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คํานํา 
 

 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ระดับประเทศ เพื่อเปนกรอบชี้นําใหภาคีการพัฒนานําไปใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชวงเวลา 5 ปขางหนา และเปนการดําเนินการตามมาตรา 35 
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 โดยท่ีผานมา ไดมีการ
ประกาศใชแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมมาแลว รวม ๔ ฉบับ ไดแก แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
พ.ศ. 2542 - 2549 กรอบแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2545 - 2549 แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550 - 2554 และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 255๕ - 255๙ 

 การจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไดนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และหลักการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มาเปนแนวทาง 
ในการกําหนดมาตรการเพ่ือใหการจัดการและแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนไป 
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
ท้ังภายในและภายนอกประเทศและเปนเชิงรุก รวมถึงใหความสําคัญตอบทบาทและสิทธิของชุมชน 
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนไปอยางสอดคลองกับแนวคิดของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 1๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ท่ีมุงเสริมสรางภูมิคุมกันเพ่ือใหสังคมไทย
ยืนหยัดไดอยางม่ันคง เกิดภูมิคุมกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม และสงผลให 
การพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน 

 กระบวนการจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไดใหความสําคัญตอ
กระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวของ โดยผานการระดมความคิดเห็นในรูปแบบตางๆ 
ท้ังการประชุมกลุมยอย การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน ในสวนกลาง สวนภูมิภาค และประเทศ เพ่ือใหได
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ท่ีสามารถขับเคลื่อนและนําไปปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิผล และเปนรูปธรรม นอกจากนี้ การจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ อยูภายใตการกํากับ
ดูแลของคณะอนุกรรมการแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม และคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติซ่ึงได
เห็นชอบกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ ฉบับนี้ แลวเม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ จากนั้น 
จะนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ และประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา ตอไป  

 ดังนั้น หวังเปนอยางยิ่งวา ทุกภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวของจะไดใหความสําคัญตอการนําแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือมุงใหประเทศมีการพัฒนาท่ียั่งยืนในระยะตอไป  
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ก 

สวนท่ี 1 

สรุปสาระสําคัญ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 25๖๐ - 25๖๔ 

๑. หลักการและเหตุผล 

ในชวงหลายทศวรรษท่ีผานมา ประเทศไทยไดมุงพัฒนาเศรษฐกิจโดยอาศัยฐานทรัพยากรธรรมชาติ
เปนปจจัยพ้ืนฐานในการผลิต เพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหทัดเทียมกับนานาประเทศ 
และกระตุนการสรางมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติของประเทศใหอยูในเกณฑท่ีดี ซ่ึงผลการพัฒนา
ดังกลาว ทําใหทรัพยากรธรรมชาติของประเทศรอยหรอและคุณภาพสิ่งแวดลอมทรุดโทรมลงอยางตอเนื่อง 
ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ท้ังในระดับโลก ภูมิภาค และภายในประเทศ ซ่ึงประเทศไทยตองเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ดวยเชนกัน  

อยางไรก็ตาม ประเทศไทยไดตระหนักและเตรียมความพรอมในการรับมือและปองกันผลกระทบ 
ท่ีจะเกิดข้ึนตอการทําลายและสรางความเสื่อมโทรมแกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขณะเดียวกัน 
ก็ไมเปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยไดจัดทํานโยบายและแผนการสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๕๙ (ระยะยาว 20 ป) ข้ึนเปนฉบับแรก ตาม 
ท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๑๓ (๑) ของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ซ่ึงไดกําหนดใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภายใตกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานหลักในการจัดทํานโยบายและแผนดังกลาว เพ่ือนําเสนอ
ตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ และคณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามลําดับ โดยปจจุบันอยูระหวางการจัดทํา
นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ซ่ึงนโยบายและ
แผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ จะถายทอดเปนแผนปฏิบัติการระยะกลาง ๕ ป หรือก็คือ 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ตามมาตรา ๓๕ ของพระราชบัญญัติฯ และท่ีผานมา สํานักงานฯ ไดมีการจัดทํา
มาแลวรวม ๔ ฉบับ ไดแก แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๙ กรอบแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ และฉบับท่ีใชอยู
ปจจุบันคือ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ซ่ึงกําลังจะสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ 
จึงไดมีการเตรียมการจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  

ในการจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไดมีการศึกษา รวบรวมขอมูล 
และนําผลการศึกษาตางๆ มาวิเคราะหและประเมินผล ไดแก ผลการติดตามและประเมินผลชวงระยะ
สุดทายของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ แนวทางการดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ การดําเนินงานภายใตความรวมมือระหวางประเทศ และ
กรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ซ่ึงไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เม่ือวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และไดนําเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพ่ือพิจารณานําประเด็นยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไปบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ท้ังนี้ เพ่ือใหแผนระดับชาติท้ัง 2 ฉบับดังกลาว มีการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน 
มีความสอดคลอง เก้ือหนุนกัน และสงเสริมใหการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 



 

ข 

เศรษฐกิจ และสังคม มีทิศทางและเปาหมายท่ีชัดเจน มีการพัฒนาอยางสมดุล และเปนธรรมท่ีจะนํา
ประเทศไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนไดในท่ีสุด 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฉบับนี้ ไดเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน 
องคกรระหวางประเทศ สถาบันการศึกษา และประชาชนท่ีเก่ียวของ ไดเขามามีสวนรวมในการให
ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ โดยผานการประชุมกลุมยอยตามรายประเด็นยุทธศาสตร จํานวน ๕ ครั้ง  
การสัมมนารับฟงความคิดเห็นในระดับภูมิภาค จํานวน ๔ ครั้ง และระดับประเทศ จํานวน ๑ ครั้ง รวมถึง
การประชุมแนวทางการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพ่ือใหไดแผนท่ี
สามารถถายทอดเปนแผนงาน/โครงการของหนวยงาน และดําเนินการไดอยางเห็นผลเปนรูปธรรมและมี
ประสิทธิผล จํานวน ๑ ครั้ง โดยผลท่ีไดจากการประชุมตางๆ ดังกลาว ไดนํามาปรับปรุง แกไขแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมฯ ใหมีความครบถวนและสมบูรณ เพ่ือนําเสนอตอคณะอนุกรรมการแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม และคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ พิจารณาใหความเห็นชอบ จากนั้นจึงนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ และประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา ตอไป 

2. แนวคิด 

การจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไดนอมนําพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนแนวทาง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือใหทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของเกิดความตระหนัก
ตอการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางรอบคอบ เปนไปตามหลักวิชาการ มีเหตุผล มีความ
พอประมาณ มีความถูกตอง เหมาะสมและเปนธรรม เพ่ือสรางภูมิคุมกันใหแกฐานทรัพยากรธรรมชาติ และ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยมุงถึงประโยชนแทจริงตอประเทศชาติทั้งในปจจุบันและอนาคต รวมท้ังยังใช
เปนแนวทางในการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
โดยใชภูมิปญญาทองถ่ินประกอบการตัดสินใจ และมีการบูรณาการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมท่ีผสมผสานกับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ และสังคม ซ่ึงจะนําไปสูการสรางสมดุลและการพัฒนา
ท่ียั่งยืนของประเทศ 

นอกจากนี้ ไดนํารางกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป และยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มาเปนแนวทางการการจัดทําแผนฯ ฉบับนี้ดวย 

3. หลักการ 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมี 10 หลักการท่ีสําคัญ ดังนี้ 

๓.๑ การพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development) เปนหลักการท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนา
ประเทศอยางมีดุลยภาพ ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม ซ่ึงจะตองเก้ือกูลและไมกอใหเกิด
ความขัดแยงตอกัน โดยการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีการพัฒนาอยางมีคุณภาพและแขงขันได ตองคํานึงถึง
ขีดจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีจําเปนตองสงวน และรักษาไวใชประโยชนไดอยางยาวนาน 
โดยมีการใชทรัพยากรทุกชนิดอยางประหยัด มีประสิทธิภาพสูงสุด และไมสงผลกระทบตอความตองการ
ของสังคมท้ังในปจจุบันและอนาคต  
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เศรษฐกิจ และสังคม มีทิศทางและเปาหมายท่ีชัดเจน มีการพัฒนาอยางสมดุล และเปนธรรมท่ีจะนํา
ประเทศไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนไดในท่ีสุด 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฉบับนี้ ไดเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน 
องคกรระหวางประเทศ สถาบันการศึกษา และประชาชนท่ีเก่ียวของ ไดเขามามีสวนรวมในการให
ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ โดยผานการประชุมกลุมยอยตามรายประเด็นยุทธศาสตร จํานวน ๕ ครั้ง  
การสัมมนารับฟงความคิดเห็นในระดับภูมิภาค จํานวน ๔ ครั้ง และระดับประเทศ จํานวน ๑ ครั้ง รวมถึง
การประชุมแนวทางการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพ่ือใหไดแผนท่ี
สามารถถายทอดเปนแผนงาน/โครงการของหนวยงาน และดําเนินการไดอยางเห็นผลเปนรูปธรรมและมี
ประสิทธิผล จํานวน ๑ ครั้ง โดยผลท่ีไดจากการประชุมตางๆ ดังกลาว ไดนํามาปรับปรุง แกไขแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมฯ ใหมีความครบถวนและสมบูรณ เพ่ือนําเสนอตอคณะอนุกรรมการแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม และคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ พิจารณาใหความเห็นชอบ จากนั้นจึงนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ และประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา ตอไป 

2. แนวคิด 

การจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไดนอมนําพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนแนวทาง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือใหทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของเกิดความตระหนัก
ตอการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางรอบคอบ เปนไปตามหลักวิชาการ มีเหตุผล มีความ
พอประมาณ มีความถูกตอง เหมาะสมและเปนธรรม เพ่ือสรางภูมิคุมกันใหแกฐานทรัพยากรธรรมชาติ และ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยมุงถึงประโยชนแทจริงตอประเทศชาติทั้งในปจจุบันและอนาคต รวมท้ังยังใช
เปนแนวทางในการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
โดยใชภูมิปญญาทองถ่ินประกอบการตัดสินใจ และมีการบูรณาการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมท่ีผสมผสานกับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ และสังคม ซ่ึงจะนําไปสูการสรางสมดุลและการพัฒนา
ท่ียั่งยืนของประเทศ 

นอกจากนี้ ไดนํารางกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป และยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มาเปนแนวทางการการจัดทําแผนฯ ฉบับนี้ดวย 

3. หลักการ 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมี 10 หลักการท่ีสําคัญ ดังนี้ 

๓.๑ การพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development) เปนหลักการท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนา
ประเทศอยางมีดุลยภาพ ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม ซ่ึงจะตองเก้ือกูลและไมกอใหเกิด
ความขัดแยงตอกัน โดยการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีการพัฒนาอยางมีคุณภาพและแขงขันได ตองคํานึงถึง
ขีดจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีจําเปนตองสงวน และรักษาไวใชประโยชนไดอยางยาวนาน 
โดยมีการใชทรัพยากรทุกชนิดอยางประหยัด มีประสิทธิภาพสูงสุด และไมสงผลกระทบตอความตองการ
ของสังคมท้ังในปจจุบันและอนาคต  
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๓.๒ การบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศ (Ecosystem Approach) เปนหลักการท่ีคํานึงถึงความสัมพันธ
เชิงระบบหรือองครวม (Holistic Approach) เพ่ือการดํารงอยูของระบบนิเวศอยางสมดุล และตอบสนองตอ
ความตองการของมนุษย เพ่ือใหสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยมี
การบูรณาการดานการจัดการท่ีดิน น้ํา และสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยูในบริเวณนั้น ใหเกิดความสมดุล ท้ังการอนุรักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชประโยชนอยางยั่งยืน และการแบงปนผลประโยชนอยางเทาเทียมและเปนธรรม  

๓.๓ การระวังไวกอน (Precautionary Principle) เปนหลักการจัดการเชิงรุกท่ีเนนการปองกัน
ผลกระทบลวงหนา โดยสรางระบบภูมิคุมกันใหกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมี
ระบบนิเวศท่ีเปราะบางและพ้ืนท่ีเสี่ยง เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน และคํานึงถึงกิจกรรมท่ีจะ
กอใหเกิดความเสี่ยงและเปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษยหรือสิ่งแวดลอม 

๓.๔ ผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluters Pay Principle: PPP) เปนหลักการของการนําเครื่องมือ 
ทางเศรษฐศาสตรมาใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยผูกอมลพิษหรือผูกอความเสียหาย
ตอสิ่งแวดลอมตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนตอสุขภาพของมนุษย
หรือสิ่งแวดลอม 

๓.๕ ผูไดรับผลประโยชนเปนผูจาย (Beneficiaries Pay Principle: BPP) เปนหลักการการสงเสริม
ความรับผิดชอบ โดยสรางแรงจูงใจใหผูท่ีไดรับผลประโยชนเปนผูจายคาตอบแทนใหกับผูใหบริการดาน
ระบบนิเวศท้ังท่ีอยูตนทาง และปลายทาง รวมถึงสรางความเปนธรรมใหกับผูเสียประโยชน เพ่ือลดความ
ขัดแยงทางสังคมอันเกิดจากการนําทรัพยากรธรรมชาติไปใชประโยชน และทําใหเกิดผลลัพธท่ีทุกสวน 
ท่ีเก่ียวของไดรับประโยชนรวมกัน  

๓.๖ ความเปนหุนสวนของรัฐ - เอกชน (Public - Private Partnership: PPP) เปนหลักการท่ีใช
สรางการรวมรับผิดชอบ และควรนํามาใชควบคูกับหลักการผู กอมลพิษเปนผู จาย เพื่อสงเสริมให
ภาคเอกชนเขามาลงทุนและมีบทบาทในการจัดการสิ่งแวดลอมมากข้ึน รวมท้ังเปนหลักการการดําเนิน
โครงการแบบการบริการสาธารณะใหเกิดความสําเร็จ รวมถึงเกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมระหวางรัฐและภาคสวนอ่ืนท่ีไมใชรัฐ 

๓.๗ ธรรมาภิบาล (Good Governance) เปนหลักการการบริหารจัดการท่ีดีท่ีทุกหนวยงานควร
นํามาใชเปนแนวทางในการบริหารงาน ท้ังดานศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกตองชอบธรรม 
ท้ังปวง ซ่ึงวิญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ เพ่ือสงผลใหองคกรมีความสรางสรรค มีศักยภาพและ
ประสิทธิภาพ และทําใหบุคคลภายนอกศรัทธาและเชื่อม่ันในองคกร โดยองคประกอบของหลักธรรมาภิบาล 
มี ๖ ประการคือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ 
และหลักความคุมคา 

๓.๘ การขยายความรับผิดชอบแกผูผลิต (Extended Producer Responsibility: EPR) เปน
หลักการเพ่ิมขอบเขตความรับผิดชอบของผูผลิตใหครอบคลุมในแตละชวงของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ เพ่ือให
ผูผลิตมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตและสงผลใหคุณภาพสิ่งแวดลอมดีข้ึน ตั้งแตการรับคืน การรีไซเคิล 
และการกําจัดซากผลิตภัณฑ รวมท้ังมุงเนนใหผูผลิตมีการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑและ
ระบบการผลิตใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหผลิตภัณฑมีอายุการใชงานยาวนานข้ึน และลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม  



 

ง 

๓.๙ การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ (Resource Decoupling/Resource Efficiency) 
เปนหลักการลดอัตราการใชทรัพยากรตอหนวยกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเปนการลดการใชปริมาณ
ทรัพยากรในสวนของวัสดุ พลังงาน น้ํา และทรัพยากรตางๆ ท่ีจะตองนําไปใชในการดําเนินกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจใหเปนไปในระดับปกติ สงผลใหเกิดการเพ่ิมผลิตภาพการใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งข้ึน และลดปริมาณการเกิดมลพิษโดยรวมจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกลาว 

 ๓.๑๐ สิทธิมนุษยชน (Human Rights) เปนหลักการที่คํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 
ของความเปนมนุษย มีความเสมอภาค เปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ ไมวาจะแตกตางกัน หรือมีความไมเทาเทียมกัน
ทางเศรษฐกิจและสังคมมากนอยเพียงใดก็ตาม หลักสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ไดแก สิทธิและการมีสวนรวมในการอนุรักษ คุมครองทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม สิทธิในการท่ีจะดํารงชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดีและมีคุณภาพ และสิทธิในการไดใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  

4. วิสัยทัศน 

อนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม มีส่ิงแวดลอมท่ีดี และ
มุงสูการเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

๕. พันธกิจ 

ประเทศไทยมีการอนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือใหมี
การใชประโยชนอยางคุมคา สมดุล และเปนธรรม รวมท้ังสิ่งแวดลอมไดรับการจัดการใหมีคุณภาพท่ีดี  
บนพ้ืนฐานการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

๖. วัตถุประสงค 

๖.1 เพ่ือใหทุกภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวของมีทิศทางและเปาหมายท่ีชัดเจน สามารถนําไปใชเปน
แนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางบูรณาการ และมีประสิทธิภาพ  

๖.2 เพ่ือใหการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนไปอยางเหมาะสม สอดคลอง
กับแนวทางการพัฒนาประเทศ และชวยเสริมสรางความสมดุล เปนธรรม และบรรลุเปาหมาย บนพ้ืนฐาน 
การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

๗. เปาประสงค 

เพ่ือใหแนวทางการดําเนินงานในระดับปฏิบัติมีทิศทางท่ีชัดเจน สามารถขับเคลื่อนงานดานการอนุรักษ 
ฟนฟู และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ใหบรรลุเปาหมายไดอยางเปนรูปธรรม บนพ้ืนฐานการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

๘. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2564 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตรสําคัญคือ  

 



 

จ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม  
ยุทธศาสตรท่ี 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี ไดรับการปองกัน บําบัด และฟนฟู  
ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา และยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 

 และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม ใหความสําคัญตอ 
การอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ โดยคํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว
ของระบบนิเวศธรรมชาติ เพ่ือรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความสมดุลและเปนธรรม 
โดยมีเปาหมายของยุทธศาสตรคือ ใหฐานทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพไดรับการ
สงเสริมท้ังการอนุรักษ ฟนฟูและใชประโยชนอยางสมดุล เปนธรรม และเกิดความม่ันคง และมี 2 กลยุทธ
สําคัญคือ กลยุทธท่ี 1.1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนอยางยั่งยืน 
ประกอบดวย 6 แผนงาน ไดแก แผนงานทรัพยากรปาไม แผนงานทรัพยากรน้ํา/น้ําบาดาล แผนงานทรัพยากร
ดินและท่ีดิน แผนงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝง แผนงานทรัพยากรธรณี และแผนงานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และกลยุทธท่ี 1.2 การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความยั่งยืน ประกอบดวย 
3 แผนงาน ไดแก แผนงานการมีสวนรวมในการจัดการ แผนงานการเสริมสรางศักยภาพการจัดการ และแผนงาน
การเสริมสรางความรูและความตระหนัก โดยมี ๑๑ ตัวชี้วัดท่ีสําคัญคือ (๑) มีการประกาศใชแผนท่ีแนวเขตพ้ืนท่ีปา
ท่ีมีแนวเขตเดียวกัน (One Map) และจํานวนพ้ืนท่ีจัดท่ีดินทํากินใหชุมชน (๒) รอยละของพ้ืนท่ีการถือครองท่ีดิน
แตละประเภทเทียบกับพ้ืนท่ีท้ังประเทศเพ่ิมข้ึน (๓) พ้ืนท่ีท่ีมีสภาพปารอยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศ แบงเปน
พ้ืนท่ีปาอนุรักษรอยละ 25 และพ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจรอยละ 15 (๔) ระดับการดําเนินงานการจัดการทรัพยากร
น้ําแบบบูรณาการ IWRM (ดัชนี ๐ - ๑๐๐) เพ่ิมข้ึน (๕) รอยละของพ้ืนท่ีดินท่ีถูกทําใหเสื่อมโทรมเทียบกับ 
พ้ืนท่ีดินท้ังหมดลดลง (๖) ชายฝงท่ีถูกกัดเซาะไดรับการจัดการตามแนวทางและมาตรการ หรือมีโครงสราง
ท่ีเหมาะสมเพ่ิมข้ึน (๗) ปะการังท่ีมีชีวิตมีปริมาณเพ่ิมข้ึนรอยละ ๓ - ๙ (๘) อัตราการจับสัตวน้ําตอการลง 
แรงประมงทะเล (Catch Per Unit Effort: CPUE) ใน ๑ ชั่วโมง ในนานน้ําไทยเพ่ิมข้ึน (๙) ยุทธศาสตร นโยบาย 
และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรแรไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (๑๐) อัตราการสูญเสียชนิดพันธุ
ท่ีถูกคุกคาม ชนิดพันธุเฉพาะถ่ิน และแหลงท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติลดลง และ (๑๑) สัดสวนเรื่องรองเรียน
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีไดรับการดําเนินการเพ่ิมข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีดี ไดรับการปองกัน บําบัด และฟนฟู มุงเนน 
ใหความสําคัญกับการปองกันปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึน ณ แหลงกําเนิด ลดปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึน 
ในทุกข้ันตอน สนับสนุนการนํากลับมาใชใหม และมีระบบการจัดการแบบรวมศูนยในการจัดการของเสีย 
ท่ีเกิดข้ึน รวมถึงเพ่ิมความรับผิดชอบของผูผลิตใหมีบทบาทในการจัดการผลิตภัณฑของตนเองและ 
ซากผลิตภัณฑท่ีเกิดข้ึนอยางครบวงจร โดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการ โดยมีเปาหมาย
ของยุทธศาสตรคือ สิ่งแวดลอมไดรับการจัดการท่ีดีอยางมีคุณภาพท้ังการปองกัน บําบัด ฟนฟู และการถายทอด
สิ่งแวดลอมท่ีดีสูรุนตอไป และมี ๓ กลยุทธสําคัญคือ กลยุทธท่ี 2.๑ การปองกัน ลด และขจัดมลพิษ 
ประกอบดวย 4 แผนงาน ไดแก แผนงานการพัฒนาเครื่องมือกลไกการบริหารจัดการ แผนงานการจัดการ
น้ําเสีย แผนงานการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง และแผนงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และ 
ของเสียอันตราย กลยุทธท่ี 2.๒ การเยียวยาชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ ประกอบดวย 2 แผนงาน ไดแก 
แผนงานการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินและกฎหมาย และแผนงานการฟนฟูพ้ืนท่ีวิกฤติท่ีสงผลกระทบตอ
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สิ่งแวดลอม และกลยุทธท่ี 2.๓ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมชุมชน และสิ่งแวดลอมอ่ืน ประกอบดวย  
2 แผนงาน ไดแก แผนงานการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน และแผนงานการจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรม โดยมี ๖ ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ไดแก (๑) คุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินอยูในเกณฑดี 
รอยละ ๘๐ (๒) คุณภาพอากาศมีจํานวนวันท่ีคาฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) อยูในเกณฑ
มาตรฐานรอยละ 99 (๓) ขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ไมนอยกวา 
รอยละ ๗๕ โดยมีอัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน (Recycle) ไมนอยกวารอยละ ๓๐ ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยท่ัวประเทศ (๔) ของเสียอันตรายชุมชนไดรับการรวบรวมและสงไปกําจัดอยางถูกตองตาม 
หลักวิชาการ ไมนอยกวารอยละ ๓๐ (๕) จํานวนพ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง ไมนอยกวา ๑๐ ตารางเมตรตอคน 
และ (๖) มาตรฐานคุณภาพของสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรมไดรับการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคา และ
ย่ังยืน เพ่ือใหทุกภาคสวนใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ และลดการเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมใหนอยท่ีสุด และพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน โดยมีเปาหมายของ
ยุทธศาสตรคือ การใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีความคุมคา และยั่งยืน 
และมี ๓ กลยุทธสําคัญคือ กลยุทธท่ี 3.๑ การสงเสริมการบริโภคท่ียั่งยืน ประกอบดวย ๒ แผนงาน ไดแก 
แผนงานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และแผนงานการสงเสริมพลังงานท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม กลยุทธท่ี 3.๒ การสงเสริมการผลิตและบริการท่ียั่งยืน ประกอบดวย ๓ แผนงาน ไดแก แผนงาน
การเกษตร แผนงานการอุตสาหกรรม และแผนงานการทองเท่ียว และกลยุทธท่ี ๓.3 การพัฒนาเศรษฐกิจบน
ฐานทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน ประกอบดวย ๒ แผนงาน ไดแก แผนงานการใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และแผนงานการเพ่ิมมูลคาในการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพ โดยมี ๘ ตัวชี้วัดท่ี
สําคัญ ไดแก (๑) การบริโภคพ้ืนฐานตอการใชทรัพยากร (Material Footprint: MF) ของประเทศ และ 
การบริโภคพ้ืนฐานตอการใชทรัพยากรตอคนลดลง (๒) สัดสวนของหนวยงานท่ีเขารวมดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง
สินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสัดสวนปริมาณการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน (๓) สัดสวนการใชพลังงานตอจีดีพีลดลง (๔) รอยละของจํานวนฟารมท่ีไดรับ 
การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับพืช และรอยละของพ้ืนท่ีเกษตรอินทรียเพ่ิมข้ึน 
(๕) จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเขารวมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวเพ่ิมข้ึน และผานเกณฑระดับสี่ข้ึนไป
เพ่ิมข้ึน (๖) พ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จํานวน ๑๕ พ้ืนท่ี (๗) จํานวนแหลงทองเท่ียว
และสถานประกอบการท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานการทองเท่ียวไทยเพ่ิมข้ึน และ (๘) มีการประกาศใช
กฎระเบียบเก่ียวกับการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนท่ีครอบคลุมทรัพยากรชีวภาพ 

 ยุทธศาสตรท่ี 4  การสรางศักยภาพเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ  
และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ เปนการสรางศักยภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีมีความเปราะบาง 
และมีความเสี่ยงใหสามารถเตรียมพรอมรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ท่ีเกิดข้ึน โดยสรางความรู ความเขาใจแกประชาชน ตลอดจนใหความสําคัญตอการเสริมสรางความรวมมือ
ในการดําเนินงานตามพันธกรณีและความตกลงกับประเทศเพ่ือนบาน ภูมิภาค และประชาคมโลก ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีเปาหมายของยุทธศาสตรคือ ทุกภาคสวนมีศักยภาพในการรับมือ
ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และมีความพรอมในความรวมมือดานสิ่งแวดลอมกับ
ตางประเทศ ท้ังในระดับภูมิภาคและโลกท่ีเปนเชิงรุก และมี ๓ กลยุทธสําคัญคือ กลยุทธท่ี 4.๑ การสราง
ความรู ความเขาใจ และพัฒนาศักยภาพของประชาชนดานการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ประกอบดวย 
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๒ แผนงาน ไดแก แผนงานการสรางความรู ความเขาใจและพัฒนาศักยภาพของประชาชน และแผนงานการ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจก กลยุทธท่ี 4.๒ การพัฒนาแผนงานและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบดวย ๒ แผนงาน ไดแก แผนงานการสรางความพรอมและ 
ขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชน และแผนงานการสรางความสามารถในการปรับตัวของภาคสวนตางๆ 
และกลยุทธท่ี 4.๓ การพัฒนาความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 
ประกอบดวย ๒ แผนงาน ไดแก แผนงานการพัฒนาและกระตุนบทบาทความรวมมือจากทุกภาคสวน และ
แผนงานการเสริมสรางความเขมแข็งดานความรวมมือในเวทีระหวางประเทศ โดยมี ๖ ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ไดแก 
(๑) ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศในภาคพลังงานและคมนาคมขนสง ลดลงรอยละ 7 - 20 
ภายในป พ.ศ. 2563 (เทียบเคียงกับกรณีพ้ืนฐาน (Business as Usual: BAU) โดยใชป พ.ศ. 2548 เปนปฐาน) 
(๒) สัดสวนพลังงานหมุนเวียนตอการใชพลังงานข้ันสุดทายเพ่ิมข้ึนเปนอยางนอยรอยละ ๒๕ (๓) จํานวน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบูรณาการการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไวในแผนพัฒนา
ทองถ่ินเพ่ิมข้ึน (๔) องคกรหรือเครือขายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในพ้ืนท่ี
ชุมชนเพ่ิมข้ึน (๕) จํานวนประชากรท่ีเสียชีวิต สูญหาย ไดรับบาดเจ็บ หรือตองโยกยาย/อพยพ เนื่องมาจาก 
ผลของภัยพิบัติทางธรรมชาติตอประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ลดลง และ (๖) จํานวนความรวมมือกับตางประเทศ
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมีกิจกรรมการดําเนินงานในแตละปเพ่ิมข้ึน  

๙.  การขับเคล่ือนแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 25๖๐ - 25๖๔ 

การขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ใหเกิดผลในทางปฏิบัติ บรรลุ
วัตถุประสงค เปาหมายและตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว จําเปนตองไดรับการสนับสนุน สงเสริม และผลักดันจาก 
ทุกภาคสวนอยางบูรณาการในทุกระดับ ท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคประชาชน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 
และองคกรตางๆ เพ่ือใหการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศมีทิศทางการดําเนินงาน
ท่ีมุงไปสูเปาหมายเดียวกัน ดังนั้น แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฉบับนี้จึงไดกําหนดกลไกในการขับเคลื่อน
และการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ ประเด็นท่ีมีความสําคัญในระดับพ้ืนท่ีซ่ึงควรดําเนินการเรงดวนและ
ผลักดันในระดับนโยบาย (Flagship Projects) และการติดตามประเมินผล ดังนี้ 

๙.1 กลไกในการขับเคล่ือนและการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ 

 การขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 25๖๐ - 25๖๔ ไปสูการปฏิบัติให
ประสบผลสําเร็จ ควรมีกลไกในการขับเคลื่อนและการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ ดังนี้ 

1) สรางความเขาใจกับสวนราชการท้ังในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ 
รวมถึงภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ ระยะแรก จัดประชุมเพ่ือประชาสัมพันธแผนฯ ใหไดรับทราบตั้งแตมีการ
ประกาศใช ท้ังในองคประกอบ และสาระสําคัญของแผนฯ เพ่ือใหรับรู มีความเขาใจ เกิดการยอมรับและ
และตระหนักถึงความสําคัญของแผนฯ และการเปนหนวยงานรับผิดชอบท่ีกําหนดไวในตัวชี้วัดและแนวทาง 
การปฏิบัติ เพ่ือนําไปวางแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกันและบูรณาการไวในยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการ
ของหนวยงาน สวนระยะตอไป จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถายทอดความรูในการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
การกําหนดตัวชี้วัด ตลอดจนการเขียนแผนงาน/โครงการ เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใหแกเจาหนาท่ี
ระดับทองถ่ินใหสามารถจัดทําแผนปฏิบัติการท่ีตอบสนองกับเปาประสงค ตัวชี้วัดและเปาหมายท่ีกําหนดไว
ในแผนฯ 



 

ซ 

2) สรางความรวมมือกับผูบริหารของหนวยงานหลัก ไดแก ผูบริหารของหนวยงานรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และผูบริหารขององคกรภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ โดยขอเขาพบเพ่ือชี้แจงทําความเขาใจและใหได 
รับทราบสาระสําคัญของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และเพ่ือรวมบูรณาการแผนงาน 
งบประมาณ และบุคลากรของหนวยงาน ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการปฏิบัติของแผนฯ 

3) สรางความเขาใจใหกับประชาชนและเอกชนไดรับทราบถึงผลประโยชนท่ีจะไดรับจาก
การดําเนินกิจกรรมตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยชี้แจงใหหนวยงาน
ปฏิบัติรับทราบอยางชัดเจนวา การดําเนินกิจกรรมใดๆ ในพ้ืนท่ี ระยะแรก ควรสรางความเขาใจใหกับ
ประชาชนและภาคเอกชนในพ้ืนท่ีไดรับทราบถึงผลประโยชนท่ีจะไดรับจากการดําเนินงานกิจกรรมเหลานั้น 
เพ่ือสรางแรงจูงใจใหหนวยงานรับผิดชอบมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีสอดคลองกับแผนฯ 

4) ประสานงานกับสํานักงบประมาณเพ่ือจัดหางบประมาณรองรับ และแหลงเงินอ่ืน  
โดยผูบริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตองประสานและทําความตกลง 
กับสํานักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง เพ่ือใหการสนับสนุนงบประมาณสําหรับการดําเนินกิจกรรม
ตามแผนฯ ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการบูรณาการการดําเนินงาน และนําไปสูความสัมฤทธิ์ผลของแผนฯ ไดในท่ีสุด 
นอกจากนี้ ควรพิจารณาแหลงเงินทุนอ่ืนท่ีมาจากภาคเอกชนซ่ึงเห็นความสําคัญของการดําเนินกิจกรรม
ตามแผนฯ และใหเงินทุนสนับสนุนการดําเนินงาน ซ่ึงเปนการสรางความรวมรับผิดชอบของภาคสวนตางๆ  
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเปนไปตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย หลักการ 
ผูไดรับผลประโยชนเปนผูจาย และหลักความเปนหุนสวนของรัฐ - เอกชน 

5) ประสานกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพ่ือใหตัวชี้วัดของแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมฯ ท่ีมีลักษณะบูรณาการงานรวมกัน เปนตัวชี้วัดรวมระหวางหนวยงาน รวมท้ังประสาน
กับหนวยงานท่ีกําหนดใหรับผิดชอบตัวชี้วัดของแผนฯ นําตัวชี้วัดไปกําหนดไวเปนหนึ่งตัวชี้วัดท่ีสําคัญ
ภายใตแผนปฏิบัติราชการ/แผนยุทธศาสตรของหนวยงาน เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดของแผนฯ 

6) สรางฐานขอมูลสําหรับตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
เพ่ือใหหนวยงานรับผิดชอบนําไปดําเนินการ ซ่ึงเปนกลไกสําคัญหนึ่งของการขับเคลื่อน การติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯ โดยสนับสนุนหนวยงานรับผิดชอบใหมีการสรางฐานขอมูล และมีการ
ปรับปรุงใหทันสมัย รวมถึงเผยแพรฐานขอมูลของแตละตัวชี้วัด เพ่ือใหการติดตามความกาวหนาของแผนฯ 
มีประสิทธิภาพ และเพ่ือชวยสนับสนุนการจัดทําแผนฯ ในระยะตอไปใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

7) ดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ
ตอผูบริหาร ทุก 6 เดือน รวมถึงเผยแพรสูสาธารณะผานทางเว็บไซต เพ่ือใหผูบริหารระดับสูงของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และผูบริหารระดับสูงของหนวยงานท่ีเก่ียวของไดรับทราบ
ความกาวหนา ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน รวมท้ังเผยแพรใหสาธารณะไดรับทราบ เพ่ือใหทุกภาคสวน
โดยเฉพาะภาคประชาชน และผูประกอบการภาคเอกชน ไดมีสวนรวมรับรูและรับทราบผลการดําเนินงาน 
ของภาครัฐ และรวมในการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนฯ เพ่ือสงเสริมความเปนหุนสวน 
ของสังคมในการรวมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

8) รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ซ่ึงเห็นชอบกับ 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไดรับทราบความกาวหนาการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค



 

ฌ 

และขอจํากัดท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน เพ่ือพิจารณาและใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอการปรับปรุง 
การดําเนินงาน ตลอดจนแนวทางการดําเนินงานในระยะตอไป 

 ๙.2 ประเด็นท่ีมีความสําคัญในระดับพ้ืนท่ีซ่ึงควรดําเนินการเรงดวนและผลักดันในระดับนโยบาย 
(Flagship Projects)  

  การแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศท่ีเกิดข้ึนไมสามารถจะ
จัดการในทุกเรื่องไปพรอมกันได จําเปนตองวางแผนและดําเนินการแกไขปญหาท่ีมีลําดับความสําคัญ
เรงดวนในระดับพ้ืนท่ีท่ีสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และสุขภาพของประชาชน รวมถึงมี
ความยุงยากซับซอนในการจัดการ ดังนั้น เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถดําเนินการแกไขปญหาแบบ
บูรณาการ ใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  
จึงไดเสนอโครงการสําคัญเรงดวน (Flagship Projects) ในระดับพ้ืนท่ี เพ่ือใหไดรับการแกไขและผลักดัน 
ในระดับนโยบายใหเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมใน 4 ภูมิภาคคือ ภาคเหนือ ปญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีปา และปญหา
หมอกควัน ภาคกลาง ปญหาน้ําทวมและภัยแลง ภาคตะวันออกและภาคใต ปญหาการกัดเซาะชายฝง  
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปญหาการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

 ๙.3 การติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการดําเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

ประกอบดวย ระยะเวลา กลไก และข้ันตอนการติดตามประเมินผล โดยจะแบงชวงระยะเวลาการติดตามเปน  
๒ ระยะ ไดแก ระยะท่ี ๑ การติดตามประเมินผลตามเปาหมายของแผนฯ ในระยะ ๒ ป หลังจากการประกาศใช
แผนฯ เพ่ือรายงานความกาวหนา และนําผลการประเมินท่ีไดมาใชประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนฯ  
ใหมีความสอดคลองกับสถานการณ และใชกําหนดกลยุทธในการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ เพ่ือให
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว และระยะท่ี ๒ การติดตามประเมินผลตามเปาหมาย เม่ือสิ้นสุด
ระยะเวลาของแผนฯ (๕ ป) เพ่ือรวบรวมปญหา อุปสรรคจากการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติท่ีได
เสนอไวในแผนฯ มาใชประกอบการจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในอนาคต และในสวนของกลไก
การติดตามประเมินผล มีดังนี้ 

1) จัดตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล โดยองคประกอบของกรรมการ ประกอบดวย 
ผูแทนจากหนวยงาน และภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ อาทิ ผูแทนจากสวนราชการท่ีเก่ียวของ นักวิชาการ 
และผูเชี่ยวชาญดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจากสถาบันการศึกษา สมาชิกสภาท่ีปรึกษา 
ในสวนท่ีเก่ียวของ กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ผูแทนภาคเอกชน ผูแทน
ภาคประชาสังคม และผูแทนองคกรเอกชนอิสระดานสิ่งแวดลอม เพ่ือทําหนาท่ีในการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2564 

2) จัดตั้งคณะทํางานยอย เพ่ือรวบรวมขอมูลท่ีจะใชในการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแนวทางการปฏิบัติภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และจัดทํารายงาน
ความกาวหนาผลการดําเนินงานทุก ๖ เดือน ใหผูบริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และผูบริหารระดับสูงของหนวยงานท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

3) ใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม โดยเริ่มจากการใหขอมูลขาวสาร การแสดงความคิดเห็น และการรวมติดตามและตรวจสอบ 
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4) จัดทําคูมือการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  
โดยมีขอมูลตัวชี้วัด หรือ Baseline Data เพ่ือใชในการติดตามประเมินผล พรอมท้ังใหระบุหนวยงานเจาของ
ขอมูล 

สําหรับข้ันตอนการติดตามประเมินผล ประกอบดวย ๕ ข้ันตอนหลักคือ (๑) ศึกษาและทํา

ความเขาใจในสาระสําคัญของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ และตัวชี้วัด (๒) กําหนดเกณฑเปรียบเทียบ

ในการติดตามประเมินผล (๓) รวบรวมขอมูลและจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด (๔) วิเคราะหและประมวลผล 

และ (๕) จัดทํารายงานการติดตามประเมินผล 

 



หลักการและเหตุผล สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     การประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

และการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมเพื่อกำาหนดทิศทางการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ ๕  ปีข้างหน้า

ส่วนที่ ๒



1 

สวนที่ ๒ 

หลักการและเหตุผล สถานการณทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
การประเมินผลแผนจัดการคณุภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  

และการวิเคราะหปจจัยแวดลอมเพื่อกําหนดทิศทางการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมในระยะ ๕ ปขางหนา 

1. หลกัการและเหตผุล 

ในชวงหลายทศวรรษที่ผานมา ประเทศไทยไดมุงพัฒนาเศรษฐกิจโดยอาศัยฐานทรัพยากรธรรมชาติ
เปนปจจัยพ้ืนฐานในการผลิต เพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันใหทัดเทียมกับนานาประเทศ และ
กระตุนการสรางมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติของประเทศใหอยูในเกณฑดี ซึ่งผลการพัฒนาดังกลาว 
ทําใหทรัพยากรธรรมชาติของประเทศรอยหรอและคุณภาพสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็วและตอเน่ือง 
รวมทั้งยังไมสามารถกาวพนกับดักประเทศรายไดปานกลาง และลดความเหลื่อมล้ําของสังคมได ประกอบกับ
กระแสโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางเทคโนโลยีแบบกาวกระโดดเปนแรงกระตุนใหเกิดความไรพรมแดน 
ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งในระดับโลก ภูมิภาค และประเทศ ซึ่งประเทศไทยตองเผชิญกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะขอผูกพันที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได
ตกลงรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียน เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๘ และขอตกลงความรวมมือดานตางๆ ที่จะเปน
แรงกดดันใหประเทศไทยตองเตรียมการเพ่ือสรางภูมิคุมกันในระยะตอไปดวย เชน การรวมตัวกันในกลุม
ประเทศสมาชิกภูมิภาคเดียวกันดานการคา การลงทุน เพ่ือใหมีอํานาจในการตอรองกับประเทศในภูมิภาคอ่ืน 
และการปองกันผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในลักษณะขามพรมแดน อันเกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจในวงกวาง
ขึ้น เชน มลพิษจากหมอกควันขามแดน การปลอยนํ้าเสียที่ไมผานการบําบัดลงสูแมนํ้าที่ไหลมาจากประเทศ
เพ่ือนบาน และการลักลอบคาสัตวปาขามแดน เปนตน 

อยางไรก็ตาม ประเทศไทยไดตระหนักและเตรียมความพรอมในการรับมือและปองกันผลกระทบ 
ที่จะเกิดขึ้นตอการทําลายและสรางความเสื่อมโทรมแกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขณะเดียวกัน 
ก็ไมเปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยไดจัดทํานโยบายและแผนการสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๕๙ (ระยะยาว 20 ป) ข้ึนเปนฉบับแรก ตาม 
ที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๓ (๑) ของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ซึ่งไดกําหนดใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภายใตกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานหลักในการจัดทํานโยบายและแผนดังกลาว เพ่ือนําเสนอ 
ตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ และคณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามลําดับ โดยปจจุบันอยูระหวางการจัดทํา
นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ซึ่งนโยบายและ
แผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ จะถายทอดเปนแผนปฏิบัติการระยะกลาง ๕ ป หรือก็คือ  
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ตามมาตรา ๓๕ ของพระราชบัญญัติฯ และที่ผานมา สํานักงานฯ ไดมีการจัดทํา
มาแลวรวม ๔ ฉบับ ไดแก แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๙ กรอบแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ และฉบับที่ใชอยู
ปจจุบันคือ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ โดยแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมน้ี
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สามารถนําไปใชเปนแนวทางใหแกภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของ ใชเปนกรอบแนวทางในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระยะ ๕ ป 

เน่ืองจากแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ กําลังจะสิ้นสุดระยะเวลาการใช 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจึงไดมีการเตรียมการจัดทําแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ มาต้ังแตป พ.ศ. 2558 โดยไดมีการศึกษา รวบรวมขอมูล และ
นําผลการศึกษาตางๆ มาวิเคราะหและประเมินผล ไดแก ผลการติดตามและประเมินผลชวงระยะสุดทาย
ของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ แนวทางการดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ การดําเนินงานภายใตความรวมมือระหวางประเทศ รวมทั้ง
การรับฟงความคิดเห็นจากภาคสวนที่เกี่ยวของทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และระดับประเทศ การประชุม
รวมกับคณะกรรมการและผูเช่ียวชาญ เพ่ือใหไดประเด็นยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของประเทศ สําหรับนํามาใชกําหนดกรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพ
สิ่ งแวดลอม พ .ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และนําเสนอคณะกรรมการสิ่ งแวดลอมแหงชาติพิจารณา  
ซึ่ง คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดเห็นชอบกับกรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เมื่อวันที่  ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และไดนําเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพ่ือพิจารณานําประเด็นยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไปบรรจุไวภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ทั้งน้ี เพ่ือใหแผนระดับชาติทั้ง ๒ ฉบับ มีการขับเคลื่อนไปในทิศทาง
เดียวกัน มีความสอดคลอง เกื้อหนุนกัน และสงเสริมใหการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เศรษฐกิจ และสังคม มีทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจน มีการพัฒนาอยางสมดุล และเปนธรรม และมีทิศทาง
ที่จะนําประเทศไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืนไดในที่สุด 

การจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฉบับน้ี ไดเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนา
เอกชน องคกรระหวางประเทศ สถาบันการศึกษา และประชาชนที่เกี่ยวของ ไดเขามามีสวนรวมในการให
ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ โดยผานการประชุมกลุมยอยตามรายประเด็นยุทธศาสตร จํานวน ๕ ครั้ง การ
สัมมนารับฟงความคิดเห็นตอแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ และประเด็นสําคัญในระดับพ้ืนที่ที่ควรเรง
ดําเนินการโดยดวนและตองไดรับการผลักดันในระดับนโยบาย (Flagship Projects) ในระดับภูมิภาค 
จํานวน ๔ ครั้ง และรับฟงความคิดเห็นตอแผนฯ ในระดับประเทศ จํานวน ๑ ครั้ง รวมถึงการประชุมตอ 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ เพ่ือใหไดแผนที่สามารถถายทอดเปนแผนงาน/
โครงการของหนวยงาน และดําเนินการไดอยางเห็นผลเปนรูปธรรมและมีประสิทธิผล จํานวน ๑ ครั้ง โดย
ผลที่ไดจากการประชุมตางๆ ดังกลาว ไดนํามาปรับปรุง แกไขแผนฯ ใหมีความครบถวนและสมบูรณแลว 
จึงนําเสนอตอคณะอนุกรรมการแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ซึ่งไดพิจารณาเห็นชอบเมื่อวันที่  
๘ กันยายน ๒๕๕๙ และคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ไดพิจารณาเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน 
๒๕๕๙ เพ่ือจะนําเสนอคณะรัฐมนตรรีับทราบ และประกาศใชในราชกิจจานุเบกษาตอไป 

2. สถานการณทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการเปลี่ยนแปลงทีส่ําคญั 

ผลจากการศึกษาติดตามสถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานมลพิษ ดานสิ่งแวดลอมเมืองและ
ชุมชน ดานสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรม และดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมถึงผลการดําเนินงานบริหารจัดการ พบวาโดยรวมสถานการณตางๆ ดังกลาว 
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ยังคงจําเปนตองไดรับการแกไขอยางจริงจังและตอเน่ือง เน่ืองจากการจัดการและแกไขตองอาศัยระยะ
เวลานานในการดําเนินงานกวาจะบรรลุผลสําเร็จ อีกทั้งมีการเคลื่อนไหวที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง 
เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา ทั้งน้ี สถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 
โดยสรุปมีดังน้ี 

2.1 สถานการณทรพัยากรธรรมชาต ิและการดําเนนิงานบรหิารจัดการ 

2.1.1 ทรัพยากรปาไม และความหลากหลายทางชีวภาพ 

1) ทรัพยากรปาไม 
จากขอมูลของกรมปาไม ป พ.ศ. ๒๕๕๗ พบวาพ้ืนที่ปาไมของประเทศ 

มีเหลืออยู ๑๐๒.๒๙ ลานไร หรือรอยละ ๓๑.๖๒ ของพ้ืนที่ประเทศ โดยในชวงต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖ 
พ้ืนที่ปาไมลดลง ๕ ลานไร หรือคิดเปนประมาณ ๑ ลานไรตอป โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนที่ตนนํ้าของภาคเหนือ 
ทําใหพ้ืนที่ปาไมจํานวนมากกลายเปนภูเขาหัวโลน สาเหตุหลักที่ทําใหพ้ืนที่ปาลดลงอยางตอเน่ือง ไดแก 
การบุกรุกพ้ืนที่ปา การลักลอบตัดและคาไม การลักลอบคาและลาสัตวปา นอกจากน้ี มีสาเหตุจาก 
ความขัดแยงเชิงนโยบายของรัฐที่สงเสริมใหมีการบุกรุกทําลายปามากขึ้น เชน การสงเสริมการปลูก 
พืชเชิงเด่ียวเพ่ือการพาณิชย การนําพ้ืนที่ปามาปฏิรูปเปนพ้ืนที่เกษตร และการกอสรางสาธารณูปโภคขั้น
พ้ืนฐาน (ถนนและเขื่อน) ฯลฯ รวมทั้งการเกิดไฟไหมปา จากขอมูลของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช รายงานวาในป พ.ศ. ๒๕๕๘ มีไฟไหมปาเกิดขึ้นจํานวน ๔,๙๘๒ ครั้ง คิดเปนพ้ืนที่เสียหาย
ประมาณ ๖๐,๔๕๓.๑ ไร ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากป พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่มีจํานวน ๔,๒๐๗ คร้ัง มีพ้ืนที่เสียหายรวม
ประมาณ ๕๐,๗๒๓ ไร และความไมชัดเจนของขอบเขตพ้ืนที่ปา เน่ืองจากเทคโนโลยีการจัดทําแผนที่ในอดีต 
ไมสามารถกําหนดรายละเอียดขอบเขตพ้ืนที่ปาไดอยางชัดเจน จึงทําใหมีปญหาตามมาคือ ไมมีการกันพ้ืนที่
ชุมชนและพ้ืนที่ทํากินของประชาชนที่อยูกอนการประกาศเขตพ้ืนที่ปาไมออกจากพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ  
จึงทําใหประชาชนที่ควรเปนผูมีสิทธิในที่ดินเหลาน้ีตองกลายเปนผูบุกรุก อยางไรก็ตาม ปจจุบันหลาย
หนวยงานที่เกี่ยวของไดมีการบูรณาการความรวมมือ รวมถึงประเทศเพ่ือนบาน และประเทศปลายทางเพ่ือ
หาแนวทางการแกไขปญหาใหบรรลุผลสําเร็จ 

2) ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ระบบนิเวศถูกคุกคามและทําลายอยางรวดเร็วและตอเน่ือง ปจจุบันทรัพยากร

ชีวภาพไดถูกทําลายประมาณ ๒๐ - ๗๐ ชนิด/วัน ทําใหพันธุพืชและพันธุสัตวที่เคยมีอยูถึงประมาณรอยละ 
๘ - ๑๐ ของชนิดพันธุในโลก ลดลงหรือสูญพันธุ โดยปจจุบันประเทศไทยมีสัตวสูญพันธุไปแลวจํานวน  
๖ ชนิด ไดแก สมัน นกพงหญา นกชอนหอยใหญ ปลาหางไหมหรือหางเหย่ียว ปลาเสือตอ และปลาสายยู
หรือปลาหวีเกศ สูญพันธุในธรรมชาติแลวจํานวน ๗ ชนิด ไดแก กูปรี ละองหรือละมั่ง กระซู แรด  
นกกระเรียน นกชอนหอยดํา และตะโขง และอยูในสถานภาพถูกคุกคามจํานวน ๕๔๙ ชนิด สวนชนิดพันธุ
พืชที่ถูกคุกคาม โดยอยูในสถานภาพใกลสูญพันธุอยางย่ิง ๑๙ ชนิด ใกลสูญพันธุ ๑๓๑ ชนิด มีแนวโนม 
ใกลสูญพันธุ ๑๖๗ ชนิด และคาดวามีชนิดพันธุที่สูญพันธุไปจากถ่ินที่อยูในธรรมชาติแลวคือ โสกระยา 
สาเหตุสําคัญที่ทําใหความหลากหลายทางชีวภาพลดลงคือ มีการใชประโยชนและพ่ึงพาทรัพยากรและ
สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ โดยขาดการคํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว การคุกคามและการสูญเสีย
ถิ่นที่อยูอาศัย ผลกระทบจากการทองเที่ยว การลักลอบคาขายสัตวปาและพืชปาแบบผิดกฎหมาย และการ
รุกรานของชนิดพันธุตางถิ่น และแรงกดดันจากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของโลก เชน การเปลี่ยนแปลง
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สภาพภูมิอากาศ การใชทรัพยากรชีวภาพเพ่ือนํามาเปนพลังงานทางเลือก ทดแทนพลังงานที่กําลังจะขาดแคลน 
และภาวะโลกไรพรมแดนที่ทําใหเกิดการเคลื่อนยายทุน เทคโนโลยี สินคา และทรัพยากรชีวภาพระหวาง
ประเทศ เปนตน นอกจากน้ี กฎระเบียบที่เกี่ยวของในการกํากับ ดูแลการเขาถึงและแบงปนผลประโยชน
จากทรัพยากรพันธุกรรมและทรัพยากรชีวภาพยังไมครอบคลุม เชน การวิจัยและพัฒนาที่ใชทรัพยากร
ชีวภาพ ภูมิปญญาทองถิ่น ความรูจากประเพณี วัฒนธรรม และชุมชนทองถิ่นที่มีวิถีชีวิตพ่ึงพิงทรัพยากร
ชีวภาพยังขาดความรูและความตระหนักถึงบทบาทในการดูแล รักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ 
และขอจํากัดของศักยภาพบุคลากรที่มีอยูจํานวนนอยสําหรับการเจรจาตอรองการแบงปนผลประโยชน 
รวมทั้งนักวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพยังขาดแคลนจํานวนมาก  

การดําเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรปาไม และความหลากหลายทางชีวภาพ 
ที่สําคัญไดแก (๑) การปราบปรามและการหยุดย้ังการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม ตามคําสั่งของคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) จํานวน ๒ ฉบับ ลงวันที่ ๑๔ และ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ดวยการใช
มาตรการทางกฎหมายอยางเขมงวดเพ่ือปราบปราม จับกุม และปองกันมิใหมีการบุกรุกพ้ืนที่ปาเพ่ิมขึ้น  
(๒) ดานการฟนฟูและอนุรักษระบบนิเวศปาไม มีการจัดทําแผนแมบทการฟนฟูและอนุรักษปาและระบบนิเวศ 
๒๕ ลุมนํ้า การกําหนดแนวเขตพ้ืนที่ปาไม การจัดทําระบบฐานขอมูลพ้ืนที่ปาไมใหเปนระบบเดียวกัน  
การพัฒนาพ้ืนที่แนวกันชนรอบพ้ืนที่ปาที่เหมาะสมกับบริบททองถิ่น การสงเสริมบทบาทของชุมชนและ
ภาคเอกชนในการมีสวนรวมฟนฟูทรัพยากรปาไมผานกิจกรรมตางๆ เพ่ิมขึ้น และสนับสนุนมาตรการทาง
การเงินใหสอดคลองกับบริบทของสังคมและสภาพพ้ืนที่ รวมทั้งการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายใหเหมาะสมกับ
สถานการณ เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม และเพ่ิมโทษสําหรับผูกระทําผิด เชน พระราชบัญญัติ
ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตน และ (๓) การดําเนินงานตามอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพในการลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพลงอยางมีนัยสําคัญ 

2.1.2 ทรัพยากรดิน และการใชประโยชนที่ดิน  

1) ทรัพยากรดิน 
ดินที่เสื่อมโทรมโดยสภาพทางกายภาพและการกระทําของมนุษย ซึ่งมีคุณภาพ

ไมเหมาะสมกับการทําเกษตร ไดแก ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินทรายจัด ดินต้ืน และดินพรุ จากขอมูล 
การสํารวจของกรมพัฒนาที่ดิน เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๖ พบวาประเทศไทยมีพ้ืนที่ปญหาดินเสื่อมโทรม
ครอบคลุมรอยละ ๕๔ ของพ้ืนที่ประเทศ สาเหตุสําคัญของคุณภาพดินเสื่อมโทรมคือ การใชประโยชนที่ดิน
ที่ไมเหมาะสมกับสมรรถนะของดิน เชน บางพ้ืนที่มีการทําเกษตรกรรมในพ้ืนที่ปาไม หรือการพัฒนาพ้ืนที่
เปนชุมชนหรือโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ที่ควรสงวนรักษาไวเพ่ือทําการเกษตรหรือเปนพ้ืนที่สีเขียว หรือ
การทําเกษตรในพ้ืนที่ที่มีความลาดชันซึ่งทําใหเกิดการพังทลายของหนาดิน หรือการทํานาบนพ้ืนที่ดอนที่เปน
ดินทรายซึ่งเก็บกักนํ้าไวไดไมดี ทําใหเกิดการขาดแคลนนํ้าไดงาย การเปดหนาดิน การไถพรวน และการเผา
วัชพืชเพ่ือเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูก รวมทั้งมีสาเหตุจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชน การเกิดอุทกภัย ภัยแลง  
ดินถลม ฯลฯ 

2) การใชประโยชนที่ดิน 
ประเทศไทยมีพ้ืนที่ทั้งหมด ๕๑๓,๑๑๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓๒๐.๖๙ ลานไร 

จากขอมูลของกรมพัฒนาที่ดิน ในชวงป พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๖ พบวาการใชประโยชนที่ดินเปลี่ยนแปลงไป 
โดยมีพ้ืนที่ปาไมลดลง แตพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสรางกลับเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ ซึ่งเพ่ิมข้ึนประมาณ ๐.๕ เทา จาก
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เดิมรอยละ ๔.๖๒ เปนรอยละ ๕.๑๕ เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของประชากร การขยายตัวของชุมชนเมือง และ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และจากขอมูลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในชวงระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๕ 
- ๒๕๕๙ พบวามีพ้ืนที่เพาะปลูกขาวและพืชไรลดลง แตพ้ืนที่เพาะปลูกไมผล และไมยืนตนเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ปลูกยางพาราในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๓) การกระจายการถือครองที่ดิน 
เปนปญหาสําคัญที่หนวยงานภาครัฐไดมีการแกไขมาอยางตอเน่ือง จากขอมูล

การจดทะเบียนคนจน ของกระทรวงมหาดไทย พบวาในป พ.ศ. ๒๕๕๐ มีประชาชนมาลงทะเบียนเรื่อง
ปญหาที่ดินทํากินประมาณ ๔ ลานราย แบงเปน คนไมมีที่ดินทํากิน จํานวน ๑.๓๐ ลานราย มีที่ดินทํากิน
อยูบางแตไมพอทํากิน จํานวน ๑.๖๕ ลานราย ขอใชที่ดินรัฐและตองการถือครองที่ดินของรัฐ ประมาณ  
๔ แสนกวาราย สวนการถือครองที่ดินที่มีโฉนดกระจุกตัว ผูถือครองที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ ประเภทโฉนดที่ดิน
มีทั้งหมด จํานวน ๓๕ ลานราย โดยภาคกลางมีการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินสูงมาก จึงเปนภาคที่มี
ความไมเทาเทียมกันในการถือครองที่ดินมากที่สุด สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนภาคที่มีความไมเทาเทียมกัน
ในการถือครองที่ดินนอยที่สุด นอกจากน้ี มีการถือครองที่ดินเพ่ือการเกษตรเพ่ิมข้ึน จํานวน ๕.๙ ลานราย 
โดยมีสัดสวนผูถือครองที่ดินเพ่ือการเกษตร รอยละ ๔๖ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งครอบครองเน้ือที่
การเกษตรสวนใหญของประเทศ 

 การดําเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน และการใชประโยชนที่ดิน ที่สําคัญ
ไดแก 

 การจัดการทรัพยากรที่ดิน มีการจัดทําโซนน่ิงพ้ืนที่เกษตรกรรม และจัดทําฐานขอมูล
การโซนน่ิงภาคการเกษตร เพ่ือใหการจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ การจัดสรรที่ดิน
ใหแกเกษตรกรเขาไปทําประโยชนในพ้ืนที่ โดยไดดําเนินการจัดที่ดินใหกับเกษตรกรใน ๗๑ จังหวัดแลว 
จํานวน ๒.๖๖ ลานราย คิดเปนพ้ืนที่ ๓๕.๑ ลานไร (สิ้นป พ.ศ. ๒๕๕๖) รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพดิน 
การสงเสริมใหเกษตรกรใชปุยพืชสดและปุยอินทรียที่มีคุณภาพสูง เพ่ือใชในการบํารุงดิน และการสงเสริม
การปลูกพืชแบบผสมผสาน 

การกระจายการถือครองที่ดิน มีการกระตุนใหนําที่ดินที่รกรางวางเปลามาใช
ประโยชนมากขึ้น การลดหยอนและยกเวนภาษีใหแกเกษตรกร และเจาของโรงเรือนอยูอาศัยตามความ
เหมาะสม และการจัดต้ังธนาคารกองทุนที่ดินเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรและผูยากไร  

2.1.3 ทรัพยากรน้ํา 

1) น้ําทา 
เกิดจากนํ้าที่ไหลมารวมกันในแมนํ้า ซึ่งประกอบดวย ฝนที่ตกลงในลํานํ้าโดยตรง 

นํ้าผิวดิน นํ้าใตผิวดิน และนํ้าใตดิน โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๗ ประเทศไทยมีปริมาณฝนตกอยูในเกณฑดี  
มีปริมาณฝนตกสะสมทั่วประเทศรวม ๑,๔๕๕ มิลลิเมตร ซึ่งจะแปรผันไปตามลักษณะภูมิประเทศและฤดูกาล 
ในแตละพ้ืนที่ มีปริมาณนํ้าผิวดินเฉลี่ยปละ ๒๘๕,๒๒๗ ลานลูกบาศกเมตร สําหรับในป พ.ศ. ๒๕๕๖ มีปริมาณ
ฝนตกสะสมทั่วประเทศรวม ๑,๕๘๐ มิลลิเมตร สูงกวาป พ.ศ. ๒๕๕๕ เล็กนอย แตมากกวาคาเฉลี่ยระยะยาว 
ซึ่งทุกภาคมีปริมาณฝนตกสูงกวาคาเฉลี่ยระยะยาว และในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๗ ปริมาณนํ้าทาโดยรวมมี
แนวโนมสูงขึ้นกวาในป พ.ศ. ๒๕๕๖ แตในชวงเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ - พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีปริมาณฝนตก
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บริเวณพ้ืนที่รับนํ้าของเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิต์ิคอนขางนอย ทําใหปริมาณนํ้าไหลลงอางสะสมทั้งปของ
ทั้งสองเขื่อนนอยที่สุดในรอบ ๑๐ ป สงผลใหปริมาณนํ้าตนทุนในป พ.ศ. ๒๕๕๗ คอนขางนอย ประกอบกับ
ในชวงตนป พ.ศ. ๒๕๕๗ ฝนยังคงตกนอยอยางตอเน่ือง ทําใหสถานการณนํ้าในเข่ือนอยูในสภาวะเสี่ยงตอ
การขาดแคลนนํ้า 

 โครงการพัฒนาแหลงนํ้า ประกอบดวย โครงการขนาดใหญและขนาดกลาง และ
โครงการขนาดเล็ก ที่มีความจุในการเก็บกักนํ้ารวมกัน ๗๙,๘๙๐ ลานลูกบาศกเมตร พ้ืนที่ชลประทาน ๓๐.๐๗ 
ลานไร สามารถเก็บกักนํ้าใชงานไดโดยเฉลี่ยปละ ๔๗,๓๑๒ ลานลูกบาศกเมตร ปริมาณนํ้าตามธรรมชาติ 
ที่สามารถใชประโยชนไดในปจจุบันเฉลี่ยประมาณปละ ๕๔,๘๒๗ ลานลูกบาศกเมตร ซึ่งความตองการใชนํ้า
เพ่ือการอุปโภค บริโภค การอุตสาหกรรม และการเกษตร (รวมรักษาระบบนิเวศ) ประมาณ ๑๕๑,๗๔๘  
ลานลูกบาศกเมตรตอป ทําใหปญหาการขาดแคลนนํ้าทั้งประเทศเฉลี่ย ๔๙,๖๑๐ ลานลูกบาศกเมตรตอป 
สําหรับการประเมินความตองการใชนํ้าในอนาคต ๒๐ ปขางหนา พบวาความตองการใชนํ้ารวมทั้งประเทศ 
จะเพ่ิมขึ้นรอยละ ๔ โดยจะมีความตองการใชนํ้าเพ่ิมขึ้นในทุกกิจกรรม 

2) ภัยแลง 
ในชวงปลายป พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงกลางป พ.ศ. ๒๕๕๗ สถานการณภัยแลง ทําให

เกิดการขาดแคลนนํ้าเกิดขึ้นในหลายพ้ืนที่เปนบริเวณกวาง โดยเฉพาะความตองการใชนํ้าเพ่ือการเกษตร
สําหรับการทํานาปรังและพืชอ่ืนๆ ที่สรางความเสียหายตอผลผลิตทางการเกษตรอยางมาก รวมทั้งบางพ้ืนที่
ขาดแคลนนํ้าเพ่ือการบริโภค ซึ่งภาครัฐไมสามารถชวยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนไดทั่วถึง นอกจากน้ี 
ไดเกิดสถานการณนํ้าเค็มรุกล้ําลํานํ้า ในชวงปลายเดือนมกราคม ๒๕๕๗ รวมทั้งมีคาความเค็มเกิน
มาตรฐานคอนขางมาก โดยเฉพาะแมนํ้าเจาพระยา และแมนํ้าบางปะกง ซึ่งสงผลกระทบตอเน่ืองไปถึงการ
ใชนํ้าดานการเกษตร และการผลิตนํ้าประปาเพ่ือการอุปโภค บริโภคดวย สําหรับพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 
สวนใหญใชนํ้าฝนโดยตรง และบางสวนใชนํ้าทาจากพ้ืนที่บริเวณใกลเคียง ทั้งน้ี การขาดแคลนนํ้าเพ่ือ
การเกษตรขึ้นอยูกับปริมาณนํ้าฝน การกระจายของนํ้าฝนในแตละป สภาพภูมิประเทศ ชนิดพืช และ
ชวงเวลาที่เพาะปลูก 

3) แหลงน้ําตามธรรมชาติ 
ประเทศไทยมีพ้ืนที่ชุมนํ้า ไดแก ปาชายเลน ปาพรุ หนอง บึง ทุงนา ทะเลสาบ 

และแมนํ้า รวมทั้งสิ้น ๕๐,๖๗๗ แหง มีความจุนํ้ารวม ๑๗,๒๔๗ ลานลูกบาศกเมตร แบงเปน พ้ืนที่ชุมนํ้า 
ที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ ๖๑ แหง และระดับชาติ ๔๘ แหง ปจจุบันพ้ืนที่ชุมนํ้าหลายแหงมีสภาพ
เสื่อมโทรม และบางแหงมีสภาพต้ืนเขิน เน่ืองจากระดับนํ้าลดลง ทําใหวัชพืชเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้น และมีการ
บุกรุกเขาไปใชประโยชนพ้ืนที่ เชน กรณีการเกิดไฟไหมกลางบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร ซึ่งเปนแหลงนํ้าจืดที่มี
เน้ือที่กวา ๕ พันไร แตเน่ืองจากระดับนํ้าลดลงมาก และถูกชาวบานบุกรุกเขาไปเผาวัชพืชเพ่ือใชพ้ืนที่ทํานาบัว 
หรือกรณีการเกิดไฟไหมปาพรุในพ้ืนที่ตางๆ ในชวงฤดูแลงต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ อาทิ พรุควนเคร็ง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช พรุบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส และพรุทะเลนอย จังหวัดพัทลุง 

๔) แหลงน้ําใตดิน 
ประเทศไทยมีปริมาณนํ้าใตดินที่กักเก็บในแองนํ้าบาดาลที่สําคัญ จํานวน  

๒๗ แอง รวมปริมาณ ๑.๑๓ ลานลานลูกบาศกเมตร นํ้าบาดาลที่สามารถพัฒนาข้ึนมาใชไดโดยไมกระทบ
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ตอปริมาณนํ้าบาดาลที่มีอยูไดปละ ๖๘,๒๐๐ ลานลูกบาศกเมตร และปจจุบันมีการนํานํ้าบาดาลขึ้นมาใช
เพ่ือการอุปโภค บริโภค การเกษตร และอุตสาหกรรม รวม ๓,๕๐๔ ลานลูกบาศกเมตรตอป 

การดําเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ที่สําคัญไดแก 

การจัดการทรัพยากรน้ํา เปนไปตามแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
ของประเทศคือ ดานนํ้าอุปโภค บริโภค มีการจัดหานํ้าสะอาดเพ่ือการอุปโภค บริโภคทั้งในเขตเมืองและชุมชน
ชนบท รวมทั้งรองรับการขยายตัวของพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ เมืองทองเที่ยว เมืองหลัก และเมืองชายแดน ที่จะ
มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นในอนาคต ดานการผลิต (การเกษตรและอุตสาหกรรม) มีการพัฒนาและจัดสรรนํ้า 
อยางสมดุลและเพียงพอ เพ่ือรองรับความจําเปนขั้นพ้ืนฐานและสนับสนุนความมั่นคงดานสังคม และเศรษฐกิจ
ของประเทศ ทั้งเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ดานนํ้าทวมและอุทกภัย มีการจัดระบบเตือนภัย การปรับตัว
และหลบหนีภัยในพ้ืนที่นํ้าทวมตามธรรมชาติ การปรับปรุงลํานํ้าธรรมชาติใหกลับคืนสูสภาพเดิมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการระบายนํ้า และลดความเสียหายจากอุทกภัยของชุมชนเมือง และดานบริหารจัดการ มีการ
สนับสนุนการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจ การปรับปรุงองคกรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าใหมีความเปนเอกเทศ การปรับปรุงกฎหมายใหมี
ความทันสมัย การจัดทํารางพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า และการประชาสัมพันธสรางความเขาใจในการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

การจัดการทรัพยากรน้ําบาดาล มีการพัฒนาแหลงนํ้าบาดาลในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ
และมีความเหมาะสม การดําเนินการเฝาระวังและติดตามคุณภาพนํ้าบาดาลเพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของระดับนํ้า คุณภาพนํ้า และปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบตอแหลงนํ้าบาดาล นอกจากน้ี เพ่ือควบคุมและ
ดูแลการใชทรัพยากรนํ้าบาดาลใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได
ออกระเบียบกําหนดใหผูใชนํ้าบาดาลที่ระดับความลึกต้ังแต ๑๕ เมตรขึ้นไป ตองมาขึ้นทะเบียนผูใชนํ้า
บาดาลกับกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล จากเดิมที่กําหนดไวที่ความลึก ๓๐ เมตร ต้ังแตเดือนกันยายน ๒๕๕๖ 

การจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อการเกษตร มีการจําแนกเขตการผลิตทางการเกษตร การ
สงเสริมมาตรการจูงใจทางการเงินแกเกษตรกรที่ดูแลรักษาพ้ืนที่สีเขียวและฟนฟูปาตนนํ้า การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลการเตือนภัยทางการเกษตรที่มีการบูรณาการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ การสงเสริมการ 
ทําเกษตรกรรมตามแนวทางการจัดการที่ดินและนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมย่ังยืน ตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยใหเกษตรกรจัดสรรที่ดินบางสวนเปนสระกักเก็บนํ้า
ในฤดูฝน และใชปลูกพืชในฤดูแลง ซึ่งชุมชนอาจนําที่ดินสาธารณะประโยชนมาใชเปนสระกักเก็บนํ้าของ
ชุมชน และการกําหนดมาตรการการใชนํ้าในเขตชลประทานอยางเขมงวด และผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการใชนํ้า
ในฤดูแลง 

2.1.๔ ทรัพยากรประมง และทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

1) ทรัพยากรประมง 
ประเทศไทยเคยมีผลผลิตทั้งจากทรัพยากรประมงนํ้าจืดและทะเลเปนปริมาณ

มาก ซึ่งผลผลิตที่เหลือจากการใชประโยชนภายในประเทศสามารถสงเปนสินคาออกที่สรางรายไดสําคัญแก
ประเทศ ขณะที่ประเทศไทย รวมทั้งประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใตตางมีผลผลิตทาง 
การประมงเปนอันดับตนๆ ของโลก จากการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทําประมง แตเน่ืองจากผลผลิตทาง 
การประมงในประเทศไทยไดถูกนํามาใชประโยชนจนเกินอัตรากําลังการผลิต จึงทําใหการประมงไทยประสบ 
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ปญหาวิกฤติ และทรัพยากรสัตวนํ้าเสื่อมโทรม ซึ่งสาเหตุสําคัญคือ (๑) มีการทําประมงโดยวิธีการที่ไมถูกตอง 
เชน การใชขนาดตาอวนผิดกฎหมาย และการลักลอบใชเคร่ืองมือผิดกฎหมาย ทําใหปริมาณทรัพยากรประมง
ทางทะเลลดลงอยางชัดเจน โดยในป พ.ศ. ๒๕๐๔ อัตราการจับสัตวนํ้าของการทําประมงอวนลากเฉลี่ย ๒๙๗.๖ 
กิโลกรัม/ช่ัวโมง ในป พ.ศ. ๒๕๒๕ เหลือ ๔๙.๒ กิโลกรัม/ช่ัวโมง และในป พ.ศ. ๒๕๔๙ เหลือ ๑๔.๑๒๖ 
กิโลกรัม/ช่ัวโมง รวมทั้งมีผลกระทบตอสัตวนํ้าที่ใกลสูญพันธุ เชน เตาทะเล พะยูน วาฬ โลมา ฯลฯ และ  
(๒) มีการทําประมงผิดกฎหมาย การละเมิดหรือการไมปฏิบัติตามกฎหมาย อาทิ การเขาไปทําการประมงใน
พ้ืนที่หามทําและหามการใชชนิดเครื่องมือทําการประมง ทําใหสหภาพยุโรปออกมาตรการใหประเทศไทย
ปรับเปลี่ยนนโยบายในการจัดการกับปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย และปญหาการขาดการควบคุม
การทําประมง โดยประกาศเตือนใหประเทศไทยกําหนดมาตรการการปองกันและขจัดการทําประมงผิด
กฎหมาย ซึ่งหากประเทศไทยไมมีการปรับปรุงใหเปนไปตามกฎเกณฑของนานาชาติ อาจถูกยกเลิกการสง
สินคาออกไปยังประเทศในกลุมสหภาพยุโรปภายในสิ้นป พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งจะทําใหประเทศตองสูญเสียรายได
จากการสงสินคาประมงไปยังประเทศในกลุมสหภาพยุโรปประมาณ ๑.๗ แสนลานบาทตอป 

๒) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
พ้ืนที่ทะเลในนานนํ้าไทยมีประมาณ ๓๑๖,๑๑๘ ตารางกิโลเมตร ใน ๒๓ 

จังหวัดของประเทศ ซึ่งมีสถานการณทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และปญหาที่สําคัญไดแก 

2.1) พื้นที่ปาชายเลน พ้ืนที่ปาชายเลนที่มีสภาพสมบูรณสวนใหญพบอยูใน
ภาคใตชายฝงทะเลอันดามัน บริเวณพ้ืนที่จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง และสตูล โดยในชวงป 
พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๗ พ้ืนที่ปาชายเลนมีเพ่ิมขึ้นเปนจํานวน ๗๖,๔๑๐ ไร จากจํานวน ๑,๔๕๘,๑๗๔ ไร ในป 
พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนจํานวน ๑,๕๓๔,๕๘๔ ไร ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ เน่ืองจากภาครัฐและภาคเอกชนรณรงคให
เห็นถึงคุณคาของปาชายเลน และมีกิจกรรมรณรงคการปลูกปาชายเลนเพ่ือฟนฟูมาอยางตอเน่ือง เชน การนํา
พ้ืนที่ที่ถูกบุกรุกและทํานากุงกลับมาปลูกปาชายเลน เปนตน 

2.๒) แนวปะการัง ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ พบแนวปะการังมีรวมทั้งสิ้น ๑๔๘,๙๕๔.๑ ไร 
ซึ่งพบในฝงทะเลอาวไทยเปนพ้ืนที่ ๗๕,๕๘๙.๖๒ ไร และฝงทะเลอันดามันเปนพ้ืนที่ ๗๓,๓๖๔.๔๘ ไร โดยมี
พ้ืนที่เพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับในป พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่มีแนวปะการังเปนพ้ืนที่ ๑๒๘,๒๕๖ ไร เน่ืองจากมีการพัฒนา
เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใชในการสํารวจ และการขยายพ้ืนที่สํารวจไปยังแนวปะการังในพ้ืนที่นํ้าลึกและ
กองหินใตนํ้าตางๆ ที่เดิมไมไดมีการสํารวจ ซึ่งจากการสํารวจสถานภาพแนวปะการังจะมีอยูในระดับที่
แตกตางกันในแตละพ้ืนที่ ต้ังแตเสียหายมาก จนถึงสมบูรณดีมาก โดยจะขึ้นอยูกับปจจัยที่เปนที่ต้ังของ
ปะการัง อิทธิพลของลมมรสุม ความเสียหายและการฟนตัวที่ไดรับจากความเสียหาย การพัฒนาพ้ืนที่
ชายฝง กิจกรรมทองเที่ยว และการทําประมง 

2.๓) หญาทะเล บริเวณฝงทะเลอาวไทยและฝงทะเลอันดามันพบหญาทะเลรวม 
๑๓ ชนิดพันธุ จากการสํารวจในป พ.ศ. ๒๕๕๘ พบวามีเน้ือที่หญาทะเลรวม ๑๕๙,๘๒๙ ไร โดยฝงทะเลอันดามัน
มีเน้ือที่ ๙๙,๖๓๓ ไร และฝงทะเลอาวไทยมีเน้ือที่ ๖๐,๑๙๖ ไร ซึ่งมากกวาในป พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่มีเน้ือที่ 
หญาทะเลรวม ๑๑๘,๖๖๕ ไร เน่ืองจากมีการสํารวจและศึกษาแหลงหญาทะเลมากข้ึน อีกทั้งมีการใช
อุปกรณเครื่องมือที่ทันสมัย แมวาแหลงหญาทะเลจะไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ไดแก คลื่นลม มรสุม 
พายุ หรือจากภัยคุกคามที่เกิดจากกิจกรรมชายฝงของมนุษย ทําใหมีความเสื่อมโทรมลงบาง แตโดยรวมยังคง
มีสถานภาพสมบูรณปานกลางถึงดี 
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๒.๔) ปญหาการกัดเซาะชายฝง เปนปญหาสําคัญที่แนวโนมมีความรุนแรงขึ้น 
จากขอมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๔ พบวาพ้ืนที่ชายฝงทะเลถูกกัดเซาะ
รวมระยะทาง ๘๓๐ กิโลเมตร โดยแยกเปน พ้ืนที่ชายฝงทะเลอาวไทยถูกกัดเซาะเปนระยะทาง ๗๓๐ 
กิโลเมตร ซึ่งมีพ้ืนที่ที่ถูกกัดเซาะรุนแรงเฉลี่ยมากกวา ๕ เมตรตอป ใน ๑๒ จังหวัด ไดแก จันทบุรี ฉะเชิงเทรา 
สมุทรปราการ กรุงเทพฯ สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี 
และนราธิวาส รวมระยะทาง ๒๒๘ กิโลเมตร และพ้ืนที่ชายฝงทะเลอันดามันถูกกัดเซาะเปนระยะทาง ๑๐๐ 
กิโลเมตร ซึ่งมีพ้ืนที่ที่ถูกกัดเซาะรุนแรงเฉลี่ยมากกวา ๕ เมตรตอป ใน ๕ จังหวัด ไดแก ระนอง ภูเก็ต กระบ่ี 
ตรัง และสตูล รวมระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร 

2.๕) ปญหาขยะในทะเล เปนปญหาสําคัญที่สรางผลกระทบตอระบบนิเวศ 
และสิ่งมีชีวิตในทะเลอยางมาก โดยในชวงระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๗ ปริมาณขยะสะสมในทะเล 
ที่เก็บไดมีประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ช้ิน คิดเปนนํ้าหนักประมาณ ๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม ซึ่งขยะสวนมากเปน
ประเภทพลาสติก โดยมีแหลงกําเนิดที่สําคัญจาก ๒ แหลง คือ (๑) ขยะบนแผนดิน เชน หลุมฝงกลบขยะ
ชุมชน การเก็บรวบรวมและขนสงขยะในชวงที่ฝนตกหนักและเกิดนํ้าเออลนพัดพาเอาขยะลงสูทะเล 
ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต การจัดการขยะที่ไมเหมาะสม และภัยธรรมชาติ และ (๒) ขยะตกคางใน
มหาสมุทรที่มาจากการขนสงทางเรือ เรือสําราญและทองเที่ยว การประมงทะเลและชายฝง แทงขุดเจาะ
นํ้ามันและกาซธรรมชาติ การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง และการทองเที่ยวบริเวณชายฝง ซึ่งเปนสาเหตุใหเกิด
มลพิษในทะเล โดยเฉพาะขยะพิษที่ถูกปลอยทิ้งลงสูทะเล ทําใหเกิดการสะสมความเปนพิษในสิ่งแวดลอมและ
หวงโซอาหารของระบบนิเวศ รวมถึงทําใหสัตวนํ้าจํานวนมากตองตายอันเน่ืองจากการกินขยะพิษ 

การดําเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรประมง และทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง ที่สําคัญไดแก 

การจัดการทรัพยากรประมง มีการเรงดําเนินงานตาม ๖ แผนงานหลักคือ (๑) การ
ปรับปรุงพระราชบัญญัติการประมง และกฎหมายลําดับรอง (๒) การจัดทําแผนระดับชาติในการปองกัน 
ยับย้ัง และขจัดการทําประมงที่ผิดกฎหมาย (๓) การเรงจดทะเบียนเรือประมงและออกใบอนุญาตการ 
ทําประมง (๔) การพัฒนาระบบควบคุมและเฝาระวังการทําประมง โดยเฉพาะการควบคุมการเขา - ออกทาของ
เรือประมง (๕) การจัดทําระบบติดตามตําแหนงเรือ และ (๖) การปรับปรุงระบบการตรวจสอบยอนกลับ 
นอกจากน้ี หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดมีคําสั่งที่ ๒๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม 
๒๕๕๘ เรื่อง การแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม เพ่ิมเติม 
เพ่ือแกไขปญหาการจับสัตวนํ้าในนานนํ้าไทยที่มีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง โดยงดการจดทะเบียนเรือไทย
สําหรับการประมง รวมถึงหามมิใหมีการใชหรือครอบครองเครื่องมือทําการประมงที่ไมถูกตองตามที่กําหนด 
และใหพนักงานเจาหนาที่สามารถรื้อถอน หรือทําลายเคร่ืองมือทําการประมงน้ันได 

การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง มีการออกพระราชบัญญัติสงเสริมการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือกําหนดหลักเกณฑในการบริหารจัดการ 
การบํารุงรักษา การอนุรักษ การฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และการปองกันการกัดเซาะชายฝง 
รวมทั้งใหประชาชนและชุมชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการปลูกปา การบํารุงรักษา การอนุรักษ และการ
ฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีการสงเสริมบทบาทของภาคีเครือขายทั้งใน
ระดับทองถิ่นและระดับจังหวัด รวมถึงไดรับความรวมมือจากภาคเอกชนที่ชัดเจนข้ึน ซึ่งชวยลดขอจํากัดใน
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การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐดานบุคลากรและงบประมาณ การปองกันและฟนฟูทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงอยางตอเน่ือง 

2.1.๕ ทรัพยากรแร 
ประเทศไทยมีแหลงศักยภาพแรซึ่งพบอยูในพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติหลายแหง และ

สวนใหญอยูในภาคกลาง โดยเฉพาะอยางย่ิงแหลงศักยภาพแรหินปูน จังหวัดสระบุรี ซึ่งไดมีการขอใช
ประโยชนเพ่ือการทําเหมืองแรในพ้ืนที่ปาไม โดยแรที่พบสวนใหญจะเปนกลุมแรอุตสาหกรรม คิดเปน 
รอยละ ๙๓ แตบางแหงจะพบแหลงศักยภาพแรอยูในพ้ืนที่อนุรักษ อาทิ พ้ืนที่ศักยภาพแรตะกั่ว - สังกะสี 
ในเขตอุทยานแหงชาติลําคลองงู อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พ้ืนที่ประมาณ ๒.๔ แสนไร แตไดรับ
การตอตานจากประชาชนในพ้ืนที่ เน่ืองจากกลัวจะไดรับผลกระทบตอระบบนิเวศและชุมชน 

ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ การรองเรียนเร่ืองผลกระทบจากการทําเหมืองแรมี
หลายพ้ืนที ่เชน การทําเหมืองแรทองคําจังหวัดพิจิตร และจังหวัดเลย การทําเหมืองหินและโรงโมหินบริเวณ
หินเขาคูหา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา การทําเหมืองแรสังกะสี อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ฯลฯ เน่ืองจาก
ชุมชนพ้ืนที่ขางเคียงไดรับผลกระทบ แตไมไดรับการเยียวยา ชดเชยคารักษาพยาบาลจากผูประกอบการจึง
นําไปสูการฟองตอศาลเพ่ือเรียกรองคาเสียหาย อาทิ การปนเปอนของสารอันตรายที่ไหลลงสูแหลงนํ้า
ธรรมชาติ แหลงนํ้าชุมชน หรือพ้ืนที่เกษตร สวนกรณีของชาวบานพ้ืนที่บานแหงเหนือ อําเภองาว จังหวัด
ลําปาง ที่คัดคานการอนุญาตใหเอกชนทําสัมปทานเหมืองแรลิกไนต ของกรมปาไม แมวารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการเหมืองแรจะไดรับความเห็นชอบแลว แตชุมชนที่อาศัยอยูบริเวณ
โดยรอบพ้ืนที่ขอประทานบัตร รองเรียนวาไมไดมีสวนรวมและรับรูขอมูลขาวสารในการจัดทํารายงานฯ  

การดําเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรแร ที่สําคัญไดแก มีการจัดทําเขตการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรณีทั่วประเทศ โดยมีแผนการสํารวจครอบคลุม ๗๐ จังหวัด การติดตามการ
ดําเนินงานของกิจการเหมืองแรที่เขาขายประเภทโครงการที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ (E-HIA) การใหรางวัลเหมืองแรสีเขียว และการดําเนินการประกาศเขตพ้ืนที่และ
มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมที่ไดรับผลกระทบจากกิจกรรมการทําเหมืองแรสังกะสี ตําบลแมตาว อําเภอ
แมสอด จังหวัดตาก และตําบลอ่ืนๆ ในบริเวณใกลเคียง 

2.1.๖ ทรัพยากรพลังงาน 
ประเทศไทยใชทรัพยากรพลังงานเปนปจจัยพ้ืนฐานการผลิตทั้งในภาคผลิตและ

บริการ ซึ่งจะพ่ึงพิงแหลงพลังงานจากฟอสซิลเปนหลัก และสวนใหญจะเปนการนําเขาพลังงาน โดยในป 
พ.ศ. ๒๕๕๗ มีการนําเขาพลังงานคิดเปนมูลคากวา ๑.๔๐ ลานลานบาท และเปนการนําเขานํ้ามันดิบ 
มากที่สุดประมาณรอยละ ๗๐ รองลงมาคือนํ้ามันสําเร็จรูปรอยละ ๑๕ กาซธรรมชาติรอยละ ๑๑ ถานหิน 
รอยละ ๓ และไฟฟารอยละ ๑ สําหรับป พ.ศ. ๒๕๕๘ กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีการใชพลังงานมากข้ึนกวาป 
พ.ศ. ๒๕๕๗ รอยละ ๒.๗ โดยสาขาการขนสงมีสัดสวนการใชพลังงานรอยละ ๓๖.๖ ของการใชพลังงาน 
ขั้นสุดทายทั้งหมด ซึ่งสูงกวาสาขาอ่ืน รองลงมาเปนสาขาอุตสาหกรรมรอยละ ๓๕.๙ 

1) พลังงานทดแทน ประเทศไทยมีปริมาณการใชพลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้นเพ่ือสราง
ความมั่นคงดานพลังงาน เน่ืองจากสถานการณการเพ่ิมขึ้นของราคานํ้ามันดิบ ทําใหตองจัดหาพลังงาน
ทดแทนเพ่ือใชแทนนํ้ามัน รัฐบาลจึงมีนโยบายสงเสริมใหมีการใชพลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้น รวมทั้งใหเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชพลังงานเพ่ือลดสัดสวนการใชพลังงานตอผลิตภัณฑมวลรวม (Energy Intensity) โดย
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ในชวง ๑๐ เดือนแรกของป พ.ศ. ๒๕๕๗ พบวาประเทศไทยมีการใชพลังงานทดแทนเทากับ ๗,๕๔๒ 
พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ เพ่ิมขึ้นรอยละ ๑๑.๙ เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันกับปที่ผานมา  

2) พลังงานหมุนเวียน ในชวงป พ.ศ. 2550 - 2558 ประเทศไทยมีการใชพลังงาน
หมุนเวียนเพ่ิมขึ้น ซึ่งสวนใหญมาจากพลังงานชีวมวล กาซชีวภาพ และแสงอาทิตย ขณะที่สัดสวนการใช
พลังงานหมุนเวียนตอการใชพลังงานขั้นสุดทายมีแนวโนมลดลงเฉลี่ยรอยละ 0.63 ตอป โดยในป พ.ศ. 
2558 ปริมาณการใชพลังงานหมุนเวียนเทากับ 14.037 พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ ลดลงจากป พ.ศ. 
2557 คิดเปนสัดสวนตอการใชพลังงานทั้งหมดเทากับ 16.5 ของการใชพลังงานทั้งหมด เน่ืองจากราคา
นํ้ามันตลาดโลกปรับตัวลดลงอยางตอเน่ือง จึงทําใหการใชเช้ือเพลิงฟอสซิลกลับมาสูงขึ้น รวมทั้งปริมาณ
วัตถุดิบจากการเกษตรบางประเภทที่นํามาผลิตพลังงานหมุนเวียนลดลง  

การดําเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรพลังงาน ไดมุงเนนการอนุรักษพลังงาน
ควบคูกับการพัฒนาพลังงานทดแทน และการสรางความมั่นคงทางพลังงาน การดําเนินงานที่สําคัญไดแก มี
การจัดทําแผนปฏิบัติการการอนุรักษพลังงานระยะ ๒๐ ป การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโครงขาย
ไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) ทั้งในและตางประเทศ การจัดต้ังกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการอนุรักษพลังงาน
และพลังงานทดแทน การสงเสริมโครงการพลังงานแสงอาทิตย โดยกําหนดแผนการรับซื้อในระยะยาว และมี
เปาหมายการรับซื้อที่ชัดเจน การกําหนดมาตรฐานการใชพลังงานสําหรับอาคารกอสรางใหม (Building 
Code) ที่มีพ้ืนที่ใชสอยต้ังแต ๒,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป รวมถึงการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวมใน
โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน
สําหรับโรงงาน และอาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก การเพ่ิมความมั่นคงทางพลังงานดวยมาตรการตางๆ 
ตลอดจนการทบทวนภาพรวมเพ่ือวางแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาและระบบสงไฟฟา 

2.2 สถานการณสิง่แวดลอม และการดําเนนิงานบรหิารจัดการ 

2.2.1 คุณภาพอากาศและเสียง 

1) คุณภาพอากาศ สถานการณ และปญหาที่สําคัญไดแก 

1.1) ฝุนละออง ในชวงตนป พ.ศ. ๒๕๕๘ (เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม) 
ตรวจพบปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) ลดลง เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที ่
ผานมา แตพบฝุนละอองขนาดไมเกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) มากข้ึน และกาซโอโซน (O3) ยังคงเปนปญหา
มลพิษทางอากาศที่มาจากการปลอยอากาศเสียของยานพาหนะ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร และเมืองใหญ
ในหลายจังหวัดที่มกีารจราจรหนาแนน รวมถึงจากภาคอุตสาหกรรม 

1.2) สารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศ หลายชนิดอยูในเกณฑมาตรฐาน 
ยกเวนพ้ืนที่มาบตาพุดและบริเวณใกลเคียงในจังหวัดระยอง ที่ตรวจพบสารเบนซีน ๑,๓-บิวทาไดอีน และ ๑,๒-
ได-ไดคลอโรอีเทน เกินคามาตรฐาน 

1.3) ปญหาหมอกควัน หมอกควันจากการเผาลดนอยลง แตการเผาในที่โลง
ยังคงเปนปญหาสําคัญในพ้ืนที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๘ สถานการณปญหาหมอกควัน
ในภาพรวมดีขึ้นกวาป พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งพบปริมาณฝุนละอองเกินมาตรฐานเปนเวลา ๔๒ วัน เมื่อเทียบกับป 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่เกินเกณฑมาตรฐานเปนเวลา ๔๘ วัน ทั้งน้ี เปนผลจากจังหวัด หนวยงาน และภาคสวนตางๆ 
ไดรวมกันปฏิบัติตามแนวทางการปองกันและแกไขปญหา 
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๒) เสียง ในป พ.ศ. 2558 พบวาระดับเสียงสวนใหญบริเวณพ้ืนที่ทั่วไปอยูใน
เกณฑมาตรฐาน มีแนวโนมลดลง ยกเวนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีระดับเสียงเฉลี่ยสูงข้ึนกวา
ป พ.ศ. 2557 เล็กนอย สวนบริเวณริมถนน ระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ช่ัวโมง ลดลงเล็กนอยจากป พ.ศ. 
2557 โดยแหลงกําเนิดหลักมาจากยานพาหนะทีส่ัญจรบนถนน 

การดําเนินงานบริหารจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ที่สําคัญไดแก 
การจัดการคุณภาพอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดมี

การจัดทําฐานขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศตามประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม และมาตรฐานการ
ระบายมลพิษทางอากาศ การตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปลองแบบอัตโนมัติอยางตอเน่ืองจากโรงงาน 
ที่ต้ังอยูในพ้ืนที่วิกฤติ และมีการฝกอบรมเจาหนาที่ดานมลพิษทางอากาศเพ่ือวิเคราะหและทดสอบมลพิษ
ทางอากาศจากโรงงาน  

การจัดการคุณภาพอากาศจากยานพาหนะ และสถานประกอบการบางประเภท
ในพื้นที่อุตสาหกรรม มีมาตรการใหใชนํ้ามันเบนซินหรือแกสโซฮอลตามมาตรฐาน EURO4 เพ่ือลดปริมาณ

สารอินทรียระเหยงาย การตรวจสอบและบํารุงรักษารถขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และรถรวม ขสมก. 
ใหมีการระบายมลพิษอยูในเกณฑมาตรฐานกอนออกใหบริการ นอกจากน้ี ยังมีการสงเสริมใหภาคเอกชนและภาคี
เครือขายเขารวมในการปองกันและแกไขปญหามลพิษ  

การปองกันและแกไขมลพิษจากหมอกควัน ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการการปองกัน
และแกไขปญหาหมอกควันในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนเพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดการปญหาที่สงผล
กระทบตอสุขภาพของประชาชน และการทองเที่ยวของจังหวัดในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนแบบบูรณาการ  
มีการจัดต้ังศูนยเพ่ือแกไขปญหาหมอกควันจากไฟปาในชวงฤดูแลง มีการเผยแพร รณรงค และ
ประชาสัมพันธเพ่ือขอความรวมมือจากประชาชนใหปลอดการเผา และบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง 

การจัดการมลพิษทางเสียง มีการเขมงวดการตรวจสภาพเครื่องยนตในการตอ
ทะเบียนรถยนตประจําป การตรวจจับยานพาหนะที่เสียงดัง และการสงเสริมใหลดการใชยานพาหนะ 
สวนบุคคล และการเดินทางที่ไมใชเครื่องยนต โดยใหการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะมีการเช่ือมตอกัน 

2.๒.๒ คุณภาพน้ํา  

1) คุณภาพน้ําผิวดิน สถานการณ และปญหาที่สําคัญไดแก 
ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ โดยภาพรวมอยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลง ขณะที่

แหลงนํ้าที่อยูในเกณฑพอใช และเสื่อมโทรมมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน สาเหตุสําคัญที่ทําใหคุณภาพนํ้าเสื่อมโทรมมาจาก
การปลอยนํ้าเสียจาก ๓ แหลงสําคัญคือ ชุมชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ที่ขาดการบําบัดกอนระบาย
ลงสูแหลงนํ้าธรรมชาติ และมีปริมาณการใชนํ้าเพ่ิมมากขึ้น แมวารัฐบาลไดสนับสนุนใหมีการกอสรางระบบ
บําบัดนํ้าเสียชุมชน ซึ่งปจจุบันทั่วประเทศมีระบบแลวรวม ๑๐๑ แหง มีขีดความสามารถในการบําบัดนํ้าเสีย
ประมาณ ๓ ลานลูกบาศกเมตรตอวัน จากปริมาณนํ้าเสียที่เกิดข้ึนทั้งหมด ๑๑.๒ ลานลูกบาศกเมตรตอวัน 
แตหลายแหงไมสามารถเปดเดินระบบได หรือเดินระบบไดไมเต็มประสิทธิภาพเทาที่ควรและไมตอเน่ือง 
สาเหตุสําคัญคือ ตองใชงบประมาณสูงเพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาในการเดินและบํารุงระบบ และการ
ซอมแซมเครื่องจักรอุปกรณ รวมทั้งมีขอจํากัดดานความรู ความชํานาญของบุคลากร ประกอบกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหลายแหงยังไมมีการจัดเก็บคาบริการบําบัดนํ้าเสีย เน่ืองจากระบบรวบรวมนํ้าเสียยัง
กอสรางไมครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่ อีกทั้งความพรอมของประชาชนที่จะยินดีจายคาบริการบําบัดนํ้าเสีย และ
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นโยบายหรือแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการจัดเก็บคาบริการบําบัดนํ้าเสีย จึงทําใหไมมีงบประมาณ
เพียงพอสําหรับการดําเนินการ และทําใหนํ้าเสียจากชุมชนไมไดรับการบําบัดใหคุณภาพนํ้าอยูในเกณฑที่ดีได 
สงผลทําใหเกิดการแพรกระจายของนํ้าเสียอยางรวดเร็ว 

๒) คุณภาพน้ําทะเลและชายฝง สถานการณ และปญหาที่สําคัญไดแก 
ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ คุณภาพนํ้าทะเลชายฝงมีแนวโนมดีขึ้น โดยอยูในเกณฑดีมาก

รอยละ ๑๑ เกณฑดีรอยละ ๕๒ พอใชรอยละ ๒๓ เสื่อมโทรมรอยละ ๑๓ และเสื่อมโทรมมากรอยละ ๑ 
ขณะที่ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ อยูในเกณฑดีรอยละ ๑๖ พอใชรอยละ ๓๕ เสื่อมโทรมรอยละ ๓๖ และ 
เสื่อมโทรมมากรอยละ ๑๓ โดยบริเวณที่คุณภาพนํ้าทะเลชายฝงอยูในเกณฑดีคือ พ้ืนที่อาวไทยฝงตะวันออก 
และชายฝงทะเลอันดามัน สวนบริเวณที่เสื่อมโทรมคือ จังหวัดสมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร สาเหตุที่ 
ทําใหคุณภาพนํ้าเสื่อมโทรมมาจากการระบายนํ้าทิ้งจากการประกอบกิจการประเภทตางๆ บริเวณชายฝงทะเล 
แหลงชุมชน กิจกรรมการทองเที่ยว และการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

๓) คุณภาพน้ําบาดาล สถานการณ และปญหาที่สําคัญไดแก 
จากรายงานของกรมควบคุมมลพิษ ป พ.ศ. ๒๕๕๗ พบวาคุณภาพนํ้าบาดาล 

สวนใหญยังคงอยูในเกณฑดี แตพบความเสื่อมโทรมในบางพ้ืนที่ สาเหตุสําคัญคือ การปนเปอนและการชะลาง
นํ้าเสียจากบอฝงกลบขยะมูลฝอยที่ไมถูกหลักวิชาการ การลักลอบทิ้งกากของเสีย การทําเหมืองแร และ
การเกษตรกรรม เชน ปญหาการลักลอบทิ้งสารพิษและกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมมากกวา ๑๐ จุด 
ในพ้ืนที่อําเภอพนมสารคาม และอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนตน 

การดําเนินงานบริหารจัดการคุณภาพน้ํา ที่สําคัญไดแก การจัดทํารางโรดแมป 
การจัดการคุณภาพนํ้า ตามกรอบยุทธศาสตรการจัดการคุณภาพนํ้าประเทศไทยเพ่ือแกไขปญหานํ้าเสีย 
แบงเปน (๑) นํ้าเสียจากชุมชน โดยใหมีการปรับปรุงกฎระเบียบ กฎหมายภายใตพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารที่เกี่ยวของกับแหลงกําเนิดนํ้าเสียชุมชนใหมีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเสนอแนวทางการจัดเก็บคาบริการบําบัดนํ้าเสียรวมกับ 
คานํ้าประปา ใหมีการกอสรางหรือซอมแซมระบบบําบัดนํ้าเสียรวม การกอสรางระบบบําบัดนํ้าเสีย 
ขนาดเล็ก เพ่ือบําบัดนํ้าเสียจากชุมชนโดยกอสรางบนที่ราชพัสดุ หรือที่สาธารณะประโยชนซึ่งองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนผูจัดหา และสนับสนุนใหมีการเดินระบบบําบัดนํ้าเสียอยางมีประสิทธิภาพและ
ตอเน่ือง (๒) นํ้าเสียจากอุตสาหกรรม โดยกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสําหรับการอนุญาตใหระบายมลพิษ 
กําหนดแนวทางการคิดภาษีการระบายมลพิษ การจัดทํามาตรฐานนํ้าทิ้งเฉพาะประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 
(๕ ประเภท) ตามมาตรา ๕๕ ทบทวนหรือปรับปรุงแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา ๖๙ (ประเภทอุตสาหกรรม) 
และปรับแกไขรางประกาศกระทรวงฯ และบัญชีแนบทายประกาศฯ ที่เกี่ยวของ 

นอกจากน้ี ไดมีการควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด โดยเฉพาะจากภาคชุมชน 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคบริการการทองเที่ยว การบริหารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสีย
อยางครบวงจร โดยสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการจัดการระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของ
ชุมชนและเมือง การดูแลรักษาและซอมบํารุง การติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพของระบบบําบัดนํ้าเสีย 
และควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน รวมทั้งการสงเสริมความรูการลดปริมาณ
การใชนํ้าและลดการเกิดนํ้าเสีย รวมถึงการจัดการนํ้าเสียโดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือลดความสกปรกของ
นํ้าทิ้งจากครัวเรือนกอนปลอยลงสูแหลงนํ้าสาธารณะ พรอมทั้งปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษนํ้ารวมกับ
การดูแลเฝาระวังการลักลอบปลอยของเสียลงสูแหลงนํ้าในพ้ืนที่ชุมชนของตนเอง 
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2.๒.๓ ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

1) ขยะมูลฝอย สถานการณ และปญหาที่สําคัญไดแก 
ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทั่วประเทศมีเพ่ิมขึ้น

ทุกปคือ ๒๔.๗๓ ลานตัน ๒๖.๗๗ ลานตัน ๒๖.๑๙ ลานตัน และ ๒๖.๘๕ ลานตัน ตามลําดับ โดยป พ.ศ. 
๒๕๕๘ มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ย ๑.๑๓ กิโลกรัม/คน/วัน ซึ่งปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
ไดรับการเก็บขนเพ่ือนําไปกําจัดรวม ๑๕.๔๙ ลานตัน (รอยละ ๕๘) โดยกําจัดไดอยางถูกตองเพียง ๘.๓๔ 
ลานตัน (รอยละ ๓๑) มีการนําไปใชประโยชนจํานวน ๔.๗๔ ลานตัน (รอยละ ๑๘) ใน ๓ ลักษณะ ไดแก 
การใชประโยชนจากขยะรีไซเคิล การใชประโยชนจากขยะอินทรีย และการแปรรูปมูลฝอยใหเปนพลังงาน 
โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน ๔,๕๔๕ แหง หรือรอยละ ๕๙ ของจํานวนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทั้งหมด มีการใหบริการเก็บขนและรวบรวมขยะมูลฝอยเพ่ือนําไปกําจัดและสามารถกําจัดไดอยาง
ถูกตองตามหลักวิชาการ รอยละ ๕๔ ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได สวนที่เหลืออีกรอยละ ๔๖  
ถูกนําไปกําจัดที่ไมถูกตอง เชน การเผากลางแจง และลักลอบทิ้งในพ้ืนที่สาธารณะ ฯลฯ 

๒) ของเสียอันตราย สถานการณ และปญหาที่สําคัญไดแก 
 ของเสียอันตราย ประกอบดวย 3 ประเภทคือ ของเสียอันตรายจากชุมชน  

ของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม และมูลฝอยติดเช้ือ โดยในป พ.ศ. 2558 ปริมาณของเสียอันตรายที่
เกิดขึ้นทั่วประเทศมีประมาณ 3.44 ลานตัน เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2557 ประมาณ 0.75 ลานตัน (รอยละ 28) 
สําหรับสถานการณของเสียอันตรายแตละประเภท และปญหาที่สําคัญมีดังน้ี 

2.1) ของเสียอันตรายจากชุมชน ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ มีปริมาณเกิดข้ึนประมาณ 
๐.59 ลานตัน โดยของเสียอันตรายสวนใหญเปนประเภทซากผลิตภัณฑเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
รอยละ ๖๕ และของเสียอันตรายประเภทอ่ืน เชน แบตเตอร่ี หลอดไฟ ภาชนะบรรจุสารเคมี เปนตน  
รอยละ ๓๕ แตมีการกําจัดไมถึง 200 ตัน/ป ปจจุบันของเสียอันตรายประเภทซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสกําลังเปนปญหาสําคัญ เน่ืองจากมีการทิ้งปะปนกับขยะมูลฝอยทั่วไป และแนวโนมเพ่ิม
สูงขึ้น การรีไซเคิลดวยวิธีการที่ไมถูกตอง ผูรับซื้อขยะจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ที่ไมปลอดภัยตอสุขภาพอนามัย และยังไมมีกฏระเบียบในการจัดการ 

2.2) ของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ มีปริมาณกาก
อุตสาหกรรมเกิดขึ้นจํานวน 37.4 ลานตัน แบงเปน กากอุตสาหกรรมที่เปนอันตราย ๒.๘ ลานตัน (รอยละ 
7.5) และกากอุตสาหกรรมที่ไมเปนอันตราย 34.6 ลานตัน (รอยละ 92.5) สามารถจัดการไดเพียง 0.97 
ลานตัน (รอยละ 34.6) สวนที่เหลือ บางสวนถูกทิ้งปะปนกับขยะมูลฝอยทั่วไป และการลักลอบทิ้งในพ้ืนที่
ตางๆ ซึ่งมีแนวโนมลดลง เพราะหนวยงานที่เกี่ยวของเขมงวดในการกํากับดูแลสถานประกอบการ โรงงาน 
ผูรับจางบําบัด/กําจัด และขนสง 

 2.3) มูลฝอยติดเชื้อ ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ เกิดขึ้นประมาณ ๕๓,๘๖๘ ตัน โดย
แหลงกําเนิดสวนใหญมาจากโรงพยาบาลของรัฐ ๓๐,๕๙๑ ตัน (รอยละ ๕๗) และสวนที่เหลือหรือรอยละ ๔๓ 
มาจากคลินิก โรงพยาบาลเอกชนและสถานบริการสาธารณสุขขนาดเล็ก สถานพยาบาลสัตว และ
หองปฏิบัติการเช้ืออันตราย ซึ่งจะไดรับการจัดการอยางถูกตองจากเตาเผาของโรงพยาบาลองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและเอกชนรอยละ 65 สวนที่เหลืออีกรอยละ 35 คาดวาอาจเก็บรวบรวมและกําจัดในสถานที่
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ของตนเอง หรือถูกนําไปกําจัดรวมกับโรงพยาบาลของรัฐที่เปนเครือขาย หรืออาจถูกทิ้งปะปนกับขยะ 
มูลฝอยทั่วไป 

3) การนําเขาสารเคมีจากตางประเทศ ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการนําเขาสารเคมีจาก
ตางประเทศรวม ๘.๕๕ ลานตัน โดยรายการสารเคมีที่นําเขาสวนใหญเพ่ือใชในภาคอุตสาหกรรม ภาค
การเกษตร และอ่ืนๆ ซึ่งปริมาณการนําเขาสารเคมีทางภาคอุตสาหกรรม มีจํานวน ๓.๗ ลานตัน และภาค
การเกษตร ๐.๑ ลานตัน 

การดําเนินงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และของเสียอันตราย ที่สําคัญไดแก 
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และของเสียอันตรายชุมชน มีการดําเนินงานตาม

แนวนโยบายรัฐบาล (นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) ที่ประกาศให "ขยะมูลฝอยเปนวาระ
แหงชาติ” มีการจัดทํา Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ซึ่งมีการดําเนินการในเรื่อง
ตางๆ ไดแก (๑) การจัดลําดับความสําคัญของจังหวัดที่มีปญหาวิกฤตดานการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 
เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยที่ตกคางสะสมในพ้ืนที่วิกฤต ๖ จังหวัด ไดแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครปฐม 
สระบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี ใหเสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๘ (๒) การจัดการขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ้นใหมแบบบูรณาการรวมกันระหวางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กับ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือรวมกันจัดทํากรอบงบประมาณ
แบบบูรณาการดานการจัดการขยะมูลฝอย ตามแผนโรดแมป โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นกอสรางโรงงาน
กําจัดขยะมูลฝอยชุมชน และสงเสริมใหเอกชนดําเนินการแปลงขยะเปนพลังงานไฟฟา ซึ่งนับวาเปนการใช
ทรัพยากรใหคุมคา และ (๓) การวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย 
เพ่ือใหมีการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอยอยางเปนรูปธรรม ลดความซ้ําซอน และแกไขปญหา 
อุปสรรคในการกํากับดูแลใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น งายตอการบริหารจัดการโดยรวมทั่วประเทศ และเกิด
การบูรณาการการทํางานรวมกัน ประกอบดวย รางกฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป 
พ.ศ. .... รางกฎกระทรวงวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และ
อัตราคาธรรมเนียมอ่ืนๆ พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส และซากผลิตภัณฑอ่ืน พ.ศ. ....  และรางพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

การจัดการของเสียจากอุตสาหกรรม มีการสงเสริมการใชประโยชนกากอุตสาหกรรม
และลดปริมาณของเสียที่ตองฝงกลบอยางตอเน่ือง การกําหนดนโยบายการใชประโยชนของเสียทั้งหมด  
การเพ่ิมความเขมงวด และการจัดต้ังศูนยติดตามและตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการ 
ของเสียอุตสาหกรรม ซึ่งปจจุบันมีบริษัทหลายแหงไดกําหนดนโยบายการใชประโยชนของเสียทั้งหมด หรือ 
Zero Waste to Landfill และกรมโรงงานอุตสาหกรรมไดมอบรางวัลใหกับโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถ
ดําเนินการใชประโยชนของเสียไดทั้งหมด (Zero Waste to Landfill Achievement Award) นอกจากน้ี 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดมีการดําเนินโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry Mark) เพ่ือสงเสริม
ภาคอุตสาหกรรมใหมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความรับผิดชอบตอสังคม 
และใหภาคอุตสาหกรรมสามารถอยูรวมกับชุมชนไดอยางมีความสุข 
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2.3 สถานการณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาต ิและการดําเนินงาน 
  6บรหิารจัดการ 

2.3.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ พบวาประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยรายปและรายเดือนสูงกวาคาปกติ 

โดยเฉพาะในชวงฤดูรอน หลายพ้ืนที่มีอุณหภูมิสูงสุดสูงกวาสถิติเดิมที่วัดได และในเดือนธันวาคมเกือบ 
ทุกภาคมีอุณหภูมิเฉลี่ยตํ่ากวาคาปกติ ประมาณ ๑ - ๒ องศาเซลเซียส สวนปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปมีประมาณ 
๑,๗๖๔ มิลลิเมตร สูงกวาคาปกติประมาณรอยละ ๑๑ และสูงกวาในรอบปที่ผานมา (ป พ.ศ. ๒๕๕๕ มี
ปริมาณฝนเฉลี่ย ๑,๖๘๒ มิลลิเมตร ซึ่งสูงกวาคาปกติประมาณรอยละ ๖) จากการประเมินสภาพภูมิอากาศ
ดวยแบบจําลองในระยะ ๕๐ ปขางหนา พบวาพ้ืนที่ที่มีอากาศรอนจะมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น และพ้ืนที่ที่มี
อากาศเย็นจะมีจํานวนลดลง นอกจากน้ี การเปลี่ยนแปลงปริมาณนํ้าฝนในรอบ ๖๐ ป ที่ผานมา พบวามีความ
ผันแปรทุกป โดยมีทั้งสูงกวาและตํ่ากวาคาปกติ อยางไรก็ตาม ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายปของไทยมีแนวโนมเพ่ิม
สูงขึ้นทั่วทุกภูมิภาค แตจํานวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยในแตละปมีความใกลเคียงกับที่ผานมา 

จากขอมูลรายงานความกาวหนารายสองป ฉบับที่ 2 ไดระบุวาป พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจกเปนปริมาณ ๓๐๕.๕๒ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา โดย
ภาคพลังงานมีการปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุดปริมาณ ๒๒๒.๙๔ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา 
รองลงมาคือภาคการเกษตรปริมาณ ๕๒.๙๒ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ภาคอุตสาหกรรม 
ปริมาณ ๑๘ .๒๓ ลานตันคารบอนไดออกไซด เทียบเทา ภาคของเสียปริมาณ ๑๑ .๔๓ ลานตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา สวนภาคการใชประโยชนที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
และปาไมปริมาณ -๗๐.๙๔ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ซึ่งเมื่อเทียบกับป พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่มี
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก ๒๒๐.๗๓ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา คิดเปนปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้นรอยละ ๓๘.๔๑ 

ผลการศึกษากลยุทธกลไกการพัฒนาที่สะอาดในระดับชาติ และคาดการณปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจกในอนาคตของประเทศไทย โดยสถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดลอม เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๕ พบวามีความเปนไปไดสูงที่ประเทศไทยจะมีปริมาณการปลอยกาซ 
เรือนกระจกอยูในชวง ๕๐๐ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ในป พ.ศ. ๒๕๖๓ และอาจสูงถึง 
๑,๓๐๐ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ในป พ.ศ. ๒๕๙๓ หากไมมีการดําเนินมาตรการลดการปลอย
กาซเรือนกระจกอยางจริงจัง 

2.3.๒ ภัยธรรมชาต ิ
จากการศึกษาของกรมพัฒนาที่ดิน เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๖ พบวาพ้ืนที่ที่แลงซ้ําซาก 

มากที่สุดของประเทศคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนพ้ืนที่ประมาณ ๔๐ ลานไร รองลงมาคือภาคเหนือ
เปนพ้ืนที่มากกวา ๑๐ ลานไร โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดเกิดสถานการณภัยแลงรุนแรงมากที่สุดในรอบ  
๑๐ - ๑๕ ป สวนสถานการณอุทกภัย ในชวง ๓๐ ปที่ผานมา ประเทศไทยประสบกับปญหาอุทกภัย
บอยครั้งและทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยสาเหตุสําคัญคือการบุกรุกพ้ืนที่ปา และการลักลอบตัดไมเปน
จํานวนมากจนทําใหเกิดการสูญเสียแหลงกักเก็บนํ้าในพ้ืนที่ตนนํ้า 

การดําเนินงานบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ ที่สําคัญ
ไดแก มีการดําเนินการตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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(United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) การจัดทําบัญชี 
กาซเรือนกระจกของประเทศไทย (GHG Inventory) การจัดทํารางแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ ระยะสั้น-กลาง-ยาว และการพัฒนาแนวทาง 
การดําเนินงานในการลดกาซเรือนกระจกที่ เหมาะสมของประเทศไทย (NAMAs) การแตง ต้ัง
คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ เพ่ือทําหนาที่กําหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ และการจัดทํา
แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๙๓ ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพ่ือใชเปนกรอบในการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสงเสริมรูปแบบการเติบโตที่
ปลอยคารบอนตํ่าตามแนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน ตามแตละชวงระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนแมบทฯ และ
การลดผลกระทบจากภัยพิบัติ  

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบใหประเทศไทยเขารวม
ในพิธีลงนามระดับสูงความตกลงปารีส (High-level Signature Ceremony of the Paris Agreement) 
ในวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ สํานักงานใหญสหประชาชาติ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา และอนุมัติให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนผูมีอํานาจลงนาม ในพิธีลงนามระดับสูง
ความตกลงปารีสการลงนามเพ่ือเขารวมเปนภาคีความตกลงปารีส ซึ่งวัตถุประสงคสําคัญของความตกลง
ปารีสคือ (1) การลดกาซเรือนกระจก โดยกําหนดเปาหมายรวมกันระดับโลกเพ่ือรักษาการเพ่ิมขึ้นของ
อุณหภูมิเฉลี่ยโลกใหตํ่ากวา ๒ องศาเซลเซียส และพยายามรักษาเปาหมายการเพ่ิมของอุณหภูมิไมใหเกิน ๑.๕ 
องศาเซลเซียส (2) ความรวมมือในการปรับตัวตอผลกระทบทางลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(3) การสนับสนุนทางการเงินใหแกประเทศกําลังพัฒนา (4) การสนับสนุนการพัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยี (5) การเสริมสรางศักยภาพของประเทศกําลังพัฒนา และ (6) กรอบการรายงานขอมูลใหเกิด
ความโปรงใสในการดําเนินงานและการสนับสนุนการดําเนินงานของประเทศกําลังพัฒนา การลงนามเพ่ือ
เขารวมเปนภาคีความตกลงปารีสเปนการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในทางนโยบายของไทยในการรวมมือ
กับประชาคมโลกเพ่ือแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยความตกลงปารีสจะมีผลบังคับใช
ในวันที่ 30 หลังจากวันที่ภาคีอนุสัญญาอยางนอยที่สุด 55 ภาคี ซึ่งมีการปลอยกาซเรือนกระจกรวมกัน 
อยางนอยที่สุดประมาณรอยละ 55 ของการปลอยกาซเรือนกระจกทั้งหมด ไดมอบสัตยาบันสาร สารการ 
ยอมรับ สารการใหความเห็นชอบ หรือภาคยานุวัติสาร ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะทําใหประเทศไทยมี
ภาพลักษณที่ดีในฐานะประธานกลุม 77 ภายใตกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ทั้งน้ี ความตกลงปารีสเปดโอกาสใหแตละประเทศกําหนดการดําเนินงานที่เหมาะสมของ
ประเทศไดเอง ซึ่งประเทศไทยสามารถกําหนดใหสอดคลองกับแผนระดับประเทศและภาคสวนที่เกี่ยวของ 
และการลงนามความตกลงปารีสน้ียังไมถือวาประเทศไทยมีพันธกรณีใดๆ ดังน้ัน ประเทศไทยไดประกาศ
เปาหมายการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทยรอยละ 20 - 25 ภายในป ค.ศ. 2030  
(พ.ศ. 2573) โดยจะมีแนวทางการดําเนินงานที่สําคัญ ไดแก การจัดทําโรดแมปการลดการปลอยกาซเรือน
กระจก การมุงใชพลังงานทดแทนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปลี่ยนขยะเปนพลังงาน การฟนฟูปาไมและ
หยุดยั้งการบุกรุกปา การลดการขนสงทางถนนและเปลี่ยนเปนทางราง การเพ่ิมการใชรถยนตเครื่องยนต 
hybrid ไฟฟา รวมทั้งการดําเนินการพัฒนาอยางย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเนนการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจควบคูกับการปกปองธรรมชาติอยางสมดุล ตลอดจนการสรางความตระหนักรูของ
ประชาชนและภาคสวนตางๆ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) ไดยื่นสัตยาบัน
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เขารวมเปนภาคีความตกลงปารีสของประเทศไทยแลว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ณ สํานักงานใหญ
สหประชาชาติ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา เพ่ือแสดงใหเห็นวา ประเทศไทยใหความสําคัญและพรอมที่จะ
รวมมือกับนานาประเทศในการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2.๔ สถานการณสิง่แวดลอมเมืองและชุมชน และการดาํเนินงานบรหิารจัดการ 

การขยายความเปนเมืองไดกระจายไปหลายพ้ืนที่ตามบทบาทและความสําคัญของเมือง
โดยเฉพาะเมืองที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงจะเปนปจจัยดึงดูดใหเกิดการอพยพยายถิ่นฐานของ
ประชากรหลั่งไหลเขามาอาศัยอยูในเขตเมืองมากขึ้น เพ่ือการประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ โดยในป พ.ศ. 
๒๕๕๘ พบวาประชากรเมืองมีจํานวน ๒๒.๔๒ ลานคน หรือรอยละ ๓๔.๑๑ ของจํานวนประชากร 
ทั้งประเทศ ซึ่งมีผลใหความตองการที่พักอาศัยเพ่ิมสูงข้ึนดวย โดยในกรุงเทพมหานคร สัดสวนการใช
ประโยชนที่ดิน โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่ใชปลูกสรางเพ่ือการอยูอาศัย ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ ๗๑.๑๙ 
จากเดิมรอยละ ๖๓.๙๔ ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ถาหากไมมีการวางแผนควบคุมเมืองที่ดี จะทําใหการขยายตัว
ของเมืองเปนไปอยางไรทิศทาง ขณะที่การบริการดานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการยังรองรับไปไมทัน
กับการกระจายตัวของประชากร ซึ่งจะกอใหเกิดปญหาการใชประโยชนที่ดินที่ไมเหมาะสม และปญหาอ่ืนๆ 
ตามมา โดยเฉพาะประชากรจะเลือกที่พักอาศัยในบริเวณใจกลางเมืองแทน จนทําใหเกิดความหนาแนน
เพ่ิมขึ้นและมีสภาพเปนชุมชนแออัด ที่มีสภาพแวดลอมไมถูกสุขลักษณะและเสื่อมโทรม ซึ่งเปนการทําลาย
ภูมิทัศนของเมือง นอกจากน้ี พฤติกรรมของประชากรจะมีการบริ โภคทรัพยากรเพ่ิมมากขึ้น กอใหเกิด
ปญหาทั้งดานขยะมูลฝอย นํ้าเสียชุมชน มลพิษทางอากาศ และอ่ืนๆ รวมทั้งปญหาการขาดแคลนพื้นที่สีเขียว 
และพื้นที่เพื่อการนันทนาการ เชน สวนสาธารณะ สนามเด็กเล็ก สนามกีฬา ฯลฯ ซึ่งไมเพียงพอกับจํานวน
ประชากรที่เพ่ิมขึ้น และสอดคลองตามเกณฑขององคการอนามัยโลก (WHO) ที่กําหนดวา พื้นที่สีเขียวใน
เขตเมืองควรมีไมตํ่ากวา ๙ ตารางเมตรตอคน ขณะที่กรุงเทพมหานครมีเฉลี่ยเพียง ๔.๔๗ ตารางเมตรตอคน 
ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ 

การดําเนินงานบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและชุมชน ที่สําคัญไดแก มีการสนับสนุนให
ชุมชนมีคุณภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี เชน การวางแผนการใชที่ดินเมือง และวางผังพัฒนาเมือง 
การจัดการดานที่อยูอาศัย และการพัฒนาสิ่งแวดลอมเมือง โดยมีการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยเฉพาะเทศบาลนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาเมืองสูความนาอยูอยางย่ังยืน พรอมทั้ง 
จัดใหมีการประเมินเทศบาลนาอยูอยางย่ังยืน การเขารวมโครงการเมืองคารบอนตํ่าของเทศบาลจํานวน 
๑๗๔ แหง  ทั่วประเทศ เพ่ือลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดใหไดอยางนอย ๘๔,๐๐๐ กิโลกรัม
คารบอนไดออกไซด 

2.๕ สถานการณสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม และการดําเนินงานบริหารจัดการ 

2.๕.1 แหลงโบราณสถาน 
แหลงโบราณสถานทั่วประเทศมีอยูจํานวนทั้งสิ้น ๗,๗๖๕ แหง ปจจุบันหลายแหลง

ถูกบุกรุกและทําลายจนเสียหายเปนจํานวนมาก โดยโบราณสถานที่ประกาศขึ้นทะเบียนแลว มีจํานวน ๒,๐๘๗ แหง 
และยังไมไดขึ้นทะเบียนอีกจํานวน ๕,๖๗๘ แหง โดยสามารถดําเนินการขึ้นทะเบียนไดเพียง ๑๕๐ แหง/ป ซึ่ง
ตองใชระยะเวลาอีกนานกวาจะดําเนินการขึ้นทะเบียนไดครบถวน เน่ืองจากขอจํากัดดานงบประมาณและ
อัตรากําลัง 
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2.๕.๒ แหลงมรดกโลก 
ปจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนที่ที่ไดรับประกาศใหเปนแหลงมรดกโลกแลว รวม ๕ แหลง 

โดยเปนแหลงมรดกโลกทางวัฒนธรรม ๓ แหลง ไดแก เมืองประวัติศาสตรสุโขทัยและเมืองบริวาร อุทยาน
ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา และแหลงโบราณคดีบานเชียง และเปนแหลงมรดกโลกทางธรรมชาติ ๒ 
แหลง ไดแก เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร - หวยขาแขง และพ้ืนที่กลุมปาดงพญาเย็น - เขาใหญ 
ขณะน้ีมีพ้ืนที่ที่อยูในบัญชีรายช่ือเบ้ืองตน (Tentative List) จํานวน ๖ แหลง ไดแก (๑) เสนทางเช่ือมตอทาง
วัฒนธรรมปราสาทหินพิมายกับศาสนสถานที่เกี่ยวของ ปราสาทพนมรุงและปราสาทเมืองตํ่า (๒) อุทยาน
ประวัติศาสตรภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี (๓) พ้ืนที่กลุมปาแกงกระจาน ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี 
เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ (๔) วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช (๕) อนุสรณสถาน 
สถานที่ตางๆ และภูมิทัศนวัฒนธรรมของเชียงใหม นครหลวงลานนา จังหวัดเชียงใหม และ (๖) พระธาตุพนม 
กลุมสิ่งกอสรางทางประวัติศาสตร และภูมิทัศนที่เกี่ยวของ 

 ปจจัยหลักที่สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของแหลงธรรมชาติ และแหลง
ศิลปกรรมคือ อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไดแก สภาวะอุณหภูมิที่สูงข้ึน การเพ่ิมข้ึนของ
ระดับนํ้าทะเล และนํ้าฝน ที่สงผลใหคุณสมบัติของแหลงธรรมชาติ และแหลงศิลปกรรม สัดสวนและ
องคประกอบของโครงสรางทางสังคม การใหบริการและสถานะของระบบนิเวศ และการถูกรบกวน รวมถึง 
ผลจากภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งแผนดินไหว ดังเชนกรณีการเกิดแผนดินไหวที่เกิดจากรอยเลื่อน
พะเยา เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ขนาด ๖.๒ แมกนิจูด จุดศูนยกลางแผนดินไหวอยูที่อําเภอแมลาว 
จังหวัดเชียงราย ที่ความลึกประมาณ ๖ กิโลเมตร ทําใหเกิดความเสียหายมีพ้ืนที่ประสบภัย ๗ อําเภอ ๔๗ ตําบล 
๔๗๘ หมูบาน และบานเรือนเสียหายมากกวา ๙,๐๐๐ หลัง 

การดําเนินงานบริหารจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม ที่สําคัญ
ไดแก มีการกําหนดนโยบาย แผน และมาตรการที่เกี่ยวของกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรมของหนวยงานทุกระดับ การสรางจิตสํานึกใหแกภาคสวนตางๆ ไดมีความตระหนักตอ
การรักษาสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม การข้ึนทะเบียนและประกาศเขตคุมครองของ
แหลงธรรมชาติ โบราณสถานและศิลปกรรม และอุทยานธรณีโลก เพ่ือใหมีศักยภาพในการสนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ และกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษไดอยางย่ังยืน และเปนมรดกทางสังคมและวัฒนธรรมของชาติ 

2.๖ สถานการณการเปลี่ยนแปลงทีส่ําคญัภายในประเทศ 

2.๖.1 สภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่มีความเปราะบาง 
จากการที่เศรษฐกิจของประเทศยังคงตองพ่ึงพิงการสงสินคาออกไปยังตางประเทศ 

และอาศัยรายไดจากการทองเที่ยวเปนหลักสําคัญ ขณะที่สภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย IMF ไดประมาณการวา 
ผลิตภัณฑมวลรวม (Gross Domestic Product: GDP) ของโลก ในป พ.ศ. ๒๕๕๙ จะเหลือเพียงรอยละ ๒.๔ 
ซึ่งจะสงผลกระทบตอการสงออกและการทองเที่ยวของประเทศไทยดวย ดังน้ัน ประเทศไทยจึงควรกระตุน 
อุปสงคภายในประเทศเพ่ือใหการลงทุนของภาครัฐและเอกชนฟนตัว และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือพัฒนาระบบ
โครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสงขนาดใหญ แมวาการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะตอไปจะเปนไปอยาง
ชาๆ อันเปนผลจากการชะลอตัวของอุปสงคตางประเทศ ซึ่งสงผลใหภาคเอกชนไทยมีการผลิตสินคาและ
บริการในอัตราตํ่า ถึงกระน้ัน ทรัพยากรธรรมชาติก็ยังคงจําเปนตองถูกนํามาใชเพ่ือการผลิตอยางตอเน่ือง 
แตจะมีผลใหภาคเอกชนขาดแรงจูงใจในการพัฒนาระบบการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพราะไมตองการ
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ลงทุนในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร และพัฒนาฝมือแรงงาน ซึ่งหากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศยังคง
ถดถอยเชนน้ีตอๆ ไป จะทําใหรายไดของประชากรลดลง และสงผลใหมีการบุกรุกและฉกฉวยการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้น 

2.๖.๒ การเรงลงทุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญในพื้นที่ตางๆ ของประเทศ 
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานมีสวนสําคัญ นอกจากชวยเสริมสรางความเจริญกาวหนา

ของประเทศแลว ยังชวยใหประชาชนไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี เน่ืองจากความเจริญไดกระจายไปยัง
ภูมิภาค และชวยเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในระยะยาว แตตองใชงบประมาณใน
การลงทุนสูง ซึ่งปจจุบันประเทศไทยกําลังเรงลงทุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญภายในประเทศทั้ง
ดานการขนสงมวลชน (Mass Transit) และการขนสงสินคาและบริการใหเปนระบบทางรถไฟในอาเซียน 
เพ่ือใหสามารถเช่ือมตอกับประเทศตางๆ ในอาเซียนได แตขณะเดียวกันอาจจะสงผลกระทบตามมาคือ พ้ืนที่
ที่เสนทางคมนาคมตัดผานจะทําใหราคาที่ดินเพ่ิมสูงขึ้น ประชาชนตองถูกยายถิ่นฐานไปต้ังถิ่นฐานที่แหงใหม 
เน่ืองจากการเวนคืนหรือซื้อ - ขายที่ดิน และมีผลกระทบใหพ้ืนที่เกษตรกรรมลดลงดวย รวมถึงความเปน
เมืองจะขยายเพ่ิมตามพ้ืนที่ที่ไดรับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญในหลายพ้ืนที่ ตลอดจนการ
อพยพเขามาต้ังถิ่นฐานเพ่ือการอยูอาศัยของชาวตางชาติเพ่ิมขึ้น และการละทิ้งแรงงานของวัยหนุมสาว 
ภาคการเกษตรเพ่ือไปทํางานในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยที่ยังขาดทักษะ ฝมือและความรู ดังน้ัน รัฐบาล
จะตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญที่ดี มีการวางแผนจัดการครอบคลุมทุกดาน
ที่การพัฒนาอาจจะสงผลกระทบได รวมถึงตองเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการ
ต้ังแตการวางแผน การดําเนินงานทั้งกอนและหลัง และการติดตามประเมินผล 

2.๖.๓ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศยังคงมีแนวโนมเสื่อมโทรมลง 
ทรัพยากรธรรมชาติมีแนวโนมเสื่อมโทรมลงทั้งดานคุณภาพและปริมาณในทุกสาขา 

อันเน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากร ทําใหความตองการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิม
มากขึ้น ประกอบกับการดําเนินงานของภาครัฐทั้งดานการบริหารจัดการ และการบังคับใชกฎหมายยังไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ จึงทําใหปริมาณการใชทรัพยากรธรรมชาติมีมากจนเกินศักยภาพในการรองรับของ
ธรรมชาติ และสงผลใหทั้งระบบนิเวศเสียสมดุล และผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม ดังที่พบเห็นไดชัดเจนคือ 
การสงเสริมการปลูกพืชเชิงเด่ียวบนพ้ืนที่สูงบริเวณพ้ืนที่ตนนํ้า โดยการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมเพื่อ 
การเพาะปลูกทางการเกษตร การใหกลุมนายทุนเชาพื้นที่ปลูกกลวยหอมในพ้ืนที่ภาคเหนือเพ่ือสงขายไป
ยังประเทศจีน ที่ทําใหเกิดการแยงชิงการใชนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการใชสารเคมีทางการเกษตรที่
ไมถูกวิธีเพ่ือเรงผลผลิต และเพ่ือกําจัดแมลงและศัตรูพืชที่แนวโนมมีปริมาณการใชสูงขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่ 
การจัดการบรรจุภัณฑสารเคมียังไมถูกตองและเหมาะสม ทําใหสารเคมีตกคางทั้งในแหลงนํ้า ดิน อากาศ 
และสินคาการเกษตรที่สงผลกระทบตอสุขภาพของเกษตรกรและผูบริโภค สวนดานสิ่งแวดลอมมีแนวโนม
เสื่อมโทรมลงทั้งดานคุณภาพและปริมาณเชนเดียวกัน เน่ืองจากมีการปลอยทิ้งของเสียสูสิ่งแวดลอม สงผลให
คุณภาพสิ่งแวดลอมเสื่อมลง และเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในบริเวณน้ัน เชน การลักลอบทิ้งของเสีย
อุตสาหกรรมปะปนกับขยะมูลฝอยชุมชน การจัดการขยะมูลฝอยที่ไมถูกหลักวิชาการ หรือสภาพขยะลน และ
เกิดไฟไหมบอขยะบอยคร้ัง และคุณภาพนํ้าในแมนํ้าที่ยังคงมีสภาพเสื่อมโทรมในทุกภูมิภาค รวมทั้ง
สถานการณหมอกควันในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ซึ่งป พ.ศ. ๒๕๕๘ มีสภาพรุนแรงกวาทุกปที่ผานมา 
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2.๖.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ
การที่อุณหภูมิโลกเพ่ิมสูงขึ้น สงผลใหเกิดความแหงแลงยาวนาน ฝนตกทิ้งชวง และ

ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง ซึ่งผลกระทบตอความอุดมสมบูรณของดิน ปาไม แหลงนํ้า การเกิดดินถลม และ
ชายฝงถูกกัดเซาะอยางรุนแรงในหลายจังหวัด ประเด็นตางๆ เหลาน้ีมีความเสี่ยงตอการสูญเสียของ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ การลดลงหรือไมมีผลผลิตทางการเกษตร การเกิดโรคระบาดในพืชและสัตว 
ที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพของมนุษย ดังกรณีการเกิดโรคระบาดชนิดสายพันธุใหม ซึ่งหากไมมีการเตรียม
ความพรอมรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพแลว จะทําให
ประเทศตองสูญเสียคาใชจายในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในสัดสวนที่สูงกวาการเฝาระวังและปองกัน 

2.๖.๕ บทบาทของชุมชนทองถ่ินที่เปนกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศ 
การพัฒนาที่ใหความสําคัญตอสิทธิ เสรีภาพ และการมีสวนรวมของประชาชนและ

ชุมชน โดยใหมีบทบาทและความรับผิดชอบเพ่ือสรางความเขมแข็งและพ่ึงพาตัวเองได ซึ่งการสงเสริม
กระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน และทุกระดับในการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวม
รับผิดชอบแกไขปญหาของชุมชน จะทําใหชุมชนเกิดการเรียนรูผานการเขารวมกระบวนการ รูเทาทันตอ
การเปลี่ยนแปลง และเกิดสังคมแหงการเรียนรู สงผลใหชุมชนมีความเขมแข็งอยางย่ังยืน เปนพลังหลักใน
การพัฒนาฐานรากของประเทศใหมั่นคง และสามารถบรรเทาปญหาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในระดับทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.๖.๖ การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนายังไมไดรับการสนับสนุนอยางเพียงพอ 
ผลการประเมินประสิทธิภาพการแขงขันของโลกในป พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ โดย 

World Economic Forum พบวาประเทศไทยมีการพัฒนาดานนวัตกรรมตํ่าสุด เมื่อเปรียบเทียบกับ 
การพัฒนาดานอ่ืนๆ อาทิ ความพรอมดานเทคโนโลยี การเงิน แรงงาน ตลาดสินคา การศึกษา สุขภาพ 
และสาธารณูปโภค เน่ืองจากการพัฒนาดานนวัตกรรมของประเทศไทยตองเพ่ิมคาใชจายการวิจัยและ
พัฒนาของภาคเอกชน การสงเสริมความรวมมือระหวางภาคเอกชนและมหาวิทยาลัย และเพ่ิมการจด
สิทธิบัตร ดังน้ัน การพัฒนาประเทศในระยะตอไปควรใหความสําคัญตอการสรางเศรษฐกิจบนฐานความรู 
โดยเฉพาะสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญตอการพัฒนาประเทศที่
จะทําใหการใชทรัพยากรธรรมชาติเปนไปอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมี 
ผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งยกระดับความรูและความชํานาญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของบุคลากร
ภายในประเทศ แตหากไมมีการสนับสนุนการพัฒนาดานนวัตกรรมอยางจริงจัง จะทําใหประเทศตองพ่ึงพิง
เทคโนโลยีจากตางประเทศมากขึ้น ซึ่งมีผลใหเกิดชองวางการพัฒนาและการประยุกตใชเทคโนโลยี และ
ภาวะขาดดุลจากการนําเขาเทคโนโลย ี

2.๖.๗ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของประชากรเมือง 
พฤติกรรมการบริโภคของประชากรเมืองมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เน่ืองจาก

การใชชีวิตในสังคมเมืองตองอยูอยางเรงรีบ แขงขันกับเวลา และอยูทามกลางสภาพแวดลอมที่กดดันและ
สิ่งดึงดูดใจมากมาย โดยลักษณะความหนาแนนของที่พักอาศัยจะแตกตางกันตามสถานะของรายได อาชีพ 
และมีความแตกตางฐานะทางเศรษฐกิจสูง มีคานิยมในการใชรถยนตสวนบุคคลมากกวารถบริการ
สาธารณะ และย่ิงระบบบริการการขนสงสาธารณะไมเอ้ืออํานวยความสะดวกในการเดินทางไดดี ก็จะสงผล
ตอการเพ่ิมขึ้นของจํานวนรถยนตสวนบุคคล รวมทั้งการมีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมายที่เอ้ือตอ 
การดําเนินชีวิต ปจจัยเหลาน้ีมีผลใหประชากรเมืองมีพฤติกรรมการบริโภคแบบงาย สะดวก รวดเร็ว และ 
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มีความทันสมัย โดยเฉพาะคานิยมในการบริโภคอุปกรณ และเครื่องใชตางๆ ในการดํารงชีพซึ่งเปนลักษณะ
การบริโภคแบบฟุมเฟอย และใชทรัพยากรอยางไมประหยัดและคุมคา จึงทําใหสิ่งแวดลอมในเมืองมีปญหา
หลากหลาย เชน มลพิษทางอากาศและเสียงจากปริมาณการจราจร การคมนาคมขนสงที่หนาแนนและ 
คับคั่ง และการเพ่ิมขึ้นของปริมาณขยะและของเสียอันตราย ไดแก ถานไฟฉาย มือถือหรืออุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส หลอดไฟ และยาที่หมดอายุ ดังน้ัน ควรมีการบริหารจัดการเมืองใหมีความเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ สงเสริมใหประชากรเมืองเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมโดยหันมาบริโภคสินคาและ
บริการที่เอ้ือตอการสรางเสริมสุขภาพ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น 

2.๗ สถานการณการเปลี่ยนแปลงทีส่ําคญัของโลก (Megatrends) 

2.๗.1 การเปลี่ยนแปลงขั้วอํานาจทางเศรษฐกิจโลก (Shift in Global Economic Power) 
ธนาคารโลกไดรายงานสภาวะเศรษฐกิจโลกในป พ.ศ. ๒๕๕๙ วามีอัตราการขยายตัว

รอยละ ๒.๔ และคาดวาจะเพ่ิมเปนรอยละ ๒.๘ ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ การที่เศรษฐกิจโลกในป พ.ศ. ๒๕๕๘  
มีอัตราการขยายตัวตํ่า เน่ืองจากหลายประเทศยังคงตองเผชิญกับปญหาสภาวะเศรษฐกิจซบเซา โดยบาง
ประเทศมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงรอยละ ๐.๖ สวนประเทศสหรัฐอเมริกามีอัตรา 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจคอนขางตํ่ารอยละ ๒.๔ ขณะที่ประเทศจีนมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจถึง
รอยละ ๖.๙ ซึ่งสอดคลองกับการคาดการณเศรษฐกิจโลกวาจะเกิดการถายเทอํานาจทางเศรษฐกิจจาก
ประเทศมหาอํานาจอยางสหรัฐอเมริกาและยุโรป มายังประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง 
หรือเปนตลาดเกิดใหม ไดแก จีน อินเดีย และประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งในระยะตอไปจะมีบทบาทสําคัญ
ตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกมากขึ้น โดยจะเปนศูนยกลางการผลิตสินคาอุตสาหกรรมระดับโลกที่มีปจจัย
สนับสนุนจากการเกิดหวงโซการผลิตภายในภูมิภาค อันเกิดจากการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ มีการลงทุน
โครงสรางพ้ืนฐานที่ทําใหเกิดการเช่ือมตอเสนทางที่สะดวก รวดเร็วในการขนสงสินคาและทรัพยากร
ระหวางประเทศ มีทรัพยากรและตนทุนดานแรงงานที่ถูกกวา รวมถึงการเปดเสรีทางการคาซึ่งจะทําใหเกิด
ความมั่งคั่งของประเทศในภูมิภาคแถบน้ีเพ่ิมสูงข้ึน และเกิดชนช้ันกลางเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว สงผลให 
การขยายความเปนเมืองเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วเชนกัน 

2.๗.๒ การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงวัย (Population Aging) 
สหประชาชาติระบุวาเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๗ ประชากรโลกมีจํานวนประมาณ ๗.๒ 

พันลานคน และทุกๆ ปจะมีจํานวนประชากรเพ่ิมขึ้นประมาณ ๘๒ ลานคน โดยในป พ.ศ. ๒๕๙๓ จะมี
จํานวนประชากรเพ่ิมขึ้นเปนประมาณ ๙.๖ พันลานคน เน่ืองจากอัตราการมีบุตรตอมารดาหน่ึงคนลดลง 
เชน ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ มารดาหน่ึงคนมีบุตรเพียง ๒.๕ คน ขณะที่ป พ.ศ. ๒๕๓๗ มารดาหน่ึงคนมีบุตรถึง 
๔.๕ คน รวมถึงปจจุบันจํานวนชวงอายุของประชากรยาวขึ้น สงผลใหจํานวนประชากรที่มีอายุ ๖๐ ปขึ้นไป 
มีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้น และสวนใหญอาศัยอยูในประเทศกําลังพัฒนาซึ่งรวมถึงประเทศไทย ปญหาที่จะ
เกิดขึ้นตามมาคือ ประชากรวัยแรงงานจะตองรับภาระในการดูแลประชากรสูงวัย ทําใหรัฐบาลจัดเก็บภาษี
รายไดลดลง และเกิดการขาดแคลนประชากรวัยแรงงาน รวมทั้งรัฐบาลตองเสียคาใชจายดานสุขภาพและ
สาธารณสุขเพ่ิมมากขึ้น ดังน้ัน จึงตองมีการจัดเตรียมโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการใชชีวิตของผูสูงวัย 
และการผลิตสินคาเพ่ือรองรับการบริโภคสินคาและบริการที่เหมาะสมกับผูสูงวัยดวย 
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2.๗.๓ การขยายความเปนเมืองและการเจริญเติบโตของเมือง 
การที่แนวโนมการขยายความเปนเมืองและการเจริญเติบโตของเมืองมีสูงขึ้น จะ

สงผลดีคือ ชวยใหประชาชนสามารถเขาถึงระบบการศึกษา ระบบการดูแลสุขภาพ ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ การมีที่อยูอาศัยสะดวกสบาย การมีโอกาสในการขยายผลิตภาพทางเศรษฐกิจ และการ
ไดรับการจัดการดูแลสิ่งแวดลอมที่ดี แตขณะเดียวกัน การเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของเมืองจะเปนปจจัย
ทาทายตอการวางแผนเมืองที่จะใหเมืองมีการเจริญเติบโตแบบย่ังยืน ซึ่งหากการเจริญเติบโตของเมืองและ
การเปนสังคมเมืองเปนไปอยางไมมีแบบแผนที่ดี ปญหาที่จะตามมาคือ ผูคนจะอพยพหลั่งไหลเขาไปอาศัย
อยูในเขตเมืองหนาแนนมากจนลนและเกินศักยภาพในการรองรับได ทําใหหนวยงานของรัฐไมสามารถ
จัดการบริการดานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไดอยางเพียงพอและทั่วถึง จึงทําใหเกิดความแออัด 
ในเมือง คาครองชีพสูงแตคุณภาพชีวิตตํ่า ขาดแคลนพ้ืนที่สีเขียว และเกิดปญหามลพิษอ่ืนๆ ตามมา เชน 
ขยะ นํ้าเสีย อากาศเสีย และการเกิดโรคระบาด เปนตน รวมถึงปญหาสังคม หรือความไมมั่นคงและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

2.๗.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก 
การมีจํานวนประชากรโลกเพ่ิมข้ึน ทําใหชนช้ันกลางเกิดมากข้ึนจากความมั่งค่ังของ

เศรษฐกิจโลก มีการขยายตัวและการเพ่ิมขึ้นของเมือง สงผลใหมีการใชพลังงาน อาหาร และนํ้ามากขึ้น
ตามมาดวย ซึ่งหากประชากรโลกมีพฤติกรรมการบริโภคแบบฟุมเฟอยหรือบริโภคแบบเกินความจําเปน 
เชน ความตองการใชเช้ือเพลิงฟอสซิลเพ่ือเปนเช้ือเพลิงพลังงานในกระบวนการผลิตสินคาและบริการของ
ภาคอุตสาหกรรม การเดินทางและคมนาคมขนสง ซึ่งกระบวนการเหลาน้ีมีการปลอยกาซเรือนกระจกออก
สูช้ันบรรยากาศ โดยในชวง ๒๐๐ ปที่ผานมา กาซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศเกิดมากขึ้น ทําใหมีการ 
ดูดซับความรอนและปลดปลอยความรอนกลับมายังผิวโลก สงผลใหอุณหภูมิพ้ืนผิวโลกรอนมากข้ึน แมวาผล
จากความตกลงปารสี นานาประเทศไดกําหนดเปาหมายรวมกันระดับโลก เพ่ือรักษาการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิ
เฉลี่ยโลกใหตํ่ากวา ๒ องศาเซลเซียส และพยายามรักษาเปาหมายการเพ่ิมของอุณหภูมิไมใหเกิน ๑.๕ องศา
เซลเซียส แตหากประเทศตางๆ ไมมีการดําเนินการอยางจริงจัง ผลที่จะตามมาคือ จะทําใหอุณหภูมิของโลก
สูงขึ้น และมีผลตอความเปนอยูของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไป นํ้าแข็งบริเวณข้ัวโลก
ละลาย ปริมาณนํ้าทะเลเพ่ิมสูงขึ้นจนทําใหพ้ืนที่บริเวณชายฝงหลายแหงตองจมลงไปในทะเล การเกิดภาวะ
ฝนแลงหรือฝนตกรุนแรง และมีพายุขนาดใหญบอยครั้งและยาวนานขึ้น พ้ืนที่ที่เคยอุดมสมบูรณจะ
เปลี่ยนแปลงเปนทะเลทราย พืชผลทางการเกษตรไดรับความเสียหาย เกิดการระบาดของโรคและแมลง
ศัตรูพืชจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป สังคมเกิดความเหลื่อมล้ํากันมากขึ้น เน่ืองจากคนยากจนไมมี
ทรัพยากรที่จะสนับสนุนการปรับตัวเพ่ือใหเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงได ไมสามารถอพยพไป
อาศัยอยูที่อ่ืนได และเกิดการแยงชิงการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 

2.๗.๕ ความกาวหนาของเทคโนโลยี 
 ปจจุบันเทคโนโลยีมีความกาวหนาอยางรวดเร็ว เพ่ือตอบสนองตอความตองการของ

มนุษย และมีผลตอการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือลดตนทุน
การผลิต ต้ังแตลดขั้นตอนการผลิต และลดการใชวัตถุดิบ พลังงาน และนํ้าในกระบวนการผลิต รวมถึงเพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตใหสูงขึ้น ความกาวหนาของเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา จึงมีอิทธิพลตอการดํารงชีวิต
ของประชาชน โดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสารที่สามารถเช่ือมโยงกับระบบอินเทอรเน็ตไดทั่วโลกใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว ทุกสถานที่ และทุกเวลา จนทําใหเกิดสังคมออนไลนที่มีการสื่อสารเช่ือมโยงซึ่งกันและกัน
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ไดตลอดเวลา ทําใหประชาชนสามารถรับรูขอมูลขาวสารไดสะดวกและงายขึ้น รวมทั้งมีผลตอการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวย เชน เทคโนโลยีชีวภาพที่สามารถ
นํามาใชในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม มลพิษ สารเคมีและยาปฏิชีวนะตกคาง หรือในกลุมเกษตรอินทรีย จาก
การผลิตจุลินทรียและสารสกัดจากพืชธรรมชาติ หรือเทคโนโลยีวัสดุที่เปนการคิดคนวัสดุขึ้นใหมเพ่ือการ
พัฒนากระบวนการดําเนินงานของภาคอุตสาหกรรมใหมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน และมีอายุการใชงาน
นานขึ้น นอกจากน้ี ยังมีการนําเทคโนโลยีมาชวยในการปรับตัวเพ่ือเตรียมการรองรับผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ การพัฒนาระบบเตือนภัย และการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใน
ภาคสวนตางๆ ดวยการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ มีการผลิตและใชพลังงานทดแทนสะอาด  

3. การตดิตามประเมินผลการดาํเนนิงานตามแผนจัดการคณุภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดติดตามผลการดําเนินงานตาม 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ในระยะครึ่งแผนฯ และชวงระยะปสุดทายของแผนฯ 
ทั้งในรูปการสงแบบรายงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัดทํา การจัดประชุมสัมมนารับฟงความคิดเห็น 
และการจัดประชุมกลุมยอย โดยผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯ มีดังน้ี 

3.1 ผลการดําเนินงานที่สอดคลองกับการบรรลุตามเปาหมายและตัวชี้วัด 
 ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานที่ตอบสนองหรือสอดคลองกับตัวช้ีวัดทั้ง 36 

ตัวช้ีวัด พบวาสวนใหญหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถดําเนินงานไดสอดคลองกับการบรรลุตามเปาหมาย
และตัวช้ีวัด รวม ๑๘ ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ ๕๐ อยูระหวางดําเนินการ 15 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 42  
ที่เหลือไมมีการรายงานขอมูลคือ ตัวช้ีวัดเร่ือง (1) พ้ืนที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ 5 ตอป
ของพ้ืนที่เกษตรทั้งหมด (2) สัดสวนพ้ืนที่ที่ไดรับประโยชนตอพ้ืนที่ชลประทาน และ (3) สัดสวนทรัพยากร
นํ้าผิวดินที่นํามาใชประโยชนตอทรัพยากรนํ้าผิวดินทั้งหมด  

3.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติ ภายใต 6 ยุทธศาสตร 
 จากการติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานหลักและหนวยงานที่เกี่ยวของภายใต 

6 ยุทธศาสตร 20 แผนงาน ซึ่งประกอบดวย แนวทางการปฏิบัติระยะเรงดวน 76 แนวทาง ระยะ 
ปานกลาง 146 แนวทาง รวมทั้งสิ้น 222 แนวทาง ต้ังแตป พ.ศ. 2555 - 2559 พบวาสวนใหญ
หนวยงานที่เกี่ยวของตามที่ระบุในแผนฯ สามารถดําเนินการตามแนวทางการปฏิบัติทั้งในระยะเรงดวน 
และระยะปานกลาง โดยมีความกาวหนาในการดําเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเปนไปในทิศทางเดียวกับแนวทางการปฏิบัติ จํานวน 205 แนวทาง คิดเปนรอยละ 92 ของ
แนวทางการปฏิบัติทั้งหมด ซึ่งมีเพียง 17 แนวทางการปฏิบัติเทาน้ันที่ไมมีการรายงานขอมูล คิดเปน 
รอยละ 8 ของแนวทางการปฏิบัติทั้งหมด โดยผลการดําเนินงานของแตละยุทธศาสตรมีดังน้ี  

๓.2.๑ ยุทธศาสตรที่ 1 การปรับฐานการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
ผลการดําเนินงานดานการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

เปนไปตามเปาหมาย โดยจํานวนฟารมที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน จํานวนสถานประกอบการที่ไดรับ 
การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว และจํานวนโรงแรมที่ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น  
สวนผลดําเนินงานดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พบวามีสัดสวน 
การใชพลังงานหมุนเวียนตอการใชพลังงานขั้นสุดทายเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองในทุกป แตอัตราการใชพลังงาน
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ตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศยังคงเพ่ิมสูงขึ้น อยางไรก็ตาม ยังไมมีขอมูลที่ชัดเจนเรื่องจํานวนพ้ืนที่
เกษตรกรรมยั่งยืน 

๓.2.๒ ยุทธศาสตรที่ 2 การอนุรักษและฟนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 
ผลการดําเนินงานดานการเพ่ิมพ้ืนที่ปาไมทั้งปาบกและปาชายเลนยังคงตํ่ากวา

เปาหมาย แตเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้น กลาวคือมีพ้ืนที่ปาไมเพ่ิมขึ้นเล็กนอย โดยสัดสวนพ้ืนที่ปาอนุรักษ
เพ่ิมขึ้นในสวนของการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ ดิน และนํ้า รวมทั้งการฟนฟูพ้ืนที่ชายฝง 
เปนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเชนเดียวกัน มีการปรับปรุงรายช่ือจํานวนชนิดพันธุที่ถูกคุกคามจนใกลสูญพันธุได
ถูกตองและเปนปจจุบัน มีแนวโนมพ้ืนที่ที่มีระบบการอนุรักษดินและนํ้าเพ่ิมมากขึ้น และมีแผนบูรณาการ
การฟนฟูพ้ืนที่ชายฝงครบทุกจังหวัดชายทะเล 

 ๓.2.๓ ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อเสริมสราง 
ธรรมาภิบาล 
ผลการดําเนินงานดานการเสริมสรางความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากรแร 

ทรัพยากรดินและที่ดิน ทรัพยากรนํ้า และทรัพยากรชีวภาพ บรรลุเปาหมาย โดยมีจังหวัดที่มีการจําแนก
พ้ืนที่เขตศักยภาพแรเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง มีแผนการใชที่ดินของชาติและฐานขอมูลกลางการถือครองที่ดิน  
มีการยกรางพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า ขณะน้ีอยูข้ันตอนการเขาสูกระบวนการตราเปนกฎหมาย และมี
การกําหนดระเบียบคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ ขณะที่
กลไกการฟนฟูและเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังไมชัดเจน 

๓.2.๔ ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชนในทุกระดับ 
ผลการดําเนินงานดานคุณภาพนํ้าในแมนํ้าสายหลักยังคงตํ่ากวาเปาหมายเล็กนอย 

สาเหตุสวนใหญมาจากการระบายนํ้าทิ้งจากกิจกรรมตางๆ โดยไมผานการบําบัดหรือบําบัดไมไดมาตรฐาน
กอนระบายออกสูสิ่งแวดลอม สวนดานการจัดการขยะ พบวาอัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน
ลดลง ขณะที่มีการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนอยางถูกหลักวิชาการเพ่ิมขึ้น แตยังคงตํ่ากวาเปาหมาย สวนดาน
การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ พบวามีการจัดการมูลฝอยติดเช้ืออยางถูกหลักวิชาการสูงกวาเปาหมาย สําหรับ
ดานคุณภาพอากาศเมื่อพิจารณาจากปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา ๑๐ ไมครอน มีคาตํ่ากวาเปาหมายเล็กนอย 
ดานการจัดการสิ่งแวดลอมศิลปกรรม พบวามีการขึ้นทะเบียนโบราณสถานเพ่ิมขึ้น และดานการจัดการ
สิ่งแวดลอมเมืองและชุมชน มีการดําเนินงานเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับประชาชนโดยไดเริ่มมี 
การจัดเก็บขอมูลพ้ืนที่สีเขียวของชุมชนเมืองเพ่ือใชเปนฐานในการเปรียบเทียบตอไป 

๓.2.๕ ยุทธศาสตรที่ 5 การเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 
ผลการดําเนินงานดานการวางรากฐานสูการพัฒนาแบบปลอยคารบอนตํ่า มีการจัดทํา

ฐานขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศ โดยพบวาปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศลดลง ดานการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการจัดต้ัง
เครือขายเฝาระวังแจงเตือนธรณีพิบัติภัย และจัดทําแนวทางการฟนฟูพ้ืนที่ประสบเหตุธรณีพิบัติภัยดินถลม
เพ่ิมขึ้น แตพบวายังคงมีผูเสียชีวิตจากภัยธรรมชาติ 

 

 



26 

๓.2.๖ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาคนและสังคมใหมีสํานึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 
มีผลการดําเนินงานเรื่อง กลไกในการขับเคลื่อนภาคสวนตางๆ ใหมีความรับผิดชอบ

ตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยมีจํานวนรายการสื่อโทรทัศนและวิทยุที่เผยแพรเรื่องสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน 
ขณะที่จํานวนภาคีเครือขายที่ดําเนินกิจกรรมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชวงป
สุดทายของแผนฯ มีแนวโนมลดลงเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการดําเนินงานที่มุงเนนผลเชิง
คุณภาพมากกวาเชิงปริมาณ 

3.3 การประเมินผลโครงการเรงดวน 

 การประเมินผลโครงการเรงดวน (Flagship Projects) ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ พบวาขอเสนอที่เปนแผนงานบูรณาการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สวนใหญสามารถดําเนินการไดประสบผลสําเร็จ มีเพียงแผนงานการบูรณาการการฟนฟูพ้ืนที่
ปาไมโดยใชระบบพันธบัตรปาไม มีการระดมทุนจากภาคประชาชน เอกชน และองคกรตางๆ ที ่
ยังไมสามารถดําเนินการได เน่ืองจากไมมีขอกฎหมายมารองรับ รวมทั้งตองอาศัยระยะเวลาในการจัดต้ัง
พันธบัตรปาไม 

3.4 ความคิดเห็นตอการจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดรวบรวมความคิดเห็น 
ที่เปนประโยชนตอการจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ จากภาคีการพัฒนา 
ที่ เกี่ยวของ ประกอบดวย (๑) ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ ไดแก  
ควรมีการทบทวนขอบเขตของเปาหมาย แนวทางการปฏิบัติ ตัวช้ีวัด และหนวยงานรับผิดชอบ ใหชัดเจน  
และควรใหความสําคัญกับการบูรณาการเชิงพ้ืนที่ และ (๒) ประเด็นที่ควรใหความสําคัญและควรผลักดันให 
มีการดําเนินงานในระยะตอไป ไดแก การจัดการปญหาสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่วิกฤติ การจัดเก็บภาษีมลพิษ 
การสงเสริมการเกษตรอินทรียอยางเปนระบบ การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรมพ้ืนบาน 
การจัดการพลังงานหมุนเวียน การระบุแหลงกําเนิดของไม การจัดทําฐานขอมูลการถือครองที่ดินและ
เช่ือมโยงฐานขอมูลที่ดิน การจัดทําฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ การแกไขปญหาการคาและ
ครอบครองสัตวปา การแกไขปญหาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเค็มในพ้ืนที่นํ้าจืด การจัดการระบบบําบัดนํ้าเสีย
ชุมชนที่เหมาะสม การคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแตตนทาง การบังคับใชผังเมือง และการประเมินสิ่งแวดลอม
ระดับยุทธศาสตรในพ้ืนที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ 

๔. ปจจัยแวดลอมที่มีผลตอการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

สถานการณการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของโลกและภายในประเทศเปนปจจัยที่จะสงผลตอการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน 5 ปขางหนา เน่ืองจากจะสงผลกระทบตอฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ซึ่งจะนําไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ดังน้ัน การจัดทําแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 –  2564 จึงไดมีการวิเคราะหปจจัยแวดลอมที่มีผลตอการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงลักษณะสภาพแวดลอม สถานการณปญหา และแนวทาง
การแกไขปญหาในชวงที่ผานมา รวมถึงการคาดการณการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอีกระยะ ๕ ปขางหนา 
โดยใชการวิเคราะห PEST Analysis (Political, Economic, Social and Technological Components) 
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เปนเครื่องมือในการวิเคราะหสถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ทั้งในระดับโลก 
ภูมิภาค และประเทศ เพ่ือนําผลการวิเคราะหที่ไดมาใชประกอบการตัดสินใจและการวางแผนเพ่ือกําหนด
กลยุทธใหมีความถูกตองและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไดประเมินสถานการณของประเทศ โดยใชวิธี SWOT 
Analysis (Strength, Weakness, Opportunity and Threat) เพื่อพิจารณาจุดแข็งและจุดออนจาก
สภาพแวดลอมภายในของประเทศ รวมถึงการวิเคราะหโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก
ประเทศดวย โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

๔.1 การวิเคราะหปจจัยแวดลอม โดยวิธี PEST Analysis 

๔.1.1 มิติดานการเมืองและนโยบายรัฐ (Political Component: P) 
เปนการวิเคราะหองคประกอบดานการเมืองและนโยบายรัฐที่มีผลตอการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ ประกอบดวย ความมั่นคงและความมีเสถียรภาพของ
รัฐบาล การปฏิรูปประเทศไทยดานการเมือง การปฏิรูปประเทศไทยดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
การปฏิรูปประเทศไทยดานการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปาหมายการพัฒนาที่
ย่ังยืน กฎระเบียบหรือกฎหมาย นโยบาย และแผนที่มีผลตอการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของภาครัฐ ดังน้ี 

  1) ความม่ันคงและความมีเสถียรภาพของรัฐบาล กอนที่คณะรักษาความสงบ
แหงชาติ (คสช.) จะเขามาบริหารราชการประเทศ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สถานการณของ
ประเทศเกิดความไมสงบในทุกภูมิภาค อันเน่ืองมาจากความขัดแยงทางการเมือง และมีแนวโนมจะทวี
ความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะย่ิงเพ่ิมความเสียหายตอทรัพยสินของทางราชการและประชาชน และการสูญเสีย
ชีวิตของประชาชน ทหาร และตํารวจ ประกอบกับปญหาความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
ที่เกิดขึ้นอยางตอเน่ือง ในชวงระยะเวลาดังกลาว รัฐบาลไมมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนตอการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และไมมีการดําเนินการอยางจริงจัง ปญหาที่เกิดขึ้นจึงไมไดรับการ
แกไขเพราะรัฐบาลตองมุงแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองภายในประเทศเปนหลัก ตอมาเมื่อ คสช. 
เขามาบริหารประเทศ ปญหาความไมสงบภายในประเทศไดรับการแกไขและลดระดับความรุนแรงลงได  
อีกทั้งรัฐบาลไดมีนโยบายที่ชัดเจนในหลายเรื่อง ไดแก การสงเสริมการปองกันการทุจริตคอรรัปช่ัน การ
กระตุนใหมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง การปรับปรุงรูปแบบการบริหารราชการแผนดินเพ่ือมิให
สงผลกระทบตอเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ การแกไขความเดือดรอนของประชาชนที่เปนผลมาจาก
ภัยธรรมชาติ การจัดการปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งสงผลใหเกิดความเช่ือมั่นในการ
บริหารประเทศทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังน้ัน การดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา ควรใหความสําคัญกับแนวนโยบายของรัฐบาลดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพ่ือใหมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

  ๒) การปฏิรูปประเทศไทยดานการเมือง ระบบการเมืองของประเทศไทยมีปญหา
ดานระบบพรรคการเมือง การเลือกต้ังบุคคลเขาสูอํานาจทางการเมือง การดํารงตําแหนงทางการเมือง และ
การทุจริตประพฤติมิชอบที่เช่ือมโยงกับภาคราชการ แมวาจะเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมทาง 
การเมืองมากขึ้น แตยังขาดกลไกในการเตรียมความพรอมการเขามามีสวนรวมของประชาชนตามวิถีทาง
ของระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะกลไกการตรวจสอบที่เปนระบบและเขมงวด รวมถึงการนําขอมูลขาวสาร
ไปใชในการตรวจสอบ ทําใหเกิดความเสียหายตอการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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และไมสามารถแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี การปฏิรูปดานการเมืองในระยะตอไป จึงควรมี
กระบวนการสรรหาสมาชิก และกลั่นกรองผูสมัครที่เปนสมาชิกพรรคการเมือง จัดระบบการเลือกตั้ งที่ลด
ปญหาการซื้อเสียง จัดวางระเบียบของนักการเมืองทุกระดับใหโปรงใส และปองกันการทุจริตคอรรัปช่ัน ซึ่ง
จะชวยลดความเสี่ยงตอผลกระทบกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได ดังน้ัน การ
ดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา ควรใหความสําคัญกับการ
สรางระบบกลไกการตรวจสอบการทํางานของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องคกรพัฒนา
เอกชน และนักการเมือง ที่มีการดําเนินงานที่อาจสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การ
กําหนดกฎและหลักเกณฑที่ใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมี
ความชัดเจน และตรวจสอบได การใหความรูแกประชาชนเพ่ือใหเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งในภาพกวาง รายสาขา หรือเชิงพ้ืนที่ รวมทั้งการจัดต้ังเครือขาย
ความรวมมือจากภาคสวนที่เกี่ยวของเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน 

  ๓) การปฏิรูปประเทศไทยดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สถานการณ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมและลดลงอยางรุนแรงและตอเน่ือง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการ
เรงเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศทั้งดานการคา การลงทุน และการสงออกสินคา 
รวมถึงการสงเสริมการทองเที่ยวทั้งจากภายในและตางประเทศ โดยมีการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เกินศักยภาพของพ้ืนที่และการรองรับของระบบนิเวศจนเสียความสมดุลทางธรรมชาติ การเขาถึง
ทรัพยากรธรรมชาติที่ไมเปนธรรม และการปลอยมลพิษสูสิ่งแวดลอมที่เกินเกณฑมาตรฐาน ขณะที่กฎหมาย
ที่บังคับใชอยูไมทันสมัย และขาดการบังคับใชอยางจริงจัง จึงทําใหตองมีการปฏิรูประบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังน้ัน การดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใน ๕ ปขางหนา จึงตองมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางการปฏิรูป ดังน้ี  
(๑) ทรัพยากรปาไม เนนการปราบปรามและปองกันการบุกรุกทําลายปาอยางเขมงวด เรงรัดการฟนฟู
พ้ืนที่ปาและปาตนนํ้า และใหมีการใชประโยชนที่ดินในพ้ืนที่ปาไมอยางบูรณาการและอยางมีสวนรวม  
(๒) ทรัพยากรที่ดิน เรงรัดการจัดสรรที่ดินใหแกผูยากไรทํากิน จัดทําฐานขอมูลที่ดินอยางเปนระบบ พัฒนา
ระบบการถือครองที่ ดิน และมีกลไกควบคุมการถือครองที่ ดิน เชน การจัดเก็บภาษีที่ ดิน เปนตน  
(๓) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ควรยกเลิกโครงการที่ทําลายระบบนิเวศและแหลงอาหาร และสงผล
กระทบตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว (๔) ความหลากหลายทางชีวภาพ ใหมีการปรับปรุงกฎระเบียบ
เพ่ือใหมีการจัดการทรัพยากรชีวภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดและยั่งยืน และกําหนดมาตรการการแบงปน
ผลประโยชนอยางเทาเทียมและยุติธรรม (๕) ทรัพยากรน้ํา ควรเสนอกฎหมาย ๓ ฉบับ ไดแก รางระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรนํ้าแหงชาติ พ.ศ. .... เพ่ือจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศ
อยางบูรณาการ รางพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... เพ่ือเปนกฎหมายแมบทในการแกไขปญหาอุทกภัย 
และภัยแลง รวมถึงการจัดสรรนํ้าอยางทั่วถึง และรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการประปาเอกชน  
พ.ศ. .... นอกจากน้ี ควรมีการปฏิรูปสิทธิดานการใชนํ้าและการบริหารจัดการนํ้าใหมีประสิทธิภาพและ
เปนธรรมเพ่ือความย่ังยืน โดยเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า และมี
สิทธิในการใชนํ้าที่ไดคุณภาพตามมาตรฐานอยางทั่วถึงและเปนธรรม (๖) การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และ
ของเสียอันตราย ใหมีการปรับปรุงระบบคัดแยกขยะมูลฝอยจากตนทาง ผลักดันกฎหมายการลดและนํา
ของเสียมาใชประโยชน ออกมาตรการจูงใจในการแยกขยะมูลฝอย และจัดการขยะมูลฝอยอยางครบวงจร 
(๗) การจัดการสารเคมี ใหมีการพัฒนาฐานขอมูลที่เช่ือมโยงเปนระบบ มีระบบประกันอุบัติภัย ลดการใชสารเคมี
ในภาคการเกษตร จัดการสารเคมีใหถูกวิธี และสงเสริมการบริโภคผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
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(๘) การปรับปรุงเครื่องมือการตัดสินใจดานสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment: SEA) ที่จะเปนเครื่องมือประกอบการพิจารณากอน
ตัดสินใจดําเนินโครงการ และรวมกันกําหนดแผนหรือยุทธศาสตรรายสาขาที่มีความสําคัญและสงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมสูงที่ตองจัดทํา SEA (๙) การปฏิรูประบบการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพ (EIA, EHIA) โดยใหเจาของโครงการเปนผูจัดทํารายงาน EIA และ EHIA และเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายในการจัดทํา รวมทั้งควรมีการกําหนดอายุ EIA ที่ไดรับความเห็นชอบแลว (๑๐) การปฏิรูประบบ
ภาษีสิ่งแวดลอม โดยเรงผลักดันพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
เพ่ือสรางแรงจูงใจในการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและลดการปลอยมลพิษ (๑๑) การปฏิรูป
กฎหมายที่บังคับใชอยู ใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม เชน พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๓๕ ควรบัญญัติเพ่ิมเติมเร่ืองสิทธิของประชาชน และการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม รวมทั้งผลักดันกฎหมายใหม เชน พระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ และพระราชบัญญัติองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ เปนตน 
และ (๑๒) การจัดตั้งองคกรอิสระ ควรผลักดันการจัดต้ังเพ่ือตรวจสอบและถวงดุลการกําหนดนโยบาย
สาธารณะดานสิ่งแวดลอม เชน องคกรอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ เปนตน 

  ๔) การปฏิรูปประเทศไทยดานการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน การถายโอนภารกิจจากหนวยงานสวนกลางไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่ผานมา ยังไม
สามารถดําเนินการใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคได เน่ืองจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญยังขาด
ความพรอมทั้งดานองคความรู บุคลากร และเครื่องมือ อุปกรณที่จะดําเนินภารกิจตามที่ไดรับถายโอนจาก
หนวยงานสวนกลาง รวมถึงมีความซ้ําซอนในทางปฏิบัติระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการผูกขาด
อํานาจในระบบการเมืองทองถิ่น และขาดการมีสวนรวมในการตรวจสอบจากประชาชนในพ้ืนที่ที่นํามา 
ซึ่งการเอ้ือประโยชนและทุจริตคอรรัปช่ัน ทําใหเกิดความไมเทาเทียมในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติแก
ประชาชนในพ้ืนที่ สภาปฏิรูปแหงชาติจึงเห็นควรใหมีการปฏิรูปการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทั้งระบบ เชน โครงสราง บทบาท หนาที่ การเงินการคลัง และการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน ดังน้ัน การดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา ควรมี
แนวทางการปฏิรูปการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหชัดเจน ทั้งดานโครงสราง 
รูปแบบ และขอบเขตอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การสรางความเขาใจในสิทธิและหนาที่
ของประชาชนในการมีสวนรวมตอการตัดสินใจ พัฒนา และตรวจสอบความโปรงใสขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น การเสริมสรางขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภารกิจที่ไดรับการถายโอนดานการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจากหนวยงานสวนกลาง และการดําเนินการบริการ
สาธารณะใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น รวมถึงระบบการเงิน การคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 ๕) เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) เปนหัวหนาคณะผูแทนไทยเขารวมการประชุมสหประชาชาติ
ระดับผูนําเพ่ือรับรองวาระการพัฒนาภายหลังป ค.ศ. ๒๐๑๕ (UN Summit to Adopt the Post-2015 
Development Agenda) จัดขึ้นระหวางวันที่ ๒๕ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ ณ สํานักงานใหญสหประชาชาติ 
นครนิวยอรก และที่ประชุมไดใหการรับรองเอกสาร “Transforming Our World: The 2030 Agenda 
for Sustainable Development” ซึ่งถือเปนพันธะสัญญาทางการเมืองในระดับผูนําทั่วโลกจะใชเปน
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แนวทางในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ย่ังยืนสูการปฏิบัติ ในชวงระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๗๓ มี
วัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหาความยากจนและขจัดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติและทุกรูปแบบ และบรรลุวาระ
การพัฒนาที่ย่ังยืน  

สําหรับเปาหมายสําคัญที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ภายใต ๑๗ เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มี ๕ เปาหมายคือ เปาหมายที่ ๖ สรางหลักประกัน
เรื่องนํ้าและการสุขาภิบาลใหมีการจัดการที่ย่ังยืนและมีสภาพพรอมใชสําหรับทุกคน เปาหมายที่ ๑๒ สราง
หลักประกันใหมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน เปาหมายที่ ๑๓ ปฏิบัติการอยางเรงดวนเพ่ือตอสู
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น เปาหมายที่ ๑๔ อนุรักษและใชประโยชนจาก
มหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอยางย่ังยืนเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน และเปาหมายที่ ๑๕ ปกปอง 
ฟนฟู และสนับสนุนการใชระบบนิเวศบนบกอยางยั่งยืน จัดการปาไมอยางย่ังยืน ตอสูการกลายสภาพเปน
ทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟนสภาพกลับมาใหม และหยุดการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ดังน้ัน การดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา จึงตอง
พิจารณานําเปาหมาย เปาประสงคและตัวช้ีวัดที่เกี่ยวของภายใตเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มากําหนดใน
แผนจัดการฯ เพ่ือขับเคลื่อนสูการปฏิบัติใหสอดคลองกับการดําเนินงานในระดับโลก และระดับภูมิภาค 
และเพ่ือใหทันตอสถานการณและเปนไปในเชิงรุก  

  ๖) กฎระเบียบหรือกฎหมาย นโยบาย และแผนที่มีผลตอการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  ๖.1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... รางรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ไดผานการลงประชามติเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ไดกําหนดใหบุคคลและ
ชุมชนมีสิทธิในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและย่ังยืน รวมถึงการกําหนดใหบุคคลมีหนาที่รวมมือและสนับสนุนการ
อนุรักษและคุมครองสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทาง
วัฒนธรรม นอกจากน้ี ไดกําหนดหนาที่ของรัฐใหอนุรักษ คุมครอง บํารุงรักษา ฟนฟู บริหารจัดการ และ 
ใชหรือจัดใหมีการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ  
ใหเกิดประโยชนอยางสมดุลและย่ังยืน โดยตองใหประชาชนและชุมชนในทองถิ่นที่เกี่ยวของมีสวนรวม
ดําเนินการ ดังน้ัน การดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา ควร
สงเสริมใหประชาชนมีความเขาใจในสิทธิ หนาที่และบทบาทสําคัญตอการรวมจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของตนเอง มีความเขมแข็งในการดูแลรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติของพลเมืองและชุมชน
ใหย่ังยืน สงเสริมใหเขาถึงขอมูลขาวสารดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยงายและสะดวก เพ่ือให
เกิดความรู ความเขาใจ และจิตสํานึกในการรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
มากขึ้น 

  ๖.๒) รางพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. .... 
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนกฎหมายหลักในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ใชอยูในปจจุบัน และมีการบังคับใชมาเปนเวลานาน 
ซึ่งบางบทบัญญัติไมมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณและปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น จึงจําเปนจะตองมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติ โดยเพ่ิมเติมเรื่องหลักการการมีสวนรวม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประชาชนและชุมชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และ
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กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของกับการกอและขจัดมลพิษใหชัดเจน โดยใชมาตรการทาง
เศรษฐศาสตร ปรับปรุงมาตรการการคุมครองสิ่งแวดลอม และการควบคุมมลพิษใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งขยายขอบเขตการใชบังคับพระราชบัญญัติ
ใหรวมถึงเขตเศรษฐกิจจําเพาะและเขตไหลทวีป เพ่ือใหสามารถสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
บริเวณดังกลาวได โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติแลว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ขณะน้ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยู
ระหวางดําเนินการนํารางพระราชบัญญัติเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังน้ัน การดําเนินงานในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา ควรเรงรัดผลักดันใหมีการประกาศใชราง
พระราชบัญญัติดังกลาวโดยเร็ว เพ่ือนํามาใชเปนกฎหมายหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ และใหความสําคัญตอสิทธิของชุมชน และประชาชนเพ่ือเปนหุนสวนใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามหลักธรรมาภิบาล 

 ๖.๓) พระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๒๑ ก วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีผลใช
บังคับต้ังแตวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ การประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ีไดเพ่ิมเติมการกําหนด
หลักเกณฑในการบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การอนุรักษ การฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และ
การปองกันการกัดเซาะชายฝง รวมทั้งใหประชาชนและชุมชนชายฝงไดมีสวนรวมในการปลูก การบํารุงรักษา 
การอนุรักษ และการฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางสมดุลและย่ังยืน ดังน้ัน การดําเนินงานในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา ควรมีความสอดคลองกับแนวทางการสงเสริม
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอไป 

  ๖.๔) พระราชบัญญัติสวนปา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๔ ก วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ การประกาศใชพระราชบัญญัติ
ฉบับน้ีไดแก ไขหลักเกณฑการขึ้นทะเบียนสวนปา การแปรรูปไมในสวนปา ตลอดจนการเก็บหา คามีไว
ในครอบครอง หรือนําเคลื่อนที่ซึ่งของปาในสวนปา การออกใบสําคัญรับรองการจัดการปาไมอยางย่ังยืน 
และปรับปรุงมาตรการการกํากับดูแลและแกไขเพ่ิมเติมบทกําหนดโทษใหเหมาะสมย่ิงขึ้น เพ่ือเปนมาตรการ
ในการสงเสริมและจูงใจใหมีการปลูกสรางสวนปาควบคูไปกับการบริหารจัดการพ้ืนที่ปาไมของประเทศใหมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ดังน้ัน การดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา 
ควรมีความสอดคลองกับของพระราชบัญญัติ เพ่ือใหเกิดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอไป 

 ๖.5) พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เลม ๑๓๒ ตอนที่ 108 ก วันที่ 13 พฤศจิกายน ๒๕๕๘ การออกประกาศใชเปนพระราชกําหนดฉบับน้ี 
เพ่ือปองกันมิใหมีผลกระทบตอการประมง การสงออกสัตวนํ้า และผลิตภัณฑสัตวนํ้า ซึ่งมีความสําคัญตอ
เศรษฐกิจของประเทศไทย จึงจําเปนที่จะตองรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยไดยกเลิก
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ เน่ืองจากยังขาดมาตรการในการติดตาม ควบคุม และเฝาระวัง
การทําการประมงในนานนํ้าและนอกนานนํ้าไทย และขาดการบริหารจัดการการทําการประมงให
สอดคลองกับการผลิตสูงสุดของธรรมชาติ โดยพระราชกําหนดการประมงน้ีไดนําเอาหลักการในกฎหมายวา
ดวยการประมงฉบับเดิมมาใช และบัญญัติเพ่ิมเติมมาตรการในการควบคุม เฝาระวัง สืบคน และตรวจสอบ
การประมง เพ่ือปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําการประมงโดยไมชอบดวยกฎหมายใหสอดคลองกับ
มาตรฐานสากล และกําหนดแนวทางในการอนุรักษและบริหารจัดการแหลงทรัพยากรประมงและสัตวนํ้าให
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สามารถใชประโยชนไดอยางย่ังยืน ดังน้ัน การดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใน ๕ ปขางหนา ควรกําหนดแนวทางหรือมาตรการที่คํานึงถึงการอนุรักษและบริหารจัดการแหลงทรัพยากร
ประมงและสัตวนํ้า เพ่ือใหสามารถทําการประมงไดอยางย่ังยืน 

๖.6) นโยบายรัฐบาลที่แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันที่ ๑๒ 
กันยายน ๒๕๕๗ ขอ ๙ “การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ
กับการใชประโยชนอยางย่ังยืน ระยะเฉพาะหนา เรงปกปองและฟนฟูพ้ืนที่อนุรักษ ทรัพยากรปาไม และสัตวปา 
โดยใหความสําคัญในการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ในระยะตอไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน
และแกไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนวพระราชดําริทีใ่หประชาชนสามารถอยูรวมกับปาได บริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าของประเทศใหเปนเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ” ดังน้ัน การดําเนินงานในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา จะตองนําแนวนโยบายรัฐบาลมาเปนแนวทางใน
การกําหนดยุทธศาสตร และกลยุทธ เพ่ือใหการดําเนินงานมีความตอเน่ือง สอดคลองกัน และสามารถ
บรรลุเปาหมายตามแผนที่กําหนดไวได 

  ๖.7) รางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗9) เพ่ือ
ใชเปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยมีวิสัยทัศนคือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 
เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และมี ๖ ยุทธศาสตร ไดแก 
(1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (๓) ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียม
กันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ  
(๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ดังน้ัน การดําเนินงานในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา ควรจะนําเรื่องดังกลาวมาเปนกรอบในการกําหนด
ยุทธศาสตร เพ่ือใหมีความสอดคลองกัน และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

  ๖.8) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -
๒๕๖๔) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 เห็นชอบกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ หลักการสําคัญของแผนฯ คือ ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป  
มากําหนดเปนกรอบวิสัยทัศนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” รวมถึงยึดเปาหมาย
อนาคตประเทศไทยป 2579 ที่เปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ 20 ปมาเปนกรอบในการกําหนด
เปาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปแรก และเปาหมายในระดับยอยลงมา ควบคูกับเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
รวมทั้งใหความสําคัญตอการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางจริงจังใน 5 ป ที่ตอยอดไปสู
ผลสัมฤทธ์ิในแผนพัฒนาฯ ฉบับตอๆ ไป เพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนอยางตอเน่ืองทั้งในแนวทางการแกไข
ปญหาสําคัญตางๆ ของประเทศ ความสําเร็จของประเด็นการปฏิรูป และประเด็นรวมที่มีความเช่ือมโยงกับ
หลากหลายประเด็นการพัฒนาที่จะนําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืนตอเน่ืองกันไปตลอดระยะ 20 ป โดยมี
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 10 ยุทธศาสตร ซึ่งยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมคือ ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน มี
เปาหมายคือ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และนํ้า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ปาไมใหไดรอยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือรักษา
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ความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสงไมนอยกวารอยละ 7 
ภายในป พ.ศ. 2563 เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยที่ไดรับการ
จัดการอยางถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพนํ้าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤติอยูในเกณฑ
มาตรฐาน โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาที่มีความสําคัญสูงและสามารถผลักดันสูการปฏิบัติไวดังน้ี (๑) การ
รักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สรางสมดุลของการอนุรักษและใชประโยชนอยางย่ังยืนและเปนธรรม  
(2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพ่ือใหเกิดความมั่นคง สมดุล และย่ังยืน (๓) แกไข
ปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม (๔) สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (5) สนับสนุนการลด
การปลอยกาซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(๖) บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ (๗) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหา
ความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ (๘) การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอม
ระหวางประเทศ ดังน้ัน การดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา 
ควรพิจารณาใหมีความสอดคลอง และสงเสริมใหมีการขับเคลื่อนที่เปนไปในแนวทางเดียวกันกับทิศทางการ
พัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เพ่ือใหเกิดเปนรูปธรรม ชัดเจน และมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 ๖.9) รางนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ เปนนโยบายและแนวทางการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของชาติ 
ฉบับที่ ๒ ซึ่งจัดทําขึ้นใหเปนไปตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ขณะน้ีอยูระหวางการจัดทํา โดยนโยบายและแผนฯ ฉบับน้ีไดมีกรอบแนวนโยบาย
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สําคัญ ไดแก การปรับโครงสรางเศรษฐกิจจากการ
พ่ึงพิงทรัพยากร (Resource - based Economy) ไปสูเศรษฐกิจบนฐานความรู (Knowledge - based 
Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการใชทรัพยากรและ
วัสดุอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด การเพ่ิมศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก การสนับสนุนการ
ปรับตัวเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร
เพ่ือใหเกิดแรงจูงใจในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพัฒนาเครื่องมือประกันความ
เสี่ยงที่เปนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดความเหลื่อมล้ําระหวางเมืองกับชนบท 
การสงเสริมความเปนหุนสวนในการจัดการและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ การรักษาความสมดุล
ในการอนุรักษ ฟนฟูและใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจจากความ
หลากหลายทางชีวภาพที่ผสมผสานองคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นกับเทคโนโลยีสมัยใหม การประเมิน
มูลคาความหลากหลายทางชีวภาพ การสรางความรูและความตระหนักดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และการมีระบบเฝาระวังและติดตามตรวจสอบอยางเขมงวด ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน การ
ดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา ควรนํากรอบนโยบายและแผนฯ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ เปนแนวทางในการกําหนดมาตรการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหมีความสอดคลอง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือใหการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

  ๖.10) แผนแมบทการพิทักษทรัพยากรปาไมของชาติ จัดทําข้ึนตามคําสั่งของ 
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เพ่ือเปนแนวทางในการพิทักษทรัพยากรปาไมของชาติ และให
หนวยงานที่รับผิดชอบใชในการวางแผนปฏิบัติการ อํานวยการประสานงาน และประชาสัมพันธทําความ
เขา ใจใหทุกภาคสวนไดเขามามีสวนรวม และมีการพิทักษรักษาพ้ืนที่ปาไมใหมีสภาพปาที่สมบูรณ ใหได
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พ้ืนที่ปาไมอยางนอยรอยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ประเทศ ภายในระยะเวลา ๑๐ ป โดยมีวัตถุประสงค ๓ ประการ
คือ (๑) เพ่ือหยุดย้ังการตัดไมทําลายปา และทวงคืนผืนปาจากผูบุกรุกครอบครองใหไดตามเปาหมายที่
กําหนดไว ๓ ป (๒) เพ่ือใหมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ย่ังยืน ภายใน ๒ ป และ (๓) เพ่ือฟนฟูสภาพปาในพ้ืนที่เปาหมายทั่วทั้งประเทศใหมีสภาพที่สมบูรณ ภายใน  
๒ - ๑๐ ป และมี ๔ ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก (๑) ยุทธศาสตรผนึกกําลังปองกันและปราบปรามการบุกรุก
ทําลายทรัพยากรปาไม (๒) ยุทธศาสตรปลูกจิตสํานึกรักผืนปาของแผนดิน (๓) ยุทธศาสตรปฏิรูประบบการ
พิทักษทรัพยากรปาไม และ (๔) ยุทธศาสตรฟนฟูและดูแลรักษาปาอยางยั่งยืน ดังน้ัน การดําเนินงานในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา จะตองนําเปาหมายและแนวทางการดําเนินงาน
ภายใตแผนแมบทการพิทักษทรัพยากรปาไมของชาติ มาใชประกอบการพิจารณา เพ่ือใหมีความสอดคลอง
และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

  ๖.๑1) นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน มติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการ 
นโยบายที่ดินแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งใหมีการแตงต้ังคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) เพ่ือมี
อํานาจหนาที่ในการจัดทํานโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ เสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และกําหนดแนวทางหรือมาตรการใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติตาม
นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน สําหรับนโยบายและแผนดังกลาว ประกอบดวย ๔ 
ยุทธศาสตร ไดแก (๑) ยุทธศาสตรดานการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ การอนุรักษที่ดินและทรัพยากรดิน
อยางยั่งยืน (๒) ยุทธศาสตรดานการใชที่ดินและทรัพยากรดินเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด (๓) ยุทธศาสตรดาน
การจัดที่ดินใหผูดอยโอกาสอยางทั่วถึงและเปนธรรม และ (๔) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรดิน ดังน้ัน การดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา ควรนํา
กรอบการดําเนินงานภายใตนโยบายและแผนดังกลาวมาใชประกอบการจัดทํา เพ่ือใหมีความสอดคลอง 
เช่ือมโยงและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

  ๖.๑2) แผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 
๒๕๕๘ - ๒๕๖๔ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบกับแผนแมบทบูรณาการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔ พรอมทั้งเปาหมายระดับชาติดานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕59 โดยมอบหมาย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ภายใต
แผนแมบทฯ ซึ่งจะเปนแผนหลักที่ปกปอง และคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมี ๔ ยุทธศาสตรที่
สําคัญคือ (๑) ยุทธศาสตรบูรณาการคุณคา และการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีสวนรวม
ในทุกระดับ (๒) ยุทธศาสตรปกปอง คุมครอง อนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ (๓) ยุทธศาสตร
ปกปอง คุมครองสิทธิประโยชนของประเทศ และบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมพูนและแบงปนผลประโยชนจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสอดคลองกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว และ (๔) ยุทธศาสตรพัฒนา 
องคความรูและระบบฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพใหเปนมาตรฐานสากล ดังน้ัน การดําเนินงานใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา จะตองนําเปาหมายและกรอบการดําเนินงาน
บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ มาใชประกอบการพิจารณาดวย 

  ๖.๑3) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๙  
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบกับยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  
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พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๙ ตามที่คณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเสนอ ซึ่งจะ
เปนกรอบนโยบายการปองกันและแกไขปญหาดานทรัพยากรนํ้าของประเทศในทุกดาน โดยมี ๖ ยุทธศาสตร
ที่สําคัญคือ (๑) ยุทธศาสตรการจัดการนํ้าอุปโภค บริโภค (๒) ยุทธศาสตรการสรางความมั่นคงของนํ้าภาค
การผลิต (๓) ยุทธศาสตรการจัดการนํ้าทวมและอุทกภัย (๔) ยุทธศาสตรการจัดการคุณภาพนํ้า (๕) ยุทธศาสตร
การอนุรักษ ฟนฟูสภาพปาตนนํ้าที่เสื่อมโทรมและปองกันการพังทลายของดิน และ (๖) ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการ ดังน้ัน การดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา จะตองนํากรอบ
การดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า มาใชประกอบการพิจารณาจัดทํารวมดวย 
เพ่ือใหการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ามีประสิทธิภาพ 

  ๖.๑4) แผนอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๙ มีวัตถุประสงคเพ่ือ
สงเสริมใหมีการประหยัดหรือลดการใชพลังงานที่ไมจําเปน และเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน และลด
การปลอยกาซเรือนกระจก ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติที่สําคัญดังน้ี (๑) ใชมาตรการบังคับดวยกฎหมายและ
มาตรฐานควบคูกับการสงเสริมและสนับสนุนดวยการจูงใจ (๒) สรางความตระหนักและสงเสริมการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชพลังงานของผูใชพลังงาน และพฤติกรรมการตัดสินใจของผูประกอบการและ
การเปลี่ยนทิศทางตลาด โดยเพ่ิมนวัตกรรมรณรงคและประชาสัมพันธ (๓) สงเสริมใหเอกชนเปนหุนสวนที่
สําคัญในการดําเนินมาตรการการอนุรักษพลังงาน (๔) กระจายงานดานการสงเสริมการอนุรักษพลังงานไป
ยังหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความพรอมดานทรัพยากรและความเช่ียวชาญ (๕) สงเสริมให
ผูเช่ียวชาญและบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) เปนกลไกสําคัญ เพ่ือใหคําปรึกษาและดําเนินมาตรการ
อนุรักษพลังงานที่ตองใชเทคนิคที่สูงขึ้น และ (๖) เพ่ิมการพ่ึงพาตนเองดานเทคโนโลยี เพ่ือลดตนทุนทาง
เทคโนโลยีและเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูง ดังน้ัน การดําเนินงานในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา ควรมีความสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติของ
แผนอนุรักษพลังงานฯ เพ่ือจะชวยปกปอง และรักษาผลประโยชนฐานทรัพยากรพลังงานของประเทศใหมี
ใชระยะยาวและมีความมั่นคง 

  ๖.๑5) แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๙๓ 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบกับแผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๙๓ โดยแผนแมบทฯ ฉบับน้ีเปนแผนระยะยาวสําหรับรองรับการดําเนินงานดาน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งดานการปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และดานการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และสงเสริมการเติบโตที่ปลอยคารบอนตํ่าตามแนวทางการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน รวมทั้งเสริมสรางศักยภาพดานการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความ
ตระหนักรูของภาคีการพัฒนาในทุกระดับ โดยมี ๓ ยุทธศาสตรหลักคือ (๑) ยุทธศาสตรการปรับตัวตอ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๒) ยุทธศาสตรการลดกาซเรือนกระจกและสงเสริมการ
เติบโตที่ปลอยคารบอนตํ่า และ (๓) ยุทธศาสตรการสรางขีดความสามารถดานการบริหารจัดการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังน้ัน การดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ป
ขางหนา จะตองนําแนวทางและมาตรการภายใตแผนแมบทฯ มาใชประกอบการพิจารณาจัดทํารวมดวย 
เพ่ือสนับสนุนการสรางสังคมคารบอนตํ่าใหมีความย่ังยืน 

  ๖.๑6) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๘ –  ๒๕๖๕ มีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางรากฐานความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจ ความปลอดภัย 
และสรางโอกาสสําหรับการแขงขัน และใหประเทศไดประโยชนสูงสุดจากการเปนประชาคมอาเซียน 
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ยุทธศาสตรฯ น้ี ประกอบดวย ๕ แผนงาน ไดแก (๑) แผนงานการพัฒนาโครงขายรถไฟระหวางเมือง  
(๒) แผนงานการพัฒนาโครงขายขนสงสาธารณะเพ่ือแกไขปญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล (๓) แผนงานการเพ่ิมขีดความสามารถทางหลวงเพ่ือเช่ือมโยงฐานการผลิตที่สําคัญของประเทศ
เช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน (๔) แผนงานการพัฒนาโครงขายการขนสงทางนํ้า และ (๕) แผนงานการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการใหบริการขนสงทางอากาศ รวมวงเงินลงทุนเกือบสองลานลานบาท เมื่อดําเนินการตาม
แผนฯ แลวเสร็จจะสงผลใหตนทุนโลจิสติกสตอ GDP ลดลง ประหยัดระยะเวลาในการเดินทาง และมีความ
ปลอดภัยมากย่ิงขึ้น ดังน้ัน การดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา 
จะตองผลักดันใหการพัฒนาดานการคมนาคมขนสงไดมาตรฐาน และคํานึงถึงสิ่งแวดลอม โดยสนับสนุนให
มีการใชเทคโนโลยีสีเขียวหรือที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีการปลอยคารบอนตํ่า 

  ๖.๑7) วิสัยทัศนประเทศไทย...สูป ๒๕๗๐ กําหนดวา “คนไทยภาคภูมิใจใน
ความเปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลัก 
ธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยูใน
สภาวะแวดลอมที่ดี เกื้อกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความมั่นคง
ดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยูใน
ประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักด์ิศรี” โดยมีหลักการสําคัญคือ (๑) สงเสริมใหการพัฒนาประเทศไทย
ต้ังอยูบนพ้ืนฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ปรับโครงสรางเศรษฐกิจประเทศไทยให
พ่ึงตนเองและแขงขันไดในตลาดโลก (๓) ปรับโครงสรางทางสังคมใหมีความเอ้ืออาทรและพ่ึงพาตนเองได 
สามารถดํารงอยูอยางมั่นคงภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลง (๔) รวมมือกันจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพใหเกิดความอุดมสมบูรณ ประชาชนตองดําเนินชีวิตดวยจิตสํานึกในคุณคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ (๕) เสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยควบคูกับการบริหารจัดการที่ดี 
เพ่ือสรางสันติสุขและความเปนธรรมในสังคมไทย ดังน้ัน การดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา จะตองนําวิสัยทัศนประเทศไทยไปถายทอดใหมีความสอดคลอง เช่ือมโยง
และเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนเปนรูปธรรม และมีประสิทธิผล 

  ๖.๑8) นโยบายการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ประเทศไทยและประเทศ
สมาชิกอาเซียนอีก ๙ ประเทศ รวมตัวกันเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community 
(AEC) เพ่ือเปนฐานการผลิตและตลาดเดียวกัน มีการเคลื่อนยายสินคาและการอพยพผูคนไดอยางเสรี ดังน้ัน 
ประเทศไทยจึงไดมีนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และ
ความมั่นคงของประเทศ เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน เพ่ิมการจางงานและสรางความเปนอยูที่ดีใหกับ
ประชาชน ลดปญหาแรงงานตางดาวที่ลักลอบเขามาทํางานในเมืองหลัก และลดปญหาการลักลอบนําเขา
สินคาเกษตรที่ผิดกฎหมายตามแนวชายแดน โดยใหมีการสนับสนุนการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
๔ ดานคือ (๑) การใหสิทธิประโยชนในการลงทุน (๒) การใหบริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (๓) การสนับสนุน
การใชแรงงานตางดาว และ (๔) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและดานศุลกากรในพ้ืนที่ ซึ่งจะทําใหสามารถ
รองรับกิจกรรมในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและสามารถเช่ือมโยงในภูมิภาคไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนใน
ระยะตอไป จะพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่ตอนในที่ไมไดอยูในเขตชายแดน ดังน้ัน การดําเนินงานในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา จึงตองกําหนดมาตรการควบคุมคุณภาพ
สิ่งแวดลอมใหไดตามมาตรฐานสากลในพ้ืนที่ที่จะพัฒนาเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งจะเสริมสราง 
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ขีดความสามารถในการแขงขันของพ้ืนที่ เพ่ือใหเปนเมืองนาอยูและปลอดภัย รวมถึงสรางความอยูดีมีสุขแก
ประชาชน 

  ๗) ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของภาครัฐ โดยทั่วไป หนวยงานภาครัฐ 
สวนใหญจะปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลเปนหลัก และเจาหนาที่รัฐยังไมไดรับการสงเสริม
ใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหไดประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน ดังน้ัน แนวทางการสรางเสริมธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการของภาครัฐ เพ่ือใหการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพ จึงควรให
ความสําคัญเรื่องการปรับโครงสรางระบบราชการเพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการกระจายอํานาจไปยัง
สวนภูมิภาค โดยเฉพาะเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งการบริหารและการพัฒนา
องคความรูแกเจาหนาที่รัฐ เพ่ือใหมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยึดมั่นใน
คุณธรรมและจริยธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต มีเหตุผล โปรงใส ตรวจสอบได ปราศจากการแทรกแซงจากฝาย
การเมือง เปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดเขามามีสวนรวม ดังน้ัน การดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา จึงควรใหความสําคัญกับการเสริมสรางธรรมาภิบาลเพ่ือแกไขปญหาความไม
เปนธรรม และสรางความไววางใจใหกับภาคสวนตางๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รวมกับหนวยงานภาครัฐมากขึ้น เปดโอกาสใหภาคสวนตางๆ เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในลักษณะการเปนหุนสวนในการพัฒนา 

๔.1.2 มิติดานเศรษฐกิจ (Economic Component: E) 
  เปนการวิเคราะหองคประกอบดานเศรษฐกิจที่มีผลตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของประเทศ ประกอบดวย ความเช่ือมโยงกันระหวางเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม การรวมกลุม
เศรษฐกิจในภูมิภาค การปรับตัวเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางของการพัฒนาเศรษฐกิจโลกในอนาคต การ
จัดการภาคอุตสาหกรรมไทย และโมเดลการพัฒนาสู “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสําคัญที่
เช่ือมโยงกับการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได ดังน้ี 

  ๑) ความเชื่อมโยงระหวางเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ตองพ่ึงพาการเพ่ิมขึ้นของการผลิตสินคาและบริการ รวมถึงการสงออกสินคาไปยังตางประเทศ
ทั้งประเทศที่พัฒนาแลวที่กําหนดมาตรฐานสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมาตรฐานสินคาที่ไดรับการ
รับรองฉลากสิ่งแวดลอม (Eco-labelling) และตลาดเกิดใหมซึ่งยังไมมีการกําหนดมาตรฐานสินคาที่สงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมเขมงวดมากนัก สวนความรวมมือดานการคาระหวางประเทศภายใตสมาชิกของ
องคการการคาโลกไดสงเสริมการคาเสรีระหวางประเทศ ลดอุปสรรคทางการคาทั้งที่เปนภาษี และไมใช
ภาษี และสงเสริมการรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือนําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืน ที่อาจนํามาตรการดานสิ่งแวดลอมมา
เปนขออางในการกีดกันทางการคาได จึงมีความชัดเจนวาประเด็นทางเศรษฐกิจมีความเช่ือมโยงกับ
สิ่งแวดลอมมากย่ิงขึ้นในอนาคต ดังน้ัน การดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน  
๕ ปขางหนา ควรใหความสําคัญกับการกําหนดมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม สนับสนุนการผลิตสินคาและ
บริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพ่ือสรางโอกาสในการรักษาสิ่งแวดลอมและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันดานการคาและการลงทุนระหวางประเทศ รวมถึงเรงบูรณาการกรอบความรวมมือในระดับทวิภาคี
และพหุภาคีดานการคาและการลงทุน สงเสริมใหธุรกิจมีความรับผิดชอบตอทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม และสังคม (Corporate Social Responsibility) รวมถึงสรางสรรคคุณคาเพ่ิมรวมกันใหกับ
สังคม (Creating Shared Value) โดยเปนสวนหน่ึงของธุรกิจในอนาคต 
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  ๒) การรวมกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาค การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.
๒๕๕๘ เพ่ือสรางประชาคมที่มีความแข็งแรง เพ่ิมโอกาสรับมือและปรับตัวกับความทาทายจากภาค
การเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และภาวะคุกคามรูปแบบใหม และเพ่ือใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดี  
มีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ดี และประชาชนมีความรูสึกเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน สามารถเคลื่อนยาย
สินคา บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝมืออยางเสรี รวมทั้งสรางเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของ
อาเซียนในเวทีโลก ดังน้ัน การดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา 
จึงควรคํานึงถึงการปกปอง คุมครองความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู ซึ่งอาจมีอัตราการใช
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้นจนเกินศักยภาพของระบบนิเวศ การควบคุมการใชที่ดินเพ่ือขยายกําลังการ
ผลิต และการวางระบบการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทั้งดานพลังงาน การคมนาคมขนสง และการทองเที่ยว 
ที่อาจจะสงผลใหเกิดการบุกรุกพ้ืนที่ปาไม การทําลายระบบนิเวศเพ่ิมขึ้น และนําไปสูการสูญเสียความ
หลากหลายของชนิดพันธุพืชและพันธุสัตวที่อาศัยอยูในระบบนิเวศ รวมทั้งการเรงจัดทํามาตรการ
ควบคุมดูแล และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความย่ังยืน การเตรียมความพรอมดาน
กฎหมายใหเปนสากล การสงเสริมขีดความสามารถในการลงทุนและผลิตสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมให
มีคุณภาพและไดมาตรฐาน และการสรางมาตรการปองกันสินคาที่มีคุณภาพตํ่าและไมไดมาตรฐานที่ผลิตได
ในอาเซียน 

 ๓) การปรับตัวเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางของการพัฒนาเศรษฐกิจโลกในอนาคต
เน่ืองจากอัตราการเจริญเติบโตของประเทศกําลังสูงข้ึนในป พ.ศ. 2557 ซึ่งมีสาเหตุสําคัญจากราคา
นํ้ามันดิบลดลง ภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาปรับตัวดีขึ้น อัตราดอกเบ้ียตํ่า ขณะที่เศรษฐกิจในทวีปยุโรป
ยังฟนตัวไมตอเน่ือง เชน ประเทศอังกฤษไดโหวตเพ่ือขอแยกตัวออกจากกลุมสหภาพยุโรป และรัสเซียไดรับ
ผลกระทบจากการควํ่าบาตรทางการคา รวมถึงราคานํ้ามันที่เปนรายไดหลักมีราคาตํ่า ซึ่งธนาคารโลกรายงาน
วาในป พ.ศ. ๒๕๕๗ เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวอยูที่รอยละ ๒.๓ และคาดการณวาเศรษฐกิจโลกในป พ.ศ. 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ จะขยายตัวอยูที่รอยละ ๓.0 ๓.๓ และ ๓.๒ ตามลําดับ อยางไรก็ตาม การ
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลกยังคงมีความเสี่ยงจากการคาโลกที่ออนแอ ผลกระทบตองบการคลังและการคา
ของประเทศผูผลิตนํ้ามัน และความเสี่ยงที่เศรษฐกิจในประเทศแถบยูโรโซนและญี่ปุนจะซบเซาหรือประสบ
ภาวะเงินฝดอยางยาวนาน จึงมีแนวโนมวาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลกจะขยายการลงทุนไปยัง
ประเทศที่เปนตลาดเกิดใหม โดยเฉพาะตลาดเกิดใหมในเอเชีย (Emerging Asia) เชน จีน และอินเดีย 
เน่ืองจากเปนแหลงทรัพยากรและแรงงานที่สําคัญ มีประชากรจํานวนมาก และมีการขยายตัวของเมืองและ
ชนช้ันกลางอยางรวดเร็ว รวมถึงมีการเพ่ิมการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานในกลุมประเทศเอเซีย และมีการ
เช่ือมเศรษฐกิจเปนเครือขายธุรกิจที่เขมแข็งกับประเทศในทวีปแอฟริกา ตะวันออกกลาง และละตินอเมริกา 
ดังน้ัน การดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา ควรพิจารณาการ
ลงทุนและพัฒนาเครือขายโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาค โอกาสทางการคา  
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดวยการลดตนทุนการผลิต การกําหนดมาตรฐานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการเขาถึงตลาดใหมที่มีการผลิตและการบริโภคสินคาที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ซึ่งมีแนวโนมจะเพ่ิมขึ้นในอนาคต อันเปนผลจากมาตรการทางการคาระหวางประเทศ 

  ๔) การจัดการภาคอุตสาหกรรมของไทย ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทสําคัญตอการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมากวา 40 ปแลว และในปที่ผานมา อุตสาหกรรมรถยนต เคร่ือง
คอมพิวเตอร และนํ้ามันสําเร็จรูป เปนสินคาสงออกลําดับตนๆ ไปยังประเทศจีน ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา
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เปนหลัก ขณะที่สังคมไดต้ังขอสังเกตตอภาคอุตสาหกรรมวามีสวนทําใหการพัฒนาเศรษฐกิจไมย่ังยืน 
เน่ืองจากมีการพัฒนาที่เนนการขยายตัวเชิงปริมาณมากกวาดานคุณภาพ หรือสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
โดยอาศัยคาแรงราคาถูก ขาดการพัฒนา และทําหนาที่เพียงรับจางผลิตสินคา เมื่อเศรษฐกิจโลกหดตัว  
การผลิตและการสงออกสินคาชะลอตัวตามไปดวย นอกจากน้ี สินคาของประเทศไทยมีราคาตอหนวยสูง 
และสินคาหลายชนิดมีลักษณะใกลเคียงกับสินคาที่ผลิตจากประเทศจีนและประเทศในภูมิภาค อยางไรก็ตาม 
ประเทศไทยมีแนวทางปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน โดยมุงเนนการพัฒนา
เศรษฐกิจอยางสรางสรรค สรางมูลคาเพ่ิมจากนวัตกรรมและมาตรฐานสิ่งแวดลอม และพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่เนนแรงงานฝมือ ดังน้ัน การดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา 
ควรยกระดับการผลิตที่ใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือผลิตสินคานวัตกรรม มีการพัฒนาตราสินคาหรือ
แบรนดของตัวเองมากขึ้น มีการปรับระบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากแบบเครื่องจักรมาเปนภาคบริการ
มากขึ้น สวนภาครัฐควรสงเสริมการพัฒนาศักยภาพใหเปนแรงงานที่มีทักษะ ฝมือ ใหความรูดานเทคโนโลยี
การผลิตเพ่ือใหมีการใชทรัพยากรในการผลิตที่คุมคามากขึ้น การสนับสนุนภาคบริการใหสามารถคาขายกับ
ตางประเทศได พรอมการสรางระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพเพ่ือใหสามารถทัดเทียมหรือเหนือกวา
นานาประเทศ และแขงขันในเวทีตางประเทศได 

 ๕) โมเดลการพัฒนาสู “ประเทศไทย 4.0” การพัฒนาประเทศมีรูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง ต้ังแตโมเดล ประเทศไทย 1.0 เนนภาคการเกษตร ไปสู ประเทศไทย 2.0 เนน
อุตสาหกรรมเบา และปจจุบัน ประเทศไทย 3.0 เนนอุตสาหกรรมหนัก และกําลังจะกาวไปสูโมเดล 
ประเทศไทย 4.0 ซึ่งเปนการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจ
ที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม เพ่ือใหประเทศไทยสามารถพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง หรือภาวะที่
เศรษฐกิจไทยมีการเจริญเติบโตเพียงรอยละ 3 - 4 จึงมีความจําเปนที่จะตองปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ 
โดยตองขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางนอย 3 มิติสําคัญคือ (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา 
โภคภัณฑ ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยอุตสาหกรรมไปสูการ
ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม และ (3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิต
สินคาไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น ซึ่งแนวคิดประเทศไทย 4.0 มี 2 แนวคิดสําคัญคือ การสรางความ
เขมแข็งจากภายใน และเมื่อภายในเขมแข็งตองเช่ือมโยงเศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจโลก โดยการสราง
ความเขมแข็งจากภายใน มี 3 กลไกขับเคลื่อนหลักคือ การยกระดับนวัตกรรมของทุกภาคสวนทั่วประเทศ 
การสรางสังคมที่มีจิตวิญญาณของความเปนผูประกอบการ และการสรางความเขมแข็งของชุมชนและ
เครือขาย สวนการเช่ือมโยงกับภายนอก ตองดําเนินควบคูกันไปโดยเปนการเช่ือมโยงกับโลกใน 3 ระดับคือ 
เศรษฐกิจภายในประเทศ เศรษฐกิจภูมิภาค และเศรษฐกิจโลก สําหรับเปาหมายของการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรประเทศไทย ๔.๐ คือ การขับเคลื่อน ๕ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมายใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ
ภายในระยะ ๓ –  ๕ ปขางหนา เปนการเปลี่ยน “ปญหาและความทาทาย” เปน “ศักยภาพและโอกาส” 
ในการสรางความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืนใหกับประเทศอยางเปนรูปธรรม โดยกระบวนทัศนในการพัฒนา
ประเทศภายใตประเทศไทย ๔.๐ มี ๓ ประเด็นสําคัญคือ (๑) เปนจุดเริ่มตนของยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ใน
การขับเคลื่อนประเทศไปสูการเปนประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน อยางเปนรูปธรรม (๒) เปน “Reform 
in Action” ที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการ
ปฏิรูปการศึกษาไปพรอมๆ กัน และเปนการผลึกกําลังของทุกภาคสวนภายใตแนวคิด “ประชารัฐ” โดยเปน
ประชารัฐที่ผนึกกําลังกับเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยและพัฒนา และบุคลากรระดับโลก ภายใต
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของการ “รูจักเติม รูจักพอ และรูจักปน”ดังน้ัน การดําเนินงานในการ



40 

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา จะตองนําแนวคิดประเทศไทย 4.0 ไปใช
ผสมผสานกันเพ่ือเสริมสรางการเจริญเติบโตของประเทศใหบรรลุตามเปาหมาย 

๔.1.3 มิติดานสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural Component: S) 
เปนการวิเคราะหองคประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลตอการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ ประกอบดวย โครงสรางประชากรมีแนวโนมเขาสูสังคม
ผูสูงอายุ การเพ่ิมรายไดของประชากรและการเปลี่ยนแปลงไปสูสังคมเมือง และการเกษตรกับสารเคมีที่ใช
ในการเพาะปลูก สามารถสรุปประเด็นสําคัญที่เช่ือมโยงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได 
ดังน้ี 

  ๑) โครงสรางประชากรมีแนวโนมเขาสูสังคมผูสูงอายุ สัดสวนประชากรผูสูงอายุ
มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นจากรอยละ ๑๓.๑๘ ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนรอยละ ๓๒.๑๗ ในป พ.ศ. ๒๕๘๓ สวนจํานวน
ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานที่มีอายุระหวาง ๑๕ - ๕๙ ป จะลดลงจาก ๔๓ ลานคน ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เปน ๓๕ ลานคน ในป พ.ศ. ๒๕๘๓ ประกอบกับสังคมไทยกําลังจะเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณในป 
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยจะมีประชากรอายุ ๖๕ ปขึ้นไป สูงถึงรอยละ ๑๔ ซึ่งจะมีผลใหเกิดการขาดแคลนประชากร 
วัยแรงงานในอนาคต และสงผลกระทบอยางรุนแรงตอการสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
ซึ่งหากประเทศไทยมีโครงสรางการผลิตที่ไมกอใหเกิดการสรางมูลคาเพ่ิม และไมพัฒนาคนใหมีทักษะฝมือ 
ที่มีคุณภาพมากขึ้น ผลกระทบที่จะตามมาคือคาใชจายในการบริการสุขภาพเพ่ิมข้ึน ภาระพ่ึงพิงของ
ประชากรผูสูงอายุเพ่ิมขึ้น สวัสดิการสําหรับผูสูงอายุไมเพียงพอตอการยังชีพ และระบบบําเหน็จบํานาญมี
ขอจํากัดมากขึ้น ดังน้ัน การดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา 
ควรใหความสําคัญตอการสงเสริมและพัฒนาทักษะ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการทํางานที่เหมาะสมกับวัยผูสูงอายุ 
สรางบทบาทของผูสูงอายุในการมีสวนรวมตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการ
ถายทอดความรูและสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นแกคนรุนหลังตอไป  

  ๒) การเพิ่มรายไดของประชากรและการเปลี่ยนแปลงไปสูสังคมเมือง ประเทศ
ไทยมีรายไดประชาชาติเฉลี่ยตอคนตอป ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ มีมูลคา ๑๓๑,๕๗๙ บาท ขณะที่ในป พ.ศ. 
๒๕๕๕ มีมูลคา ๑๒๙,๒๕๑ บาท การเพ่ิมรายไดของประชากรจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
จากชนบทไปเปนเมืองอยางรวดเร็ว และมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเน่ืองในอนาคต รวมถึงมีการยาย 
ถิ่นฐานเขาสูเมือง หรือเมืองมีการขยายตัวออกไปยังชุมชนรอบนอกพ้ืนที่เมืองมากขึ้น โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ประเทศไทยมีประชากรอาศัยอยูในเขตเมืองรอยละ ๕๐ ขณะที่ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ มีเพียงรอยละ ๓๖ ของ
ประชากรทั้งประเทศ แมวาปจจุบันประเทศไทยเปนประเทศรายไดปานกลางระดับบน (Upper - Middle 
Income Country) แตแนวโนมการขยายความเปนเมืองเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นคือ
การเพ่ิมขึ้นของการยายถิ่นฐานของประชากร ปญหาสังคมเมืองรุนแรงย่ิงข้ึน เชน การขาดแคลนที่อยูอาศัย 
ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม ความเหลื่อมล้ําทางสังคมและรายได และการใหบริการโครงสรางพ้ืนฐาน
ของภาครัฐไมทั่วถึง ดังน้ัน การดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา 
ควรกําหนดนโยบายที่จะมารองรับกับสถานการณการขยายความเปนเมืองที่เพ่ิมข้ึน การวางแผนการ
จัดสรรทรัพยากรเพ่ือพัฒนาเมืองใหเหมาะสม การวางระบบการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการอยาง
ทั่วถึง และการสรางสิ่งแวดลอมภายในเมืองที่ดีและเปนไปตามมาตรฐาน 
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  ๓) การเกษตรกับสารเคมีที่ใชในการเพาะปลูก ประเทศไทยมีพ้ืนที่เพ่ือการ
เพาะปลูกในป พ.ศ. ๒๕๔๙ ประมาณ ๑๔๓ ลานไร ซึ่งยังคงทําการเพาะปลูกที่ใชปุยและสารเคมีทางการ
เกษตร และมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเน่ือง โดยมีการนําเขาปุยและสารเคมทีางการเกษตรประมาณ ๓.๖ 
ลานตัน ในป พ.ศ. 2549 และเพ่ิมขึ้นเปน ๖.๓ ลานตัน ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งสํานักควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมไดตรวจเลือดเกษตรกรมากกวา ๕ แสนคน เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๔ ใน ๗๔ 
จังหวัด พบวารอยละ ๓๒ มีผลเลือดอยูในระดับเสี่ยง สํานักระบาดวิทยาไดรายงานวาจํานวนผูปวยที่มี
อาชีพทําการเกษตรไดรับพิษจากสารปองกันกําจัดศัตรูพืชสูงถึงรอยละ ๔๑ ซึ่งจะเห็นไดวาเกษตรกร
นอกจากตองเสียเงินในการซื้อสารเคมีที่มีราคาสูงมาใชในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชแลว ยังไดรับ
สารเคมีเขาสูรางกายทางผิวหนัง การหายใจ และการรับประทานผลผลิตทางการเกษตรที่มีสารพิษตกคาง 
อีกทั้งเกษตรกรยังตองเสียคาใชจายในการรักษาอาการเจ็บปวย อันเน่ืองมาจากการใชสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืช ขณะที่ภาครัฐจะตองใชจายเงินงบประมาณในการใหบริการดานอนามัยและสาธารณสุขแก
เกษตรกรที่เจ็บปวย และการใชสารเคมียังสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทําใหสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศใน
บริเวณที่มีการใชสารเคมีเสียหาย ซึ่งตองใชระยะเวลานานในการฟนฟูใหระบบนิเวศกลับคืนสูดังเดิม ดังน้ัน 
การดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา ควรมีมาตรการควบคุม
การใชสารเคมีทางการเกษตร การเครงครัดการใชพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๑ การยกเลิก
การขึ้นทะเบียนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่มีพิษรายแรงตอมนุษย สัตว และสิ่งแวดลอม การใหความรูเกี่ยวกับ
ปุยและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยางตอเน่ืองและทั่วถึง และการสงเสริมมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่
ดีสําหรับพืช รวมทั้งการจัดต้ังกองทุนโดยจัดเก็บจากผูประกอบการที่นําเขา ผลิต และจําหนายสารเคมี
ทางการเกษตร เพ่ือนํามาใชในการเยียวยา ชดเชย และสนับสนุนการผลิตที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน 

๔.1.๔ มิติดานเทคโนโลยี (Technological Component: T) 
เปนการวิเคราะหองคประกอบดานเทคโนโลยีที่มีผลตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมของประเทศใน ๕ ปขางหนา ซึ่งพบวาแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีควรใหความสําคัญตอ
เทคโนโลยีสีเขียว ลดการใชทรัพยากรลง และบริโภคที่ไมกอใหเกิดมลพิษ ซึ่งเทคโนโลยีมีสวนสําคัญตอการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังน้ี 

  ๑) การลดการปลอยกาซเรือนกระจก นวัตกรรมและเทคโนโลยีสีเขียวมีสวนชวยลด
การปลอยกาซเรือนกระจก โดยสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ สนับสนุนใหมีการพัฒนา
พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกเพ่ิมมากข้ึน เชน เช้ือเพลิงชีวภาพ พลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย 
พลังงานลม พลังงานจากคลื่นทะเล ฯลฯ 

  ๒) การอนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการสิ่งแวดลอม
เทคโนโลยีมีสวนชวยสนับสนุนในการอนุรักษ เสริมสราง และฟนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการ
แกไขปญหาวิกฤติดานสิ่งแวดลอม เชน การนําเทคโนโลยีมาจัดการขยะมูลฝอยโดยนําไปผลิตเปนพลังงาน
ไฟฟา เปนตน 

  ๓) การแกไขปญหาภัยธรรมชาติ เทคโนโลยีจะสามารถชวยในการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูล ระบบพยากรณเตือนภัยไดอยางแมนยํา มีความนาเช่ือถือ และชวยในการเฝาระวังอุบัติภัยทาง
ธรรมชาติ การเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการปองกันพ้ืนที่
เสี่ยงภัยใหสอดคลองกับระดับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 
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  ดังน้ัน การดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ป
ขางหนา ควรใหความสําคัญตอการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียว โดยสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยและพัฒนา
ใหแกภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษามากขึ้น และสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานที่ทําใหเกิดการใช
ทรัพยากรรวมกันในการศึกษาวิจัยเพ่ือลดตนทุนการศึกษาวิจัยและพัฒนา เชน หองปฏิบัติการ ศูนยทดสอบ 
ศูนยใหคําปรึกษา โรงงานตนแบบ ฯลฯ 

๔.2 การวิเคราะหโดยใช SWOT Analysis 

การวิเคราะหสถานการณที่มีผลตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดใชวิธี 
SWOT Analysis ซึ่งจะประเมินทั้งสภาพการณการเปลี่ยนแปลงภายนอกและภายในประเทศ โดยการประเมิน
สภาพการณภายนอกประเทศ วิเคราะหในเชิงโอกาสและขอจํากัดของสภาพแวดลอม สําหรับการประเมิน
สภาพการณภายในประเทศ วิเคราะหในเชิงจุดแข็งและจุดออน ผลการวิเคราะห SWOT ในภาพรวม มีดังน้ี 

๔.2.1 การประเมินสภาพแวดลอมภายนอกประเทศ 

  1) โอกาส 

   ๑.๑) การจัดทําเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) ตอเน่ืองจากเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) 
ซึ่งผูนําประเทศตางๆ ทั่วโลกไดมีการรับรองเอกสาร “Transforming Our World: The 2030 Agenda 
for Sustainable Development” และถือเปนพันธะสัญญาทางการเมืองที่ผูนําทุกประเทศทั่วโลกจะใช
เปนแนวทางในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ย่ังยืนสูการปฏิบัติ ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๗๓ เพ่ือ
แกไขปญหาความยากจนและขจัดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ และรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และรักษา
สิ่งแวดลอม 

   ๑.๒) ความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศมีความเขมแข็ง สงเสริม
การพัฒนากลไกภายใตกรอบความรวมมือระหวางประเทศ การสนับสนุนดานการเงิน การถายทอด
เทคโนโลยี การเสริมสรางศักยภาพของบุคลากร องคกร และความรวมมือในการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะ
การลดการปลอยกาซเรือนกระจก การปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเตรียม 
ความพรอมรับมือกับภัยธรรมชาติ และการพัฒนามุงสูเศรษฐกิจสีเขียว 

   ๑.๓) การรวมกลุมเปนประชาคมอาเซียนที่มีการสงเสริมการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสง เพ่ือเช่ือมโยงกับประเทศสมาชิกและประเทศนอกภูมิภาค ซึ่งจะสงผล 
ตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย ทําใหเกิดโอกาสการใชประโยชนจากฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติในระดับภูมิภาครวมกัน 

   ๑.๔) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีจากตางประเทศ การไดรับการสนับสนุน
ความรวมมือดานเทคโนโลยีจากตางประเทศ พรอมกับมีการถายทอดเทคโนโลยีใหแกเจาหนาที่ของประเทศไทย
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมีการตอยอดการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ
และสรางมูลคาทางการตลาดดานสิ่งแวดลอม 

   ๑.๕) แนวโนมกระแสการต่ืนตัวเรื่องการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จากการที่
ทรัพยากรในโลกมีอยูอยางจํากัด แตจํานวนประชากรเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง ทําใหประเทศตางๆ เห็นความสําคัญ
ของการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด โดยหันมาให
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ความสําคัญตอการผลิตสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากข้ึน และสงเสริมใหผูบริโภคเลือกซื้อสินคาที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมดวย 

   ๑.๖) วิกฤตความมั่นคงดานอาหารและพลังงานของโลก ทําใหเกิดความตองการ
สินคาเกษตรเพ่ืออาหารและพลังงานมากขึ้น ประเทศไทยมีการผลิตพืชที่เปนอาหารและพลังงานสําหรับใช
ภายในประเทศไดอยางเพียงพอ และสามารถสงผลผลิตบางสวนไปจําหนายยังตางประเทศได จึงเปนโอกาสให
ประเทศไทยมีการกําหนดพ้ืนที่ปลูกพืชเพ่ือวัตถุประสงคทั้งสองดานใหสมดุลกัน 

   ๑.๗) จํานวนนักทองเที่ยวภายในประเทศและจากตางประเทศที่เดินทาง 
เขามาทองเที่ยวในประเทศไทย เน่ืองจากความสวยงามของสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ หรือสถานที่ 
ที่เปนเอกลักษณของวัฒนธรรมไทย จึงเปนโอกาสในการพัฒนาและบริหารจัดการการทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมใหเกิดมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และใหมีการเช่ือมโยงกับวัฒนธรรมของชุมชนใน
ทองถิ่นที่มีความเปนอัตลักษณ 

  ๒) ภัยคุกคาม 

   ๒.๑) กฎ ระเบียบ และขอตกลงตามพันธกรณีระหวางประเทศ รวมถึงการนํา
มาตรการที่ไมใชภาษีที่เกี่ยวของกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ประเทศ และกลุม
ประเทศพัฒนาแลว ไดใชเปนเครื่องมือในการกีดกันทางการคาตอการสงออกสินคาของประเทศไทยมากขึ้น 

   ๒.๒) ความผันผวนของภาคเศรษฐกิจโลกในระยะที่ผานมา ทําใหเกิดปญหา
เศรษฐกิจตกตํ่าในหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุน รัสเซีย ฯลฯ ซึ่งสงผลกระทบตอการ
สงออก และรายไดของประเทศ ขณะเดียวกันราคานํ้ามันดิบถูกลง ทําใหประเทศที่มีรายไดหลักจากนํ้ามัน
ไดรับผลกระทบอยางรุนแรง จึงลดการนําเขาสินคาจากประเทศไทย สงผลใหการสงออกสินคาของประเทศ
ไทยตํ่าลง และมีรายไดเพ่ือนํามาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนอยลง 

   ๒.๓) การรวมกลุมเปนประชาคมอาเซียนสงผลกระทบตอการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย ดังน้ี (๑) การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานจะ
เอ้ืออํานวยใหการเดินทางติดตอกันสะดวกมากขึ้น สงผลใหประชากรจากประเทศเพ่ือนบานอพยพเขามาต้ัง
ถิ่นฐานในประเทศไทยเพ่ือใชแรงงานมากข้ึน ทําใหเกิดประชากรแฝงจํานวนมาก และการเพ่ิมขึ้นของ
นักทองเที่ยวทําใหมีปริมาณนํ้าเสีย ขยะชุมชน และการใชพลังงานเพ่ิมขึ้นตามมา อีกทั้งมีผลตอการบริการ
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของหนวยงานรัฐที่ทําไดไมทั่วถึงและเพียงพอกับความตองการของ
จํานวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น และ (๒) สภาพลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่คลายคลึงกัน ทําให
ความสามารถในการผลิตสินคาภาคเกษตร - อุตสาหกรรม และการเพาะปลูกพืชชนิดเดียวกันกับประเทศ 
เพ่ือนบาน จะกลายเปนคูแขงในการผลิตสินคาเกษตรรายใหม และจะสงผลใหปริมาณการสงออกสินคาของ
ประเทศไทยลดลง ทําใหตองมีการแขงขันในการลดตนทุนการผลิต หรือขยายพ้ืนที่เพาะปลูกเพ่ิมขึ้นซึ่งทําให
เกิดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมมากข้ึน 

   ๒.๔) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลใหเกิดภัยธรรมชาติ 
เชน ภัยแลง นํ้าทวม ดินถลม การกัดเซาะชายฝง การระบาดของโรคติดตอในคนและสัตว ฯลฯ ทําใหเกิด
ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และรัฐตองสิ้นเปลืองงบประมาณ เพ่ือเปนคาใชจายใน
การซอมแซม เยียวยา และชดเชยความเสียหายที่เกิดข้ึน รวมถึงการเตรียมการปองกันเพ่ือรับมือ 
ภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต 
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   ๒.๕) การเขามาใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลาย 
ทางชีวภาพของชาวตางชาติในเชิงธุรกิจ การขอจดสิทธิบัตรการพัฒนาพันธุพืช และการใชประโยชนพืชพ้ืนถ่ิน
ของไทย รวมถึงการเขามาถือครองที่ดินของนักลงทุนตางชาติผานนอมินีคนไทย เพ่ือหลีกเลี่ยงกฎหมาย 

   ๒.๖) ปญหามลพิษขามพรมแดน โดยเฉพาะหมอกควัน นํ้าเสีย ขยะมูลฝอย 
และสารอันตรายขามแดน รวมถึงการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพรมแดน โดยเฉพาะทรัพยากรนํ้า
จากการสรางเขื่อนในลุมนํ้าโขงของประเทศจีนที่มีการวางแผนการกอสรางเข่ือน ๒๘ แหง ซึ่งขณะน้ี
กอสรางแลวเสร็จ ๖ แหง ขณะที่ประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม มีแผนการกอสรางเขื่อนและ
โครงการไฟฟาพลังนํ้า บริเวณแมนํ้าโขงตอนลาง จํานวน ๑๒ โครงการ การกอสรางเขื่อนของประเทศจีน 
กอใหเกิดผลกระทบตอพ้ืนที่ลุมนํ้าโขงตอนลาง จากสภาพที่ที่นํ้าเคยทวมถึงกลับลดระดับลง และทําลาย
ความมั่นคงทางอาหารของประเทศลุมนํ้าโขงตอนลาง เน่ืองจากตะกอนดินและสารอาหารที่สมบูรณถูก 
เก็บกักไวในเขื่อนสงผลตอการทําเกษตรริมฝง และเกิดการกัดเซาะตลิ่งตามมา 

๔.2.๒ การประเมินสภาพแวดลอมภายในประเทศ 

  1) จุดแข็ง 

   ๑.๑) ลักษณะที่ต้ังของประเทศไทยซึ่งต้ังอยูในแนวเขตเสนศูนยสูตร ทําใหมี
ทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมาก และมีความหลากหลายทางชีวภาพ จึงเปนขอไดเปรียบดานความมั่นคง 
ทางอาหาร รวมทั้งสภาพภูมิศาสตรของประเทศที่ต้ังอยูจุดศูนยกลางการเช่ือมโยงกับภูมิภาคตางๆ จึงเปน 
ขอไดเปรียบและจุดแข็งตอการพัฒนาดานการคาและการลงทุนกับตางประเทศ 

   ๑.๒) ประเทศไทยอยูระหวางการปฏิรูปดานสิ่งแวดลอม รัฐบาลไดใหความสําคัญ
ตอการแกไขปญหาทรัพยากรปาไม การจัดสรรที่ดินใหกับประชาชนและชุมชนที่ไรที่ดินทํากิน การกัดเซาะ
ชายฝง อุทกภัยและภัยแลง ขยะและนํ้าเสีย รวมทั้งการแกไขพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พระราชบัญญัติดานสิทธิชุมชนกับการรวมจัดการฐานทรัพยากร พระราชบัญญัติการมี
สวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พระราชบัญญัติองคการอิสระสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพ และพระราชบัญญัติเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม รวมถึงการใหใบอนุญาต
โครงการหรือกิจกรรมที่มีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน ตองผานกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนอยางทั่วถึง และครอบคลุมผูที่ไดรับผลกระทบ
และผูมีสวนไดเสีย และการปฏิรูประบบการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (EIA และ EHIA) 

   ๑.๓) การมีนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือรองรับการคา
บริเวณชายแดนจากการเขารวมกลุมประเทศอาเซียน โดยรัฐบาลไดจัดต้ังคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีหนวยงานภาครัฐและเอกชนรวมเปนคณะกรรมการ เพ่ือกํากับใหมีการจัดการที่
เหมาะสม 

   ๑.๔) การเปนฐานการผลิตสินคาอุตสาหกรรมที่สงออกไปยังตางประเทศ 
หลายดาน โดยเฉพาะอยางย่ิง อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมอาหาร  
ที่สรางรายไดหลักแกประเทศ 

   ๑.๕) การจัดใหมีระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานอยางทั่วถึง ทําใหประชาชน
สามารถเดินทางสัญจรไดสะดวกสบายทั่วประเทศ และยังจัดระบบใหเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน จึงทําให
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ระบบการติดตอสื่อสารสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งมีการบริการดานการแพทยที่ดีเลิศในภูมิภาค และระบบ
การเงินและการธนาคารที่เขมแข็ง 

   ๑.๖) ความใสใจและตระหนักตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพมากขึ้นของประชาชน 
โดยเฉพาะการบริโภคสินคาเกษตรอินทรียเพ่ิมขึ้น เกษตรกรปลูกพืชตามหลักวิธีปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
ผูประกอบการดําเนินธุรกิจโดยผลิตสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น มีความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม (Corporate Social Responsibility: CSR) และแบงปนและเอ้ือตอกันเพ่ือสรางคุณคาใหกับ
สังคม (Creating Shared Value: CSV) 

   ๑.๗) การมีหนวยงาน องคกร และบุคลากรที่มีการดําเนินภารกิจดานการอนุรักษ 
ฟนฟู และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใชเปนแนวทาง รวมถึงการมีเครือขายสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระจายอยูทั่วทุกภูมิภาค และลุมนํ้า 

  ๒) จุดออน 

   ๒.๑) การบริหารประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดําเนินไปอยางเช่ืองชา 
และหยุดชะงักหลายครั้ง เน่ืองจากปญหาความขัดแยงทางการเมือง และการทุจริตคอรรัปช่ัน รวมถึง
ประสิทธิภาพการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ และการดําเนินนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมที่ขาดความตอเน่ือง และไมไดรับความสนใจ 

   ๒.๒) การกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณแบบของสังคมไทย จะสงผลให
แรงงานภาคการผลิตที่มีความสามารถมีไมเพียงพอ รวมทั้งทําใหวัยแรงงานที่มีอยูไมสามารถเขารวม
กิจกรรมการพัฒนาการสงเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางเต็มที่ 

   ๒.๓) การขาดความรู ความเขาใจตอแนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เน่ืองจากแรงงานสวนใหญยังไมมีความรู ความเขาใจในเรื่องน้ี จึงทําใหการออกแบบ  
การพัฒนาช้ินงาน และการปฏิบัติงานขาดการคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
รวมถึงการขาดทักษะฝมือเฉพาะดานที่ตองใชในการปฏิบัติงาน 

   ๒.๔) การสงเสริมการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือใชในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังมีนอย เน่ืองจากเทคโนโลยีที่ใชอยูในปจจุบันยังเปนเพียง
เทคโนโลยีขั้นกลางที่ไมสามารถนําไปใชเสริมสรางการผลิตใหเกิดผลิตภาพสูงสุดได จึงมีการนําเขาเทคโนโลยี
จากตางประเทศเปนหลัก ทําใหตองเสียงบประมาณจํานวนมาก 

   ๒.๕) การถูกละเมิดทรัพยสินทางปญญา ประเทศไทยถูกละเมิดทรัพยสิน 
ทางปญญาที่รุนแรงมาอยางตอเน่ือง และไมมีมาตรการการบังคับใชทางกฎหมายอยางเขมงวด สงผลให 
ขาดแรงจูงใจในการออกแบบสินคาและเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

   ๒.๖) การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจากหนวยงานภาครัฐยังขาดความ
จริงจังและตอเน่ือง ทําใหสินคาและผลิตภัณฑที่มีอยูไมไดรับการพัฒนาตอยอดใหเกิดการใชทรัพยากรอยาง
คุมคาหรือสรางมูลคาเพ่ิมได 

   ๒.๗) การปฏิบัติงานของหนวยงานที่รับผิดชอบ และหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังขาดการบูรณาการ จึงทําใหการบริหารงาน 
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ยังคงเปนแบบแยกสวน โดยเปนไปเฉพาะตามภารกิจหนาที่ ทําใหการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมไมมีประสิทธิภาพ และมีผลใหทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมยังคงมี 
ความเสื่อมโทรมลงทั่วประเทศ 

   ๒.๘) การจัดทํา พัฒนา และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไมมีการประสานงานและบูรณาการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ทําให
ไมสามารถออกกฎหมายที่จะนํามาใชเปนเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหแกหนวยงานภาครัฐ หรือภาคสวนอ่ืนที่จะสนับสนุนใหการปฏิบัติงานเปนไปไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ อีกทั้งการบังคับใชกฎหมายยังไมมีความเขมงวดเพียงพอ 

   ๒.๙) การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยังไมมีประสิทธิภาพ และเปนมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงไมมีความครอบคลุม และไมมีการบูรณาการรวมกัน
กับฐานขอมูลอ่ืน ทําใหไมมีการพัฒนาและนําไปใชใหเกิดประโยชนอยางแทจริง 

   ๒.๑๐) การถายโอนภารกิจดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นขาดบุคลากร เครื่องมือ และความรู ความเขาใจในการจัดการและแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ รวมทั้งผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมไดใหความสนใจตอการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง 

   ๒.๑๑) การจัดโซนน่ิง การบังคับใชผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะเพ่ือใหเกิด
ประโยชนในการจัดวางนโยบาย โครงการ และการใชประโยชนที่ดิน สําหรับเปนแนวทางในการสรางหรือ
พัฒนาเมือง สวนของเมือง หรือบริเวณเฉพาะแหง ยังดําเนินการไมครอบคลุมทั่วประเทศ จึงทําใหเมือง 
สวนใหญไมมีความเปนระเบียบตามลักษณะผังเมือง และการบังคับใชผังเมืองไมมีประสิทธิภาพ 

   ๒.๑๒) การจัดสรรงบประมาณเปนไปตามกรอบโครงสรางของหนวยงานยัง 
ไมสะทอนถึงความตองการในการพัฒนาของแตละพ้ืนที่ และยังไมมีการบูรณาการงบประมาณ กิจกรรม 
บุคลากร และเครื่องมือ เพ่ือใหการจัดการและแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
มีประสิทธิผล 

   ๒.๑๓) ความเหลื่อมล้ําของสังคมทั้งดานรายได และโอกาสในการเขาถึงการ
บริการของรัฐ และการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสรางความขัดแยงทางสังคม รวมถึงรายไดของ
ประชากร เมื่อพิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิจีนี พบวาในป พ.ศ. ๒๕๕๖ อยูที่ระดับ ๐.๔๖๕ เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา นับวาดีขึ้น แตคาสัมประสิทธ์ิจีนีในระดับน้ียังถือวาอยูในเกณฑสูง (๐.๔ – ๐.๕) หรือการที่ผูมีรายได
นอยไมมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิในที่ดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรม และมีการกระจายการถือครองที่ดินไมเปนธรรม 

๔.๓ การนําผลจากการวิเคราะห SWOT Analysis ไปกําหนดกลยทุธ 

ผลจากการวิเคราะห SWOT Analysis โดยใชวิธีการวิเคราะหแบบ TOWS Matrix เพ่ือนํามาใช
เปนแนวทางในการจัดทํากลยุทธการสงเสริมและพัฒนาจุดแข็ง การปรับปรุงแกไขจุดออน การเสริมสรางโอกาส 
และการลดวิกฤตและภัยคุกคาม ดังน้ี 
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๔.๓.1 กลยุทธการสงเสริมและพัฒนาจุดแข็ง 

  1) ผลักดันการปฏิรูปดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และส ง เ ส ริม
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ และรวมติดตามประเมินผล
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทุกสาขา รวมทั้งเรงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ 
ใหแลวเสร็จและประกาศใชโดยเร็ว รวมถึงขับเคลื่อนแนวทางและมาตรการที่จะนํามาชวยแกไขปญหาการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตรเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม การประเมินดานสิ่งแวดลอมในระดับนโยบายและยุทธศาสตร 
และระบบการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

  ๒) สรางศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนเพ่ือเตรียมการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสมในการรองรับการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ
พิเศษ การเขาสูเศรษฐกิจอาเซียน การเจริญเติบโตของเมือง และการยกฐานะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น รวมทั้งการกําหนดมาตรการการติดตามตรวจสอบการปลอยทิ้งของเสีย และการใชสารเคมีในพ้ืนที่
อุตสาหกรรมที่เปนฐานการผลิตสินคา เพ่ือมิใหเกิดผลกระทบตอชุมชนขางเคียงและตอสิ่งแวดลอม 

  ๓) สนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหเพียงพอตอการใหบริการทั่วประเทศ 
เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงการบริการของรัฐไดทั่วถึง และเปนธรรม และชวยใหประชาชนไดรับขอมูล
ขาวสารดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยงายและสะดวก 

  ๔) สงเสริมใหประชาชนเกิดความรู ความเขาใจและความตระหนักตอทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมที่มีสวนสัมพันธกับสุขภาพมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมี 
และอาหารที่ผลิตมาจากการเกษตรอินทรีย และแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 

  ๕) สนับสนุนการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมในภาคสวนตางๆ ไดแก ภาคเอกชน  
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนที่มีบทบาทสําคัญตอสังคมเพ่ือใหเกิดการแบงปน เกิดความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม (Corporate Social Responsibility: CSR) และสรางสรรคคุณคารวมใหแก
สังคม (Creating Shared Value: CSV) 

  ๖) นําความได เปรียบจากที่ ต้ังตามสภาพภูมิศาสตรมาชวยในการวางแผน 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ ซึ่งการมีสภาพภูมิอากาศแบบรอนช้ืน 
มีปริมาณนํ้าฝนอยูในเกณฑที่ดี โดยเฉลี่ย ๑,๕๗๐ มิลลิเมตรตอป คุณภาพดินโดยรวมอยูในเกณฑที่ดี  
เปนสภาพที่เหมาะแกการฟนฟูสภาพปา และสงเสริมใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ 

  ๗) นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศ 
เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีความเปนอยูและใชชีวิตอยางพอเพียง และสงเสริมใหมีการผลิตและการบริโภค
ในวิถีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือเปนภูมิตานทานจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
รวมทั้งสรางความรวมมือกับตางประเทศเพ่ือสรางเครือขายการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  ๘) สนับสนุนการทํางานรวมกันระหวางภาคีการพัฒนา เพ่ือใหเกิดการอนุรักษ 
ฟ นฟู  และ ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการสรางเครือขายการอนุรักษ  
การถายทอดการเรียนรูรวมกัน และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรูดานการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 



48 

  ๙) ใหความสําคัญตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังที่ 
ทุกประเทศไดมุงมั่นตอการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในทุกกิจกรรม โดยการรวมมือในการผลิตและ
บริโภคสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการสนับสนุนการยกระดับสินคาใหไดมาตรฐาน
เดียวกันในระดับภูมิภาค โดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

  ๑๐) สงเสริมการพัฒนาดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากตางประเทศ ซึ่งจะชวยลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสนับสนุนใหการจัดการสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น จึงเปนโอกาสที่จะไดรับ
การถายทอดและนํามาประยุกตใชเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ 

๔.๓.๒ กลยุทธการปรับปรุงแกไขจุดออน 

   1) กําหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมี
ทิศทางที่ชัดเจนและตอเน่ือง พรอมทั้งผลักดันใหเปนนโยบายระยะยาวเพ่ือใหรัฐบาลใชเปนกรอบทิศทาง 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ือง โดยกําหนดไวในนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ 
และผลักดันใหมีการนําไปปฏิบัติ รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณอยางเพียงพอ และสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการดําเนินโครงการ ตลอดจนสงเสริมหลักธรรมาภิบาล 

   ๒) พัฒนา และปรับปรุงลักษณะงานใหสอดคลองและเหมาะสมกับผูสูงอายุ รวมถึง 
ผูที่จะตองไดรับการพัฒนาศักยภาพเพ่ือมีโอกาสทํางานที่ยกระดับสมรรถนะสูงขึ้น โดยเฉพาะงานสีเขียว 
(Green Jobs) 

   ๓) สงเสริมและพัฒนาความรู รวมถึงฝมือแรงงานในทุกระดับ และทุกกลุมอาชีพ 
ใหเหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู และสอดคลองกับความตองการทั้งในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 
และภาคบริการ เพ่ือเปนการเพ่ิมผลิตภาพของแรงงาน 

   ๔) สงเสริมการลงทุนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือกาวขามจากเทคโนโลยี 
ขั้นกลางสูเทคโนโลยีขั้นสูง และเพ่ือใหมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาอุตสาหกรรมดานการผลิต 
รวมถึงธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมทั้งใหมีการถายทอด
เทคโนโลยีไปสูระดับชุมชน เพ่ือใหสามารถแกไขปญหาในพ้ืนที่ของตนเองไดเปนผลสําเร็จ 

   ๕) สรางแรงจูงใจในภาคเอกชนโดยเพ่ิมการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนารวมกับ
สถาบันการศึกษา และหนวยงานภาครัฐที่มีศักยภาพ สําหรับนํามาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และมีการจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีที่ไดพัฒนาขึ้น 

   ๖) สรางเครือขายรวมกันกับภาคีการพัฒนาเพ่ือการประชาสัมพันธ ใหความรูและสราง
ความตระหนักดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหแกกลุมเปาหมาย เพ่ือรวมกันดําเนินงาน ติดตามผลการ
ดําเนินงาน เฝาระวัง และรายงานการเปลี่ยนแปลงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ 

   ๗) สนับสนุนใหมีการบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทั้งดานกิจกรรม งบประมาณ และบุคลากรในภารกิจที่เกื้อหนุนกัน เพ่ือสรางความรวมมือในการแกไข
ปญหาอยางเบ็ดเสร็จ และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   ๘) ปรับปรุง และแกไขกฎหมายที่มีอยูใหเปนปจจุบันและสอดคลองกับสภาพปญหา 
ที่เกิดขึ้น รวมทั้งใหมีการตรากฎหมายใหมที่เปนปญหาตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และกฎหมายที่บังคับใชอยูในปจจุบันยังไมครอบคลุม 
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   ๙) มีการจัดทําฐานขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรายสาขา  
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ 

   ๑๐) ทบทวน และปรับปรุงรูปแบบการถายโอนภารกิจดานการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือใหมีความเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาแกไข
ประเด็นที่ยังคงเปนอุปสรรคตอการถายโอนเพ่ือใหสามารถถายโอนภารกิจไดสําเร็จลุลวงดวยดี 

   ๑๑) มีการจัดสรรที่ดินแกผูไรที่ดินทํากิน ใหสามารถเขาใชประโยชนเพ่ือการยังชีพ 
พรอมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหผูยากไร และไรที่ดินทํากินสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมั่นคง โดยสนับสนุน 
อยางครบวงจร เชน การพัฒนาอาชีพ การเก็บออมในชุมชน การเปนสมาชิกของชุมชน ฯลฯ 

๔.๓.๓ กลยุทธการเสริมสรางโอกาส 

   1) ปรับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจใหมีการอนุรักษมากย่ิงข้ึน หรือการพัฒนา
เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เพ่ือปองกันการกีดกันทางการคาจากนโยบายการเมืองระหวางประเทศ 
อนุสัญญา พันธกรณี และขอตกลงระหวางประเทศ 

   ๒) สรางความเขมแข็งในความรวมมือกับประเทศตางๆ ในภูมิภาค โดยเฉพาะการ
รวมกลุมเปนประชาคมอาเซียน และกลุมภูมิภาคลุมนํ้าโขง เพ่ือรวมมือกันในการแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมขามแดนในเรื่องตางๆ เชน ปญหาทรัพยากรนํ้า ปญหาขยะอิเล็กทรอนิกส ปญหาหมอกควัน 
และปญหาการลักลอบคางาชาง หรือปญหาทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ 

๔.๓.๔ กลยุทธการลดวิกฤติและภัยคุกคาม 

   1) สงเสริมใหมีการปฏิบัติตามแนวทางที่ระเบียบกําหนด รวมทั้งสรางกลไกรองรับ
เพ่ือใหมีการเตรียมการและดําเนินการแกไขในสวนที่เปนอุปสรรคไดอยางเหมาะสม จากการเขารวมเปน
สมาชิกในองคกรระหวางประเทศ รวมถึงการเปนสมาชิกภายใตอนุสัญญา พันธกรณี และขอตกลงระหวาง
ประเทศ 

   ๒) สงเสริมแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานความรู โดยพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่เหมาะสม ผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือใหมีการใชทรัพยากรอยางคุมคา และเพ่ิมผลิตภาพ
ของการผลิต 

   ๓) สงเสริมการพัฒนาการผลิตสินคาทางการเกษตรของประเทศใหมีคุณภาพและ
ปลอดภัย ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย และแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เพ่ือสรางมูลคาการสงออก
ที่แตกตางจากการสงออกสินคาทางการเกษตรจากภูมิภาคเดียวกัน และมีการพัฒนาตอยอดสินคาใหมี
ความเปนเอกลักษณ 

   ๔) เรงรัดใหมีการจัดทําฐานขอมูลดานทรัพยากรชีวภาพ รวมทั้งขอมูลการใชประโยชน
จากทรัพยากรชีวภาพให ครบถวน 

 

 

 



แนวคิด หลักการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ส่วนที่ ๓



๕๑ 

สวนท่ี 3 

แนวคิด หลักการ วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และยุทธศาสตร 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 25๖๐ - 25๖๔ 

การจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไดนอมนําพระราชดํารัส และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มากําหนดเปน
แนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือใหทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของเกิดความ
ตระหนักตอการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางรอบคอบ เปนไปตามหลักวิชาการ มีเหตุผล  
มีความพอประมาณ มีความถูกตอง เหมาะสมและเปนธรรม ขณะเดียวกันเปนการสรางภูมิคุมกันใหแก
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยเนนการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท่ีมุงถึงประโยชนอยางแทจริงตอประเทศชาติทั้งในรุน
ปจจุบันและอนาคต รวมท้ังใหความสําคัญตอหลักการสําคัญตางๆ เชน หลักการมีสวนรวมของประชาชน 
หลักสิทธิมนุษยชน หลักการการกระจายอํานาจ ฯลฯ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศท่ีเก่ียวของ 
กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รางกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป และทิศทางของ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ท้ังนี้ เพ่ือใหมีการบูรณาการ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีผสมผสานกับการพัฒนาประเทศดานเศรษฐกิจ 
และสังคม ท่ีจะนําไปสูการสรางสมดุลและการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศอยางแทจริง 

แผนจัดการคุณภาพสิ่ งแวดลอม พ .ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ท่ีจัดทํานี้  มีความสอดคลองกับ 
แนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน ภายใต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑2 (พ.ศ. ๒๕60 - 2564) ซ่ึงไดใหความสําคัญกับวาระ
การพัฒนาท่ียั่งยืนของโลกหลังป พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) และประเด็นสําคัญท่ีตองเรงดําเนินการ ไดแก 
การสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดลอม การแกไขปญหาวิกฤติ
สิ่งแวดลอมเพ่ือลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิตและการบริโภค การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีโปรงใส  
เปนธรรม การสงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การเตรียมความพรอมในการลด
การปลอยกาซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
รวมถึงการจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ ดังนั้น การดําเนินการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชวงระยะ ๕ ปขางหนา จะมีทิศทางและแนวทางท่ีชัดเจน บนพ้ืนฐาน
การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สามารถขับเคลื่อนสูการปฏิบัติไดอยางบูรณาการ และบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเปาหมายและตัวชี้วัดของแผนระดับชาติท้ัง ๒ ฉบับดังกลาว  

สาระสําคัญของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 - 2564 ประกอบดวย แนวคิด 
หลักการการบริหารจัดการ วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน 
และแนวทางการปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 



๕๒ 

1. แนวคิด 

๑.๑ นอมนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเปนแนวทาง

ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงทรงมีพระราชดํารัสเม่ือครั้งเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธี

เฉลิมพระชนมพรรษา วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๒๑ ดังความตอนหนึ่งวา 

“...ทุกวันนี้ ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพรอมมูล ท้ังทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเรา

สามารถนํามาใชเสริมสรางความอุดมสมบูรณ และเสถียรภาพอันถาวรของบานเมืองไดเปนอยางดี ขอสําคัญ

เราตองรูจักใชทรัพยากรนั้นอยางฉลาดคือ ไมนํามาทุมเทใชใหสิ้นเปลืองไปโดยไรประโยชน หรือได

ประโยชน ไมคุมคา หากแตระมัดระวังใชดวยความประหยัดรอบคอบ ประกอบดวย ความคิดพิจารณา

ตามหลักวิชา เหตุผล และความถูกตองเหมาะสม โดยมุงถึงประโยชนแทจริงที่จะเกิดแกประเทศชาติ  

ท้ังในปจจุบันและอนาคตอันยืนยาว...” 

๑.๒ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) เปนแนวทางหลัก
ในการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บนแนวทาง 
ของความพอประมาณ ความมีเหตุผล และใชองคความรูท้ังทางวิชาการ และภูมิปญญาทองถ่ินประกอบ 
การตัดสินใจ โดยคํานึงถึงความถูกตองและเปนธรรมในการสรางภูมิคุมกันแกฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รวมท้ังเพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรมในทุกภาคสวน และทุกระดับ โดยยึดคน 
และชุมชนทองถ่ินเปนศูนยกลางการพัฒนา และวางแนวทางการบริหารจัดการอยูในทางสายกลาง เหมาะสม 
และมีการบูรณาการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีผสมผสานกับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
และสังคม ซ่ึงจะนําไปสูการสรางสมดุลและการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศ 

2. หลักการ 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมี 10 หลักการท่ีสําคัญ ดังนี้ 

๒.๑ การพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development) เปนหลักการท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนา
ประเทศอยางมีดุลยภาพ ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม ซ่ึงจะตองเก้ือกูลและไมกอใหเกิดความขัดแยง
ตอกัน โดยการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีการพัฒนาอยางมีคุณภาพและแขงขันได ตองคํานึงถึงขีดจํากัด 
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีจําเปนตองสงวน และรักษาไวใชประโยชนไดอยางยาวนาน โดยมีการใช
ทรัพยากรทุกชนิดอยางประหยัด มีประสิทธิภาพสูงสุด และไมสงผลกระทบตอความตองการของสังคม 
ท้ังในปจจุบันและอนาคต  

๒.๒ การบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศ (Ecosystem Approach) เปนหลักการท่ีคํานึงถึงความสัมพันธ
เชิงระบบหรือองครวม (Holistic Approach) เพ่ือการดํารงอยูของระบบนิเวศอยางสมดุล และตอบสนอง 
ตอความตองการของมนุษย เพ่ือใหสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
โดยมีการบูรณาการดานการจัดการท่ีดิน น้ํา และสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยูในบริเวณนั้น ใหเกิดความสมดุล ท้ังการอนุรักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชประโยชนอยางยั่งยืน และการแบงปนผลประโยชนอยางเทาเทียมและ
เปนธรรม 

 



๕๓ 

๒.๓ การระวังไวกอน (Precautionary Principle) เปนหลักการจัดการเชิงรุกท่ีเนน การปองกัน
ผลกระทบลวงหนา โดยสรางระบบภูมิคุมกันใหกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะพ้ืนท่ี 
ท่ีมีระบบนิเวศท่ีเปราะบางและพ้ืนท่ีเสี่ยง เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน และคํานึงถึงกิจกรรม 
ท่ีจะกอใหเกิดความเสี่ยงและเปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษยหรือสิ่งแวดลอม 

๒.๔ ผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluters Pay Principle: PPP) เปนหลักการของการนําเครื่องมือ 
ทางเศรษฐศาสตรมาใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยผูกอมลพิษหรือผูกอความเสียหาย
ตอสิ่งแวดลอมตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนตอสุขภาพของมนุษย
หรือสิ่งแวดลอม 

๒.๕ ผูไดรับผลประโยชนเปนผูจาย (Beneficiaries Pay Principle: BPP) เปนหลักการการสงเสริม
ความรับผิดชอบ โดยสรางแรงจูงใจใหผูที่ไดรับผลประโยชนเปนผูจายคาตอบแทนใหกับผูใหบริการ
ดานระบบนิเวศท้ังท่ีอยูตนทาง และปลายทาง รวมถึงสรางความเปนธรรมใหกับผูเสียประโยชน เพื่อลด
ความขัดแยงทางสังคมอันเกิดจากการนําทรัพยากรธรรมชาติไปใชประโยชน และทําใหเกิดผลลัพธท่ีทุกสวน
ท่ีเก่ียวของไดรับประโยชนรวมกัน 

๒.๖ ความเปนหุนสวนของรัฐ - เอกชน (Public - Private Partnership: PPP) เปนหลักการท่ีใช
สรางการรวมรับผิดชอบ และควรนํามาใชควบคูกับหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย เพ่ือสงเสริมใหภาคเอกชน
เขามาลงทุนและมีบทบาทในการจัดการสิ่งแวดลอมมากข้ึน รวมท้ังเปนหลักการการดําเนินโครงการแบบ
การบริการสาธารณะใหเกิดความสําเร็จ รวมถึงเกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวาง
รัฐและภาคสวนอ่ืนท่ีไมใชรัฐ 

๒.๗ ธรรมาภิบาล (Good Governance) เปนหลักการการบริหารจัดการท่ีดีท่ีทุกหนวยงานควรนํามาใช
เปนแนวทางในการบริหารงาน ท้ังในดานศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกตองชอบธรรมท้ังปวง  
ซ่ึงวิญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ เพ่ือสงผลใหองคกรมีความสรางสรรค มีศักยภาพและประสิทธิภาพ  
และทําใหบุคคลภายนอกศรัทธาและเชื่อม่ันในองคกร โดยองคประกอบของหลักธรรมาภิบาลมี ๖ ประการ 
คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุมคา 

๒.๘ การขยายความรับผิดชอบแกผูผลิต (Extended Producer Responsibility: EPR) เปน
หลักการเพ่ิมขอบเขตความรับผิดชอบของผูผลิตใหครอบคลุมในแตละชวงของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ เพ่ือให
ผูผลิตมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตและสงผลใหคุณภาพสิ่งแวดลอมดีข้ึน ตั้งแตการรับคืน การรีไซเคิล 
และการกําจัดซากผลิตภัณฑ รวมท้ังมุงเนนใหผูผลิตมีการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑและ
ระบบการผลิตใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหผลิตภัณฑมีอายุการใชงานยาวนานข้ึน และลดผลกระทบ 
ตอสิ่งแวดลอม 

๒.๙ การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ (Resource Decoupling/Resource Efficiency) 
เปนหลักการลดอัตราการใชทรัพยากรตอหนวยกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเปนการลดการใชปริมาณ
ทรัพยากรในสวนของวัสดุ พลังงาน น้ํา และทรัพยากรตางๆ ท่ีจะตองนําไปใชในการดําเนินกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจใหเปนไปในระดับปกติ สงผลใหเกิดการเพ่ิมผลิตภาพการใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน และลดปริมาณการเกิดมลพิษโดยรวมจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกลาว 

 



๕๔ 

๒.๑๐ สิทธิมนุษยชน (Human Rights) เปนหลักการท่ีคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของความ
เปนมนุษย มีความเสมอภาค เปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ ไมวาจะแตกตางกัน หรือมีความไมเทาเทียมกัน
ทางเศรษฐกิจและสังคมมากนอยเพียงใดก็ตาม หลักสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ไดแก สิทธิและการมีสวนรวมในการอนุรักษ คุมครองทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม สิทธิในการท่ีจะดํารงชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดีและมีคุณภาพ และสิทธิในการไดใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 

3. วิสัยทัศน 

อนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม มีส่ิงแวดลอม 
ท่ีดี และมุงสูการเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

๔. พันธกิจ 

ประเทศไทยมีการอนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือใหมี
การใชประโยชนอยางคุมคา สมดุล และเปนธรรม รวมท้ังสิ่งแวดลอมไดรับการจัดการใหมีคุณภาพท่ีดี  
บนพ้ืนฐานการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

๕. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหทุกภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวของมีทิศทางและเปาหมายท่ีชัดเจน สามารถนําไปใชเปน
แนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางบูรณาการ และมีประสิทธิภาพ  

5.2 เพ่ือใหการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนไปอยางเหมาะสม สอดคลอง
กับแนวทางการพัฒนาประเทศ และชวยเสริมสรางความสมดุล เปนธรรม และบรรลุเปาหมาย บนพ้ืนฐาน
การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

๖. เปาประสงค 

เพ่ือใหแนวทางการดําเนินงานในระดับปฏิบัติมีทิศทางท่ีชัดเจน สามารถขับเคลื่อนงานดานการอนุรักษ 
ฟนฟู และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชวีภาพ และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ใหบรรลุเปาหมายไดอยางเปนรูปธรรม บนพ้ืนฐานการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

๗. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2564 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตรสําคัญคือ  

 4ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม  
ยุทธศาสตรท่ี 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี ไดรับการปองกัน บําบัด และฟนฟู 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา และยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ  

 และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ 



๕๕ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม มุงใหความสําคัญตอ
การอนุรักษ ฟนฟู และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ โดยคํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการ
ฟนตัวของระบบนิเวศธรรมชาติ เพ่ือรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความสมดุลและ 
เปนธรรม สามารถกระจายการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางเทาเทียมกัน 
โดยเฉพาะคนยากจนและผูดอยโอกาสเพ่ือลดขอขัดแยง ลดความเหลื่อมล้ําของสังคม รวมท้ังผลักดันใหมี
การปรับปรุง พัฒนา และจัดทํากฎหมายท่ีจะนํามาใชในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีการกระจาย
อํานาจ และสรางความเปนหุนสวน มีกระบวนการยุติธรรมดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเนน
การบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิผล มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ท่ีสามารถ
เชื่อมโยงกันท้ังประเทศ ตลอดจนใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิผล โดยมีเปาหมายของยุทธศาสตรคือ ใหฐานทรัพยากรธรรมชาติ และความ
หลากหลายทางชีวภาพไดรับการสงเสริมท้ังการอนุรักษ ฟนฟูและใชประโยชนอยางสมดุล เปนธรรม และเกิด
ความม่ันคง และมี 2 กลยุทธสําคัญคือ กลยุทธท่ี 1.1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ ฟนฟู 
และใชประโยชนอยางยั่งยืน ประกอบดวย 6 แผนงาน ไดแก (๑) ทรัพยากรปาไม (๒) ทรัพยากรน้ํา/น้ําบาดาล 
(๓) ทรัพยากรดินและท่ีดิน (๔) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (๕) ทรัพยากรธรณี และ (๖) ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และกลยุทธท่ี 1.2 การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความยั่งยืน 
ประกอบดวย 3 แผนงาน ไดแก (๑) การมีสวนรวมในการจัดการ (๒) การเสริมสรางศักยภาพการจัดการ และ 
(๓) การเสริมสรางความรูและความตระหนัก  

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีดี ไดรับการปองกัน บําบัด และฟนฟู 
มุงเนนใหความสําคัญกับการปองกันปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึน ณ แหลงกําเนิด ลดปริมาณของเสีย 
ท่ีเกิดข้ึนในทุกข้ันตอน และสนับสนุนการนํากลับมาใชใหม อีกท้ังการจัดการของเสียท่ีเกิดข้ึนจะตองมีระบบ 
การจัดการแบบรวมศูนย เพ่ือลดการเกิดแหลงมลพิษ รวมถึงเพ่ิมบทบาทความรับผิดชอบของผูผลิต 
ในการจัดการผลิตภัณฑของตนเองและซากผลิตภัณฑท่ีเกิดข้ึนอยางครบวงจร และเปดโอกาสใหทุกภาคสวน
มีสวนรวมในการจัดการ ดูแลและรักษาสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพท่ีดี โดยสิ่งแวดลอมจะตองไดรับการจัดการ
อยางเปนระบบ มีการบําบัด และฟนฟูอยางถูกหลักวิธี ทําใหมีการใชทรัพยากรไดอยางคุมคา และไมสงผลกระทบ
ตอชุมชนและสิ่งแวดลอม โดยมีเปาหมายของยุทธศาสตรคือ สิ่งแวดลอมไดรับการจัดการท่ีดีอยางมีคุณภาพ
ท้ังการปองกัน บําบัด ฟนฟู และการถายทอดสิ่งแวดลอมท่ีดีสูรุนตอไป และมี ๓ กลยุทธสําคัญคือ กลยุทธท่ี 2.๑ 
การปองกัน ลด และขจัดมลพิษ ประกอบดวย 4 แผนงาน ไดแก (๑) การพัฒนาเครื่องมือกลไกการบริหาร
จัดการ (๒) การจัดการน้ําเสีย (๓) การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง และ (๔) การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
และของเสียอันตราย กลยุทธท่ี 2.๒ การเยียวยาชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ ประกอบดวย 2 แผนงาน ไดแก 
(๑) การพัฒนาเครื่องมือทางการเงินและกฎหมาย และ (๒) การฟนฟูพ้ืนท่ีวิกฤติท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
และกลยุทธท่ี 2.๓ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมชุมชน และสิ่งแวดลอมอ่ืน ประกอบดวย 2 แผนงาน 
ไดแก (๑) การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน และ (๒) การจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคา 
และย่ังยืน มุงเนนใหทุกภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวของใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ และ
ลดการเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหนอยท่ีสุด โดยสงเสริมใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค 
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีการใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึงสงเสริมใหมีการผลิตและ
บริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน โดยมีเปาหมาย



๕๖ 

ของยุทธศาสตรคือ การใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีความคุมคา  
และยั่งยืน และมี ๓ กลยุทธสําคัญคือ กลยุทธท่ี 3.๑ การสงเสริมการบริโภคท่ียั่งยืน ประกอบดวย  
๒ แผนงาน ไดแก (๑) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (๒) การสงเสริมพลังงาน 
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม กลยุทธท่ี 3.๒ การสงเสริมการผลิตและบริการท่ียั่งยืน ประกอบดวย ๓ แผนงาน 
ไดแก (๑) การเกษตร (๒) การอุตสาหกรรม และ (๓) การทองเท่ียว และกลยุทธท่ี ๓.3 การพัฒนาเศรษฐกิจ
บนฐานทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน ประกอบดวย ๒ แผนงาน ไดแก (๑) การใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และ (๒) การเพ่ิมมูลคาในการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางศักยภาพเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 
และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ มุงเนนการสรางศักยภาพของประชาชน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี
ท่ีมีความเปราะบาง และมีความเสี่ยงใหสามารถเตรียมพรอมรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังเห็นความสําคัญ เขาใจถึงผลกระทบ และตระหนักถึงการลด 
การปลอยกาซเรือนกระจก ตลอดจนใหความสําคัญตอการเสริมสรางความรวมมือในการดําเนินงานตาม
พันธกรณี และความตกลงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือรวมกันแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 
ในระดับภูมิภาค และระดับโลกท่ีจะนําไปสูเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยมีเปาหมายของยุทธศาสตรคือ  
ทุกภาคสวนมีศักยภาพในการรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และมีความพรอม 
ในความรวมมือดานสิ่งแวดลอมกับตางประเทศ ท้ังในระดับภูมิภาคและโลกท่ีเปนเชิงรุก และมี ๓ กลยุทธสําคัญ
คือ กลยุทธท่ี 4.๑ การสรางความรู ความเขาใจ และพัฒนาศักยภาพของประชาชนดานการลดการปลอย 
กาซเรือนกระจก ประกอบดวย ๒ แผนงาน ไดแก (๑) การสรางความรู ความเขาใจและพัฒนาศักยภาพ 
ของประชาชน และ (๒) การลดการปลอยกาซเรือนกระจก กลยุทธท่ี 4.๒ การพัฒนาแผนงานและเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบดวย ๒ แผนงาน ไดแก (๑) การสราง
ความพรอมและขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชน และ (๒) การสรางความสามารถในการปรับตัว
ของภาคสวนตางๆ และกลยุทธท่ี 4.๓ การพัฒนาความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ระหวางประเทศ ประกอบดวย ๒ แผนงาน ไดแก (๑) การพัฒนาและกระตุนบทบาทความรวมมือจากทุกภาคสวน 
และ (๒) การเสริมสรางความเขมแข็งดานความรวมมือในเวทีระหวางประเทศ 

โดยสรุปยุทธศาสตร กลยุทธ และแผนงาน ดังแสดงในตารางท่ี 3 - 1 และตัวชี้วัด และหนวยงาน

รับผิดชอบของแตละยุทธศาสตร ดังแสดงตารางท่ี 3 - 2 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 
 



๕๗ 

ตารางท่ี ๓ - 1  ยุทธศาสตร กลยุทธ และแผนงาน 

ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน 

1. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อยางสมดุลและ 
เปนธรรม 

1.1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เพ่ือการอนุรักษ ฟนฟู และ 
ใชประโยชนอยางยั่งยืน 

1.1.1 ทรัพยากรปาไม 

1.1.2 ทรัพยากรน้ํา/น้ําบาดาล 

1.1.3 ทรัพยากรดินและท่ีดิน 

1.1.4 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

1.1.5 ทรัพยากรธรณี 

1.1.6 ความหลากหลายทางชีวภาพ 

1.2 การมีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ใหเกิดความยั่งยืน 

1.2.1 การมีสวนรวมในการจัดการ 

1.2.2 การเสริมสรางศักยภาพ 
การจัดการ 

1.2.3 การเสริมสรางความรูและ 
ความตระหนัก 

2. การจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมท่ีดี 
ไดรับการปองกัน 
บําบัด และฟนฟู 

2.1 การปองกัน ลด และขจัดมลพิษ 

 

2.1.1 การพัฒนาเครื่องมือกลไก 
การบริหารจัดการ 

2.1.2 การจัดการน้ําเสีย 

2.1.3 การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 

2.1.๔ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
และของเสียอันตราย 

 2.2 การเยียวยาชวยเหลือผูไดรับ
ผลกระทบ 

2.2.1 การพัฒนาเครื่องมือ 
ทางการเงินและกฎหมาย 

2.2.2 การฟนฟูพ้ืนท่ีวิกฤติท่ี 
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

 2.3 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
ชุมชน และสิ่งแวดลอมอ่ืน 

2.3.1 การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน 

2.3.2 การจัดการสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรม 

 

 

 



๕๘ 

ตารางท่ี ๓ - 1  ยุทธศาสตร กลยุทธ และแผนงาน (ตอ) 

ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน 

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใชทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางคุมคา 
และยั่งยืน 

3.1 การสงเสริมการบริโภคท่ียั่งยืน 3.1.1 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

3.1.2 การสงเสริมพลังงานท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม 

3.2 การสงเสริมการผลิตและ
บริการท่ียั่งยืน 

3.2.1 การเกษตร 

3.2.2 การอุตสาหกรรม 

3.2.3 การทองเท่ียว 

3.3 การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐาน
ทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน 

3.3.1 การใชประโยชน 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

3.3.2 การเพ่ิมมูลคาในการพัฒนา
เศรษฐกิจบนฐานทรัพยากร
ชีวภาพ 

4. การสรางศักยภาพ
เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและ 
ภัยธรรมชาติ และ
การสงเสริมความ
รวมมือกับ
ตางประเทศ 

4.1 การสรางความรู ความเขาใจ 
และพัฒนาศักยภาพ 
ของประชาชนดานการลด 
การปลอยกาซเรือนกระจก 

4.1.1 การสรางความรู ความเขาใจ 

และพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชน 

4.1.2 การลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

4.2 การพัฒนาแผนงานและ 
เพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

4.2.1 การสรางความพรอมและ 
ขีดความสามารถในการปรับตัว
ของชุมชน 

4.2.2 การสรางความสามารถในการ
ปรับตัวของภาคสวนตางๆ 

4.3 การพัฒนาความรวมมือดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 

4.3.1 การพัฒนาและกระตุนบทบาท
ความรวมมือจากทุกภาคสวน 

4.3.2 การเสริมสรางความเขมแข็ง
ดานความรวมมือในเวที
ระหวางประเทศ 

 

 

 

 



๕๙ 

ตารางท่ี ๓ - ๒  ตัวช้ีวัด และหนวยงานรับผิดชอบของแตละยุทธศาสตร  

ยุทธศาสตร/
เปาหมาย 

ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ทิศทาง
ของ

ตัวช้ีวัด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

1. การจดัการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาตอิยาง
สมดุลและ 
เปนธรรม 
เปาหมาย 
ใหฐานทรพัยากร 
ธรรมชาต ิและ
ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ
ไดรับการ
สงเสริมท้ังการ
อนุรักษ ฟนฟู
และใชประโยชน
อยางสมดุล 
เปนธรรม และ
เกิดความม่ันคง 

1.1 ประกาศใชแผนท่ีแนวเขต
พ้ืนท่ีปาท่ีมีแนวเขตเดียวกัน  
(One Map) และจํานวนพ้ืนท่ีจัด
ท่ีดินทํากินใหชุมชน 

มี () 
ไมมี () 
จํานวน 

 
 
 

 

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

1.2 รอยละของพ้ืนท่ีการถือครอง
ท่ีดินแตละประเภทเทียบกับพ้ืนท่ี 
ท้ังประเทศ 

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

- พม (พส.) 
- มท (ทด./ อปท.) 

1.3 พ้ืนท่ีท่ีมีสภาพปารอยละ 40 
ของพ้ืนท่ีประเทศ แบงเปนพ้ืนท่ีปา
อนุรักษรอยละ 25 และพ้ืนท่ีปา
เศรษฐกิจรอยละ 15 

รอยละ  - ทส (ปม./อส./
ทช.) 

- กษ (สปก.) 

1.4 ระดับการดําเนินงานการจัดการ
ทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ IWRM 
(ดัชนี 0 - 100) 

ดัชนี  - ทส (ทน./ทบ.) 

- กษ (ชป.) 

1.5 รอยละของพ้ืนท่ีดินท่ีถูกทําให
เสื่อมโทรมเทียบกับพ้ืนท่ีดินท้ังหมด  

รอยละ  - กษ (พด.) 

1.6 ชายฝงท่ีถูกกัดเซาะไดรับการ
จัดการตามแนวทางและมาตรการ หรือ
มีโครงสรางท่ีเหมาะสม (เปาหมายคือ 
ระยะทาง ๕๐ กิโลเมตร) 

ระยะทาง
(กิโลเมตร) 

 - ทส (ทช./อส.) 

- คค (จท.) 

1.7 ปะการังท่ีมีชีวิตมีปริมาณ
เพ่ิมข้ึนรอยละ 3 - 9 

รอยละ  - ทส (ทช./อส.) 

1.8 อัตราการจับสัตวน้ําตอ 
การลงแรงประมงทะเล (Catch 
Per Unit Effort : CPUE)  
ใน ๑ ชั่วโมง ในนานน้ําไทย 

กิโลกรัมตอ
ชั่วโมง 

 - กษ (กปม.) 

1.9 ยุทธศาสตร นโยบาย และ
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรแร
ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี 

เห็นชอบ 

() 

ไมเห็นชอบ
() 

 

 

 

- ทส (ทธ.) 



๖๐ 

ตารางท่ี ๓ - 2  ตัวช้ีวัด และหนวยงานรับผิดชอบของแตละยุทธศาสตร (ตอ) 

ยุทธศาสตร/
เปาหมาย 

ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ทิศทาง
ของ

ตัวช้ีวัด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

1. การจดัการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติอยาง
สมดุลและ 
เปนธรรม (ตอ) 

 

1.10 อัตราการสูญเสียชนิดพันธุ 
ท่ีถูกคุกคาม ชนิดพันธุเฉพาะถ่ิน และ
แหลงท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติ 

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

- สธ 
- วท 
- กษ 

1.11 สัดสวนเรื่องรองเรียน 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมท่ีไดรับการดําเนินการ 

รอยละ  - ทส 

2. การจัดการ
คุณภาพ
ส่ิงแวดลอมท่ีดี 
ไดรับการ
ปองกัน บําบัด 
และฟนฟู 

เปาหมาย 
สิ่งแวดลอม
ไดรับการ
จัดการท่ีดี
อยางมีคุณภาพ
ท้ังการปองกัน 
บําบัด ฟนฟู 
และการ
ถายทอด
สิ่งแวดลอมท่ีดี
สูรุนตอไป 

2.1 คุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน 

อยูในเกณฑดีรอยละ 80 

รอยละ  

 

- ทส (คพ.) 
- มท (อปท.) 
- อก (กรอ.) 

2.2 คุณภาพอากาศมีจํานวนวันท่ีคา
ฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 10 ไมครอน 
(PM10) อยูในเกณฑมาตรฐานรอยละ 99 

รอยละ 

 

 

 

- ทส (คพ.) 

2.3 ขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการ
อยางถูกตองตามหลักวิชาการ ไมนอยกวา
รอยละ 75 โดยมีอัตราการนําขยะมูลฝอย
กลับมาใชประโยชน (Recycle) ไมนอยกวา
รอยละ 30 ของปริมาณขยะมูลฝอย 
ท่ัวประเทศ 

รอยละ  - ทส (คพ.) 
- มท (อปท.) 

2.4 ของเสียอันตรายชุมชนไดรับการ
รวบรวมและสงไปกําจัดอยางถูกตองตาม
หลักวิชาการ ไมนอยกวารอยละ 30 

รอยละ  - ทส (คพ.) 
- มท (อปท.) 

2.5 จํานวนพ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง  
ไมนอยกวา 10 ตารางเมตรตอคน 

ตารางเมตร
ตอคน 

 - มท (อปท.) 
- ทส (สผ.) 

2.6 มาตรฐานคุณภาพของ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรมไดรับการพัฒนา 

พัฒนา 
() 

ไมพัฒนา
() 

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

 

 



๖๑ 

ตารางท่ี ๓ - 2  ตัวช้ีวัด และหนวยงานรับผิดชอบของแตละยุทธศาสตร (ตอ) 

ยุทธศาสตร/เปาหมาย ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ทิศทาง
ของ

ตัวช้ีวัด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

๓. การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การใชทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยาง
คุมคา และย่ังยืน 
เปาหมาย 
การใชทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอมมี
ประสิทธภิาพมากข้ึน 
มีความคุมคา และ
ยั่งยืน 

3.1 การบริโภคพ้ืนฐานตอ 
การใชทรัพยากร (Material 
Footprint: MF) ของประเทศ 
และการบริโภคพ้ืนฐานตอ 
การใชทรัพยากรตอคน 

  - ตัน 

- ตันตอ
คน 

 - วท (สวทช.) 
- นร (สศช.) 

3.2 สัดสวนของหนวยงาน 
ท่ีเขารวมดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง
สินคาและบริการท่ีเปนมิตร 
กับสิ่งแวดลอม และสัดสวน
ปริมาณการจัดซ้ือจัดจางสินคา
และบริการท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

รอยละ 
 

 

 

- ทส (คพ.) 

- กค (บก.) 

- ทุกหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

3.3 สัดสวนการใชพลังงาน
ตอจีดีพี 

พันตัน
เทียบเทา
น้ํามันดิบ 
(ktoe) /
พันลาน
บาท 

 - พน (สนพ./พพ.) 

3.4 รอยละของจํานวนฟารม 
ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน 
การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี
สําหรับพืช และรอยละของ
พ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย 

รอยละ  - กษ  
(กวก. /มกอช./
สศก.) 

3.5 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม
ท่ีเขารวมโครงการอุตสาหกรรม
สีเขียวเพ่ิมข้ึน และผานเกณฑ
ระดับสี่ข้ึนไป 

จํานวน  - อก  

(สป.อก./กรอ./

กพร./กสอ./กนอ.) 

3.6 พ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนา 
สูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
จํานวน 15 พ้ืนท่ี 

จํานวน
(แหง) 

 

 

 

- อก (กรอ./กนอ. 
/สป.อก.) 

- มท 
- ทส 

3.7 จํานวนแหลงทองเท่ียวและ
สถานประกอบการท่ีไดรับการ
รับรองมาตรฐานการทองเท่ียวไทย 

จํานวน 

(แหง) 

 - กก  

 



๖๒ 

ตารางท่ี ๓ - 2  ตัวช้ีวัด และหนวยงานรับผิดชอบของแตละยุทธศาสตร (ตอ) 

ยุทธศาสตร/เปาหมาย ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ทิศทาง
ของ

ตัวช้ีวัด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

๓. การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การใชทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยาง
คุมคา และย่ังยืน (ตอ) 

3.8 ประกาศใชกฎระเบียบ
เก่ียวกับการเขาถึงและแบงปน
ผลประโยชนท่ีครอบคลุม
ทรัพยากรชีวภาพ 

ประกาศใช 
() 

ไมประกาศใช 
() 

 - ทส  
- กษ 
- วท 
- สธ 

 
4. การสรางศักยภาพ

เพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและ 
ภัยธรรมชาติ  
และการสงเสริม 
ความรวมมือกับ
ตางประเทศ 
เปาหมาย 
ทุกภาคสวนมี
ศักยภาพในการ
รับมือตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและ 
ภัยธรรมชาติ และมี
ความพรอมในความ
รวมมือดาน
สิ่งแวดลอมกับ
ตางประเทศ ท้ังใน
ระดับภูมิภาคและ
โลกท่ีเปนเชิงรุก 

 
 

4.1 ปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกของประเทศในภาคพลังงาน
และคมนาคมขนสง ลดลงรอยละ 
7 - 20 ภายในป พ.ศ. 2563 
(เทียบเคียงกับกรณีพ้ืนฐาน 
(Business as Usual: BAU) โดย
ใชป พ.ศ. 2548 เปนปฐาน) 

รอยละ  - ทส 
(สผ./อบก.) 

- พน (พพ.) 

- คค (สนข.) 

4.2 สัดสวนพลังงานหมุนเวียนตอ
การใชพลังงานข้ันสุดทายเพ่ิมข้ึน
เปนอยางนอยรอยละ 25 

รอยละ  - พน (พพ.) 

4.3 จํานวนองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินท่ีมีการบูรณาการการ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

จํานวน 
(แหง) 

 - ทส (สผ.) 

- มท (อปท.) 

4.4 องคกรหรือเครือขายรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยธรรมชาติในพ้ืนท่ีชุมชน 

จํานวน  - มท (ปภ./
ศภช.) 

- ทส (สผ./ทธ./
ทน./ทบ.) 

- คค (สนข.) 

4.5 จํานวนประชากรท่ีเสียชีวิต 
สูญหาย ไดรับบาดเจ็บ หรือตอง
โยกยาย/อพยพ เนื่องมาจากผลของ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอประชากร 
100,000 คน 

จํานวน 

(คนตอ
ประชากร 
100,000 
คน) 

 - มท (ปภ./
ศภช.) 

 
 

 



๖๓ 

ตารางท่ี ๓ - 2  ตัวช้ีวัด และหนวยงานรับผิดชอบของแตละยุทธศาสตร (ตอ) 

ยุทธศาสตร/เปาหมาย ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ทิศทาง
ของ

ตัวช้ีวัด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

4. การสรางศักยภาพ
เพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและ 
ภัยธรรมชาติ  
และการสงเสริม 
ความรวมมือกับ
ตางประเทศ (ตอ) 

4.6 จํานวนความรวมมือกับ
ตางประเทศดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมท่ีมีกิจกรรม 
การดําเนินงานในแตละป 

จํานวน 

(โครงการ) 

 - ทส (สป.ทส.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ          หมายถึง หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

 





 

 

๖๕ 

๖๕





 

 
๖๗ 

๖๗





๖๙ 

 
เปาหมาย ใหฐานทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพไดรับการสงเสริมท้ังการอนุรักษ 

ฟนฟู และใชประโยชนอยางสมดุล เปนธรรม และเกิดความม่ันคง 

ตัวช้ีวัด ๑.1 ประกาศใชแผนท่ีแนวเขตพ้ืนท่ีปาท่ีมีแนวเขตเดียวกัน (One Map) และจํานวนพ้ืนท่ีจัด
ท่ีดินทํากินใหชุมชน (เพ่ิมข้ึน) 

 ๑.๒ รอยละของพ้ืนท่ีการถือครองท่ีดินแตละประเภทเทียบกับพ้ืนท่ีท้ังประเทศ (เพ่ิมข้ึน) 

 ๑.๓ พ้ืนท่ีท่ีมีสภาพปารอยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศ แบงเปนพ้ืนท่ีปาอนุรักษรอยละ 25 
และพ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจรอยละ 15 

 ๑.๔ ระดับการดําเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ IWRM (ดัชนี 0 - 100) 
(เพ่ิมข้ึน) 

 ๑.๕ รอยละของพ้ืนท่ีดินท่ีถูกทําใหเสื่อมโทรมเทียบกับพ้ืนท่ีดินท้ังหมด (ลดลง) 

 ๑.๖ ชายฝงท่ีถูกกัดเซาะไดรับการจัดการตามแนวทางและมาตรการ หรือมีโครงสรางท่ี
เหมาะสม (เพ่ิมข้ึน) 

 ๑.๗ ปะการังท่ีมีชีวิตมีปริมาณเพ่ิมข้ึนรอยละ 3 - 9 

 ๑.๘ อัตราการจับสัตวน้ําตอการลงแรงประมงทะเล (Catch Per Unit Effort: CPUE)  
ใน ๑ ชั่วโมง ในนานน้ําไทย (เพ่ิมข้ึน) 

 ๑.๙ ยุทธศาสตร นโยบาย และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรแรไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี 

 ๑.๑๐ อัตราการสูญเสียชนิดพันธุท่ีถูกคุกคาม ชนิดพันธุเฉพาะถ่ิน และแหลงท่ีอยูอาศัยตาม
ธรรมชาติ (ลดลง) 

 ๑.1๑ สัดสวนเรื่องรองเรียนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีไดรับการดําเนินการ 
(เพ่ิมข้ึน) 

กลยุทธ แผนงาน และแนวทางการปฏิบัต ิ

กลยุทธท่ี ๑.1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนอยางย่ังยืน 

 แผนงานท่ี ๑.1.๑ ทรัพยากรปาไม 

แนวทางการปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

1.1.1.1 ปองกันการบุกรุกทําลายปา โดยดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การพ้ืนท่ีเปาหมายปองกันและปราบปรามการลักลอบบุกรุกปา  
(Area of Operation: AO) เพ่ือกําหนดแนวทางการปองกัน
และปราบปรามการบุกรุกพ้ืนท่ีปาไม  

ทส (ปม./อส.) 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม 



๗๐ 

 

 แผนงานท่ี ๑.1.๑ ทรัพยากรปาไม (ตอ) 

แนวทางการปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

1.1.1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการนํานโยบายการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา
มาใชเปนเครื่องมือประกอบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเชิงพ้ืนท่ี และดําเนินการใหสอดคลองกับขอเสนอ
มาตรการการใชท่ีดินในเขตชั้นคุณภาพลุมน้ําอยางเครงครัด เพ่ือ
อนุรักษระบบนิเวศปาไมและรักษาสมดุลของระบบนิเวศลุมน้ํา 

ทส (สผ./ปม./อส.) 

1.1.1.3 สงเสริมการบริหารจัดการพ้ืนท่ีปาท่ีเปนลักษณะกลุมปาหรือผืนปา 
(Forest Complex) ท่ีสามารถรวมกันเปนผืนปาขนาดใหญและ
เชื่อมตอเนื่องกัน เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศปาไม 
พรอมกําหนดแนวกันชนพ้ืนท่ีปาอนุรักษและปาสงวนใหชัดเจน 
เพ่ือปองกันการบุกรุกทําลายปา โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ เพ่ืออนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนจากปาอยาง
ยั่งยืน 

ทส (ปม./อส.) 

1.1.1.4 สงเสริมการฟนฟูระบบนิเวศปาไมและพ้ืนท่ีแนวกันชน รวมถึง
สงเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมืองและชุมชน พรอมท้ัง
สนับสนุนการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริ โดยเฉพาะการ
ปลูกป าตามหลักการฟ น ฟูป าตามธรรมชาติ  (Natural 
Reforestation) และการปลูกปา ๓ อยาง ประโยชน ๔ อยาง 

ทส (ปม./อส./สผ./ทช.) 

กษ 

มท (อปท.) 

1.1.1.5 สงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพสูง หรือมีระบบตัดฟน
ยาวท่ีถูกตองตามกฎหมาย สําหรับพ้ืนท่ีท่ีอยูนอกเขตพ้ืนท่ี 
ปาไมและพ้ืนท่ีของเอกชน โดยใหสามารถนํามาใชประโยชน 
ควบคู กับสงเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสามารถระบุ
แหลงกําเนิดของไม และปองกันการลักลอบนําไมออกจากปา 
โดยเฉพาะลายพิมพดีเอ็นเอ (DNA Fingerprint) รวมถึงใหมี
การระบุชนิดของตนไมโดยใชคลื่นวิทยุ (Radio Frequency 
Identification: RFID) 

ทส (ปม./อส./ออป.) 

มท (อปท.) 

ภาคเอกชน 

1.1.1.6 ใหสิทธิชุมชนเขาใชประโยชนจากปา โดยคํานึงถึงความ
เปราะบางของระบบนิเวศ ขีดจํากัด และศักยภาพในการ 
ฟนตัว เพ่ือใหชุมชนมีความรูสึกหวงแหน เกิดการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไม และมีการปลูกปาเพ่ิมข้ึน ตามหลักการ 
ผูไดรับประโยชนจากปาเปนผูท่ีดูแลปา 

ทส (ปม./อส./สผ.) 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดลุและเปนธรรม 



๗๑ 

 

แผนงานท่ี ๑.1.๑ ทรัพยากรปาไม (ตอ) 

แนวทางการปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

1.1.1.7 บูรณาการงานดานทรัพยากรธรรมชาติและดานการใชท่ีดินท้ัง
ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
จากภาครัฐ เอกชน และองคกรพัฒนาเอกชน เพ่ือลดกิจกรรม
ท่ีทําลายทรัพยากรปาไม ดิน น้ํา และสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ 

ทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

1.1.1.8 เรงจัดทําฐานขอมูลและกําหนดแนวเขตพ้ืนท่ีปาสงวน ปา
อนุรักษ และปาเศรษฐกิจ ครอบคลุมท่ัวประเทศใหชัดเจน 
และมีแนวเขตเดียวกัน (One Map) ท่ีถูกตองตามกฎหมาย 
พรอมประกาศแสดงแนวเขตปาใหประชาชนทราบ เพ่ือลดขอ
ขัดแยงเรื่องแนวเขตรัฐ และเปนการปองกันมิใหมีการบุกรุก
พ้ืนท่ีปาของประเทศ 

ทส (ปม./อส./ทช.) 

มท (ทด.) 

กษ (พด./สปก.) 

1.1.1.9 ปรับปรุง แกไข และผลักดันกฎหมายท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรปาไม โดยเฉพาะ รางพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. .... ราง
พระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติสวนปา 
พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. .... ราง
พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ....  รางพระราชบัญญัติ
สงเสริมการอนุรักษสัตวปา พ.ศ. .... ใหมีผลบังคับใชโดยเร็ว 

ทส (ปม./อส./ทช.) 

มท 

1.1.1.10 สนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีท่ีเสี่ยงตอ
การถูกบุกรุกทําลายและเผาปา โดยใชขอมูลภาพถายดาวเทียม
หลายชวงเวลา กําหนดพ้ืนท่ีเสี่ยง และตรวจหาตําแหนงจุด
ความรอน เพ่ือตรวจสอบความเสี่ยงจากการถูกเผาปา รวมถึง
ตรวจสอบความรอนและแหงแลงของพ้ืนท่ีเสี่ยงจากปจจัย
สภาพพ้ืนท่ี ตนไม แหลงน้ํา สถิติไฟไหมในอดีต และนํามา
วิเคราะหเพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดไฟปา 

ทส (ปม./อส.) 

มท 

 
แผนงานท่ี ๑.1.๒ ทรัพยากรน้ํา/น้ําบาดาล 

แนวทางการปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

1.1.2.1 อนุรักษ และฟนฟูพ้ืนท่ีชุมน้ํา และแหลงน้ําธรรมชาติ เพ่ือให
เปนแหลงกักเก็บน้ําไดเต็มศักยภาพในการรองรับปริมาณน้ํา 
ชะลอน้ํา และลดปริมาณชวงน้ําหลาก รวมถึงเปนแหลงน้ําของ
ชุมชนไวใชประโยชนในฤดูแลง และบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝน 

ทส 

กษ 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดลุและเปนธรรม 

 



๗๒ 

 

แผนงานท่ี ๑.1.๒ ทรัพยากรน้ํา/น้ําบาดาล (ตอ) 

แนวทางการปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

1.1.2.2 ฟนฟู และพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติ แหลงน้ําท่ีมีอยูเดิม และ
ลําน้ําท่ีตื้นเขิน โดยปรับปรุงทางระบายน้ํา และขจัดสิ่งกีดขวาง 
ท่ีคํานึงถึงผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพของแหลงน้ํา 
รวมถึงปรับปรุงคันก้ันน้ํา ฝายทดน้ํา และประตูระบายน้ํา  
ใหมีประสิทธิภาพในการระบายน้ํา โดยการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

ทส 

กษ 

มท 

1.1.2.3 สํารวจพ้ืนท่ีกักเก็บน้ําผิวดินท่ีมีศักยภาพและเหมาะสม เพ่ือ
พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการกักเก็บน้ําเปนแกมลิง สําหรับ
ไวใชในการอุปโภค บริโภค โดยใชพ้ืนท่ีสาธารณะของชุมชน
ใหเปนแหลงน้ําชุมชน รวมถึงเปนการรองรับน้ําเพ่ือปองกัน
น้ําทวม 

ทส (ทน.) 

กษ (ชป.) 

1.1.2.4 พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําท้ัง 25 ลุมน้ํา 
แบบบูรณาการและเปนระบบ โดยกระบวนการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวน และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี
คณะกรรมการลุมน้ํารวมจัดทําแผนการบริหารจัดการลุมน้ํา 
เพ่ือกําหนดนโยบายและกติกาการจัดสรรน้ําตนทุน (น้ําผิวดิน  
น้ําบาดาล หรือทุกแหลงน้ํา) และระบบชลประทานใหเหมาะสม 
รวมถึงสอดคลองกับศักยภาพของลุมน้ํา รวมท้ังมีอํานาจ
ตัดสินใจในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสําคัญ ท่ีสงผลกระทบ
ในระดับลุมน้ํา ตลอดจนกํากับดูแล ติดตาม ประเมินผล และ
ขับเคลื่อนสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ทส (ทน./ทบ.) 

กษ (ชป.) 

1.1.2.5 เรงรัดผลักดันใหประกาศใชพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา เพ่ือ
เปนกฎหมายในการจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ และ
เพ่ือแกไขปญหาอุทกภัย ภัยแลง และการจัดสรรน้ําใหมี
ประสิทธิภาพ 

ทส (ทน.) 

1.1.2.6 เรงผลักดันใหมีการศึกษา สํารวจ ประเมินศักยภาพ พัฒนา 
อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาล เพ่ือให
เกิดการใชประโยชนอยางสมดุล เปนธรรม และยั่งยืน 

ทส (ทบ.) 

 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดลุและเปนธรรม 

 



๗๓ 

 

 แผนงานท่ี ๑.1.๒ ทรัพยากรน้ํา/น้ําบาดาล (ตอ) 

แนวทางการปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

1.1.2.7 สนับสนุนระบบผันน้ํา ระบบเชื่อมโยงแหลงน้ําภายในระหวาง 
ลุมน้ํา และระหวางประเทศ เพ่ือพัฒนาในการรองรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมใหม โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสมดานอุทกวิทยา สภาพภูมิศาสตร ผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอม และความสัมพันธท่ีดีกับประเทศเพ่ือนบาน 
ควบคูกับการพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลางและขนาดเล็ก แหลงน้ํา
ในไรนา และแหลงน้ําบาดาล รวมท้ังขยายพ้ืนท่ีชลประทาน
ใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ พรอมท้ังปรับปรุงและพัฒนา
ระบบชลประทานใหมีประสิทธิภาพ สามารถจัดสรรน้ํา
สําหรับภาคชุมชน เกษตร อุตสาหกรรม และบริการไดอยาง
เพียงพอ 

ทส (ทน.) 

กษ (ชป.) 

1.1.2.8 พัฒนาระบบการจัดเก็บคาธรรมเนียมการใชน้ําจากผูใชน้ํา 
เพ่ือรองรับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา 

กษ (ชป.) 

ทส (ทน.) 

1.1.2.9 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการใชทรัพยากรน้ํา เพ่ือให
ผูใชน้ําเกิดการยอมรับและมีความยินดีท่ีจะจายคาธรรมเนียม
การใชน้ําบางสวนจากผูรับบริการ เพ่ือเพ่ิมความรับผิดชอบ 
ในการจัดการทรัพยากรน้ํา 

กษ (ชป.) 

ทส (ทน.) 

1.1.2.10 สนับสนุนการศึกษาวิจัย เพ่ือพัฒนาฐานขอมูลและจัดเก็บ 
รวบรวบขอมูลการใชน้ํ าของประชากรในลุมน้ําให เปน
มาตรฐานเดียวกัน ครอบคลุมภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
บริการ และชุมชน และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา/น้ําบาดาลในแตละกิจกรรม โดยผาน
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ทส (ทน./ทบ.) 

กษ (ชป.) 

 
 แผนงานท่ี ๑.1.๓ ทรัพยากรดินและท่ีดิน 

แนวทางการปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

1.1.3.1 เรงรัดการฟนฟูและปรับปรุงดินท่ีมีปญหาและเสื่อมโทรมใหมี
คุณภาพท่ีดี เพ่ือคืนความอุดมสมบูรณของดิน และประชาชน
สามารถใชประโยชนพ้ืนท่ีไดอยางเหมาะสมกับศักยภาพของ
ดิน โดยใหประชาชนมีสวนรวม 

กษ (พด.) 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดลุและเปนธรรม 

 



๗๔ 

 

 แผนงานท่ี ๑.1.๓ ทรัพยากรดินและท่ีดิน (ตอ) 

แนวทางการปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

1.1.3.2 สงเสริมใหลดการใชสารเคมีในพ้ืนท่ีสูงและพ้ืนท่ีตนน้ํา ควบคูกับ
สงเสริมการทําเกษตรอินทรีย และใชมาตรการการอนุรักษดินและ
น้ํา เพ่ือใหเกิดการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 

กษ (พด.) 

1.1.3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการใชท่ีดินทํากินของเกษตรกรและการจัดท่ีดิน
ใหแกชุมชนในรูปแปลงรวมตามสภาพพ้ืนท่ีและตามเขตการปกครอง 
โดยมิใหกรรมสิทธิ์ แตอนุญาตใหเขาทําประโยชนในท่ีดินของรัฐ
ในลักษณะเปนกลุมหรือชุมชน พรอมกําหนดระยะเวลาการมีสิทธิ 
และมีการตรวจสอบคุณสมบัติการถือครองท่ีดินเปนระยะๆ อยาง
ตอเนื่อง เพ่ือปองกันการซ้ือ - ขายเปลี่ยนมือ 

กษ (สปก./กสก.) 

มท (ทด./อปท.) 

พม (พส.) 

1.1.3.4 สงเสริมการนําท่ีดินท่ีไมไดใชประโยชนใหมีการนํากลับมาใช
ประโยชนตอประเทศ รวมท้ังปกปองท่ีสาธารณะประโยชน เพ่ือให
การใชประโยชนจากท่ีดินและทรัพยากรดินมีประสิทธิภาพ 

กษ (สปก.) 

มท (ทด.) 

1.1.3.5 พัฒนาเครื่องมือและกลไก โดยเฉพาะกฎหมาย โครงสราง 
และองคกรในการบริหารจัดการท่ีดินท่ีทําหนาท่ีกําหนด
นโยบายท่ีดินในภาพรวม และกลไกการแปลงนโยบายไปสู
การปฏิบัติใหมีเอกภาพ และประสิทธิภาพ เพ่ือนําไปสูการตรา
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ 

ทส (สผ.) 

1.1.3.6 ปฏิรูปกฎหมายเก่ียวกับการจัดการท่ีดิน โดยคํานึงถึงความสมดุล
ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และผลักดันใหมีการ
บังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง รวมถึงสนับสนุนการออกกฎหมาย
ท่ีใหสิทธิแกประชาชนในการเขาใชประโยชนในท่ีดินของรัฐได 

ทส (สผ.) 

กษ 
มท (ทด.) 

1.1.3.7 สนับสนุนการใชเครื่องมือเศรษฐศาสตรและมาตรการจูงใจ
เพ่ือใหมีการกระจายการถือครองท่ีดินท่ีเปนธรรม โดยตรา
ภาษีมูลคาสวนเพ่ิม เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมและการคืนทุน
จากการลงทุนในการพัฒนาท่ีดิน และปองกันการเปลี่ยนแปลง
การใชประโยชนท่ีดินท่ีไมเหมาะสม 

ทส (สผ.) 

1.1.3.8 กําหนดประเภทการใชประโยชนท่ีดินตามกฎหมายผังเมืองให
สอดคลองกับศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
พ้ืนท่ี รวมถึงเหมาะสมกับคุณสมบัติของดิน สภาพทางธรณีวิทยา 
สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
และสภาพภูมิศาสตร โดยเฉพาะเสนทางน้ํา 

กษ (พด.) 

มท (ยผ.) 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดลุและเปนธรรม 

 

 

 



๗๕ 

 

แผนงานท่ี ๑.1.๓ ทรัพยากรดินและท่ีดิน (ตอ) 

แนวทางการปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

1.1.3.9 กําหนดเขตการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็มในพ้ืนท่ีน้ําจืด เพ่ือปองกัน
ความเสียหายตอระบบนิเวศน้ําจืด และความขัดแยงท่ีจะ
เกิดข้ึน โดยใหประชาชนมีสวนรวม 

กษ (กปม.) 

1.1.3.10 จัดทําฐานขอมูลแนวเขตท่ีดินของรัฐใหชัดเจนและเปนท่ียอมรับ 
และปรับขอมูลแนวเขตท่ีดินของรัฐ โดยใหมีกฎหมายรองรับ 
และสามารถเชื่อมโยงกับฐานขอมูลการถือครองท่ีดินของ
เอกชน เพ่ือใหเปนระบบมาตรฐานเดียวกัน (Digital) 

กษ (พด./กสส./สปก.) 

มท (ทด.) 
กค (ธร.) 
พม (พส.) 

1.1.3.11 พัฒนาระบบโครงขายขอมูลท่ีดินและทรัพยากรดิน ขอมูล
ศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติ ขอมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยธรรมชาติ 
รวมท้ังขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมใหทันสมัยอยางสมํ่าเสมอ 
เพ่ือเปนศูนยรวบรวม จัดเก็บและวิเคราะหขอมูลดานท่ีดินและ
ทรัพยากรดินของประเทศ 

กษ (พด.) 

1.1.3.12 สนับสนุนการใชเครื่องมือและกลไกท่ีเก่ียวของกับการถือครอง
ท่ีดินของชาวตางชาติอยางเครงครัด โดยเฉพาะการบังคับใช
กฎหมาย การพัฒนาฐานขอมูลการถือครองท่ีดินของชาวตางชาติ 
และเครือขายการตรวจสอบโดยองคกรภาคประชาชน เพ่ือสราง
ความยั่งยืนการใชประโยชนท่ีดิน 

กษ (สปก.) 

มท (ทด.) 

 
 แผนงานท่ี ๑.1.๔ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

แนวทางการปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

1.1.4.1 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และปาชายเลน
ท่ีมีคุณคาตอระบบนิเวศ โดยเฉพาะปะการัง หญาทะเล และ
สิ่งมีชีวิตบริเวณชายฝงทะเล เ พ่ืออนุรักษพันธุกรรมของ
สิ่งมีชีวิตทางทะเล และคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ท่ีมีคุณคา 

ทส (ทช.) 

1.1.4.2 อนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศชายฝงทะเลใหยั่งยืน โดยรักษา
และฟนฟูชายหาดใหเปนแนวกันชนธรรมชาติระหวางพ้ืนบก
และพ้ืนทะเล รวมถึงปองกันความเสื่อมโทรมของชายหาด  
หาดหิน และหาดเลน เพ่ือคงไวซ่ึงคุณคาทางระบบนิเวศ และ
ความสวยงาม 

ทส (ทช.) 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดลุและเปนธรรม 

 



๗๖ 

 

 แผนงานท่ี ๑.1.๔ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (ตอ) 

แนวทางการปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

1.1.4.3 อนุรักษสภาพแวดลอมบริเวณชายฝงทะเลและเกาะ เพ่ือให 
การพัฒนาการทองเท่ียวยั่งยืน โดยควบคุม ดูแลการบริหาร 
และการพัฒนา มิใหเกิดผลเสียหายตอบริเวณชายฝงทะเล
และทรัพยากรชายฝงทะเลทุกประเภท และรักษาฟนฟู
ชายหาด รวมท้ังจัดระเบียบชายหาดใหสอดคลองกับหลักการ
ผังเมือง 

ทส (ทช.) 

กก 

มท (อปท.) 

1.1.4.4 จัดทําพ้ืนท่ีอนุรักษเพ่ือคุมครองระบบนิเวศท่ีสําคัญ ควบคูกับ
ยกเลิกโครงการท่ีทําลายระบบนิเวศและแหลงอาหารของ
สิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยูบริเวณชายฝง เพ่ือใหมีการใชประโยชน
ท่ีดินบริเวณชายฝงท่ีสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี 

ทส (ทช.) 

1.1.4.5 สนับสนุนมาตรการท่ีเขมงวด เพ่ือปองกันไมใหมีการใช
ประโยชนในพ้ืนท่ีปาชายเลนท่ีผิดกฎหมาย และใหมีการ
คุมครอง พ้ืน ท่ีปากแมน้ํ า ท่ีสํ า คัญ  เ พ่ืออนุรักษและใช
ประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน 

ทส (ทช.) 

1.1.4.6 กําหนดเขต และหลักเกณฑการควบคุมการใชประโยชนท่ีดิน
ชายฝงทะเล ท่ีใตน้ําทะเล และทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงใหสอดคลองกับศักยภาพในการรองรับ เพ่ือปองกัน
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และลดขอขัดแยงการดําเนิน
กิจกรรมในพ้ืนท่ี 

ทส (ทช.) 

1.1.4.7 ปรับปรุงกฎหมายและกําหนดแนวเขตอนุรักษปาชายเลนให
ชัดเจน ตลอดแนวชายฝงทะเลท้ังฝงอันดามันและอาวไทย 
รวมท้ังจัดทําแผนท่ีแนวเขตใหชัดเจน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารและการจัดการปาชายเลนใหเปนระบบและ
ตอเนื่อง 

ทส (ทช.) 

1.1.4.8 สงเสริมการประเมินทรัพยากรประมง (Fisheries Stock 
Assessment) เพ่ือใชในการวางแผนการบริหารจัดการให
สอดคลองกับศักยภาพ การทําประมงท่ีคํานึงถึงความสมดุล
ของทรัพยากร สัตวน้ํา และระบบนิเวศ และสอดคลองกับ
หลักการการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมท้ังจํากัดและยกเลิกเครื่องมือ
ประมงท่ีทําลายลาง และปองกันไมใหเรือประมงเถ่ือนท้ังจาก
ภายในและภายนอกประเทศเขามาทําการประมงท่ีผิดกฎหมาย 

กษ (กปม.) 

ทส (ทช.) 

กห (ทร.) 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดลุและเปนธรรม 

 



๗๗ 

 

 แผนงานท่ี ๑.1.๔ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (ตอ) 

แนวทางการปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

1.1.4.9 กําหนดและจําแนกเขตพ้ืนท่ีท่ีมีปญหาการกัดเซาะชายฝง
ทะเล ตามระดับความรุนแรงและความเรงดวนของปญหา 
หรือมีแนวโนมท่ีจะเกิดปญหาข้ึนในอนาคต เพ่ือใชกําหนด
มาตรการการปองกันและแกไขพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจาก
การกัดเซาะชายฝงใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง
ลดการกอสรางท่ีสงผลใหเกิดการกัดเซาะชายฝง 

ทส (ทช.) 

1.1.4.10 กําหนดบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบการใชประโยชน
พ้ืนท่ีชายฝงทะเลระหวางหนวยงานสวนกลางและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

ทส (ทช.) 
คค (จท.) 
มท (อปท.) 

1.1.4.11 ปรับปรุงการออกแบบและมาตรฐานการกอสรางเขตชุมชน       
อุตสาหกรรมและโครงสรางพ้ืนฐานบริเวณชายฝงทะเล โดย
คํานึงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร
และปญหาการกัดเซาะชายฝงในภาพรวม 

ทส (ทช.) 

คค (จท.) 

มท (อปท.) 

1.1.4.12 สรางและใชประโยชนจากความรวมมือระหวางประเทศ
โดยเฉพาะกรอบความรวมมือของกลุมประเทศอาเซียน 
เอเปค และความรวมมือภายใตอนุสัญญาตางๆ ซ่ึงประเทศ
ไทยเปนภาคี เพ่ือสงเสริมความรวมมือในการปกปอง รักษา 
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางทะเล 

ทส (ทช./คพ./สผ.) 

 
 แผนงานท่ี ๑.1.๕ ทรัพยากรธรณี 

แนวทางการปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

1.1.5.1 สงวนทรัพยากรแรท่ีมีศักยภาพเปนปจจัยการผลิตท่ีสําคัญใน
ภาคอุตสาหกรรม โดยคํานึงถึงการใชประโยชนในระยะยาว 
และมีผลกระทบตอความม่ันคงของประเทศ เพ่ือสงวนไวใช
ในอนาคต 

ทส (ทธ.) 

อก (กพร.) 

1.1.5.2 สงเสริมใหเกิดการอนุรักษแหลงเรียนรูธรณีวิทยาและซาก 
ดึกดําบรรพของประเทศ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาแหลงเรียนรู 
แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และ/หรืออุทยานธรณี โดยการมี
สวนรวม 

ทส (ทธ.) 

 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดลุและเปนธรรม 

 



๗๘ 

 

 แผนงานท่ี ๑.1.๕ ทรัพยากรธรณี (ตอ) 

แนวทางการปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

1.1.5.3 พัฒนาและกําหนดหลักเกณฑ รูปแบบและแนวทางการใช
ประโยชนท่ีดินท่ีเหมาะสมในเขตเศรษฐกิจแรใหชัดเจน 
และประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน เ พ่ือใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของใชเปนกรอบในการดําเนินงานท่ีเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 

ทส (ทธ.) 

อก (กพร.) 

กษ (พด.) 

1.1.5.4 เรงรัดสํารวจการจัดทําเขตศักยภาพแรและเขตเศรษฐกิจแร 
ท้ังประเทศใหแลวเสร็จ เพ่ือกําหนดมาตรการการอนุรักษ
ทรัพยากรแร ใหมีการนําแรมาใชประโยชนตามความ
เหมาะสมและจําเปน และเตรียมความพรอมของพ้ืนท่ีให
เกิดการพัฒนาทรัพยากรแรอยางยั่งยืน 

ทส (ทธ.) 

อก (กพร.) 

1.1.5.5 พัฒนาฐานขอมูล และเชื่อมโยงเครือขายขอมูลทรัพยากรแร
กับขอมูลดานอ่ืน โดยเฉพาะดานสุขภาพ รวมถึงสราง 
ชองทางการเผยแพรขอมูล และการรายงานผลการติดตาม 
ประเมินผลการดําเนินงานในการเขาถึงและใชประโยชน
จากทรัพยากรแรอยางคุมคา โดยสนับสนุนใหสาธารณชนมี
สวนรวม รวมท้ังพัฒนาใหเปนศูนยขอมูลกลางท่ีทันสมัย 
เขาถึงไดสะดวก และใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ทส (ทธ.) 

อก (กพร.) 

สธ (อน.) 

1.1.5.6 สรางกลไกเพ่ือเสริมสรางศักยภาพของทองถ่ินและชุมชนใน
การติดตาม ตรวจสอบ และดูแลผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพจากการทําเหมืองแร เพ่ือใหมีการ
ใชประโยชนจากทรัพยากรแรอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
โดยคํานึงผลกระทบจากการพัฒนาทรัพยากรแรตอ
สิ่งแวดลอมและชุมชน 

ทส (ทธ.) 

มท (อปท.) 

สธ (อน.) 

อก (กพร.) 

1.1.5.7 พัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและมาตรการจูงใจ เพ่ือ
กํากับ ควบคุมการบริหารจัดการเหมืองแรใหเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ และสงเสริมความรับผิดชอบตอ
สังคม สามารถอยูรวมกับชุมชนได รวมถึงเรงสรางมาตรการ
กํากับ ดูแลและชดเชยคาเสียหาย ตามหลักการผูกอมลพิษ
เปนผูจาย อยางเปนธรรม 

ทส (ทธ.) 

อก (กพร.) 

 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดลุและเปนธรรม 

 



๗๙ 

 

 แผนงานท่ี ๑.1.๕ ทรัพยากรธรณี (ตอ) 

แนวทางการปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

1.1.5.8 สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมถึงองคความรูใหมๆ 
เพ่ืออนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรแรอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด และสรางมูลคาเพ่ิมในผลิตภัณฑท่ีใชแรเปนวัตถุดิบ 
ควบคูกับการสนับสนุนและจูงใจใหใชวัสดุทดแทนแร 

ทส (ทธ.) 

อก (กพร.) 

 
 แผนงานท่ี ๑.1.๖ ความหลากหลายทางชีวภาพ 

แนวทางการปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

1.1.6.1 อนุรักษพ้ืนท่ีปาไมท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง รวมท้ัง
ชนิดพันธุสัตวและพืชเฉพาะถ่ิน สัตวและพืชหายากและใกล 
สูญพันธุ  ให เปนฐานทรัพยากร ท่ี ม่ันคง  ควบคู กับลด 
ภัยคุกคามตอการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และ
พันธุกรรมของพืชและสัตวจากการบุกรุกพ้ืนท่ีปา เพ่ือดําเนิน
กิจกรรมตางๆ รวมถึงการเบิกปาเพ่ือปลูกพืชเชิงเดี่ยว 

ทส (ปม./อส.) 
กษ  

1.1.6.2 อนุรักษพันธุกรรมในรูปแบบธนาคารพันธุกรรม โดยให
ความสําคัญกับพันธุกรรมทองถ่ินท่ีมีคุณคาตอระบบนิเวศ 
และ/หรือมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ และภูมิปญญาทองถ่ิน
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือรวบรวมเชื้อพันธุและองคความรูสําหรับใช
ประโยชนในอนาคต และคงความหลากหลายทางพันธุกรรม 

ทส (ปม./อส./ทช./อสพ./
อสส./สพภ.) 

กษ  
วท  
สธ 

1.1.6.3 พัฒนากลไกในการอนุรักษพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญ พ้ืนท่ีเสี่ยงตอ
การถูกคุกคาม และพ้ืนท่ีท่ีมีความเปราะบางเชิงนิเวศ เพ่ือลด
อัตราการสูญเสียแหล ง ท่ีอยู อาศัยตามธรรมชาติ  และ
ดําเนินการฟนฟูระบบนิเวศท่ีเสื่อมโทรมใหสามารถดํารงไวซ่ึง
ความสามารถในการใหบริการของระบบนิเวศอยางยั่งยืน 

ทส (สผ./อส./ปม./ทช.) 

1.1.6.4 พัฒนากลไก และกฎระเบียบในการปกปอง คุมครอง และ
ฟนฟูชนิดพันธุ เฉพาะถ่ิน และชนิดพันธุ ท่ีถูกคุกคามตาม
ทะเบียนชนิดพันธุท่ีถูกคุกคามของประเทศไทย เพ่ือคงความ
หลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธุ ความสมบูรณและการ
ใหบริการทางนิเวศ 

ทส (สผ./อส./ปม./ทช./

อสส./อสพ.) 

กษ 

 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดลุและเปนธรรม 

 



๘๐ 

 

 แผนงานท่ี ๑.1.๖ ความหลากหลายทางชีวภาพ (ตอ) 

แนวทางการปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

1.1.6.5 สงเสริมมาตรการทางเศรษฐศาสตร และมาตรการจูงใจใน
การอนุรักษและใชประโยชนจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาและบังคับใช
มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการครอบครองและ
การคาสัตวปาและพืชปาใหครอบคลุมสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน 
เพ่ือปองกันการคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ 

ทส (สผ./อส./ปม./ทช.) 

กษ.  

1.1.6.6 พัฒนากฎระเบียบ และมาตรการในการกํากับดูแลสิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรม และการคุมครองความปลอดภัยทางชีวภาพ
จากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม เพ่ือปองกันผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม สุขอนามัย เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงผลกระทบ
ขามพรมแดน 

ทส. (สผ./อส./ปม./ทช.) 
วท. 
กษ. 

1.1.6.7 ปรับปรุงกฎระเบียบ และกลไกในการเขาถึงและแบงปน
ผลประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพในทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือใหสามารถเขาถึงการใชทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร
พันธุกรรมอยางเทาเทียม เปนธรรม และยั่งยืน พรอมท้ัง
กําหนดมาตรการการแบงปนผลประโยชนอยางเทาเทียมและ
ยุติธรรม 

ทส (สผ./อส./ปม./ทช./

อสพ./อสส.) 

กษ  
วท  
สธ 

1.1.6.8 ศึกษา สํารวจ และวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในระบบนิเวศท่ีมีความสําคัญ ท้ังในและนอกพ้ืนท่ีคุมครอง 
รวมถึงพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และพ้ืนท่ี
วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือพัฒนาและ
เชื่อมโยงระบบฐานขอมูลใหไดมาตรฐาน สะดวกตอการ
เขาถึงและนําไปใชประโยชน 

ทส (สผ./อส./ปม./ทช./

อสพ./อสส.) 

กษ  
วท  
สธ 

1.1.6.9 พัฒนางานวิจัย องคความรู และเทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพ โดยอาศัยองค
ความรูจากภูมิปญญาทองถ่ินท่ีผสมผสานกับเทคโนโลยี
สมัยใหม รวมถึงใหมีการประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรของ
การใหบริการของระบบนิเวศตางๆ 

ทส (สพภ./สผ./ปม./อส./ 
ทช.) 

วท  
กษ 

 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดลุและเปนธรรม 

 



๘๑ 

 

 แผนงานท่ี ๑.1.๖ ความหลากหลายทางชีวภาพ (ตอ) 

แนวทางการปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

1.1.6.10 สงเสริมการพัฒนาและการใชแนวคิดผูไดรับผลประโยชนเปน 
ผูจาย (Beneficiaries Pay Principle: BPP) โดยเฉพาะอยางยิ่ง
แนวคิดการเก็บคาบริการเชิงนิเวศ (Payment for Ecosystem 
Services: PES) ในการบริหารจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เพ่ือจายคาตอบแทนคุณคาและการบริการของระบบ
นิเวศ และเพ่ือใหเกิดการคุมครองระบบนิเวศท่ีมีความสําคัญ
อยางเปนรูปธรรม 

ทส (สผ./อส./ทช./สพภ.) 

1.1.6.11  สงเสริมงานวิจัยท้ังของภาครัฐและภาคเอกชนใหมีบทบาทใน
การนําทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพมา
พัฒนา เพ่ือใชประโยชนและสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ 

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

1.1.6.12 ปรับปรุงรายชื่อพันธุไมหวงหาม เพ่ือใหภาคเอกชน และภาค
ประชาชนสามารถปลูกปาเศรษฐกิจและลดแรงกดดันตอพ้ืนท่ี
ปาไม 

ทส (ปม.) 

 

กลยุทธท่ี ๑.๒ การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความย่ังยืน 

 แผนงานท่ี ๑.๒.๑ การมีสวนรวมในการจัดการ 

แนวทางการปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

1.2.1.1 เปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการดูแล รักษา 
ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมรวมกับหนวยงานภาครัฐมากข้ึน โดยเฉพาะ
ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน องคกรชุมชน กลุมอาสาสมัคร 
สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในลักษณะหุนสวนการพัฒนา 

ทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

1.2.1.2 พัฒนาแนวทางการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม 
ในการดูแล รักษา และการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยาง
สมดุลและเปนธรรม 

ทส 

มท (อปท.) 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดลุและเปนธรรม 

 



๘๒ 

 

 แผนงานท่ี ๑.๒.๑ การมีสวนรวมในการจัดการ (ตอ) 

แนวทางการปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

1.2.1.3 สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดทําและบังคับใชมาตรการการ
ประกาศเขตพ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอม รวมท้ังการจัดทําแผน
ฟนฟู และติดตามประเมินผลโดยการมีสวนรวม เพ่ือเปน
กลไกสนับสนุนใหการประกาศเขตพ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอม
บรรลุผลสําเร็จ 

ทส (สผ./สส.) 

1.2.1.4 สนับสนุนบทบาทการมีสวนรวมของชุมชนประมงชายฝง 
รวมถึงเสริมสรางเครือขายชุมชนชายฝงใหรวมดําเนิน
กิจกรรม เพ่ือการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงและ
พ้ืนท่ีอาว โดยเฉพาะการเฝาระวังการทําประมงท่ีผิดกฎหมายใน
เขตการทําประมงพ้ืนบาน การถายทอดความรูการปองกันการ
กัดเซาะชายฝงใหแกสมาชิก และการใชระบบชะลอคลื่น 
ท่ีเลียนแบบธรรมชาติใหเหมาะสมกับลักษณะของพ้ืนท่ีและ
วิถีชีวิตชุมชน 

ทส (ทช./สส.) 

กษ (กปม.) 

1.2.1.5 สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และชุมชนทองถ่ินมี 
สวนรวมในการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการ และ
บํารุงรักษา เพ่ือคุมครองแหลงอันควรอนุรักษทางธรณีวิทยา 
และพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูและ/หรือแหลงทองเท่ียวทาง
ธรณีวิทยา รวมถึงอุทยานธรณี และเพ่ือประโยชนดานการศึกษา 
คนควา และการวิจัย รวมท้ังเพ่ือสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมของทองถ่ิน 

ทส (ทธ.) 

มท (อปท.) 

1.2.1.6 สงเสริมบทบาทของเครือขายประชาชน ชุมชน องคกรพัฒนา
เอกชน และกลุมอาสาสมัคร เพ่ือใหความรวมมือในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการไมเผาปาหรือเผา
เศษวัสดุทางการเกษตร การติดตามเฝาระวังพ้ืนท่ีเสี่ยงตอ
การเกิดไฟปา และเฝาระวังการบุกรุกพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 

ทส (ปม./อส./ทช.) 

กษ 

มท (อปท.) 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดลุและเปนธรรม 

 



๘๓ 

 แผนงานท่ี ๑.๒.๒ การเสริมสรางศักยภาพการจัดการ 

แนวทางการปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

1.2.2.1 จัดตั้งกลไกระดับชุมชน เพ่ือพัฒนาชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีปา
อนุรักษใหเปนชุมชนเชิงนิเวศ มีวิถีการดํารงชีวิตอยูรวมกับ
ธรรมชาติไดอยางกลมกลืนและพ่ึงตนเองได  โดยสราง
แรงจูงใจแกชุมชนท่ีรักษาวิถีชีวิตเชิงอนุรักษ และสงเสริมใหมี
รายไดจากการรักษาระบบนิเวศ โดยเฉพาะการจายคาตอบแทน
คุณคาระบบนิเวศ หรือการจายคาตอบแทนใหกับชุมชนหรือผูท่ี
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ (Payment for Ecosystem 
Services: PES) 

ทส (ปม.) 

1.2.2.2 สนับสนุนใหมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาการมีสวนรวมการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือสงเสริมใหภาค
สวนตางๆ มีสวนรวมในการสนับสนุนงบประมาณ และสามารถ
นํางบประมาณท่ีไดจากการระดมทุนมาจัดการแกไขปญหาได
อยางทันทวงที และมีประสิทธิภาพ 

ทส 
ทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

1.2.2.3 สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี และเพ่ิมขีดความสามารถ
ใหกับหนวยงานทองถ่ินระดับตําบล เพ่ือเปนหนวยงาน
เครือขายในการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของ การเฝาระวัง 
และปองกันผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพจากปญหา
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 

ทส 

ทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

1.2.2.4 เสริมสรางศักยภาพของสื่อมวลชนดานสิ่งแวดลอมใหมีการ
สื่อสารดานสถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
พรอมท้ังมีการจัดการอยางสรางสรรค และสอดคลองกับ
กลุมเปาหมาย 

ทส (สส.) 

1.2.2.5 สงเสริมและสนับสนุนใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม 
ในกระบวนการจัดการ และการติดตามการดําเนินโครงการดาน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี เพ่ือใหมีการประเมินผล
ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงใหเกิดการจัดการท่ีอยูบน
พ้ืนฐานของความเปนจริง และเกิดความตอเนื่อง 

ทส (สส.) 

1.2.2.6 สงเสริมการมีสวนรวมของหนวยงานภาครัฐและประชาชน 
ในการติดตามการดําเนินงานแกไขปญหาขอรองเรียน 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดการ เพ่ือใหมีการติดตาม
และตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 

ทส 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดลุและเปนธรรม 

 



๘๔ 

 

 แผนงานท่ี ๑.๒.๒ การเสริมสรางศักยภาพการจัดการ (ตอ) 

แนวทางการปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

1.2.2.7 สนับสนุนการสรางและพัฒนาเครือขายดานวิชาการและ
สถาบันการศึกษา เครือขายประชาชน ชุมชน และองคกร
พัฒนาเอกชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู และพัฒนาตอยอด
งานวิจัย และผลักดันใหนําผลการวิจัยไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนท้ังในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ 

ทส 

วช 

1.2.2.8 สนับสนุนใหมีการจัดตั้งกลไกเพ่ือเสริมสรางธรรมาภิบาลดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในกระบวนการยุติธรรม  
โดยกระบวนการมีสวนรวม 

ทส 

 
 แผนงานท่ี ๑.๒.๓ การเสริมสรางความรูและความตระหนัก 

แนวทางการปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

1.2.3.1 สงเสริมใหทุกภาคสวนมีการศึกษาเรียนรู  การถายทอด 
องคความรู และการสรางความตระหนักเก่ียวกับความสําคัญ
และคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เพ่ือสรางความเขมแข็งใหแกทุกภาคสวนในการ
อนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

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

มท (อปท.) 

ศธ  

วท 

1.2.3.2 สนับสนุนการจัดการเรี ยน การสอนสิ่ งแวดลอมศึกษา 
(Environmental Education) ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ทุกระดับ เพ่ือให
ผู เรียนสามารถเชื่อมโยงกับวิ ถีชีวิตและสามารถนําไป
ประยุกตใชไดจริง รวมท้ังเสริมสรางและพัฒนาแหลงเรียนรู
ทางธรรมชาติอยางสรางสรรค 

ทส (สส.) 

ศธ (สพฐ./สกอ.) 

1.2.3.3 ประชาสัมพันธ และอบรมใหความรูแกทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ 
รวมถึงประชาชนในทองถ่ิน ไดรับทราบถึงกฎหมายและสิทธิของ
ตนเองในการดูแลและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติใน
ทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดความตระหนักถึงบทบาทในการเขาไปมี 
สวนรวมในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

ทส  

มท (อปท.) 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดลุและเปนธรรม 

 



๘๕ 

 

 แผนงานท่ี ๑.๒.๓ การเสริมสรางความรูและความตระหนัก (ตอ) 

แนวทางการปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

1.2.3.4 สนับสนุนและผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
ชุมชนทองถ่ินเปนกลไกในการจัดการสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี  
โดยใหไดรับความรู เรื่องสิทธิและเสรีภาพ เปดโอกาสให
ประชาชนรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ
เพ่ือแกไขปญหาของชุมชน ตลอดจนรวมรับผลประโยชนและ
ผลกระทบ เพ่ือใหชุมชนเกิดการเรียนรูผ านการเขารวม
กระบวนการ รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง และเพ่ือใหเกิดเปนสังคม
แหงการเรียนรู และชุมชนเกิดความเขมแข็งอยางยั่งยืน 

มท (อปท.) 

1.2.3.5 จัดทําแผนท่ีขอบเขตชั้นคุณภาพลุมน้ําและแนวทางการใช
ท่ีดินตามลักษณะชั้นคุณภาพลุมน้ําใหสอดคลองกับขอเสนอ
มาตรการท่ีกําหนดไว พรอมเผยแพร ประชาสัมพันธ และให
ความรู ความเขาใจแกหนวยงาน ประชาชน และองคกรพัฒนา
เอกชนท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความรวมมือในการอนุรักษ
พ้ืนท่ีตนน้ําและลําธารโดยกระบวนการมีสวนรวม 

ทส (สผ.) 

กษ (พด.) 

 

1.2.3.6 ประชาสัมพันธ ใหความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการ 
จัดระเบียบการใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติให
ประชาชนไดรับทราบอยางกวางขวาง ควบคูกับการบังคับใช
กฎหมายอยางจริงจังทางสื่อตางๆ เพ่ือปองกันการเขาไป 
บุกรุกท่ีดินในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ 

ทส (ปม.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดลุและเปนธรรม 

 

หมายเหต:ุ                 หมายถึง หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

 





 
๘๗ 

๘๗





๘๙ 

 
เปาหมาย สิ่งแวดลอมไดรับการจัดการที่ดีอยางมีคุณภาพทั้งการปองกัน บําบัด ฟนฟู และการถายทอด

สิ่งแวดลอมที่ดีสูรุนตอไป 

ตัวชี้วัด ๒.1 คุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดินอยูในเกณฑดีรอยละ 80 

 ๒.๒ คุณภาพอากาศมีจํานวนวันที่คาฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) อยูใน
เกณฑมาตรฐานรอยละ 99 

 ๒.๓ ขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ไมนอยกวารอยละ ๗๕ 
โดยมีอัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน (Recycle) ไมนอยกวารอยละ ๓๐  
ของปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ 

 ๒.๔ ของเสียอันตรายชุมชนไดรับการรวบรวมและสงไปกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
ไมนอยกวารอยละ 30 

 ๒.๕ จํานวนพ้ืนที่สีเขียวในเมือง ไมนอยกวา 10 ตารางเมตรตอคน 

 ๒.๖ มาตรฐานคุณภาพของสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรมไดรับการพัฒนา 

กลยทุธ แผนงาน และแนวทางการปฏบิตั ิ

กลยุทธที่ ๒.1 การปองกัน ลด และขจัดมลพิษ 

แผนงานที่ ๒.1.๑ การพัฒนาเครื่องมือกลไกการบริหารจัดการ 

แนวทางการปฏบิตั ิ หนวยงานรบัผดิชอบ 

2.1.1.1 ผลักดันใหนําเครื่องมือและกลไกทางเศรษฐศาสตรมาประยุกตใช
ใหเกิดผลทางปฏิบัติในการจัดการสิ่งแวดลอม เพ่ือสรางแรงจูงใจ
ในการลดการปลอยมลพิษ ณ แหลงกําเนิดโดยเฉพาะการจัดเก็บ
ภาษีการปลอยมลพิษ การเก็บคาธรรมเนียมการใชผลิตภัณฑที่ 
กอมลพิษสูง การเรียกเก็บเงินคามัดจํา - คืนเงินบรรจุภัณฑ และ
สงเสริมหลักการ ๓Rs (Reduce, Recycle, Reuse)  

ทส 

กค 

อก 

 

2.1.1.2 เรงผลักดันการจัดทํากฎระเบียบการจัดการขยะมูลฝอย โดยเฉพาะ 
รางกฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... 
รางกฎกระทรวงวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการในการ
จัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยและอัตราคาธรรมเนียมอ่ืนๆ พ.ศ. .... 
รางพระราชบัญญัติการบริหารจัดการขยะแหงชาติ พ.ศ. .... ราง
พระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส  และซากผลิตภัณฑ อ่ืน พ.ศ. .... และราง
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ทส (คพ.) 

สธ 

มท 

ยุทธศาสตรที ่๒  การจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมทีด่ี ไดรบัการปองกนั บาํบดั และฟนฟู 



๙๐ 

 

แผนงานที่ ๒.1.๑ การพัฒนาเครื่องมือกลไกการบริหารจัดการ (ตอ) 

แนวทางการปฏบิตั ิ หนวยงานรบัผดิชอบ 

2.1.1.3 กําหนดใหมีการจัดทํารายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตร (Strategic Environment Assessment: SEA) 
สําหรับการพัฒนาโครงการบนพ้ืนที่ขนาดใหญในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ หรือมีการพัฒนาหลายโครงการในชวงเวลาเดียวกัน หรือ
ใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะมีผลกระทบสะสม กอนตัดสินใจดําเนิน
โครงการ โดยรวมกันกําหนดประเภทของแผนหรือยุทธศาสตร
รายสาขาที่มีความสําคัญและสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมสูง 
เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจ และเพ่ือใหมีการจัดวางผังเมือง
อยางเหมาะสม รวมถึงกําหนดใหมีการประเมินผลกระทบตอ
คุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพ เพ่ือปกปองคุมครองสิทธิและ
สุขภาพของประชาชนที่อาจไดรับผลกระทบจากการพัฒนาที่มี
ผลตอการเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม 

ทส (สผ.) 

นร (สศช.) 

สธ 

2.1.1.4 พัฒนาการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
(Environmental Impact Assessment: EIA) ใหมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือใหมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมไดอยางถูกตอง 
ครอบคลุม และสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน อีกทั้ง
สามารถนํามาจัดทํามาตรการการปองกันและลดผลกระทบได
อยางถูกตองและเหมาะสม มีการพิจารณารายงานที่ถูกตองและ
รวดเร็ว สรางเสริมกลไกการบังคับใชและติดตามการปฏิบัติงาน
ตามมาตรการอยางมีประสิทธิภาพ และผลักดันใหหนวยงาน
รับผิดชอบมีการกํากับและติดตามการดําเนินการตามมาตรการ
อยางเครงครัด รวมถึงสนับสนุนการกระจายอํานาจใหแกจังหวัด
ที่มีศักยภาพ (เขตพ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอม และเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ) ในการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ติดตามการดําเนินงานตามมาตรการการปองกันและลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ทส (สผ.) 

2.1.1.5 พัฒนากองทุน EIA และกองทุน SEA เพ่ือทําหนาที่เปนแหลง
เงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนินงานดานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตร (SEA) โดยใหผูประกอบการเปนผู รับผิดชอบ
คาใชจาย 

ทส (สผ.) 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี ไดรับการปองกัน บําบัด และฟนฟู 



๙๑ 

 

แผนงานที่ ๒.1.๑ การพัฒนาเครื่องมือกลไกการบริหารจัดการ (ตอ) 

แนวทางการปฏบิตั ิ หนวยงานรบัผดิชอบ 

2.1.1.6 พัฒนาฐานขอมูลดานสารเคมีสําหรับใชในภาคอุตสาหกรรม  
ภาคการเกษตร ภาคการศึกษาหรือการศึกษาวิจัย รวมถึง
ภาคอ่ืน อยางเปนระบบ และใหมีความเช่ือมโยงกันต้ังแต
กระบวนการผลิต นําเขา กักเก็บ จําหนาย ขนยาย และกําจัด 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

ทส (คพ.) 
อก 

กษ 

 
แผนงานที่ ๒.1.๒ การจัดการน้ําเสีย 

แนวทางการปฏบิตั ิ หนวยงานรบัผดิชอบ 

2.1.2.1 สรางความรู ความเขาใจ และความตระหนักดานการจัดการ 
นํ้าเสียใหแกประชาชน และผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวนในพ้ืนที่
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ไดรับการสนับสนุนใหมีระบบ
การจัดการนํ้าเสีย มีการจัดการนํ้าเสียใหไดตามมาตรฐานที่
กําหนด โดยสงเสริมใหมีการจัดการตามแนวพระราชดําริที่ใช
วิธีการทางธรรมชาติในการบําบัด 

ทส (คพ./อจน.) 

มท (อปท.) 

2.1.2.2 สรางพลังของประชาชน ดวยการเปดเผยขอมูลออกสูสาธารณะ
เกี่ยวกับแหลงกําเนิดนํ้าเสีย รวมถึงแหลงกําเนิดมลพิษที่มีจุด
ปลอยมลพิษออกสูสิ่งแวดลอม เพ่ือกดดันใหมีการจัดการนํ้าเสีย
เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 

ทส (คพ./อจน.) 

2.1.2.3 ผลักดันใหมีการนําเครื่องมือและกลไกทางเศรษฐศาสตรมาใช 
เพ่ือสรางแรงจูงใจในการลดการปลอยมลพิษ ณ แหลงกําเนิด 
โดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีการปลอยมลพิษ และการเก็บ
คาบริการบําบัดนํ้าเสีย 

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

อก 

2.1.2.4 สงเสริมใหครัวเรือน รานอาหาร และอาคาร มีการติดต้ัง
ระบบบําบัดนํ้าเสียขนาดเล็ก หรือมีการติดต้ังถังดักไขมัน 
รวมถึงควบคุมอาคารขนาดใหญใหมีการติดต้ังและเดินระบบ
บําบัดนํ้าเสีย เพ่ือใหสามารถบําบัดนํ้าเสียไดตามมาตรฐานที่
กําหนด 

ทส (คพ./อจน.) 

มท (อปท.) 

 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี ไดรับการปองกัน บําบัด และฟนฟู 



๙๒ 

 

แผนงานที่ ๒.1.๒ การจัดการน้ําเสีย (ตอ) 

แนวทางการปฏบิตั ิ หนวยงานรบัผดิชอบ 

2.1.2.5 สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบรวบรวมนํ้าเสีย
ใหครอบคลุมพ้ืนที่ที่มีความจําเปน และมีระบบบําบัดนํ้าเสียที่
เหมาะสมกับศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึง
เสริมสรางศักยภาพในการบริหารจัดการ และเรงใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดเก็บคาบริการบําบัดนํ้าเสีย 
เพ่ือใหมีงบประมาณเพียงพอในการเดินและบํารุงรักษาระบบ
ไดอยางตอเน่ือง พรอมจัดใหมีบุคลากรที่มีความชํานาญหรือ
รวมมือกับภาคเอกชน และนักวิชาการใหการสนับสนุนในการ
เดินและบํารุงรักษาระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดอายุ
การใชงาน 

ทส (คพ./อจน.) 

มท (อปท.) 

ภาคเอกชน 

2.1.2.6 ควบคุม และกํากับแหลงกําเนิดนํ้าเสียที่ทราบจุดปลอย
ชัดเจนใหอยูในระดับที่ไมเกินมาตรฐานที่กําหนด รวมถึง
ควบคุมการจัดการแหลงกําเนิดนํ้าเสียที่ไมมีจุดปลอยที่
ชัดเจน โดยใหคํานึงถึงคามลพิษสะสมรวม และมีการศึกษา
เปรียบเทียบกับศักยภาพในการรองรับมลพิษของพ้ืนที่ เพ่ือ
กําหนดมาตรการลดมลพิษ และพัฒนามาตรฐานการปลอย
มลพิษที่เหมาะสม 

ทส (คพ.) 

อก (กรอ./กนอ.) 

กษ 

 

2.1.2.7 สงเสริมบทบาทของภาคเอกชนใหมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการนํ้าเสีย เพ่ือใหการบริหารจัดการนํ้าเสียมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น และสอดคลองกับหลักการการสรางความเปน
หุนสวนของรัฐและเอกชน (Public - Private Partnership) 

ทส (คพ./อจน.) 

กค 

ภาคเอกชน 

2.1.2.8 สงเสริมการผลิตพลังงานจากนํ้าเสีย โดยรวบรวมนํ้าเสียที่มี 
ความเขมขนสูงจากชุมชนที่มีประชากรหนาแนนและมีพ้ืนที่
จํากัด หรือชุมชนตามเกาะที่ เปนแหลงทองเที่ยวสําคัญ 
รานอาหาร และภัตตาคาร รวมทั้งของเสียจากสวม เพ่ือลด
การระบายของเสียลงสูแหลงนํ้า และลดการระบายกาซเรือน
กระจกสูบรรยากาศ 

ทส  

พน 

2.1.2.9 สงเสริมใหมีการนํานํ้าเสียที่ผานการบําบัด และมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด มาใชประโยชนใหสอดคลอง
และเหมาะสมกับชนิดหรือประเภทของกิจกรรม เพ่ือเปนการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรนํ้าใหเกิดประโยชนอยาง
คุมคาและมีความปลอดภัย 

ทส 

มท (อปท.) 

กค 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี ไดรับการปองกัน บําบัด และฟนฟู 



๙๓ 

 

แผนงานที่ ๒.1.๒ การจัดการน้ําเสีย (ตอ) 

แนวทางการปฏบิตั ิ หนวยงานรบัผดิชอบ 

2.1.2.10 เรงรัดหาแนวทางการพัฒนากลไกและระบบการติดตาม 
ตรวจสอบแหลงกําเนิดนํ้าเสีย รวมถึงแหลงกําเนิดมลพิษ 
ทุกประเภท โดยการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ 
พรอมทั้งมีการรายงานผลที่รวดเร็ว ทันตอสถานการณ 
เพ่ือใหสามารถจัดการปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที 

ทส (คพ.) 

อก 

กษ 

ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

 แผนงานที่ ๒.1.๓ การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 

แนวทางการปฏบิตั ิ หนวยงานรบัผดิชอบ 

2.1.3.1 สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการกํากับ ควบคุม และ
รณรงคใหความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับปลอดการเผาในพ้ืนที่
ชุมชนและเกษตรกรรมอยางตอเน่ือง โดยขอรวมมือจาก
ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน ชุมชน และประชาชน ในการ
สนับสนุนกิจกรรมตางๆ โดยไมใหมีการเผา ตลอดจนสงเสริม
ใหนําเศษวัสดุเหลือใชจากภาคเกษตรกรรมมาทําปุยอินทรีย 

ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

2.1.3.2 สนับสนุนการพัฒนาและใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต
ยานพาหนะใหมใหไดมาตรฐาน มีอัตราการระบายมลพิษทาง
อากาศตํ่า ปลอดมลพิษ ใชเช้ือเพลิงสะอาด และใชพลังงาน
อยางคุมคา รวมทั้งพัฒนาการตรวจสภาพยานพาหนะที่มีการ
ใชงาน ใหเปนไปตามมาตรฐานการระบายมลพิษอยาง
เครงครัด ตลอดจนสงเสริมใหไดรับการบํารุงรักษาอยาง
เหมาะสม และใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ทส 

พน 
วท 

2.1.3.3 ดําเนินการจัดเก็บคาธรรมเนียมประจําปรถยนตที่ใชอัตราการ
ปลอยมลพิษปลายทอเปนฐานการคํานวณคาธรรมเนียม 

คค 

2.1.3.4 ปรับปรุงและแกไขกฎหมาย และคามาตรฐานใหสอดคลองกับ
สถานการณ และสภาพปญหาคุณภาพอากาศของแตละพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่วิกฤตดานคุณภาพอากาศ และหมอกควัน 
รวมถึงบังคับใชกฎหมายการควบคุมคุณภาพอากาศจาก
แหลงกําเนิดของยานพาหนะและสถานประกอบการใหมีคาอยู
ในเกณฑมาตรฐานอยางเขมงวด และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ
อยางเครงครัด รวมทั้งสงเสริมมาตรการหามมิใหมีการเผา 
ในพ้ืนที่ชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม เพ่ือปองกันปญหามลพิษ
ทางอากาศที่จะเกิดขึ้น 

ทส (คพ./สผ.) 

กษ 
อก 

มท (อปท.) 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี ไดรับการปองกัน บําบัด และฟนฟู 



๙๔ 

 

แผนงานที่ ๒.1.๓ การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (ตอ) 

แนวทางการปฏบิตั ิ หนวยงานรบัผดิชอบ 

2.1.3.5 จัดทํา พัฒนาและเช่ือมโยงฐานขอมูลมลพิษจากยานพาหนะ
ดานคุณภาพอากาศและเสียงระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพ่ือใหมีการบูรณาการรวมกันในการติดตาม ตรวจสอบ และ
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 
สําหรับยานพาหนะ และบริเวณพ้ืนที่ที่มีปญหา 

ทส (คพ.) 

คค 

 
แผนงานที่ ๒.1.๔ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และของเสียอันตราย 

แนวทางการปฏบิตั ิ หนวยงานรบัผดิชอบ 

2.1.4.1 ปลูกฝงความรู ความเขาใจ และสรางจิตสํานึกใหแกนักเรียน 
นักศึกษาในโรงเรียนและสถานศึกษาทุกระดับ โดยเพ่ิมกิจกรรม 
การจัดการดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน สถานศึกษาที่มีแนว
ปฏิบัติประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะการ
จัดการขยะ รวมทั้งพัฒนาครู อาจารยใหมีความรู ความเขาใจใน
การถายทอดความรูดานสิ่งแวดลอมใหแกนักเรียน นักศึกษา 
ตลอดจนสรางความรวมมือระหวางรัฐ ครอบครัว และชุมชน 

ทส (คพ./สส.) 

ศธ (สพฐ./สกอ.) 

2.1.4.2 สรางความรู ความเขาใจ และความตระหนักใหแกประชาชน 
และชุมชนในพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ ได รับ 
การสนับสนุนใหมีระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย 
รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ไดรวมนําขยะมูลฝอย
หรือของเสียไปกําจัดในพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนที่ 
รับกําจัด ไดเขาใจถึงหลักการบริหารจัดการ วิธีการหรือ
มาตรการทางเลือกที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะนํามาใช 
โดยเฉพาะการจัดเก็บคาธรรมเนียม และระบบการคัดแยกขยะ 
อยางตอเน่ือง 

ทส (คพ./สส.) 

มท (อปท.) 

2.1.4.3 สงเสริมใหความรูแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมีความ
เขาใจในการคัดแยกขยะที่มีคุณภาพเหมาะสมสําหรับการเผา 
เปนขยะที่ทําใหไดรับพลังงานสูง และเปนที่ตองการของ
ผูประกอบการที่รับภาระในการเผาขยะ 

ทส (คพ./สส.) 

มท (อปท.) 

 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี ไดรับการปองกัน บําบัด และฟนฟู 



๙๕ 

 

 แผนงานที่ ๒.1.๔ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และของเสียอันตราย (ตอ) 

แนวทางการปฏบิตั ิ หนวยงานรบัผดิชอบ 

2.1.4.4 สงเสริมการลดปริมาณขยะจากตนทาง โดยใหงดหรือเลิกการ
ใชกลองโฟม ถุงพลาสติก หรือวัสดุที่ยอยสลายไดยาก และ
ขยายผลพ้ืนที่ที่ประสบผลสําเร็จในการจัดการขยะที่เปน
ระบบ ไปยังพ้ืนที่อ่ืนที่มีความพรอม ใหครอบคลุมทั่วประเทศ 

ทส (คพ./สส.) 

มท (อปท.) 

2.1.4.5 สนับสนุนและสงเสริมการลดขยะอาหาร (Food Waste) อยางมี
สวนรวมของทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน (Public - Private Partnership) โดยเฉพาะในเมืองใหญ
และแหลงทองเที่ยว โดยกําหนดมาตรการลดขยะอาหารตลอด
วงจรต้ังแตการผลิต การกระจายสินคา การขนสง การแปรรูป
ในอุตสาหกรรมการเกษตร ธุรกิจบริการเกี่ยวกับอาหาร การ
บริโภคในครัวเรือน และการกําจัด 

ทส (คพ.) 
กษ 
อก 
สธ 

2.1.4.6 กําหนดมาตรการการจัดการขยะทะเล โดยควบคุมการทํา
กิจกรรมบริเวณชายฝง เชน การทําประมง การทองเที่ยว 
การเดินเรือ และการขนถายสินคากลางทะเล ไมใหมีการทิ้ง
ขยะมูลฝอยลงในทะเล รวมทั้งควบคุมปริมาณขยะมูลฝอย
จากแผนดินที่มาตามแมนํ้า ลําคลอง โดยออกกฎระเบียบ 
สรางระบบการจัดเก็บ และรวบรวมขยะ เพ่ือนํามาจัดการ
อยางถูกตอง รวมทั้งสรางความรู ความเขาใจ และความ
ตระหนักในการลดปริมาณขยะทะเลที่ตนทาง 

ทส (คพ.) 
คค 
มท (อปท.) 
กก  
กษ 

2.1.4.7 พัฒนากลไกทางภาษี เพ่ือควบคุมใหลดการใชกลองโฟม 
ถุงพลาสติก และวัสดุที่ยอยสลายไดยากลง รวมทั้งพัฒนา
พลาสติกชีวภาพ และวัสดุอ่ืนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมให
สามารถนํากลับมาใชประโยชนใหมได เพ่ือสงเสริมใหมีการ
นําพลาสติกชีวภาพกลับมาใชอยางคุมคา 

กค 
ทส 
วท 
วช 

2.1.4.8 สงเสริมการลงทุนแกภาคเอกชนทั้งทางตรงและทางออมที่มีการ
ผลิตสินคาจากพลาสติกชีวภาพ เพ่ือสนับสนุนใหมีการใช
พลาสติกชีวภาพอยางเปนรูปธรรม และเปนการลดการใช
พลาสติกจากปโตรเคมี โดยปรับปรุง แกไขกฎหมายและ
นโยบายในการสนับสนุนมาตรการทางภาษี รวมทั้งใหมีการ
ลดหยอนภาษีแกผูประกอบการที่ผลิตสินคาจากพลาสติก
ชีวภาพ เพ่ือสรางแรงจูงใจ  

ทส (คพ./สผ.) 
กค 
ภาคเอกชน 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี ไดรับการปองกัน บําบัด และฟนฟู 

 

 



๙๖ 

 

แผนงานที่ ๒.1.๔ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และของเสียอันตราย (ตอ) 

แนวทางการปฏบิตั ิ หนวยงานรบัผดิชอบ 

2.1.4.9 เรงรัดการแกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนใหมี
ประสิทธิภาพ โดยสงเสริมใหมีการคัดแยกขยะต้ังแตตนทาง 
เพ่ือใหมีการนํากลับมาใชใหมใหมากที่สุด และเรงกําจัดขยะ 
มูลฝอยตกคางสะสมในสถานที่กําจัดในพ้ืนที่วิกฤติ รวมทั้ง
ผลักดันกฎหมายการลดและนําของเสียกลับมาใชประโยชน 

ทส (คพ.) 

มท (อปท.) 

2.1.4.10 สนับสนุนรานรับซื้อของเกา และมีการคัดแยกขยะซึ่งไดรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ โดยมีสถานที่จัดเก็บที่ไดมาตรฐาน  
มีการขนสงที่ปลอดภัย และประกอบกิจการที่ไมกอผลกระทบตอ
สุขอนามัยของคนงาน สิ่งแวดลอม หรือชุมชนขางเคียง และ
ไดรับการตรวจสอบและติดตามโดยหนวยงานที่เกี่ยวของอยาง
สม่ําเสมอ 

ทส (คพ.) 

มท (อปท.) 
สธ 

2.1.4.11 ใหผูผลิตและผูจําหนายสินคา สนับสนุนผูประกอบการที่มี
การคัดแยกซากผลิตภัณฑ ซากบรรจุภัณฑ และของเสีย
อันตรายชุมชนใหมีการจัดการที่ถูกวิธี ไมเปนอันตรายตอ
สุขอนามัยของผูคัดแยก และไมเปนมลพิษตอสิ่งแวดลอม 
รวมทั้งเปนการนําทรัพยากรกลับมาใชไดอยางคุมคา 

ทส (คพ.) 

มท (อปท.) 
ภาคเอกชน 

2.1.4.12 เพิ่มความรับผิดชอบใหแกผูผลิต (Extended Producer 
Responsibility) ในการจัดการซากผลิตภัณฑอยางเปนระบบ
ครบวงจร ต้ังแตการออกแบบผลิตภัณฑ การผลิตผลิตภัณฑ  
การรวบรวมซากผลิตภัณฑ การจัดสถานที่จัดเก็บ การขนสง 
จนถึงการจัดการอยางถูกตอง เหมาะสม ปลอดภัย และไมสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเกิดการใชประโยชนทรัพยากรได
อยางคุมคาตลอดวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ 

ทส (คพ.) 

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

2.1.4.13 สงเสริมการจัดต้ังศูนยการเรียนรูการจัดการซากผลิตภัณฑ
เคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ
ถึงการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
ที่มีหลากหลายประเภท และมีการจัดการที่สลับซับซอนแตกตาง
กัน ใหถูกวิธีการและไมเปนอันตรายตอสุขภาพ โดยสนับสนุนให
ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดต้ังและดําเนินงาน 

ทส (คพ.) 

มท (อปท.) 

ภาคเอกชน 

 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี ไดรับการปองกัน บําบัด และฟนฟู 

 

 



๙๗ 

 

แผนงานที่ ๒.1.๔ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และของเสียอันตราย (ตอ) 

แนวทางการปฏบิตั ิ หนวยงานรบัผดิชอบ 

2.1.4.14 พัฒนาและปรับปรุงใหมีระบบการจัดการของเสียอันตราย
ชุมชน และมีการออกมาตรการปองกันและควบคุมสินคาที่มี
คุณภาพไมไดมาตรฐาน รวมถึงผลิตภัณฑเคร่ืองใชไฟฟาและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มีอายุการใชงานสั้นและเกิดมลพิษ 
เขามาจําหนายและใชงานภายในประเทศ โดยสงเสริมการ
จัดต้ังศูนยเพ่ือการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสเปนการเฉพาะ พรอมทั้งสนับสนุนให
ผูผลิตมีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดการที่ถูกวิธี เพ่ือใหเกิด
การจัดการที่ ย่ังยืน รวมทั้งผลักดันใหเกิดการถายทอด
เทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตรายชุมชนจากประเทศ
ผูผลิต 

ทส (คพ.) 

มท (อปท.) 

อก (กรอ./กนอ./สมอ.) 

ภาคเอกชน 

2.1.4.15 พัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และของเสีย
อันตรายที่เหมาะสม และกอใหเกิดความคุมคา โดยสงเสริม
ใหภาคเอกชนเขามารวมลงทุนและดําเนินงานแปลงขยะเพ่ือ
ผลิตเปนพลังงานไฟฟา และใหมีการจัดการอยางเปนระบบ 
ครบวงจร สวนขยะที่ไมสามารถกําจัดได ควรสนับสนุนใหมี
การศึกษาวิธีการและเทคโนโลยีการจัดการที่เหมาะสม 

ทส (คพ.) 

มท (อปท.) 
พน 

ภาคเอกชน 

2.1.4.16 เพ่ิมศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน โดยสนับสนุนใหมีระบบการจัดการที่
สอดคลองกับสภาพปญหาในพ้ืนที่ และศักยภาพในการ
บริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และผลักดัน
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดเก็บคาธรรมเนียม 
ถุงขยะ เพ่ือใหเกิดแรงจูงใจในการลดการทิ้งขยะ และเพ่ือให
มีงบประมาณเพียงพอในการเดินและบํารุงรักษาระบบได
อยางตอเน่ือง พรอมจัดใหมีบุคลากรที่มีความชํานาญหรือ
รวมมือกับภาคเอกชน และนักวิชาการใหการสนับสนุนในการ
เดินและบํารุงรักษาระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดอายุ
การใชงาน 

ทส (คพ.) 

มท (อปท.) 

ภาคเอกชน 

 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี ไดรับการปองกัน บําบัด และฟนฟู 

 

 



๙๘ 

 

แผนงานที่ ๒.1.๔ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และของเสียอันตราย (ตอ) 

แนวทางการปฏบิตั ิ หนวยงานรบัผดิชอบ 

2.1.4.17 ติดตามและเฝาระวัง เพ่ือมิใหมีการลักลอบทิ้งของเสียอันตราย
และสารอันตราย กากอุตสาหกรรม และขยะติดเช้ือในสิ่งแวดลอม
ทั้งบนบกและในทะเล และปองกันการลักลอบนําเขาสารอันตราย
มาใชในกิจการที่ผิดวัตถุประสงค การรั่วไหล และการเกิดอุบัติภัย
จากสารเคมี พรอมทั้งใหความรูแกประชาชนและกลุมเสี่ยงที่
อาจไดรับอันตรายจากสารเคมี โดยพัฒนาระบบการติดฉลาก 
ระบบติดตามขอมูลดานสารอันตรายใหแกผูนําเขา ผูผลิต และ
ผูบริโภคที่เปนมาตรฐานสากล รวมถึงสรางเครือขายประชาชนใน
การเฝาระวังในพ้ืนที่ 

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

2.1.4.18 ติดตาม และตรวจสอบการใหบริการการจัดการของเสียอันตราย
และสารอันตราย กากอุตสาหกรรมและขยะติดเช้ือใน
สิ่งแวดลอมของผูประกอบการใหเปนไปตามมาตรฐานและ
มาตรการที่กําหนดอยางเครงครัด 

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

กษ 

2.1.4.19 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับขยะที่คัดแยกและไม
สามารถกําจัดได ซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
ขยะอันตราย และสารอันตราย เพ่ือใหสามารถนํามาใชประโยชน
ไดใหมอยางคุมคา หรือใหมีการจัดการอยางถูกหลักวิชาการ 
รวมถึงวิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนกลองโฟม และถุงพลาสติก
ที่ยอยสลายไดยาก โดยเฉพาะการนําพลาสติกชีวภาพมาใช
ประโยชนไดหลายครั้งอยางคุมคา และมีการจัดการอยาง
เหมาะสม 

ทส (คพ./สผ.) 

วท (สวทช.) 

วช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี ไดรับการปองกัน บําบัด และฟนฟู 

 

 



๙๙ 

 

กลยุทธที่ ๒.๒ การเยียวยาชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ 

 แผนงานที่ ๒.๒.๑ การพัฒนาเครื่องมือทางการเงินและกฎหมาย 

แนวทางการปฏบิตั ิ หนวยงานรบัผดิชอบ 

2.2.1.1 สรางกลไกการเยียวยาแกผูไดรับผลกระทบฉุกเฉิน รวมถึงการ
เยียวยาในระยะสั้น และระยะยาว โดยจัดต้ังระบบกองทุนฉุกเฉิน 
เพ่ือชดเชยคารักษาพยาบาลและคาใชจายในการฟองรองแก 
ผูไดรับผลกระทบ รวมกับการศึกษาและกําหนดใชมาตรการ
ทางการคลังที่เหมาะสม เปนธรรม และเปนไปตามหลักการผูกอ
มลพิษเปนผูจาย รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของใหสามารถ
เรียกเก็บคาเสียหายจากผูประกอบการ เพ่ือรับผิดชอบตอความ
เสียหายที่เกิดขึ้นไดในระยะยาว ถึงแมโครงการจะสิ้นสุดลงไปแลว 

กค 

นร (สงป.) 

ทส 
ภาคเอกชน 

2.2.1.2 พัฒนากระบวนการยุติธรรมดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหครอบคลุมทุกดาน ต้ังแตการเขาถึงขอมูลขาวสาร 
การคุมครองสิทธิมนุษยชน การพิสูจนความเสียหาย การปรับปรุง 
แกไขกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เปนอุปสรรคตอการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืนและ 
เปนธรรม รวมทั้งพัฒนาองคความรูและฐานขอมูล พรอมขอเท็จจริง
ทางวิทยาศาสตร เพ่ือใชประกอบการพิจารณา ตลอดจนผลักดัน
ใหจัดต้ังองคกรอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพเพ่ือตรวจสอบ
ถวงดุลการกําหนดนโยบายสาธารณะดานสิ่งแวดลอม 

ทส 

ยธ 

 
 แผนงานที่ ๒.๒.๒ การฟนฟูพื้นที่วิกฤติที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

แนวทางการปฏบิตั ิ หนวยงานรบัผดิชอบ 

2.2.2.1 ติดตามและเฝาระวังสถานการณมลพิษในพ้ืนที่วิกฤติที่สงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมเปดเผยขอมูลใหสาธารณชนไดรับ
ทราบอยางตอเน่ืองในทุกชองทาง โดยเฉพาะมลสารที่อาจ
กอใหเกิดผลกระทบและความเสี่ยงตอสุขภาพ 

ทส (คพ./สผ.) 

มท (อปท.) 
สธ (อน.) 

2.2.2.2 ฟนฟูพ้ืนที่วิกฤติที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรม 
โดยใหความสําคัญกับพ้ืนที่ที่มีมลพิษปนเปอน และเขตควบคุม
มลพิษ ซึ่งอาจดําเนินเปนโครงการนํารอง หรือจัดทําแผนปฏิบัติการ
รวมระหวางภาคสวนที่เกี่ยวของในทุกระดับ เพ่ือระดมทรัพยากร
ในการเรงแกไขปญหาอยางบูรณาการ และมีการบังคับใชกฎหมาย
รวมดวยอยางจริงจัง เพ่ือสรางมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติที่ดี 

ทส (คพ./สผ.) 

ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี ไดรับการปองกัน บําบัด และฟนฟู 

 



๑๐๐ 

 

กลยุทธที่ ๒.๓ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมชุมชน และสิ่งแวดลอมอ่ืน 

 แผนงานที่ ๒.๓.๑ การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน 

แนวทางการปฏบิตั ิ หนวยงานรบัผดิชอบ 

2.3.1.1 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ 
โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชนและประชาชนให 
มีบทบาทในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน สิ่งแวดลอม 
ภูมิทัศน และพ้ืนที่สีเขียวดวยตนเอง โดยบูรณาการแผนงาน
รวมกับหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของในทุกระดับ 

มท (อปท.) 

ทส (สผ.) 

2.3.1.2 สงเสริมการจัดรูปแบบของเมืองตามหลักการของสิ่งแวดลอม
เมืองที่ย่ังยืน ที่เอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร  
ในลักษณะของเมืองอัจฉริยะแหงอนาคต เมืองสีเขียว ที่มีการเพ่ิม 
การพัฒนาและการสรางคุณคาพ้ืนที่สีเขียวและความหลากหลาย
ทางชีวภาพในเมือง มีระบบขนสงมวลชนอํานวยความสะดวก
ตอการเดินทาง มีการใชพลังงานสะอาด มีระบบการจัดการ
ของเสียและนํ้าเสียที่มีประสิทธิภาพ มีระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ติดตอสื่อสารที่ทันสมัย และมีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

มท (อปท./ยผ.) 

ทส (สผ.) 
คค 
พน 
ดศ 

2.3.1.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสภาพแวดลอมของชุมชน รวมถึง
ชุมชนแออัด ใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย โดยเฉพาะ 
การติดต้ังระบบการจัดการนํ้าเสียขนาดเล็ก การติดต้ังถังดัก
ไขมันของชุมชนริมนํ้า ลําคลอง และสนับสนุนกระบวนการ
เรียนรูของประชาชนในชุมชนแออัดถึงการดูแลสภาพแวดลอม
และอนามัยสิ่งแวดลอม เพ่ือสรางการมีสวนรวมในการพัฒนา 
และปรับปรุงเมืองใหนาอยู และปลอดภัยตอสุขภาพ 

ทส (คพ./สผ.) 

มท (อปท.) 

สธ 

2.3.1.4 ควบคุมและกํากับไมใหมีการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะ เพ่ือนํามา
จัดทํากิจกรรมที่ส งผลกระทบตอสิ่ งแวดลอม  ทั้ งดาน
การเกษตร การต้ังถิ่นฐาน การบริการ การอุตสาหกรรม และ
ดานชุมชน อยางเครงครัด 

ทส 

ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

2.3.1.5 สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเพ่ิม
สัดสวนพ้ืนที่สีเขียวในชุมชนใหมากขึ้น และฟนฟูระบบนิเวศ 
และสภาพแวดลอมที่เสื่อมโทรมในพ้ืนที่ ใหเปนแหลงกักเก็บ
คารบอนและดูดซับมลพิษ 

ทส (สผ.) 

มท (อปท.) 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี ไดรับการปองกัน บําบัด และฟนฟู 

 



๑๐๑ 

 

 แผนงานที่ ๒.๓.๑ การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน (ตอ) 

แนวทางการปฏบิตั ิ หนวยงานรบัผดิชอบ 

2.3.1.6 กําหนดกฎ หลักเกณฑ และกฎหมาย เพ่ือใหมีการนําเครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตรมาใชในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเมืองให
เกิดประสิทธิภาพย่ิงขึ้น พรอมทั้งใหความรูแกประชาชนในการ
มีสวนรวมบริหารจัดการสิ่งแวดลอมทั้งในภาพกวางและราย
สาขา รวมทั้งปรับโครงสรางภาษีที่ดิน เพ่ือจูงใจใหประชาชน
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวดานนันทนาการและสิ่งแวดลอม 

ทส 
กค 

 

2.3.1.7 จัดทําและบังคับใชการวางผังเมืองที่มีการวางและกําหนด 
การใชประโยชนที่ดินอยางเปนสัดสวน ชัดเจน และสอดคลอง
กับศักยภาพและรักษาความสมดุลของสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ เพ่ือ
รองรับการขยายตัวของเมืองและชุมชนในอนาคต รวมถึง
กําหนดพ้ืนที่สีเขียวรอบเมือง เพ่ือเปนพ้ืนที่แนวกันชนรอบ
เมือง และปองกันการขยายตัวของเมืองอยางไมเปนระบบ 

มท (ยผ.) 
ทส 

2.3.1.8 จัดทําและปรับปรุงนโยบาย แผน และมาตรการที่เกี่ยวของกับ
การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน การจัดการสิ่งแวดลอมภูมิทัศน 
และการจัดการพ้ืนที่สีเขียว รวมทั้งพัฒนาหลักเกณฑ กฎหมาย 
ฐานขอมูล เครื่องมือ และกลไก เพ่ือผลักดันนโยบาย แผน และ
มาตรการไปสูการปฏิบัติเห็นผลอยางเปนรูปธรรม 

ทส (สผ.) 
มท 

 
 แผนงานที่ ๒.๓.๒ การจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม  

แนวทางการปฏบิตั ิ หนวยงานรบัผดิชอบ 

2.3.2.1 สนับสนุนบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคี
รวมพัฒนาในการบํารุงรักษาสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรม รวมทั้งสนับสนุนบทบาทของสถานศึกษา ประชาชน 
และเยาวชนในทองถิ่นใหเขาถึงการใชประโยชนจากสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม เพ่ือสงเสริมการเรียนรูอยาง
สรางสรรค และคํานึงถึงการรักษาคุณคาทางวัฒนธรรมอันดีงาม 

ทส (สผ./สส.) 
มท (อปท.) 
ศธ 
วธ 

 

2.3.2.2 กําหนดกฎ หลักเกณฑ และกฎหมาย รวมถึงเครื่องมือและ
กลไกอ่ืนๆ เพ่ือนํามาคุมครองสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรม ใหไดรับการจัดการที่ดี 

ทส (สผ.) 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี ไดรับการปองกัน บําบัด และฟนฟู 

 



๑๐๒ 

 

แผนงานที่ ๒.๓.๒ การจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม (ตอ) 

แนวทางการปฏบิตั ิ หนวยงานรบัผดิชอบ 

2.3.2.3 จัดทํามาตรฐานดานคุณภาพของสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรม เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุง 
แหลงธรรมชาติ และแหลงศิลปกรรม รวมถึงสภาพแวดลอม
โดยรอบใหสอดคลอง ไดมาตรฐาน และกลมกลืนกับสภาพ
ทางธรรมชาติด้ังเดิม 

ทส (สผ.) 

วธ (ศก.) 

2.3.2.4 กําหนดและวางผังสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรม รวมถึงกํากับการใชประโยชนที่ ดินโดยรอบ ให
สอดคลองกับศักยภาพในการรองรับของพ้ืนที่ และกําหนดให
มีกลไกในการจัดการของเสียและมลพิษที่เกิดจากกิจกรรม
การทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ 

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

 

2.3.2.5 กํากับ ดูแลใหแหลงมรดกที่ไดรับการประกาศข้ึนทะเบียน
เปนมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ และของโลก รวมถึง
พ้ืนที่แนวกันชน ไดรับการบริหารจัดการเปนไปตามมาตรฐาน 
และย่ังยืน โดยมีกลไกการจัดการแบบมีสวนรวม และภาค
สวนที่เกี่ยวของใหการสนับสนุนอยางตอเน่ือง 

ทส (สผ.) 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี ไดรับการปองกัน บําบัด และฟนฟู 

 

หมายเหต:ุ                 หมายถึง หนวยงานรบัผิดชอบหลัก 

 



 
๑๐๓ 

๑๐๓





๑๐๕ 

 
เปาหมาย การใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีความคุมคา และยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด ๓.1 การบริโภคพ้ืนฐานตอการใชทรัพยากร (Material Footprint: MF) ของประเทศ และ
การบริโภคพ้ืนฐานตอการใชทรัพยากรตอคน (ลดลง) 

 3.๒ สัดสวนของหนวยงานท่ีเขารวมดําเนินการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และสัดสวนปริมาณการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม (เพ่ิมข้ึน) 

 ๓.๓ สัดสวนการใชพลังงานตอจีดีพี (ลดลง) 

 ๓.๔ รอยละของจํานวนฟารมท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี
สําหรับพืช และรอยละของพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย (เพ่ิมข้ึน) 

 ๓.๕ จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเขารวมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวเพ่ิมข้ึน และผานเกณฑ
ระดับสี่ข้ึนไป (เพ่ิมข้ึน) 

 ๓.๖ พ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจํานวน 15 พ้ืนท่ี 

 ๓.๗ จํานวนแหลงทองเท่ียวและสถานประกอบการท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานการทองเท่ียว
ไทย (เพ่ิมข้ึน) 

 ๓.8 ประกาศใชกฎระเบียบเก่ียวกับการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนท่ีครอบคลุม
ทรัพยากรชีวภาพ 

กลยุทธ แผนงาน และแนวทางการปฏิบัต ิ

กลยุทธท่ี ๓.1 การสงเสริมการบริโภคท่ีย่ังยืน 

 แผนงานท่ี ๓.1.๑ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

แนวทางการปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

3.1.1.1 ใหความรูแก ทุกภาคสวน เพ่ือให เกิดความตระหนักและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และคานิยมการใชชีวิตประจําวันใน
การบริโภคสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดย
สนับสนุนการเลือกใชสินคา เชน สินคาติดฉลากสิ่งแวดลอม 
ฉลากสินคาเกษตรอินทรีย ฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช
พลังงานหรือทรัพยากรของสินคา ฉลากแสดงการปลอยกาซ
คารบอนออกสูบรรยากาศ ฯลฯ หรือโรงแรมท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม แหลงทองเท่ียวท่ีมีการอนุรักษสิ่งแวดลอม และ
ภาชนะหรือวัสดุหรือถุงพลาสติกชีวภาพท่ีสามารถยอยสลาย
ไดในธรรมชาติ ไมเปนสารตกคางหรือเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม  

ทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคา และย่ังยืน 



๑๐๖ 

 

 แผนงานท่ี ๓.1.๑ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (ตอ) 

แนวทางการปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

3.1.1.2 รณรงค ประชาสัมพันธอยางตอเนื่องและท่ัวถึง เพ่ือให
ประชาชนดํารงชีวิตอยางพอเพียง และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
อยางเปนกิจวัตรประจําวัน โดยจัดซ้ือ จัดหาสินคาอยางพอดี มี
ทางเลือกในการปฏิบัติท่ีถูกตอง เขาใจงาย และสามารถตัดสินใจ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดอยางเหมาะสม จนเกิดเปนจิตสํานึก
สาธารณะไดในท่ีสุด 

ทส (สส.) 

นร (กปส.) 

ทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

3.1.1.3 สนับสนุนการผลิตสื่อสรางสรรคดานสิ่งแวดลอม และเพ่ิม
นวัตกรรมการรณรงค  ประชาสัมพันธ เ พ่ือสรางความ
ตระหนัก และเผยแพรขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอม รวมท้ัง
วิธีการใชสื่อ เพ่ือใหสามารถสื่อสารทางชองทางใหมๆ ใหตรง
กับกลุมเปาหมายในแตละชวงวัย 

ทส (สส.) 

3.1.1.4 ผลักดันหรือปรับปรุงระเบียบการจัดซ้ือจัดจางสินคาท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมในหนวยงานภาครัฐทุกแหง และองคกร
เอกชน เพ่ือสงเสริมใหเปนหนวยขับเคลื่อนการจัดซ้ือจัดจาง
สินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมท้ังรณรงค ประชาสัมพันธ 
สรางความรู ความเขาใจถึงวิธีการจัดซ้ือจัดจางสินคาท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมใหแกหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน 
และองคกรพัฒนาเอกชน อยางกวางขวาง  

ทส (คพ.) 

กค (บก.) 

ทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

3.1.1.5 พัฒนามาตรการทางการคลัง และผลักดันการบริหารจัดการ
งบประมาณของประเทศ เพ่ือสรางแรงจูงใจในการใชทรัพยากร
และพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และลดการกอมลพิษ 

กค 
ทส 

นร (สงป.) 

3.1.1.6 สนับสนุนการกอสรางระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอาคารสีเขียว ระบบขนสง
มวลชน ระบบสาธารณูปโภคดานพลังงาน น้ํา การจัดการ
ของเสีย และการสุขาภิบาลอ่ืนๆ ท่ีเอ้ือตอการใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ และมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมต่ํา 
รวมท้ังสงเสริมการใชบริการและการบริโภคระบบสาธารณูปโภค
ข้ันพ้ืนฐานเหลานั้น เ พ่ือกอให เ กิดสังคมท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

ทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา และยั่งยืน 



๑๐๗ 

 

 แผนงานท่ี ๓.1.๑ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (ตอ) 

แนวทางการปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

3.1.1.7 ผลักดันมาตรการทางภาษีท่ีสนับสนุนการพัฒนาหรือ
ยกระดับเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ใชทรัพยากรอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ  

กค 

ทส 

3.1.1.8 สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการ
ศึกษาวิจัยในภาคเอกชน และสงเสริมความรวมมือในการ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมกันระหวางภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา และหนวยงานวิจัยตางๆ อยางจริงจัง เพ่ือ
ลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ และใหประเทศไทย
มีการนําเทคโนโลยีท่ีไดพัฒนามาเพ่ิมผลิตภาพในการผลิต 

วช 

วท 

พณ 

ภาคเอกชน 

 
 แผนงานท่ี ๓.1.๒ การสงเสริมพลังงานท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

แนวทางการปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

3.1.2.1 สนับสนุนการผลิตไฟฟาดวยพลังงานหมุนเวียนท่ีตนทุน
สามารถเขาถึงไดอยางเปนธรรม โดยใหความสําคัญตอการ
ผลิตไฟฟาดวยพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียนท่ีสะอาด 
และมีผลกระทบตอสิ่ งแวดลอมต่ํ า  รวมท้ังสงเสริมให
ประชาชนระดับครัวเรือน อาคารท่ัวไป ชุมชน บริษัทเอกชน 
และสถานท่ีราชการ ติดตั้งระบบไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย 

พน (พพ.) 

3.1.2.2 สรางกลไกระบบรวบรวม ขนสง และแปรรูปวัสดุเหลือท้ิงทาง
การเกษตรท่ีมีตนทุนต่ํา โดยเฉพาะลานรับซ้ือและแปรรูปปาลม 
หรือวัสดุเหลือท้ิงจากการเกษตรประเภทอ่ืนๆ รวมถึงการนํา
ของเสียหรือวัสดุเหลือใชกลับมาแปรรูปเปนพลังงาน เพ่ือใหมี
การนําวัสดุเหลือท้ิง ของเสีย และวัสดุเหลือใช กลับมาใช
ประโยชนไดอยางคุมคา 

กษ 

พน 

 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา และยั่งยืน 

 

 

 



๑๐๘ 

 

 แผนงานท่ี ๓.1.๒ การสงเสริมพลังงานท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (ตอ) 

แนวทางการปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

3.1.2.3 สงเสริมการผลิตพลังงานชีวภาพในระดับชุมชนอยางครบวงจร 
โดยสนับสนุนเงินทุนสําหรับการผลิตและจําหนาย การปลูก
พืชพลังงาน เพ่ือนํามาผลิตเปนพลังงานของชุมชนใหกระจาย
อยูในทุกพ้ืนท่ีตามประเภทของพืช และความเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 
รวมท้ังจัดใหมีเทคโนโลยีการผลิตพลังงานชีวภาพในระดับ
ชุมชน และกลไกทางการตลาด เพ่ือรับซ้ือพลังงานชีวภาพ
จากชุมชน ตลอดจนปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ี
เปนอุปสรรคตอการผลิตพลังงานชีวภาพในระดับชุมชน 

พน (พพ.) 

ทส   

3.1.2.4 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาดานการผลิตไฟฟาจากพลังงาน 
ท่ีสะอาด รวมถึงอุปกรณและเทคโนโลยีท่ีใชพลังงานใน
อาคาร การคมนาคม เกษตร และอุตสาหกรรม เพ่ือลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

พน (พพ.) 

วท (สวทช.) 

 

3.1.2.5 พัฒนาระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ หรือ Smart Grid เพ่ือรับ
ซ้ือไฟฟาจากชุมชน และภาคเกษตรกรรม 

พน   

 

กลยุทธท่ี ๓.๒ การสงเสริมการผลิตและบริการท่ีย่ังยืน 

 แผนงานท่ี ๓.๒.๑ การเกษตร 

แนวทางการปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

3.2.1.1 รณรงค ประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับการใชสารเคมีในภาค
การเกษตร ลดและเลิกการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีมีพิษรายแรง
ตอมนุษย สัตว และสิ่งแวดลอม รวมถึงการจัดการสารเคมีและ
ซากบรรจุภัณฑสารเคมีในภาคการเกษตรใหถูกวิธีอยางตอเนื่อง
และท่ัวถึง รวมท้ังควบคุมสื่อโฆษณาสารเคมีท่ีมีพิษรายแรง 

กษ 

ทส  

3.2.1.2 สนับสนุนวิ ถีการดําเนินชีวิตและภู มิปญญาทองถ่ินของ
ปราชญชุมชน และผูสูงอายุท่ีทําการเกษตรท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการทํางานท่ีเหมาะสมกับวัย
และสรางบทบาทของปราชญชุมชน และผูสูงอายุการถายทอด
และสืบสานองคความรูท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ินดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแกคนรุนตอไป 

กษ 

ทส 

  

ยุทธศาสตรท่ี ๓  การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา และยั่งยืน 

 

 

 



๑๐๙ 

 

 แผนงานท่ี ๓.๒.๑ การเกษตร (ตอ) 

แนวทางการปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

3.2.1.3 สนับสนุนใหมีการออกระเบียบการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการเยียวยา 
ชดเชย และสนับสนุนการผลิตสารเคมีทางการเกษตรท่ี
ปลอดภัย และไดมาตรฐานหรือเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

กษ 

นร (สงป.) 

3.2.1.4 สนับสนุนแหลงเงินทุนและกลไกทางการตลาด เพ่ือสราง
แรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําการเกษตรใหเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม และไดรับผลตอบแทนสูงข้ึน โดยเฉพาะ
การจัดหาแหลงทุนเพ่ือลงทุนดานเกษตรอินทรีย และสราง
กลไกทางการตลาดรองรับการจําหนายสินคาเกษตรอินทรีย 

กษ 

พณ 

 

3.2.1.5 พัฒนามาตรฐานสินคาเกษตรท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ควบคู 
กับมาตรฐานความปลอดภัย โดยสนับสนุนใหมีการรับรอง
สินคาท่ีไดมาตรฐานและเปนท่ียอมรับของตางประเทศ 

กษ 

3.2.1.6 สงเสริมการพัฒนาปุยอินทรียเพ่ือการทําเกษตรท่ีเหมาะสม
กับชนิดของดิน และความตองการสารอาหารของแตละชนิด
พืช เพ่ือลดการใชปุยเคมี และไดผลผลิตอยางเหมาะสม 
รวมท้ังรณรงคใหความรูการปลอดการเผาในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
การใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพ่ือไถกลบเศษซากพืช 
และการใชวัสดุอินทรียในพ้ืนท่ีการเกษตร 

กษ 

วช 

3.2.1.7 สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา และจัดทําพ้ืนท่ีตนแบบ เพ่ือ
สาธิตการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะวิธีปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี และ
การเกษตรอินทรีย 

กษ 
อก 
วท 
วช 
สกว 

3.2.1.8 พัฒนาแนวทางการจัดเก็บภาษีสารเคมีในภาคเกษตรท่ีมีพิษ
รายแรงตอมนุษย สัตว และสิ่งแวดลอม รวมกับการใชเครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตรอ่ืน เพ่ือใหปริมาณการใชสารเคมีท่ีมีพิษ
รายแรงในภาคเกษตรลดลง 

กค 

กษ 

3.2.1.9 สํารวจและประกาศแนวเขตพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย เพ่ือสงเสริม 
ใหเกษตรกรและชุมชนมีการรวมกลุมในการทําเกษตรอินทรีย 
รวมถึงสนับสนุนแนวทางและมาตรการการทําเกษตรอินทรีย 
ใหเกิดความยั่งยืน 

กษ 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา และยั่งยืน 

 

 

 



๑๑๐ 

 

 แผนงานท่ี ๓.๒.๒ การอุตสาหกรรม 

แนวทางการปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

3.2.2.1 สรางแรงจูงใจโดยใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร เพ่ือสนับสนุน
กระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐานในการ
จัดการมลพิษ 

อก 

กค 

ทส 

3.2.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากร เพ่ือใหเกิดการลงทุน 
ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มากข้ึน รวมถึงแสดงความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม 
โดยเฉพาะการเขารวมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวและ
ดําเนินโครงการจนไดรับการรับรองในระดับท่ี ๕ (ใหผูบริโภค
สนับสนุนผลิตภัณฑ GIM) และการสรางสรรคคุณคารวม
ใหแกสังคม 

อก 

3.2.2.3 สงเสริมใหผูประกอบการมีสวนรวมในการประกอบธุรกิจ 
ของตนเองในชุมชนใหเกิดความยั่งยืน ดวยการมีความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม และการสรางสรรค
คุณคาเพ่ิมรวมกันใหกับสังคม 

อก 

ทส 

ภาคเอกชน 

3.2.2.4 สนับสนุนการแบงปนการบริการ เครื่องมือ และทรัพยากร
สวนเกินท่ีเกิดจากการผลิตระหวางกลุมอุตสาหกรรม เพ่ือ
สรางมูลคาเพ่ิมและลดตนทุนการผลิต และเปนการรักษา
สิ่งแวดลอม รวมถึงสนับสนุนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศใหเปนรูปธรรม โดยเชื่อมโยงกับการประเมินสิ่งแวดลอม
ในระดับยุทธศาสตร การวางผังเมือง และเปดโอกาสใหประชาชน
ไดเขามามีสวนรวม 

อก 

ทส 

3.2.2.5 ผลักดันการใช และยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดลอมใหเปนสากล
ในการจัดการองคกร หรือสถานประกอบการ โดยเฉพาะ  
ISO ๑๔๐๐๐ สําหรับผูประกอบการรายใหญ และผูประกอบการ
ขนาดกลางท่ีมีศักยภาพ เพ่ือใหเกิดการพัฒนามาตรฐาน
สิ่งแวดลอมภายในประเทศ รวมท้ังชวยสนับสนุนการยกระดับ
การจัดการของผูประกอบการรายยอย 

อก 

ทส 

ภาคเอกชน 

 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา และยั่งยืน 

 

 

 



๑๑๑ 

 

 แผนงานท่ี ๓.๒.๒ การอุตสาหกรรม (ตอ) 

แนวทางการปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

3.2.2.6 สรางกลไกในการพัฒนาแนวทางหรือวิธีการประเมินผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมของสินคา องคกร และผลิตภัณฑของประเทศ
ไทยใหไดมาตรฐาน และเปนท่ียอมรับในเวทีโลก โดยเฉพาะ
การจัดตั้งศูนยความเปนเลิศในการประเมินวัฏจักรชีวิตบนฐาน
ความยั่งยืน และการจัดตั้งคณะกรรมการดานนโยบาย และ
คณะกรรมการดานเทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต 

วท (สวทช.) 

ทส 

 

3.2.2.7 เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคการผลิตและบริการ  
โดยสนับสนุนการลดการใชพลังงาน หรือใหมีการใชพลังงาน 
ในกระบวนการผลิตและบริการอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึง
สนับสนุนการผลิตพลังงานท่ีใชพลังงานทดแทน 

พน (สนพ./พพ.) 

อก 

3.2.2.8 เรงจัดทําบัญชีผลกระทบสิ่งแวดลอมรายสินคา โดยใหมี 
การประเมินตลอดวัฏจักรชีวิต  และจัดทําฐานขอมูล 
การประเมินวัฏจักรชีวิตของประเทศท่ีถูกตอง ครอบคลุมและ
สอดคลองตามมาตรฐานสากล รวมท้ังใหมีการกําหนด
มาตรการรายสินคาแกผูบริโภค โดยเฉพาะปริมาณการปลอย
คารบอน ปริมาณการใชน้ํา ปริมาณการใชทรัพยากร และ
รอยเทาเชิงนิเวศ (Environmental Footprint) 

วท (สวทช.) 

ทส 

3.2.2.9 พัฒนาฐานขอมูลการประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ 
ภาคการผลิต ภาคการขนสง และการบริโภคสินคา เพ่ือ
กําหนดมาตรฐานของรอยเทาเชิงนิเวศ ฉลากคารบอน  
การออกแบบผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และปลอย
คารบอนต่ํา 

ทส 

3.2.2.10 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาดานการใชเทคโนโลยีสะอาด 
รวมถึงเสริมสรางศักยภาพบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือ
สนับสนุนการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

วช 

วท (สวทน.) 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา และยั่งยืน 

 

 

 



๑๑๒ 

 

 แผนงานท่ี ๓.๒.๓ การทองเท่ียว 

แนวทางการปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

3.2.3.1 พัฒนาศักยภาพในการใหบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมแก
ผูประกอบการ บุคลากร และผูท่ีเก่ียวของดานการทองเท่ียว 
รวมถึงชุมชนท่ีดูแลแหลงทองเท่ียว แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
(Eco-tourism) การทองเท่ียวเชิงเกษตร (Agro-tourism)  
การทองเท่ียวทางวัฒนธรรม (Cultural Tourism) และอ่ืนๆ 

กก 

3.2.3.2 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการทองเท่ียวอยางยั่งยืน โดย
เนนการพัฒนาแหลงทองเท่ียวและการบริการทองเท่ียวท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมท้ังสรางแรงจูงใจใหมีการใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ลดการปลอยมลพิษ และลด
การใชวัสดุและสารอันตรายตอสิ่งแวดลอม 

กก 

3.2.3.3 พัฒนามาตรฐานการทองเท่ียวไทยท่ีคํานึงถึงการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมท่ีดี และผลักดันสูการรับรองมาตรฐานในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน และระดับสากลจนเปนท่ียอมรับของนานาชาติ 
พรอมท้ังกําหนดมาตรการจูงใจแกผูประกอบการท่ีไดรับการ
รับรองมาตรฐาน เชน การจัดทําทําเนียบนาม การมอบรางวัล/
ประกาศนียบัตร การประชาสัมพันธในตางประเทศ ฯลฯ 

กก 

3.2.3.4 พัฒนาระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมในแหลงทองเท่ียว 
โดยเฉพาะระบบการจัดการขยะมูลฝอย และระบบบําบัด 
น้ําเสียชุมชน เสนทางการเดินทางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
หรือการจัดทําทางจักรยาน และระบบน้ําดื่มหรือน้ําประปา
ในแหลงทองเท่ียว  

ทส (คพ./ทช.) 

กก 
คค 
มท (อปท.) 

3.2.3.5 ศึกษาศักยภาพของแหลงทองเท่ียวในทุกดาน เพ่ือกําหนด
ปริมาณ และแนวทางการรองรับจํานวนนักทองเท่ียวท่ี
เหมาะสม และไมกอใหเกิดผลกระทบตอแหลงทองเท่ียว 
รวมถึงกําหนดแนวทางการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชน
จากแหลงทองเท่ียวใหสอดคลองกับสภาพและศักยภาพของ
พ้ืนท่ี โดยชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนจัดการ และไดรับ
ประโยชนจากการทองเท่ียว 

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

3.2.3.6 กําหนดและประกาศขีดความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว
ในแหลงทองเท่ียวธรรมชาติ และดําเนินมาตรการจํากัดจํานวน
นักทองเท่ียวตามขีดความสามารถในการรองรับ 

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

ยุทธศาสตรท่ี ๓  การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา และยั่งยืน 

 

 

 



๑๑๓ 

 

กลยุทธท่ี ๓.๓ การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพอยางย่ังยืน 

 แผนงานท่ี ๓.๓.๑ การใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ 

แนวทางการปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

3.3.1.1 สรางความรู ความเขาใจเพ่ือใหเกิดความตระหนัก และ 
เห็นความสําคัญตอการรวมอนุรักษ คุมครอง และดูแล
ทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปญญาทองถ่ินในทุกภาคสวนท่ี
เ ก่ียวของและได รับผลประโยชน  รวมถึงชุมชน และ
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ 

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

กษ 
วท 
สธ 

3.3.1.2 สงเสริมและผลักดันการเขาถึงและไดรับประโยชนตอบแทน
จากทรัพยากรชีวภาพ ตามระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ
และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการในการเขาถึงและไดรับผลประโยชน
ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554 

ทส (สผ.) 
กษ 
วท 
สธ 

3.3.1.3 สงเสริมและพัฒนากลไกการบริหารจัดการผลประโยชนท่ีไดรับ
จากการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรพันธุกรรม และบริการ
ทางนิเวศเพ่ือการอนุรักษและปกปองคุมครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพและแหลงพันธุกรรม รวมท้ังสนับสนุนการใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 

ทส (สผ./อส./ปม./ทช./
สพภ.) 

วท 

กษ 

3.3.1.4 สนับสนุนใหมีศูนยเรียนรู เ พ่ือเปนแหลงรวมความรูและ 
จัดแสดงการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ 
อยางยั่งยืนท้ังในสวนกลาง สวนภูมิภาค จังหวัด และทองถ่ิน 

ทส (อส./ทช./อสส./อสพ.) 
วท 
กษ 

 
แผนงานท่ี ๓.๓.๒ การเพ่ิมมูลคาในการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพ 

แนวทางการปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

3.3.2.1 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการใชประโยชนเพ่ือ 
เพ่ิมมูลคาเพ่ิม และพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพ
อยางรูคุณคา เพ่ือการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืน ดวย
การบริหารจัดการของชุมชน ผสมผสานองคความรูจากภูมิปญญา
ทองถ่ินและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดยเฉพาะผลิตภัณฑชุมชนท่ี
ผลิตจากทรัพยากรชีวภาพ การจัดการทรัพยากรชีวภาพเพ่ือการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ การเกษตรแบบผสมผสานท่ีสงเสริมสุขภาพ
และสิ่งแวดลอม และการทําวนเกษตรแบบสวนบาน 

ทส (สพภ./ปม.) 

กษ 
กก 
พณ 
วท 
สธ 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา และยั่งยืน 

 

 

 



๑๑๔ 

 

 แผนงานท่ี ๓.๓.๒ การเพ่ิมมูลคาในการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพ (ตอ) 

แนวทางการปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

3.3.2.2 สนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหมจาก 
ฐานทรัพยากรชีวภาพ โดยสนับสนุนการจับคูธุรกิจผลิตภัณฑ
เชิงพาณิชยท่ีใชทรัพยากรชีวภาพในทองถ่ิน เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม
ในการสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศ  
มีการจัดการอยางเปนระบบ และมีการพัฒนามาตรฐานสินคา
และบริการใหเปนท่ียอมรับของตลาดตางประเทศ โดยมี
กลไกกํากับการพัฒนาธุรกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ ควบคู
กับการอนุรักษ ตามแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ทส (สพภ.) 
พณ 
วช 
ภาคเอกชน 

3.3.2.3 สงเสริมการประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพในภาคอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเกษตร รวมท้ังสนับสนุนการนํา
นวัตกรรมมาใชทดแทนการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ 

วท (สวทช.) 
กษ 
อก 

3.3.2.4 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฐานขอมูลสายพันธุพืชและ 
พันธุสัตว เพ่ือนําไปสูการคนควาวิจัยเชิงพาณิชย 

ทส 
วช 
วท 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา และยั่งยืน 

 

 

 

หมายเหตุ:                 หมายถึง หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

 



 
๑๑๕ 

๑๑๕





๑๑๗ 

 
เปาหมาย ทุกภาคสวนมีศักยภาพในการรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 

และมีความพรอมในความรวมมือดานสิ่งแวดลอมกับตางประเทศ ท้ังในระดับภูมิภาคและโลก
ท่ีเปนเชิงรุก 

ตัวช้ีวัด ๔.1 ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศในภาคพลังงานและคมนาคมขนสง 
ลดลงรอยละ 7 - 20 ภายในป พ.ศ. 2563 (เทียบเคียงกับกรณีพ้ืนฐาน (Business as 
Usual: BAU) โดยใชป พ.ศ. 2548 เปนปฐาน)  

๔.๒ สัดสวนพลังงานหมุนเวียนตอการใชพลังงานข้ันสุดทายเพ่ิมข้ึนเปนอยางนอยรอยละ 25 

 ๔.๓ จํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบูรณาการการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (เพ่ิมข้ึน) 

 ๔.๔ องคกรหรือเครือขายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในพ้ืนท่ี
ชุมชน (เพ่ิมข้ึน) 

 ๔.๕ จํานวนประชากรท่ีเสียชีวิต สูญหาย ไดรับบาดเจ็บ หรือตองโยกยาย/อพยพ เนื่องมาจาก
ผลของภัยพิบัติทางธรรมชาติตอประชากร 100,000 คน (ลดลง) 

 ๔.๖ จํานวนความรวมมือกับตางประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมีกิจกรรม
การดําเนินงานในแตละป (เพ่ิมข้ึน) 

กลยุทธ แผนงาน และแนวทางการปฏิบัต ิ

กลยุทธท่ี ๔.1 การสรางความรู ความเขาใจ และพัฒนาศักยภาพของประชาชนดานการลดการปลอย
กาซเรือนกระจก 

 แผนงานท่ี ๔.1.๑ การสรางความรู ความเขาใจ และพัฒนาศักยภาพของประชาชน 

แนวทางการปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

4.1.1.1 ใหความรูแกผูประกอบการในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พรอมท้ังสงเสริม
และสรางแรงจูงใจใหผูประกอบการรวมกลุมเครือขายในการ
ผลิตและจําหนายสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ตลอดจนประชาสัมพันธใหผูบริโภครับทราบและเขาใจถึง
ความแตกตางของผลกระทบตอสุขภาพระหวางสินคาและ
บริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม กับสินคาและบริการท่ัวไป  

ทส (สผ./อบก./สส.) 
อก 
พณ 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  การสรางศักยภาพเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 

และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ 

 



๑๑๘ 

 

แผนงานท่ี ๔.1.๑ การสรางความรู ความเขาใจ และพัฒนาศักยภาพของประชาชน (ตอ) 

แนวทางการปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

4.1.1.2 เพ่ิมนวัตกรรมการรณรงค ประชาสัมพันธ และปลูกจิตสํานึก 
เพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจก โดยสงเสริมใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชพลังงานของผูใชพลังงาน และ
พฤติกรรมการตัดสินใจของผูประกอบการ ใหประกอบธุรกิจ
แบบประหยัดพลังงาน รวมท้ังสงเสริมการเดินทางในระยะสั้น
ดวยการเดินเทา/ปนจักรยาน และใชรถยนตสาธารณะแทน
รถยนตสวนบุคคล โดยหันไปใชบริการโดยสารดวยรถไฟฟา 
และรถใตดิน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

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

4.1.1.3 สรางความรู ความเขาใจแกทุกภาคสวน โดยเฉพาะภาค
การเกษตร ประมง ปศุสัตว การทองเท่ียว พลังงานและขนสง 
รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหมีองคความรู ถึง
ผลกระทบและความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพ่ือใหเห็นความสําคัญของการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมใหสอดคลองกับสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง 
พรอมท้ังใหมีความเชื่อมโยงองคความรูเชิงวิชาการสูบริบท
ของแตละภาคสวน 

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

4.1.1.4 สงเสริมใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือกิจกรรมท่ีอาจ
ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยเฉพาะการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ําในภาคสวนตางๆ 
การปรับเปลี่ยนชนิดของพืชท่ีปลูกนอกฤดูการเกษตรเพ่ือลด
การใชน้ํา และการปรับรูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวท่ี
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี ใหหลากหลายมากข้ึน 

กษ 
ทส 
กก 

4.1.1.5 พัฒนา สงเสริม และสรางการยอมรับเทคโนโลยี นวัตกรรม 
และภู มิปญญาทองถ่ิน ท่ีเหมาะสม  เ พ่ือบรรเทาปญหา
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ทส 
กษ 
วท 
พณ 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  การสรางศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาต ิ

และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ 

 

 



๑๑๙ 

 

แผนงานท่ี ๔.1.๒ การลดการการปลอยกาซเรือนกระจก 

แนวทางการปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

4.1.2.1 สงเสริมมาตรการจูงใจใหภาคประชาชนและภาคธุรกิจ
ปรับเปลี่ยนการใชยานพาหนะในการเดินทางและขนสงสินคา
ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยลดหรือคืนภาษีสําหรับผูใชและผูผลิต
ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม หรือกําหนดใหมีฉลาก
แสดงอัตราการปลอยกาซเรือนกระจกและการใชพลังงาน
ของยานพาหนะ รวมท้ังจัดเก็บคาธรรมเนียมยานพาหนะท่ี
ติดขัดในกรุงเทพมหานครบริเวณท่ีมีการบริการโครงขาย
รถไฟฟาหรือรถใตดินแลว และสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา
จากกองทุนหรือสถาบันการเงินแกผูผลิตท่ีใชเทคโนโลยี 
กอมลพิษต่ําหรือเทคโนโลยีสะอาด 

ทส 

กค 

คค 

อก 

พน 

มท 

กทม 

4.1.2.2 ลดการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ควบคูกับสนับสนุน
การพัฒนาแหลงพลังงานหมุนเวียนท่ีสะอาดหรือเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงความสมดุลระหวางความม่ันคงทาง
อาหารและพลังงาน 

พน (พพ.) 

กษ 

4.1.2.3 พัฒนาโครงสรางภาษีเชื้อเพลิงฟอสซิลใหเปนเอกภาพ โดยรวม
ภาษีตางๆ เขาดวยกัน เพ่ือใหเกิดราคาเชื้อเพลิง ณ หัวจาย 
ซ่ึงเปนการสงสัญญาณทางราคาท่ีถูกตอง 

กค 

พน 

4.1.2.4 ผลักดันนโยบายการผลิตพลังงานในภาคเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน และครัวเรือน โดยเฉพาะการ
ผลิตพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา และการใชของเสียหรือ
วัสดุเหลือใชทางการเกษตร รวมท้ังกําหนดใหภาคอุตสาหกรรม
ท่ีปลอยกาซเรือนกระจกสูงตองจัดทําแผนงานหรือโครงการ
ลดกาซเรือนกระจก 

พน (พพ.) 

ทส 

กษ 

อก 

4.1.2.5 ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไฟฟา โดยสนับสนุน
ใหมีการใชเทคโนโลยีและการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพสูง และ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสรางแรงจูงใจใหผูประกอบการ
โรงไฟฟาไดรับประโยชนจากมาตรการเวนหรือคืนภาษีการนํา
เครื่องจักรท่ีใชในการผลิตไฟฟาท่ีมีคุณภาพและเปนไปตาม
มาตรฐาน 

พน 

กค 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  การสรางศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาต ิ

และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ 

 

 



๑๒๐ 

 

แผนงานท่ี ๔.1.๒ การลดการการปลอยกาซเรือนกระจก (ตอ) 

แนวทางการปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

4.1.2.6 สงเสริมการใชพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟา และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคการขนสง ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคอาคารธุรกิจและบานอยูอาศัย และการใชพลังงานในอาคาร 
รวมท้ังสงเสริมการลงทุนแกภาคอุตสาหกรรมท่ีปลอยคารบอนต่ํา 
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

พน (พพ.) 

คค 

อก 

4.1.2.7 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางอัตราการรับซ้ือไฟฟาจาก
พลังงานหมุนเวียน เพ่ือประหยัดงบประมาณของรัฐและ
สงเสริมใหมีการใชพลังงานหมุนเวียนตนทุนต่ํา 

พน 

4.1.2.8 สงเสริมการลดกาซเรือนกระจกในภาคปาไม โดยสนับสนุน
การผลิตและดํารงชีวิตตามวิถีทองถ่ิน มุงเนนบทบาทของ
ชุมชนเชิงนิเวศในการอนุรักษปา และคุมครองสิทธิของชุมชน
ในการใชประโยชนจากทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน รวมถึง
กําหนดใหกิจกรรมหรือโครงการท่ีมีผลกระทบตอชุมชนท่ี
อาศัยอยูในพ้ืนท่ีปา จะตองมีการประเมินผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมและสังคม 

ทส (ปม./อส./สผ.) 

กษ 

 

 

4.1.2.9 ใหผูประกอบการภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานราชการ มีการจัดเก็บและรายงาน
ขอมูลการใชพลังงาน และขอมูลพ้ืนฐานท่ีจะนําไปประเมิน 
การปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมการพัฒนาตางๆ 

ทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

4.1.2.10 รวบรวมและพัฒนาฐานขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกของ
ประเทศใหเปนปจจุบัน ท้ังการข้ึนทะเบียนกิจกรรม ปริมาณการ
ลดกาซเรือนกระจก การซ้ือ - ขายปริมาณการลดกาซเรือนกระจก 
รวมถึงประเมินแนวโนมการปลอยกาซเรือนกระจกในอนาคต 
กําหนดระดับของกรณีฐาน (Business-as-usual – BAU) ของ
การปลอยกาซเรือนกระจกรายสาขาและในภาพรวม เพ่ือเปน
ขอมูลพ้ืนฐานในการบริหารจัดการ 

ทส (สผ./อบก.) 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  การสรางศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาต ิ

และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ 

 

 



๑๒๑ 

 

แผนงานท่ี ๔.1.๒ การลดการการปลอยกาซเรือนกระจก (ตอ) 

แนวทางการปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

4.1.2.11 พัฒนางานวิจัยดานศักยภาพการลด ดูดซับ และกักเก็บกาซ
เรือนกระจก รวมถึงวิเคราะหขอจํากัดและโอกาสเชิงเทคโนโลยี 
องคความรู การบริหารจัดการ และศักยภาพของภาคสวนตางๆ 
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสงเสริมและพัฒนากลไกท้ังจากภายในและ
ภายนอกประเทศ โดยเฉพาะกองทุนภาษีคารบอน การพัฒนา
ตลาดคารบอนท่ีไดมาตรฐานและเชื่อมโยงกับตลาดคารบอนใน
ตางประเทศ และการจัดสรรสิทธิการปลอยกาซเรือนกระจก 

สกว 
ทส (อบก./สผ.) 
พน 
กค 

 

กลยุทธท่ี ๔.๒ การพัฒนาแผนงานและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

แผนงานท่ี ๔.๒.๑ การสรางความพรอมและขีดความสามารถในการปรับตัวของ
ชุมชน 

แนวทางการปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

4.2.1.1 พัฒนา และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเฝาระวังและเตือนภัยทาง
ธรรมชาติในพ้ืนท่ีเสี่ยง โดยชุมชนมีสวนรวม และพัฒนาศักยภาพ
ของชุมชนในพ้ืนท่ีเสี่ยง รวมท้ังจัดเตรียมพ้ืนท่ีอพยพรองรับ 
เพ่ือรับมือกับภัยธรรมชาติท่ีอาจเกิดบอยครั้งและรุนแรงข้ึน 

มท (อปท./ปภ./ศภช.) 
ทส 
กษ 

4.2.1.2 ประเมินและคาดการณผลกระทบตอชุมชนท่ีตั้งถ่ินฐานอยู
ใกลหรือตองพ่ึงพาแหลงทรัพยากรธรรมชาติ เชน แหลงน้ํา 
ทะเล ภูเขา ฯลฯ ท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากปจจัยทาง
ภูมิอากาศ รวมท้ังประเมินความพรอมและขีดความสามารถ
ในการรับมือกับความเสี่ยงของชุมชน โดยพิจารณาจากระบบ
ทางสังคมและระบบการดํารงชีวิตของชุมชนในพ้ืนท่ี 

ทส 
กษ 
มท (อปท./ปภ.) 

4.2.1.3 ศึกษาวิจัยเก่ียวกับทางเลือกในการปรับตัวหรือรับมือกับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครอบคลุมดาน
สถาปตยกรรมและการพัฒนาวัสดุกอสรางท่ีสอดคลองและ
คํานึงถึงปจจัยทางภูมิอากาศ การปรับเปลี่ยนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจใหสอดคลองกับสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมถึง
การรักษาสุขภาพอนามัยและสุขาภิบาล 

ทส 
กษ 
มท 
สธ 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  การสรางศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาต ิ

และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ 

 

 



๑๒๒ 

 

 แผนงานท่ี ๔.๒.๑ การสรางความพรอมและขีดความสามารถในการปรับตัวของ
ชุมชน (ตอ) 

แนวทางการปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

4.2.1.4 ผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการปรับตัว
และรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
รวมกับการกําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง 
ชุมชน และทองถ่ิน โดยใหมีแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลอง
และคํานึงถึงปจจัยทางภูมิอากาศ และมีมาตรการปรับตัวท่ี
ผสมผสานระหวางภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชนและวิทยาการ
สมัยใหมท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิตและเปนท่ียอมรับของชุมชนซ่ึงมี
ความหลากหลายและแตกตางกันในแตละพ้ืนท่ี 

มท (อปท.) 
ทส 

 

แผนงานท่ี ๔.๒.๒ การสรางความสามารถในการปรับตัวของภาคสวนตางๆ 

แนวทางการปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

4.2.2.1 จัดทําแนวทางการเตรียมรับ มือกับการเปลี่ ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ และความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน โดยภาคสวนท่ี
เก่ียวของมีการบูรณาการจัดทํา โดยเฉพาะการประเมิน
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ท่ี คํานึงถึงความเสี่ยงทาง
ภูมิอากาศของพ้ืนท่ี การปรับหลักเกณฑการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของโครงการในพ้ืนท่ีเสี่ยง และแผนการพัฒนา
ตางๆ ท่ีตองคํานึงถึงความเสี่ยงทางภูมิอากาศ 

ทส (สผ.) 

ทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

4.2.2.2 จัดทําแผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และพ้ืนท่ีท่ีมีแนวโนมอาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในอนาคต รวมท้ังใหมีการเฝาระวังและ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางตอเนื่อง 
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ําทะเลหรือระดับ
ความสูงของน้ําทะเล และการเฝาระวังปรากฎการณปะการัง
ฟอกขาว 

มท (ศภช.) 

ทส 

4.2.2.3 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการชลประทานใหครอบคลุมพ้ืนท่ี
ท่ีอยูอาศัย พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพทางการเกษตร อุตสาหกรรม 
แหลงทองเท่ียว และบริการ เพ่ือลดความเปราะบางของชุมชน
ตอการเปลี่ยนแปลงของปจจัยทางภูมิอากาศ 

กษ 

มท (อปท.) 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  การสรางศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาต ิ

และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ 

 

 



๑๒๓ 

 

แผนงานท่ี ๔.๒.๒ การสรางความสามารถในการปรับตัวของภาคสวนตางๆ (ตอ) 

แนวทางการปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

4.2.2.4 พัฒนาโครงขายการเดินทางดวยระบบขนสงมวลชนสาธารณะท่ีมี
ประสิทธิภาพ สามารถรองรับผูโดยสารอยางเพียงพอ และมีระบบ
การจัดการดานความสะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา และ
ประหยัดเชื้อเพลิง ท่ีมีประสิทธิภาพ 

คค 
มท (อปท.) 

4.2.2.5 พัฒนาความเชื่อมโยงโครงขายของระบบขนสงมวลชน 
ในเมืองใหญใหครอบคลุมและเชื่อมตอกัน ท้ังระบบราง  
รถประจําทางสาธารณะ และเรือโดยสาร เพ่ืออํานวยความสะดวก
สําหรับรองรับการเดินทางแบบ Multi - modal ระหวางรถยนต 
รถประจําทาง รถไฟฟา เรือ หรือการจอดรถแลวเดินทางตอ (Park 
- and - ride) โดยมีเสนทางเดินเชื่อม และบันไดเลื่อน หรือการ
เดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะแบบตั๋วรวม 

คค 
มท (อปท.) 

4.2.2.6 พัฒนาโครงขายระบบการขนสงสินคาทางรางและทางน้ําท่ีไมสง 
ผลกระทบเชิงลบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยใหนําระบบขอมูล
สารสนเทศและเทคโนโลยีมาใช ในการปรับปรุงการบริหารจัดการ
ระบบขนสงสินคาทางรางและทางน้ําใหมีประสิทธิภาพ และ
ครอบคลุมพ้ืนท่ีมากยิ่งข้ึน 

คค 
ทส (สผ.) 
มท (อปท.) 
 

4.2.2.7 สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา โดยมุงเนนการศึกษาการประเมินผล
กระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอระบบนิเวศท่ีมี
ความออนไหวและเปราะบาง รวมท้ังแนวทางการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคสวนตางๆ โดยเฉพาะการ
พัฒนาพันธุพืชและพันธุสัตวท่ีทนทานตอการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิ ภัยแลง และน้ําทวม 

ทส 

กษ 

วท 

วช 

 

กลยุทธท่ี ๔.๓ การพัฒนาความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ 

แผนงานท่ี ๔.๓.๑ การพัฒนาและกระตุนบทบาทความรวมมือจากทุกภาคสวน 

แนวทางการปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

4.3.1.1 เปดเผยขอมูลการเจรจา และแนวทางการปฏิบัติท่ีเก่ียวของ
กับประชาชนไดรับทราบอยางตอเนื่อง เพ่ือเสริมสรางความ
เขาใจ เปนแรงสนับสนุนและใหความรวมมือจากทุกภาคสวน 
เพ่ือประโยชนของชาติ 

ทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  การสรางศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาต ิ

และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ 

 

 



๑๒๔ 

 

แผนงานท่ี ๔.๓.๑ การพัฒนาและกระตุนบทบาทความรวมมือจากทุกภาคสวน  (ตอ) 

แนวทางการปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

4.3.1.2 เพ่ิมขีดความสามารถใหแกบุคลากรและองคกร รวมถึงภาคี 
ท่ีเก่ียวของกับการเจรจาและการปฏิบัติตามพันธกรณีระหวาง
ประเทศ เพ่ือใหเกิดความเขมแข็ง และรวมมืออยางเปน
เครือขายหรือภาคีในการบริหารจัดการขอมูลทางวิชาการท่ีมี
ความเชื่อมโยงกับการดําเนินงานระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
สําหรับเปนพ้ืนฐานในการเจรจาตอรอง 

ทส (สป.ทส.) 

ทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

4.3.1.3 ติดตามและเฝาระวังมาตรการการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมท่ีอาจสงผลกระทบตอการคาและการลงทุนท้ังท่ี
เปนมาตรการฝายเดียวของภาคีการคาหลัก และมาตรการใน
กรอบทวิภาคี และพหุภาคีท่ีเก่ียวของ เพ่ือเตรียมความพรอมใน
การปองกันหรือรองรับมาตรการดังกลาว โดยสนับสนุนใหเกิด
ความรวมมือจากทุกภาคสวน โดยเฉพาะภาคเอกชน เพ่ือเปน
ขอมูลประกอบการดําเนินนโยบายความรวมมือระหวางประเทศ
ดานการคาและสิ่งแวดลอม 

ทส (สป.ทส.) 

ทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

แผนงานท่ี ๔.๓.๒ การเสริมสรางความเขมแข็งดานความรวมมือในเวทีระหวาง
ประเทศ 

แนวทางการปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

4.3.2.1 สงเสริมศักยภาพของหนวยงานไทยในการรวมมือกับประเทศ
ตางๆ ในภูมิภาคเก่ียวกับการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพ่ือสงเสริมการคาและสรางสวนแบงทาง
การตลาดสําหรับสินคาและบริการท่ีคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

ทส (สป.ทส.) 

4.3.2.2 สงเสริมกรอบความรวมมือระหวางประเทศ ท้ังในระดับ 
ทวิภาคีและพหุภาคีในการนํากลไกความรวมมือและการ
สนับสนุนตางๆ โดยเฉพาะดานการเงิน การถายทอดเทคโนโลยี 
การเสริมสรางศักยภาพบุคลากรดานการวิจัย และการวิจัยและ
พัฒนา เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานภายในประเทศ โดย
มุงเนนกรอบความรวมมือท่ีสมประโยชน (Win - win) สอดคลอง
และตอยอดกับนโยบายของประเทศ 

ทส (สป.ทส.) 

กค 

กต 

วท 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  การสรางศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาต ิ

และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ 

 

 



๑๒๕ 

 

แผนงานท่ี ๔.๓.๒ การเสริมสรางความเขมแข็งดานความรวมมือในเวทีระหวาง
ประเทศ (ตอ) 

แนวทางการปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

4.3.2.3 ผลักดัน ให มีการจัด ทําแผนแมบทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน เพ่ือหา
แนวทางความรวมมือกับประเทศในภูมิภาค โดยเฉพาะการ
รวมกลุมในประชาคมอาเซียน และกลุมภูมิภาคลุมน้ําโขง  
ในการรวมกันอนุรักษ ใชประโยชน และแกไข จัดการปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมขามแดนรวมกัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่อง ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรพลังงาน 
ปญหาขยะอิเล็กทรอนิกส ปญหาหมอกควัน ปญหาการ
ลักลอบคางาชาง และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ 

ทส (สป.ทส./ทน./คพ./
อส./ทช.) 

 

4.3.2.4 สนับสนุนการศึกษาวิจัยเก่ียวกับพันธกรณีดานสิ่งแวดลอม
ระหวางประเทศ และความตกลงทางการคาท่ีเก่ียวของกับ
สิ่งแวดลอม รวมท้ังติดตามผลการเจรจาและทาทีของประเทศ
ตางๆ ท้ังในเวทีการคาโลก และการเจรจาในระดับทวิภาคี และ
พหุภาคี เพ่ือกําหนดทาทีของประเทศท่ีเหมาะสม และ
กําหนดการเจรจาเชิงรุก 

ทส (สป.ทส.) 

พณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  การสรางศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาต ิ

และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ 

 

 

หมายเหตุ:                 หมายถึง หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

 



การขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔



การขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ส่วนที่ ๔





๑๒๗ 

 

สวนท่ี ๔ 

การขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2564 เปนกรอบชี้นําใหทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของใช
เปนแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในชวง 5 ป สิ่งสําคัญคือ 

การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ ซ่ึงกระบวนการสําคัญท่ีจะใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค เปาหมายและ
ตัวชี้วัดของแผนได จําเปนตองพัฒนากระบวนการถายทอด การสรางความเขาใจ และกําหนดกลไก 
การขับเคลื่อน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปดโอกาสใหภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวของ ไดแก ผูแทนของหนวยงาน
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรอิสระ สถาบันการศึกษา นักวิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และผูทรงคุณวุฒิ
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เขามามีสวนรวมในทุกข้ันตอน เพ่ือใหเกิดความรวมมือ รวมคิด 
และรวมขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
อยางบูรณาการ และเห็นผลเปนรูปธรรม ตั้งแตระดับประเทศจนถึงระดับพ้ืนท่ี เพ่ือใหฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศไดรับการคุมครอง ดูแล ฟนฟูและใชประโยชนอยางสมดุลและเปนธรรม เสริมสรางคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตท่ีดีแกสังคมและประชาชน รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางคุมคาและยั่งยืน ดังนั้น แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ จึงไดกําหนดกลไกในการ
ขับเคลื่อนและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ ประเด็นท่ีมีความสําคัญในระดับพ้ืนท่ีซ่ึงควรดําเนินการเรงดวน
และผลักดันในระดับนโยบาย (Flagship Projects) และการติดตามประเมินผล ดังนี้ 

1. กลไกในการขับเคล่ือนและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ  

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ มีความเชื่อมโยงตั้งแตระดับกฎหมายคือ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ และพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ซ่ึงจะถายทอดลงสูระดับชาติตามท่ีกฎหมายแตละฉบับกําหนดคือ ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
(ระยะ 20 ป) และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะ 5 ป) โดยทิศทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมควรสอดคลองและมุงสูเปาหมายเดียวกัน จากนั้นจะถายทอดสูหนวยงานระดับตางๆ ตั้งแต
สวนกลาง (กระทรวง/กรม) เปนแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง/กรม (ระยะ 20 ป และระยะ 4 ป) 
ขณะเดียวกันก็จะเปนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับภาค ท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนวยงาน
ระดับภาค ภายใตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และในระดับภูมิภาค/จังหวัด เปน
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด รวมถึงแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด และในระดับทองถ่ิน เปนแผนพัฒนาทองถ่ิน และแผนพัฒนาชุมชนดานสิ่งแวดลอม 
ตามลําดับ ท้ังนี้ ตองมีความสอดคลองกับสถานการณและสภาพปญหาท่ีแตกตางกันในแตละพ้ืนท่ี รวมท้ัง
ความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงจะเชื่อมโยงกับการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการตาม
แผนงาน/โครงการท่ีเก่ียวของตอไป ความเชื่อมโยงดังกลาว ดังแสดงในรูปท่ี 4 - 1 

 

 



๑๒๘ 

 

รูปท่ี 4 - 1 ผังความเช่ือมโยงการถายทอดนโยบายและแผนท่ีเกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมไปสูการปฏิบัติ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ....

พ.ร.บ. พัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑

พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป

นโยบายรัฐบาล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ
แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม (๕ ป)

นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ (๒๐ ป)

แผนปฏิบัติราชการ

กระทรวง/กรม

ระยะ ๒๐ ป และระยะ ๕ ป

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม

ระดับภาค

แผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด

แผนพัฒนาทองถิ่นและ

แผนพัฒนาชุมชน

แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

กฎหมาย

ระดับชาติ

ระดับ

กระทรวง/กรม

ระดับจังหวัด

ระดับทองถิ่น

 

 

ท่ีมา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (๒๕๕๙) 

 

 

 

 

 

 



๑๒๙ 

 

ดังนั้น การถายทอดแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2564 เพ่ือผลักดันใหเกิดการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรและแนวทางการปฏิบัติของแผนฯ และสามารถเกิดผลในทางปฏิบัติ บรรลุ
วัตถุประสงค และเปาหมายตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวได จําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากทุกภาคสวน เพ่ือใหเกิด
การบูรณาการในทุกระดับท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สื่อ และองคกรตางๆ ตลอดจน
ภาคประชาชน โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2564 ไปสูการ
ปฏิบัติ และบรรลุผลสําเร็จไดดังนี้ 

๑.๑  สรางความเขาใจกับสวนราชการท้ังในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น 
ท่ีรับผิดชอบ รวมถึงภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของ 

 การขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2564 ระยะแรก ควรมี
กระบวนการเผยแพรและทําความเขาใจตอแผนฯ ใหกับหนวยงานรับผิดชอบ โดยจัดประชุมเพ่ือ
ประชาสัมพันธแผนฯ ใหไดรับทราบตั้งแตมีการประกาศใช ท้ังในองคประกอบ และสาระสําคัญของแผนฯ 
เชน เปาหมาย ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร และแนวทางการปฏิบัติท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานท้ังระดับ
สวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน และภาคเอกชน เพ่ือใหรับรู มีความเขาใจ เกิดการยอมรับและและ
ตระหนักถึงความสําคัญของแผนฯ และการเปนหนวยงานรับผิดชอบท่ีกําหนดไวในตัวชี้วัดและแนวทาง 
การปฏิบัติ เพ่ือนําไปวางแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกันและบูรณาการไวในยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการ
ของหนวยงาน ตั้งแตยุทธศาสตรกระทรวง กรม แผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด หรือแผนพัฒนาทองถ่ิน 
สวนระยะตอไป ควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถายทอดความรูในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ การกําหนด
ตัวชี้วัด ตลอดจนการเขียนแผนงาน/โครงการ เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใหแกเจาหนาท่ีระดับทองถ่ิน
ใหสามารถจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ได และตอบสนองกับเปาประสงค ตัวชี้วัดและเปาหมายท่ีกําหนดไวใน 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2564 

๑.๒  สรางความรวมมือกับผูบริหารของหนวยงานหลัก 

 การท่ีจะใหภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวของมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ท่ีมีเปาหมายการทํางานเปนไปในทิศทางเดียวกัน ควรมีการประสานขอความรวมมือจากผูบริหารของ
หนวยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ ผูบริหารองคกรภาคเอกชน เชน สภาหอการคาแหงประเทศไทย 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวแหงประเทศไทย ฯลฯ โดยขอเขาพบเพ่ือ
ชี้แจงทําความเขาใจและใหไดรับทราบสาระสําคัญของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2564 
และเพ่ือรวมในการดําเนินงานโดยบูรณาการแผนงาน งบประมาณ และบุคลากรของหนวยงานใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตรและแนวทางการปฏิบัติของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ  

๑.๓  สรางความเขาใจใหกับประชาชนและภาคเอกชนไดรับทราบถึงผลประโยชนท่ีจะไดรับจาก
การดําเนินกิจกรรมตามแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

การขับเคลื่อนวิธีการหนึ่งคือ การใหผูท่ีเก่ียวของมีความเขาใจ เห็นความสําคัญ และประโยชน
ของการดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตรและแนวทางการปฏิบัติของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ ซ่ึงบาง
กิจกรรมอาจสงผลกระทบโดยตรงตอประชาชนและภาคเอกชนในพ้ืนท่ี ดังนั้น เพ่ือใหหนวยงานรับผิดชอบ 

มีความกระตือรือรนในการนํายุทธศาสตรและแนวทางการปฏิบัติของแผนฯ ไปใช และใหประชาชนและ
ภาคเอกชนท่ีเก่ียวของเขามามีสวนรวม จึงควรชี้แจงใหหนวยงานปฏิบัติรับทราบอยางชัดเจนวา การดําเนิน
กิจกรรมใดๆ ในพ้ืนท่ีระยะแรก ควรสรางความเขาใจใหกับประชาชนและภาคเอกชนในพ้ืนท่ีไดรับทราบถึง



๑๓๐ 

 

ผลประโยชนท่ีจะไดรับจากการดําเนินกิจกรรม เพ่ือสรางแรงจูงใจใหหนวยงานรับผิดชอบมีการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม ท่ีสอดคลองกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ 

๑.๔ ประสานงานกับสํานักงบประมาณเพ่ือจัดหางบประมาณรองรับ และแหลงเงินอ่ืน 

การไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 
2560 - 2564 ถือไดวาเปนปจจัยสําคัญหนึ่งท่ีจะนําไปสูความสําเร็จในการดําเนินงานของสวนราชการ 
ซ่ึงหากกิจกรรมหรือโครงการใดๆ ไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ก็จะสงผลตอการไมบรรลุผลตามแผน
ท่ีวางไว ดังนั้น ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจึงตองประสานและ 
ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง เพ่ือใหการสนับสนุนงบประมาณสําหรับการ
ดําเนินกิจกรรมตามแผนฯ ซ่ึงหากไดรับการอนุมัติ จะสงผลทําใหเกิดการบูรณาการการดําเนินงานซ่ึงกัน
และกัน และนําไปสูความสัมฤทธิ์ผลของแผนฯ ไดในท่ีสุด นอกจากนี้ ควรพิจารณาแหลงเงินทุนอ่ืนท่ีมาจาก
ภาคเอกชนซ่ึงเห็นความสําคัญของการดําเนินกิจกรรมภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ และให
เงินทุนสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดังกลาว ซ่ึงเปนการสรางความรวมรับผิดชอบของภาคสวนตางๆ ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเปนไปตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย หลักการผูไดรับ
ผลประโยชนเปนผูจาย และหลักความเปนหุนสวนของรัฐ - เอกชน 

๑.๕ ประสานกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพ่ือใหตัวช้ีวัดของแผนจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดลอมฯ ท่ีมีลักษณะบูรณาการงานรวมกันเปนตัวช้ีวัดรวมระหวางหนวยงาน 

กลไกหนึ่งท่ีชวยผลักดันใหกิจกรรมของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2564 
บรรลุตามวัตถุประสงคคือ ตัวชี้วัดของแผนฯ สามารถเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดของหนวยงานรับผิดชอบท่ีกําหนด
ไวได ซ่ึงจะทําใหเกิดแรงจูงใจและความพยายามในการดําเนินภารกิจใหประสบผลสําเร็จ ดังนั้น จึงควร 
มีการประสานกับหนวยงานท่ีกําหนดใหรับผิดชอบตัวชี้วัดของแผนฯ นําตัวชี้วัดไปกําหนดไวเปนหนึ่งตัวชี้วัด
ท่ีสําคัญภายใตแผนปฏิบัติราชการ/แผนยุทธศาสตรของหนวยงาน รวมท้ังประสานสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดของแผนฯ ท่ีมีลักษณะการบูรณาการ 
การดําเนินงานระหวางหนวยงาน โดยกําหนดใหตัวชี้วัดของแผนฯ เปนตัวชี้วัดรวมระหวางหนวยงาน 

๑.๖ สรางฐานขอมูลสําหรับตัวช้ีวัดเพ่ือใหหนวยงานรับผิดชอบนําไปดําเนินการ 

กลไกท่ีสําคัญอีกกลไกหนึ่งของการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 
2564 คือ การติดตามประเมินผลการดําเนินงานเปนระยะๆ ซ่ึงจะทําใหมีการปรับปรุงแนวทาง 
การดําเนินงานท่ีสามารถลดขอจํากัด และแกไขปญหา อุปสรรคการปฏิบัติงานในชวงท่ีผานมา เพ่ือให 
การดําเนินงานในระยะตอไปเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน นอกจากนี้ ควรเปดโอกาสใหภาคประชาชน
เขามามีสวนรวมในการประเมินผล และติดตามความกาวหนาดวย และสิ่งสําคัญคือ ตองมีฐานขอมูลของ
สถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และตัวชี้วัดของแผนฯ ดังนั้น จึงตองสนับสนุนใหมี 
การสรางฐานขอมูล และมีการปรับปรุงใหทันสมัย รวมถึงเผยแพรฐานขอมูลของแตละตัวชี้วัด เพ่ือให 
การติดตามความกาวหนาของแผนฯ มีประสิทธิภาพ และเพ่ือชวยสนับสนุนการจัดทําแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมฯ ในระยะตอไปใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 



๑๓๑ 

 

๑.๗ ดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส และรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบริหาร 
รวมถึงเผยแพรสูสาธารณะผานทางเว็บไซต 

การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2564 
เปนเครื่องมือท่ีจะบอกถึงโอกาสมาก - นอยในการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนฯ และชวยนํามา
วางแผน เพ่ือเตรียมการแกไขปญหา อุปสรรคและขอจํากัดตางๆ ท่ีเกิดข้ึน รวมถึงเปนการเตรียมการ เพ่ือปองกัน
และแกไขปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตได ดังนั้น จึงควรกําหนดใหมีการรายงานผลความกาวหนาการดําเนินงาน
ตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ ทุก 6 เดือน เสนอผูบริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมไดรับทราบ ขณะเดียวกัน ใหจัดสงรายงานฯ เสนอตอผูบริหารระดับสูงของหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบดวย นอกจากนี้ ควรนํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ เผยแพรสูสาธารณะ
ผานทางเว็บไซต (Website) เพ่ือใหทุกภาคสวนโดยเฉพาะภาคประชาชน และผูประกอบการภาคเอกชน ไดมี
สวนรวมรับรูและรับทราบผลการดําเนินงานของภาครัฐ และรวมในการติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน
ตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ เพ่ือสงเสริมความเปนหุนสวนของสังคมในการรวมบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๑.๘ รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ เพ่ือรับนโยบาย 
ในการแกไขปญหา รวมถึงแนวทางการดําเนินงานในระยะตอไป 

การรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
พ.ศ. 2560 - 2564 ควรนําเสนอใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ซ่ึงเห็นชอบกับแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไดรับทราบความกาวหนาการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด 
ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน เพ่ือพิจารณาและใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอการปรับปรุงการดําเนินงาน 
ตลอดจนแนวทางการดําเนินงานในระยะตอไป  

2. ประเด็นท่ีมีความสําคัญในระดับพ้ืนท่ีซ่ึงควรดําเนินการเรงดวนและผลักดันในระดับนโยบาย 
(Flagship Projects) 

 จากรายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พบวาปจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังคงมี
ความเสื่อมโทรมในเกือบทุกสาขา และมีแนวโนมจะเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ ซ่ึงสาเหตุมาจากการเรงพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ จึงมีการนําเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใชเปนปจจัยการผลิตจนขาดการคํานึงถึงความสมดุลของ
ระบบนิเวศ และอีกสาเหตุมาจากการขยายตัวของเมืองอยางรวดเร็วท่ีสงผลใหสัดสวนการบริโภคเพ่ิมข้ึน 

รวมท้ังการแกไขปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอมท้ังดานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตราย น้ําเสีย และ
อากาศท่ีเกิดข้ึน ไมสามารถจะดําเนินการแกไขปญหาในทุกเรื่องไปพรอมกันในคราวเดียวกันได บางเรื่องตอง
ใชระยะเวลานานในการแกไขปญหากวาจะบรรลุผลสําเร็จ จึงจําเปนตองวางแผนและดําเนินการแกไข
ปญหาท่ีมีลําดับความสําคัญเรงดวนในระดับพ้ืนท่ีท่ีสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและ
สุขภาพในวงกวาง อีกท้ังมีความยุงยากและซับซอนในการจัดการ โดยตองทําการวิเคราะหเก่ียวกับ
สถานการณ ปญหาท่ีสําคัญ แนวทางการแกไข และวิธีการปองกันเพ่ือมิใหเกิดปญหาดังกลาวซํ้าข้ึนอีกใน
อนาคต ดังนั้น เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถดําเนินการแกไขปญหาแบบบูรณาการ ภายใตแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค จึงไดจัดทําขอเสนอ
โครงการเรงดวน (Flagship Projects) เพ่ือใหปญหาในระดับพ้ืนท่ีไดรับการแกไขและผลักดันในระดับ
นโยบายท่ีสามารถเกิดข้ึนไดอยางเปนรูปธรรมใน 4 ภูมิภาคคือ ภาคเหนือ ปญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีปา และ
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ปญหาหมอกควัน ภาคกลาง ปญหาน้ําทวมและภัยแลง ภาคตะวันออกและภาคใต ปญหาการกัดเซาะ
ชายฝง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปญหาการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ปญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีปา และปญหาหมอกควันในภาคเหนือ 

หลักการและเหตุผล 

การสูญเสียพ้ืนท่ีปาไมของประเทศไทยเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง จากขอมูลของกรมปาไมใน 
ป พ.ศ. 2557 พบวาปจจุบันพ้ืนท่ีปามีเหลืออยูเพียง 102.12 ลานไร หรือรอยละ 31.53 ของพ้ืนท่ี
ประเทศ โดยในชวงตั้งแตป พ.ศ. 2551 - 2556 พ้ืนท่ีปาไมลดลง 5 ลานไร หรือคิดเปนประมาณ  
1 ลานไรตอป โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนท่ีตนน้ําของภาคเหนือ ทําใหพ้ืนท่ีปาไมกลายเปนภูเขาหัวโลน สาเหตุหลัก
ท่ีทําใหพ้ืนท่ีปาลดลงอยางตอเนื่อง ไดแก การบุกรุกพ้ืนท่ีปาเพ่ือการขยายพ้ืนท่ีทางการเกษตร การบุกรุก
จับจองของนายทุน การออกโฉนดท่ีดินหรือเอกสารสิทธิท่ีไมถูกตอง การบุกรุกแผวถางท่ีรกรางวางเปลา 

ไปเรื่อยๆ จนเปนบริเวณกวาง นอกจากนี้ มีสาเหตุจากความขัดแยงเชิงนโยบายภาครัฐบางเรื่องท่ีสงเสริม 
ใหมีการบุกรุกทําลายปามากข้ึน เชน การสงเสริมการปลูกพืชเชิงเดี่ยว (เชน ขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง 
ยางพารา และปาลม) เพ่ือการพาณิชย การนําพ้ืนท่ีปามาปฏิรูปเปนพ้ืนท่ีเกษตร และการกอสราง
สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน เชน ถนน เข่ือน ฯลฯ รวมท้ังการเกิดไฟไหมปา จากขอมูลของกรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช รายงานวา ในป พ.ศ. 2558 มีไฟไหมปาเกิดข้ึนจํานวน 3,369 ครั้ง คิดเปนพ้ืนท่ี
เสียหายประมาณ 40,239 ไร ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2557 ท่ีมีจํานวน 3,213 ครั้ง มีพ้ืนท่ีเสียหายรวม 
36,900 ไร และการเผาในท่ีโลงซ่ึงยังคงเปนปญหาสําคัญในพ้ืนท่ี 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการเผาในพ้ืนท่ีชุมชน พ้ืนท่ีเกษตรกรรม ริมทางและไฟปา แมวาท่ีผานมา ภาครัฐได 
มีการรณรงค ประชาสัมพันธ เผยแพรองคความรูและขอความรวมมือจากประชาชนใหงดการเผา แตยังมี
ขอจํากัดในทางปฏิบัติ เชน เกษตรกรสวนใหญยังขาดเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลในการจัดการเศษวัสดุ
การเกษตร จึงจําเปนตองเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร หรือเผาไรนาเพ่ือเตรียมพ้ืนท่ีเพาะปลูก 

การสูญเสียพ้ืนปาเปนบริเวณกวาง ไดกลายเปนตนตอของปญหาอ่ืนๆ ตามมา เชน ปญหาน้ําทวม 
น้ําแลง ดินถลม หรือการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ฯลฯ และสงผลกระทบตอประเทศในรูปแบบของ
การสูญเสียท่ีนับเปนมูลคาสูงมาก ดังนั้น เพ่ือใหเกิดการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติและลดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจและปญหาสังคม รัฐบาลจึงควรผลักดันกลไกใหมเพ่ือเรงระดมทรัพยากร โดยใหภาคประชาชน 
ภาคเอกชน และองคกรตางๆ มีสวนรวมในการพิทักษพ้ืนท่ีปา เพ่ือนําไปสูการเพ่ิมพ้ืนท่ีปาใหกลับคืนสู
สภาวะสมดุล และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหทรัพยากรปาไมมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการอยางเปนระบบ ท่ีเนนการอนุรักษ
ควบคูการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยเรงสงวนรักษาทรัพยากรปาไมท่ีเหลืออยู ฟนฟูทรัพยากรปาไมท่ีเสื่อมสภาพ 
และเพ่ิมพ้ืนท่ีปา บนหลักการท่ีจะไมเกิดความขัดแยงการใชทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี 

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันไฟปา และเสริมสรางความรวมมือเพ่ือแกไขปญหา 
ไฟปา และหมอกควัน 
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ตัวช้ีวัด 

 พ้ืนท่ีท่ีมีสภาพปารอยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศ แบงเปนพ้ืนท่ีปาอนุรักษรอยละ 25 และ
พ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจรอยละ 15 

ความสอดคลองกับแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2560 –  2564 

• ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม  

- กลยุทธท่ี 1.1  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชน
อยางยั่งยืน แผนงานท่ี 1.1.1 ทรัพยากรปาไม 

• ยุทธศาสตรท่ี ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี ไดรับการปองกัน บําบัด และฟนฟู 

- กลยุทธท่ี 2.๑ การปองกัน ลด และขจัดมลพิษ แผนงานท่ี  ๒ .๑.๓  การจัดการคุณภาพ
อากาศและเสียง 

 โครงการเรงดวน (Flagship Projects) 

 โครงการเรงดวนในการแกไขปญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีปา และปญหาหมอกควันในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือ ประกอบดวย ๔ โครงการ คือ 1) โครงการจัดทําแผนท่ีแนวเขตพ้ืนท่ีปาท่ีมีแนวเขตเดียวกัน 
(One Map) 2) โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจ 3) โครงการพัฒนาเครื่องมือการรับรองไมเศรษฐกิจ และ 
๔) โครงการสรางเครือขายความรวมมือในการปองกันไฟปาและควบคุมหมอกควัน ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
ระยะเวลา 

ดําเนินโครงการ 
(ป พ.ศ.) 

งบประมาณ
(ลานบาท) 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

1. โครงการจัดทําแผนท่ีแนวเขตพ้ืนท่ีปาท่ีมีแนวเขตเดียวกัน (One Map) 

กิจกรรม 
- ดําเนินการตาม 

Roadmap การ
ปรับปรุงแนวเขตท่ีดิน
ของรัฐแบบบูรณาการ 

- เรงจัดทําฐานขอมูล
และกําหนดแนวเขต
พ้ืนท่ีปาสงวน  
ปาอนุรักษ และ 
ปาเศรษฐกิจ ครอบคลุม
ท่ัวประเทศใหชัดเจน 
โดยมีแนวเขตเดียวกัน 
(One Map) และ
ถูกตองตามกฎหมาย  

 
- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การจัดการพ้ืนท่ีปา
โดยมีแนวเขตท่ีดิน
ของรัฐบนแผนท่ี
มาตราสวนเดียวกัน  
๑: ๔๐๐๐ (One Map)  

 
- เพ่ือใหการบริหาร

จัดการทรัพยากร 
ปาไมเปนระบบ และ
บูรณาการ  

 

 
2 ป 

(2560 - 2561) 

 
ตาม
งบประมาณ
ท่ีรัฐบาล 
(คสช.) ได
กําหนดไว 

 
- ทส  
(ปม./อส./
ทช.) 

- มท (ทด.) 
- กษ 
(พด./สปก.) 

 
- กห  
- กค  
- พม 
- ยธ 
- วท  
- ดท 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
ระยะเวลา 

ดําเนินโครงการ 
(ป พ.ศ.) 

งบประมาณ
(ลานบาท) 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

- ดําเนินการประกาศ
แสดงแนวเขตปาให
ประชาชนทราบ เพ่ือลด
ขอขัดแยงเรื่องแนวเขต
รัฐ และเปนการปองกัน
มิใหมีการบุกรุกพ้ืนท่ี
ปาของประเทศ 

- ปรับปรุง แกไข และ
ผลักดันกฎหมายท่ี
เก่ียวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรปาไม 
ใหมีผลบังคับใชโดยเร็ว 

     

2. โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจ 

กิจกรรม 
- ปรับแกกฎหมายและ

ขอบังคับเก่ียวกับการ
ปลูกไมเศรษฐกิจ 

- สนับสนุนการพัฒนา 
ปาไมตามแนว
พระราชดําริ และการ
ปลูกปาตามหลักการ
ฟนฟูปาธรรมชาติ 

- ศึกษาแนวทางการใช
พ้ืนท่ีปาไมเพ่ือการ 
ทําไมเชิงพาณิชย 

- สงเสริมการปลูกไม
เศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพ
สูงท่ีถูกตองตาม
กฎหมายในพ้ืนท่ีนอก
เขตพ้ืนท่ีปาไมและ
พ้ืนท่ีของเอกชน 

 

- เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปาโดย
สงเสริมภาคชุมชน
และภาคเอกชนใน
การปลูกไมเศรษฐกิจ 

- เพ่ือลดปญหา
อุปสรรคท่ีมีตอการ
ดําเนินงานดานการ
ปลูกไมเศรษฐกิจ 

 
2 ป 

(2560 - 2561) 

 
20 

 
- ทส  
(ปม./  

 อ.อ.ป.) 
- กษ  
- พณ 
 

 
- ทุก
หนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ 

- มท (อปท.) 
- ภาคเอกชน 
- ชุมชน 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
ระยะเวลา 

ดําเนินโครงการ 
(ป พ.ศ.) 

งบประมาณ
(ลานบาท) 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

3. โครงการพัฒนาเครื่องมือการรับรองไมเศรษฐกิจ 

กิจกรรม 
- สงเสริมการพัฒนา

เครื่องมือการรับรองไม
เศรษฐกิจ 

 
เพ่ือพัฒนาเครื่องมือ
การรับรองไมเศรษฐกิจ 
และปองกันการลักลอบ
ตัดไมในพ้ืนท่ีอนุรักษ 

 
3 ป 

(2560 - 2562) 
 

 
10 

 
 

 
- ทส (ปม./ 
อ.อ.ป.) 

- นร (สกท.) 

 
- ทุก
หนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ 

- สงเสริมการวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือหาแนวทาง
ในการระบุแหลงกําเนิด
ของไม เพ่ือปองกัน
การลักลอบนําไมออก
จากปา 

๑ ป 
(๒๕๖๑) 

 

๖ - ทส (อส.) - ทุก
หนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ 

4. โครงการสรางเครือขายความรวมมือในการปองกันไฟปาและควบคุมหมอกควัน 

กิจกรรม 
- สรางและประสานความ

รวมมือกับเครือขายการ
ปองกันไฟปาและควบคุม
หมอกควันอยางตอเนื่อง 

- สงเสริมการมีสวนรวม
ของภาคประชาชนและ
การบูรณาการความ
รวมมือของทุกภาคสวน
ในพ้ืนท่ี ในการให
ความรูและรณรงค
ควบคุมการเผาในพ้ืนท่ี
ชุมชนและเกษตรกรรม 

- จัดทําระบบขอมูล 
ภูมิสารสนเทศ (GIS) 
จากภาพดาวเทียม โดย
ระบุถึงจุดท่ีมีการเกิด 
ไฟปา และพ้ืนท่ีเสี่ยงตอ
การเกิดไฟปา เพ่ือการ
วางแผนการปองกัน 
ไฟปา  

 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปองกันไฟปา และ
เสริมสรางความรวมมือ
จากทุกภาคสวนในการ
แกไขปญหาไฟปาและ
หมอกควัน 
 

 
5 ป 

(2560 - 2564) 

 
50 

 
- ทส  
(อส./ปม./
คพ./สส.) 

- มท. (ปภ./
อปท.) 

- กษ. 

 
- ทุก
หนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ 

- ภาค
ประชาชน 



๑๓๖ 

 

 2.2 ปญหาน้ําทวมและภัยแลงในภาคกลาง 

 หลักการและเหตุผล 

 ปญหาน้ําทวมและภัยแลงไดทวีความรุนแรงมากข้ึนกวาในอดีต เนื่องจากไดรับผลกระทบจาก 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเปนปญหามากในประเทศไทย ดังเชน ปญหาน้ําทวม ซ่ึงในชวง ๓๐ ป 
ท่ีผานมา ประเทศไทยประสบปญหาอุทกภัยบอยครั้ง โดยสวนใหญเกิดข้ึนในเขตชุมชนท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีเสี่ยง
ตอการเกิดอุทกภัย โดยเฉพาะชวงหนาฝน เนื่องจากปริมาณน้ํามีมากกวาท่ีกักเก็บ และระบบระบายน้ํา 
ยังไมมีประสิทธิภาพ ผลกระทบจากการเกิดน้ําทวมนําความเสียหายมาสูชีวิตและทรัพยสิน ทําลายโครงสราง
พ้ืนฐาน เชน ถนน สะพาน สิ่งกอสรางตางๆ พืชผลทางการเกษตร ชะลางหนาดินทําใหดินเสื่อมสภาพ  
เกิดการปนเปอนของน้ํา และน้ําทวมขังในบางพ้ืนท่ี รวมท้ังสงผลตอการแพรของโรคระบาดท้ังในมนุษย  
พืช และสัตว และมีการระบาดของแมลงศัตรูพืชท่ีสําคัญในการเกษตร ประชาชนสูญเสียท่ีทํากิน ตองอพยพ 
ถ่ินฐานเขามาทํางานในเมือง ทําใหผลผลิตระดับทองถ่ินและระดับประเทศลดลง ตามมาดวยปญหาภัยแลง 
ซ่ึงสรางความเสียหายตอกิจกรรมทางการเกษตร เชน พืชขาดน้ํา พืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตท่ีไดมี
คุณภาพต่ํา และมีปริมาณลดลง นอกจากนี้ ยังสงผลกระทบท้ังดานเศรษฐกิจ ไดแก สิ้นเปลืองและสูญเสีย
ผลผลิตดานเกษตร ปศุสัตว ปาไม การประมง และเศรษฐกิจท่ัวไป และดานสิ่งแวดลอม เกิดความสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ้ืนท่ีชุมน้ําลดลง ความเค็มของน้ําเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการรุกล้ําของ
น้ําเค็มตามปากแมน้ําสายตางๆ ซ่ึงการรุกล้ําของน้ําเค็มจะรุนแรงมากในชวงฤดูแลง เนื่องจากอัตราการไหล
ของน้ําในแมน้ํามีนอย สวนดานสังคม เกิดความขัดแยงในการใชน้ํา และผลกระทบในดานสุขอนามัย 

 สถานการณภัยแลงและน้ําทวมนับวันจะมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง จากขอมูลของ
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในป พ.ศ. 2556 มีการประเมินมูลคาความเสียหายจากภัยแลงและ
น้ําทวมในแตละป ซ่ึงสรางความเสียหายตอเศรษฐกิจ พ้ืนท่ีเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และชุมชนเปนมูลคา
นับหม่ืนลานบาท แมวามูลคาความเสียหายท่ีเกิดจากภัยแลงจะไมสามารถเทียบไดกับความเสียหายท่ีเกิด
จากน้ําทวม เม่ือป พ.ศ. 2554 ซ่ึงมีมูลคาความเสียหายถึง 2.3 หม่ืนลานบาท จากขอมูลสถิติยอนหลังของ
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พบวาตั้งแตป พ.ศ. 2532 - 2555 มูลคาความเสียหายจากภัยแลง 
รวมกันถึงจํานวน 1.5 หม่ืนลานบาท ในขณะท่ีความเสียหายจากน้ําทวมในชวงเวลาเดียวกันมีมูลคารวม 
1.5 แสนลานบาท ดังนั้น ปญหาความรุนแรงของภัยพิบัติโดยเฉพาะดานอุทกภัยและภัยแลง นับวาเปน
ประเด็นสําคัญท่ีมีผลกระทบในภาพรวมตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสรางศักยภาพในการรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 
โดยเฉพาะปญหาน้ําทวมและภัยแลง 

2. เพ่ือลดและบรรเทาผลกระทบจากปญหาน้ําทวมและภัยแลง 

ตัวช้ีวัด 

 ระดับการดําเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ IWRM (ดัชนี 0 - 100) 

 

 

 



๑๓๗ 

 

ความสอดคลองกับแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2564 

• ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม 

- กลยุทธท่ี 1.1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชน
อยางยั่งยืน แผนงานท่ี 1.1.2 ทรัพยากรน้ํา/น้ําบาดาล  

• ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
ภัยธรรมชาติ และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ 

- กลยุทธท่ี ๔.๑ การสรางความรู ความเขาใจ และพัฒนาศักยภาพของประชาชนดานการ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจก แผนงานท่ี ๔.๑.๑ การสรางความรู ความเขาใจ และพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชน 

โครงการเรงดวน (Flagship Projects) 

 โครงการเรงดวนในการแกไขปญหาน้ําทวมและภัยแลง ประกอบดวย 2 โครงการ คือ  
1) โครงการการดําเนินงานตามแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และ 2) โครงการการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2558 - 2569 ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
ระยะเวลา 

ดําเนินโครงการ 
(ป พ.ศ.) 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

1. โครงการการดําเนินงานตามแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

กิจกรรม 
-  พัฒนาระบบปองกัน 

น้ําทวมในพ้ืนท่ีท่ีมี
ความสําคัญ โดย
จัดเตรียมแผนการ
คมนาคมและอุทกภัย 
และจัดทําแผนฟนฟู
บรรเทาผูไดรับ
ผลกระทบ  

- ใหมีคณะกรรมการ
เฉพาะกิจเพ่ือบริหาร
จัดการแผนปฏิบัติการ 
สั่งการ และติดตาม
การดําเนินงาน ใน
ระยะเรงดวน 

 

 

 

 
- เพ่ือสรางศักยภาพใน

การรับมือตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและ 
ภัยธรรมชาติ ท่ีสงผล
ใหเกิดน้ําทวมและ 
ภัยแลง 

- เพ่ือลดและบรรเทา
ผลกระทบจากปญหา
น้ําทวมและภัยแลง 

 
5 ป 

(2560 - 
2564) 

 
ตาม
งบประมาณ
ท่ีรัฐบาล 
(คสช.) ได
กําหนดไว 

 
- กษ (ชป.) 
- ทส (ทน./
ทบ.) 

- มท 
- คค (จท.) 
- นร 

 
- ทุก
หนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ 



๑๓๘ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
ระยะเวลา 

ดําเนินโครงการ 
(ป พ.ศ.) 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

1. โครงการการดําเนินงานตามแผนแมบทฯ ทรัพยากรน้ํา (ตอ) 

- จัดตั้งองคกรท่ีเก่ียวของ
ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา ในระดับ
พ้ืนท่ี โดยมีสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เปนหนวยงานรับผิดชอบ 

- สรางความเขาใจในการ
ยอมรับ และการมี 
สวนรวมในการบรหิาร
จัดการอุทกภัยของทุก
ภาคสวน โดยเผยแพร 
ประชาสัมพันธใหกับ
ประชาชน และผูมี 
สวนไดสวนเสีย ผานสื่อ
ตาง ๆ และเปดโอกาส
ใหประชาชนมีสวนรวม
ในการแสดงความ
คิดเห็นและบริหาร
จัดการน้ําผานเวที
ประชาคม 

     

2. โครงการการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2558 - 2569 

กิจกรรม 
-  เพ่ิมประสิทธิภาพการ

ระบายน้ํา ผันน้ําและ
พ้ืนท่ีรับน้ํานอง โดย
ปรับปรุงการระบายน้ํา 
ทางผันน้ํา เลี่ยงพ้ืนท่ี
ชุมชน ในพ้ืนท่ีลุมน้ํา
เจาพระยา ทาจีน 
ปราจีนบุรี ยม โตนเลสาป  

   (อําเภออรัญประเทศ)  

 
เพ่ือใหการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา มีความ
เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ 

 
5 ป 

(2560 - 2564) 

 
ตาม
งบประมาณ
ท่ีรัฐบาล 
(คสช.) ได
กําหนดไว 

 
- กษ 
 (ชป.) 
- ทส  
(ทน./ทบ.) 

- มท (ยผ./
อปท.) 

- คค (จท.) 

 
- ทุก
หนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ 

 



๑๓๙ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
ระยะเวลา 

ดําเนินโครงการ 
(ป พ.ศ.) 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

2. โครงการการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรฯ ทรัพยากรน้ํา (ตอ) 

ภาคใตฝงตะวันออก 
(นครศรีธรรมราช 
ชุมพร และนราธิวาส) 
ภาคใตฝงตะวันตก 
(ตรัง) 

  
 

 
 

 
 

 
 

- กําหนดเขตการใช
ประโยชนท่ีดินลุมน้ํา 
จังหวัด และปรับปรุง
ผังเมือง ๘ ผัง ไดแก 
ลุมน้ําสาละวิน โขง 
(เหนือ) กก เพชรบุรี 
ชายฝงทะเลตะวันออก 
ตาป ปตตานี และ
ภาคใตฝงตะวันตก 

- ศึกษาเพ่ือเตรียมความ
พรอมในลุมน้ําท่ีมี
ปญหาน้ําทวมและมี
ศักยภาพในการเก็บกักน้ํา 
ในพ้ืนท่ีในลุมน้ําโขง 
(เหนือ) ยม ปราจีนบุรี 
บางปะกง ภาคใตฝง
ตะวันออก และ
ทะเลสาบสงขลา 

- สํารวจพ้ืนท่ีกักเก็บน้ํา
ผิวดินท่ีมีศักยภาพและ
เหมาะสม เพ่ือพัฒนา
และเพ่ิมศักยภาพใน
การกักเก็บน้ํา เปน
แกมลิง สําหรับไวใชใน
การอุปโภคและบริโภค 

 

 

 



๑๔๐ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
ระยะเวลา 

ดําเนินโครงการ 
(ป พ.ศ.) 

งบประมาณ
(ลานบาท) 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

2. โครงการการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรฯ ทรัพยากรน้ํา (ตอ) 

- เรงผลักดันใหมี
พระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ํา เพ่ือเปน
กฎหมายในการแกไข
ปญหาอุทกภัย ภัยแลง 
และการจัดสรรน้ํา ใหมี
ประสิทธิภาพ 

     

2.3 ปญหาการกัดเซาะชายฝงในภาคตะวันออกและภาคใต 

หลักการและเหตุผล 

ชายฝงทะเลของประเทศไทยท้ังฝงอาวไทยและฝงอันดามันมีความยาวประมาณ 3,148 
กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีชายฝงทะเล 23 จังหวัด การพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลเพ่ือประโยชนดาน
การประมง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การทองเท่ียว การสรางท่ีอยูอาศัย และแหลงชุมชนอ่ืนๆ แตมีการใช
ประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางไมระมัดระวัง กอใหเกิดผลกระทบตอความอุดมสมบูรณ
ของทรัพยากรทางทะเล เกิดการบุกรุกและเปลี่ยนแปลงสภาพชายฝง โดยชายฝงทะเลถูกกัดเซาะอยางรุนแรง 
คุณภาพน้ําชายฝงเสื่อมโทรมลง ซ่ึงเปนสาเหตุทําใหปาชายเลน แนวปะการัง และแหลงหญาทะเลเสื่อมโทรม
ลงอยางรวดเร็ว จากขอมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ในป พ.ศ. 2558 พบวาประเทศไทย
ประสบปญหาการกัดเซาะโดยมีระดับความรุนแรงและสาเหตุแตกตางกัน รวมระยะทางท่ีถูกกัดเซาะ
ประมาณ 830 กิโลเมตร ซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของประชาชนและของรัฐ รวมท้ังการ
สูญเสียทัศนียภาพท่ีสวยงาม ท่ีสงผลกระทบตอการทองเท่ียว ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝงเปลี่ยนแปลง
ไป เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจท้ังภาคประชาชนและภาพรวมของประเทศ นอกจากนี้ พบวาแนวปะการัง
ของประเทศไทยมีความเสียหายไมต่ํากวารอยละ 25 สัตวทะเลหายากของไทยเสียชีวิตไมต่ํากวาปละ 
300 ตัว ดวยสาเหตุตางๆ เชน การประมง และขยะทะเล ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการจัดการชายฝงทะเลให
ไดรับการฟนฟูเพ่ือคืนกลับมาสภาพเดิมอยางเรงดวน 

วัตถุประสงค 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการปญหาการกัดเซาะชายฝงอยางเปนระบบ โดยการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน 

ตัวช้ีวัด 

 ชายฝงท่ีถูกกัดเซาะไดรับการจัดการตามแนวทางและมาตรการ หรือมีโครงสรางท่ีเหมาะสม 

 

 

 



๑๔๑ 

 

ความสอดคลองกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2564 

•   ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม 

- กลยุทธท่ี 1.1  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชน
อยางยั่งยืน แผนงานท่ี 1.1.4 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

 โครงการเรงดวน (Flagship Projects) 

โครงการเรงดวนในการจัดการปญหาการกัดเซาะชายฝง ประกอบดวย ๕ โครงการ คือ 1) โครงการ
ศึกษาและจัดระบบกลุมหาด (Littoral Cell) 2) โครงการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางท่ีสงผลกระทบทางลบตอ
ระบบนิเวศชายฝง 3) โครงการพัฒนากฎหมายควบคุมกอสรางชายฝงทะเล 4) โครงการศึกษาวิจัยดาน
สมุทรศาสตร และ 5) โครงการศึกษาแนวทางปองกันและแกไขปญหากัดเซาะชายฝง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
ระยะเวลา 

ดําเนินโครงการ 
(ป พ.ศ.) 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

1. โครงการศึกษาและจัดระบบกลุมหาด (Littoral Cell) 

กิจกรรม 

- ศึกษาการจัดทําระบบ 
Littoral Cell ใน 
ฝงอาวไทยและ 
ฝงอันดามัน  

 

เพ่ือใหมีระบบการ
จัดการชายฝงท่ี
สอดคลองกับระบบ
นิเวศ 

 

4 ป 
(2560 - 2563) 

 

50 

 

- ทส (ทช.) 

 

 

- ทุก
หนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ 

 

- ศึกษาแนวทางและ
จัดทําแผนแมบทการ
บริหารจัดการพ้ืนท่ี
ชายฝงทะเล 

 ๓ ป 
(2560 - 2562) 

10 - ทส (ทช.) 

 

- ทุก
หนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ 

2. โครงการรื้อถอนส่ิงปลูกสรางท่ีสงผลกระทบทางลบตอระบบนิเวศชายฝง 

กิจกรรม 

- จัดทําแผนปฏิบัติการ
การรื้อถอนสิ่งปลูก
สรางท่ีสงผลกระทบตอ
การกัดเซาะชายฝง 

 

เพ่ือแกไขปญหาการ 
กัดเซาะชายฝง และ
ผลกระทบตอระบบ
นิเวศชายฝง 

 

 

๓ ป 
(2560 - 2562) 

 

5 

 

- ทส (ทช.) 

 

 

- ทุก
หนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ 

 

 

 



๑๔๒ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
ระยะเวลา 

ดําเนินโครงการ 
(ป พ.ศ.) 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

2. โครงการรื้อถอนส่ิงปลูกสรางท่ีสงผลกระทบทางลบตอระบบนิเวศชายฝง (ตอ) 

- ดําเนินการรื้อถอนสิ่ง 
ปลูกสรางชายฝงท่ี
สงผลกระทบตอระบบ
นิเวศชายฝง ท้ังท่ีกําลัง
ดําเนินการ และท่ีไมใช
ประโยชนแลว 

 3 ป 
(2560 - 2562) 

500 - ทส (ทช.) 

 

- ทุก
หนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ 

 

3. โครงการพัฒนากฎหมายควบคุมกอสรางชายฝงทะเล 

กิจกรรม 

-  ศึกษาขอมูลผลกระทบ
จากการกอสราง 
สิ่งปลูกสรางบริเวณ
ชายฝงทะเลและพ้ืนท่ี
โดยรอบ เพ่ือประกอบ 
การจัดทํากฎหมาย 
ขอบังคับเก่ียวกับการ
ควบคุมการกอสราง
ชายฝงทะเลอยางยั่งยืน 

- กําหนดมาตรการ
คุมครองชายหาด และ
กําหนดเขตถอยรน
ชายฝง (Setback 
(Zone) 

 

เพ่ือปองกันการเกิด 
การกัดเซาะชายฝง 

 

1 ป 
(2560) 

 

5 

 

- ทส (ทช.) 

- นร (สคก.) 

 

 

- ทุก
หนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ 

 

4. โครงการศึกษาวิจัยดานสมุทรศาสตร 

กิจกรรม 

- ประสานงานกับ
สถาบันวิจัยตางๆ เพ่ือ
พัฒนาแผนงานวิจัย
ดานสมุทรศาสตร 

 
เพ่ือใหการบริหาร
จัดการชายฝงทะเล
ยั่งยืน 

 
1 ป 

(2560) 

 
2 

 
- ทส (ทช.) 
- สกว. 
- วช. 

 
- หนวย
งานวิจัย
อ่ืน  ๆ

 

 
 
 

 

 

    



๑๔๓ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
ระยะเวลา 

ดําเนินโครงการ 
(ป พ.ศ.) 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

4. โครงการศึกษาวิจัยดานสมุทรศาสตร (ตอ) 

-  กําหนดงบประมาณวิจัย
รวมกับสถาบันวิจัยท่ี
เก่ียวของ 

 1 ป 
(2560) 

1 - ทส (ทช.) 
- สกว. 
- วช. 

- หนวย
งานวิจัย
อ่ืน  ๆ

 

- ดําเนินการวิจัยและนํา
ผลงานมาประยุกตใช 

 3 ป 
(2560 - 2562) 

20 - ทส (ทช.) 
- สกว. 
- วช. 

- หนวย
งานวิจัย
อ่ืน  ๆ

5. โครงการศึกษาแนวทางปองกันและแกไขปญหากัดเซาะชายฝง 

กิจกรรม 

- ศึกษาขอมูลดาน
วิศวกรรมชายฝง (สภาพ
พ้ืนท่ีชายฝง สภาพการ
เปลี่ยนแปลงของแนว
ชายฝง) 

 
เพ่ือกําหนดแนวทาง 
วิธีการปองกันและ
แกไขปญหากัดเซาะ
ชายฝงในระยะยาว
อยางยั่งยืน ท่ีเปนไป
ตามหลักวิชาการ และ
สอดคลองกับสภาพ
พ้ืนท่ี 

 
4 ป 

(2560 - 2563) 

 
100 

 
- ทส (ทช./
สผ.) 

- คค (จท.) 
- มท (อปท./
ยผ.) 

 
- ทุก
หนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ 

 

- ศึกษารูปแบบและ
โครงสรางเพ่ือปองกัน
และแกไขปญหาการกัด
เซาะชายฝงท่ีเหมาะสม
ตามหลักวชิาการ 
สอดคลองกับสภาพ
พ้ืนท่ีและสาเหตุของ
ปญหา 

- จัดตั้งคณะกรรมการ
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงจังหวดั ตาม
มาตรา 12 แหง
พระราชบัญญัติสงเสริม
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง พ.ศ. ๒๕๕๘ 



๑๔๔ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
ระยะเวลา 

ดําเนินโครงการ 
(ป พ.ศ.) 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

- สรางการมีสวนรวมของ
ชุมชนในพ้ืนท่ี โดยเปด
โอกาสใหภาคประชาชน 
มีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น และจัดการ 
ปองกันและแกไขปญหา
การกัดเซาะชายฝงผาน
เวทีประชาคม 

2.4 ปญหาการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 หลักการและเหตุผล 

 ซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เปนของเสียอันตรายชุมชนซ่ึงกําลัง
กลายเปนปญหาสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญของสังคมไทย เนื่องจากปริมาณการบริโภคเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว และผลิตภัณฑเหลานี้มีสารอันตรายและโลหะหนักหลายชนิดเปน
สวนประกอบ ปจจุบันการกําจัดซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ยังขาดระบบการจัดการท่ี
ถูกตองตามหลักวิชาการ สวนใหญจะถูกจัดการโดยกลุมรับซ้ือของเกาและผูประกอบการรายยอยซ่ึงเปน
ชาวบานท่ีมิไดจดทะเบียนโรงงานท่ีนําซากผลิตภัณฑเหลานี้มาถอดแยกชิ้นสวนเพ่ือนําวัสดุท่ีรีไซเคิลไดไป
ขาย ซ่ึงสรางรายไดมาก สวนเศษชิ้นสวนท่ีขายไมไดจะถูกท้ิงปะปนไปกับขยะมูลฝอยท่ัวไปหรือท้ิงตามท่ี 
รกรางวางเปลา รวมถึงมีการจัดการชิ้นสวนอยางไมถูกวิธี เชน การเผาสายไฟและชิ้นสวนพลาสติกเพ่ือแยก
ทองแดงและโลหะ และการเทน้ํากรดจากแบตเตอรี่รถยนต เปนตน การถอดแยกชิ้นสวนและการสกัดโลหะ
จากซากผลิตภัณฑเหลานี้อยางไมถูกวิธีจะกอใหเกิดความเสี่ยงดานสุขภาพตอผูท่ีเก่ียวของและเกิดการ
ปนเปอนของโลหะหนักในสภาพแวดลอม จากขอมูลของกรมควบคุมมลพิษ พบวาในป พ.ศ. 2557  
มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนท่ัวประเทศ 26.19 ลานตัน ในจํานวนนี้เปนของเสียอันตราย 2.69 ลานตัน 
จําแนกเปนของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม 2.06 ลานตัน และของเสียอันตรายจากชุมชน 0.63 
ลานตัน โดยของเสียอันตรายจากชุมชนสวนใหญเปนซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส ประมาณ 0.37 ลานตัน และของเสียอันตรายประเภทอ่ืนๆ จากครัวเรือน 0.26 ลานตัน 

 ประเทศไทยมีแหลงชุมชนคัดแยกซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
กระจายอยูท่ัวประเทศเกือบ 100 แหง โดยพ้ืนท่ีท่ีมีการดําเนินการสวนใหญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ไดแก จังหวัดกาฬสินธุ บุรีรัมย และอุบลราชธานี ขณะท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ซ่ึงเปนหนวยงานหลัก
ท่ีมีหนาท่ีในการเก็บรวบรวมและกําจัดของเสียอันตรายจากชุมชนเชนเดียวกับขยะมูลฝอยท่ัวไป แตปจจุบัน 
อปท. สวนใหญยังไมมีนโยบายชัดเจนในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนท่ีถูกตอง ดังนั้น ของเสียอันตราย
จากชุมชนสวนใหญจึงถูกท้ิงและกําจัดรวมกับมูลฝอยท่ัวไปในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของ อปท. ซ่ึงระบบ
กําจัดไมไดออกแบบมาเพ่ือชวยปองกันการปนเปอนของสารอันตรายท่ีเปนองคประกอบในของเสียอันตราย
จากชุมชนสูสิ่งแวดลอม และอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดลอมได 



๑๔๕ 

 

อีกท้ังยังไมมีกฎหมายเก่ียวกับการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จึง
ทําให อปท. ตองแบกรับภาระคาใชจายในการจัดการของเสียอันตรายจากหนวยงานใหญๆ และสถาน
ประกอบการตางๆ ในพ้ืนท่ี อยางไรก็ตาม ปจจุบันยังไมมีศูนยกําจัดของเสียอันตรายในภูมิภาค ไมมีโรงงาน
รีไซเคิลซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอยางครบวงจรในประเทศ และยังไมมี
ระบบการเรียกคืน หรือจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และซากผลิตภัณฑ
อ่ืนๆ อยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

การดําเนินงานของภาครัฐที่ผานมา คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ภายใตรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิรูปดานสิ่งแวดลอมและ
กําหนดใหขยะมูลฝอยเปนวาระแหงชาติ ภายใต Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  
ซ่ึงกําหนดใหมีการจัดการขยะและของเสียอันตราย 4 วิธี คือ (1) แกไขปญหาขยะตกคาง (2) สรางรูปแบบ
การจัดการขยะมูลฝอยใหม (3) วางระเบียบ มาตรการ และ (4) สรางวินัยคนในชาติ โดยไดกําหนดแนวทาง 
ในการจัดการขยะตกคางจากตนทาง ดวยการลดปริมาณขยะและแยกขยะตั้งแตแหลงกําเนิด การจัดการ 
กลางทางโดยใหจัดเก็บแยกประเภทและใชประโยชนขยะ และการจัดการปลายทางใหมีการกําจัดท่ีถูกตอง
และนําไปผลิตเปนพลังงาน รวมถึงสงเสริมใหจังหวัดจัดหาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม เพ่ือเปนศูนยรวบรวมของเสีย
อันตรายจากชุมชน สงเสริมการคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน เก็บรวบรวมในภาชนะรองรับของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสงไปกําจัดในสถานท่ีกําจัดอยางถูกตองอยางนอยจังหวัดละ 1 แหง หรือ
มากกวา 1 แหง ซ่ึงข้ึนอยูกับความพรอมของจังหวัด ตลอดจนสงเสริมและรณรงคใหมีการเรียกคืนซาก
ผลิตภัณฑในจังหวัด 

วัตถุประสงค 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
ในพ้ืนท่ีชุมชน 

ตัวช้ีวัด 

ของเสียอันตรายชุมชนไดรับการรวบรวมและสงไปกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ  
ไมนอยกวารอยละ 30 

ความสอดคลองกับแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2564 

• ยุทธศาสตรท่ี ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี ไดรับการปองกัน บําบัด และฟนฟู 

- กลยุทธท่ี 2.๑ การปองกัน ลด และขจัดมลพิษ แผนงานท่ี ๒.๑.๔  การจัดการขยะมูลฝอย

ชุมชน และของเสียอันตราย 

 โครงการเรงดวน (Flagship Projects) 

 โครงการเรงดวนในการแกไขปญหาการกําจัดซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ในพ้ืนท่ีชุมชน ประกอบดวย 3 โครงการ คือ 1) โครงการผลักดันรางกฎหมายการจัดการซากผลิตภัณฑ
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2) โครงการศึกษาแนวทางการกําหนดเขตพ้ืนท่ีการจัดการซากผลิตภัณฑ
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และการนํากลับมาใชใหม และ 3) โครงการสนับสนุนงานวิจัยการนําซาก
ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกลับมารีไซเคิลไปเปนวัตถุดิบตนกําเนิด 



๑๔๖ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
ระยะเวลา 

ดําเนินโครงการ 
(ป พ.ศ.) 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

1. โครงการผลักดันรางกฎหมายการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

กิจกรรม 
- ศึกษาเพ่ือยกราง

กฎหมายการจัดการซาก
ผลิตภัณฑเครื่องใช 
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

 
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการซาก
ผลิตภัณฑเครื่องใช 
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

 
๓ ป 

(2560 - 2562) 

 
5 

 
- ทส  
(คพ.) 

 

 
- ทุก
หนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ 

 
- นําเสนอรางกฎหมาย

การจัดการซาก
ผลิตภัณฑ
เครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสตอ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ
เพ่ือใหความเห็นและ
ขอเสนอแนะ 

     

-  เสนอรางกฎหมายการ
จัดการซากผลิตภัณฑ
เครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสเขาสู
กระบวนการข้ันตอน
การเสนอกฎหมาย 

     

2. โครงการศึกษาแนวทางการกําหนดเขตพ้ืนท่ีการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
และการนํากลับมาใชใหม 

กิจกรรม 
- ศึกษาเพ่ือกําหนดเขต

พ้ืนท่ีการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ
เครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส 

 
- เพ่ือใหการจัดการซาก

ผลิตภัณฑครื่องใช
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
มีความเหมาะสม และ
ลดผลกระทบตอชุมชน 

- เพ่ือเสริมสรางขีด
ความสามารถของผูท่ี
เก่ียวของในการจัดการ
ซากผลิตภัณฑครื่องใช
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ท่ีถูกตอง 
 

 
๓ ป 

(2560 - 2562) 

 
10 

 
- ทส (คพ.) 
 

 
- ทุก
หนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ 



๑๔๗ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
ระยะเวลา 

ดําเนินโครงการ 
(ป พ.ศ.) 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

2. โครงการศึกษาแนวทางการกําหนดเขตพ้ืนท่ีการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
และการนํากลับมาใชใหม (ตอ) 

- ดําเนินงานรวมกับ
หนวยงานดานผังเมือง
เพ่ือกําหนดเขตพ้ืนท่ีการ
จัดการซากผลิตภัณฑ
เครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส 

 ๓ ป 
(2560 - 2562) 

2 - ทส (คพ.) 
- มท (ยผ.) 
 
 

- ทุก
หนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ 

 

- สงเสริมใหผูผลิตและ 
ผูจําหนายมีความ
รับผิดชอบในการเรียก
คืนซากผลิตภัณฑ 
เพ่ือใหมีการนํากลับมา
จัดการอยางถูกหลัก
วิชาการ 

๔ ป 
(๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

๒๐ - ทส (คพ.) - ทุก
หนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ 

 

3. โครงการสนับสนุนงานวิจัยการนําซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกลับมารีไซเคิลไปเปน
วัตถุดิบตนกําเนิด 

กิจกรรม 

- ประสานงานกับ
สถาบันวิจัยตางๆ เพ่ือ
พัฒนาแผนงานวิจัย
ดานการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ
เครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส 

 
เพ่ือพัฒนาการนําซาก
ผลิตภัณฑ
เครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสมา 
รีไซเคิลได ซ่ึงจะชวย
ใหมีการใชทรัพยากร
อยางคุมคาและมี
ประสิทธิภาพ 

 
1 ป 

(256๑) 

 
2 

 
- ทส (คพ./ 
สผ.) 

- สกว. 
- วช. 

 
- มหาวทิยาลัย 
 

- กําหนดงบประมาณ
วิจัยรวมกับสถาบันวิจัย 
ท่ีเก่ียวของ 

1 ป 
(256๑) 

1 - ทส (คพ.)  
- สกว. 
- วช. 

- มหาวทิยาลัย 
 

- ดําเนินการวิจัยและ 
นําผลงานมา
ประยุกตใช 

3 ป 
(256๑ - 256๓) 

20 - ทส (คพ.)  
- สกว. 
- วช. 

- มหาวทิยาลัย 
 

  



๑๔๘ 

 

๓.  การติดตามประเมินผล 

การติดตามประเมินผลการดําเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2564  
มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานของหนวยงานและภาคีเครือขายตางๆ ท่ีเก่ียวของ วามี
การดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ
แนวทางการปฏิบัติและมาตรการภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือไม และผลการดําเนินงานดังกลาว
ตอบสนองตอวิสัยทัศนและเปาหมายของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ มากนอยเพียงใด ท้ังนี้ การติดตาม
ประเมินผล ประกอบดวย ระยะเวลา กลไก และข้ันตอนการติดตามประเมินผล ดังนี้ 

๓.๑ ระยะเวลาการติดตามประเมินผล แบงเปน ๒ ระยะ คือ 

๑) ระยะท่ี 1 การติดตามประเมินผลตามเปาหมายของแผนฯ ในระยะ 2 ป หลังจากการ
ประกาศใชแผนฯ เพ่ือรายงานความกาวหนา และนําผลการประเมินท่ีไดมาใชประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงแผนงาน โครงการและแนวทางการปฏิบัติใหมีความสอดคลองกับสถานการณ และใชกําหนด 
กลยุทธในการขับเคลื่อนแผนฯ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว  

2) ระยะท่ี ๒ การติดตามประเมินผลตามเปาหมายของแผนฯ เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาของแผน  
(5 ป) เพ่ือรวบรวมปญหา อุปสรรคจากการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติท่ีไดเสนอไวในแผนฯ มาใช
ประกอบการจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในอนาคต  

๓.๒ กลไกการติดตามประเมินผล มีดังนี ้

๑) จัดตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล โดยองคประกอบของกรรมการ ประกอบดวย 
ผูแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ และภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ ไดแก ผูแทนจากสวนราชการท่ีเก่ียวของ 
นักวิชาการ และผูเชี่ยวชาญดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจากสถาบันการศึกษา สมาชิกสภา 
ท่ีปรึกษาในสวนท่ีเก่ียวของ กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ผูแทนภาคเอกชน 
ผูแทนภาคประชาสังคม และผูแทนองคกรเอกชนอิสระดานสิ่งแวดลอม เพ่ือทําหนาท่ีในการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2564 

  2) จัดตั้งคณะทํางานยอย เพ่ือรวบรวมขอมูลท่ีจะใชในการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแนวทางการปฏิบัติภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2564 และจัดทํารายงาน
ความกาวหนาผลการดําเนินงานทุก 6 เดือน ใหผูบริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมรับทราบ นอกจากนี้ ควรเสนอรายงานดังกลาวใหผูบริหารระดับสูงของหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ไดรับทราบดวย ซ่ึงหากมีกรณีท่ีบางแผนงานไมสามารถดําเนินการได ควรมีการหารือรวมกันระหวาง
หนวยงานรับผิดชอบ หนวยงานดานนโยบายและแผน และผูบริหารของหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือวิเคราะห
หาสาเหตุของปญหา เพ่ือจะไดดําเนินการแกไขปญหา และทําใหภารกิจบรรลุตามเปาหมายได  

 ๓) การมีสวนรวมของภาคประชาชน เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเปนไปอยางมีคุณภาพ กระจายไปสูทุกพ้ืนท่ีไดอยางท่ัวถึงและเปนธรรม และตอบสนองตอ
ความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง นอกจากนี้ การมีสวนรวมของภาคประชาชนยังเปนกลไกสําคัญ
ในการขับเคลื่อนการติดตามประเมินผลดวย โดยเริ่มจากการใหขอมูลขาวสาร การแสดงความคิดเห็น  
การรวมติดตาม และรวมตรวจสอบตั้งแตเริ่มและระหวางการดําเนินโครงการตางๆ ของหนวยงานภาครัฐท่ี
มีการดําเนินงานในพ้ืนท่ีชุมชน และอาจสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี 
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 ๔) จัดทําคูมือการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2564 
โดยมีขอมูลตัวชี้วัด หรือ Baseline Data เพ่ือใชในการติดตามประเมินผล พรอมท้ังใหระบุหนวยงาน
เจาของขอมูลระดับกรม และการประสานงานเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ เปนตน 

  ๓.๓ ข้ันตอนการติดตามประเมินผล ประกอบดวย 5 ข้ันตอนหลักคือ 

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาและทําความเขาใจแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม และตัวชี้วัด 

ข้ันตอนท่ี 2 กําหนดเกณฑเปรียบเทียบในการติดตามประเมินผล 

ข้ันตอนท่ี 3 รวบรวมขอมูลและจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด 

ข้ันตอนท่ี 4 วิเคราะหและประมวลผล 

ข้ันตอนท่ี 5 จัดทํารายงานการติดตามประเมินผล 
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ตัวช้ีวัด แหลงขอมูล คําอธิบายตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม  

1.1 ประกาศใชแผนท่ี
แนวเขตพ้ืนท่ีปาท่ีมี
แนวเขตเดียวกัน 
(One Map) และ
จํานวนพ้ืนท่ีจัดท่ีดิน 
ทํากินใหชุมชน  

- ทส (ปม./อส./สผ.) 

- กษ (พด./สปก.) 

- พม (พส.) 

- มท (ทด./อปท.)  

 

One Map หมายถึง แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ 
แบบบูรณาการ มาตราสวน 1 : 4,000 (One Map) 
ในรูปแบบดิจิทัล เพ่ือใหประเทศไทยมีแผนท่ีประเทศท่ี
แสดงขอบเขตท่ีดินทุกประเภทท่ีชัดเจน ไมทับซอน 
ถูกตอง ตรงตามกฎหมายบนมาตรฐานแผนท่ี มาตราสวน 
1 : 4,000 และเพ่ือใหทุกสวนราชการยึดถือและ
นําไปใชในแนวทางเดียวกัน ไมวาจะเปนแนวเขตท่ีดิน
ของรัฐหรือท่ีดินของเอกชนจะตอกันสนิท ไมทับซอน
หรือมีชองวาง สามารถนําไปกําหนดเปนแผนการใช
ประโยชนท่ีดินแบบบูรณาการในอนาคต 

ท่ีดินของรัฐ หมายถึง ท่ีดินท่ีรัฐเปนเจาของและอยูภายใต
การกํากับดูแลและบริหารจัดการโดยหนวยงานรัฐ 
ไดแก พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
นิคมสรางตนเอง ท่ีราชพัสดุ ท่ีทางหลวง แมน้ํา และ
ท่ีดินสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับประชาชนใช
ประโยชนรวมกัน  

ขอมูลท่ีตองการ  

แผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน 
1 : 4000 

หนวยวัด :    ประกาศใช / ไมประกาศใช 

  โครงการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชน เปนการดําเนินงาน
ภายใตนโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) 
ท่ีไดแถลงไวตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ (วันท่ี 12 
กันยายน 2557) เรื่อง การสรางสมดุลระหวางการ
อนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน และคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบใหออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

คําอธิบายตัวชี้วัด 
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คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ พ.ศ. 2557 
หรือ “คทช.” ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และ 
คทช. ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายฯ 
4 ชุด ประกอบดวย คณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดิน 
คณะอนุกรรมการจัดท่ีดิน คณะอนุกรรมการสงเสริม
และพัฒนาอาชีพ และคณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดิน
จังหวัด วัตถุประสงคของโครงการฯ เพ่ือจัดหาท่ีดิน 
ทํากินใหแกราษฎรผูยากไร ไมมีท่ีทํากิน ในลักษณะ
แปลงรวมโดยไมใหกรรมสิทธิ์ แตอนุญาตใหเขาทํา
ประโยชนในท่ีดินของรัฐเปนกลุมหรือชุมชนตามหลักเกณฑ
และเง่ือนไขท่ี คทช. กําหนดในรูปแบบสหกรณ หรือ
รูปแบบอ่ืนท่ีเหมาะสม ซ่ึงท่ีดินท่ีมีความเหมาะสมและ
มีศักยภาพในการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชน ตองเปนท่ีดิน
ของรัฐท่ีมีราษฎรครอบครอง และพ้ืนท่ีวางเปลา ไมมี 
ผูครอบครองและมีศักยภาพในการจัดท่ีดิน ประกอบดวย 
พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ พ้ืนท่ีปาไมถาวร พ้ืนท่ีปาชายเลน 
ท่ีดินสาธารณประโยชน พ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน นิคมสหกรณ 
นิคมสรางตนเอง และท่ีราชพัสดุ 

ขอมูลท่ีตองการ :  

จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดจัดท่ีดินทํากินใหชุมชน 

หนวยวัด : พ้ืนท่ี (ไร) 

1.2 รอยละของพ้ืนท่ีการ
ถือครองท่ีดินแตละ
ประเภทเทียบกับ
พ้ืนท่ีท้ังประเทศ 

- ทส (ปม./อส./สผ.) 

- กค (ธร.) 

- กษ (พด./กสส./สปก.) 

- พม (พส.) 

- มท (ทด./อปท.) 

 

การถือครองท่ีดิน ท่ีดินในประเทศไทย แบงออกเปน  
2 ประเภทหลักคือ ท่ีดินของรัฐ และท่ีดินของเอกชน  
ท่ีดินของรัฐ จําแนกออกเปน 2 ประเภท ไดแก (1) ท่ีดิน
อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ประกอบดวย ท่ีดิน 
รกรางวางเปลา ท่ีดินท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกัน 
(เชน ถนน แมน้ํา ลําคลอง ภูเขา หวย หนอง คลอง บึง 
ทะเลสาบ เกาะ และท่ีชายทะเล) และท่ีดินท่ีใชเพ่ือ
ประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ (ไดแก ศาลากลาง
จังหวัด ท่ีวาการอําเภอ และกระทรวง) (2) ท่ีดินอันเปน
ทรัพยสินของแผนดิน ไดแก พ้ืนท่ีปาไมตามกฎหมาย 
(พ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจ ปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ 
วนอุทยาน เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา) 
เขตปฏิรูปท่ีดิน (ส.ป.ก. 4-01) ท่ีนิคมสรางตนเอง 
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และท่ีราชพัสดุ สวนท่ีดินของเอกชน จําแนกออกเปน 
2 ประเภทตามสิทธิในท่ีดินไดแก (๑) ท่ีมีเอกสารสิทธิ
ท่ีดินเปนกรรมสิทธิ์ และ (๒) ท่ีมีเอกสารสิทธิท่ีดินท่ี
เปนสิทธิครอบครอง 

ขอมูลท่ีตองการ :  

1.  พ้ืนท่ีถือครองท่ีดิน จําแนกตามประเภทท่ีดิน (ลานไร) 
2.  พ้ืนท่ีประเทศ (ลานไร) 

สูตรการคํานวณ :  

[ประเภทพ้ืนท่ีการถือครองท่ีดิน ÷ พ้ืนท่ีประเทศ] x 100 

หนวยวัด :  รอยละ 

1.3 พ้ืนท่ีท่ีมีสภาพปา  
รอยละ 40 ของพ้ืนท่ี
ประเทศ แบงเปน 
พ้ืนท่ีปาอนุรักษ 
รอยละ 25 และ
พ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจ 
รอยละ 15 

- ทส (ปม./อส./ทช.) 

- กษ (สปก.) 

พ้ืนท่ีปาอนุรักษ หมายถึง ปาท่ีประกาศเปนพ้ืนท่ีคุมครอง
ปาไม ตามพระราชบัญญัติ อุทยานแห งชาติ  และ
พระราชบัญญัติเขตรักษาพันธุสัตวปา เพ่ือการอนุรักษ 
สิ่งแวดลอม ดิน น้ํา พันธุพืช และพันธุสัตวท่ีมีคุณคาหายาก 
เพ่ือการปองกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้ําทวมและการ
พังทลายของดิน รวมท้ังเพ่ือประโยชนดานการศึกษา การ
วิจัย นันทนาการของประชาชน และความม่ันคงของชาติ 
โดยหามมิใหบุคคลเขาไปใชประโยชนโดยไมไดรับอนุญาต 
ปาอนุรักษท่ีสําคัญ ไดแก อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุ
สัตวปา เขตหามลาสัตวปา เขตอนุรักษปาชายเลน  
วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร และสวนรุกขชาติ พ้ืนท่ี
ปาอนุรักษ แบงออกเปน 2 สวน คือ  
๑. พ้ืนท่ีปาอนุรักษตามกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตร ี
หมายถึง พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติท่ีไดประกาศเปนพ้ืนท่ีปา
อนุรักษตามกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไปแลว ซ่ึงจะรวมถึงอุทยาน
แหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา พ้ืนท่ีลุมน้ําชั้น 1 และ
พ้ืนท่ีเขตอนุรักษปาชายเลน 

2. พ้ืนท่ีปาอนุรักษเพ่ิมเติม หมายถึง พ้ืนท่ีปาสงวน
แหงชาติท่ีมีสภาพปาสมบูรณหรือมีศักยภาพเหมาะสมตอ
การอนุรักษธรรมชาติ  เพ่ือรักษาไว ซ่ึงความสมดุลของ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ  
ท่ีประกาศใชหลังพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 
2504 
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ปาเศรษฐกิจ หมายถึง พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติท่ีกําหนดไว
เพ่ือการผลิตไมและของปา รวมถึงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจตามนัย
มติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําและ
การจําแนกเขตการใชประโยชนท่ีดินปาไมในพ้ืนท่ีปาชายเลน 
ปาสงวนแหงชาติท่ีถูกกําหนดใหเปนปาคอนขางเสื่อมโทรม
และใกลเขตชุมชน เชน พ้ืนท่ีพัฒนาปาธรรมชาติ เปนตน 

ขอมูลท่ีตองการ :  

1. พ้ืนท่ีปาอนุรักษ 
2. พ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจ 

3. พ้ืนท่ีประเทศ 

สูตรการคํานวณ :   
([พ้ืนท่ีปาอนุรักษ+พ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจ] ÷ พ้ืนท่ีประเทศ) 
x 100 

หนวยวัด :  รอยละ 

1.4 ระดับการดําเนินงาน
การจัดการทรัพยากร
น้ําแบบบูรณาการ 
IWRM (ดัชนี 0 - 100) 

- ทส (ทน./ทบ.) 

- กษ (ชป.) 

การจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ (Integrated 
Water Resource Management : IWRM) เปน
กระบวนการท่ีสงเสริมใหเกิดการประสานความรวมมือ
การพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ํา ท่ีดิน และทรัพยากรท่ี
เก่ียวของสัมพันธกัน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดดาน
เศรษฐกิจ และความเทาเทียมกันดานสวัสดิการสังคม 
โดยอยูบนฐานความยั่งยืนของระบบนิเวศวิทยา และ 
ท่ีสําคัญทรัพยากรน้ําควรไดรับการจัดการภายใตขอบเขต
ความเปนลุมน้ํา ภายใตหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวม
ของสาธารณะ ท้ังนี้ หลักเกณฑสําคัญตามหลักการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ ตองคํานึงถึงสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ดังนี้ 
- ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของการใชน้ํา เนื่องจาก
ทรัพยากรน้ําและงบลงทุนเริ่มขาดแคลน ประกอบกับ
น้ํายังเปนทรัพยากรท่ีมีอยูจํากัดและเปราะบาง อีกท้ัง
มีความตองการเพ่ิมข้ึน ดังนั้น การใชน้ําจึงตองใชใหได 
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

- ความเสมอภาคและทัดเทียมกัน ซ่ึงเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐาน
ของทุกคนท่ีตองการไดรับน้ําในปริมาณและคุณภาพ 
ท่ีเหมาะสม เพ่ือการดํารงชีพท่ีดี 
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ขอมูลท่ีตองการ :  

ระดับการดําเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ําแบบ
บูรณาการ IWRM 
หนวยวัด :  ดัชนี (0 - 100) 

1.5 รอยละของพ้ืนท่ีดิน
ท่ีถูกทําใหเสื่อมโทรม
เทียบกับพ้ืนท่ีดิน
ท้ังหมด 

- กษ (พด.) ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรดิน หมายถึง การลดลง
ของศักยภาพของทรัพยากรดินท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการ
ทางธรรมชาติหรือกิจกรรมของมนุษย ดินท่ีมีปญหาและ
ขาดความอุดมสมบูรณในประเทศไทย ไดแก ดินอินทรีย 
ดินเค็ม ดินเปรี้ยวจัด ดินคอนขางเปนทราย ดินทรายจัด 
และดินตื้น ซ่ึงสงผลกระทบตอการใชประโยชนท่ีดิน
ของมนุษยใหลดลงท้ังทางดานคุณภาพและปริมาณ 

ขอมูลท่ีตองการ :  

1. พ้ืนท่ีดินท่ีถูกทําใหเสื่อมโทรม (ไร) 

2. พ้ืนท่ีดินท้ังหมด (ไร) 

สูตรการคํานวณ :   

(พ้ืนท่ีดินท่ีถูกทําใหเสื่อมโทรม ÷ พ้ืนท่ีดินท้ังหมด) x 100 

หนวยวัด :  รอยละ 

1.6 ชายฝงท่ีถูกกัดเซาะ
ไดรับการจัดการตาม
แนวทางและ
มาตรการ หรือมี
โครงสรางท่ี
เหมาะสม   

- ทส (ทช./อส.) 

- คค (จท.) 
ขอมูลท่ีตองการ :  

ระยะทางชายฝงถูกกัดเซาะท่ีไดรับการจัดการตาม
แนวทางและมาตรการ หรือมีโครงสรางท่ีเหมาะสม 
(เปาหมายคือ ระยะทาง ๕๐ กิโลเมตร)  

หนวยวัด :  ระยะทาง (กิโลเมตร) 

1.7 ปะการังท่ีมีชีวิตมี
ปริมาณเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 3 - 9 

- ทส (ทช./อส.) ขอมูลท่ีตองการ :  

อัตราการเปลี่ยนแปลงของปะการังท่ีมีชีวิต 
1. ปริมาณปกคลุมพ้ืนท่ีของปะการังท่ีมีชีวิต 

  ณ ปท่ี t 

2. ปริมาณปกคลุมพ้ืนท่ีของปะการังท่ีมีชีวิต 
  ณ ปท่ี t-1 

(หมายเหต:ุ t = ป พ.ศ.) 
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สูตรการคํานวณ :  

[(ปริมาณปกคลุมพ้ืนท่ีของปะการังท่ีมีชีวิต (ปท่ี t)  
- ปริมาณปกคลุมพ้ืนท่ีของปะการังท่ีมีชีวิต (ปท่ี t-1)) 
÷ ปริมาณปกคลุมพ้ืนท่ีของปะการังท่ีมีชีวิต (ปท่ี t-1)]  
x 100 

หนวยวัด :  รอยละ 

1.8 อัตราการจับสัตวน้ํา
ตอการลงแรงประมง
ทะเล (Catch Per 
Unit Effort : 
CPUE) ใน ๑ ชั่วโมง 
ในนานน้ําไทย 

- กษ (กปม.) อัตราการจับสัตวน้ําตอการลงแรงประมงทะเล 
(Catch Per Unit Effort : CPUE) ใน ๑ ช่ัวโมง หมายถึง 
ปริมาณสัตวน้ําท่ีจับไดตอหนึ่งหนวยการลงแรงประมง
ของเรือประมง สํารวจโดยการสุมตัวอยางเครื่องมือประมง 
8 ชนิด ไดแก อวนลากแผนตะเฆ (5 ระดับความลึก) 
อวนลากคู (4 ระดับความลึก) อวนลากคานถาง อวนลอมจับ 
อวนลอมจับปลากะตัก อวนลอยปลาอินทรีย อวนติดปลาทู 
และอวนรุน 

ขอมูลท่ีตองการ :  

อัตราการจับสัตวน้ําตอการลงแรงประมงทะเล  
ใน ๑ ชั่วโมง ในนานน้ําไทย (กิโลกรัมตอชั่วโมง) 

หนวยวัด :  กิโลกรัมตอชั่วโมง  

1.9 ยุทธศาสตร นโยบาย 
และแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรแร
ไดรับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี 

- ทส (ทธ.) ขอมูลท่ีตองการ :  

ยุทธศาสตร นโยบาย และแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรแร ท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

หนวยวัด :  เห็นชอบ / ไมเห็นชอบ 

1.10 อัตราการสูญเสีย
ชนิดพันธุท่ีถูก
คุกคาม ชนิดพันธุ
เฉพาะถ่ิน และ
แหลงท่ีอยูอาศัย
ตามธรรมชาติ 

- ทส (ปม./อส./ทช./
อสพ./สผ.) 

- กษ 

- วท 

- สธ 

 

ขอมูลท่ีตองการ :  

๑. จํานวนชนิดพันธุท่ีถูกคุกคามหรือใกลสูญพันธุ ชนิด
พันธุเฉพาะถ่ิน และแหลงท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติ 
ตามทะเบียนรายชื่อพรรณพืชท่ีถูกคุกคามของ
ประเทศไทย และทะเบียนรายการชนิดพันธุของสัตว
ท่ีมีกระดูกสันหลังท่ีถูกคุกคามของประเทศไทย 

2. จํานวนชนิดพันธุ ท่ีถูกคุกคามหรือใกลสูญพันธุ  
ชนิดพันธุ เฉพาะถ่ิน และแหลงท่ีอยูอาศัยตาม
ธรรมชาติท่ีสูญเสียไป 
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สูตรการคํานวณ :   

(จํานวนชนิดพันธุ ท่ีถูกคุกคาม ชนิดพันธุ เฉพาะถ่ิน 
และแหลงท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติท่ีสูญเสียไป ÷ 
จํานวนชนิดพันธุท่ีถูกคุกคาม ชนิดพันธุเฉพาะถ่ิน และ
แหลงท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติตามทะเบียนรายชื่อฯ) x 
100 

หนวยวัด :  รอยละ 

1.11 สัดสวนเรื่อง
รองเรียนดาน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมท่ีไดรับ
การดําเนินการ 

- ทส ขอมูลท่ีตองการ :  

1. จํานวนเรื่องรองเรียนดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมท่ีไดรับการดําเนินการ (รายป) 

2. จํานวนเรื่องรองเรียนดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมท้ังหมด (รายป) 

สูตรการคํานวณ :   

(จํานวนเรื่องรองเรียนดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมท่ีไดรับการดําเนินการ ÷ จํานวนเรื่อง
รองเรียนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ท้ังหมด) x 100 

หนวยวัด :  รอยละ 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีดี ไดรับการปองกัน บําบัดและฟนฟู 

2.1 คุณภาพน้ําใน 
แหลงน้ําผิวดินอยูใน 
เกณฑดีรอยละ 80 

- ทส (คพ.) 

- มท (อปท.) 

- อก (กรอ.) 

เกณฑคุณภาพน้ํา หมายถึง ระดับของการแบงชั้น
คุณภาพน้ําท่ีไดจากการคํานวณคาดัชนีคุณภาพน้ําท่ี
กําหนด มี 4 ระดับ ไดแก ดี พอใช เสื่อมโทรม และ
เสื่อมโทรมมาก โดยคาท่ีคํานวณไดสามารถแบงออกเปน
ระดับของเกณฑคุณภาพน้ําได ดังนี้ 

- คาระหวาง 71 - 100 คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี 

- คาระหวาง 61 - 70 คุณภาพน้ําอยูในเกณฑ
พอใช 

- คาระหวาง 31 - 60 คุณภาพน้ําอยูในเกณฑ  
    เสื่อมโทรม 

- คาระหวาง 0 ถึง 30    คุณภาพน้ําอยูในเกณฑ 
    เสื่อมโทรมมาก 
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คุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินอยูในเกณฑดี หมายถึง 
แหลงน้ําท่ีรับน้ําท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท และ
สามารถเปนประโยชนเพ่ือ 
1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรค 
2) ตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา

ท่ัวไปกอน 
3) การเกษตร 

ขอมูลท่ีตองการ :  

๑. จํานวนแมน้ําสายหลักและคลองสายหลักท้ังประเทศ 

2. จํานวนแมน้ํ าสายหลักและคลองสายหลักท่ีมี
คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี 

สูตรการคํานวณ :   
(จํานวนแมน้ําสายหลักและคลองสายหลักท่ีมีคุณภาพน้ํา
อยูในเกณฑดี ÷ จํานวนแมน้ําสายหลักและคลองสาย
หลักท้ังประเทศ) x 100 

หนวยวัด :  รอยละ 

2.2  คุณภาพอากาศมี
จํานวนวันท่ีคาฝุน
ละอองขนาดเล็กไมเกิน 
10 ไมครอน (PM10) 

อยูในเกณฑมาตรฐาน
รอยละ ๙๙ 

- ทส (คพ.) การประเมินคุณภาพอากาศ จะใชมาตรฐานคาฝุนละออง
ขนาดไมเกิน 10 ไมครอน หรือคา PM10 เปนมาตรฐาน

การตรวจวัด กลาวคือ คุณภาพอากาศในเขตควบคุม
มลพิษและเขตเมือง โดยเฉพาะฝุนละอองจะอยูในเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยฝุนละออง
ในบริเวณท่ัวไปมีคาเฉลี่ย 1 ป ไมเกิน 0.1 มิลลิกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร และฝุนละอองในบริเวณริมถนนจะมีความ
เขมขนเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด ไมเกิน 0.3 มิลลิกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร 

ขอมูลท่ีตองการ :  
1. จํานวนวันท่ีคาฝุนละออง (ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 

10 ไมครอน หรือ PM10) อยูในเกณฑมาตรฐาน 
2. จํานวนวันท่ีตรวจวัด 

สูตรการคํานวณ :   
(จํานวนวันท่ีคาฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน 
หรือ PM10 อยูในเกณฑมาตรฐาน ÷ จํานวนวันท่ีตรวจวัด) 

x 100 

หนวยวัด :  รอยละ 
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2.3 ขยะมูลฝอยชุมชน 
ไดรับการจัดการอยาง
ถูกตองตามหลัก
วิชาการ ไมนอยกวา
รอยละ 75 โดยมี
อัตราการนํา 
ขยะมูลฝอยกลับมาใช
ประโยชน (Recycle) 
ไมนอยกวารอยละ 30 
ของปริมาณขยะ 
มูลฝอยท่ัวประเทศ 

- ทส (คพ.) 

- มท (อปท.) 

ขยะมูลฝอยชุมชน ไดรับการจัดการอยางถูกตองตาม
หลักวิชาการไมนอยกวารอยละ 75 

ขอมูลท่ีตองการ :  

1. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีมีการจัดการอยาง

ถูกตองตามหลักวิชาการ 

2. ปริมาณขยะมูลฝอยท่ัวประเทศ 

สูตรการคํานวณ :   

(ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีมีการจัดการอยางถูกตอง

ตามหลักวิชาการ ÷ ปริมาณขยะมูลฝอยท่ัวประเทศ) x 
100 

หนวยวัด :  รอยละ 

อัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน ไมนอยกวา

รอยละ 30 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ัวประเทศ 

การนํากลับมาใชใหม (Recycle) หมายถึง การจัดการ

วัสดุท่ีใชแลวใหกลับมามีคุณภาพดังเดิม โดยนําไปผาน
กระบวนการตางๆ เพ่ือแปรสภาพ เชน การหลอม เพ่ือให

เปนวัสดุใหมแลวนํากลับมาใชไดอีก เปนตน 

ขอมูลท่ีตองการ : 

1. ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนํากลับมาใชใหม 
2. ปริมาณขยะมูลฝอยท่ัวประเทศ 

สูตรการคํานวณ :   

(ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนํากลับมาใชใหม ÷ ปริมาณ
ขยะมูลฝอยท่ัวประเทศ) x 100 

หนวยวัด :  รอยละ 

2.4 ของเสียอันตราย
ชุมชนไดรับการ
รวบรวมและสงไป
กําจัดอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการ  
ไมนอยกวารอยละ 30 

- ทส (คพ.) 

- มท (อปท.) 

ของเสียอันตรายจากชุมชน หมายถึง ของเสีย
อันตรายท่ีเกิดจากกิจกรรมตางๆ ในครัวเรือนและ
สถานประกอบการพาณิชยกรรมตางๆ ในชุมชน เชน  
อูซอมรถ สถานีบริการน้ํามัน รานลางอัดขยายภาพ ราน
ซักแหง ทาเรือ สนามบิน โรงพยาบาล หองปฎิบัติการ 
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม ฯลฯ 

ขอมูลท่ีตองการ :  

1. ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนท่ีไดรับการรวบรวม
และกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
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2. ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนท่ัวประเทศ 

สูตรการคํานวณ :   

(ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนท่ีไดรับการรวบรวม

และกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ÷ ปริมาณ

ของเสียอันตรายชุมชนท่ัวประเทศ) x 100 

หนวยวัด : รอยละ 

2.๕ จํานวนพ้ืนท่ีสีเขียว
ในเมือง ไมนอยกวา 
10 ตารางเมตรตอคน 

- มท (อปท.) 

- ทส (สผ.) 
พ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง หมายถึง พ้ืนท่ีธรรมชาติ และพ้ืนท่ี
ท่ีมนุษยสรางข้ึนหรือกําหนดข้ึนในชุมชนเมืองซ่ึงปกคลุม
ดวยพืชพรรณไมยืนตนเปนองคประกอบหลัก โดยมี
วัตถุประสงคใหเกิดสภาพแวดลอมท่ีดี สวยงาม รมเย็น 
นาอยู และเพ่ิมองคประกอบของการใชท่ีดินในเมือง 
เพ่ือการใชประโยชน ท่ีดินในเมืองท้ังทางตรงและ
ทางออมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรเมือง 
และนักทองเท่ียวผูมาเยือน 
เมือง หมายถึง กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และ
เทศบาล (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล) 

(อางอิงจาก: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม. “แผนปฏิบัติการเชิงนโยบายดานการจัดการ

พ้ืนท่ีสีเขียวชุมชนเมืองอยางยั่งยืน” ) 

ขอมูลท่ีตองการ :  

1. พ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง 

2. จํานวนประชากรในเมือง 

สูตรการคํานวณ :  

พ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง ÷  จํานวนประชากรในเมือง 

หนวยวัด :  ตารางเมตรตอคน 

2.๖ มาตรฐานคุณภาพของ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรมไดรับ 
การพัฒนา 

- ทส (สผ./ทธ.) 

- วธ (ศก.) 

- มท (อปท.) 

ขอมูลท่ีตองการ :  

การพัฒนามาตรฐานคุณภาพของสิ่งแวดลอมธรรมชาติ 

แหลงสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และแหลงสิ่งแวดลอม

ศิลปกรรม 

หนวยวัด :  มีการพัฒนา / ไมมีการพัฒนา 
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ยุทธศาสตรท่ี 3  การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคา และย่ังยืน 

3.๑ การบริโภคพ้ืนฐาน
ตอการใชทรัพยากร 
(Material Footprint: 

MF) ของประเทศ 
และการบริโภค
พ้ืนฐานตอการใช
ทรัพยากรตอคน 

- วท (สวทช.) 

- นร (สศช.) 

การบริโภคพ้ืนฐานตอการใชทรัพยากร (Material 
Footprint: MF) หรือรอยเทาวัสดุ เปนตัวชี้วัดปริมาณ
การใชวัสดุเพ่ือสนองตอความตองการบริโภคข้ันสุดทาย 
(เชน การบริโภคในภาคครัวเรือน การบริโภคของ
ภาคเอกชน การบริโภคของภาครัฐ) ในการขับเคลื่อน
ระบบเศรษฐกิจและสังคมของแตละประเทศ 

ขอมูลท่ีตองการ :  

๑. การบริโภคพ้ืนฐานตอการใชทรัพยากรของประเทศ 
๒. การบรโิภคพ้ืนฐานตอการใชทรพัยากรตอคน 
หนวยวัด :  ตัน 

ตันตอคน 

3.๒ สัดสวนของหนวยงาน
ท่ีเขารวมดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจางสินคา
และบริการท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม และ
สัดสวนปริมาณการ
จัดซ้ือจัดจางสินคา
และบริการท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม 

- ทส (คพ.) 

- กค (บก.) 

หนวยงานท่ีเขารวมดําเนินการจัดซ้ือจัดจางสินคาและ
บริการท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ประกอบดวย ภาครัฐ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ 
องคการมหาชน และหนวยงานในกํากับของรัฐ  

ขอมูลท่ีตองการ :  

1. จํานวนหนวยงานท่ีเขารวมดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง
สินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

2. จํานวนหนวยงานท้ังหมด (ประกอบดวย ภาครัฐ  
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ 
องคการมหาชน และหนวยงานในกํากับของรัฐ 

สูตรการคํานวณ :   

(จํานวนหนวยงานท่ีเขารวมดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง
สินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ÷ จํานวน
หนวยงานท้ังหมด) x 100 

หนวยวัด :  รอยละ 
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สินคาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม หมายถึง สินคาหรือ
ผลิตภัณฑท่ีผลิตข้ึนจากกระบวนการและเทคโนโลยีท่ี
ใสใจกับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับสิ่งแวดลอม เริ่มตน
จากการคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิต การเลือกใชพลังงาน
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือใหกระบวนการผลิต
สินคาหรือผลิตภัณฑนั้นๆ ใชพลังงานจากน้ําและไฟฟา
ในการผลิตอยางคุมคามากท่ีสุด จนกระท่ังเสร็จ
สมบูรณเปนสินคาหรือผลิตภัณฑ รอการบรรจุลงใน 
หีบหอและบรรจุภัณฑสําหรับเตรียมการขนสงและจัด
จําหนายใหกับตลาดผูบริโภคตอไป รวมถึงการจัดการ
ซากผลิตภัณฑนั้นๆ อยางถูกวิธี 

บริการท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม หมายถึง ธุรกิจบริการ
ท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากข้ันตอนการจัดหา
วัตถุดิบ การใชทรัพยากรและพลังงานในชวงการให 
บริการและการจัดการของเสียท่ีเกิดข้ึนจากการใหบริการ
นอยกวาเม่ือเทียบกับการใหบริการอ่ืนท่ีมีลักษณะ
อยางเดียวกัน 

ขอมูลท่ีตองการ :  

1. ปริมาณการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการท่ีเปน
มิตรกับสิ่ งแวดลอมของหนวยงานท่ี เข าร วม
ดําเนินการ 

2. ปริมาณการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการท้ังหมด 

สูตรการคํานวณ :   

(ปริมาณการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมของหนวยงานท่ีเขารวมดําเนินการ ÷ 
ปริมาณการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการท้ังหมด) x 
100 

หนวยวัด :  รอยละ 

3.๓ สัดสวนการใชพลังงาน
ตอจีดีพี 

- พน (สนพ./พพ.) การใชพลังงานตอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายใน 
ประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) หรือ
ความเขมขนของการใชพลังงาน (Energy Intensity: EI) 
เปนการวัดประสิทธิภาพการใชพลังงานในการผลิตของ
ประเทศ โดยเปรียบเทียบการใชพลังงานเพ่ือใหเกิด GDP 
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1 หนวย ถาคา EI ลดลง แสดงวามีการใชพลังงานท่ีมี
ประสิทธิภาพดีข้ึน 

ขอมูลท่ีตองการ : 

๑. ปริมาณการใชพลังงานท้ังหมด 
๒. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

สูตรการคํานวณ :   

ปริมาณการใชพลังงานท้ังหมด ÷ มูลคาผลิตภัณฑมวล
รวมภายในประเทศ 

หนวยวัด :  พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ (ktoe)  
/พันลานบาท 

3.๔ รอยละของจํานวน

ฟารมท่ีไดรับการ

รับรองมาตรฐานการ

ปฏิบัติทางการเกษตร

ท่ีดีสําหรับพืช  และ

รอยละของพ้ืนท่ี

เกษตรอินทรีย 

- กษ (กวก. /มกอช./

สศก.) 
การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับพืช (Good 
Agriculture Practices : GAP) หมายถึง การปฏิบัติ
เพ่ือปองกัน หรือลดความเสี่ยงของอันตรายท่ีเกิดข้ึน
ระหวางการเพาะปลูก การเก็บเก่ียว และการจัดการ
หลังการเก็บเ ก่ียว เ พ่ือใหไดผลผลิต ท่ี มีคุณภาพ 
ปลอดภัย และเหมาะสมตอการบริโภค 

ขอมูลท่ีตองการ :  

๑. จํานวนฟารมท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานการ
ปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับพืช 

๒. จํานวนฟารมท้ังหมด 

สูตรการคํานวณ :  

(จํานวนฟารมท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรท่ีดีสําหรับพืช ÷ จํานวนฟารมท้ังหมด) 
x 100 

หนวยวัด :  รอยละ 

เกษตรอินทรีย (Organic Farming) หมายถึง ระบบ

การผลิตท่ีคํานึงถึงสภาพแวดลอม การรักษาสมดุลของ

ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพโดยมีระบบ

การจัดการนิเวศวิทยาท่ีคลายคลึงกับธรรมชาติและ

หลีกเลี่ยงการใชสารสังเคราะห หลีกเลี่ยงการตัดตอ

ทางพันธุกรรมและการสรางมลพิษในสภาพแวดลอม โดย

มุงเนนการใชอินทรียวัตถุ การพ่ึงพาตนเอง เพ่ือให
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ผลผลิตท่ีไดปลอดภัยจากสารพิษตกคาง ปลอดภัยตอ

ท้ังผูผลิตและผูบริโภค และไมทําใหสภาพแวดลอม

เสื่อมโทรม 

ขอมูลท่ีตองการ :  

๑. พ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย 
๒. พ้ืนท่ีการเกษตรท้ังหมด 

สูตรการคํานวณ :  

(พ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย ÷ พ้ืนท่ีการเกษตรท้ังหมด) x 100 

หนวยวัด :  รอยละ 

3.๕ จํานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีเขา
รวมโครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียว
เพ่ิมข้ึน และผาน
เกณฑระดับสี่ข้ึนไป  

- อก (สป.อก./กรอ./
กพร./กสอ./กนอ.) 

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry 
Mark - GIM) เปนการบูรณาการการจัดการสิ่งแวดลอม
ภายในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมุงเนนเรื่องการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง รวมถึงความรับผิดชอบตอ
สังคมท้ังภายในและภายนอกองคกรตลอดหวงโซ
อุปทาน โครงการฯ นี้เริ่มดําเนินการเม่ือเดือนพฤษภาคม 
2554 โดยแบงการดําเนินธุรกิจท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
สูการเปน “อุตสาหกรรมสีเขียว” เปน 5 ระดับ ไดแก 

ระดับท่ี 1 ความมุงม่ันสีเขียว (Green Commitment) 
คือความมุงม่ันท่ีจะลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และมีการสื่อสารภายในองคกรใหทราบโดย
ท่ัวกัน 

ระดับท่ี 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) คือการ
ดําเนินกิจกรรมเพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ไดสําเร็จตามความมุงม่ันท่ีตั้งไว 

ระดับท่ี 3 ระบบสีเขียว (Green System) คือการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ มีการ
ติดตามประเมินผลและทบทวนเพ่ือการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง รวมถึงการไดรับรางวัล
ดานสิ่งแวดลอมท่ีเปนท่ียอมรับและการ
รับรองมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมตางๆ 

ระดับท่ี 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) คือการ 
ท่ีทุกคนในองคกรใหความรวมมือรวมใจ



ก-๑๕ 

 

ตัวช้ีวัด แหลงขอมูล คําอธิบายตัวช้ีวัด 

ดําเนินงานอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใน
ทุกดานของการประกอบกิจการจนกลายเปน
สวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร 

ระดับท่ี 5 เครือขายสีเขียว (Green Network) คือการ
แสดงถึงการขยายเครือขายตลอดหวงโซ
อุปทานสีเขียวโดยสนับสนุนใหคูคาและ
พั น ธ มิ ต ร เ ข า สู ก ร ะ บ ว น ก า ร รั บ ร อ ง
อุตสาหกรรมสีเขียวดวย 

(อางอิงจาก: กระทรวงอุตสาหกรรม. “Green Industry 
อุตสาหกรรมไทยกาวไกล ใสใจสิ่งแวดลอม” 
http://www.greenindustry.go.th/documents/ 
Brochure_Green_TH.pdf คนวันท่ี 25 สิงหาคม 
2559) 

ขอมูลท่ีตองการ :  

จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเขารวมโครงการ
อุตสาหกรรมสี เ ขียว (Green Industry) และผาน
เกณฑระดับสี่ข้ึนไป 

หนวยวัด :  จํานวน  

3.๖ พ้ืนท่ีท่ีไดรับการ
พัฒนาสูเมือง
อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ 15 พ้ืนท่ี  

- อก (กรอ. /กนอ./ 
สป.อก.) 

- มท 

- ทส 

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หมายถึง เมืองหรือพ้ืนท่ี
ซ่ึงมีการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยมีความเชื่อมโยงกับ
นิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม หรือชุมชนอุตสาหกรรมกับกลุมโรงงาน 
องคกร หนวยงานทองถ่ินและชุมชนโดยรอบท่ีเจริญ 

เติบโตไปดวยกัน ภายใตการกํากับดูแลสิ่งแวดลอมท่ีดี 
และรวมมือกันขับเคลื่อนอยางจริงจังของคนในพ้ืนท่ี 
โดยสามารถดําเนินการไดทุกระดับตั้งแต  

1. ระดับปจเจกชน เชน ครอบครัวและโรงงาน (Eco 

Family / Green Factory)  

2. ระดับกลุมอุตสาหกรรมหรือชุมชน เชน นิคม

อุตสาหกรรม  หรือห มูบ านหรือตํ าบล (Eco 

Industrial Zone / Estate) และ  

3. ระดับเมือง (Eco Town / Eco City) หรือเครือขาย

ของเมืองหรือจังหวัด 
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(อางอิงจาก: สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย. 

“ขอมูลนารู (KM)” http://www.iei.or.th/ 

knowladge.php คนวันท่ี 25 สิงหาคม 2559) 

ขอมูลท่ีตองการ :  

จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพัฒนาสูเมืองอุตสาหกรรม 

เชิงนิเวศ  

3.๗ จํานวนแหลง
ทองเท่ียวและสถาน
ประกอบการท่ีไดรับ
การรับรองมาตรฐาน
การทองเท่ียวไทย 

- กก  

 

มาตรฐานการทองเท่ียวไทย มีวัตถุประสงคเพ่ือ  
1. ยกระดับการใหบริการดานการทองเท่ียว แหลง

ทองเท่ียว และองคประกอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับ
การทองเท่ียวใหมีมาตรฐาน อันจะนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพของอุตสาหกรรมทองเท่ียวใน
ภาพรวม 

2. สรางความเชื่อม่ันในการใชบริการแกนักทองเท่ียว
ท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ 

3. เปนการพัฒนาฐานรากของอุตสาหกรรมทองเท่ียว
ใหกาวทัดเทียมอารยประเทศ 

4. เพ่ิมขีดความสามารถดานการแขงขันของอุตสาหกรรม
ทองเท่ียวไทย 

ขอมูลท่ีตองการ :  

๑. จํานวนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน
การทองเท่ียวไทย 

๒. จํานวนสถานประกอบการท่ีไดรับการรับรอง
มาตรฐานการทองเท่ียวไทย 

หนวยวัด :    จํานวน (แหง) 

3.8  ประกาศใชกฎระเบียบ
เก่ียวกับการเขาถึงและ
แบงปนผลประโยชนท่ี
ครอบคลุมทรัพยากร
ชีวภาพ 

- ทส  

- กษ 

- วท 

- สธ 

ขอมูลท่ีตองการ :  

กฎระเบียบในการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพและการ
ไดรับผลประโยชนตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพตาม
หลักการของพิธีสารนาโงยาวาดวยการเขาถึงทรัพยากร
พันธุกรรมและการแบงปนผลประโยชน 

หนวยวัด :  ประกาศใช/ไมประกาศใช 

 

 



ก-๑๗ 

 

ตัวช้ีวัด แหลงขอมูล คําอธิบายตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตรท่ี 4   การสรางศักยภาพเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และ 
การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ 

4.1 ปริมาณการปลอย
ก า ซ เ รื อน ก ร ะ จ ก 

ของประเทศในภาค
พลังงานและคมนาคม
ขนสง ลดลงรอยละ 
7 - 20 ภายในป พ.ศ. 
256๓ (เทียบเคียง
กั บ ก ร ณี พ้ื น ฐ า น 
(Business as Usual: 

BAU) โดยใชป พ.ศ. 
2548 เปนปฐาน)  

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

ขอมูลท่ีตองการ :  

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและ
คมนาคมขนสง 
หนวยวัด :  รอยละ 

4.2 สัดสวนพลังงาน
หมุนเวียนตอการใช
พลังงานข้ันสุดทาย
เพ่ิมข้ึนเปนอยางนอย
รอยละ 25 

- พน (พพ.) พลังงานหมุนเวียน คือ พลังงานท่ีไดมาจากกระแส
พลังงานท่ีตอเนื่องและเกิดซํ้าๆ ในสิ่งแวดลอม แหลง
ของพลังงานหมุนเวียนคือ แหลงพลังงานท่ีเกิดข้ึนอยู
ตอเนื่องไมหมดไป เชน พลังงานแสงอาทิตย ลม ชีวมวล 
หรือแมแตขยะมูลฝอย ฯลฯ ซ่ึงเทคโนโลยีเก่ียวกับ
พลังงานหมุนเวียนนี้ ไดรับการพัฒนาไปอยางมาก 
รวมถึงการเปลี่ยนรูปพลังงานหมุนเวียนเหลานี้เปน
พลังงานไฟฟา 

พลังงานข้ันสุดทาย ไดแก น้ํามันสําเร็จรูป กาซธรรมชาติ 
ลิกไนต/ถานหิน ไฟฟา และพลังงานทดแทน 

ขอมูลท่ีตองการ :  

๑. ปริมาณการใชพลังงานหมุนเวียน (พันตันเทียบเทา
น้ํามันดิบ) 

๒. ปริมาณการใชพลังงานข้ันสุดทาย (พันตันเทียบเทา
น้ํามันดิบ) 

สูตรการคํานวณ :  
(การใชพลังงานหมุนเวียน ÷ การใชพลังงานข้ันสุดทาย) 
x 100 
หนวยวัด :  รอยละ 
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4.3 จํานวนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ีมีการบูรณาการ
การปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศไวใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

- ทส (สผ.) 
- มท (อปท.) 

 

การบูรณาการการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เปนการดําเนินงานหลายภาคสวน เนื่องจาก
ไมสามารถดําเนินการไดโดยหนวยงานภาครัฐเพียงฝาย
เดียว ซ่ึงตองแสวงหาแนวทางปองกันและแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมรวมกันแบบองครวมและการบูรณาการ เพ่ือ
มุงสูการปองกันและแกปญหาอยางยั่งยืนตั้งแตระดับ
บุคคล ระดับชุมชน ระดับองคกร ระดับรัฐ จนถึง
ระดับประเทศ ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือวาเปน
องคกรหลักท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนกลไกตางๆ ท่ี
เก่ียวของกับการปองกันและแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม 
ในฐานะหนวยงานภาครัฐท่ีใกลชิดประชาชนและเขาใจ
สภาพปญหาในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด จึงจําเปนตองใหมีบทบาท
ในการจัดการปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
กระตุนใหมีความตื่นตัวเกิดความตระหนักรวมและสราง
ความรูความเขาใจในเรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ิน เพ่ือใหการดําเนิน
โครงการในพ้ืนท่ีตรงกับสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน และ
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

ขอมูลท่ีตองการ :  

จํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบูรณาการการ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไวใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน 
หนวยวัด :  จํานวน (แหง) 

4.4 องคกรหรือเครือขาย
รองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและ
ภัยธรรมชาติในพ้ืนท่ี
ชุมชน  

- มท (ปภ./ศภช.) 
- ทส (สผ./ทธ./ทน./

ทบ.) 

- คค (สนข.) 

เครือขาย หมายถึง กลุมบุคคล ชุมชน และองคกร
ตางๆ ท่ีมีเปาหมายรวมกัน มารวมตัวกันดวยความ
สมัครใจ เพ่ือทํากิจกรรมตางๆ เก่ียวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
ในพ้ืนท่ีชุมชนใหบรรลุเปาหมาย 

ขอมูลท่ีตองการ :  

จํานวนองคกรหรือเครือขายรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในพ้ืนท่ีชุมชน 
หนวยวัด :  จํานวนองคกรหรือเครือขาย 
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4.5 จํานวนประชากรท่ี 
เสียชีวิต สูญหาย
ไดรับบาดเจ็บ หรือ
ตองโยกยาย/อพยพ
เนื่องมาจากผลของ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ตอประชากร 
100,000 คน  

- มท (ปภ./ศภช.) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หมายถึง มหันตภัยท่ีเกิดข้ึน
อยางฉับพลันและนํามาซ่ึงการทําลายลางท้ังชีวิตและ
ทรัพยสิน และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพดั้งเดิม 
โดยยากท่ีจะคาดการณได ภัยพิบัติทางธรรมชาติใน
ประเทศไทย จําแนกออกเปน 9 ประเภทใหญ ประกอบดวย 
(1) วาตภัย (2) อุทกภัย (3) ความแหงแลง (4) พายุฝน 
ฟาคะนอง (5) คลื่นพายุซัดฝง (6) แผนดินไหว (7) แผนดิน
ถลม (8) ไฟปา และ (9) สึนามิ 
ขอมูลท่ีตองการ :  

จํานวนผูเสียชีวิต สูญหาย ไดรบับาดเจ็บ หรือตอง
โยกยาย/อพยพ จากภัยธรรมชาติ (รายป) 

สูตรการคํานวณ :   

(จํานวนผูเสียชีวิต สูญหาย ไดรับบาดเจ็บ หรือตอง

โยกยาย อพยพจากภัยธรรมชาติ ÷ จํานวนประชากร

ท้ังหมด) x 100,000 

หนวยวัด :  จํานวน (คน : ประชากรแสนคน)  

4.6 จํานวนความรวมมือ
กับตางประเทศดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมท่ีมี
กิจกรรมการดําเนินงาน
ในแตละป 

- ทส (สป.ทส.) 

 

ขอมูลท่ีตองการ :  

โครงการหรือกิจกรรมการดําเนินงานดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับหนวยงาน
ตางประเทศ 

หนวยวัด :  จํานวน (โครงการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 





ข้อมูลตัวชี้วัด (Baseline data)

ภาคผนวก ข
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 ขอมูลตัวช้ีวัด (Baseline data) 
แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2564 

 

  ยุทธศาสตรที่ 1  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ประกาศใชแผนที่แนวเขตพืน้ทีป่าทีมี่แนวเขตเดียวกนั (One Map) และจํานวน 
พืน้ที่จัดทีด่นิทาํกนิใหชุมชน 

ประกาศใชแผนที่แนวเขตพื้นที่ปาที่มีแนวเขตเดียวกัน (One Map) คณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 เห็นชอบใหดําเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 
มาตราสวน 1 : 4,000 (One Map) และแตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 
มาตราสวน 1 : 4,000 (One Map) เพ่ือใหประเทศไทยมีแนวเขตที่ดินของรัฐที่ถูกตอง ทันสมัย อยูบนมาตรฐาน
แผนที่มาตราสวน 1 : 4,000 โดยแนวเขตที่ดินทั้งหมด ไมวาจะเปนที่ดินของรัฐหรือที่ดินของเอกชนตอกันสนิท 
ไมทับซอนหรือมีชองวาง สามารถนําไปกําหนดเปนแผนการใชประโยชนที่ดินแบบบูรณาการในอนาคต จึงได
กําหนดโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน 1 : 4,000 (One Map) 
ดําเนินงานภายใตหนวยงานที่เกี่ยวของรวม 9 หนวยงาน ไดแก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (เดิม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงคเพ่ือความสะดวก
ในการตรวจสอบและกําหนดแนวเขตปาไม โดยจัดทําเปนแผนที่ดิจิทัล มาตราสวน 1 : 4,000 และเพ่ือให
ทุกสวนราชการใชและยึดถือเปนแนวเดียวกัน ภายใตฐานขอมูลแนวเขตที่ดินของรัฐที่มีความถูกตองและ
ตรงตามกฎหมาย 

 ประโยชนที่จะไดรับจากการมีแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ คือ (1) จะทําใหมีแผนที่ 
แนวเขตที่ดินของรัฐที่ชัดเจน ถูกตอง และเปนรูปธรรม ภายใตมาตรฐานเดียวกัน (2) ชวยบรรเทาปญหา
การตัดไมทําลายปาและการบุกรุกครอบครองพ้ืนที่ปาไม (3) การจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากร
ที่ดินและปาไมในที่ดินของรัฐสามารถนําไปใชในการบริหารจัดการที่ดินของรัฐในอนาคต (4) ฟนฟูสภาพ 
ปาไมในพ้ืนที่เปาหมายใหมีสภาพที่สมบูรณอยางนอยรอยละ 40 ของพ้ืนที่ปาไมทั้งหมดของประเทศ และ 
(5) สามารถนําแนวเขตที่ไดไปสูกระบวนการรับรองทางกฎหมาย และปรับปรุงแกไขกฎหมายที่มีอยูให
สอดคลองกับแนวเขตที่ปรับปรุงใหม รวมทั้งนําไปสูการกําหนดนโยบายการแกไขปญหาการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรปาไม และปญหาการทับซอนที่ดินของภาครัฐและประชาชน 

อางอิงจาก: คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน 1 : 4000 (One Map) 
2559. การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน 1 : 4000. 
http://www.pacc.go.th/pacc_2015/onemap/ คนวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 
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 จํานวนพื้นที่จัดที่ดินทํากินใหชุมชน จากสถานการณปญหาการบริหารจัดการที่ดินของ
ประเทศไทยที่ยังขาดความเปนเอกภาพและความเปนธรรมแกสังคม ซึ่งสรางปญหาตางๆ หลายเรื่อง เชน 
การกระจุกตัวในการถือครองที่ดินและทิ้งรางไมทําประโยชน ขณะที่ยังมีผูไรที่ดินทํากินจํานวนมาก ความแตกตาง
ของสิทธิในที่ดินที่ประชาชนควรไดรับ ความขัดแยงเร่ืองที่ดิน ฯลฯ ดังน้ัน เพ่ือใหการบริหารจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรดินของประเทศไทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน และพัฒนา
ศักยภาพการใชประโยชนที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุด สมดุล เปนธรรม และย่ังยืน คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเมื่อ
วันที่ 14 ตุลาคม 2557 เห็นชอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ 
(คทช.) พ.ศ. 2557 และคณะอนุกรรมการภายใตระเบียบฯ 3 คณะ ประกอบดวย คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน 
คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน และคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยในระยะแรก มุงเนนการจัดหา
ที่ดินใหแกผูยากไรไมมีที่ดินทํากินกอน ซึ่งที่ดินที่มีความเหมาะสมและมีศักยภาพในการจัดที่ดินทํากินใหชุมชน 
ตองเปนที่ดินของรัฐที่มีราษฎรครอบครอง และพ้ืนที่วางเปลาไมมีผูครอบครองและมีศักยภาพในการจัดที่ดิน 
โดยที่ดินครอบคลุมหลายประเภท ไดแก พ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ พ้ืนที่ปาไมถาวร พ้ืนที่ปาชายเลน พ้ืนที่ 
เขตปฏิรูปที่ดิน ที่ดินสาธารณประโยชน นิคมสหกรณ นิคมสรางตนเอง และที่ราชพัสดุ 

คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) ไดดําเนินการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาลในลักษณะแปลงรวมโดยไมใหกรรมสิทธ์ิ แตอนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินของรัฐเปนกลุมหรือชุมชน
ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่ คทช. กําหนดในรูปแบบสหกรณ หรือรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสม โดยมีพ้ืนที่ที่ไดรับ
อนุญาตใหจัดที่ดินทํากินแกชุมชนตามกฎหมายแลว 10 พ้ืนที่ ใน 6 จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รวมเน้ือที่ 31,395 ไร แบงเปนพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ 28,156 ไร และพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดิน 3,239 ไร 
ประกอบดวย พ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 5 พ้ืนที่ ไดแก ปาขุนแมทา ปาทาธาร ปาแมตาล
และปาแมยุย ปาแมแจม และปาลุมนํ้าแมฝาง รวมเน้ือที่ 21,394 ไร พ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาไผท และ
ปาโคกไมงาม จังหวัดอุดรธานี เน้ือที่ 1,756 ไร พ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เน้ือที่ 
3,182 ไร พ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาโคกนาโก จังหวัดยโสธร เน้ือที่ 300 ไร พ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาดงหม ู
จังหวัดนครพนม เน้ือที่ 1,524 ไร และพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดิน ปาหวยระบํา จังหวัดอุทัยธานี เน้ือที่ 3,239 ไร 

ตารางที่ 1 พื้นที่ที่ไดรับอนุญาตจัดที่ดินทํากินใหชุมชน 

พืน้ทีเ่ปาหมาย เนื้อที่ (ไร) 

รวมพื้นที่ที่ดําเนินการแลว 31,395 

1. พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 28,156 

- พ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาขุนแมทา ปาทาธาร ปาแมตาลและปาแมยุย  
ปาแมแจม และปาลุมนํ้าแมฝาง จังหวัดเชียงใหม  

21,394 

- พ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาไผทและปาโคกไมงาม จังหวัดอุดรธานี 1,756 

- พ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  3,182 

- พ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาโคกนาโก จังหวัดยโสธร  300 

- พ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาดงหมู จังหวัดนครพนม  1,524 

 

 



ข-๓ 

 

ตารางที่ 1 พื้นที่ที่ไดรับอนุญาตจัดที่ดินทํากินใหชุมชน (ตอ) 

พืน้ทีเ่ปาหมาย เนื้อที่ (ไร) 

2. พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน 3,239 

- พ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินปาหวยระบํา จังหวัดอุทัยธานี 3,239 

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. ๒๕๕๙. เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เรื่อง “ราง พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ พ.ศ. ....” กองบริหารจัดการที่ดิน. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม. 

นอกจากน้ี มีแผนการดําเนินการในการจัดที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยใหกับประชาชน 
ที่ยากจน ในพ้ืนที่เปาหมาย 97 พ้ืนที่ 55 จังหวัด รวมเน้ือที่ประมาณ 427,550 ไร จําแนกออกเปน  
(1) พ้ืนที่ที่มีการดําเนินงานตอเน่ืองจากป พ.ศ. 2558 จํานวน 18 พ้ืนที่ ใน 18 จังหวัด เน้ือที่ประมาณ 
110,954 ไร ในพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ พ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดิน และพ้ืนที่ปาชายเลน (2) พ้ืนที่ที่ดําเนินการในป 
พ.ศ. 2559 จํานวน 62 พ้ืนที่ ใน 46 จังหวัด เน้ือที่ประมาณ 195,940 ไร ในพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ 
พ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดิน ที่ราชพัสดุ และที่สาธารณประโยชน และ (3) พ้ืนที่เปาหมายที่จะจัดที่ดินทํากินใหแก
ชุมชน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 ที่รอการเสนอ คทช. จํานวน 18 พ้ืนที่ ใน 13 จังหวัด รวมเน้ือที่ 
120,656 ไร ในพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ พ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดิน และที่ราชพัสดุ 

อางอิงจาก: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. ๒๕๕๙. เอกสารประกอบ 
การประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ  (คทช.) ครั้ งที่  ๑/๒๕๕๙ เรื่อง  
“ราง พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ พ.ศ. ....” กองบริหารจัดการที่ดิน 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 รอยละของพืน้ที่การถือครองทีด่นิแตละประเภทเทียบกบัพืน้ทีท่ัง้ประเทศ 

ประเทศไทยมีพ้ืนที่ ๕๑๓,๑๑๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓๒๐.๗ ลานไร จากขอมูล 
การใชที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ พบวาพ้ืนที่เกษตรกรรมมี ๑๗๔.๓๑ ลานไร  
คิดเปนรอยละ ๕๔.๓๖ ของพ้ืนที่ประเทศ รองลงมาคือพ้ืนที่ปาไม ๑๐๙.๒๖ ลานไร คิดเปนรอยละ ๓๔.๐๖ 
ของพ้ืนที่ประเทศ พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง ๑๖.๕๒ ลานไร คิดเปนรอยละ ๕.๑๕ ของพ้ืนที่ประเทศ 
และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด ๑๑.๖๒ ลานไร คิดเปนรอยละ ๓.๖๓ ของพ้ืนที่ประเทศ โดยสามารถจําแนกประเภท
ของที่ดินออกเปน 2 ประเภทหลักคือ ที่ดินของเอกชน และที่ดินของรัฐ ซึ่งจากขอมูล “รายงานการปฏิรูป
ที่ดินและการจัดการที่ดิน” จัดทําโดย คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสภาปฏิรูปแหงชาติ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 และไดนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
เมือ่วันที่ 19 สิงหาคม 2558 โดยพบวารอยละ 42 ของพ้ืนที่ประเทศหรือ 135 ลานไร เปนพ้ืนที่ปาตาม
กฎหมาย (ไดแก พ้ืนที่ปาเศรษฐกิจที่เปนปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุสัตวปา 
และเขตหามลาสัตวปา) รอยละ 39.5 ของพ้ืนที่ประเทศหรือ 126.7 ลานไร เปนที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ 
รอยละ 10.5 ของพ้ืนที่ประเทศหรือ 33.7 ลานไร เปนพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4 - 01) รอยละ 5.4 
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ของพ้ืนที่ประเทศหรือ 17.2 ลานไร เปนพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่ไมไดจําแนก และรอยละ 2.5 ของพ้ืนที่ประเทศหรือ 
8.1 ลานไร เปนที่ราชพัสดุ  

อางอิงจาก: สภาปฏิรูปแหงชาติ. 2558. วาระปฏิรูปที่ ๑๑ : ปฏิรูปที่ดินและการจัดการที่ดิน. สํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. (สิงหาคม 2558) 

ตารางที่ 2 การถือครองที่ดินในประเทศไทย 

ประเภททีด่นิ 
การถือครองทีด่นิในประเทศไทย 

ลานไร รอยละของพืน้ทีป่ระเทศ 

ทีด่นิของรัฐ 

- พ้ืนที่ปาตามกฎหมาย (ไดแก พ้ืนที่ปาเศรษฐกิจที่เปน 
ปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ วนอุทยาน เขตรักษา
พันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา) 

135.0 42.1 

- พ้ืนทีเ่ขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) 33.7 10.5 

- ทีร่าชพัสดุ 8.1 2.5 

ทีด่นิของเอกชน 

- ที่ดินทีม่ีเอกสารสิทธิ 126.7 39.5 

พืน้ที่อ่ืนๆ ที่ไมไดจําแนก 17.2 5.4 

พืน้ทีป่ระเทศ 320.7 100.0 

ที่มา: สภาปฏิรูปแหงชาติ. 2558. วาระปฏริปูที ่๑๑ : ปฏริปูทีด่นิและการจัดการทีด่นิ. สาํนักงานเลขาธิการ

สภาผูแทนราษฎร 

ปญหาการกระจายการถือครองที่ดิน พบวาในป พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีประชากร
ทั้งสิ้น 64.871 ลานคน ซึ่งมีเพียง 15,900,047 คน ที่มีที่ดินเปนของตนเอง มีขนาดการถือครองที่ดิน
นอยสุดคือ 1 - 10 ตารางวา จํานวน 285,952 คน และมากที่สุดคือมากกวา 1,000 ไรข้ึนไป จํานวน 
837 คน โดยสวนใหญมีขนาดการถือครองที่ดินเฉลี่ย 1 - 5 ไร/คน จํานวน 3,482,206 คน  

ตารางที่ 3 จํานวนผูถือครองที่ดินที่มีเอกสารสิทธิประเภทโฉนดที่ดิน จําแนกตามขนาดการถือครองที่ดิน 
ป พ.ศ. 2555 

ขนาดการถือครองทีด่ิน 
จํานวน (ราย) 

รอยละ 
บคุคลธรรมดา นติบิุคคล รวม 

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

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

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

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

มากกวา 100 - 200 ตารางวา 1,740,288 20,022 1,760,310 11.07 
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ตารางที่ 3 จํานวนผูถือครองที่ดินที่มีเอกสารสิทธิประเภทโฉนดที่ดิน จําแนกตามขนาดการถือครองที่ดิน 
ป พ.ศ. 2555 (ตอ) 

ขนาดการถือครองทีด่ิน 
จํานวน (ราย) 

รอยละ 
บคุคลธรรมดา นติบิุคคล รวม 

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

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

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

มากกวา 5 - 10 ไร 1,869,446 25,078 1,894,524 11.92 

มากกวา 10 - 15 ไร 954,175 13,093 967,268 6.08 

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

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

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

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

มากกวา 35 - 40 ไร 90,840 2,103 92,943 0.58 

มากกวา 40 - 45 ไร 64,367 1,708 66,075 0.42 

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

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

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

มากกวา 500 - 1000 ไร 945 616 1,561 0.01 

มากกวา 1000 ไรขึ้นไป 359 478 837 0.01 

รวม 15,687,551 212,496 15,900,047 100.00 

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

ตัวชี้วัดที่ 1.3 พืน้ทีท่ี่มีสภาพปารอยละ 40 ของพืน้ทีป่ระเทศ แบงเปนพืน้ทีป่าอนุรกัษรอยละ 25 
และพืน้ทีป่าเศรษฐกิจรอยละ 15 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ไดกําหนดตัวช้ีวัด
เรื่องพ้ืนที่ปาไมคือ สัดสวนพ้ืนที่ปาไมเปนรอยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ แบงเปนพ้ืนที่ปาเพ่ือการอนุรักษ
รอยละ 25 และพ้ืนที่ปาเศรษฐกิจรอยละ 15 ของพ้ืนที่ประเทศ หรือเทากับพ้ืนที่ปาอนุรักษ 80 ลานไร และ
พ้ืนที่ปาเศรษฐกิจ 48 ลานไร รวม 128 ลานไร ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๔ เน่ืองจากสถานการณการบุกรุก
และลักลอบตัดไมทําลายปา ซึ่งเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติกําลังเสื่อมโทรมอยางตอเน่ืองและมีแนวโนม



ข-๖ 

 

รุนแรงขึ้น สถานการณดังกลาวเกิดขึ้นอันเปนผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของปจจัยตางๆ ไดแก จํานวนประชากร 
ความตองการใชที่ดินเพ่ือการเพาะปลูก การอยูอาศัย และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ที่สงผลใหมีการบุกรุก
ทําลายพ้ืนที่ปาไมมายาวนานและตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน โดยตลอดระยะเวลากวา ๕๐ ปที่ผานมา พ้ืนที่ปาไม
ของประเทศไทยลดลงอยางตอเน่ือง ลาสุดในป พ.ศ. ๒๕๕๘ พ้ืนที่ปาไมของประเทศไทยมีจํานวนรวม 
๑๐๒.๑๒ ลานไร คิดเปนรอยละ ๓๑.๕๗ ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ ซึ่งลดลงจากป พ.ศ. ๒๕๕๗ รอยละ ๐.๑๗ 

ตารางที่ 4 พื้นที่ปาไม และสัดสวนพื้นที่ปาไมตอพื้นที่ประเทศ 

ป พ.ศ. 
พืน้ทีป่าไม สดัสวนพืน้ทีป่าไมตอพืน้ทีป่ระเทศ 

(ลานไร) (รอยละ) 

254๑ 80.61 25.12 

2543 106.32 33.15 

2544 100.64 31.43 

2547 104.74 32.66 

2548 100.63 31.38 

2549 99.16 30.92 

2551 107.24 33.44 

2556 102.12 31.57 

2557 102.29 31.62 

2558 102.12 31.57 

เฉลี่ย 100.59 31.29 

หมายเหตุ: ขอมูลระหวางป พ.ศ. 25๔๑ และ 2543 ความแตกตางเกิดข้ึนเน่ืองจากการคํานวณพ้ืนที่ปา 
ป พ.ศ. 2541 ใชขอมูลดาวเทียมมาตราสวน 1 : 250,000 และนําเขาขอมูลโดยการลากเสน
ดวยมือ ในขณะที่การคํานวณพ้ืนที่ปา ป พ.ศ. 2543 ใชขอมูลดาวเทียมมาตราสวน 1 : 50,000 
และนําเขาขอมูลแบบดิจทิัล 

ที่มา: กรมปาไม. ๒๕๕9. ขอมูลสารสนเทศ กรมปาไม : เนื้อทีป่าไมของประเทศไทย พ.ศ. 2552 - 2558. 
http://forestinfo.forest.go.th/55/Content.aspx?id=72 คนวันที ่8 สิงหาคม 2559 
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พื้นที่ปาอนุรักษ จากขอมูลของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ในป พ.ศ. 2558 
พบวาประเทศไทยมีพ้ืนที่ปาอนุรักษที่สําคัญ ประกอบดวย อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลา
สัตวปา วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร และสวนรุกขชาติ จํานวนทั้งสิ้น 434 แหง รวมพ้ืนที่ 65.61 ลานไร 
หรือคิดเปนรอยละ 20.28 ของพ้ืนที่ประเทศ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไมมากเทาใด เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2557 
โดยมีขนาดพ้ืนที่เทาเดิม และสวนใหญเปนอุทยานแหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปา 

ตารางที่ 5 พืน้ทีป่าอนรุักษ ในชวงป พ.ศ. 2551 - 2558 

          หนวย : ลานไร 

ป พ.ศ. 
อุทยาน
แหงชาต ิ

เขตรักษา
พนัธุสตัวปา 

เขตหาม
ลาสตัวปา 

วนอุทยาน 
สวน

พฤกษศาสตร 
สวน 

รุกขชาต ิ
รวม 

2551 34.46 22.86 3.27 0.77 0.03 0.03 61.42 

2552 37.70 23.08 2.54 0.77 0.03 0.03 64.15 

2553 37.70 23.08 3.27 0.78 0.03 0.03 64.88 

2554 37.70 23.08 2.60 0.77 0.03 0.03 64.21 

2555 38.87 23.08 2.69 0.76 0.03 0.03 65.46 

2556 38.87 23.08 2.69 0.76 0.03 0.03 65.46 

2557 38.87 23.08 2.69 0.91 0.03 0.02 65.61 

2558 38.87 23.08 2.69 0.91 0.03 0.02 65.61 

ที่มา: กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ พืช. ๒๕๕๘. พื้นที่ปาอนุรักษ แยกตามประเภท . 
http://www.dnp.go.th/statistics/2558/stat2558.asp คนวันที่ 8 สิงหาคม 2559 

พื้นที่ปาเศรษฐกิจ เปนพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติที่กําหนดไวเพ่ือการผลิตไมและของปา และ
เพ่ือประโยชนในทางเศรษฐกิจ ปจจุบันประเทศไทยมีสวนปาเศรษฐกิจรวมกันไมถึง 4 ลานไร ซึ่งเปนพ้ืนที่ที่
อยูในความดูแลของกรมปาไม องคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) และเอกชนบางสวน 

การดําเนินงานของกรมปาไม จากแผนปฏิบัติการการปฏิรูปทรัพยากรปาไม พ.ศ. 2559 
- 2579 ไดกําหนดเปาหมายการสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจจํานวน 3.90 ลานไร จําแนกเปนสงเสริม
การปลูกไมโตเร็ว 1.92 ลานไร สงเสริมการปลูกไมรอบตัดฟนยาว 1.01 ลานไร และสงเสริมการปลูกไม
เศรษฐกิจในพ้ืนที่ปลูกไมยางพาราและพ้ืนที่เกษตรกรรม 0.97 ลานไร และต้ังแตป พ.ศ. 2535 - 2559 
(เดือนพฤษภาคม) เกษตรกรปลูกและขึ้นทะเบียนสวนปาตามพระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. 2535 มีจํานวน 
60,472 ราย พ้ืนที่ปลูก 967,876 ไร 
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ตารางที่ 6 เปาหมายการสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ ตามแผนปฏิบัติการการปฏิรูปทรัพยากรปาไม  
พ.ศ. 2559 - 2579 

หนวย : ไร 

 ประเภทอุตสาหกรรมไม  
ป พ.ศ. สงเสริมการ

ปลกูไมโตเร็ว 
สงเสริมการปลกูไม

รอบตดัฟนยาว 
สงเสริมการปลกูไมเศรษฐกิจ

ในพืน้ทีป่ลกูไมยางพารา 
และพืน้ทีเ่กษตรกรรม 

รวม 

2559 11,330 40,000 - 51,330 

2560 13,600 20,000 - 53,600 

2561 - 2564 400,000 200,000 200,000 800,000 

2565 - 2569 500,000 250,000 250,000 1,000,000 

2570 - 2574 500,000 250,000 250,000 1,000,000 

2575 - 2579 500,000 250,000 250,000 1,000,000 

รวม 1,924,930 1,010,000 970,000 3,904,930 

ที่มา: กรมปาไม. ๒๕๕๘. การสงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน. สวนปลูกปาภาคเอกชน  
สํานักสงเสริมการปลูกปา http://forestinfo.forest.go.th/pfd/Download/DL66.pdf คนวันที่  
25 สิงหาคม 2559 

การดําเนินงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) ซึ่งเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภารกิจที่เกี่ยวของคือ พัฒนาที่ดินสวนปาใหเปนสวนปา
เศรษฐกิจอยางย่ังยืน และสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ ปจจุบันในป พ.ศ. 2558 อ.อ.ป. มีพ้ืนที่สวนปา
เศรษฐกิจทั้งสิ้น 1.158 ลานไร จํานวน 245 สวนปา กระจายอยูทั่วประเทศ โดยมีชนิดไมหลักซึ่งเปน 
ไมเศรษฐกิจ 3 ชนิด ไดแก ไมสัก ไมยูคาลิปตัส และไมยางพารา 

อางอิงจาก: องคการอุตสาหกรรมปาไม. 2559. รายงานประจําป 2558. http://www.fio.co.th/p/document/ 
2559/Annual-report-2015_edit.pdf คนวันที่ 25 สิงหาคม 2559 

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดบัการดาํเนินงานการจัดการทรพัยากรน้ําแบบบรูณาการ IWRM (ดัชนี 0 - 100) 

การจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ (Integrated Water Resources Management: 
IWRM) คือ กระบวนการเพ่ือการจัดหา การตรวจสอบ และการใชทรัพยากรนํ้าอยางเปนระบบเพ่ือ 
การพัฒนาที่ย่ังยืน สนองตอบวัตถุประสงคของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม IWRM เปนแนวคิดใหมใน
การจัดการทรัพยากรนํ้าที่สนับสนุนใหทุกภาคสวนในสังคมมีสวนรวมต้ังแตระดับทองถิ่นถึงระดับภูมิภาค  
ซึ่งเดิมการจัดการทรัพยากรนํ้าทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยใชแนวคิดจัดการทรัพยากรนํ้าที่เนนดานอุปทาน 
สนองตอบตอแผนงานหรือโครงการพัฒนารายสาขา เชน การจัดการนํ้าเพ่ือการเกษตร อุปโภค บริโภค 
อุตสาหกรรม การพลังงาน ฯลฯ 
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การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการ เปนกระบวนการที่สงเสริมการประสาน 
การพัฒนาและจัดการทรัพยากรนํ้า ทรัพยากรดินและทรัพยากรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของสัมพันธกันเพ่ือนํามาซึ่ง
ประโยชนสูงสุดทางเศรษฐกิจและความเปนอยูที่ดีของสังคมอยางทัดเทียมกัน โดยไมสงผลกระทบตอความ
ย่ังยืนของระบบนิเวศที่สําคัญ 

ระดับการดําเนินงานการจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการ IWRM วัดจากคาดัชนีต้ังแต 
0 - 100 ซึ่งระดับของคาดัชนีจะมีความแตกตางกันไปในแตละพ้ืนที่ โดยจะมีการแบงเปนทั้งหมด 6 ระดับ
คือ 0 เทากับระดับตํ่ามาก 20 เทากับระดับตํ่า 40 เทากับระดับปานกลางถึงตํ่า 60 เทากับระดับปานกลาง 
ถึงสูง 80 เทากับระดับสูง และ 100 เทากับระดับสูงมาก ทั้งน้ี คะแนนในแตละขอคําถามจะถูกนํามาหา
คาเฉลี่ยเพ่ือใหไดคะแนนของแตละองคประกอบ และคะแนนของแตละองคประกอบก็จะถูกนํามาหา
คาเฉลี่ยเพ่ือใหไดคะแนนของคาดัชนีต้ังแต 0 - 100 ช่ึงจะเปนตัวช้ีวัดระดับการดําเนินงานการจัดการ
ทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการ โดยระดับสูงสุดของ IWRM คือ 100  

อางอิงจาก: GEMI – Integrated Monitoring of Water and Sanitation Related SDG Targets. Step-by-step 
monitoring methodology for indicator 6.5.1 Degree of integrated water resources 
management implementation. version 2016-03-15 

ตัวชี้วัดที่ 1.5 รอยละของพืน้ทีด่ินที่ถูกทาํใหเสื่อมโทรมเทียบกบัพืน้ทีด่นิทั้งหมด 

จากรายงานการสํารวจดินที่มีปญหาของประเทศไทย พบวาดินที่มีปญหาและขาดความ
อุดมสมบูรณในประเทศไทย มีดังน้ี 

- ดินอินทรีย หรือเรียกทั่วไปวา ดินพรุ หมายถึง ดินที่เกิดจากการสะสมเศษซากอินทรีย
ตามแองที่ลุมนํ้าตํ่า มีนํ้าแชขังเปนเวลานานจนเกิดการสะสมเปนช้ันดินอินทรียที่หนากวา ๔๐ เซนติเมตร 
ดินอินทรียที่พบในประเทศไทยมีพ้ืนที่ประมาณ ๐.๓๔ ลานไร หรือคิดเปนรอยละ ๐.๑๑ ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ 
สวนมากพบเฉพาะในภาคใต 

- ดินเค็ม หมายถึง ดินที่มีปริมาณเกลือที่ละลายอยูในสารละลายดินมากเกินไปจนมี
ผลกระทบตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช มีพ้ืนที่รวมประมาณ ๔.๔ ลานไร หรือคิดเปนรอยละ ๑.๓๗ 
ของพ้ืนที่ประเทศ พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือ ภาคใต ภาคตะวันออก และภาคกลาง 
ตามลําดับ 

- ดินเปรี้ยวจัด หมายถึง ดินที่มีสภาพความเปนกรด ซึ่งเกิดจากกระบวนการกําเนิดดินที่มี
การสะสมสารประกอบกํามะถันขึ้นในดิน เมื่อปลูกพืชจะใหผลผลิตคอนขางตํ่าเพียง ๒๐ ถัง/ไร เน่ืองจาก
ขาดแคลนธาตุอาหารหลักของพืช มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ ๕.๑ ลานไร หรือคิดเปนรอยละ ๑.๕๙ ของ
พ้ืนที่ทั้งประเทศ พบมากในภาคกลาง รองลงมาคือ ภาคใต และภาคตะวันออก ตามลําดับ 

- ดินคอนขางเปนทราย หมายถึง ดินรวนหยาบ มีเน้ือดินสวนใหญเปนดินรวนปนทราย หรือ
ดินรวนปนทรายละเอียด ทําใหความสามารถในการอุมนํ้าตํ่า ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า เพราะดินดูดซับธาตุ
อาหารพืชไดนอยและถูกชะลางออกไดงาย ดินมีการชะลางพังทลายสูงโดยเฉพาะพ้ืนที่ลาดเชิงเขาหรือพ้ืนที่
ที่มีความลาดชันสูงกวารอยละ 5 และพ้ืนที่ที่ดินคอนขางเปนทรายจะขาดแคลนนํ้าในการเพาะปลูก มีพ้ืนที่รวม
ประมาณ 32.7 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 10.22 ของพ้ืนที่ประเทศ พบอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
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- ดินทรายจัด หมายถึง ดินที่มีเน้ือดินบนเปนดินทราย หรือดินทรายปนรวน ทําใหดิน 
เก็บนํ้าไวไมอยูและเกิดการกรอนไดงาย มักเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินที่เปนตะกอนเน้ือหยาบหรือตะกอน
ชายฝงทะเล พ้ืนที่ที่มีปญหาดินทรายจะกระจัดกระจายอยูทั่วไปในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ มีพ้ืนที่รวม
ประมาณ ๑๑.๑ ลานไร หรือคิดเปนรอยละ ๓.๔๕ ของพ้ืนที่ประเทศ พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รองลงมาคือ ภาคตะวันออก ภาคใต ภาคกลาง และภาคเหนือ ตามลําดับ 

- ดินตื้น หมายถึง ดินที่มีช้ันลูกรัง กอนกรวด เศษหินปะปนอยูในดิน หรือพบช้ันหินพ้ืน
อยูต้ืนกวาระดับ 5๐ เซนติเมตรจากผิวดิน สงผลใหมีปริมาตรของดินนอย ดินจึงอุมนํ้าไดนอย สวนใหญอยู
บริเวณเชิงเขา มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ ๒๙.๖ ลานไร หรือคิดเปนรอยละ ๙.๒๑ ของพ้ืนที่ประเทศ พบมาก
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต ตามลําดับ 

อางอิงจาก: กรมพัฒนาที่ดิน. 2557. ดินปญหาของประเทศไทย. สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ตารางที่ 7 สดัสวนพืน้ทีด่นิที่มีปญหาในประเทศไทย สํารวจเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๔ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ชนดิของปญหาดนิ 
พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2557 

พืน้ที่ (ไร) รอยละ พืน้ที่ (ไร) รอยละ พืน้ที่ (ไร) รอยละ 

1. ดินอินทรีย 274,275 0.09 263,078 0.08 340,302 0.11 

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

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

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

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

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

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน. 2557. ดินปญหาของประเทศไทย. สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ตัวชี้วัดที่ 1.6 ชายฝงที่ถูกกดัเซาะไดรบัการจัดการตามแนวทางและมาตรการ หรือมีโครงสรางที่เหมาะสม 

ประเทศไทยมีชายฝงทะเลทั้งฝงอาวไทยและฝงอันดามันระยะทางรวมกันประมาณ 
3,148 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ชายฝงทะเล 2๔ จังหวัด (นับรวมกรุงเทพมหานคร) ในป พ.ศ. 2557 
พ้ืนที่ชายฝงทะเลหลายแหงประสบปญหาการถูกกัดเซาะ โดยมีระดับความรุนแรงและสาเหตุแตกตางกันไป 
รวมระยะทางประมาณ 830 กิโลเมตร แยกเปนฝงอาวไทย 730 กิโลเมตร โดยแบงเปนชายฝงที่ถูกกัดเซาะ
ระดับรุนแรงซึ่งมีอัตราการกัดเซาะมากกวา 5 เมตรตอป ระยะทาง 228 กิโลเมตร และระดับปานกลาง 
ซึ่งมีอัตราการกัดเซาะนอยกวา 5 เมตรตอป ระยะทาง 502 กิโลเมตร และฝงอันดามัน 100 กิโลเมตร 
โดยแบงเปนชายฝงที่ถูกกัดเซาะระดับรุนแรงระยะทาง 25 กิโลเมตร และระดับปานกลางระยะทาง 75 กิโลเมตร 
และในป พ.ศ. 2558 พบวามีชายฝงที่ยังคงประสบปญหาการถูกกัดเซาะ และยังไมมีการดําเนินการแกไขปญหา 
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เปนระยะทางประมาณ 168 กิโลเมตร แบงเปนฝงอาวไทย 160 กิโลเมตร จําแนกเปนระดับรุนแรง
ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร และระดับปานกลางระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร และฝงอันดามัน
ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ซึ่งเปนระดับปานกลางทั้งหมด 

ตารางที่ 8 จังหวัด ความยาวชายฝง และระดับของแนวชายฝงทะเลที่ถูกกัดเซาะในประเทศไทย  
ป พ.ศ. 2557 

หนวย: กิโลเมตร 

จังหวัด 
ความยาว

ชายฝง  

ระดบัของแนวชายฝงทีถู่กกดัเซาะ 

ปานกลาง รุนแรง รวม 

1.  ตราด 184 47 - 47 

2.  จันทบุรี 102 23 12 35 

3.  ระยอง 104 54 - 54 

4.  ชลบุรี 172 25 - 25 

อาวไทยตะวันออก 562 149 12 161 

5.  ฉะเชิงเทรา 16 2 6 8 

6.  สมุทรปราการ 50 3 31 34 

7.  กรุงเทพมหานคร 6 - 6 6 

8.  สมุทรสาคร 43 20 14 34 

9.  สมุทรสงคราม 25 3 - 3 

10. เพชรบุร ี 92 39 10 49 

อาวไทยตอนบน 232 67 67 134 

11. ประจวบคีรีขันธ 247 76 2 78 

12. ชุมพร 248 32 - 32 

13. สุราษฎรธานี 166 30 8 38 

อาวไทยตอนกลาง 661 138 10 148 

14. นครศรีธรรมราช 245 53 74 127 

15. พัทลุง - - - - 

16. สงขลา 158 41 13 54 

17. ปตตานี 139 38 24 62 

18. นราธิวาส 58 16 28 44 

อาวไทยตอนลาง 600 148 139 287 
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ตารางที่ 8 จังหวัด ความยาวชายฝง และระดับของแนวชายฝงทะเลที่ถูกกัดเซาะในประเทศไทย  
ป พ.ศ. 2557 (ตอ) 

หนวย: กิโลเมตร 

จังหวัด 
ความยาว

ชายฝง  

ระดบัของแนวชายฝงทีถู่กกดัเซาะ 

ปานกลาง รุนแรง รวม 

19. ระนอง 138 12 7 19 

20. พังงา 242 17 - 17 

21. ภูเก็ต 206 5 2 7 

อันดามันตอนบน 586 34 9 43 

22. กระบ่ี 216 16 5 21 

23. ตรัง 136 15 4 19 

24. สตูล 155 10 7 17 

อันดามันตอนลาง 507 41 16 57 

รวม 3,148 577 253 830 

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง. 2559. (ราง) แนวทางการพิจารณาแผนงาน โครงการ 

การจัดการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564. 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 

แนวทางและรูปแบบการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง แบงออกเปน 4 แนวทาง คือ 

1. การแกไขปญหาโดยใชวิธีการทางธรรมชาติ ไดแก การฟนฟูปาชายเลน ปาชายหาด 
ปะการัง และหญาทะเลใหเกิดความอุดมสมบูรณ 

2. การแกไขปญหาการกัดเซาะแบบไมใชโครงสราง วิธีการน้ีเหมาะสําหรับบริเวณชายฝง
ที่มีชุมชนอาศัยอยูไมหนาแนนและมีปญหาการกัดเซาะที่ไมรุนแรง เชน การปลูกพืช การเสริมทรายชายหาด 
ไสกรอกทราย ปกแนวไมไผกันคลื่น ฯลฯ 

3. การแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงโดยใชโครงสรางทางวิศวกรรม วิธีการน้ีเปนการ
แกไขโดยการสลายพลังงานของคลื่นที่เหมาะสม หรือเพ่ือชวยดักตะกอนเลนทรายชายฝงและชวยยึด 
แนวชายฝง แนวทางการแกไขปญหาน้ีเหมาะสําหรับบริเวณชายฝงที่มีปญหาถูกกัดเซาะอยางรุนแรง เชน 
กําแพงปองกันคลื่น (Seawall) คันดักทราย (Groin) เขื่อนกันคลื่น (Breakwater) เข่ือนกันทรายและคลื่น 
(Jetty) หัวหาด (Head Land) ฯลฯ 

4. การใชมาตรการควบคุมทางกฏหมายและการใชประโยชนที่ดินชายฝงใหเหมาะสม  
ซึ่งตองใชการบูรณาการรวมกันจากทุกภาคีที่เกี่ยวของ การสงเสริมการเรียนรู และการมีสวนรวมของทุกฝาย  
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ตารางที่ 9 ขอดีและขอจํากัดของรูปแบบการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง 

รปูแบบการแกไข
ปญหาการกดัเซาะ

ชายฝง 
ขอด ี ขอจํากดั 

การปลูกพืช - ชุมชนชายฝงทะเลสามารถ
ดําเนินการไดเองต้ังแตปลูกซอม 
และบํารุงรักษา 

- มสีภาพภูมิทัศนสวยงาม รมรื่นเหมาะ
แกการทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ 

- เปนการเสริมรายไดใหแกชุมชน
ทองถิ่น 

- เหมาะสมกับพ้ืนที่ชายฝงทะเลที่มีคลื่น
ลมไมรุนแรง 

- ตองคัดเลือกชนิดพันธุไมพ้ืนถิ่นที่มี
ความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที ่

การเสริมทรายชายหาด - ชวยรักษาทัศนียภาพบริเวณชายหาด
ใหสวยงามคงสภาพเดิม 

- เปนการเพ่ิมพ้ืนที่ชายหาดใหสามารถ
ใชประโยชนไดมากขึ้น 

- ชวยปองกันอาคารและสิ่งปลูกสราง
บริเวณชายหาดจากการถูกกัดเซาะ
ไดระดับหน่ึง 

- ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทาง
กายภาพและระบบนิเวศของแหลง
ทรายเดิม 

- ยังไมสามารถหยุดย้ังการกัดเซาะที่
เกิดขึ้น ตองเพ่ิมเติมทรายหลายครั้ง 

- เปนวิธีการที่ไมถาวร 

ปกแนวไมไผกนัคลื่น - เปนการใชภูมิปญญาชาวบานที่
สอดคลองกับสภาพภูมิทัศน
ธรรมชาติ 

- เปนการกระจายรายไดสูทองถิ่น 
- ราคาถูก ทําไดงายกวา เพราะใชแรงคน 
- ชวยเปนแหลงหาอาหารของสัตวนํ้า 
- เปนแนวปองกันเรือประมงบาง

ประเภท 
- มีผลกระทบกับพ้ืนที่ขางเคียงนอยมาก 

- ทําใหเกิดมลภาวะทางนํ้า เมื่อไมไผเริ่ม
ผุสลาย 

- ใชวัสดุที่มีอายุการใชงานสั้น ทําใหเสีย
คาใชจายในการปกซอมแซมอยาง
ตอเน่ือง และสม่ําเสมอ 

- เหมาะสําหรบัพ้ืนที่ที่มีคลื่นลมไมรุนแรง
และเปนหาดเลนหรือหาดโคลน 

- แนวไมไผที่ปกหรือซากไมไผที่หักผุพัง
เปนสิ่งกีดขวาง และทําใหเกิดอันตราย
กับชาวประมงทองถิ่น 

ไสกรอกทราย - ลดแรงคลื่นบริเวณหลังไสกรอกทราย 
- ลดแรงคลื่นเขาหาฝงไดดี ทําใหลด

การกัดเซาะลงได 
- เหมาะสําหรบัชายฝงทะเลที่เปน 

หาดเลนหรือหาดโคลน เน่ืองจากมี
นํ้าหนักเบากวาการใชหินทําใหอัตรา
การจมตัวชากวา จึงไมตองเสริม 

- สงผลกระทบตอการทํากิจกรรมประมง
ชายฝง 

- จะสงผลกระทบตอระบบนิเวศหาดเลน
อยางรุนแรง เมื่อไสกรอกทรายแตก 

- ทําใหการสัญจรทางนํ้าลําบากขึ้น 
เน่ืองจากมีไสกรอกทรายใตนํ้า 

- ไสกรอกทรายไมเหมาะสมกับวิถีชีวิต 

 



ข-๑๔ 

 

ตารางที่ 9 ขอดีและขอจํากัดของรูปแบบการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง (ตอ) 

รปูแบบการแกไข
ปญหาการกดัเซาะ

ชายฝง 
ขอด ี ขอจํากดั 

ไสกรอกทราย (ตอ) ความสูงบอยๆ 
- การติดต้ังเคลื่อนยายทําไดรวดเร็ว จึง

สามารถใชปองกันและแกไขปญหา
ในพ้ืนที่เรงดวนไดกอน 

ของชาวบานที่ทําการประมงชายฝง 
เน่ืองจากชาวบานใชไสกรอกทรายเปนที่
จอดพักเรือ ทิ้งสมอ และติดไฟปรุงอาหาร 
ซึ่งอาจเปนผลใหไสกรอกทรายไดรับ
ความเสียหาย 

กําแพงปองกันคลื่น 
ริมชายหาด 
(Seawall) / กาํแพง
หินทิ้ง (Revetment) 

- สามารถปองกันการกัดเซาะไดถาวร 
- สามารถดูดซบัพลังงานคลื่นไดดี 
- คาบํารุงรักษาตํ่า 
- ชุมชนหรือองคกรทองถิ่นสามารถ

ดําเนินการเองได 

- ไมสามารถใชประโยชนหนาหาด 
เน่ืองจากไมมีทราย 

- ราคากอสรางแพงและไมสวยงาม 
- จะเกิดปญหาการทรุดตัวของกําแพง 

ในระยะยาว 
คันดักทราย (Groin) - เกิดการทับถมของทราย 

- เปนที่กําบังคลื่นลม 
- สามารถสลายพลังงานคลื่นได 
- ปองกันการพัดพาตะกอนทรายออก

นอกชายฝง 

- ปดบังทัศนียภาพของชายหาด 
- แนวรอดักทรายแบบแนวตรงซึ่งต้ังฉาก

กับแนวชายฝงทะเลสามารถสลาย
พลังงานคลื่นไดเพียงบางสวน 

- เปนอุปสรรคตอการใชพ้ืนที่บริเวณชายฝง 
- อาจเปนอันตรายตอการเดินเรือโดยเฉพาะ

เรือประมงชายฝงขนาดเล็ก 
เขื่อนกันคลื่น 
(Breakwater) 

- สามารถลดกําลังสลายพลังงานคลืน่ไดดี 
- ปองกันการกัดเซาะที่ถาวร 
- ชวยพัฒนาชายหาดใหเกิดการสะสม

ตะกอนทราย 
- ชวยลดอิทธิพลของกระแสนํ้าชายฝง

ไดโดยปฏิกิริยาการสะทอนของคลื่น
จากตัวเขื่อน 

- อาจมีคลื่นผานบริเวณชองวางระหวาง
เขื่อนได 

- ปดบังทัศนียภาพ ทําใหไมสวยงาม 
- กีดขวางการเดินเรือ 
- คาใชจายสูง และการกอสรางยุงยากมาก 
 

เขื่อนกันทรายและ
คลื่น (Jetty) 

- ชวยรักษารองนํ้าเดินเรือใหสามารถ
ใชงานไดตลอดป 

- พ้ืนทีห่ลังแนวเขื่อนเปนที่หลบคลื่นลม
และพายุที่รุนแรง 

- การวางตัวต้ังฉากกบัแนวชายฝงทะเล
ทําใหเกิดการขาดแคลนทรายและ 
การกัดเซาะชายฝงบริเวณดานทายนํ้า 

- แนวชายฝงที่ถูกกัดเซาะตองใชเวลานาน
ในการปรับตัวเขาสูสมดุลธรรมชาติ 

- ทศันียภาพของชายฝงทะเลไมสวยงาม 
- เปนอุปสรรคในการใชพ้ืนที่บริเวณชายฝง

ทะเลและอาจเปนอันตรายตอการ
เดินเรือ 

 

 



ข-๑๕ 

 

ตารางที่ 9 ขอดีและขอจํากัดของรูปแบบการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง (ตอ) 

รปูแบบการแกไข
ปญหาการกดัเซาะ

ชายฝง 
ขอด ี ขอจํากดั 

หัวหาด (Head Land) - โครงสรางบนชายหาดนอย ไมเสีย
ทัศนียภาพมากนัก 

- ชวยลดความรุนแรงในการแตกตัว
ของคลื่น กอนที่คลื่นจะเคลื่อนตัว
มาถึงบริเวณชายหาด 

- หากระยะระหวางกองหินหวัหาดหางกัน
มากเกินไป อาจจะทําใหเกิดการ 
กัดเซาะพ้ืนที่บริเวณที่อยูระหวางกลาง
กองหินหัวหาดไดอีก 

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง. ๒๕๕๖. แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง

ทะเล. http://marinegiscenter.dmcr.go.th/km/coastalerosion_doc6/#.V9JolFuLQdU คนวันที่ 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

การดําเนินงานแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลที่ผานมา มุงเนนแกไขเฉพาะพื้นที่

ที่ถูกกัดเซาะ ซึ่งไดสงผลกระทบตอพ้ืนที่ขางเคียงทําใหการกัดเซาะยังคงเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง โดยรูปแบบ

การแกไขปญหาสวนใหญเนนการใชรูปแบบโครงสรางการปองกันการกัดเซาะชายฝงทางวิศวกรรม เชน 

กําแพงปองกันคลื่นริมชายหาด (Seawall) คันดักทราย (Groin) และเข่ือนปองกันคลื่นนอกชายฝง (Offshore 

Breakwater) เปนตน ดังน้ัน ภาครัฐจึงตองใหความสําคัญกับการแกไขปญหาดวยวิธีการทางธรรมชาติมากขึ้น 

หรือการนําองคความรูพ้ืนฐานทางดานสมุทรศาสตรเกี่ยวกับกระบวนการชายฝง ซึ่งมีปจจัยสําคัญคือ คลื่น ลม 

กระแสนํ้า นํ้าขึ้น - ลง และแหลงสะสมตะกอน (Sediment Supply) เชน แมนํ้าซึ่งเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

การเคลื่อนที่ของตะกอนบริเวณชายฝง มาใชประกอบพิจารณาการดําเนินงานเพ่ือใหทุกภาคสวนตระหนัก

ถึงความสําคัญของกระบวนการทางธรรมชาติ หรือการนํากระบวนการแกไขปญหาที่เรียกวา “ระบบกลุมหาด” 

(Littoral Cell) มาใช โดยการดําเนินการใดๆ ในพ้ืนที่ชายฝงทะเลไมวาจะเปนการกอสรางทาเทียบเรือ โครงสราง

ทางวิศวกรรมในการแกไขปญหาการกัดเซาะตางๆ การขุดลอกตะกอน จะตองคํานึงถึงพ้ืนที่บริเวณขางเคียง 

เน่ืองจากเปนการเปลี่ยนสมดุลของตะกอน ทั้งระบบกลุมหาด ซึ่งจะนําไปสูการแกไขปญหาการกัดเซาะ

ชายฝงใหกลับสูสมดุลไดอยางยั่งยืน 

อางอิงจาก: สภาปฏิรูปแหงชาติ. 2558. วาระปฏิรูปที่ 25 : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร (รอบ 2) เรื่อง 
การปฏิรูปการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง. คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม สภาปฏิรูปแหงชาติ. 

ตัวชี้วัดที่ 1.7 ปะการังที่มีชีวิตมีปริมาณเพิม่ขึ้นรอยละ 3 - 9 

ประเทศไทยมีแนวปะการังเปนพ้ืนที่ประมาณ 96,357 ไร หรือเทากับ 154.17 ตารางกิโลเมตร 
โดยแบงเปนฝงอันดามันและชองแคบมะละกาตอนบนประมาณ 50,812 ไร หรือ 81.3 ตารางกิโลเมตร 
และฝงอาวไทยประมาณ 45,545 ไร หรือ 72.9 ตารางกิโลเมตร โดยฝงอาวไทยตะวันออกพบ 



ข-๑๖ 

 

แนวปะการังกระจายต้ังแตจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด สวนฝงอาวไทยตอนกลางและตอนลาง 
พบแนวปะการังในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช และปตตานี 

ในป พ.ศ. 2558 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงไดมีการสํารวจแนวปะการังจํานวน 
81 สถานี บริเวณชายฝงทะเลไทยรวม 47,736 ไร ทั้งในฝงอันดามันและอาวไทย พบวาสวนใหญมีสภาพ 
สมบูรณปานกลาง และบางพ้ืนที่มีความสมบูรณดีมาก เชน แนวปะการังบริเวณเกาะหลีเปะ จังหวัดสตูล 
เกาะเตา เกาะสมุย หมูเกาะอางทอง (ตะวันออก) จังหวัดสุราษฎรธานี เกาะกระใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และบางพ้ืนที่พบวามีแนวปะการังที่เสียหายมาก เชน บริเวณอาวปาตอง จังหวัดภูเก็ต เกาะคราม จังหวัดชลบุรี 
เกาะกูด จังหวัดตราด และเกาะพะงัน และหมูเกาะอางทอง (ตะวันตก) จังหวัดสุราษฎรธานี 

ตารางที่ 10 สรุปสถานภาพแนวปะการังบริเวณฝงทะเลอันดามัน ทําการศึกษาในป พ.ศ. 2558 

สถานีจังหวัด 
ปริมาณครอบคลุมพืน้ที่ (percentage cover) % สถานภาพ 

แนวปะการัง พืน้ทีแ่นวปะการัง (ไร) ปะการังมีชีวิต ปะการังตาย 

ภูเกต็ 

อาวกะตะ 93 28.4 71.6 เสียหาย 

อาวกะตะนอย 87 29.9 70.1 เสียหาย 

เกาะแวว 13 39.1 60.2 สมบูรณปานกลาง 

อาวบางเทา 213 31.5 66.8 เสียหาย 

อาวปาตอง 

- ดานเหนือ 239 48.8 51.6 สมบูรณปานกลาง 

- ดานใต 395 25.4 74.6 เสียหายมาก 

ตรัง 

เกาะรอกใน 1344 52.8 39 สมบูรณปานกลาง 

เกาะกระดาน 781 49.1 38.6 สมบูรณปานกลาง 

เกาะมุก 361 39.6 60.4 สมบูรณปานกลาง 

เกาะตะลิบง 1057 33.2 55.3 เสียหาย 

เกาะไหง 1031 47.1 51.8 สมบูรณปานกลาง 

สตูล 

เกาะราวี 2430 
   

- ดานตะวันตก 
 

47.6 43.1 สมบูรณปานกลาง 



ข-๑๗ 

 

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

สถานีจังหวัด 
ปริมาณครอบคลุมพืน้ที่ (percentage cover) % สถานภาพ 

แนวปะการัง พืน้ทีแ่นวปะการัง (ไร) ปะการังมีชีวิต ปะการังตาย 

- ดานตะวันออกเฉียงใต 
 

47.8 23.7 สมบูรณดี 

เกาะอาดัง 2816 
   

- ดานตะวันตก 
 

64.1 32.4 สมบูรณดี 

- ดานเหนือ 
 

45.9 37.2 สมบูรณปานกลาง 

- ดานตะวันออก 
 

37.9 48.4 สมบูรณปานกลาง 

เกาะหลีเปะ 1205 
   

สตูล (ตอ) 

- ดานตะวันตกเฉียงเหนือ 
 

66 23.9 สมบูรณดีมาก 

- ดานใต 
 

42.5 35.4 สมบูรณปานกลาง 

เกาะบูตัง 823 64.2 31.8 สมบูรณดี 

เกาะหินงาม 68 75.8 22.2 สมบูรณดีมาก 

เกาะบีสซี ่ 367 54.9 17.3 สมบูรณดีมาก 

เกาะตาลัง 22 57.2 13.5 สมบูรณดีมาก 

หมายเหตุ:  การจําแนกสถานภาพแนวปะการังถือหลักเกณฑจากอัตราสวนของปริมาณครอบคลุมพ้ืนที่
ของแนวปะการังที่มีชีวิตตอปะการังตามสภาพ 

สถานภาพสมบูรณดีมาก เมื่อปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย = 3 (หรือมากกวา 3) : 1 

สถานภาพสมบูรณดี เมื่อปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย = 2 : 1 

สถานภาพสมบูรณปานกลาง เมื่อปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย = 1 : 1 

สถานภาพเสียหาย เมื่อปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย = 1 : 2 

สถานภาพเสียหายมาก เมื่อปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย = 1 : 3 (หรือมากกวา 3) 

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

 

 

 



ข-๑๘ 

 

ตารางที่ 11 สรุปสถานภาพแนวปะการังบริเวณอาวไทยฝงตะวันออก ทําการศึกษาในป พ.ศ. 2558  

สถานีจังหวัด 

ปริมาณครอบคลุมพืน้ที่  
(percentage cover) % สถานภาพ 

แนวปะการัง 
ปะการังมีชีวิต ปะการังตาย 

ชลบรุ ี

เกาะคราม 

- หาดหนาบาน 6.10 61.83 เสียหายมาก 

- อาวพุดซาวัน 8.74 44.7 เสียหายมาก 

เกาะครามนอยตะวันตก 28.34 56.43 เสียหาย 

เกาะอีราดานตะวันตก 15.36 62.29 เสียหายมาก 

ระยอง 

เกาะเสม็ด 

- อาวพราว 28.67 41.4 สมบูรณปานกลาง 

- อาวลูกโยน 34.08 48.03 สมบูรณปานกลาง 

- อาวลุงดํา 33.71 61.4 เสียหาย 

- อาวกิ่วนอก 43.71 47.2 สมบูรณปานกลาง 

เกาะกุฎี 

- ดานตะวันตก 45.83 37.9 สมบูรณปานกลาง 

- ดานตะวันออก 39.83 41.89 สมบูรณปานกลาง 

ตราด 

เกาะกูด 

- อาวสับปะรด 9.5 58.71 เสียหายมาก 

- อาวกลวย 6.79 58 เสียหายมาก 

- อาวพราว 20.71 63.86 เสียหายมาก 

- อาวงามโข 23.3 45.26 เสียหาย 

เกาะไมซี้เล็กดานใต 2.81 46.91 เสียหายมาก 

เกาะกระดาดดานใต 2.11 71.15 เสียหายมาก 

หมายเหตุ:  การจําแนกสถานภาพแนวปะการังถือหลักเกณฑจากอัตราสวนของปริมาณครอบคลุมพ้ืนที่ของ
แนวปะการังที่มีชีวิตตอปะการังตามสภาพ 

 

 



ข-๑๙ 

 

สถานภาพสมบูรณดีมาก เมื่อปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย = 3 (หรือมากกวา 3) : 1 

สถานภาพสมบูรณดี  เมื่อปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย = 2 : 1 

สถานภาพสมบูรณปานกลาง เมื่อปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย = 1 : 1 

สถานภาพเสียหาย เมื่อปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย = 1 : 2 

สถานภาพเสียหายมาก เมื่อปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย = 1 : 3 (หรือมากกวา 3) 

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

ตารางที่ 12 สรุปสถานภาพแนวปะการังบริเวณอาวไทยตอนกลาง ทําการศึกษาในป พ.ศ. 2558  

สถานจัีงหวัด 

ปริมาณครอบคลุมพืน้ที่  
(percentage cover) % สถานภาพ 

แนวปะการัง 
ปะการังมีชีวิต ปะการังตาย 

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

 



ข-๒๐ 

 

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

สถานีจังหวัด 

ปริมาณครอบคลุมพืน้ที่  
(percentage cover) % สถานภาพ 

แนวปะการัง 
ปะการังมีชีวิต ปะการังตาย 

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

หมายเหตุ:  การจําแนกสถานภาพแนวปะการังถือหลักเกณฑจากอัตราสวนของปริมาณครอบคลุมพ้ืนที่

ของแนวปะการังที่มีชีวิตตอปะการังตามสภาพ 

สถานภาพสมบูรณดีมาก เมื่อปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย = 3 (หรือมากกวา 3) : 1 

สถานภาพสมบูรณดี  เมื่อปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย = 2 : 1 

สถานภาพสมบูรณปานกลาง เมื่อปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย = 1 : 1 

สถานภาพเสียหาย  เมื่อปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย = 1 : 2 

สถานภาพเสียหายมาก  เมื่อปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย = 1 : 3 (หรือมากกวา 3) 

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง. 2558. รายงานการสํารวจและประเมินสถานภาพและศักยภาพ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง: ปะการังและหญาทะเล ป พ.ศ. 2558. สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากร

ทางทะเล ชายฝงและปาชายเลน. กันยายน 2558. 

 



ข-๒๑ 

 

ตารางที่ 13 สรุปสถานภาพแนวปะการังบริเวณอาวไทยตอนลาง ทําการศึกษาในป พ.ศ. 2558  

สถานีจังหวัด 

ปริมาณครอบคลุมพืน้ที่  
(percentage cover) % 

สถานภาพ 
แนวปะการัง 

ปะการังมีชีวิต ปะการังตาย 

นครศรธีรรมราช 

เกาะกระใหญ 
  

สมบูรณดีมาก 

- ทิศตะวันออก 59.94 18.46 สมบูรณดีมาก 

- ทิศใตฝงหาดหิน 91.00 7.76 สมบูรณดีมาก 

ระหวางเกาะกระกลาง และ
เกาะกระเล็ก 

100 
 

สมบูรณดีมาก 

เกาะกระเล็กดานทิศใต 88.44 11.22 
 

สงขลา 

เกาะหนู 13.15 17.20 สมบูรณปานกลาง 

เกาะแมว 21.92 19.17 สมบูรณปานกลาง 

เกาะขาม 58.33 17.41 สมบูรณดีมาก 

ปตตาน ี

เกาะโลซิน 

- ทิศใตบริเวณลึก 96.33 2.67 สมบูรณดีมาก 

- ทิศใตบริเวณต้ืน 78.87 11.49 สมบูรณดีมาก 

- ทิศตะวันตกบริเวณลึก 75.33 18.27 สมบูรณดีมาก 

- ทิศตะวันตกบริเวณต้ืน 94.74 0.51 สมบูรณดีมาก 

- ทิศตะวันออกบริเวณลึก 44.62 30.23 สมบูรณดี 

- ทิศตะวันออกบริเวณต้ืน 51.81 27.69 สมบูรณดี 

หมายเหตุ:  การจําแนกสถานภาพแนวปะการังถือหลักเกณฑจากอัตราสวนของปริมาณครอบคลุมพ้ืนที่
ของแนวปะการังที่มีชีวิตตอปะการังตามสภาพ 

สถานภาพสมบูรณดีมาก เมื่อปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย = 3 (หรือมากกวา 3) : 1 

สถานภาพสมบูรณดี  เมื่อปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย = 2 : 1 

สถานภาพสมบูรณปานกลาง เมื่อปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย = 1 : 1 

สถานภาพเสียหาย เมื่อปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย = 1 : 2 

สถานภาพเสียหายมาก เมื่อปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย = 1 : 3 (หรือมากกวา 3) 

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



ข-๒๒ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1.8 อัตราการจับสตัวน้าํตอการลงแรงประมงทะเล (Catch Per Unit Effort : CPUE)  
ใน ๑ ชั่วโมง ในนานน้ําไทย 

 อัตราการจับสัตวน้ําตอหนวยการลงแรงประมง (CPUE) ในชวงป พ.ศ. 2556 - 2558 
มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง เน่ืองจากมีแนวทางการดําเนินการเพ่ือการจัดการประมงทะเลอยางย่ังยืน
ต้ังแตป พ.ศ. 2554 เปนตนมา โดยในป พ.ศ. 2558 มีปริมาณ CPUE เทากับ 22.59 กิโลกรัมตอช่ัวโมง 
เพ่ิมขึ้นจากป พ.ศ. 2557 ที่มีปริมาณ 19.89 กิโลกรัมตอช่ัวโมง จังหวัดที่มีคา CPUE สูงที่สุดอยูบริเวณ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ และชุมพร ซึ่งมีคา CPUE เทากับ 48.33 กิโลกรัมตอช่ัวโมง สําหรับ CPUE ในพ้ืนที่
ฝงอันดามัน ในป พ.ศ. 2558 มีปริมาณ CPUE เทากับ 59.61 กิโลกรัมตอช่ัวโมง เพ่ิมขึ้นจากป พ.ศ. 2557 
ซึ่งมีปริมาณ CPUE เทากับ 58.33 กิโลกรัมตอช่ัวโมง จังหวัดที่มีความชุกชุมของสัตวนํ้าเค็มเพ่ิมมากข้ึน 
อยูบริเวณจังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต ที่มีคา CPUE มากกวา 60.00 กิโลกรัมตอช่ัวโมง 

ตารางที่ ๑4 อัตราการจับสัตวน้ําตอหนวยการลงแรงประมง (Catch Per Unit Effort : CPUE) ชวงป 

พ.ศ. 2550 - 2558 

หนวย : กิโลกรมัตอช่ัวโมง 

ป พ.ศ. 
อัตราการจับสตัวน้าํตอหนวยการลงแรงประมง (CPUE) 

ฝงอาวไทย ฝงอันดามัน 

2550 19.78 62.23 

2551 25.33 45.71 

2552 17.78 44.17 

2553 18.56 43.68 

2554 25.02 41.26 

2555 18.23 36.15 

2556 14.69 32.05 

2557 19.89 58.33 

2558 22.59 59.61 

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

ตัวชี้วัดที่ 1.9 ยุทธศาสตร นโยบาย และแผนการบรหิารจัดการทรพัยากรแรไดรบัความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตร ี

ทรัพยากรแร เปนทรัพยากรที่มีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอยางมาก 
โดยเปนวัตถุดิบพ้ืนฐานสําหรับอุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมรถยนต 
อุตสาหกรรมกอสราง ฯลฯ แตทรัพยากรแรเปนทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่ใชแลวหมดไป ไมสามารถ



ข-๒๓ 

 

สรางขึ้นมาใหมได ดังน้ัน จึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแรอยางเปน
ระบบ เพ่ือใหเกิดการใชประโยชนสูงสุด คุมคา และสงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมนอยที่สุด 

 ในป พ.ศ. 2558 กรมทรัพยากรธรณีอยูระหวางดําเนินการจัดทํากรอบแนวทาง 
การบริหารจัดการทรัพยากรแรของประเทศ เพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนและกําหนดนโยบายการบริหาร
จัดการทรัพยากรแรอยางยั่งยืน โดยในเบ้ืองตน ดําเนินการจัดเตรียมความพรอมดานขอมูลการสํารวจและ
ทําเหมืองแร ที่ครอบคลุมถึงมิติดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม รวมถึงผลประโยชนตอบแทน
ตอรัฐและประชาชนที่เหมาะสม ความคุมคาตอการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือเปน
การเตรียมความพรอมตอการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแรของประเทศไทยใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และมีการใชประโยชนอยางคุมคา บนพ้ืนฐานของความสมดุลระหวางการอนุรักษและ
การพัฒนา และใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักในการปฏิบัติ 

ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี. 2559. เอกสารประกอบการประชุมการระดมความคิดเห็นเรื่อง “มุมมอง
การบริหารจัดการทรัพยากรแรของประเทศไทย” วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ หองประชุม
เจาพระยาวิชาเยนทร โรงแรมลพบุรอิีนน รีสอรท จังหวัดลพบุรี. สํานักทรัพยากรแร. 

ตัวชี้วัดที่ 1.10 อัตราการสูญเสียชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุเฉพาะถ่ิน และแหลงที่อยูอาศัย 
ตามธรรมชาต ิ

ประเทศไทยเปนพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีชนิดพันธุพืชทั้งหมด 12,000 ชนิด 
ปจจุบันมีพืชที่สูญพันธุแลว 2 ชนิด พืชที่มีแนวโนมใกลสูญพันธุ 367 ชนิด ใกลสูญพันธุ 131 ชนิด  
ใกลสูญพันธุอยางยิ่ง 19 ชนิด ถูกคุกคาม 4 ชนิด และมีพันธุสัตวมากมาย แยกเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
ประมาณ 300 ชนิด นกประมาณ 1,000 ชนิด สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบกประมาณ 172 ชนิด และ
สัตวเลื้อยคลานประมาณ 420 ชนิด ซึ่งเปนชนิดพันธุเฉพาะถ่ินจํานวน 82 ชนิด สําหรับชนิดพันธุตางถิ่น
พบวามีอยูไมนอยกวา 3,500 ชนิด ที่ถูกนําเขามาเพ่ือใชทางการเกษตร การเพาะเลี้ยง เปนสัตวเลี้ยง ไมดอก 
ไมประดับ ซึ่งชนิดพันธุตางถิ่นเหลาน้ีเปนภัยคุกคามตอความหลากหลายทางชีวภาพ จากทะเบียนรายการ
ชนิดพันธุตางถิ่นที่ควรปองกัน ควบคุม และกําจัดของประเทศไทยมีชนิดพันธุตางถ่ินที่รุกรานแลวทั้งพืช สัตว 
และจุลินทรียไมนอยกวา 80 ชนิด เชน ผักตบชวา ไมยราบยักษ หอยเชอรี่ และปลากดเกราะหรือปลาซักเกอร 
เปนตน และมีแนวโนมรุกรานอีกไมนอยกวา 50 ชนิด สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ไดมีการจัดสถานภาพสิ่งมีชีวิตที่ถูกคุกคามในประเทศไทย โดยพิจารณาจากสถานภาพของสัตว
มีกระดูกสันหลัง ไดแก สัตวเลี้ยงลูกดวยนม นก สัตวเลื้อยคลาน สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก และปลา 

 

 

 

 

 

 

 



ข-๒๔ 

 

ตารางที่ ๑5 ชนิดพันธุสัตวตางถ่ินที่รุกรานในประเทศไทย 

ประเภท จํานวน (ชนดิ) ชนดิพนัธุสตัวตางถ่ินทีร่กุรานในไทย 

สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 1 กวางรูซา 

นก 4 นกกระจอกเทศ นกกระจอกใหญ นกกระจอกชวา 

นกเลิฟเบิรด 

สัตวเลื้อยคลาน 4 เตาญี่ ปุน ตะพาบไตหวัน อีกัวนา งูคอรน (Corn 

Snake) 

สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก 1 กบ Bullfrogs 

ปลา 3 ปลาดุกรัสเซีย  ปลาหมอเทศ ปลาหมอสียักษ 

หอย 1 หอยเชอรี ่

แมลง 6 มดนํ้าผึ้ง แมลงหว่ีขาวยาสูบ เพลี้ยจักจั่น  

ดวงแรดมะพราว มดเหม็น เพลี้ยไกฟากระถิน  

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

ตารางที่ ๑6 ชนิดพันธุพืชตางถ่ินที่รุกรานในประเทศไทย 

ประเภท จํานวน (ชนดิ) ชนดิพนัธุพชืตางถ่ินทีร่กุรานในไทย 

ไมลมลุกที่อาศัยอยูในนํ้า 2 ผักตบชวา จอก 

ไมพุม 1 ไมยราบยักษ 

ไมพุมขนาดเล็ก 1 บัวตอง 

ไมลมลุก 4 สาบเสือ สาบหมา ธูปฤๅษี ผักเปดนํ้า 

หญา 3 หญาคา หญาขจรจบ ออ 

ไมเถา 2 ขี้ไกยาน ผกากรอง 

ไมพุมกึ่งไมตนขนาดเล็ก 1 กระถินยักษ 

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2558. สถานการณความหลากหลาย
ทางชีวภาพ : แผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔. 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 

 

 



ข-๒๕ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1.11 สดัสวนเรื่องรองเรียนดานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ไดรบัการดาํเนินการ 

ศูนยบริการประชาชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดต้ังขึ้นตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2546 เพ่ือทําหนาที่รับผิดชอบเปนศูนยกลางในการใหบริการขอมูล
ขาวสาร รับเร่ืองราวรองทุกขของประชาชนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมผานชองทางหลัก 
ไดแก เว็บไซตของกระทรวง สายดวน 1310 จดหมายอิเล็กทรอนิกส โทรศัพท โทรสาร ตูไปรษณีย 344 
บันทึก หนังสือ รองเรียนผานหนวยงานภายนอกสังกัด และรองเรียนดวยตนเอง โดยมีศูนยบริการรวม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับผิดชอบกํากับดูแลงานของศูนยบริการประชาชน 

ศูนยบริการรวม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทําหนาที่เปนศูนยกลางรับ
เรื่องรองเรียนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ประชาชนแจงโดยตรงมายังสํานักงาน
ปลัดกระทรวง หรือแจงผานจากหนวยงานภายนอกสังกัด โดยจําแนกประเภทของเร่ืองรองเรียนเปน  
4 ประเภท ดังน้ี  

1. เรื่องรองเรียนที่ไมตองดําเนินการใดๆ แตรวบรวมเรื่องไว ไดแก เรื่องรองเรียนที่ไมมี
รายละเอียดเพียงพอและไมสามารถติดตอขอมูลเพ่ิมเติมได ซึ่งหากเรื่องรองเรียนดังกลาวจะกอใหเกิด 
ผลเสียหายหรือผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยรวมทั้งในระดับประเทศ ระดับทองถิ่น
หรือระดับชุมชน ศูนยบริการประชาชนจะตองรับเรื่องและนําเรื่องรองเรียนดังกลาวเขาสูกระบวนการ
พิจารณา 

  2. เร่ืองรองเรียนที่ดําเนินการไดทันที เชน การสอบถามขอมูลทางโทรศัพทหรือเรื่อง
รองเรียนที่เจาหนาที่ผู รับผิดชอบมีขอมูลเพียงพอสามารถตอบช้ีแจงได เรื่องรองเรียนที่สามารถให
คําแนะนําแกผูรองเรียนหรือสอบถามขอมูลทางโทรศัพทเหลาน้ี เจาหนาที่จะดําเนินการตอบผูรองเรียน
หรือใหขอมูลแกผูรองเรียนโดยทันที 

  3. เร่ืองรองเรียนที่ตองสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณา เปนเรื่องรองเรียนที่เจาหนาที่
ไมสามารถดําเนินการไดดวยตนเองและจําเปนตองจัดสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาดําเนินการ 
สามารถแยกเร่ืองรองเรียนประเภทน้ีออกไดเปน 2 กลุม คือกลุมเรื่องรองเรียนทั่วไป และกลุมเรื่อง
รองเรียนสําคัญที่ตองไดรับการแกไขโดยเรงดวน  

 4. เรื่องรองเรียนที่ไมตองสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน จดหมายใหกําลังใจตอหัวหนา
สวนราชการ การเสนอขอคิดเห็นตางๆ ในเร่ืองที่รับทราบกันดีแลว ประเภทเร่ืองเหลาน้ีเจาหนาที่ผูปฏิบัติ
จะทําหนังสือตอบขอบคุณผูรองเรียน 

  การแกไขปญหาเรื่องรองเรียนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 (ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) มีเรื่องรองเรียนที่ถูกสงตอทั้งหมด 
จํานวน 672 เร่ือง ดําเนินการแลวเสร็จ 488 เรื่อง หรือคิดเปนรอยละ 72.62 สําหรับในปงบประมาณ 
พ.ศ. 255๗ (ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) มีเรื่องรองเรียนที่ถูกสงตอทั้งหมด 
จํานวน 577 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 383 เรื่อง หรือคิดเปนรอยละ 66.38 

 

 



ข-๒๖ 

 

ตารางที่ ๑7 จํานวนเรื่องรองเรียนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แยกตามประเภทปญหา  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557 

  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

ลําดบั ประเภทปญหา ไดรบัเรื่อง

รองเรียน 

ดําเนนิการ

แลวเสร็จ 

ไดรบัเรื่อง

รองเรียน 

ดําเนนิการ

แลวเสร็จ 

1 การกอสรางโครงการ 11 10 10 7 

2 การบริการ 2 2 7 5 

3 การบุกรุกปาชายเลน/ที่ดินชายฝง 5 4 6 6 

4 การรุกล้ําลํานํ้าสาธารณะ 5 5 2 2 

5 การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 9 7 11 9 

6 ขอทราบผลการพิจารณา 3 1 10 7 

7 จัดซื้อ/จัดจาง/สวัสดิการ 32 22 20 7 

8 ซากดึกดําบรรพ (Fossil) 0 0 0 0 

9 ดิน/ทราย 14 11 14 12 

10 ทรัพยากรแร 1 1 1 1 

11 ทําลายทรัพยากรทางทะเล 2 2 2 2 

12 ที่ดิน 46 30 76 39 

13 ธรณีพิบัติภัย 1 1 2 2 

14 ธรณีวิทยาพ้ืนฐาน 0 0 0 0 

15 นํ้าพุรอน/ความรอนใตพิภพ 0 0 0 0 

16 ปญหาจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 8 6 4 3 

17 ปาไม 78 46 89 50 

18 พฤติกรรมเจาหนาที่ 64 32 87 61 

19 ระบบประปา 9 9 13 13 

20 วิกฤตนํ้า 39 33 12 10 

21 สัตวนํ้า/สัตวทะเล 1 1 1 0 

22 สัตวปา 16 7 7 3 

23 อ่ืนๆ 17 15 8 6 



ข-๒๗ 

 

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

  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

ลําดบั ประเภทปญหา ไดรบัเรื่อง

รองเรียน 

ดําเนนิการ

แลวเสร็จ 

ไดรบัเรื่อง

รองเรียน 

ดําเนนิการ

แลวเสร็จ 

24 เรื่องเพ่ือทราบ 13 7 5 3 

25 แจงเบาะแส 66 49 31 18 

26 แนะนําใหขอคดิเห็นขอเสนอแนะ 28 24 29 25 

27 แหลงกําเนิดมลพิษ 189 151 124 88 

28 แหลงทองเที่ยวทางธรณี 0 0 0 0 

29 โครงการเกี่ยวกับ EIA 2 1 1 0 

30 ใหขอมูล/ขอขอมูล 11 11 5 4 

รวมทั้งสิน้ (เรือ่ง) 672 488 577 383 

รอยละ - 72.62 - 66.38 

ที่มา:  ศูนยบริการรวม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2557. รายงานผลการดําเนินงาน
เร่ืองรองเรียน/รองทุกข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. 2557. 
http://slc.mnre.go.th คนวันที่ 19 สิงหาคม 2559 

 

  



ข-๒๘ 

 

ยุทธศาสตรที่ 2  การจดัการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ไดรบัการปองกัน บาํบัด และฟนฟ ู

 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 คณุภาพน้ําในแหลงน้าํผิวดนิอยูในเกณฑดีรอยละ 80 

กรมควบคุมมลพิษ ไดติดตามตรวจสอบคุณภาพแหลงนํ้าผิวดินสายหลักทั่วประเทศ
ทั้งหมด 366 จุด ใน 65 แหลง จํานวน 4 ครั้งตอป โดยใชดัชนีคุณภาพแหลงนํ้าผิวดิน (Water Quality 
Index: WQI) ซึ่งแสดงถึงสถานการณของคุณภาพนํ้าในภาพรวม ที่พิจารณาจากคาคุณภาพนํ้า 5 พารามิเตอร 
ไดแก ออกซิเจนละลาย ความสกปรกในรูปสารอินทรีย แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด แบคทีเรียกลุม 
ฟคอลโคลิฟอรม แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ซึ่งมีคาคะแนนอยูระหวาง 0 - 100 และมีการจัดเกณฑคุณภาพนํ้าเปน 
ดีมาก (91 - 100) ดี (71 - 90) พอใช (61 - 70) เสื่อมโทรม (31 - 60) และเสื่อมโทรมมาก (0 - 30) 

ตารางที่ 18 สัดสวนแมน้ําสายหลักที่มีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี ป พ.ศ. 2551 - 2558 

หนวย : รอยละ 

รายการ 
ป พ.ศ. 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

สัดสวนแมนํ้าสายหลักที่มี

คุณภาพนํ้าอยูในเกณฑดี  
37 35 32 34 34 28 29 34 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ. 2559. รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2558. กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 

ตัวชี้วัดที่ 2.2 คณุภาพอากาศมีจํานวนวันทีค่าฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) อยู
ในเกณฑมาตรฐานรอยละ ๙๙ 

กรมควบคุมมลพิษ ไดติดต้ังสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติเพ่ือตรวจวัดสารมลพิษ
ทางอากาศในภาพรวมของทั้งประเทศ ปจจุบันมีทั้งหมด 61 สถานี ใน 29 จังหวัดทั่วประเทศ ผลการตรวจวัด
ฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) พบปริมาณสูงกวาคามาตรฐานใน 27 จังหวัด จาก 29 

จังหวัดที่มีการตรวจวัด มีคาเฉลี่ยรายปเฉลี่ยทั่วประเทศป พ.ศ. 2558 เทากับ 42 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร 
(มคก./ลบ.ม.) ลดลงจากป พ.ศ. 2557 รอยละ 2 คาสูงสุดที่ตรวจวัดไดบริเวณตําบลหนาพระลาน อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เทากับ 97 มคก./ลบ.ม. (คามาตรฐาน 50 มคก./ลบ.ม.) คาเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
ตรวจวัดไดอยูในชวง 2 - 371 มคก./ลบ.ม. (คามาตรฐาน 120 มคก./ลบ.ม.) คาสูงสุดแตละสถานีเฉลี่ย 
ทั่วประเทศเทากับ 158 มคก./ลบ.ม. เพ่ิมขึ้นจากป พ.ศ. 2557 รอยละ 3 

 

 

 



ข-๒๙ 

 

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

หนวย : ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 

ป พ.ศ. 
ชวงคาตรวจวัด กทม. และ 

ปริมณฑล 
ภาคเหนือ 

สระบรุ ี
(หนาพระลาน) 

คา 
มาตรฐาน 

ทั้ง
ประเทศ คาสูงสดุ คาต่ําสดุ 

2551 84 19 53 40 83 50 45 

2552 93 17 47 44 93 50 44 

2553 100 16 45 45 86 50 42 

2554 95 15 44 36 95 50 39 

2555 107 13 42 53 107 50 42 

2556 98 15 46 49 98 50 45 

2557 95 13 45 47 95 50 43 

2558 97 19 41 44 97 50 42 

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

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ไมนอยกวารอยละ 75 
โดยมีอัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน (Recycle) ไมนอยกวารอยละ 30 
ของปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ 

ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ในป พ.ศ. 2558 มีทั้งหมดประมาณ 26.85 ลานตัน หรือ
ประมาณ 73,560 ตันตอวัน โดยมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยตอคนตอวันเพ่ิมขึ้นเล็กนอยจากป พ.ศ. 2557 
จาก 1.11 กิโลกรัมตอคนตอวัน เปน 1.13 กิโลกรัมตอคนตอวัน 

ตารางที่ 20 ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่กดิขึน้และไดรบัการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
ป พ.ศ. 2551 - 2558 

ป พ.ศ. 
ปริมาณขยะมูลฝอย 

ทั่วประเทศ 

(ลานตนั) 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่
กาํจดัอยางถกูหลกัวชิาการ  

(ลานตนั) 

อัตราการจัดการขยะมูลฝอย 
อยางถกูหลกัวชิาการตอปริมาณ 
ขยะมูลฝอยทั่วประเทศ (รอยละ) 

2551 23.89 5.69 23.82 

2552 24.11 5.97 24.76 

2553 24.22 5.77 23.82 

2554 25.35 5.64 22.25 

2555 24.73 5.83 23.57 

2556 26.77 7.42 27.72 



ข-๓๐ 

 

ตารางที่ 20 ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่กดิขึน้และไดรบัการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
ป พ.ศ. 2551 - 2558 (ตอ) 

ป พ.ศ. 
ปริมาณขยะมูลฝอย 

ทั่วประเทศ 

(ลานตนั) 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่
กาํจดัอยางถกูหลกัวชิาการ  

(ลานตนั) 

อัตราการจัดการขยะมูลฝอย 
อยางถกูหลกัวชิาการตอปริมาณ 
ขยะมูลฝอยทั่วประเทศ (รอยละ) 

2557 26.19 7.88 30.09 

2558 26.85 8.34 31.06 

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

ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นํากลับมาใชประโยชน ในป พ.ศ. 2558 มีประมาณ 4.94 
ลานตัน หรือรอยละ 18.40 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน โดยมีการใชประโยชนจากขยะมูลฝอยดังน้ี  
(1) การใชประโยชนจากขยะรีไซเคิล การนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน ซึ่งจะเนนการคัดแยกขยะ 
มูลฝอยจากตนทาง จะเปนขยะมูลฝอยที่มีมูลคาและสามารถทําไดในทุกครัวเรือน สวนมากเปนประเภท
แกว กระดาษ พลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม โดยจะถูกนํากลับไปสูกระบวนการผลิตอีกคร้ังหน่ึง และถูกนํา
กลับมาใชไดอีกครั้ง มีประมาณ 3.75 ลานตัน หรือรอยละ 75.91 (2) การใชประโยชนจากขยะอินทรีย 
ขยะมูลฝอยประเภทน้ีมีปริมาณมากแตถูกนํากลับมาใชประโยชนไดเพียงบางสวน โดยการนําขยะประเภท
เศษอาหาร พืช ผัก ผลไมตางๆ ไปทําปุยหมักอินทรีย ปุยหมักชีวภาพ การผลิตกาซชีวภาพจากขยะอินทรีย
เพ่ือทดแทนพลังงานเช้ือเพลิง เปนอาหารสัตว มีประมาณ 1.04 ลานตัน หรือรอยละ 21 และ (3) การแปรรูป
ขยะมูลฝอยเปนพลังงาน เชน นํามาผลิตกระแสไฟฟา หรือผลิตเปนแทงเช้ือเพลิง มีประมาณ 0.15 ลานตัน 
หรือรอยละ 3.04  

ตารางที่ 21 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นและการนํากลับไปใชประโยชน ป พ.ศ. 2551 - 2558 

ป พ.ศ. 
ปริมาณขยะมูลฝอย

ทั่วประเทศ 
(ลานตนั) 

ปริมาณขยะมูลฝอยทีน่ํา
กลบัมาใชประโยชน  

(ลานตนั) 

อัตราการนําขยะมูลฝอยกลบัมา
ใชประโยชน (Recycle)  

(รอยละ) 

2551 23.89 3.45 14.44 

2552 24.11 3.86 16.01 

2553 24.22 3.90 16.10 

2554 25.35 4.10 16.17 

2555 24.73 5.28 21.35 

2556 26.77 5.15 19.24 

2557 26.19 4.82 18.40 

2558 26.85 4.94 18.40 

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



ข-๓๑ 

 

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ของเสียอันตรายชุมชนไดรับการรวบรวมและสงไปกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
ไมนอยกวารอยละ 30 

ของเสียอันตราย ประกอบดวย ของเสียอันตรายจากชุมชน ของเสียอันตรายจาก
อุตสาหกรรม และมูลฝอยติดเช้ือ ในป พ.ศ. 2558 มีปริมาณของเสียอันตรายทั่วประเทศประมาณ 
3.445 ลานตัน เพ่ิมขึ้นจากป พ.ศ. 2557 ประมาณ 0.752 ลานตัน หรือรอยละ 28 ของของเสีย
อันตรายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งสวนใหญเปนของเสียจากอุตสาหกรรม 2.8 ลานตัน หรือรอยละ 81 ของ 
ของเสียอันตรายทั้งหมด เปนของเสียอันตรายจากชุมชน (รวมซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส) ประมาณ 0.591 ลานตัน หรือรอยละ 17 ของของเสียอันตรายทั้งหมด และมูลฝอยติดเช้ือ 
ประมาณ 0.054 ลานตัน หรือรอยละ 2 ของของเสียอันตรายทั้งหมด สําหรับการจัดการของเสียอันตราย
จากชุมชน หนวยงานที่เกี่ยวของไดมีการสงเสริมใหจังหวัดจัดหาพ้ืนที่ที่เหมาะสมเพ่ือเปนศูนยรวบรวมของ
เสียอันตรายจากชุมชน สงเสริมการคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน เก็บรวบรวมในภาชนะรองรับของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสงไปกําจัดในสถานที่กําจัดอยางถูกตองอยางนอยจังหวัดละ 1 แหง หรือ
มากกวา 1 แหง ซึ่งขึ้นอยูกับความพรอมของจังหวัด โดยในป พ.ศ. 2558 มีศูนยรวบรวมของเสียอันตราย
ชุมชนของจังหวัดเกิดขึ้น 83 แหง สามารถเก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนแลว 42 แหง รวม 250 ตัน 
และสงไปกําจัดแลว 174 ตัน  

ตารางที่ 22 ปริมาณของเสียอันตรายจําแนกตามแหลงกําเนิด ป พ.ศ. 2557 - 2558 

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

(ลานตนั) (ลานตนั) เพิ่มขึน้ - ลดลง เพิ่มขึน้ - ลดลง 

อุตสาหกรรม 2.065* 2.8 0.735 +35.59 

ชุมชน  0.576** 0.591 +0.014 +2.57 

มูลฝอยติดเช้ือ  0.052** 0.054 +0.002 +3.85 

รวม 2.693 3.445 0.752 +27.92 

หมายเหตุ: * ขอมูลการขออนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน (สก. 2)  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2557 

** ประมาณการขอมูลของเสียอันตรายจากชุมชนและมูลฝอยติดเช้ือ กรมควบคุมมลพิษ 2557 

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

 
 
 
 
 
 



ข-๓๒ 

 

ตัวชี้วัดที่ 2.๕ จํานวนพืน้ทีส่เีขียวในเมือง ไมนอยกวา 10 ตารางเมตรตอคน 

พื้นที่สีเขียวของชุมชนเมือง มีการรายงานเฉพาะพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
ซึ่งหมายถึง สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร แบงเปน 7 ประเภทคือ สวนหยอมขนาดเล็ก สวนหมูบาน 
สวนชุมชน สวนระดับยาน สวนระดับเมือง สวนถนน และสวนเฉพาะทาง ในชวงระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ 
กรุงเทพมหานครมีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมขึ้นจาก ๔.๔๔ ตารางเมตรตอคน ในป พ.ศ. 255๔ เปน ๕.๙๗ ตารางเมตร
ตอคน ในป พ.ศ. 2558 อยางไรก็ตาม สัดสวนพ้ืนที่สีเขียวตอคนในกรุงเทพมหานคร ยังอยูในระดับที่ตํ่ากวา
เกณฑคาเฉลี่ยขององคการอนามัยโลกที่กําหนดตามขนาดของชุมชนเมืองคือ 10 - 21 ตารางเมตรตอคน 

ตารางที่ 2๓ สัดสวนพื้นที่สีเขียวตอประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2551 - 2558 

ป พ.ศ. 
สดัสวนพืน้ทีส่เีขียวตอประชากรในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร  

(ตารางเมตรตอคน) 

2551 3.51 

2552 3.93 

2553 4.10 

2554 ๔.๔๔ 

2555 ๔.๗๓ 

2556 ๕.๒๔ 

2557 ๕.๔๔ 

2558 ๕.๙๗ 

ที่มา: กรุงเทพมหานคร. 2559. ฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของ
กรุงเทพมหานคร. http://203.155.220.118/green-parks-admin/ คนวันที่ 5 มีนาคม 2559 

ตัวชี้วัดที่ 2.๖ มาตรฐานคุณภาพของสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรมไดรับการพัฒนา 

สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม เปนมรดกที่ควรคาแกการอนุรักษ  
ซึ่งตองมีการบูรณะ ซอมแซม สงเสริมและพัฒนาอยางตอเน่ือง การคุมครองสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรมอยูในความรับผิดชอบของ ๒ หนวยงานหลักคือ กรมศิลปากร และสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งตองมีการบูรณาการในการดําเนินงานรวมกันระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และจังหวัด การดําเนินงานที่ผานมา 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติไว 10 ประเภท ซึ่งจัดทําเสร็จแลวมีทั้งหมด 5 ประเภทคือ โปงพุรอน ธรณีสัณฐานและ 
ภูมิลักษณวรรณา ภูเขา นํ้าตก และถ้ํา แตมีการประเมินแลวเสร็จเพียง 2 ประเภทคือ ภูเขา และนํ้าตก  

การประเมินคุณภาพของสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ตามเกณฑการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ของแหลงธรรมชาติจะมีทั้งหมด 4 ดาน คือ ดานระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม ดานสถาปตยกรรมและ 
ภูมิสถาปตยกรรม ดานผลผลิตจากการบริการสิ่งแวดลอม และดานการบริหารจัดการ การประเมินในแตละ
ดานจะมีเกณฑการประเมินที่แตกตางกัน ซึ่งเมื่อไดคะแนนการประเมินทั้ง 4 ดานแลว จะนํามาเฉลี่ยเพ่ือดู
ผลการประเมิน โดยผลการประเมินมีดังน้ี คาคะแนนระหวาง 1.00 - 1.66 หมายถึง มีผลกระทบตํ่าหรือ
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คุณภาพสิ่งแวดลอมระดับสูง คาคะแนนระหวาง 1.67 - 2.23 หมายถึง มีผลกระทบปานกลางหรือ
คุณภาพสิ่งแวดลอมระดับปานกลาง และคาคะแนนระหวาง 2.24 - 3.00 หมายถึง มีผลกระทบสูงหรือ
คุณภาพสิ่งแวดลอมระดับตํ่า สําหรับสิ่งแวดลอมศิลปกรรม มีการจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรมประเภทยานชุมชนเกา เพ่ือกําหนดแนวทางการรักษา ฟนฟูเอกลักษณ สงเสริมคุณภาพชีวิต และ
สนับสนุนประชาชนในบรเิวณยานชุมชนเกาใหมีสวนรวมในการอนุรักษแหลงศิลปกรรมอันควรอนุรักษ 

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 43 
และ 44 ระบุใหมีการประกาศเขตพ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอมซึ่งสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือในการปองกัน
หรือยับย้ังการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งสงเสริมการดําเนินการ
ใดๆ ซึ่งเปนการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ที่มีคุณคาควรแกการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมทั้งทางดานธรรมชาติ และศิลปกรรมใหดํารงอยูและใชประโยชนไดอยางย่ังยืน ปจจุบัน
มีการประกาศเขตพ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอมแลวจํานวน 9 พ้ืนที่ (หมดอายุบังคับใชแลว 2 พ้ืนที่) โดยพ้ืนที่
ลาสุดที่ไดรับการประกาศคือ พ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอมเมืองศรีมโหสถ อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558) นับเปนการประกาศเขตพ้ืนที่คุมครอง
สิ่งแวดลอมศิลปกรรมแหงแรก 

ตารางที่ 2๔ ประเภทแหลงธรรมชาติที่ไดรับการประกาศใหเปนแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ 

ประเภท 
แหลงธรรมชาต ิ
อันควรอนุรักษ 

ภาคกลาง ภาคใต ภาคเหนือ ภาคอีสาน ทั่วประเทศ 

แหง รอยละ แหง รอยละ แหง รอยละ แหง รอยละ แหง 

เกาะ 1 20 4 80 - - - - 5 

แกง 1 12.5 - - 1 12.5 6 75 8 

ภูเขา 5 13.89 6 16.67 6 16.67 19 52.78 36 

ถ้ํา 7 16.28 14 32.56 13 30.23 9 20.93 43 

นํ้าตก 16 19.05 23 27.38 29 34.52 16 19.05 84 

โปงพุรอน - - 1 33.33 2 66.67 - - 3 
หนองบึงและ
ทะเลสาบ 2 10 5 25 3 15 10 50 20 

หาดทราย 19 35.85 33 62.26 1 1.89 - - 53 

หาดหิน - - - - - - - - - 

ซากดึกดําบรรพ - - 1 100 - - - - 1 

ธรณีสัณฐาน 2 20 1 10 5 50 2 20 10 

รวม 53 20.15 88 33.46 60 22.81 62 23.57 263 

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. ๒๕๕9. การอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาต.ิ สํานักจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม.  
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ตารางที่ 2๕ จํานวนแหลงศิลปกรรมที่ไดรับการประกาศขึ้นทะเบียน 

ป พ.ศ. โบราณสถานทีป่ระกาศขึน้ทะเบียน (แหง) ประกาศเปนเขตพืน้ทีเ่มืองเกา (เมือง) 

2553 2,104 7 
2554 2,167 9 
2556 2,098 18 
2558 2,087 9 
2559 - 5 

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. ๒๕๕๘. การประชุมประจําปภาคีอนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุมจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๙. http://www.onep.go.th/index.php  
คนวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ 
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  ยุทธศาสตรที่ 3  การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา 
และยั่งยืน 

 

ตัวชี้วัดที่ 3.๑ การบริโภคพื้นฐานตอการใชทรัพยากร (Material Footprint: MF) ของประเทศ และ
การบริโภคพื้นฐานตอการใชทรัพยากรตอคน 

 การบริโภคพื้นฐานตอการใชทรัพยากร (Material Footprint: MF) หรือเรียกอีกอยาง
หน่ึงวา ฟุตพริ้นทวัสดุหรือรอยเทาวัสดุ เปนตัวช้ีวัดปริมาณการใชวัสดุเพ่ือสนองตอความตองการบริโภค 
ขั้นสุดทาย เชน การบริโภคของภาคครัวเรือน การบริโภคของภาคเอกชน การบริโภคของภาครัฐ ฯลฯ  
ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมของแตละประเทศ สามารถแบงออกเปน 4 ประเภทวัสดุ ไดแก  
ชีวมวล เช้ือเพลิงฟอสซิล แรโลหะ และแรอโลหะ จากรายงานของ UNEP (ป ค.ศ. 2011) เสนอวาการจัดการ
ทรัพยากรอยางย่ังยืนควรจะกําหนดใหมีอัตราการใชทรัพยากรโลกอยูในระดับ 8 - 10 ตันตอคน เพ่ือหลีกเลี่ยง
การสกัดการใชทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมขึ้นจํานวนมาก 

ที่มา: UNEP. 2011. Decoupling natural resource use and environmental impacts from economic 
growth, A Report of the Working Group on Decoupling to the International Resource Panel. 

ปจจุบัน ประเทศไทยยังไมมีหนวยงานใดที่ดําเนินการเรื่องน้ี อยางไรก็ตาม UNEP ไดมี
การศึกษา Material Footprint ระดับนานาชาติแลว โดยไดรวบรวมขอมูลของแตละประเทศไว ซึ่งมีขอมูล
ประเทศไทยรวมอยูดวย ดังน้ี 

ตารางที่ 2๖ การบริโภคพื้นฐานตอการใชทรัพยากร (Material Footprint: MF) ในชวงป พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๓ 

ป พ.ศ. การบริโภคพืน้ฐานตอการใชทรพัยากร 

 
ตนั ตนัตอคน 

2545 437,600,000 6.8 
2546 507,200,000 7.8 

2547 558,000,000 8.5 

2548 558,200,100 8.9 

2549 624,500,000 9.4 

2550 607,400,000 9.2 

2551 619,100,000 9.3 

2552 581,000,000 8.7 

2553 649,000,000 9.7 

ที่มา: United Nations Environmental Program (UNEP). Regional Office for Asia - Pacific 
‘Indicators for a Resource Efficient and Green Asia and the Pacific’ using data 
from Eora MRIO. http://unescap.org/stat/data/ คนวันที่ 20 สิงหาคม 2559 
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ตัวชี้วัดที่ 3.๒ สัดสวนของหนวยงานที่เขารวมดําเนินการจัดซื้อจัดจางสินคาและบรกิารทีเ่ปนมิตรกบั
สิ่งแวดลอม และสัดสวนปริมาณการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

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

ตารางที่ ๒๗ สัดสวนของหนวยงานที่เขารวมดําเนินการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) 

หนวยงานทีเ่ขารวมดาํเนินการจัดซื้อจัดจาง

สินคาและบรกิารทีเ่ปนมิตรกบัสิ่งแวดลอม 

จํานวนทัง้หมด 

(หนวยงาน) 

จํานวนทีเ่ขารวมฯ 

(หนวยงาน) 

รอยละ 

ภาครัฐ 170 170 100 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 2,354 363 15.42 

รัฐวิสาหกิจ 57 41 71.93 

มหาวิทยาลัย 79 24 30.38 

องคกรมหาชน 34 23 67.65 

หนวยงานในกํากับของรัฐ 15 9 26.47 

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558  

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ. 2559. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม. ฝายคุณภาพสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัติการ. http://ptech.pcd.go.th/gp/  
คนวันที่ 21 สิงหาคม 2559 
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ตารางที่ ๒๘ สัดสวนปริมาณการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2558 (วันที่ 1 ตุลาคม 2557 –  30 กันยายน 2558) 

ลําดบั ประเภทสนิคา 
ปริมาณ มูลคา 

ทั้งหมด เปนมิตร รอยละ ทั้งหมด เปนมิตร รอยละ 

1 กระดาษ (รีม)  660,801.10 370,901.00 56.13 66.26 39.22 59.19 

2 ผลิตภัณฑลบคําผิด (อัน)   25,100.76 18,106.76 72.14 2.15 1.71 79.45 

3 
หลอดฟลูออเรสเซนต 
(หลอด) 

  21,422.00 3,584.00 16.73 1.60 0.22 13.73 

4 เครือ่งเรือนเหล็ก (ตวั)       313.00 20.00 6.39 1.52 0.13 8.37 

5 กระดาษชําระ (มวน)  473,508.54 32,648.54 6.90 7.57 2.21 29.13 

6 แบตเตอรี่ปฐมภูม ิ(แทง) 33,227.00 29,295.00 88.17 1.08 0.70 64.85 

7 ปากกาไวทบอรด (ดาม) 22,848.00 4,961.00 21.71 0.36 0.09 23.43 

8 เครือ่งถายเอกสาร (เครือ่ง) 161.00 23.00 14.29 7.65 2.75 35.92 

9 เครื่องพิมพ (เครื่อง) 615.00 20.00 3.25 8.14 0.25 3.09 

10 ตลับหมึก (กลอง) 133,212.17 38,541.00 28.93 161.46 9.81 6.08 

11 สีทาอาคาร (ถัง) 310.00 17.00 5.48 1.47 0.08 5.59 

12 ซองบรรจุภัณฑ (ซอง) 1,486,472.00 736,639.00 49.56 3.72 1.81 48.62 

13 แฟมเอกสาร (อนั) 149,712.00 108,063.00 72.18 5.26 3.31 62.90 

14 กลองใสเอกสาร (กลอง) 26,715.00 2,665.00 9.98 1.60 0.20 12.46 

15 รถยนต (คัน) 372.00 234.00 62.90 262.44 157.53 60.03 

16 น้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) 1,561,716.16 1,520,797.7 97.38 50.36 49.16 97.62 

17 น้ํามันหลอล่ืน (ลิตร) 83,644.21 2,887.42 3.45 2.73 0.08 3.057 

18 บริการทําความสะอาด 87.00 12.00 13.79 233.63 44.29 18.96 

19 
บริการเชาเครือ่งถาย
เอกสาร 

139.00 55.00 39.57 60.85 32.91 54.09 

20 บริการโรงแรม 227.00 23.00 10.13 68.98 22.70 32.92 

21 
สถานีบริการรถยนต 
(เปล่ียนถายมันหลอล่ืน) 

6.00 0 0.00 1.87 0.00 0.00 

22 
สถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

212.00 122.00 57.55 14.33 9.34 65.16 

รอยละของสัดสวนที่เปนมิตรฯ
รวมทกุประเภท 

  ๓๓.๔๘   ๓๕.๖๖ 

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558  

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ. 2559. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม. ฝายคุณภาพสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัติการ. http://ptech.pcd.go.th/gp/  
คนวันที่ 21 สิงหาคม 2559 
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ตัวชี้วัดที่ 3.๓ สดัสวนการใชพลังงานตอจีดพีี (Energy Intensity: EI) 

สัดสวนการใชพลังงานตอจีดีพี หรือการใชพลังงานตอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) หรือเรียกอีกอยางหน่ึงคือ ความเขมขนของการใช
พลังงาน (Energy Intensity: EI) เปนการวัดประสิทธิภาพการใชพลังงานในการผลิตของประเทศ โดย
เปรียบเทียบการใชพลังงานเพ่ือใหเกิด GDP 1 หนวย ถาคา EI ลดลง แสดงวามีการใชพลังงานที่มีประสิทธิภาพ
ดีขึ้น จากสถิติขอมูลความเขมขนของการใชพลังงาน ต้ังแตป พ.ศ. 2551 - 2558 พบวาการใชพลังงาน
เพ่ือใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ 1 หนวยของประเทศไทย มีแนวโนมคอนขางคงที่ อยางไรก็ตาม 
ในป พ.ศ. 2558 มีสัดสวนการใชพลังงานตอผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติเทากับ 8.96 พันตันเทียบเทา
นํ้ามันดิบตอพันลานบาท ลดลงจาก 8.99 พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบตอพันลานบาทในป พ.ศ. 2557 ซึ่ง
แสดงถึงการใชพลังงานของประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ตารางที่ ๒๙ สัดสวนการใชพลังงานตอจีดีพี (Energy Intensity: EI) หรือความเขมขนของการใช
พลังงาน ป พ.ศ. 2551 - 2558 

หนวย : พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ, KTOE/พันลานบาท 

ป พ.ศ. ความเขมขนของการใชพลังงาน 

2551 8.71 

2552 9.00 

2553 8.82 

2554 9.01 

2555 8.81 

2556 8.76 

2557 8.99 

2558 8.96 

       2559 (Q1) 8.70 

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน. 2559. Knowledge Management EPPO KM. 
http://km.eppo.go.th/index.php คนวันที่ 21 สิงหาคม 2559 

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน. 2559. รายงานสถิตพิลังงานรายป 2558. 
http://www.eppo.go.th/index.php/th/informationservices/ct-menu-item-56?orders 
[publishUp]=publishUp&issearch=1 คนวันที่ 21 สิงหาคม 2559 

 

 

 



ข-๓๙ 

 

ตัวชี้วัดที่ 3.๔ รอยละของจํานวนฟารมที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สําหรับพืช (Good Agriculture Practices : GAP) และรอยละของพื้นที่เกษตรอินทรีย 

การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช ในที่น้ีหมายถึง การรับรอง
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร หรือเครื่องหมายรับรอง “Q” (Q มาจากคําวา Quality) ที่หนวยงาน 
ในกระทรวงเกษตรและสหกรณใชในการใหการรับรองระบบหรือสินคาเกษตรและอาหารเพ่ือแสดงถึง 
ความมีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีความปลอดภัย โดยแบงการรับรองเปน 2 ประเภทคือ 

1. การรับรองสินคา (Product Certificate) หมายถึง การตรวจสอบใหการรับรองสินคา

ที่เปนผลิตภัณฑสุดทาย และแสดงเคร่ืองหมายรับรอง “Q” ไวที่ฉลาก สิ่งบรรจุ หีบหอ สิ่งหอหุม สิ่งผูกมัด 

หรือบนสินคาได 

 2. การรับรองระบบ (System Certification) หมายถึง การตรวจประเมินใหการรับรอง

ระบบการผลิตโดยครอบคลุมกระบวนการผลิตสินคาเกษตรและอาหารใหไดมาตรฐานที่ใชในการรับรอง 

เชน CoC GAP GMP HACCP ฯลฯ ซึ่งไมสามารถแสดงเครื่องหมายรับรอง “Q” ที่ตัวสินคา แตใหแสดงที่

สวนอ่ืน เชน เอกสารรับรอง ประกาศนียบัตร เอกสารการโฆษณาเผยแพร ฯลฯ โดยหนวยที่ใหการรับรอง

ระบบ มีการจัดระบบมาตรฐาน ISO/IEC Guide 62 : 1996 

อางอิงจาก: กรมสงเสริมการเกษตร. ๒๕๕๙. การจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช. 

http://gap.doae.go.th/toon/page1.html คนวันที่ 21 สิงหาคม 2559 

ตารางที่ ๓๐ จํานวนราย และขนาดพื้นที่ที่เขาสูระบบงานรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

สําหรับพืช ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2559 

รายการ จํานวน (ราย) จํานวน (แปลง) จํานวน (ไร) 

รอตรวจ 4,768 6,532 41,644 

ตรวจแปลงใหม 9,302 14,008 67,635 

ตรวจติดตาม 11,142 14,062 94,366 

ตรวจตออายุ 10,575 12,336 68,987 

ไดรับการรับรอง 129,919 165,197 1,029,173 

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

 

 

 



ข-๔๐ 

 

ตารางที่ ๓๑ จํานวนราย และขนาดพืน้ทีท่ีเ่ขาสูระบบการตรวจรบัรองแหลงผลติพชือินทรีย  

ณ วันที่ 21 สงิหาคม 2559 

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

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

ตัวชี้วัดที่ 3.๕ จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เขารวมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มขึ้น และผานเกณฑ
ระดับสี่ขึ้นไป 

อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry Mark: GIM) เปนการบูรณาการการจัดการ
สิ่งแวดลอมภายในโรงงานอุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือ 
การพัฒนาที่ย่ังยืน โดยมุงเนนเร่ืองการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการ 
สิ่งแวดลอมอยางตอเน่ือง รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคมทั้งภายในและภายนอกองคกร ตลอดหวงโซอุปทาน 
โดยแบงการดําเนินธุรกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสูการเปน “อุตสาหกรรมสีเขียว” เปน 5 ระดับ ซึ่งปจจุบัน
มีจํานวนสถานประกอบการที่ผานการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวแลวจํานวน 26,459 แหง ประกอบดวย 
ระดับที่ 1 ความมุงมั่นสีเขียว จํานวน 17,132 แหง ระดับที่ 2 ปฎิบัติการสีเขียว จํานวน 5,172 แหง 
ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว จํานวน 4,049 แหง ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว จํานวน 93 แหง และระดับที่ 5 
เครือขายสีเขียว จํานวน 13 แหง 

ตารางที่ ๓๒ สถานประกอบการที่ผานการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว  

ระดบั จํานวนสถานประกอบการ (แหง) 
ระดับที่ 1  ความมุงมั่นสีเขียว 17,132 
ระดับที่ 2  ปฏิบัติการสีเขียว 5,172 
ระดับที่ 3  ระบบสีเขียว 4,049 
ระดับที่ 4  วัฒนธรรมสีเขียว      93 
ระดับที่ 5  เครือขายสีเขียว     13 

รวม  26,459 

หมายเหตุ: * ขอมูลต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 29 กรกฎาคม 2559 

ที่มา: สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 2559. โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว. สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม. 
http://www.greenindustry.go.th/ คนวันที่ 21 สิงหาคม 2559 



ข-๔๑ 

 

ตัวชี้วัดที่ 3.๖ พืน้ทีท่ี่ไดรบัการพฒันาสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนเิวศจํานวน 15 พื้นที ่

การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เนนการแกไขปญหาแบบบูรณาการในดานตางๆ 
ควบคูกันไป เชน การกําหนดผังเมืองสําหรับพ้ืนที่อุตสาหกรรมตามศักยภาพของพ้ืนที่ การจัดระบบ
สาธารณูปโภค การปรับปรุงกฎหมายและเขมงวดการแกไขมลพิษจากโรงงาน การสงเสริมหลักการ ๓Rs 
การสงเสริมการจัดการกากอุตสาหกรรม โดยแบงระยะการดําเนินการเปน ๔ ระยะคือ ระยะที่ ๑ เนนการ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมดานมลพิษอากาศ นํ้าเสีย มลพิษตอสุขภาพของประชาชน ระยะที่ ๒ ยกระดับ
สถานที่ประกอบการและกระบวนการผลิตใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และผลิตภัณฑสีเขียว สงเสริมการใช
ทรัพยากรและพลังงานแบบพ่ึงพาอาศัยกัน และการจัดการกากอุตสาหกรรม ระยะที่ ๓ ยกระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจและความเปนอยูของประชาชนใหมีความเจริญกาวหนาอยางย่ังยืน และระยะสุดทาย ลดการเกิด
กาซเรือนกระจก 

กระทรวงอุตสาหกรรมไดมอบหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) และการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ดําเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มาต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๕๓  
โดยมีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

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

- การจัดทําแผนแมบทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ๕ จังหวัดนํารอง ตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ไดแก จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปราจีนบุรี 

และฉะเชิงเทรา 

ทั้งน้ี ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดดําเนินการพัฒนาเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และขยายพ้ืนที่จัดทําแผนแมบทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ครอบคลุมจังหวัด

ที่มีศักยภาพสูงในการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมจํานวน ๑๐ จังหวัด ไดแก ชลบุรี ราชบุรี นครปฐม ปทุมธานี 

พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแกน สุราษฎรธานี และสงขลา 

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



ข-๔๒ 

 

พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแกน สงขลา และสุราษฎรธานี) และจัดทําแผนแมบทและ
แผนปฏิบัติการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ไดแก จังหวัดมุกดาหาร ตาก ตราด 
และสระแกว เพ่ือใหภาคสวนที่เกี่ยวของมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน และนําไปสูการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศอยางเปนระบบ 

อางอิงจาก:  สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม. 2559. การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศครั้งที่ 1/2559. วันศุกรที่ 15 กรกฎาคม 2559.  
เวลา 13.30 - 16.00 น .ณ หองประชุม ช้ัน 2 อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

ตัวชี้วัดที่ 3.๗ จํานวนแหลงทองเที่ยวและสถานประกอบการที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการทองเทีย่วไทย 

กรมการทองเที่ยว ไดจัดทํามาตรฐานการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2546 - 2558 ซึ่งมีจํานวน 
56 มาตรฐาน โดยประกาศใชแลว 52 มาตรฐาน ประกอบดวย มาตรฐานที่พัก 6 มาตรฐาน มาตรฐาน
บริการทองเที่ยว 16 มาตรฐาน มาตรฐานกิจกรรมดานการทองเที่ยว 13 มาตรฐาน มาตรฐานแหลง
ทองเที่ยว 15 มาตรฐาน และมาตรฐานธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก 2 มาตรฐาน และอยูระหวาง
ดําเนินการ 4 มาตรฐาน นอกจากนี้ ไดจัดทํามาตรฐานอาเซียน 6 มาตรฐาน เสร็จเรียบรอยแลวคือ 
ASEAN Spa Services Standard (มาตรฐานการใหบริการสปาของอาเซียน) ASEAN Green Hotel 
Standard (มาตรฐานโรงแรมสีเขียวของอาเซียน) ASEAN Homestay Standard (มาตรฐานโฮมสเตยของ
อาเซียน) ASEAN Public Restroom Standard for Tourism (มาตรฐานหองนํ้าสาธารณะของอาเซียน) 
ASEAN Clean Tourist City Standard (มาตรฐานเมืองทองเที่ยวสะอาดของอาเซียน) และ ASEAN 
Community Based Tourism Standard (มาตรฐานทองเที่ยวเชิงชุมชนของอาเซียน) 

อางอิงจาก: กรมการทองเที่ยว. 2559. มาตรฐานการทองเที่ยวไทย. กลุมมาตรฐานการทองเที่ยว  

สํานักพัฒนาการบริการทองเที่ยว. http://thaits.org/tts_pr/ คนวันที่ 21 สิงหาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข-๔๓ 

 

ตารางที่ 3๓ จํานวนสถานประกอบการที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ป พ.ศ. 2554 - 2558 

 

 

 

มาตรฐาน 
ป พ.ศ. 

หนวย 
2554 2555 2556 2557 2558 

ดานทีพ่กัเพื่อการทองเทีย่ว 

มาตรฐานที่พักสัมผสัวัฒนธรรมชนบท 

(Homestay Standard) 

46 53 41 49 53 แหง 

มาตรฐานโรงแรม (Hotel Standard) 25 9 57 26 15 แหง 

มาตรฐานสถานพักตากอากาศ (Resort 

Standard) 

36 19 53 37 26 แหง 

มาตรฐานบริการหองชุด (Serviced 

Apartment Standard)  

- - - - - แหง 

มาตรฐานเกสตเฮาส (Guesthouse 

Standard) 

- - - - - แหง 

มาตรฐานที่พักเพ่ือการทองเที่ยวแบบพํานัก

ระยะยาว (Longstay Standard for 

Tourism) 

5 - 4 5 1 แหง 

ดานบริการเพือ่การทองเทีย่ว 

มาตรฐานบริการอาหารเพ่ือการทองเที่ยว 

(Food Services Standard) 

40 38 60 60 68 แหง 

มาตรฐานหองนํ้าสาธารณะเพ่ือการทองเทีย่ว

ระดับสากล (Public Restroom Standard 

for Tourism : International Level) 

14 12 15 12 16 แหง 

มาตรฐานเรือรับจางนําเที่ยว (Tourist 

Boat Standard) 

67 ๕๓ ๑๐๘ ๑๑๖ ๑๑๙ ลํา 

มาตรฐานเรือภัตตาคาร (Restaurant 

Cruise Standard) 

5 5 5 5 4 ลํา 

มาตรฐานการบริการอาหารฮาลาล 

เพ่ือการทองเที่ยว (Halal Food Services 

Standard for Tourism) 

69 65 74 65 107 แหง 



ข-๔๔ 

 

ตารางที่ 3๓ จํานวนสถานประกอบการที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ป พ.ศ. 2554 - 2558 (ตอ) 

 

มาตรฐาน 
ป พ.ศ. 

หนวย 
2554 2555 2556 2557 2558 

ดานบริการเพื่อการทองเทีย่ว (ตอ) 

มาตรฐานรานอาหารฮาลาลขนาดเล็ก 
เพ่ือการทองเที่ยว (Halal Restaurant 
Standard for Tourism (Small) 

- - - - - แหง 

 

มาตรฐานการใหบริการในสถานที่จําหนาย
ของที่ระลึก ประเภทสินคาอัญมณ ี
(Souvenir Shop Service Standard for 
Tourism - Gem Stone Products) 

6 ๔ ๒๘ ๓๓ 20 แหง 

มาตรฐานศูนยบริการขอมูลสําหรับนักทองเที่ยว 

(Tourism Information Standard) 

- - 4 7 4 แหง 

มาตรฐานอาชีพดานการทองเที่ยว 

ของผูประกอบอาหาร 

- - - - - แหง 

มาตรฐานแพบริการเพ่ือการทองเที่ยว 

(Tourist Service Rafting Standard) 

- - 7 17 5 หลัง 

มาตรฐานการบริการรถตูปรับอากาศสําหรับ

นักทองเที่ยว (Van Service Standard For 

Tourism) 

- - - 202 43 คัน 

มาตรฐานการบริการนักทองเที่ยว 

ที่เปนคนพิการ ผูสูงอายุ 

- - 20 - - แหง 

มาตรฐานการจัดบริการในสถาน 

ประกอบการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

- - - - - แหง 

มาตรฐานการใหบริการและความปลอดภัยใน

ศูนยการคาเพ่ือการทองเที่ยว (Service and 

Safety Standard in Shopping Center for 

Tourism) 

- - - 10 4 แหง 

มาตรฐานการบริการรถโดยสาร 

เพ่ือการทองเที่ยว 

- - - - 122 คัน 

มาตรฐานรานอาหารรถเข็น แผงลอย  

เพ่ือการทองเที่ยว 
- - - - - - 



ข-๔๕ 

 

ตารางที่ 3๓ จํานวนสถานประกอบการที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ป พ.ศ. 2554 - 2558 (ตอ) 

ที่มา: กรมการทองเที่ยว. 2559 . มาตรฐานการทองเที่ยวไทย . กลุมมาตรฐานการทองเที่ยว  
สํานักพัฒนาการบริการทองเที่ยว. http://thaits.org/tts_pr/ คนวันที่ 21 สิงหาคม 2559 

 

มาตรฐาน 
ป พ.ศ. 

หนวย 
2554 2555 2556 2557 2558 

ดานกิจกรรมเพื่อการทองเทีย่ว 

มาตรฐานกิจกรรมเดินปา (Hiking Standard) 3 - 1 3 5 แหง 

มาตรฐานกิจกรรมลองแกง (Rafting 

Standard) 

4 - ๖ - ๓ แหง 

มาตรฐานกิจกรรมดูนก (Bird Watching 

Standard) 

- - - 1 3 แหง 

มาตรฐานกิจกรรมดํานํ้า (Diving Standard) - - 1 1 - แหง 

มาตรฐานกิจกรรมดูผีเสื้อ  

(Butterfly Observation Standard) 

- - - 1 - แหง 

มาตรฐานกิจกรรมดูพรรณไมปา  

(Flora Observation Standard) 

- - - 1 3 แหง 

มาตรฐานการจัดกิจกรรมคายพักแรม  

(Camping Standard) 

3 5 ๑ ๗ ๗ แหง 

มาตรฐานกิจกรรมเรือแคนู-คายัค  

(Canoe-Kayak Standard) 

1 - ๔ ๔ - แหง 

มาตรฐานการจัดกิจกรรมปางชางเพ่ือ 

การทองเที่ยว (Elephant Camp Standard 

for Tourism) 

3 3 ๓ ๒ ๔ แหง 

มาตรฐาน Eco Lodge 5 2 - 6 5 แหง 

มาตรฐานกิจกรรม Adventure Park - - - - - แหง 

มาตรฐานการจัดกิจกรรมเจท็สก ี

เพ่ือการทองเที่ยว 

   - - แหง 

มาตรฐานผูชํานาญการดานกิจกรรมปนหนาผา

เพ่ือการทองเที่ยว 

- - - - - แหง 

มาตรฐานกิจกรรมจักรยานเพ่ือการทองเที่ยว - - - - - - 

รวม 337 275 505 686 647  



ข-๔๖ 

 

ตารางที่ 3๔ จํานวนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการรับรองมาตรฐานป พ.ศ. 2554 - 2558 

หนวย : แหง 

แหลงทองเที่ยวที่ไดการรบัรองมาตรฐาน 
ป พ.ศ. 

2554 2555 2556 2557 2558 

แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ - - 4 - - 

แหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (นํ้าพุรอนธรรมชาติ) - - 4 1 - 

แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ - - ๑๑ 3 1 

แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร - - 4 2 4 

แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม - - - 2 1 

แหลงทองเที่ยวเพ่ือนันทนาการ - - 6 5 8 

แหลงทองเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ - - - 2 7 

แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทนํ้าตก - - ๕ ๑ ๔ 

แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทเกาะ - - - - - 

แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทแกง - - - - - 

แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทถ้ํา - - ๑ - - 

มาตรฐานแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร - - 4 3 13 

แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทธรณีสัณฐาน - - 1 - - 

แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทชายหาด - - 5 - 2 

การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว - - - - - 

เมืองทองเที่ยวสะอาด - - - - - 

รวม 0 0 45 19 40 

ที่มา: กรมการทองเที่ยว. 2559 . มาตรฐานการทองเที่ยวไทย . กลุมมาตรฐานการทองเที่ยว  
สํานักพัฒนาการบริการทองเที่ยว. http://thaits.org/tts_pr/ คนวันที่ 21 สิงหาคม 2559 

 

 

 

 



ข-๔๗ 

 

ตัวชี้วัดที่ 3.8 ประกาศใชกฎระเบียบเกี่ยวกับการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนที่ครอบคลุม
ทรัพยากรชีวภาพ  

ประเทศไทยในฐานะภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ จะตองดําเนินการ
ตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ เรื่องการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรม รวมถึงตอง
เตรียมการรองรับสนธิสัญญาระหวางประเทศฉบับใหม ภายใตอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
คือ พิธีสารนาโงยาวาดวยการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบงปนผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการใช
ประโยชนทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรมและเทาเทียม ซึ่งพิธีสารดังกลาวมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  
12 ตุลาคม 2557 และประเทศไทยไดลงนามรับรองพิธีสารนาโงยาฯ แลว เมื่อวันที่ 31 มกราคม ๒๕๕๕ 
โดยพันธกรณีหน่ึงที่จะตองดําเนินการคือ การจัดทํากฎระเบียบในการกํากับดูแลการใหอนุญาตเขาถึงและ
กําหนดเง่ือนไขในการแบงปนผลประโยชนจากการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม เพ่ือใหเกิดการคุมครอง
ทรัพยากรพันธุกรรมของประเทศ ซึ่งแผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 
2558 - 2564 ไดระบุเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวของในการกํากับดูแลเรื่องการเขาถึงและแบงปน
ผลประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรม ทรัพยากรชีวภาพ และความรูตามธรรมเนียมประเพณียังมีไมครอบคลุม
ในทุกภาคสวน โดยเฉพาะเร่ืองที่เกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนาที่ใชทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น 
และการแบงปนผลประโยชนที่เกิดขึ้นในขั้นตอนตางๆ 

อางอิงจาก: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2558. แผนแมบทบูรณาการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558 - 2564. ฝายความหลากหลายทางชีวภาพ. 

  



ข-๔๘ 

 

 

  ยุทธศาสตรที่ 4  การสรางศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
ภัยธรรมชาติ และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ 

 

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

การพัฒนาประเทศที่ผานมาสงผลทําใหประเทศไทยมีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก 
เพ่ิมมากขึ้นในภาคเศรษฐกิจตางๆ โดยมีปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในป พ.ศ. 2554 เทากับ 
305.52 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ซึ่งภาคเศรษฐกิจที่ปลอยกาซเรือนกระจกเปนหลักคือ ภาคพลังงาน 
เชน การผลิตไฟฟา การขนสง และการกอสราง เทากับ 222.94 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา คิดเปน
รอยละ 72.97 ของการปลอยกาซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศ 

ตารางที่ 35 ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก ป พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2554 

ภาคกิจกรรม 

ปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจก 

รอยละ (%) (ลานตนัคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (MtCO2eq)) 

พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2554 

ภาคพลังงาน 153.96 222.94 เพ่ิมขึ้น 44.8 

ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม 15.4 18.23 เพ่ิมขึ้น 18.4 

ภาคการเกษตร 41.91 52.92 เพ่ิมขึ้น 26.3 

ภาคการเปลี่ยนแปลงการใชพ้ืนที่
และปาไม 

-12 -70.94 ลดลด 491.2 

ภาคของเสีย 9.46 11.43 เพ่ิมขึ้น 20.8 

ทั้งหมด 

220.73 305.52 เพ่ิมขึ้น 38.4 (ไมรวมภาคการเปลี่ยนแปลง
การใชพืน้ทีแ่ละปาไม) 

ทั้งหมด 

208.73 234.58 เพ่ิมขึ้น 12.4 (รวมภาคการเปลี่ยนแปลง 
การใชพืน้ทีแ่ละปาไม) 

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2558. รายงานความกาวหนา
ราย 2 ปฉบับที่ 1 และการจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศไทย. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม. 



ข-๔๙ 

 

ตัวชี้วัดที่ 4.2 สดัสวนพลงังานหมุนเวียนตอการใชพลงังานขัน้สดุทายเพิม่ขึน้เปนอยางนอยรอยละ 25 

สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนตอการใชพลังงานข้ันสุดทายของประเทศไทยมีแนวโนม
เพ่ิมขึ้นในชวงป พ.ศ. 2550 - 2553 และลดลงในป พ.ศ. 2554 - 2555 เน่ืองจากเกิดมหาอุทกภัย 
ทําใหมีการใชพลังงานหมุนเวียนลดลง อยางไรก็ดี สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนเพ่ิมกลับขึ้นมาอีก
ภายหลังจากสถานการณกลับเขาสูภาวะปกติ กอนจะมีแนวโนมลดลงอีกครั้งต้ังแตป พ.ศ. 2557 เปนตนมา 
เน่ืองจากปจจัยราคานํ้ามันตลาดโลกปรับตัวลดลงอยางตอเน่ือง ทําใหการใชเช้ือเพลิงฟอสซิลกลับมาเพ่ิม
สูงขึ้น และสงผลใหสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนตอการใชพลังงานข้ันสุดทายมีแนวโนมลดลง โดยปจจุบัน
ในป พ.ศ. 2558 สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนตอการใชพลังงานขั้นสุดทายอยูที่รอยละ 16.54 

ตารางที่ 36 สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนตอการใชพลังงานขั้นสุดทาย พ.ศ. 2551 - 2558 

หนวย : พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ, KTOE 

ป พ.ศ. การใชพลังงาน การใชพลังงาน สดัสวนการใชพลังงานหมุนเวียน 
 หมุนเวียน ขั้นสดุทาย (รอยละ) 

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

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน. ๒๕๕๙. สถิตพิลังงาน พ.ศ. 2550 - 2558. (ฐานขอมูลใน
รูปไฟล) กระทรวงพลังงาน. 

ตัวชี้วัดที่ 4.3 จํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีการบูรณาการการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

การดําเนินมาตรการการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทยไดใหความสําคัญ
กับการพัฒนาเมืองและชุมชนเพ่ือมุงสูสังคมคารบอนตํ่า โดยไดมีการจัดทําโครงการพัฒนาเมืองและชุมชน
เพ่ือมุงสูสังคมคารบอนตํ่า ต้ังแตในป พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ ดังน้ี 

1. โครงการสงเสริมการจัดทํารอยเทาคารบอนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือมุงสู
การเปนเมืองคารบอนตํ่า เร่ิมดําเนินงานมาต้ังแตป พ.ศ. 2554 สําหรับในป พ.ศ. 2558 จํานวนสะสม
ขององคกรที่เขารวมโครงการมีทั้งสิ้น 75 องคกร โดยองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการ
มหาชน) หรือ อบก. ในฐานะหนวยงานหลักไดรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงในการจัดทํา
แนวทางการลดการปลอยกาซเรือนกระจกขององคกรตามผลการวิเคราะหแหลงการปลอยกาซเรือนกระจก
จากกิจกรรมตางๆ ขององคกร และดําเนินโครงการและกิจกรรมการลดการปลอยและดูดกลับกาซเรือน
กระจก รวมทั้งสิ้น 35 โครงการ ซึ่งมีหลายลักษณะโครงการ ไดแก โครงการประเภทลดการใชไฟฟาและ
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เช้ือเพลิงตางๆ โครงการจัดการขยะ และโครงการดานการอนุรักษปา นอกจากน้ี ในแตละพ้ืนที่มีการจัด 
“โครงการประกวดเทศบาลไทย ใสใจลดโลกรอน” เพ่ือเปนการยกยองเชิดชูเกียรติองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ที่มีผลการปฏิบัติที่ดีดานการลดการปลอยกาซเรือนกระจก โดยในป พ.ศ. 2558 องคกรที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ
อันดับที่ 1 คือ เทศบาลตําบลสอง จังหวัดแพร 

2. โครงการจัดทําขอมูลปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกระดับเมืองเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาสูเมืองคารบอนตํ่า เริ่มดําเนินงานมาต้ังแตป พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาเครื่องมือ
และฐานขอมูลปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกระดับเมือง พรอมทั้งสงเสริมใหองคกรที่เขารวมมีความรู 
ความเขาใจเรื่องการจัดขอมูลกาซเรือนกระจกระดับเมือง และสามารถพัฒนาแนวทางหรือแผนปฏิบัติการ
เพ่ือนําไปสูการเปนเมืองลดกาซเรือนกระจก หรือเมืองคารบอนตํ่าตอไป โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
- 2559 จํานวนเมืองและเทศบาลที่เขารวมโครงการมีทั้งสิ้น 39 แหง 

   3. โครงการการพัฒนาแนวทางการรายงานขอมูลกาซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ 
และแผนการลดกาซเรือนกระจกที่เหมาะสม สืบเน่ืองจากการที่โครงการการพัฒนาสู เมืองคารบอนตํ่า
ประสบความสําเร็จเปนอยางดี อบก. และหนวยงานที่เกี่ยวของจึงริเริ่มดําเนินการในมิติที่ใหญข้ึน กลาวคือ  
การจัดทําแนวทางการลดกาซเรือนกระจกที่ครอบคลุมในทุกภาคสวนของเมืองยกระดับ (Scale - up) หรือ
เมืองที่มีขนาดใหญ และขยายผลไปยังเมืองตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนประเทศไทยไปสูการเปนเศรษฐกิจและ
สังคมคารบอนตํ่าและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอไป โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 อบก. ไดเร่ิมดําเนิน
โครงการรวมกับ 2 จังหวัดนํารอง ไดแก กรุงเทพมหานคร และภูเก็ต 

ตารางที่ 37 จํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เขารวมโครงการพัฒนาเมืองและชุมชนเพื่อมุงสู
สังคมคารบอนต่ํา ป พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ 

หนวย : แหง 

ชื่อโครงการ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 
โครงการสงเสรมิการจัดทําคารบอนฟุตพริ้นท
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

4 23 19 - 29 - 

โครงการจัดทําขอมูลปริมาณการปลอย 
กาซเรือนกระจกระดับเมือง 

- - - 3 18 31 

โครงการการพัฒนาแนวทางการรายงาน
ขอมูลกาซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ
และแผนการลดกาซเรือนกระจกที่เหมาะสม 

- - - - - 2 

โครงการตนแบบ T-VER เพ่ือมุงสูเมือง
คารบอนตํ่า 

- - - - - 5 

หมายเหตุ: โครงการการพัฒนาแนวทางการรายงานขอมูลกาซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญและ
แผนการลดกาซเรือนกระจกที่เหมาะสม ไดเริ่มดําเนินโครงการรวมกับ 2 จังหวัดนํารอง ไดแก 
กรุงเทพมหานคร และภูเก็ต 

ที่มา: องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก. 2559. การดําเนินโครงการตางๆ ของ อบก. เพื่อสนับสนุน
การเปนเมืองคารบอนต่ํา. (เอกสารอัดสําเนา) 
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ตัวชี้วัดที่ 4.4 องคกรหรือเครือขายรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัธรรมชาตใินพืน้ทีช่มุชน 

- เครือขายโลกรอน โดยกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

- โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงคลดโลกรอนดวยการสุขาภิบาลอยางย่ังยืนและเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเริ่มดําเนินงานมาต้ังแตป พ.ศ. 2553 เปนตนมา  
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ดําเนินการลดโลกรอนภายใตกิจกรรมและกลยุทธหลัก GREEN & CLEAN และพัฒนาใหสถานบริการสาธารณสุข
เปนตนแบบลดโลกรอน และเปนแหลงเรียนรูแกหนวยงาน ภาคีเครือขายและชุมชน  
(ที่มา: http://carbonfootprint.anamai.moph.go.th/ คนวันที่ 25 สิงหาคม 2559) 

- เครือขายภาคเหนือหยุดโลกรอน Northern Climate Change Network (NCCN) 
สมาชิกของเครือขายประกอบดวย มูลนิธิสถาบันพัฒนาชุมชนเมือง กลุมศึกษาเรื่องเมืองและสิ่งแวดลอม 
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม สถาบันพัฒนาเมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม โรตารี่เชียงใหม ชมรม
จักรยานเชียงใหม มูลนิธิ Heinrich Boelle Earth Rights กลุมรักบานรักเมือง และภาคีฮักเชียงใหม  
(ที่มา: http://www.greennet.or.th/node/1187 คนวันที่ 25 สิงหาคม 2559) 

- เครือขายชุมชนอินแปง ภายใตโครงการธนาคารคารบอนอินแปง ซึ่งเปนโครงการวิจัย
ดานการชดเชยคารบอนจากภาคปาไมที่มีเกษตรกรเครือขายชุมชนอินแปงใน ๕ จังหวัด ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเขารวมโครงการ โดยเปนความรวมมือระหวางคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท (Michigan State 
University) ประเทศสหรัฐอเมริกา และเครือขายเกษตรกรชุมชนอินแปง 
(ที่มา: http://www.greenistasociety.com/news_detail.php?newsid=9 คนวันที่ 25 สิงหาคม 2559) 

- โครงการสงเสริมการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพ่ือลดภาวะโลกรอน กรณีศึกษา
พ้ืนที่ตําบลแมยวม อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน โดยองคกรพัฒนาและสงเสริมงานบริการเพ่ือสังคม 
(อพส.) มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาองคความรูและระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีสวนรวมของ
ชุมชน สรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ปจจุบันมีชุมชนเขารวมโครงการทั้งหมด 7 หมูบาน จาก
ทั้งหมด 13 หมูบาน  
(ที่มา: http://www.thaihealth.or.th/content/19211-‘แมยวม’ ตนแบบชุมชนโลกรอน%/20รวมใจ
อนุรักษ%20ดิน-นํ้า-ปา.html คนวันที่ 25 สิงหาคม 2559) 

- ชุมทางทุงสงลดโลกรอน เปนศูนยเรียนรูเรื่องโลกรอนของทองถิ่นแหงแรกในประเทศไทย 
เปดดําเนินการเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ ใหบริการแกเด็ก เยาวชน และประชาชนผูสนใจเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันกอใหเกิดภาวะโลกรอน  
(ที่มา: http://www.tungsong.com/gwlc/about_me.htm คนวันที่ 25 สิงหาคม 2559) 

- เครือขายรักษอาวไทยตอนบน (กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม ชลบุรี และเพชรบุรี) เปนชุมชนที่มีการปรับตัวเพ่ือรักษาระบบนิเวศจากการกัดเซาะชายฝง 
เครือขายรักษอาวไทยตอนบนประสบความสําเร็จในการฟนฟูพ้ืนที่ปาชายเลน รุกคืบสูทองทะเลกวาหลายรอยไร 
กิจกรรมการปกไมไผชะลอคลื่นน้ีเปนกิจกรรมที่เครือขายชวยกันรักษาระบบนิเวศชายฝงปองกันการกัดเซาะ
ชายฝง และปลูกปาชายเลนหลังแนวไมไผเพ่ือยึดดินตะกอน เปนการเพ่ิมพ้ืนที่ปาชายเลนรุกออกไปจาก 
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แนวชายฝง องคความรูและวิธีปฏิบัติไดรับการยอมรับและขยายพ้ืนที่ถึง 20 หมูบาน ใน 5 จังหวัดชายฝง
อาวไทย  
(ที่มา: http://www.climate.onep.go.th/wp content/uploads/2015/01/draftเอกสารเผยแพร_best-practice-
3.pdf คนวันที่ 25 สิงหาคม 2559) 

  - เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม (มุกดาหาร อํานาจเจริญ ยโสธร และรอยเอ็ด) เปนชุมชนที่มี
การปรับตัวโดยการจัดการทรัพยากรอยางประณีตขณะอยูรวมกับภัยแลง อาศัยการสังเกตธรรมชาติอยางลึกซึ้ง 
ประสบความสําเร็จในการปรับปรุงพันธุขาวทนแลง ผลผลิตสูง จัดการพันธุขาวเขากับระบบนํ้าในไรนา รวมถึง
การจัดการนวัตกรรมองคกรเช่ือมโยงงานวิจัยชุมชนเขากับการจัดการไรนา และการตลาดเพ่ือรองรับภัยแลง  
(ที่มา: http://www.climate.onep.go.th/wpcontent/uploads/2015/01/draftเอกสาร
เผยแพร_best-practice-3.pdf คนวันที่ 25 สิงหาคม 2559) 

  - ชุมชนบานแมระวาน ตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก เปนชุมชนที่มีการ
ปรับตัวโดยการพัฒนาชุมชนเพ่ืออยูรวมกับนํ้าทวมซ้ําซาก ชุมชนแมระวานพัฒนาชุมชนบนแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินวิถีการผลิตอยางสอดคลองกับธรรมชาติ ชุมชนประสบความสําเร็จในการจัดการ
นํ้าปาไหลหลากดวยฝายชะลอนํ้ากวาพันฝาย และจัดการนํ้าลนตลิ่งแมนํ้าวังดวยการใหนํ้าไหลผานตาม
ธรรมชาติ โดยปรับเปลี่ยนระบบการผลิตใหสอดคลองกับชวงนํ้าทวม พัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชน
ในการคาดการณความเสี่ยง เปนการพัฒนาชุมชนในรูปแบบที่สามารถอยูรวมกับภัยพิบัติไดอยางสอดคลอง 
(ที่มา : http://www.climate.onep.go.th/wp-content/uploads/2015/01/draftเอกสารเผยแพร_best-practice-
3.pdf คนวันที่ 25 สิงหาคม 2559) 

ตัวชี้วัดที่ 4.5 จํานวนประชากรที่ เสียชีวิต สูญหาย ไดรับบาดเจ็บ หรือตองโยกยาย/อพยพ 
เนื่องมาจากผลของภัยพิบัติทางธรรมชาติตอประชากร 100,000 คน 

- อุทกภัย ประเทศไทยประสบปญหาอุทกภัยเปนประจําทุกป และไดรับความเสียหาย
เปนอยางมาก ซึ่งมีสาเหตุมาจากอิทธิพลของรองความกดอากาศตํ่ากําลังแรงพาดผานภาคเหนือ ภาคกลาง 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอาวไทย 
ทําใหมีฝนตกหนักและเกิดนํ้าทวมในหลายจังหวัด ประชาชนไดรับความเดือดรอน สาธารณประโยชนและ
ทรัพยสินของประชาชนไดรับความเสียหาย และในระยะหลังปญหาอุทกภัยเร่ิมมีความรุนแรงมากข้ึน  
มีมูลคาความเสียหายสูงมากขึ้น 

- ภัยแลง ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม การขาดแคลนนํ้าจึงสงผลกระทบอยาง
รุนแรงตอประชาชนที่ประกอบอาชีพการเกษตร และจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
ทําใหฤดูฝนสั้นขึ้น ซึ่งหมายถึงฤดูแลงจะยาวนานข้ึน และพ้ืนที่ตอนบนของประเทศไทยจะมีปริมาณฝนตก
นอยลง สงผลใหปริมาณนํ้าในเขื่อนและอางเก็บนํ้าทั่วประเทศมีปริมาณไมเพียงพอสําหรับประชาชนที่จะ
นํามาใชอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร โดยเฉพาะพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน ปญหาที่จะเกิดตามมาคือ  
ภาวะแหงแลงและการขาดแคลนน้ํา ทําใหประชาชนตองประสบกับความเดือดรอนในหลายพ้ืนที่ 
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ตารางที่ 38 จํานวนประชากรที่เสียชีวิต ไดรับบาดเจ็บ เนื่องมาจากผลของภัยพิบัติทางธรรมชาติ: อุทกภัย 

ป พ.ศ. 
จํานวน ความเสียหาย 

(ครั้ง) (จังหวัด) 
บาดเจ็บ 

(คน) 
เสียชีวิต 
(คน) 

มูลคาความเสยีหาย  
(ลานบาท) 

2545   5 72 - 216 13,385.32 

2546 17 66 10  44   2,050.26 

2547 12 59  3  28      850.65 

2548 12 63 -  75  5,982.28 

2549   6 58 1,462 446  9,627.41 

2550 13 54   17  36  1,687.86 

2551  6 65   16 113  7,601.79 

2552  5 64  22  53  5,252.61 

ที่มา: “สถิติภัยพิบัติยอนหลัง 10 ป ของภัยแตละประเภทในประเทศไทย” 
http://www.thaipublica.org/wp-content/uploads/2012/10/สถิติภัยพิบัติของไทย.pdf  
คนวันที่ 25 สงิหาคม 2559 

ตารางที่ 39 จํานวนประชากรที่เสียชีวิต ไดรับบาดเจ็บ เนื่องมาจากผลของภัยพิบัติทางธรรมชาติ: ภัยแลง 

ป พ.ศ. 
จํานวน ความเสียหาย 

จังหวัด ผูประสบภัย (คน) พืน้ทีก่ารเกษตร (ไร) มูลคา (ลานบาท) 

2545 68 12,841,110 2,071,560 508.78 

2546 63 5,939,282 484,189 174.33 

2547 64 8,388,728 1,480,209 190.67 

2548 71 11,147,627 13,736,660 7,565.86 

2549 61 11,862,358 578,753 495.26 

2550 66 16,754,980 1350,118 198.30 

2551 61 135,298,895 524,999 103.90 

2552 62 17,353,358 594,434 108.35 

ที่มา: “สถิติภัยพิบัติยอนหลัง 10 ป ของภัยแตละประเภทในประเทศไทย” 
http://www.thaipublica.org/wp-content/uploads/2012/10/สถิติภัยพิบัติของไทย.pdf  
คนวันที่ 25 สงิหาคม 2559  
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ตัวชี้วัดที่ 4.6 จํานวนความรวมมือกับตางประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีกิจกรรม
การดําเนินงานในแตละป 

ในป พ.ศ. 2558 หนวยงานที่เกี่ยวของมีการดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนและสงเสริมความรวมมือ
กับตางประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังน้ี 

• กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

- สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานกลาง
ประสานความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนดานสิ่งแวดลอม โดยสนับสนุนการดําเนินการภายใต
ประชาคมอาเซียนดานสิ่งแวดลอม และแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนดานสิ่งแวดลอม 
ระยะ 10 ป (พ.ศ. 2559 - 2568) ที่ผานมา มีการดําเนินงานความรวมมือกับตางประเทศ เชน จัดทํา
กรอบแนวทางในการดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายหลังการเปนประชาคมอาเซียน 
ใน ป พ.ศ. 2558 เพ่ือใหประเทศไทยไดรับประโยชนจากการเปนประชาคมอาเซียน และสามารถปกปอง
คุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ จัดทําหนังสือความรวมมือ
อาเซียนดานสิ่งแวดลอม จัดต้ังเครือขายฝกอบรมนานาชาติดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ในอาเซียน และจัดทําหลักสูตรคูมือผูสอนการฝกอบรมดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในระดับอาเซียน สําหรับใชในการพัฒนาองคความรูและเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหบุคลากรภาครัฐ และผูที่เกี่ยวของทั้งภายในประเทศ และประเทศสมาชิกอาเซียน 
จํานวน 10 หลักสูตร เปนตน 

-  กรมควบคุมมลพิษ รวมมือทางวิชาการกับประเทศญี่ปุนในการพัฒนาระบบทําเนียบ
การปลอยและเคลื่อนยายมลพิษของประเทศไทย (Pollutant Release and Transfer Register: PRTR) 
ซึ่งในระบบการรายงานขอมูลการปลดปลอยสารมลพิษจากแหลงกําเนิดสูสิ่งแวดลอม และขอมูลการเคลื่อนยาย
นํ้าเสียหรือของเสียจากสถานประกอบการเพ่ือบําบัดหรือกําจัด เพ่ือเผยแพรใหสาธารณชนรับทราบ และนําขอมูล
ไปใชประกอบการวางแผนจัดการมลพิษในพ้ืนที่ไดอยางเหมาะสม ขณะน้ีอยูระหวางการพัฒนาระบบ PRTR 
ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

- กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีบทบาทและหนาที่เกี่ยวกับการอนุรักษ 
สงเสริม และฟนฟูทรัพยากรปาไม สัตวปา และพันธุพืชในเขตพ้ืนที่ปาอนุรักษ ปจจุบันภารกิจดาน 
การตางประเทศไดเขามามีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินงานดังกลาว ในการกําหนดนโยบาย
ทาทีและแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงานความรวมมือดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ระหวางประเทศ อาทิ การดําเนินงานภายใตกรอบความรวมมือในระดับตางๆ การอนุวัตตามสนธิสัญญา 
อนุสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของ ที่ผานมา มีการดําเนินโครงการความรวมมือระหวาง
ประเทศ ๑ โครงการคือ โครงการสัมมนาเพ่ือการหารือความรวมมือระหวางประเทศในการอนุรักษปาและ
สัตวปา ๑ ระหวางประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา : กลุมปาดงพญาเย็น - เขาใหญ และโครงการ
ความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศ ๑๐ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ 

- กรมปาไม โดยสํานักความรวมมือดานการปาไมระหวางประเทศ ไดดําเนินงานตาม
แผนงานจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - Cultural Community) ดังน้ี เขารวม
จัดทําแผนงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลตอวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนที่
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พ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติ รวมกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ภายใตการดําเนินงานของ ASEAN Social 
Forestry Network (ASFN) ศึกษาวิจัยเพ่ือกําหนดเกณฑและตัวช้ีวัดสําหรับการจัดการปาไมอยางย่ังยืน 
ภายใตการสนับสนุนขององคการปาไมเขตรอนระหวางประเทศ (International Timber Trade Organization: 
ITTO) และพัฒนาฐานขอมูลดานทรัพยากรปาไมโดยใชรูปแบบเดียวกันสําหรับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือเปด
โอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลและใชประโยชนจากขอมูลขาวสารไดงายขึ้น  

- สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดดําเนินโครงการ
อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน ในพ้ืนที่ชุมนํ้าลุมนํ้าโขง ซึ่งมีประเทศใน
เขตลุมนํ้าโขงตอนลาง 4 ประเทศ รวมดําเนินโครงการ ไดแก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย โครงการจัดการและคุมครองพ้ืนที่
ชุมนํ้า: การดําเนินงานตามอนุสัญญาวาดวยพ้ืนที่ชุมนํ้า ซึ่งรัฐบาลเดนมารกใหการสนับสนุนรัฐบาลไทย 
ภายใตโครงการความรวมมือดานสิ่งแวดลอมและการพัฒนาแหงเดนมารก (Danish Cooperation on 
Environment and Development: DANCED) โครงการไทย-ญี่ปุน รวมฟนฟูลุมนํ้าทาจีน โครงการสงเสริม
การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ไดรับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (European Union: EU) 

- กรมทรัพยากรธรณี จัดทํายุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศของกรมทรัพยากรธรณี 
พ.ศ. 2559 - 2564 เพ่ือเปนยุทธศาสตรหลักในการเรงพัฒนาระบบงาน และฐานขอมูลดานการดําเนินงาน
ประสานความรวมมือระหวางประเทศของกรมทรัพยากรธรณีใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ 
ของบุคลากรใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ พรอมทั้งสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ 
เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถดานธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดําบรรพ ธรณีวิทยาสิ่งแวดลอม และธรณี
พิบัติภัย เพ่ือการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

• กระทรวงพาณิชย 

- กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ มีการกําหนดใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดูแล
ประเด็นดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับมิติดานการคา ภายใตกรอบความรวมมือตางๆ อาทิ ความรวมมือทาง
เศรษฐกิจเอเซีย - แปซิฟก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) องคการการคาโลก (World 
Trade Organization: WTO) สมาคมประชาชาติแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East 
Asian Nations: ASEAN) เขตการคาเสรี (Free Trade Area: FTA) ซึ่งครอบคลุมถึงประเด็นที่เกี่ยวของกับ
การสรางความรวมมือระหวางประเทศในการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการจัดต้ัง 
ทีมเจรจาดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือเขารวมในกระบวนการเตรียมการและการประชุมรัฐภาคี
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Conference of the Parties: COP) 
ต้ังแตการประชุม COP16 ในป พ.ศ. 2553 เปนตนมา และมีการจัดต้ังทีมผูรับผิดชอบและเขารวมการประชุม
ที่เกี่ยวของกับหัวขอ การเจริญเติบโตสีเขียว (Green Growth) ซึ่งครอบคลุมประเด็นดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศภายใตกรอบ Asia - Pacific Economic Cooperation (APEC) ในมิติดานการคา 
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ตัวยอ ชื่อหนวยงาน 

กก กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

กค กระทรวงการคลัง  

กต กระทรวงการตางประเทศ 

กทม. กรุงเทพมหานคร 

กนอ. การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

กปน. การประปานครหลวง 

กปภ. การประปาสวนภูมิภาค 

กปม. กรมประมง 

กปส. กรมประชาสัมพันธ 

กพร. กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 

กรอ. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กวก. กรมวิชาการเกษตร 

กษ กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

กสก. กรมสงเสริมการเกษตร 

กสส. กรมสงเสริมสหกรณ 

กสอ. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

กห กระทรวงกลาโหม 

คค กระทรวงคมนาคม 

คพ. กรมควบคุมมลพิษ  

จท. กรมเจาทา 

ชป. กรมชลประทาน 

ดศ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม 

ทช. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  

ทด. กรมที่ดิน 

ทธ. กรมทรัพยากรธรณี  

ทน. กรมทรัพยากรนํ้า 

ทบ. กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 

 ทร. กองทัพเรือ 
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ทส กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ธร. กรมธนารักษ 

นร สํานักนายกรัฐมนตรี 

บก. กรมบัญชีกลาง 

 ปภ. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ปม. กรมปาไม 

พณ กระทรวงพาณิชย 

พด. กรมพัฒนาที่ดิน 

พน กระทรวงพลังงาน  

พพ. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

พม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

พส. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

มกอช. สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 

มท กระทรวงมหาดไทย 

ยธ กระทรวงยุติธรรม 

ยผ. กรมโยธาธิการและผังเมือง 

วช. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

วท กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

วธ กระทรวงวัฒนธรรม 

ศก. กรมศิลปากร 

ศธ กระทรวงศึกษาธิการ 

ศภช. ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ 

สกท. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

สกว. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

สกอ. สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

สคก. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สงป. สํานักงบประมาณ 

สธ กระทรวงสาธารณสุข  

สนข. สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 

สนพ. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

สปก. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
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สป.ทส. สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สป.อก. สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

สผ. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สพฐ. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สพภ. สํานักพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) 

สมอ. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

สวก. สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)  

สวทช. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

สศก. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

สศช. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

สส. กรมสงเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอม 

 อก กระทรวงอุตสาหกรรม 

อจน. องคการจัดการนํ้าเสีย 

อน. กรมอนามัย 

อบก. องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 

อปท. องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

อส. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

อสพ. องคการสวนพฤกษศาสตร 

อสส. องคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ 
 อ.อ.ป. องคการอุตสาหกรรมปาไม  
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