการมือง ศรษฐกิจ สังคม ละวัฒนธรรม ทีไสงผลตอรูปบบพฤติกรรม
พืไอกระตุຌนสูการปรับปลีไยนพฤติกรรม฿หຌปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม

๐.ํ.ํ สรຌางจิตส้านึกดຌานสิไง วดลຌอม ล การเปຓนพลเมืองลกกับทุกภาคสวน 
         สนับสนุนกระบวนการสิไงวดลຌอมศึกษาทัๅงการศึกษา฿นระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
ละการรียนรูຌทางสังคม (Social Education) รวมทัๅงสงสริมทักษะความขຌา฿จทางสิไงวดลຌอม (Environmental Literacy) 
การพัฒนาทีไยัไงยืน ละการสงสริมพลังของชุมชนถึงวิธีการ฿ชຌชีวิตทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม

นยบายทีไ ๐.๎  เสริมสรຌางความเขຌม ขใง ล การมีสวนรวม฿หຌกับทุกภาคสวนอยางบูรณาการ
                         ค้านึงถึงการปຂดอกาส฿หຌขຌามามีสวนรวมตามบทบาทหนຌาทีไของตละภาคสวน รวมทัๅงการรวมรับผิดชอบ
ตอสังคม฿นการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิละสิไงวดลຌอม฿หຌมีประสิทธิภาพ ดยพัฒนาปัจจัยตางโ ทีไจะสนับสนุน
฿หຌกิดความขຌมขใงละการมีสวนรวม

นยบายทีไ ๐.๏ เพิไมขีดความสามารถการพัฒนาความรวมมือดຌานสิไง วดลຌอมร หวางปร เทศเชิงรุก
                       ค้านึงถึงการตรียมบุคลากร฿หຌมีความพรຌอม การพัฒนาฐานขຌอมูลกลางดຌานความรวมมือ
ระหวางประทศ ละการสนับสนุนการศึกษาวิจัยทีไกีไยวขຌองพืไอตรียมรับมือละพิไมขีดความสามารถ
ดຌานความรวมมือระหวางประทศ฿นชิงรุก 

๐.๎.ํ พัฒนาร บบงบปร มาณของภาครัฐ 
         ก้าหนดมาตรการการด้านินครงการทีไปຓนประยชน์ละกิดผลลัพธ์฿นหลายมิติดยฉพาะมิติดຌานสิไงวดลຌอม
ทีไคาบกีไยวกับมิติอืไนโ ฿นหนวยงานภาครัฐ รวมทัๅงป ิรูปครงสรຌางการจัดสรรรายเดຌ฿หຌกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
ละปຂดชองทาง฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนพัฒนาครืไองมือทางการงินการคลัง พืไอพิไมรายรับละน้าเป฿ชຌ฿นการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿นพืๅนทีไ

๐.๏.ํ สรຌางความเปຓนหุຌนสวนการพัฒนา ล ตอยอดความรวมมือ ฿นอนุภูมิภาค ภูมิภาค 
          ล นานาปร เทศ ทัๅง฿นร ดับทวิภาคี ล พหุภาคี
           พิไมบทบาทละการมีสวนรวมของประทศเทย฿นวทีระหวางประทศ฿นการผลักดันการจัดการปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ละพิไมบทบาทความปຓนผูຌน้าของประทศเทย฿นการ฿หຌความชวยหลือ
ดຌานการจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ตามนวทางหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง
กประทศก้าลังพัฒนา๐.ํ.๎ สงเสริม฿หຌมีการจัดการดຌานการศึกษาสิไง วดลຌอมอยางเปຓนร บบ  

         ฿หຌมีการก้าหนดกรอบการจัดการศึกษารืไองสิไงวดลຌอม การพัฒนาทีไยัไงยืน ละการปຓนพลมืองลก฿นระบบ
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน การผสมผสานการ฿ชຌครืไองมือละทคนลยี รวมถึงก้าหนดสมรรถนะส้าคัญของผูຌรียน
ทีไพึงประสงค์ตามชวงวัยพืไอปลูก ังยาวชน฿หຌมีความรูຌความขຌา฿จตอประดในรืไองสิไงวดลຌอมละการพัฒนาทีไยัไงยืน
ทีไสามารถชืไอมยงกับสภาพปัญหาทຌองถิไนละประดในสิไงวดลຌอมระดับลก มีความรับผิดชอบตอสังคมละมีพฤติกรรม
ทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม รวมทัๅงจัดท้ามาตรฐานรงรียนทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ชน Green School หรือ Eco School 
฿หຌปຓนครือขายขยายผล 

๐.ํ.๏ สนับสนุนการจัดการเรียนรูຌตลอดชีวิต (Live-long Education)   

         สงสริม฿หຌมีการชืไอมตอการศึกษา฿นระบบกับการรียนรูຌทางสังคม฿หຌชืไอมยงกับวิถีชีวิต 
สภาพทางภูมิศาสตร์ละภูมิสังคม อัตลักษณ์ของชุมชนละสามารถน้าเปประยุกต์฿ชຌประยชน์เดຌจริง 
รวมทัๅงพัฒนาหลงรียนรูຌดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿หຌมีมาตรฐานสากล

๐.ํ.๐ พัฒนารูป บบการปลูกฝังความรูຌ บบองค์รวมเชิงนิเวศ  ล สรຌางผูຌน้าสิไง วดลຌอมรุน฿หมทัๅง฿นภาครัฐ     
         เอกชน ปร ชาชน วิชาการ ล สืไอสารมวลชน  
          สงสริม฿หຌกิดการมีสวนรวมชิงนิวศ (Eco-participation) การสดงความคิดชิงนิวศ (Eco-thinking) 
ละการบงปันชิงนิวศ (Eco-sharing) ผานทางการศึกษาละการรียนรูຌทางสังคม รวมถึงการ฿ชຌชองทางการสืไอสาร
ทีไหลากหลายทัๅงรูปบบกาละรูปบบ฿หม รวมทัๅงสืไอสังคมออนเลน์  ละชองทางดิจิทัลอืไนโ 

๐.ํ.๑ รณรงค์ ล สงเสริมการตลาดเพืไอสังคม (Social Marketing) อยางมีคุณคา  
         กระตุຌนพฤติกรรมการบริภคทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม฿นสังคมอยางตอนืไอง ละสรຌางรงจูง฿จทางศรษฐศาสตร์
ละสังคม฿หຌกิดการปลีไยนปลงสินคຌาละบริการ฿หຌมีความปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม รวมทัๅงรณรงค์฿หຌทุกภาคสวน
รวมสรຌางวัฒนธรรมละคานิยมขององค์กร฿หຌปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม

๐.ํ.๒ ผลักดันการสรຌางสังคมทีไเปຓนมิตรกับสิไง วดลຌอม฿นร ดับนยบาย   
         สงสริมละสนับสนุนการขับคลืไอนผนทีไน้าทาง (Roadmap) ของการผลิตละบริภคทีไยัไงยืน
฿นทุกภาคสวนทีไกีไยวขຌอง฿หຌมีการด้านินงานรวมกันอยางบูรณาการละตอนืไองตามตละชวงวลา 
พรຌอมทัๅงพัฒนาครืไองมือหรือกลุมครืไองมือทีไหนุนสริม฿นการสงสริมการผลิตละบริภคทีไยัไงยืน 

๐.๎.๎ สนับสนุนการจัดซืๅอจัดจຌางสินคຌา ล บริการทีไเปຓนมิตรกับสิไง วดลຌอม (Green Procurement: GP) อยางยัไงยืน  
         สงสริม฿หຌมีการศึกษาวิจัยละพัฒนาดຌานการออกบบผลิตภัณฑ์ละบริการ฿หຌปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม การ฿ชຌ
ทคนลยีสะอาด฿นกระบวนการผลิต การสรຌางครือขายนักวิจัยละผูຌชีไยวชาญ฿หຌครอบคลุมกลุมสินคຌาละบริการ
ทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ละการพัฒนาฐานขຌอมูลผลิตภัณฑ์ละบริการตลอดวงจรชีวิต รวมทัๅงพัฒนา ละปรับปรุง
ระบียบการจัดซืๅอจัดจຌางทัๅงภาครัฐละอกชน฿หຌอืๅออ้านวยตอการจัดซืๅอละจัดจຌางสินคຌาละบริการทีไปຓนมิตรกับ
สิไงวดลຌอม ตลอดจนค้านึงถึงปัจจัยทางสังคม

๐.๎.๏ สงเสริมการจຌางงานสีเขียว (Green Job) ฿นภาคธุรกิจเอกชน   
          สนับสนุน฿หຌมีความรูຌ ละพิไมทักษะ มือรงงาน฿นธุรกิจทีได้านินกิจการดຌวยการผลิตสินคຌาหรือบริการ
ทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ละดຌานการวิจัยละพัฒนา ละการยกระดับสวัสดิการทางสังคม฿หຌกับรงงาน฿นธุรกิจสีขียว 
รวมทัๅงสงสริมการสรຌางความรวมมือ฿นการคุຌมครองละอ้านวยความสะดวกกรงงานทีไท้างานตางประทศ฿นธุรกิจสีขียว 
ละสรຌางชองทาง฿นการขຌาถึงขຌอมูลดຌานรงงานสีขียว ตลอดจนสงสริมการจຌางงานผูຌสูงอายุ 

๐.๎.๐ สงเสริม ล สนับสนุนการสรຌางความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจ   
         สรຌางกลเกสนับสนุน฿หຌกิดการลงทุนพืไอสังคม (Socially Responsible Investment: SRI)  พัฒนาก กณฑ์ละ
ระบียบ฿หຌอืๅอตอการลงทุน฿นกิจการทีไ฿หຌสัดสวนผลตอบทนทางสังคมละสิไงวดลຌอมละพิไมความรับผิดชอบ฿หຌกผูຌผลิต 
(Extended Producer Responsibility: EPR) รวมทัๅงผลักดัน฿หຌมีการรายงานขຌอมูลความรับผิดชอบตอสังคมละสิไงวดลຌอม 
หรือจัดท้ารายงานการพัฒนาอยางยัไงยืน (Sustainability Report)  ตลอดจนรงสงสริมธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอม
฿หຌสามารถประกอบกิจการทีไรับผิดชอบตอสังคม ละสงสริมการผลิตสืไอทีไ฿หຌขຌอมูลหรือสืไอสารกิจกรรมทีไกีไยวขຌองกับ
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม

๐.๎ .๑ เสริมสรຌางความเขຌม ขใง ล สนับสนุนการมีสวนรวม฿นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ล  สิไง วดลຌอมของทุกภาคสวน   
         สนับสนุนการมีนยบายละผนทีไบูรณาการการด้านินงานของทุกภาคสวน สริมสรຌางศักยภาพของครือขาย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม (ทสม.) ละสรຌางชองทางทีไอืๅอตอการขຌาถึงหลงงบประมาณ  ความรูຌ 
ละขຌอมูลขาวสารทีไทันสมัย รวมทัๅง฿หຌสิทธิประยชน์กับครือขายทีไมีผลงานปຓนทีไประจักษ์ พรຌอมทัๅงสรຌางระบบครือขาย฿หຌมี
ความขຌมขใงละมีฐานขຌอมูลครือขายทีไปຓนปัจจุบัน ละสนับสนุน฿หຌประชาชนขຌามามีสวนรวม฿นการด้านินกิจกรรมหรือ
ครงการ฿นลักษณะวิทยาศาสตร์ภาคพลมือง (Citizen Science) รวมทัๅงสริมสรຌางศักยภาพบุคลากรดຌานการผลิตสืไอ 
ละสนับสนุนหลงทุนพืไอพัฒนารายการทีไมีขຌอมูลขาวสารดຌานสิไงวดลຌอมสูสังคม

๐.๏.๎ เสริมสรຌางศักยภาพของปร เทศดຌานพันธกรณีร หวางปร เทศ ทีไเกีไยวขຌองกับความตกลง
         พหุภาคีดຌานสิไง วดลຌอม (Multilateral Environmental Agreements: MEAs)

        พัฒนาศักยภาพบุคลากรละองค์กรทีไกีไยวขຌองกับการจรจาละการป ิบัติตามพันธกรณีระหวางประทศ 
รวมทัๅงพัฒนาระบบฐานขຌอมูลกลางของประทศทีไกีไยวขຌองกับความตกลงพหุภาคีดຌานสิไงวดลຌอม 
ละการวิคราะห์นวนຌมของการจรจา฿นวทีระหวางประทศดຌานสิไงวดลຌอมทีไจะสงผลกระทบ
ตอประทศเทย ตลอดจนสงสริมความตระหนักดຌานสิไงวดลຌอมระหวางประทศตอสาธารณชน

๐.๏.๏ เสริมสรຌางบทบาทความรวมมือ฿นร ดับภูมิภาค เพืไอรวมกันปງองกัน  ล  กຌเขปัญหา  
         ทรัพยากรธรรมชาติ ล สิไง วดลຌอมขຌาม ดน 
        บูรณาการนยบาย การสรຌางความขຌมขใง฿นการรวมรับผิดชอบ ละการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ทีไกีไยวขຌอง รวมทัๅงพัฒนาขีดความสามารถ฿นการขຌาถึงขຌอมูล  การสงสริมการวิจัยระดับภูมิภาค การสรຌาง
ความตระหนัก ละการสริมสรຌางศักยภาพของบุคลากรภาครัฐละประชาชนรวมกัน ตลอดจนสรຌางความปຓนผูຌน้า
฿นการพัฒนาความรวมมือดຌานสิไงวดลຌอมของประทศเทย฿นอาซียน

๐.๏.๐ พัฒนาองค์ความรูຌดຌานความตกลงร หวางปร เทศ  
        สนับสนุนการศึกษาวิจัยละสรຌางความขຌา฿จกีไยวกับพันธกรณีระหวางประทศดຌานสิไงวดลຌอม
กับความตกลงการคຌาทีไกีไยวขຌองกับสิไงวดลຌอม รวมถึงความสัมพันธ์ระหวางก กณฑ์ขององค์การ
การคຌาลก (WTO) กับมาตรการทางการคຌาภาย฿ตຌความตกลงระหวางประทศ (MEAs) ทีไขัดยຌงกัน 

รูปทีไ ๕  ผนภาพ สดงความเชืไอมยงของเปງาปร สงค์ ตัวชีๅวัด นยบายยอย  ล  นวนยบาย ภาย฿ตຌนยบายทีไ ๐ 
ํ๏๕ํ๏๓



 

ํ๏๕ 

 

นยบายทีไ ๐ สรຌางความปຓนหุຌนสวน฿นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

ปງาประสงค์: ทุกภาคสวนมีบทบาท฿นการรวมดูลรักษา ละ฿ชຌประยชน์ทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอมของประทศ฿นลักษณะความปຓนจຌาของทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
รวมกัน 

นยบายการสรຌางความปຓนหุຌนสวน฿นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม  
เดຌมุงสรຌางทุกภาคทีไปຓนหุຌนสวน฿หຌมีความขຌา฿จ รียนรูຌ ชืไอ฿จ ละมีความรูຌสึกปຓนจຌาของรวมกัน รวมถึง
ก าหนดภาระรับผิดชอบ (Accountability) ฿หຌมีบทบาทละหนຌาทีไรวมกันกับภาครัฐ฿นการ฿ชຌประยชน์ละ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมของประทศตัๅงตการขຌามามีสวนรวม การสนอความ
คิดหใน รวมตัดสิน฿จ รวมด านินการ รวมรับผลทีไกิดขึๅน ละรวมติดตามตรวจสอบการด านินการ รวมทัๅง
พิไมขีดความสามารถ฿นการรวมมือกับตางประทศดຌานสิไงวดลຌอม ซึไงจะสงผล฿หຌการ฿ชຌประยชน์ละดูล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมของประทศปຓนเปอยางมีประสิทธิภาพ ปรง฿ส ปຓนธรรม  
ละสามารถน าประทศเปสูการพัฒนาทีไยัไงยืนเดຌอยางทຌจริง ดยนยบายทีไ ๐ ประกอบดຌวย ๏ นยบาย
ยอย ํ๑ นวนยบาย ละ ๓ ตัวชีๅวัด ดังนีๅ 

ตัวชีๅวัดของนยบายทีไ ๐ 

๐.ํ มีการด านินการกีไยวกับการศึกษารืไองการพัฒนาอยางยัไงยืน ละการปຓนพลมืองลก 

๐.๎ จ านวนองค์กรภาคประชาสังคมทีไขຌามามีบทบาทอยางขຌมขຌน฿นการดูลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม (พิไมขึๅน) 

๐.๏ จ านวนการจຌางงานสีขียว (Green Jobs) (พิไมขึๅน) 
๐.๐ สัดสวนปริมาณการจัดซืๅอจัดจຌางสินคຌาละบริการทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม (พิไมขึๅน) 
๐.๑ จ านวนของสืไอทีไผลิตรายการหรือขຌอมูลพืไอผยพรละ฿หຌความรูຌรืไองสิไงวดลຌอม 

(พิไมขึๅน) 
๐.๒ การด านินงาน฿นประทศทีไตอบสนองตอความตกลงพหุภาคีดຌานสิไงวดลຌอม (MEAs) 

(พิไมขึๅน) 
๐.๓ สัดสวนของตัวชีๅวัดการพัฒนาทีไยัไงยืนดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมทีไบรรลุ

ตามปງาหมายการพัฒนาทีไยัไงยืน (พิไมขึๅน) 

นยบายทีไ ๐.ํ พัฒนาองค์ความรูຌละกิจกรรมพืไอสรຌางสังคมทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม 

การพัฒนาองค์ความรูຌละกิจกรรมพืไอสรຌางสังคมทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม 
เดຌค านึงถึงการสรຌางพืๅนฐาน฿หຌกิดการปลีไยนปลงพฤติกรรมสูความปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ดยลด
ขຌอจ ากัดละอุปสรรคจากปัจจัยภาย฿นคือ องค์ความรูຌ ทัศนคติ ความชืไอละคานิยม ละปัจจัยภายนอก
คือ ครงสรຌางพืๅนฐาน สภาพวดลຌอมทางการมือง ศรษฐกิจ สังคม ละวัฒนธรรม ทีไสงผลตอรูปบบ



 

ํ๐์ 

 

พฤติกรรมพืไอกระตุຌนสูการปรับปลีไยนพฤติกรรม฿หຌปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ดยมี  ๒ นวนยบายทีไส าคัญ 
ดังนีๅ (หนวยงานรับผิดชอบ ประกอบดຌวย ทส. มท. ศธ.) 

๐.ํ.ํ สรຌางจิตส านึกดຌานสิไงวดลຌอมละการปຓนพลมืองลกกับ 

ทุกภาคสวน ดยสนับสนุนกระบวนการสิไงวดลຌอมศึกษาทัๅงการศึกษา฿นระบบ การศึกษานอกระบบ 
การศึกษาตามอัธยาศัย ละการรียนรูຌทางสังคม (Social Education) พืไอสรຌางพลมืองทีไหในกประยชน์
ของสวนรวม กระตือรือรຌน ละพรຌอมด านินการอยางมีความรับผิดชอบ (Active/Engage Citizenship) 
รวมทัๅงสงสริมทักษะความขຌา฿จดຌานสิไงวดลຌอม (Environmental Literacy) การพัฒนาทีไยัไงยืน ละ 

การสงสริมพลังของชุมชนถึงวิธีการ฿ชຌชีวิตทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม 

๐.ํ.๎ สงสริม฿หຌมีการจัดการดຌานการศึกษาสิไงวดลຌอมอยางปຓนระบบ 
ดยผลักดัน฿หຌมีการก าหนดกรอบการจัดการศึกษารืไองสิไงวดลຌอม การพัฒนาทีไยัไงยืน ละการปຓนพลมือง
ลก฿นระบบการศึกษาขัๅนพืๅนฐานตัๅงตระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฿หຌปຓนครงสรຌาง
฿หญทีไมีมาตรฐาน฿นการก าหนดสาระการรียนรูຌ วิธีการสอน (Pedagogy) ทีไหมาะสม การผสมผสานการ฿ชຌ
ครืไองมือละทคนลยี รวมถึงก าหนดสมรรถนะส าคัญของผูຌรียนทีไพึงประสงค์ตามชวงวัยพืไอปลูกฝัง
ยาวชน฿หຌมีความรูຌความขຌา฿จตอประดในรืไองสิไงวดลຌอมละการพัฒนาทีไยัไงยืนทีไสามารถชืไอมยงกับ
สภาพปัญหาของทຌองถิไนละประดในสิไงวดลຌอมระดับลก มีความรับผิดชอบตอสังคม ละมีพฤติกรรมทีไ
ปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม รวมทัๅงจัดท ามาตรฐานรงรียนทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ชน Green School หรือ 
Eco-school ฿หຌปຓนครือขายละขยายผล  

๐.ํ.๏ สนับสนุนการจัดการรียนรูຌตลอดชีวิต (Live-long Education) 
ดยสงสริม฿หຌมีการชืไอมตอการศึกษา฿นระบบกับการรียนรูຌทางสังคม฿หຌสอดคลຌองกับวิถีชีวิต  
สภาพทางภูมิศาสตร์ละภูมิสังคม อัตลักษณ์ของชุมชนละสามารถน าเปประยุกต์฿ชຌประยชน์เดຌจริง ดยนຌน
การรียนรูຌจากการถายทอดประสบการณ์ละภูมิปัญญาทຌองถิไนทีไมีตัวอยาง฿หຌหในชัดจน รวมทัๅงพัฒนา
หลงรียนรูຌดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ชน พิพิธภัณฑ์ บราณสถาน สวนพฤกษศาสตร์ 
ศูนย์บริการนักทองทีไยว฿นอุทยานหงชาติ ละศูนย์รียนรูຌ฿นชุมชน ฯลฯ ฿หຌมีมาตรฐานสากล  

๐.ํ.๐ พัฒนารูปบบการปลูกฝังความรูຌบบองค์รวมชิงนิวศ ละสรຌาง
ผูຌน าสิไงวดลຌอมรุน฿หมทัๅง฿นภาครัฐ อกชน ประชาชน วิชาการละสืไอสารมวลชน ดยสงสริม฿หຌกิด 

การมีสวนรวมชิงนิวศ (Eco-participation) การสดงความคิดชิงนิวศ (Eco-thinking) ละการบงปัน
ชิงนิวศ (Eco-sharing) ผานทางการศึกษาละการรียนรูຌทางสังคม รวมถึงการ฿ชຌชองทางการสืไอสาร 

ทีไหลากหลายทัๅงรูปบบกาละรูปบบ฿หม รวมทัๅงสืไอสังคมออนเลน์ ละชองทางดิจิทัลอืไนโ  

๐.ํ.๑ รณรงค์ละสงสริมการตลาดพืไอสังคม (Social Marketing) 
อยางมีคุณคา ดยกระตุຌนพฤติกรรมการบริภคทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม฿นสังคมอยางตอนืไอง ละสรຌาง



 

ํ๐ํ 

 

รงจูง฿จทางศรษฐศาสตร์ละสังคม฿หຌกิดการปลีไยนปลงสินคຌาละบริการ฿หຌมีความปຓนมิตรกับ
สิไงวดลຌอม รวมทัๅงรณรงค์฿หຌทุกภาคสวนรวมสรຌางวัฒนธรรมละคานิยมขององค์กร฿หຌปຓนมิตรกับ
สิไงวดลຌอม  

๐.ํ.๒ ผลักดันการสรຌางสังคมทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม฿นระดับนยบาย 
ดยสงสริมละสนับสนุนการขับคลืไอนผนทีไน าทาง (Roadmap) ของการผลิตละบริภคทีไยัไงยืน฿นทุก
ภาคสวนทีไกีไยวขຌอง฿หຌมีการด านินงานรวมกันอยางบูรณาการละตอนืไองตามตละชวงวลา พรຌอมทัๅง  
พัฒนาครืไองมือหรือกลุมครืไองมือ฿นการสงสริมการผลิตละบริภคทีไยัไงยืน ชน การออกบบมาตรการ
สรຌางรงจูง฿จ฿หຌผูຌบริภคปรับปลีไยนพฤติกรรมดยการสะสมตຌม (Green Dot) หรือบัตรสีขียว (Green Card) 
จากการบริภคสินคຌาละบริการทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ปຓนตຌน พืไอ฿หຌบรรลุตัวชีๅวัดละปງาหมายภาย฿ตຌ
ผนขับคลืไอนการผลิตละการบริภคทีไยัไงยืน พ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๓๕ ละปງาหมายการพัฒนาทีไยัไงยืน  

นยบายทีไ ๐.๎  สริมสรຌางความขຌมขใงละการมีสวนรวม฿หຌกับทกุภาคสวนอยางบูรณาการ 

การสริมสรຌางความขຌมขใงละการมีสวนรวม฿หຌกับทุกภาคสวน เดຌค านึงถึง
การปຂดอกาส฿หຌขຌามามีสวนรวมตามบทบาทหนຌาทีไของตละภาคสวน รวมทัๅงการรวมรับผิดชอบตอสังคม
฿นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿หຌมีประสิทธิภาพ ดยพัฒนาปัจจัยตางโ ทีไจะสนับสนุน 

฿หຌกิดความขຌมขใงละการมีสวนรวม ดยมี ๑ นวนยบายทีไส าคัญ ดังนีๅ (หนวยงานรับผิดชอบ 
ประกอบดຌวย กค. ทส. นร. มท. รง. วช. วท. อก.) 

๐.๎.ํ พัฒนาระบบงบประมาณของภาครัฐ ดยก าหนดมาตรการ 

฿นการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ฿นลักษณะบูรณาการตามประดในตางโ ละครงการทีไกอ฿หຌกิดผลลัพธ์
฿นหลายมิติพืไอกระตุຌน฿หຌหนวยงานทีไมีนวคิดการมองภาพบบองค์รวมเดຌมีชองทางขຌามามีสวนรวม ละมี
บทบาทอยางขຌมขใง รวมทัๅงปฏิรูปครงสรຌางการจัดสรรรายเดຌ฿หຌกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ดຌวยการพิไม
รายเดຌทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนจัดกใบอง รายเดຌทีไรัฐกใบละบง฿หຌ ฿นสัดสวนมากขึๅนพืไอลดภาระ 

฿นการจัดสรรงบประมาณจากสวนกลาง ตลอดจนปຂดชองทาง฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนพัฒนาครืไองมือ 

ทางการงินการคลังพืไอพิไมรายรับส าหรับน าเป฿ชຌ฿นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

฿นพืๅนทีไ ดยก าหนดกณฑ์การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณทีไสะทຌอนถึงลักษณะฉพาะของตละองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน฿หຌกิดความหมาะสมละปຓนธรรมตามขนาดทางศรษฐกิจละสภาพของสังคม 

๐.๎.๎ สนับสนุนการจัดซืๅอจัดจຌางสินคຌาละบริการทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม 
(Green Procurement: GP) อยางยัไงยืน ดยสงสริม฿หຌมีการศึกษาวิจัยละพัฒนาดຌานการออกบบ
ผลิตภัณฑ์ละบริการ฿หຌปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม การ฿ชຌทคนลยีสะอาด฿นกระบวนการผลิต การสรຌาง
ครือขายนักวิจัยละผูຌชีไยวชาญ฿หຌครอบคลุมกลุมสินคຌาละบริการทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ละการพัฒนา
ฐานขຌอมูลผลิตภัณฑ์ละบริการตลอดวงจรชีวิตพืไอสนับสนุนขຌอมูลทางวิชาการ฿หຌกับภาคอกชน฿นการ 



 

ํ๐๎ 

 

ขึๅนทะบียนสินคຌาละบริการทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม รวมทัๅงพัฒนาละปรับปรุงระบียบการจัดซืๅอจัดจຌาง
ทัๅงภาครัฐละอกชน฿หຌอืๅออ านวยตอการจัดซืๅอละจัดจຌางสินคຌาละบริการทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม 
ตลอดจนน าปัจจัยทางสังคมมาพิจารณารวมดຌวย ชน การคຌาทีไปຓนธรรม สิทธิมนุษยชน ละงืไอนเข 

ทางรงงาน ปຓนตຌน  

๐.๎.๏ สงสริมการจຌางงานสีขียว (Green Job) ฿นภาคธุรกิจอกชน  
ดยสนับสนุน฿หຌมีความรูຌ ละพิไมทักษะฝมือรงงาน฿นธุรกิจทีได านินกิจการดຌวยการผลิตสินคຌาหรือบริการ 

ทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม ละดຌานการวิจัยละพัฒนา ละการยกระดับสวัสดิการทางสังคม฿หຌกับรงงาน
฿นธุรกิจสีขียว ชน สิทธิประยชน์ทางภาษี ปຓนตຌน รวมทัๅงสงสริมการสรຌางความรวมมือ฿นการคุຌมครอง
ละอ านวยความสะดวกกรงงานทีไท างานตางประทศ฿นธุรกิจสีขียว ละสรຌางชองทาง฿นการขຌาถึง
ขຌอมูลดຌานรงงานสีขียว ตลอดจนสงสริมการจຌางงานผูຌสูงอายุซึไงมีความชีไยวชาญละประสบการณ์ 
ดຌานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

๐.๎.๐ สงสริมละสนับสนุนการสรຌางความรับผิดชอบตอสังคมของ 
ภาคธุรกิจ ดยสรຌางกลเกสนับสนุน฿หຌกิดการลงทุนพืไอสังคม (Socially Responsible Investment: SRI) 
พัฒนากฎกณฑ์ละระบียบ฿หຌอืๅอตอการลงทุน฿นกิจการทีไ฿หຌสัดสวนผลตอบทนทางสังคมละ
สิไงวดลຌอมนอกหนือจากผลตอบทนทางการงินของผูຌถือหุຌนละนักลงทุน ละพิไมความรับผิดชอบ 

฿หຌกผูຌผลิต (Extended Producer Responsibility: EPR) ฿นการจัดการซากผลิตภัณฑ์ครืไอง฿ชຌเฟฟງา  
ละอุปกรณ์อิลใกทรอนิกส์ ละผลิตภัณฑ์ทีไมีสารอันตรายอยางปຓนระบบครบวงจรพืไอ฿หຌมีการ฿ชຌประยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอยางคุຌมคาตลอดวัฏจักรวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ รวมทัๅงผลักดัน฿หຌมีการรายงานขຌอมูลความ
รับผิดชอบตอสังคมละสิไงวดลຌอม หรือจัดท ารายงานการพัฒนาทีไยัไงยืน (Sustainability Report) 
ตลอดจนรงสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿หຌสามารถประกอบกิจการทีไรับผิดชอบตอสังคม 
ละสงสริมการผลิตสืไอทีไ฿หຌขຌอมูลหรือสืไอสารกิจกรรมทีไกีไยวขຌองกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม 

๐.๎.๑ สริมสรຌางความขຌมขใงละสนับสนุนการมีสวนรวม฿นการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมของทุกภาคสวน ดยภาพรวมสริมสรຌางศักยภาพของครอืขายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม (ทสม.) ฿หຌมีบทบาทปຓนผูຌน า฿นพืๅนทีไ฿นการดูลรักษา ปกปງอง
ละคุຌมครอง ละจัดการการ฿ชຌประยชน์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ละสรຌางชองทางทีไอืๅอ 

ตอการขຌาถึงหลงงบประมาณ  ความรูຌ ละขຌอมูลขาวสารทีไทันสมัยปຓนล าดับตຌน รวมทัๅง฿หຌสิทธิประยชน์
กับครือขายทีไมีผลงานปຓนทีไประจักษ์ พรຌอมทัๅงสรຌางระบบครือขาย฿หຌมีความขຌมขใงละมีฐานขຌอมูล
ครือขายทีไปຓนปัจจุบัน ละสนับสนุน฿หຌประชาชนขຌามามีสวนรวม฿นการด านินกิจกรรมหรือครงการ 

฿นลักษณะวิทยาศาสตร์ภาคพลมือง (Citizen Science) ทัๅงการส ารวจ กใบตัวอยางขຌอมูล ละวิคราะห์ขຌอมูล
พืไอสงสริมความรูຌความขຌา฿จรืไองสิไงวดลຌอม กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์ของผลกระทบ 



 

ํ๐๏ 

 

ละผลลัพธ์ทีไจะกิดขึๅน ดยฉพาะครงการพัฒนาทีไมีผลกระทบตอชุมชน รวมทัๅงสริมสรຌางศักยภาพบุคลากร
ดຌานการผลิตสืไอ ละสนับสนุนหลงทุน฿นการพัฒนารายการทีไมีขຌอมูลขาวสารดຌานสิไงวดลຌอมสูสังคม
พืไอ฿หຌสังคมกิดการรียนรูຌละความตระหนักจนปຓนกระสนิยมละกิดการปรับปลีไยนพฤติกรรม ตลอดจน
พัฒนารูปบบการสืไอสาร฿หຌหมาะสมกับสืไอสมัย฿หมพืไอ฿หຌสามารถขຌาถึงทุกกลุมปງาหมายละทุกชวงวัย 

นยบายทีไ ๐.๏ พิไมขีดความสามารถการพัฒนาความรวมมือดຌานสิไงวดลຌอมระหวาง
ประทศชิงรุก 

การพิไมขีดความสามารถการพัฒนาความรวมมือดຌานสิไงวดลຌอมระหวาง
ประทศชิงรุก เดຌค านึงถึงการตรียมบุคลากร฿หຌมีความพรຌอม การพัฒนาฐานขຌอมูลกลางดຌานความรวมมือ
ระหวางประทศ ละการสนับสนุนการศึกษาวิจัยทีไกีไยวขຌองพืไอตรียมรับมือละพิไมขีดศักยภาพ 

ดຌานความรวมมือระหวางประทศ฿นชิงรุก ดยมี ๐ นวนยบายทีไส าคัญ ดังนีๅ (หนวยงานรับผิดชอบ 
ประกอบดຌวย กต. พณ. ทส.) 

๐.๏.ํ สรຌางความปຓนหุຌนสวนการพัฒนาละตอยอดความรวมมือ 

฿นอนุภูมิภาค ภูมิภาค ละนานาประทศ ทัๅง฿นระดับทวิภาคีละพหุภาคีพืไอสงสริมความมัไนคงตอการติบต
ทางศรษฐกิจ ละลดความหลืไอมลๅ าอยางยัไงยืน฿นทุกมิติ ดยพิไมบทบาทละการมีสวนรวมของประทศเทย
฿นวทีระหวางประทศ ฿นการผลักดันการจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ดยฉพาะ
อยางยิไงรืไอง การขับคลืไอนการพัฒนาตามปງาหมายการพัฒนาทีไยัไงยืน การบริหารจัดการภัยพิบัติละ
มลพิษขຌามดน การสรຌางความมัไนคงดຌานอาหาร นๅ า ละพลังงาน ละการจัดการกับการปลีไยนปลง 
สภาพภูมิอากาศ ละพิไมบทบาทความปຓนผูຌน าของประทศเทย฿นการ฿หຌความชวยหลือดຌานการจัดการปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ตามนวทางหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงกประทศก าลังพัฒนา 

๐.๏.๎ สริมสรຌางศักยภาพของประทศดຌานพันธกรณีระหวางประทศ 

ทีไกีไยวขຌองกับความตกลงพหุภาคีดຌานสิไงวดลຌอม (Multilateral Environmental Agreements: MEAs) 
ดยพัฒนาศักยภาพบุคลากรละองค์กรทีไกีไยวขຌองกับการจรจาละการปฏิบัติตามพันธกรณีระหวาง
ประทศ รวมทัๅงพัฒนาระบบฐานขຌอมูลกลางของประทศทีไกีไยวขຌองกับความตกลงพหุภาคีดຌานสิไงวดลຌอม
พืไอปຓนศูนย์กลาง฿นการปຂดผยขຌอมูลกสาธารณชน สริมสรຌางความขຌา฿จ ละลกปลีไยนรียนรูຌระหวาง
ภาคสวนทีไกีไยวขຌอง รวมถึงการวิคราะห์นวนຌมของการจรจา฿นวทีระหวางประทศดຌานสิไงวดลຌอมทีไจะ
สงผลกระทบตอประทศเทย ตลอดจนสงสริมความตระหนักดຌานสิไงวดลຌอมระหวางประทศตอ
สาธารณชน  

๐.๏.๏ สริมสรຌางบทบาทความรวมมือ฿นระดับภูมิภาค พืไอรวมกัน
ปງองกัน ละกຌเขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมขຌามดน ดยรวมกันบูรณาการนยบาย  
การสรຌางความขຌมขใง฿นการรวมรับผิดชอบ ละการมีสวนรวมของทุกภาคสวนทีไกีไยวขຌอง รวมทัๅง  



 

ํ๐๐ 

 

การพัฒนาขีดความสามารถ฿นการขຌาถึงขຌอมูลพืไอการจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
ขຌามดน การสงสริมการวิจัยระดับภูมิภาค การสรຌางความตระหนัก ละการสริมสรຌางขีดศักยภาพของ
บุคลากรภาครัฐละประชาชนรวมกัน ตลอดจนสรຌางความปຓนผูຌน า฿นการพัฒนาความรวมมือดຌานสิไงวดลຌอม
ของประทศเทย฿นอาซียน 

๐.๏.๐ พัฒนาองค์ความรูຌดຌานความตกลงระหวางประทศ ดยสนับสนุน
การศึกษาวิจัยละสรຌางความขຌา฿จกีไยวกับพันธกรณีระหวางประทศดຌานสิไงวดลຌอมกับความตกลงการคຌา
ทีไกีไยวขຌองกับสิไงวดลຌอม รวมถึงความสัมพันธ์ระหวางกฎกณฑ์ขององค์การการคຌาลก (WTO) กับ
มาตรการทางการคຌาภาย฿ตຌความตกลงระหวางประทศ (MEAs) ทีไขัดยຌงกัน ชน การถายทอดทคนลยี 
สีขียวกับการคุຌมครองทรัพย์สินทางปัญญา การลดภาษีสินคຌาสีขียว ความขຌมงวดการตีความกฎหมายทีไ
ตกตางกัน ละการบังคับละกลเกการระงับขຌอพิพาททีไตกตางกัน ปຓนตຌน  
  



 

 

 

 

 

 

 
บททีไ ๑ 

การขับคลืไอนนยบายละผนการสงสริม
ละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ  

พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕  



 

ํ๐๑ 

 

บททีไ ๑  
การขับคลืไอนนยบายละผนการสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ 

พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕ 
 

นยบายละผนการสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕  
ปຓนนยบายระดับประทศทีไจะ฿ชຌปຓนกรอบชีๅทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
฿นภาพรวมของประทศ฿นชวง ๎์ ปขຌางหนຌา ทีไค านึงถึงความสัมพันธ์ละความชืไอมยงระหวาง 

มิติสิไงวดลຌอม กับมิติศรษฐกิจละสังคมอยางบูรณาการรวมกันพืไอจัดการทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอมตัๅงตตຌนทาง กลางทาง ละปลายทาง฿หຌมีประสิทธิภาพ ดยกระบวนการส าคัญทีไจะผลักดัน 

฿หຌนยบายละผนฯ พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕ เปสูการปฏิบัติ ละสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ ปງาหมาย ละ
ปງาประสงค์เดຌขึๅนอยูกับปัจจัยหลายประการ เดຌก ความชัดจนของนวนยบายละปງาหมายทีไก าหนด 
การยอมรับ ละความขຌา฿จตอบทบาทละหนຌาทีไความรับผิดชอบของทุกภาคสวน฿นการรวมด านินการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมอยางบูรณาการ รวมทัๅงระบบละกลเกการถายทอดสู
การปฏิบัติทีไมีความชืไอมยงกัน฿นระดับตางโ ตัๅงตระดับประทศจนถึงระดับพืๅนทีไ  ดังสดง฿นรูปทีไ ํ์ 
ดยนยบายละผนการสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ พ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๓๕ ชืไอมยง
ตัๅงตระดับกฎหมายคือ รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช ๎๑๒์ พระราชบัญญัติพัฒนาการ
ศรษฐกิจละสังคมหงชาติ พ.ศ. ๎๑๎ํ พระราชบัญญัติสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ 
พ.ศ. ๎๑๏๑ ละพระราชบัญญัติระบียบบริหารราชการผนดิน พ.ศ. ๎๑๏๐ ซึไงกฎหมายตละฉบับ
ก าหนด฿หຌมีการจัดท านยบาย ผน ละยุทธศาสตร์ระดับชาติ เดຌก ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๎์ ป  
ผนการปฏิรูปประทศ ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ นยบายละผนการสงสริมละรักษา
คุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ (ระยะ ๎์ ป) ละผนจัดการคุณภาพสิไงวดลຌอม (ระยะ ๑ ป) รวมถึง
กฎหมายอืไนโ ทีไก าหนด฿หຌการจัดท านยบาย ผน ละยุทธศาสตร์ทีไกีไยวขຌองตຌองค านึงถึงการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมดຌวย ชน ผนพัฒนาก าลังผลิตเฟฟງาของประทศเทย ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอุตสาหกรรมเทย ละผนพัฒนาการทองทีไยวหงชาติ ปຓนตຌน พืไอ฿หຌมีทิศทางการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมทีไสอดคลຌองกันหรือมุงสูปງาหมายดียวกัน จากนัๅนจะถายทอดลงสูผน
ของหนวยงานระดับตางโ ตัๅงตสวนกลาง (กระทรวง/กรม) ซึไงปຓนผนปฏิบัติราชการของกระทรวงละกรม 
ระยะ ๎์ ป ละ ๐ ป ระดับภาคปຓนผนจัดการคุณภาพสิไงวดลຌอมภาคทีไอยู฿นความรับผิดชอบของ
หนวยงานระดับภาค ภาย฿ตຌกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ฿นระดับภูมิภาค/จังหวัดปຓนผน
จัดการสิไงวดลຌอมของจังหวัด (๑ ป) ละผนปฏิบัติการพืไอการจัดการคุณภาพสิไงวดลຌอม฿นระดับจังหวัด 
(ํ ป) ละผนพัฒนาจังหวัดละกลุมจังหวัด ฿นระดับทຌองถิไนปຓนผนพัฒนาทຌองถิไน ละผนพัฒนาชุมชน
ดຌานสิไงวดลຌอม ตามล าดับ ทัๅงนีๅ ตຌองค านึงถึงความสอดคลຌองกับสถานการณ์ละสภาพปัญหาทีไตกตางกัน
฿นตละพืๅนทีไ รวมทัๅงความตຌองการของประชาชน฿นพืๅนทีไ  



 

ํ๐๒ 
 

 

                          

 

รูปทีไ ํ์ ผังความชืไอมยงการถายทอดนยบายละผนทีไกีไยวขຌองกับ 
           การจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมเปสูการปฏบิัติ 

 

พ.ร.บ.ระบียบบริหาร
ราชการผนดิน พ.ศ. ๎๑๏๐ 

กฎหมายตางโ 
ทีไกีไยวขຌอง 

พ.ร.บ.สงสริมละรักษาคุณภาพ
สิไงวดลຌอมหงชาติ พ.ศ. ๎๑๏๑ 

พ.ร.บ.พัฒนาการศรษฐกิจละ
สังคมหงชาติ พ.ศ. ๎๑๎ํ 

รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย 
พุทธศักราช ๎๑๒์ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ๎์ ป 

ผนการปฏิรูป
ประทศ 

นยบายละผนการสงสริมละ
รักษาคุณภาพสิไงวดลຌอม

หงชาติ (๎์ ป) 

ผนจัดการคุณภาพสิไงวดลຌอม  
(๑ ป) 

ผนจัดการคุณภาพสิไงวดลຌอมภาค 

ผนจัดการสิไงวดลຌอมของจังหวัด ละผนปฏิบัติการ 

พืไอการจัดการคุณภาพสิไงวดลຌอม฿นระดับจังหวัด 

ผนพัฒนาทຌองถิไน ละผนพัฒนาชุมชนดຌานสิไงวดลຌอม 

ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคม
หงชาติ 

ผนปฏิบัติราชการ หรือ
ยุทธศาสตร์กระทรวง/กรม 

ผนพัฒนาจังหวัด 

ละกลุมจังหวัด 

นยบายละ
ผน 

ยุทธศาสตร์
ของหนวยงาน
ทีไกีไยวขຌอง 

กฎหมาย 

ระดับชาติ 

กระทรวง/กรม 

ระดับภาค 

ระดับจังหวัด 

ระดับพืๅนทีไ 



 

ํ๐๓ 

 

ดังนัๅน ฿นบทนีๅเดຌสนอนวทางการขับคลืไอนนยบายละผนฯ พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕ เปสูการปฏิบัติ ละ
การติดตามดังนีๅ 

๑.ํ นวทางการขบัคลืไอนนยบายละผนฯ พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕ เปสูการปฏิบัต ิ

การถายทอดนยบายละผนการสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ พ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๓๕ 
พืไอผลักดัน฿หຌกิดการด านินงานตามนวนยบาย ละสามารถกิดผล฿นทางปฏิบัติ บรรลุปງาประสงค์ 
ละปງาหมายตัวชีๅวัดทีไก าหนดเวຌเดຌ จ าปຓนตຌองเดຌรับการสนับสนุนละความรวมมือจากทุกภาคสวน พืไอ฿หຌ
กิดการบูรณาการ฿นทุกระดับทัๅงภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคอกชน องค์กรพัฒนาอกชน สถาบันการศึกษา 
องค์การระหวางประทศ ละสืไอมวลชน ตลอดจนภาคประชาชนอยางหมาะสมละตอนืไอง ดยมีนวทาง 
การขับคลืไอนนยบายละผนการสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ พ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๓๕ 
เปสูการปฏิบัติดังนีๅ 

๑.ํ.ํ ผลักดัน฿หຌนยบายละผนฯ พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕ ปຓนสวนขยายภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ ๎์ ป ละผนการปฏิรูปประทศดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

 รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช ๎๑๒์ มาตรา ๒๑ บัญญัติ฿หຌรัฐจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติปຓนปງาหมายการพัฒนาประทศอยางยัไงยืนพืไอ฿ชຌปຓนกรอบ฿นการจัดท าผนตางโ ฿หຌ 
สอดคลຌองละบูรณาการ฿หຌกิดปຓนพลังผลักดันรวมกันเปสูปງาหมาย ละมาตรา ๎๑๔ ฿หຌด านินการปฏิรูป
ประทศ฿นดຌานตางโ ดังนัๅน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมควรผลักดัน฿หຌนยบายละผน 

การสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕ เปปຓนสวนขยายของยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ ๎์ ป ละผนการปฏิรูปประทศดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม พืไอ฿หຌความส าคัญละ
สนับสนุนการขับคลืไอนนยบายละผนฯ พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕ เปพรຌอมกับยุทธศาสตร์ชาต ิระยะ ๎์ ป ละ
ผนการปฏิรูปประทศทีไมีการถายทอดลงสูหนวยงานตละระดับ฿หຌมีความสอดคลຌองละมุงสูปງาหมาย
ดียวกัน 

๑.ํ.๎ ถายทอดปງาหมายละนวนยบายสูผนปฏิบัติการระยะกลาง 

 นวนยบายภาย฿ตຌนยบายละผนการสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ 
พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕ ปຓนกรอบนวทาง ปງาหมาย ละตัวชีๅวัด฿นภาพรวม ซึไงตຌองมีการถายทอดลงสู 
ผนระยะกลาง ซึไงมีผนหลักคือ ผนจัดการคุณภาพสิไงวดลຌอม ละผนมบทฉพาะดຌานหรือฉพาะ
ประดในตางโ พืไอปลงนวนยบายเปสูการปฏิบัติ฿หຌหในผลอยางปຓนรูปธรรม พรຌอมก าหนดหนวยงาน
รับผิดชอบทีไชัดจน ละถายทอดปງาหมายละตัวชีๅวัดเปสูการก าหนดคาปງาหมาย฿นตละชวงวลา ดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมตຌองประสานชีๅจงท าความขຌา฿จ ผยพรประชาสัมพันธ์฿หຌกับหนวยงาน
ทัๅงภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคอกชน องค์กรพัฒนาอกชน ละสถาบันการศึกษา ฿นการน านวนยบายเปผนวกเวຌ
฿นผนมบทละผนปฏิบัติการของหนวยงาน฿หຌมีความสอดคลຌองละปຓนเป฿นทิศทางดียวกัน 

 



 

ํ๐๔ 

 

๑.ํ.๏ สรຌางความขຌา฿จ฿นบทบาทของตละภาคสวน 

การท าความขຌา฿จกภาคสวนตางโ พืไอ฿หຌกิดการยอมรับละตระหนักถึงความส าคัญตอ
นยบายละผนฯ พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕ ละรวมขับคลืไอนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม฿นภาพรวมของประทศ฿หຌมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน ดยบทบาทของภาคสวน฿นสังคมประกอบดຌวย
หนวยงานภาครัฐสวนกลาง ระดับภาคละสวนภูมิภาค องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ภาคอกชน องค์กรพัฒนา
อกชน สถาบันการศึกษา ประชาชน สืไอมวลชน ละองค์การระหวางประทศ ซึไงตละภาคสวนมีบทบาท 

ทีไตกตางกัน ดังนัๅน ตຌองสรຌางกระบวนการถายทอดละสรຌางความขຌา฿จ฿หຌกทุกภาคสวนเดຌรับรูຌละ
ขຌา฿จ฿นบทบาทของตนอง พืไอ฿หຌการด านินงานสอดประสานซึไงกันละกัน ซึไงจะชวยสงสริมละ
สนับสนุน฿หຌกิดการถายทอดนยบายละผนฯ พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕ เปสูการปฏิบัติเดຌมีประสิทธิภาพ
มากยิไงขึๅน ดยตละภาคสวนควรมบีทบาทดังนีๅ 

ํ) หนวยงานภาครัฐสวนกลาง เดຌก สวนราชการตางโ ฿นสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม ละกระทวงอืไนโ ทีไกีไยวขຌองกับการจัดการทรพัยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ชน กระทรวง
กษตรละสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงการทองทีไยวละกีฬา กระทรวงพลังงาน 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข ละกระทรวงอุตสาหกรรม ฯลฯ รวมถึงหนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
ควรมีบทบาท฿นการชืไอมยงละบูรณาการผนของหนวยงานกับนยบายละผนฯ พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕ 
รวมทัๅงถายทอดปງาหมายพืไอน าเปสูการปฏิบัติ฿หຌปຓนเป฿นทิศทางดียวกัน นอกจากนีๅ ควรพัฒนาครืไองมือ
ละกลเกพืไออ านวยความสะดวก฿หຌตละภาคสวนสามารถด านินการตามนวทางของนยบายละผนฯ 
พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕ ชน มีมาตรการสนับสนุนทางดຌานการงินกกิจกรรมทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม  
ละมาตรการพืไอสรຌางความรับผิดชอบกผูຌกอมลพิษ ปຓนตຌน ตลอดจนสรຌางบทบาทการมีสวนรวมของ
ครือขายภาคประชาสังคม อยางเรกใตาม ฿นการด านินนยบายละครงการตางโ ของภาครัฐ ควรตຌองมี
กลเก฿นการพิจารณาพืไอเม฿หຌกิดผลกระทบตอสิไงวดลຌอม ละควรปຓนผูຌทีไมีบทบาท฿นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿นล าดับตຌน 

๎) หนวยงานภาครัฐระดับภาคละสวนภูมิภาค เดຌก หนวยงานระดับภาคทีไสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ชน ส านักงานสิไงวดลຌอมภาค ส านักงานทรัพยากรนๅ าภาค 
ปຓนตຌน ละส านักงานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมจังหวัด ซึไง ปຓนหนวยงานทีไมีความชืไอมยง
ระหวางสวนกลางกับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ควรมีบทบาท฿นการถายทอดปງาหมายของนยบายละผนฯ 
พ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๓๕ ลงสูระดับพืๅนทีไดยก าหนดคาปງาหมาย฿หຌหมาะสมกับศักยภาพของสภาพพืๅนทีไ 
จัดท าผนละด านินงาน฿หຌสอดคลຌองกับนยบายละผนฯ พ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๓๕ ละประสานชีๅจง฿หຌ
ความรูຌละปຓนทีไปรึกษา฿หຌกับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน รวมทัๅงปຓนผูຌรวบรวม ติดตามขຌอมูล ละจัดสง
฿หຌกับหนวยงานสวนกลาง พืไอประมวลผลสนอตอกลเก฿นการก ากับดูลพิจารณาตอเป 

๏) องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ปຓนองค์กรหลักทีไมีบทบาทส าคัญ฿นการบริหารจัดการ฿น
ระดับพืๅนทีไ มีความ฿กลຌชิดกับชุมชนซึไงสามารถรูຌถึงสภาพปัญหา฿นพืๅนทีไปຓนอยางดี ดังนัๅน องค์กรปกครอง



 

ํ๐๕ 

 

สวนทຌองถิไนจึงควรนຌนรูปบบการบูรณาการประดในรวมกัน฿นการจัดการปัญหา ชน ปัญหาดຌานทรัพยากรนๅ า
กับปัญหาการ฿ชຌประยชน์ทีไดิน ปัญหาปริมาณขยะกับความตຌองการพลังงาน ปຓนตຌน นอกจากนีๅ ควรสริมสรຌาง
ศักยภาพของชุมชน฿หຌมีความขຌมขใง ดยริริไมครงการทีไปຓนความตຌองการของชุมชน สรຌางกระบวนการ 

มีสวนรวมพืไอ฿หຌกิดความรูຌสึกหวงหนละชวยกันดูลรักษา พืไอ฿หຌปຓนเป฿นทิศทางละปງาหมายดียวกัน
กับนยบายละผนฯ พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕ 

๐) ภาคอกชน ปຓนกลเกส าคัญ฿นระบบศรษฐกิจ ซึไงกิจกรรม฿นระบบศรษฐกิจปຓนปัจจยั
หลักทีไสงผลกระทบตอระบบสังคมละสิไงวดลຌอม มຌวาระบบศรษฐกิจจะมีความส าคัญตอการด ารงชีวิต
ละการพัฒนาของประทศ ตผูຌผลิตละผูຌ฿หຌบริการควรตຌองมีความรับผิดชอบตอสังคม ลดภาระทีไจะ  

เมกอ฿หຌกิดความสียหายตอระบบนิวศ ค านึงถึงการผลิตละการบริการทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมตลอด 

วัฏจักรวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ พัฒนากระบวนการผลิตสินคຌาละบริการทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม พัฒนา
ทคนลยีทนการน าขຌาจากตางประทศ สรຌางละปรับปรุงระบบการจัดการ฿หຌปຓนมาตรฐานทีไ ปຓนสากล
ละปຓนทีไยอมรับ ดยสอดรับกับทิศทางละปງาหมายของนยบายละผนฯ พ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๓๕ 

๑) องค์กรพัฒนาอกชน ปຓนองค์กรทีไเมสวงหาผลประยชน์ซึไงมีบทบาทส าคัญตอการ
รักษาสิไงวดลຌอมคือ ปຓนคนกลางทีไชวยสรຌางสมดุลระหวางภาครัฐ ภาคประชาชน ละธุรกิจอกชน  
ดยสามารถด านินกิจกรรมทัๅงภาย฿นประทศตัๅงตระดับชุมชน จนถึงภายนอกประทศระดับนานาชาติ 
ดังนัๅน องค์กรพัฒนาอกชนจึงควรมีบทบาท฿นการสรຌางองค์ความรูຌ วิคราะห์ละประมวลขຌอทใจจริง 

พืไอน าสนอตอสาธารณชน฿หຌกิดความรูຌ ความขຌา฿จ ละความตระหนัก รวมทัๅงริริไมการด า นินกิจกรรม
฿นการสงสริม฿หຌกิดการอนุรักษ์ละฟຕนฟูทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿นภาคประชาชน ละธุรกิจ
อกชน ตลอดจนสามารถสนอนะขຌอมูลละนวทางการกຌเขปัญหาพืไอประกอบการพิจารณาตัดสิน฿จ
ตอภาครัฐ 

๒) สถาบันการศึกษา ปຓนหลงความรูຌ ละสรຌางองค์ความรูຌ฿หຌกับผูຌรียน รวมทัๅงผลิต
ขຌอมูลองค์ความรูຌ฿หຌกับสังคม ดังนัๅน สถาบันการศึกษา฿นตละระดับควรพิจารณาสอดทรกนืๅอหา 

ดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมเวຌ฿นหลักสูตรทุกสาขา พืไอ฿หຌปຓนพืๅนฐานของกระบวนการคิด  

฿นการ฿ชຌชีวิตประจ าวันละการประกอบอาชีพ รวมทัๅงตอยอดเปสูการพัฒนาทคนลยีละนวัตกรรม 

ทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม 

๓) ประชาชน ปຓนผูຌบริภคทีไสรຌางอุปสงค์฿นระบบศรษฐกิจ การตัดสิน฿จลือกซืๅอหรือ 

฿ชຌบริการยอมสงผลตอผูຌผลิตละผูຌ฿หຌบริการ ละการลือกซืๅอสินคຌาหรือบริการทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม 

จะสรຌางกระส฿หຌกิดการปลีไยนปลงเป฿นทิศทางทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมมากขึๅน ดังนัๅน ประชาชนตຌองมี
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม฿นการด ารงชีวิตทีไจะเมสรຌางภาระตอสิไงวดลຌอม ละควรรวมมือ
กับหนวยงานภาครัฐ฿นการรณรงค์พืไอดูลรักษาสิไงวดลຌอม หรือสนอความหในพืไอริริไมครงการทีไปຓน
ประยชน์ตอสิไงวดลຌอม รวมทัๅงกลุมผูຌบริภคทีไ฿ชຌประยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติดยตรง฿นการด ารงชีวิต 
ชน ชุมชน฿นปຆา ปຓนตຌน ทีไจะตຌองหวงหน ละมีสวนรวม฿นการดูลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 



 

ํ๑์ 

 

๔) สืไอมวลชน มีบทบาทส าคัญ฿นการสนอขຌอมูลขาวสารตางโ ตอสังคม สามารถขຌาถึง
กลุมปງาหมายปຓนจ านวนมาก สืไอมวลชนจึงปຓนครืไองมือละกลเกลทีไส าคัญทีไมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมของ
สังคมผานทางการน าสนอนืๅอหา฿นชองทางตางโ ละมีอิทธิพลสามารถชีๅน าความคิดของคน฿นสังคมดຌวย 
ดังนัๅน การผลิตสืไอควรปຓนสืไอทีไสรຌางสรรค์พืไอสรຌางจิตส านึกละความรวมมือ฿นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม ละสงสริมการบริภคอยางพอพียงละปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม สรຌางความขຌา฿จละ฿หຌ
ขຌอมูลทีไถูกตຌองพืไอปງองกันปัญหาความขัดยຌง฿นประดในทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมของสังคม 

๕) องค์การระหวางประทศ ปຓนกลเกการด านินความสัมพันธ์ระหวางประทศ รวมถึง
สนับสนุนความรวมมือละพัฒนากิจกรรมตางโ พืไอประยชน์ทางศรษฐกิจละสังคมของรัฐสมาชิกละ
มวลมนุษยชาติ ขณะทีไความชืไอมยงกันของระบบนิวศลกท า฿หຌประทศตางโ เมสามารถจ ากัดขอบขต
ของผลกระทบทีไกิดขึๅนจากปัญหาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ละจัดการปัญหาเดຌดยล าพัง อาทิ 
การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษทางทะล การจัดการทรัพยากรนๅ าระหวางประทศ ละการจัดการ
มลพิษขຌามดน ปຓนตຌน ดังนัๅน ประทศเทยจึงควร฿ชຌประยชน์จากองค์การระหวางประทศ฿นการสนับสนุน
ขຌอมูลชิงวิชาการ ประสบการณ์ นวทางปฏิบัติทีไดีละผูຌชีไยวชาญพืไอ฿หຌค าปรึกษา ปຓนวทีลกปลีไยน
ประสบการณ์ละสริมสรຌางครือขายระหวางประทศ สนับสนุนงบประมาณการด านินครงการทีไกีไยวกับ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม รวมทัๅงปຓนชองทาง฿นการสงสริมความรวมมือระหวางประทศ
฿นการจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมขຌามพรมดน 

๑.ํ.๐ สรຌางระบบการก ากับละการตรวจสอบการด านินงานตามนยบายละผนฯ  
พ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๓๕ ฿หຌมีประสิทธิภาพ 

ํ) การพัฒนาตัวชีๅวัดปງาหมายทีไมีลักษณะบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงาน (Joint 
KPI) นืไองจากประดในดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมปຓนประดในทีไมีความชืไอมยงหลายมิติ  
ทัๅงศรษฐกิจ สังคม ละสิไงวดลຌอม จึงมีหนวยงานทีไกีไยวขຌองจ านวนมากทัๅงระดับสวนกลางละระดับพืๅนทีไ 
ดังนัๅน หลายหนวยงานตຌองรวมมือกันพืไอด านินการ฿หຌบรรลุผลส ารใจตามปງาหมายตัวชีๅวัด ดยมีส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ปຓนหนวยประสานงานหลัก หารือรวมกับหนวยงาน฿นการพัฒนา
ละพิจารณาก าหนดตัวชีๅวัดยอยทีไมีความชืไอมยงกับประดในดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿หຌ
ปຓนปງาหมายรวมกันของตละหนวยงาน พืไอปຓนทิศทางการปฏิบัติงานอยางบูรณาการระหวางกระทรวง  
กลุมจังหวัด จังหวัด ละพืๅนทีไ รวมทัๅงประสานละสรຌางความขຌา฿จกับส านักงบประมาณพืไอพิจารณา
จัดสรรงบประมาณอยางบูรณาการ 

๎) การรายงานผลความกຌาวหนຌาของปງาหมายละตัวชีๅวัดตอคณะกรรมการระดับชาติ
นืไองจากการจัดท านยบายละผนฯ พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕ มีขัๅนตอนทีไตຌองผานความหในชอบจาก
คณะกรรมการสิไงวดลຌอมหงชาติ ละคณะรัฐมนตรี ตามล าดับ ลຌวจึงประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา  
ซึไงถือวาทุกหนวยงานเดຌรับทราบละพิจารณาน านวนยบายเปผนวกเวຌ฿นตละผนฉพาะดຌาน฿หຌ มี
ปງาหมายทิศทางดียวกัน อยางเรกใตาม พืไอ฿หຌการขับคลืไอนผานกลเกของคณะอนุกรรมการนยบายละ
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ผนการสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕ ละคณะกรรมการสิไงวดลຌอม
หงชาติมีประสิทธิผลมากขึๅน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมจึงควรมีการรายงานผล
ความกຌาวหนຌาของปງาหมายละตัวชีๅวัดปຓนระยะโ พืไอกระตุຌนละรงรัด฿หຌกิดการขับ คลืไอนตาม
นวนยบาย ละน าเปสูการบรรลุปງาหมายตัวชีๅวัด รวมทัๅงควรมีการสนอขຌอมูลกีไยวกับขຌอจ ากัด ปัญหา 
อุปสรรค฿นการถายทอดเปสูการปฏิบัติ หรือนวนยบายทีไเมสอดคลຌองละปຓนเปทิศทางดียวกับผน
ฉพาะดຌาน พืไอพิจารณาหานวทางกຌเขปัญหาตอเป 

๑.๎ การติดตามความกຌาวหนຌาละทบทวนนยบายละผนฯ พ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕ ปຓนระยะ 

๑.๎.ํ ระยะทีไ ํ การติดตามประมินความกຌาวหนຌาของนยบายละผนฯ พ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๓๕ 
฿นระยะ ๑ ป หลังจากประกาศ฿ชຌ พืไอรายงานความกຌาวหนຌา ปัญหาอุปสรรค฿นการด านินงาน น าสนอตอ
คณะอนุกรรมการนยบายละผนการสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ พ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๓๕ 
ละคณะกรรมการสิไงวดลຌอมหงชาติ พิจารณา ตามล าดับ รวมทัๅงปรับปรุงนวทางการด านินงานพืไอ
รงรัดการขับคลืไอนนยบายละผนฯ พ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๓๕ ฿นระยะตอเป  

๑.๎.๎ ระยะทีไ ๎ การติดตามประมินความกຌาวหนຌาของนยบายละผนฯ พ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๓๕ 
฿นระยะ ํ์ ป ซึไงปຓนระยะครึไงวลาของการประกาศ฿ชຌ พืไอประมวลผลความกຌาวหนຌา ละปัญหาอุปสรรค
฿นการด านินงาน รวมทัๅงปรับปรุงนวทางการด านินงานพืไอรงรัดการขับคลืไอนนยบายละผนฯ  
พ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๓๕ ฿นระยะตอเป ตลอดจน฿หຌมีการทบทวนนยบายละผนฯ พ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๓๕ 
พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับสถานการณ์ละนวนຌมทีไปลีไยนปลงเป ดยน าสนอคณะอนุกรรมการนยบายละ
ผนการสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ พ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๓๕ ละคณะกรรมการ
สิไงวดลຌอมหงชาติ พิจารณา ตามล าดับ 

๑.๎.๏ ระยะทีไ ๏ ประมินความกຌาวหนຌาผลสัมฤทธิ่ของนยบายละผนฯ พ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๓๕  
฿นระยะ ํ๑ ป พืไอประมวลความส ารใจ ละปัญหาอุปสรรค฿นการด านินงาน รวมทัๅงปรับปรุงนวทางการ
ด านินงานพืไอรงรัดการขับคลืไอนนยบายละผนฯ พ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๓๕ ฿นระยะตอเป ดยน าสนอ
คณะอนุกรรมการนยบายละผนการสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ พ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๓๕ 
ละคณะกรรมการสิไงวดลຌอมหงชาติ พิจารณา ตามล าดับ 

๑.๎.๐ ระยะทีไ ๐ ประมินผลสัมฤทธิ่มืไอสิๅนสุดระยะวลาของนยบายละผนฯ พ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๓๕ 
พืไอประมวลผลการด านินการทีไประสบความส ารใจ ละการด านินการทีไยังเมประสบความส ารใจ 
ตลอดจนปัญหาอุปสรรค ละสนอนะนวทาง฿นการจัดท านยบายละผนฯ ฉบับถัดเป ดยน าสนอ
คณะอนุกรรมการนยบายละผนการสงสริมละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอมหงชาติ พ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๓๕ 
ละคณะกรรมการสิไงวดลຌอมหงชาติ พิจารณา ตามล าดับ 
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อักษรยอชืไอหนวยงาน 
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อักษรยอชืไอหนวยงาน 
 

ตัวยอ ชืไอหนวยงาน 

กก. กระทรวงการทองทีไยวละกีฬา 
กค. กระทรวงการคลัง  
กต. กระทรวงการตางประทศ 

กษ. กระทรวงกษตรละสหกรณ์  
คค. กระทรวงคมนาคม 

ดศ. กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม 

ทร. กองทัพรือ 

ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม  
นร. ส านักนายกรัฐมนตร ี
พณ. กระทรวงพาณิชย ์

พน. กระทรวงพลังงาน  
พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย ์

มท. กระทรวงมหาดเทย 

รง. กระทรวงรงงาน 

วช. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยหงชาติ 
วท. กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี  
วธ. กระทรวงวัฒนธรรม 

ศร.ชล. ศูนย์ประสานงานการปฏิบัติ฿นการรักษาผลประยชน์ของชาติทางทะล 

สธ. กระทรวงสาธารณสุข  
อก. กระทรวงอุตสาหกรรม 
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