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เศรษฐกิ จพอเพี ยง และหลักการการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มาเปนแนวทาง
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คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
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หลักการและเหตุผล

ในชวงหลายทศวรรษที่ผานมา ประเทศไทยไดมุงพัฒนาเศรษฐกิจโดยอาศัยฐานทรัพยากรธรรมชาติ
เป น ปจจัยพื้นฐานในการผลิต เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหทัดเทียมกับนานาประเทศ
และกระตุนการสรางมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติของประเทศใหอยูในเกณฑที่ดี ซึ่งผลการพัฒนา
ดังกลาว ทําใหทรัพยากรธรรมชาติของประเทศรอยหรอและคุณภาพสิ่งแวดลอมทรุดโทรมลงอยางตอเนื่อง
ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในระดับโลก ภูมิภาค และภายในประเทศ ซึ่งประเทศไทยตองเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ดวยเชนกัน
อยางไรก็ตาม ประเทศไทยไดตระหนักและเตรียมความพรอมในการรับมือและปองกันผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นตอการทําลายและสรางความเสื่อมโทรมแกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขณะเดียวกัน
ก็ไมเปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยไดจัดทํานโยบายและแผนการสงเสริม
และรั กษาคุ ณภาพสิ่ งแวดล อมแห งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๕๙ (ระยะยาว 20 ป) ขึ้นเปนฉบับแรก ตาม
ที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๓ (๑) ของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่ งได กํา หนดให สํ า นั กงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ภายใต กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานหลักในการจัดทํานโยบายและแผนดังกลาว เพื่อนําเสนอ
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 ซึ่งกําลังจะสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ
จึงไดมีการเตรียมการจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ในการจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไดมีการศึกษา รวบรวมขอมูล
และนําผลการศึกษาตางๆ มาวิเคราะหและประเมินผล ไดแก ผลการติดตามและประเมินผลชวงระยะ
สุดทายของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ แนวทางการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ การดําเนินงานภายใตความรวมมือระหวางประเทศ และ
กรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ซึ่งไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสิ่ งแวดล อ มแห งชาติ เมื่อ วัน ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และไดนํา เสนอสํา นัก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อพิจารณานําประเด็นยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไปบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ทั้งนี้ เพื่อใหแผนระดับชาติทั้ง 2 ฉบับดังกลาว มีการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน
มี ความสอดคล อง เกื้ อหนุ นกั น และส งเสริ มให การบริ หารจั ดการทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
ก
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๓.๒ การบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศ (Ecosystem Approach) เปนหลักการที่คํานึงถึงความสัมพันธ
เชิงระบบหรือองครวม (Holistic Approach) เพื่อการดํารงอยูของระบบนิเวศอยางสมดุล และตอบสนองตอ
ความตองการของมนุษย เพื่อใหสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยมี
การบูรณาการดานการจัดการที่ดิน น้ํา และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในบริเวณนั้น ใหเกิดความสมดุล ทั้งการอนุรักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชประโยชนอยางยั่งยืน และการแบงปนผลประโยชนอยางเทาเทียมและเปนธรรม
๓.๓ การระวังไวกอน (Precautionary Principle) เปนหลักการจัดการเชิงรุกที่เนนการปองกัน
ผลกระทบลวงหนา โดยสรางระบบภูมิคุมกันใหกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะพื้นที่ที่มี
ระบบนิเวศที่ เปราะบางและพื้ นที่ เสี่ ยง เพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และคํานึงถึ งกิจกรรมที่จะ
กอใหเกิดความเสี่ยงและเปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษยหรือสิ่งแวดลอม
๓.๔ ผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluters Pay Principle: PPP) เปนหลักการของการนําเครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตรมาใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยผูกอมลพิษหรือผูกอความเสียหาย
ตอสิ่งแวดลอมตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตอสุขภาพของมนุษย
หรือสิ่งแวดลอม
๓.๕ ผูไดรับผลประโยชนเปนผูจาย (Beneficiaries Pay Principle: BPP) เปนหลักการการสงเสริม
ความรับผิดชอบ โดยสรางแรงจูงใจใหผูที่ไดรับผลประโยชนเปนผูจายคาตอบแทนใหกับผูใหบริการดาน
ระบบนิเวศทั้งที่อยูตนทาง และปลายทาง รวมถึงสรางความเปนธรรมใหกับผูเสียประโยชน เพื่อลดความ
ขัดแยงทางสังคมอันเกิดจากการนําทรัพยากรธรรมชาติไปใชประโยชน และทําใหเกิดผลลัพธที่ทุกสวน
ที่เกี่ยวของไดรับประโยชนรวมกัน
๓.๖ ความเปนหุนสวนของรัฐ - เอกชน (Public - Private Partnership: PPP) เปนหลักการที่ใช
สรา งการรว มรับ ผิด ชอบ และควรนํ า มาใชค วบคูก ับ หลัก การผู กอ มลพิษ เปน ผู จ า ย เพื่อ สง เสริม ให
ภาคเอกชนเขา มาลงทุนและมีบทบาทในการจัดการสิ่งแวดลอมมากขึ้น รวมทั้งเปนหลักการการดําเนิน
โครงการแบบการบริ การสาธารณะใหเ กิดความสําเร็จ รวมถึง เกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมระหวางรัฐและภาคสวนอื่นที่ไมใชรัฐ
๓.๗ ธรรมาภิบาล (Good Governance) เปนหลักการการบริหารจัดการที่ดีที่ทุกหนวยงานควร
นํามาใชเปนแนวทางในการบริหารงาน ทั้งดานศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกตองชอบธรรม
ทั้ งปวง ซึ่ งวิ ญู ชนพึ งมี และพึ งประพฤติ ปฏิ บั ติ เพื่ อส งผลให องค กรมี ความสร างสรรค มี ศั กยภาพและ
ประสิทธิภาพ และทําใหบุคคลภายนอกศรัทธาและเชื่อมั่นในองคกร โดยองคประกอบของหลักธรรมาภิบาล
มี ๖ ประการคือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ
และหลักความคุมคา
๓.๘ การขยายความรับผิดชอบแกผูผลิต (Extended Producer Responsibility: EPR) เปน
หลักการเพิ่มขอบเขตความรับผิดชอบของผูผลิตใหครอบคลุมในแตละชวงของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ เพื่อให
ผูผลิตมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตและสงผลใหคุณภาพสิ่งแวดลอมดีขึ้น ตั้งแตการรับคืน การรีไซเคิล
และการกําจัดซากผลิตภัณฑ รวมทั้งมุงเนนใหผูผลิตมีการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑและ
ระบบการผลิ ตให เป นมิ ตรกั บสิ่ งแวดล อม ใหผลิตภัณฑมีอายุการใชงานยาวนานขึ้น และลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม
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๓.๙ การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ (Resource Decoupling/Resource Efficiency)
เป นหลั กการลดอั ตราการใช ทรั พยากรต อหน วยกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ และเป นการลดการใช ปริ มาณ
ทรั พยากรในส วนของวั สดุ พลั งงาน น้ํ า และทรั พยากรต างๆ ที่ จะต องนํ าไปใช ในการดํ าเนิ น กิ จ กรรม
ทางเศรษฐกิ จให เป นไปในระดั บปกติ ส งผลให เกิ ดการเพิ่มผลิตภาพการใช ทรัพยากรให มี ประสิ ทธิ ภาพ
มากยิ่งขึ้น และลดปริมาณการเกิดมลพิษโดยรวมจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกลาว
๓.๑๐ สิทธิมนุษยชน (Human Rights) เปนหลักการที่คํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพขั้น พื้น ฐาน
ของความเปนมนุษย มีความเสมอภาค เปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ ไมวาจะแตกตางกัน หรือมีความไมเทาเทียมกัน
ทางเศรษฐกิจและสังคมมากนอยเพียงใดก็ตาม หลักสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ไดแก สิทธิและการมีสวนรวมในการอนุรักษ คุมครองทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม สิทธิในการที่จะดํารงชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมที่ดีและมีคุณภาพ และสิทธิในการไดใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
4.

วิสัยทัศน

อนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม มีสิ่งแวดลอมที่ดี และ
มุงสูการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๕.

พันธกิจ

ประเทศไทยมีการอนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อใหมี
การใชประโยชนอยางคุมคา สมดุล และเปนธรรม รวมทั้งสิ่งแวดลอมไดรับ การจัดการใหมีคุณภาพที่ดี
บนพื้นฐานการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๖.

วัตถุประสงค

๖.1 เพื่อใหทุกภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของมีทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจน สามารถนําไปใชเปน
แนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางบูรณาการ และมีประสิทธิภาพ
๖.2 เพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนไปอยางเหมาะสม สอดคลอง
กับแนวทางการพัฒนาประเทศ และชวยเสริมสรางความสมดุล เปนธรรม และบรรลุเปาหมาย บนพื้นฐาน
การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๗.

เปาประสงค

เพื่อใหแนวทางการดําเนินงานในระดับปฏิบัติมีทิศทางที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อนงานดานการอนุรักษ
ฟนฟู และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ใหบรรลุเปาหมายไดอยางเปนรูปธรรม บนพื้นฐานการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๘.

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2564

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

ง

ยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 4

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ไดรับการปองกัน บําบัด และฟนฟู
การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา และยั่งยืน
การสรางศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 1 การจัด การทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม ใหความสํ าคัญตอ
การอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ โดยคํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว
ของระบบนิเวศธรรมชาติ เพื่อรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความสมดุลและเปนธรรม
โดยมีเปาหมายของยุทธศาสตรคือ ใหฐานทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพไดรับการ
สงเสริมทั้งการอนุรักษ ฟนฟูและใชประโยชนอยางสมดุล เปนธรรม และเกิดความมั่นคง และมี 2 กลยุทธ
สําคัญคือ กลยุทธที่ 1.1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนอยางยั่งยืน
ประกอบดวย 6 แผนงาน ไดแก แผนงานทรัพยากรปาไม แผนงานทรัพยากรน้ํา/น้ําบาดาล แผนงานทรัพยากร
ดินและที่ดิน แผนงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝง แผนงานทรัพยากรธรณี และแผนงานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และกลยุทธที่ 1.2 การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความยั่งยืน ประกอบดวย
3 แผนงาน ไดแก แผนงานการมีสวนรวมในการจัดการ แผนงานการเสริมสรางศักยภาพการจัดการ และแผนงาน
การเสริมสรางความรูและความตระหนัก โดยมี ๑๑ ตัวชี้วัดที่สําคัญคือ (๑) มีการประกาศใชแผนที่แนวเขตพื้นที่ปา
ที่มีแนวเขตเดียวกัน (One Map) และจํานวนพื้นที่จัดที่ดินทํากินใหชุมชน (๒) รอยละของพื้นที่การถือครองที่ดิน
แตละประเภทเทียบกับพื้นที่ทั้งประเทศเพิ่มขึ้น (๓) พื้นที่ที่มีสภาพปารอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ แบงเปน
พื้นที่ปาอนุรักษรอยละ 25 และพื้นที่ปาเศรษฐกิจรอยละ 15 (๔) ระดับการดําเนินงานการจัดการทรัพยากร
น้ําแบบบูรณาการ IWRM (ดัชนี ๐ - ๑๐๐) เพิ่มขึ้น (๕) รอยละของพื้นที่ดินที่ถูกทําใหเสื่อมโทรมเทียบกับ
พื้นที่ดินทั้งหมดลดลง (๖) ชายฝงที่ถูกกัดเซาะไดรับการจัดการตามแนวทางและมาตรการ หรือมีโครงสราง
ที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น (๗) ปะการังที่มีชีวิตมีปริมาณเพิ่มขึ้นรอยละ ๓ - ๙ (๘) อัตราการจับสัตวน้ําตอการลง
แรงประมงทะเล (Catch Per Unit Effort: CPUE) ใน ๑ ชั่วโมง ในนานน้ําไทยเพิ่มขึ้น (๙) ยุทธศาสตร นโยบาย
และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรแรไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (๑๐) อัตราการสูญเสียชนิดพันธุ
ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุเฉพาะถิ่น และแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติลดลง และ (๑๑) สัดสวนเรื่องรองเรียน
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ไดรับการดําเนินการเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ไดรับการปองกัน บําบัด และฟนฟู มุงเนน
ใหความสําคัญกับการปองกันปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ณ แหลงกําเนิด ลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น
ในทุกขั้นตอน สนับสนุนการนํากลับมาใชใหม และมีระบบการจัดการแบบรวมศูนยในการจัดการของเสีย
ที่เ กิ ด ขึ้ น รวมถึ ง เพิ่ ม ความรั บ ผิ ด ชอบของผู ผ ลิ ต ให มี บ ทบาทในการจัด การผลิ ต ภั ณ ฑข องตนเองและ
ซากผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นอยางครบวงจร โดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการ โดยมีเปาหมาย
ของยุทธศาสตรคือ สิ่งแวดลอมไดรับการจัดการที่ดีอยางมีคุณภาพทั้งการปองกัน บําบัด ฟนฟู และการถายทอด
สิ่งแวดลอมที่ดีสูรุนตอไป และมี ๓ กลยุทธสําคัญคือ กลยุทธที่ 2.๑ การปองกัน ลด และขจัดมลพิษ
ประกอบดวย 4 แผนงาน ไดแก แผนงานการพัฒนาเครื่องมือกลไกการบริหารจัดการ แผนงานการจัดการ
น้ํา เสี ย แผนงานการจั ดการคุ ณภาพอากาศและเสียง และแผนงานการจัดการขยะมูล ฝอยชุมชน และ
ของเสียอันตราย กลยุทธที่ 2.๒ การเยียวยาชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ ประกอบดวย 2 แผนงาน ไดแก
แผนงานการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินและกฎหมาย และแผนงานการฟนฟูพื้นที่วิกฤติที่สงผลกระทบตอ
จ

สิ่งแวดลอม และกลยุทธที่ 2.๓ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมชุมชน และสิ่งแวดลอมอื่น ประกอบดวย
2 แผนงาน ไดแก แผนงานการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน และแผนงานการจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมศิ ลปกรรม โดยมี ๖ ตั วชี้วัดที่สําคัญ ไดแก (๑) คุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิว ดิน อยูในเกณฑ ดี
รอยละ ๘๐ (๒) คุณภาพอากาศมีจํานวนวันที่คาฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) อยูในเกณฑ
มาตรฐานรอยละ 99 (๓) ขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ไมนอยกวา
รอยละ ๗๕ โดยมีอัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน (Recycle) ไมนอยกวารอยละ ๓๐ ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยทั่วประเทศ (๔) ของเสียอันตรายชุมชนไดรับการรวบรวมและสงไปกําจัดอยางถูกตองตาม
หลักวิชาการ ไมนอยกวารอยละ ๓๐ (๕) จํานวนพื้นที่สีเขียวในเมือง ไมนอยกวา ๑๐ ตารางเมตรตอคน
และ (๖) มาตรฐานคุณภาพของสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรมไดรับการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา และ
ยั่งยืน เพื่อใหทุกภาคสวนใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ และลดการเกิดผลกระทบตอ
สิ่ งแวดล อมให น อยที่ สุ ด และพั ฒนาเศรษฐกิ จบนฐานทรั พยากรชี วภาพอย างยั่ งยื น โดยมี เป า หมายของ
ยุทธศาสตรคือ การใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความคุมคา และยั่งยืน
และมี ๓ กลยุทธสําคัญคือ กลยุทธที่ 3.๑ การสงเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน ประกอบดวย ๒ แผนงาน ไดแก
แผนงานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และแผนงานการสงเสริมพลังงานที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม กลยุทธที่ 3.๒ การสงเสริมการผลิตและบริการที่ยั่งยืน ประกอบดวย ๓ แผนงาน ไดแก แผนงาน
การเกษตร แผนงานการอุตสาหกรรม และแผนงานการทองเที่ยว และกลยุทธที่ ๓.3 การพัฒนาเศรษฐกิจบน
ฐานทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน ประกอบดวย ๒ แผนงาน ไดแก แผนงานการใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และแผนงานการเพิ่มมูลคาในการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพ โดยมี ๘ ตัวชี้วัดที่
สําคัญ ไดแก (๑) การบริโภคพื้นฐานตอการใชทรัพยากร (Material Footprint: MF) ของประเทศ และ
การบริโภคพื้นฐานตอการใชทรัพยากรตอคนลดลง (๒) สัดสวนของหนวยงานที่เขารวมดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
สินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสัดสวนปริมาณการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตร
กับ สิ่ งแวดล อมเพิ่ มขึ้ น (๓) สัดส ว นการใช พลังงานตอจีดีพีล ดลง (๔) รอยละของจํานวนฟารมที่ไดรับ
การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช และรอยละของพื้นที่เกษตรอินทรียเพิ่มขึ้น
(๕) จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เขารวมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มขึ้น และผานเกณฑระดับสี่ขึ้นไป
เพิ่มขึ้น (๖) พื้นที่ที่ไดรับการพัฒนาสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จํานวน ๑๕ พื้นที่ (๗) จํานวนแหลงทองเที่ยว
และสถานประกอบการที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการทองเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น และ (๘) มีการประกาศใช
กฎระเบียบเกี่ยวกับการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนที่ครอบคลุมทรัพยากรชีวภาพ
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ เปนการสรางศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ที่มีความเปราะบาง
และมีความเสี่ยงใหสามารถเตรียมพรอมรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ที่เกิดขึ้น โดยสรางความรู ความเขาใจแกประชาชน ตลอดจนใหความสําคัญตอการเสริมสรางความรวมมือ
ในการดําเนินงานตามพันธกรณีและความตกลงกับประเทศเพื่อนบาน ภูมิภาค และประชาคมโลก ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีเปาหมายของยุทธศาสตรคือ ทุกภาคสวนมีศักยภาพในการรับมือ
ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และมีความพรอมในความรวมมือดานสิ่งแวดลอมกับ
ตางประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและโลกที่เปนเชิงรุก และมี ๓ กลยุทธสําคัญคือ กลยุทธที่ 4.๑ การสราง
ความรู ความเขาใจ และพัฒนาศักยภาพของประชาชนดานการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ประกอบดวย
ฉ

๒ แผนงาน ไดแก แผนงานการสรางความรู ความเขาใจและพัฒนาศักยภาพของประชาชน และแผนงานการ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจก กลยุทธที่ 4.๒ การพัฒนาแผนงานและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบดวย ๒ แผนงาน ไดแก แผนงานการสรางความพรอมและ
ขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชน และแผนงานการสรางความสามารถในการปรับตัวของภาคสวนตางๆ
และกลยุ ทธ ที่ 4.๓ การพั ฒ นาความร ว มมือดานทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล อมระหว างประเทศ
ประกอบดวย ๒ แผนงาน ไดแก แผนงานการพัฒนาและกระตุนบทบาทความรวมมือจากทุกภาคสวน และ
แผนงานการเสริมสรางความเขมแข็งดานความรวมมือในเวทีระหวางประเทศ โดยมี ๖ ตัวชี้วัดที่สําคัญ ไดแก
(๑) ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศในภาคพลังงานและคมนาคมขนสง ลดลงรอยละ 7 - 20
ภายในป พ.ศ. 2563 (เทียบเคียงกับกรณีพื้นฐาน (Business as Usual: BAU) โดยใชป พ.ศ. 2548 เปนปฐาน)
(๒) สัดสวนพลังงานหมุนเวียนตอการใชพลังงานขั้นสุดทายเพิ่มขึ้นเปนอยางนอยรอยละ ๒๕ (๓) จํานวน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบูรณาการการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไวในแผนพัฒนา
ทองถิ่นเพิ่มขึ้น (๔) องคกรหรือเครือขายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในพื้นที่
ชุมชนเพิ่มขึ้น (๕) จํานวนประชากรที่เสียชีวิต สูญหาย ไดรับบาดเจ็บ หรือตองโยกยาย/อพยพ เนื่องมาจาก
ผลของภัยพิบัติทางธรรมชาติตอประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ลดลง และ (๖) จํานวนความรวมมือกับตางประเทศ
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีกิจกรรมการดําเนินงานในแตละปเพิ่มขึ้น
๙.

การขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 25๖๐ - 25๖๔

การขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ใหเกิดผลในทางปฏิบัติ บรรลุ
วัตถุประสงค เปาหมายและตัวชี้วัดที่กําหนดไว จําเปนตองไดรับการสนับสนุน สงเสริม และผลักดันจาก
ทุกภาคสวนอยางบูรณาการในทุกระดับ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคประชาชน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา
และองคกรตางๆ เพื่อใหการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศมีทิศทางการดําเนินงาน
ที่มุงไปสูเปาหมายเดียวกัน ดังนั้น แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฉบับนี้จึงไดกําหนดกลไกในการขับเคลื่อน
และการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ ประเด็นที่มีความสําคัญในระดับพื้นที่ซึ่งควรดําเนินการเรงดวนและ
ผลักดันในระดับนโยบาย (Flagship Projects) และการติดตามประเมินผล ดังนี้
๙.1 กลไกในการขับเคลื่อนและการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ
การขั บเคลื่ อนแผนจั ดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 25๖๐ - 25๖๔ ไปสูการปฏิบัติให
ประสบผลสําเร็จ ควรมีกลไกในการขับเคลื่อนและการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ ดังนี้
1) สรางความเขาใจกับสวนราชการทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบ
รวมถึงภาคเอกชนที่เกี่ยวของ ระยะแรก จัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธแผนฯ ใหไดรับทราบตั้งแตมีการ
ประกาศใช ทั้งในองคประกอบ และสาระสําคัญของแผนฯ เพื่อใหรับรู มีความเขาใจ เกิดการยอมรับและ
และตระหนักถึงความสําคัญของแผนฯ และการเปนหนวยงานรับผิดชอบที่กําหนดไวในตัวชี้วัดและแนวทาง
การปฏิบัติ เพื่อนําไปวางแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกันและบูรณาการไวในยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการ
ของหนวยงาน สวนระยะตอไป จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถายทอดความรูในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
การกําหนดตัวชี้วัด ตลอดจนการเขียนแผนงาน/โครงการ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหแกเจาหนาที่
ระดับทองถิ่นใหสามารถจัดทําแผนปฏิบัติการที่ตอบสนองกับเปาประสงค ตัวชี้วัดและเปาหมายที่กําหนดไว
ในแผนฯ
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2) สร างความร ว มมื อกั บผู บริ ห ารของหน วยงานหลั ก ได แ ก ผู บริ หารของหน วยงานรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ และผูบริหารขององคกรภาคเอกชนที่เกี่ยวของ โดยขอเขาพบเพื่อชี้แจงทําความเขาใจและใหได
รับทราบสาระสําคัญของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และเพื่อรวมบูรณาการแผนงาน
งบประมาณ และบุคลากรของหนวยงาน ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการปฏิบัติของแผนฯ
3) สรางความเขาใจใหกับประชาชนและเอกชนไดรับทราบถึงผลประโยชนที่จะไดรับจาก
การดําเนินกิจกรรมตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยชี้แจงใหหนวยงาน
ปฏิบัติรับทราบอยางชัดเจนวา การดําเนินกิจกรรมใดๆ ในพื้นที่ ระยะแรก ควรสรางความเขาใจใหกับ
ประชาชนและภาคเอกชนในพื้นที่ไดรับทราบถึงผลประโยชนที่จะไดรับจากการดําเนินงานกิจกรรมเหลานั้น
เพื่อสรางแรงจูงใจใหหนวยงานรับผิดชอบมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคลองกับแผนฯ
4) ประสานงานกับสํานักงบประมาณเพื่อจัดหางบประมาณรองรับ และแหลงเงินอื่น
โดยผูบริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตองประสานและทําความตกลง
กับสํานักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง เพื่อใหการสนับสนุนงบประมาณสําหรับการดําเนินกิจกรรม
ตามแผนฯ ซึ่งจะสงผลใหเกิดการบูรณาการการดําเนินงาน และนําไปสูความสัมฤทธิ์ผลของแผนฯ ไดในที่สุด
นอกจากนี้ ควรพิจารณาแหลงเงินทุนอื่นที่มาจากภาคเอกชนซึ่งเห็นความสําคัญของการดําเนินกิจกรรม
ตามแผนฯ และใหเงินทุนสนับสนุนการดําเนินงาน ซึ่งเปนการสรางความรวมรับผิดชอบของภาคสวนตางๆ
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเปนไปตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย หลักการ
ผูไดรับผลประโยชนเปนผูจาย และหลักความเปนหุนสวนของรัฐ - เอกชน
5) ประสานกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อใหตัวชี้วัดของแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมฯ ที่มีลักษณะบูรณาการงานรวมกัน เปนตัวชี้วัดรวมระหวางหนวยงาน รวมทั้งประสาน
กับหน วยงานที่กําหนดใหรับผิดชอบตัว ชี้วัดของแผนฯ นําตัวชี้วัดไปกําหนดไวเปน หนึ่งตัวชี้วัดที่สําคัญ
ภายใตแผนปฏิบัติราชการ/แผนยุทธศาสตรของหนวยงาน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดของแผนฯ
6) สรางฐานขอมูลสําหรับตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
เพื่อใหหนวยงานรับผิดชอบนําไปดําเนินการ ซึ่งเปนกลไกสําคัญหนึ่งของการขับเคลื่อน การติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯ โดยสนับสนุนหนวยงานรับผิดชอบใหมีการสรางฐานขอมูล และมีการ
ปรับปรุงใหทันสมัย รวมถึงเผยแพรฐานขอมูลของแตละตัวชี้วัด เพื่อใหการติดตามความกาวหนาของแผนฯ
มีประสิทธิภาพ และเพื่อชวยสนับสนุนการจัดทําแผนฯ ในระยะตอไปใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
7) ดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ
ตอผูบริหาร ทุก 6 เดือน รวมถึงเผยแพรสูสาธารณะผานทางเว็บไซต เพื่อใหผูบริหารระดับสูงของกระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม และผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งได รั บ ทราบ
ความกาวหนา ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน รวมทั้งเผยแพรใหสาธารณะไดรับทราบ เพื่อใหทุกภาคสวน
โดยเฉพาะภาคประชาชน และผู ประกอบการภาคเอกชน ได มีส วนรวมรั บรู และรับทราบผลการดํ าเนินงาน
ของภาครัฐ และร วมในการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนฯ เพื่อสงเสริมความเปนหุนสวน
ของสังคมในการรวมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
8) รายงานผลการดํ า เนิ น งานต อ คณะกรรมการสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ ซึ่ งเห็ นชอบกั บ
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไดรับทราบความกาวหนาการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค
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และข อจํ ากัดที่ เกิดขึ้ นจากการดํ าเนิ นงาน เพื่ อพิ จารณาและให ข อเสนอแนะเชิ งนโยบายต อการปรับปรุ ง
การดําเนินงาน ตลอดจนแนวทางการดําเนินงานในระยะตอไป
๙.2 ประเด็นที่มีความสําคัญในระดับพื้นที่ซึ่งควรดําเนินการเรงดวนและผลักดันในระดับนโยบาย
(Flagship Projects)
การแก ไขป ญ หาทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศที่เกิดขึ้นไมส ามารถจะ
จัดการในทุกเรื่องไปพร อมกั นได จํา เป นตองวางแผนและดําเนินการแกไขปญหาที่มี ลําดับความสําคั ญ
เรงดวนในระดับพื้นที่ที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และสุขภาพของประชาชน รวมถึงมี
ความยุงยากซับซอนในการจัดการ ดังนั้น เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถดําเนินการแกไขปญหาแบบ
บูรณาการ ใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
จึงไดเสนอโครงการสําคัญเรงดวน (Flagship Projects) ในระดับพื้นที่ เพื่อใหไดรับการแกไขและผลักดัน
ในระดับนโยบายใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมใน 4 ภูมิภาคคือ ภาคเหนือ ปญหาการบุกรุกพื้นที่ปา และปญหา
หมอกควัน ภาคกลาง ปญหาน้ําทวมและภัยแลง ภาคตะวันออกและภาคใต ปญหาการกัดเซาะชายฝง
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปญหาการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
๙.3 การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลการดําเนินงานภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ประกอบดวย ระยะเวลา กลไก และขั้นตอนการติดตามประเมินผล โดยจะแบงชวงระยะเวลาการติดตามเปน
๒ ระยะ ไดแก ระยะที่ ๑ การติดตามประเมินผลตามเปาหมายของแผนฯ ในระยะ ๒ ป หลังจากการประกาศใช
แผนฯ เพื่อรายงานความกาวหนา และนําผลการประเมินที่ไดมาใชประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนฯ
ใหมีความสอดคลองกับสถานการณ และใชกําหนดกลยุทธในการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว และระยะที่ ๒ การติดตามประเมินผลตามเปาหมาย เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาของแผนฯ (๕ ป) เพื่อรวบรวมปญหา อุปสรรคจากการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติที่ได
เสนอไวในแผนฯ มาใชประกอบการจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในอนาคต และในสวนของกลไก
การติดตามประเมินผล มีดังนี้
1) จัดตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล โดยองคประกอบของกรรมการ ประกอบดวย
ผูแทนจากหนวยงาน และภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ อาทิ ผูแทนจากสวนราชการที่เกี่ยวของ นักวิชาการ
และผู เ ชี่ ย วชาญด า นทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจากสถาบัน การศึกษา สมาชิกสภาที่ป รึกษา
ในสวนที่เกี่ยวของ กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ผูแทนภาคเอกชน ผูแทน
ภาคประชาสังคม และผูแทนองคกรเอกชนอิสระดานสิ่งแวดลอม เพื่อทําหนาที่ในการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2564
2) จัดตั้งคณะทํางานยอย เพื่อรวบรวมขอมูลที่จะใชในการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแนวทางการปฏิบัติภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และจัดทํารายงาน
ความกาวหนาผลการดําเนินงานทุก ๖ เดือน ใหผูบริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และผูบริหารระดับสูงของหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบ
3) ใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม โดยเริ่มจากการใหขอมูลขาวสาร การแสดงความคิดเห็น และการรวมติดตามและตรวจสอบ
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4) จัดทํ าคู มือการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
โดยมีขอมูลตัวชี้วัด หรือ Baseline Data เพื่อใชในการติดตามประเมินผล พรอมทั้งใหระบุหนวยงานเจาของ
ขอมูล
สําหรับขั้นตอนการติดตามประเมินผล ประกอบดวย ๕ ขั้นตอนหลักคือ (๑) ศึกษาและทํา
ความเขาใจในสาระสําคัญของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ และตัวชี้วัด (๒) กําหนดเกณฑเปรียบเทียบ
ในการติดตามประเมินผล (๓) รวบรวมขอมูลและจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด (๔) วิเคราะหและประมวลผล
และ (๕) จัดทํารายงานการติดตามประเมินผล
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ส่วนที่ ๒
หลักการและเหตุผล สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
และการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมเพื่อกำ�หนดทิศทางการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ ๕ ปีข้างหน้า

สวนที่ ๒
หลักการและเหตุผล สถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
และการวิเคราะหปจจัยแวดลอมเพื่อกําหนดทิศทางการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระยะ ๕ ปขางหนา
1.

หลักการและเหตุผล

ในชวงหลายทศวรรษที่ผานมา ประเทศไทยไดมุงพัฒนาเศรษฐกิจโดยอาศัยฐานทรัพยากรธรรมชาติ
เป น ปจจัยพื้นฐานในการผลิต เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันใหทัดเทียมกับนานาประเทศ และ
กระตุนการสรางมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติของประเทศใหอยูในเกณฑดี ซึ่งผลการพัฒนาดังกลาว
ทําใหทรัพยากรธรรมชาติของประเทศรอยหรอและคุณภาพสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็วและตอเนื่อง
รวมทั้งยังไมสามารถกาวพนกับดักประเทศรายไดปานกลาง และลดความเหลื่อมล้ําของสังคมได ประกอบกับ
กระแสโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางเทคโนโลยีแบบกาวกระโดดเปนแรงกระตุนใหเกิดความไรพรมแดน
ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งในระดับโลก ภูมิภาค และประเทศ ซึ่งประเทศไทยตองเผชิญกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะขอผูกพันที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได
ตกลงรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียน เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๘ และขอตกลงความรวมมือดานตางๆ ที่จะเปน
แรงกดดันใหประเทศไทยตองเตรียมการเพื่อสรางภูมิคุมกันในระยะตอไปดวย เชน การรวมตัวกันในกลุม
ประเทศสมาชิกภูมิภาคเดียวกันดานการคา การลงทุน เพื่อใหมีอํานาจในการตอรองกับประเทศในภูมิภาคอื่น
และการปองกันผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในลักษณะขามพรมแดน อันเกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจในวงกวาง
ขึ้น เชน มลพิษจากหมอกควันขามแดน การปลอยน้ําเสียที่ไมผานการบําบัดลงสูแมน้ําที่ไหลมาจากประเทศ
เพื่อนบาน และการลักลอบคาสัตวปาขามแดน เปนตน
อยางไรก็ตาม ประเทศไทยไดตระหนักและเตรียมความพรอมในการรับมือและปองกันผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นตอการทําลายและสรางความเสื่อมโทรมแกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขณะเดียวกัน
ก็ไมเปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยไดจัดทํานโยบายและแผนการสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล อมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๕๙ (ระยะยาว 20 ป) ขึ้นเปนฉบับแรก ตาม
ที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๓ (๑) ของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งไดกําหนดใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภายใตกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม เป น หน ว ยงานหลั ก ในการจั ด ทํ า นโยบายและแผนดั ง กล า ว เพื่ อนํ าเสนอ
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 โดยแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมนี้
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สามารถนําไปใชเปนแนวทางใหแกภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของ ใชเปนกรอบแนวทางในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระยะ ๕ ป
เนื่องจากแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ กําลังจะสิ้นสุดระยะเวลาการใช
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจึงไดมีการเตรียมการจัดทําแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ มาตั้งแตป พ.ศ. 2558 โดยไดมีการศึกษา รวบรวมขอมูล และ
นําผลการศึกษาตางๆ มาวิเคราะหและประเมินผล ไดแก ผลการติดตามและประเมินผลชวงระยะสุดทาย
ของแผนจัดการคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล อ ม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ แนวทางการดํ าเนิ นงานเพื่ อแก ไขป ญ หา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ การดําเนินงานภายใตความรวมมือระหวางประเทศ รวมทั้ง
การรับฟงความคิดเห็นจากภาคสวนที่เกี่ยวของทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และระดับประเทศ การประชุม
รวมกับคณะกรรมการและผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหไดประเด็นยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของประเทศ สําหรับนํามาใชกําหนดกรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพ
สิ่ ง แวดล อ ม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และนํ า เสนอคณะกรรมการสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ พิ จ ารณา
ซึ่ง คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดเห็นชอบกับกรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพ
สิ่ ง แวดล อ ม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เมื่ อ วั น ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และได นํ า เสนอสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อพิจารณานําประเด็นยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไปบรรจุไวภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ทั้งนี้ เพื่อใหแผนระดับชาติทั้ง ๒ ฉบับ มีการขับเคลื่อนไปในทิศทาง
เดียวกัน มีความสอดคลอง เกื้อหนุนกัน และสงเสริมใหการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เศรษฐกิจ และสังคม มีทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจน มีการพัฒนาอยางสมดุล และเปนธรรม และมีทิศทาง
ที่จะนําประเทศไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนไดในที่สุด
การจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฉบับนี้ ไดเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนา
เอกชน องคกรระหวางประเทศ สถาบันการศึกษา และประชาชนที่เกี่ยวของ ไดเขามามีสวนรวมในการให
ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ โดยผานการประชุมกลุมยอยตามรายประเด็นยุทธศาสตร จํานวน ๕ ครั้ง การ
สัมมนารับฟงความคิดเห็นตอแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ และประเด็นสําคัญในระดับพื้นที่ที่ควรเรง
ดําเนินการโดยดวนและตองไดรับการผลักดันในระดับนโยบาย (Flagship Projects) ในระดับภูมิภาค
จํานวน ๔ ครั้ง และรับฟงความคิดเห็นตอแผนฯ ในระดับประเทศ จํานวน ๑ ครั้ง รวมถึงการประชุมตอ
แนวทางการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ เพื่อใหไดแผนที่สามารถถายทอดเปนแผนงาน/
โครงการของหนวยงาน และดําเนินการไดอยางเห็นผลเปนรูปธรรมและมีประสิทธิผล จํานวน ๑ ครั้ง โดย
ผลที่ไดจากการประชุมตางๆ ดังกลาว ไดนํามาปรับปรุง แกไขแผนฯ ใหมีความครบถวนและสมบูรณแลว
จึ ง นํ า เสนอต อ คณะอนุ ก รรมการแผนจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม ซึ่ ง ได พิ จ ารณาเห็ น ชอบเมื่ อ วั น ที่
๘ กันยายน ๒๕๕๙ และคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ไดพิจารณาเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน
๒๕๕๙ เพื่อจะนําเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบ และประกาศใชในราชกิจจานุเบกษาตอไป
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สถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการเปลี่ยนแปลงทีส่ ําคัญ

ผลจากการศึกษาติดตามสถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานมลพิษ ดานสิ่งแวดลอมเมืองและ
ชุมชน ดานสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรม และดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมถึงผลการดําเนินงานบริหารจัดการ พบวาโดยรวมสถานการณตางๆ ดังกลาว
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ยังคงจําเปนตองไดรับการแกไขอยางจริงจังและตอเนื่อง เนื่องจากการจัดการและแกไขตองอาศัยระยะ
เวลานานในการดํ า เนิ นงานกว าจะบรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ อี ก ทั้ ง มี ก ารเคลื่ อ นไหวที่ มี ผ ลต อการเปลี่ ย นแปลง
เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา ทั้งนี้ สถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
โดยสรุปมีดังนี้
2.1 สถานการณทรัพยากรธรรมชาติ และการดําเนินงานบริหารจัดการ
2.1.1 ทรัพยากรปาไม และความหลากหลายทางชีวภาพ
1) ทรัพยากรปาไม
จากข อ มู ล ของกรมป า ไม ป พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว า พื้ น ที่ ป า ไม ข องประเทศ
มีเหลืออยู ๑๐๒.๒๙ ลานไร หรือรอยละ ๓๑.๖๒ ของพื้นที่ประเทศ โดยในชวงตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖
พื้นที่ปาไมลดลง ๕ ลานไร หรือคิดเปนประมาณ ๑ ลานไรตอป โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตนน้ําของภาคเหนือ
ทําใหพื้นที่ปาไมจํานวนมากกลายเปนภูเขาหัวโลน สาเหตุหลักที่ทําใหพื้นที่ปาลดลงอยางตอเนื่อง ไดแก
การบุ ก รุ ก พื้ น ที่ ป า การลั ก ลอบตั ด และค า ไม การลั ก ลอบค า และล า สั ต ว ป า นอกจากนี้ มี ส าเหตุ จ าก
ความขัดแย งเชิ งนโยบายของรั ฐ ที่ ส งเสริม ใหมีการบุกรุกทําลายปามากขึ้น เชน การสงเสริ ม การปลู ก
พืชเชิงเดี่ยวเพื่อการพาณิชย การนําพื้นที่ปามาปฏิรูปเปนพื้นที่เกษตร และการกอสรางสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐาน (ถนนและเขื่อน) ฯลฯ รวมทั้งการเกิดไฟไหมปา จากขอมูลของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พั น ธุ พืช รายงานว า ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ มี ไ ฟไหม ป าเกิ ดขึ้ น จํ านวน ๔,๙๘๒ ครั้ง คิ ดเป น พื้น ที่ เ สีย หาย
ประมาณ ๖๐,๔๕๓.๑ ไร ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่มีจํานวน ๔,๒๐๗ ครั้ง มีพื้นที่เสียหายรวม
ประมาณ ๕๐,๗๒๓ ไร และความไมชัดเจนของขอบเขตพื้นที่ปา เนื่องจากเทคโนโลยีการจัดทําแผนที่ในอดีต
ไมสามารถกําหนดรายละเอียดขอบเขตพื้นที่ปาไดอยางชัดเจน จึงทําใหมีปญหาตามมาคือ ไมมีการกันพื้นที่
ชุมชนและพื้นที่ทํากินของประชาชนที่อยูกอนการประกาศเขตพื้นที่ปาไมออกจากพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
จึงทําใหประชาชนที่ควรเปนผูมีสิทธิในที่ดินเหลานี้ตองกลายเปนผูบุกรุก อยางไรก็ตาม ปจจุบันหลาย
หนวยงานที่เกี่ยวของไดมีการบูรณาการความรวมมือ รวมถึงประเทศเพื่อนบาน และประเทศปลายทางเพื่อ
หาแนวทางการแกไขปญหาใหบรรลุผลสําเร็จ
2) ความหลากหลายทางชีวภาพ
ระบบนิเวศถูกคุกคามและทําลายอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ปจจุบันทรัพยากร
ชีวภาพไดถูกทําลายประมาณ ๒๐ - ๗๐ ชนิด/วัน ทําใหพันธุพืชและพันธุสัตวที่เคยมีอยูถึงประมาณรอยละ
๘ - ๑๐ ของชนิดพันธุในโลก ลดลงหรือสูญพันธุ โดยปจจุบันประเทศไทยมีสัตวสูญพันธุไปแลวจํานวน
๖ ชนิด ไดแก สมัน นกพงหญา นกชอนหอยใหญ ปลาหางไหมหรือหางเหยี่ยว ปลาเสือตอ และปลาสายยู
หรื อ ปลาหวี เ กศ สู ญ พั น ธุ ใ นธรรมชาติ แ ล ว จํ า นวน ๗ ชนิ ด ได แ ก กู ป รี ละองหรื อ ละมั่ ง กระซู แรด
นกกระเรียน นกชอนหอยดํา และตะโขง และอยูในสถานภาพถูกคุกคามจํานวน ๕๔๙ ชนิด สวนชนิดพันธุ
พืชที่ถูกคุกคาม โดยอยูในสถานภาพใกลสูญพันธุอยางยิ่ง ๑๙ ชนิด ใกลสูญพันธุ ๑๓๑ ชนิด มีแนวโนม
ใกลสูญพันธุ ๑๖๗ ชนิด และคาดวามีชนิดพันธุที่สูญพันธุไปจากถิ่นที่อยูในธรรมชาติแลวคือ โสกระยา
สาเหตุสําคัญที่ทําใหความหลากหลายทางชีวภาพลดลงคือ มีการใชประโยชนและพึ่งพาทรัพยากรและ
สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ โดยขาดการคํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว การคุกคามและการสูญเสีย
ถิ่นที่อยูอาศัย ผลกระทบจากการทองเที่ยว การลักลอบคาขายสัตวปาและพืชปาแบบผิดกฎหมาย และการ
รุกรานของชนิดพันธุตางถิ่น และแรงกดดันจากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของโลก เชน การเปลี่ยนแปลง
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สภาพภูมิอากาศ การใชทรัพยากรชีวภาพเพื่อนํามาเปนพลังงานทางเลือก ทดแทนพลังงานที่กําลังจะขาดแคลน
และภาวะโลกไรพรมแดนที่ทําใหเกิดการเคลื่อนยายทุน เทคโนโลยี สินคา และทรัพยากรชีวภาพระหวาง
ประเทศ เปนตน นอกจากนี้ กฎระเบียบที่เกี่ยวของในการกํากับ ดูแลการเขาถึงและแบงปนผลประโยชน
จากทรัพยากรพันธุกรรมและทรัพยากรชีวภาพยังไมครอบคลุม เชน การวิจัยและพัฒนาที่ใชทรัพยากร
ชีวภาพ ภูมิปญญาทองถิ่น ความรูจากประเพณี วัฒนธรรม และชุมชนทองถิ่นที่มีวิถีชีวิตพึ่งพิงทรัพยากร
ชีวภาพยังขาดความรูและความตระหนักถึงบทบาทในการดูแล รักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
และขอจํากัดของศักยภาพบุคลากรที่มีอยูจํานวนนอยสําหรับการเจรจาตอรองการแบงปนผลประโยชน
รวมทั้งนักวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพยังขาดแคลนจํานวนมาก
การดําเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรปาไม และความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่สําคัญไดแก (๑) การปราบปรามและการหยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม ตามคําสั่งของคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) จํานวน ๒ ฉบับ ลงวันที่ ๑๔ และ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ดวยการใช
มาตรการทางกฎหมายอยางเขมงวดเพื่อปราบปราม จับกุม และปองกันมิใหมีการบุกรุกพื้นที่ปาเพิ่มขึ้น
(๒) ดานการฟนฟูและอนุรักษระบบนิเวศปาไม มีการจัดทําแผนแมบทการฟนฟูและอนุรักษปาและระบบนิเวศ
๒๕ ลุมน้ํา การกําหนดแนวเขตพื้นที่ปาไม การจัดทําระบบฐานขอมูลพื้นที่ปาไมใหเปนระบบเดียวกัน
การพัฒนาพื้นที่แนวกันชนรอบพื้นที่ปาที่เหมาะสมกับบริบททองถิ่น การสงเสริมบทบาทของชุมชนและ
ภาคเอกชนในการมีสวนรวมฟนฟูทรัพยากรปาไมผานกิจกรรมตางๆ เพิ่มขึ้น และสนับสนุนมาตรการทาง
การเงินใหสอดคลองกับบริบทของสังคมและสภาพพื้นที่ รวมทั้งการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายใหเหมาะสมกับ
สถานการณ เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม และเพิ่มโทษสําหรับผูกระทําผิด เชน พระราชบัญญัติ
ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตน และ (๓) การดําเนินงานตามอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพในการลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพลงอยางมีนัยสําคัญ
2.1.2 ทรัพยากรดิน และการใชประโยชนที่ดิน
1) ทรัพยากรดิน
ดินที่เสื่อมโทรมโดยสภาพทางกายภาพและการกระทําของมนุษย ซึ่งมีคุณภาพ
ไม เ หมาะสมกั บ การทํ า เกษตร ได แ ก ดิ น เปรี้ ย ว ดิ น เค็ ม ดิ น ทรายจั ด ดิ น ตื้ น และดิ น พรุ จากข อ มู ล
การสํ า รวจของกรมพั ฒ นาที่ ดิ น เมื่ อ ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว า ประเทศไทยมี พื้ น ที่ ป ญ หาดิ น เสื่ อ มโทรม
ครอบคลุมรอยละ ๕๔ ของพื้นที่ประเทศ สาเหตุสําคัญของคุณภาพดินเสื่อมโทรมคือ การใชประโยชนที่ดิน
ที่ไมเหมาะสมกับสมรรถนะของดิน เชน บางพื้นที่มีการทําเกษตรกรรมในพื้นที่ปาไม หรือการพัฒนาพื้นที่
เปนชุมชนหรือโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่ควรสงวนรักษาไวเพื่อทําการเกษตรหรือเปนพื้นที่สีเขียว หรือ
การทําเกษตรในพื้นที่ที่มีความลาดชันซึ่งทําใหเกิดการพังทลายของหนาดิน หรือการทํานาบนพื้นที่ดอนที่เปน
ดินทรายซึ่งเก็บกักน้ําไวไดไมดี ทําใหเกิดการขาดแคลนน้ําไดงาย การเปดหนาดิน การไถพรวน และการเผา
วัชพืชเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก รวมทั้งมีสาเหตุจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชน การเกิดอุทกภัย ภัยแลง
ดินถลม ฯลฯ
2) การใชประโยชนที่ดิน
ประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมด ๕๑๓,๑๑๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓๒๐.๖๙ ลานไร
จากขอมูลของกรมพัฒนาที่ดิน ในชวงป พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๖ พบวาการใชประโยชนที่ดินเปลี่ยนแปลงไป
โดยมีพื้นที่ปาไมลดลง แตพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสรางกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ ๐.๕ เทา จาก
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เดิมรอยละ ๔.๖๒ เปนรอยละ ๕.๑๕ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวของชุมชนเมือง และ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และจากขอมูลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในชวงระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๕
- ๒๕๕๙ พบว า มี พื้ น ที่ เ พาะปลู ก ข า วและพื ช ไร ล ดลง แต พื้ น ที่ เ พาะปลู ก ไม ผ ล และไม ยื น ต น เพิ่ ม ขึ้ น
โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกยางพาราในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๓) การกระจายการถือครองที่ดิน
เปนปญหาสําคัญที่หนวยงานภาครัฐไดมีการแกไขมาอยางตอเนื่อง 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 นอกจากนี้ มีการถือครองที่ดินเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น จํานวน ๕.๙ ลานราย
โดยมีสัดสวนผูถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร รอยละ ๔๖ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งครอบครองเนื้อที่
การเกษตรสวนใหญของประเทศ
ไดแก

การดําเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน และการใชประโยชนที่ดิน ที่สําคัญ

การจัดการทรัพยากรที่ดิน มีการจัดทําโซนนิ่งพื้นที่เกษตรกรรม และจัดทําฐานขอมูล
การโซนนิ่งภาคการเกษตร เพื่อใหการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมมีความเหมาะสมกับพื้นที่ การจัดสรรที่ดิน
ใหแกเกษตรกรเขาไปทําประโยชนในพื้นที่ โดยไดดําเนินการจัดที่ดินใหกับเกษตรกรใน ๗๑ จังหวัดแลว
จํานวน ๒.๖๖ ลานราย คิดเปนพื้นที่ ๓๕.๑ ลานไร (สิ้นป พ.ศ. ๒๕๕๖) รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพดิน
การสงเสริมใหเกษตรกรใชปุยพืชสดและปุยอินทรียที่มีคุณภาพสูง เพื่อใชในการบํารุงดิน และการสงเสริม
การปลูกพืชแบบผสมผสาน
การกระจายการถื อ ครองที่ ดิ น มี ก ารกระตุ น ให นํ า ที่ ดิ น ที่ ร กร า งว า งเปล า มาใช
ประโยชนมากขึ้น การลดหยอนและยกเวนภาษีใหแกเกษตรกร และเจาของโรงเรือนอยูอาศัยตามความ
เหมาะสม และการจัดตั้งธนาคารกองทุนที่ดินเพื่อชวยเหลือเกษตรกรและผูยากไร
2.1.3 ทรัพยากรน้ํา
1) น้ําทา
เกิดจากน้ําที่ไหลมารวมกันในแมน้ํา ซึ่งประกอบดวย ฝนที่ตกลงในลําน้ําโดยตรง
น้ําผิ วดิ น น้ํ าใต ผิ วดิ น และน้ํ าใต ดิ น โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๗ ประเทศไทยมี ปริ มาณฝนตกอยู ในเกณฑ ดี
มีปริมาณฝนตกสะสมทั่วประเทศรวม ๑,๔๕๕ มิลลิเมตร ซึ่งจะแปรผันไปตามลักษณะภูมิประเทศและฤดูกาล
ในแตละพื้นที่ มีปริมาณน้ําผิวดินเฉลี่ยปละ ๒๘๕,๒๒๗ ลานลูกบาศกเมตร สําหรับในป พ.ศ. ๒๕๕๖ มีปริมาณ
ฝนตกสะสมทั่วประเทศรวม ๑,๕๘๐ มิลลิเมตร สูงกวาป พ.ศ. ๒๕๕๕ เล็กนอย แตมากกวาคาเฉลี่ยระยะยาว
ซึ่งทุกภาคมีปริมาณฝนตกสูงกวาคาเฉลี่ยระยะยาว และในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๗ ปริมาณน้ําทาโดยรวมมี
แนวโนมสูงขึ้นกวาในป พ.ศ. ๒๕๕๖ แตในชวงเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ - พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีปริมาณฝนตก
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บริเวณพื้นที่รับน้ําของเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์คอนขางนอย ทําใหปริมาณน้ําไหลลงอางสะสมทั้งปของ
ทั้งสองเขื่อนนอยที่สุดในรอบ ๑๐ ป สงผลใหปริมาณน้ําตนทุนในป พ.ศ. ๒๕๕๗ คอนขางนอย ประกอบกับ
ในชวงตนป พ.ศ. ๒๕๕๗ ฝนยังคงตกนอยอยางตอเนื่อง ทําใหสถานการณน้ําในเขื่อนอยูในสภาวะเสี่ยงตอ
การขาดแคลนน้ํา
โครงการพัฒนาแหลงน้ํา ประกอบดวย โครงการขนาดใหญและขนาดกลาง และ
โครงการขนาดเล็ก ที่มีความจุในการเก็บกักน้ํารวมกัน ๗๙,๘๙๐ ลานลูกบาศกเมตร พื้นที่ชลประทาน ๓๐.๐๗
ลานไร สามารถเก็บกักน้ําใชงานไดโดยเฉลี่ยปละ ๔๗,๓๑๒ ลานลูกบาศกเมตร ปริมาณน้ําตามธรรมชาติ
ที่สามารถใชประโยชนไดในปจจุบันเฉลี่ยประมาณปละ ๕๔,๘๒๗ ลานลูกบาศกเมตร ซึ่งความตองการใชน้ํา
เพื่อ การอุป โภค บริ โ ภค การอุ ตสาหกรรม และการเกษตร (รวมรักษาระบบนิ เวศ) ประมาณ ๑๕๑,๗๔๘
ลานลูกบาศกเมตรตอป ทําใหปญหาการขาดแคลนน้ําทั้งประเทศเฉลี่ย ๔๙,๖๑๐ ลานลูกบาศกเมตรตอป
สําหรับการประเมินความตองการใชน้ําในอนาคต ๒๐ ปขางหนา พบวาความตองการใชน้ํารวมทั้งประเทศ
จะเพิ่มขึ้นรอยละ ๔ โดยจะมีความตองการใชน้ําเพิ่มขึ้นในทุกกิจกรรม
2) ภัยแลง
ในชวงปลายป พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงกลางป พ.ศ. ๒๕๕๗ สถานการณภัยแลง ทําให
เกิดการขาดแคลนน้ําเกิดขึ้นในหลายพื้นที่เปนบริเวณกวาง โดยเฉพาะความตองการใชน้ําเพื่อการเกษตร
สําหรับการทํานาปรังและพืชอื่นๆ ที่สรางความเสียหายตอผลผลิตทางการเกษตรอยางมาก รวมทั้งบางพื้นที่
ขาดแคลนน้ําเพื่อการบริโภค ซึ่งภาครัฐไมสามารถชวยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนไดทั่วถึง นอกจากนี้
ได เ กิ ด สถานการณ น้ํ า เค็ ม รุ ก ล้ํ า ลํ า น้ํ า ในช ว งปลายเดื อ นมกราคม ๒๕๕๗ รวมทั้ ง มี ค า ความเค็ ม เกิ น
มาตรฐานคอนขางมาก โดยเฉพาะแมน้ําเจาพระยา และแมน้ําบางปะกง ซึ่งสงผลกระทบตอเนื่องไปถึงการ
ใชน้ําดานการเกษตร และการผลิตน้ําประปาเพื่อการอุปโภค บริโภคดวย สําหรับพื้นที่นอกเขตชลประทาน
สวนใหญใชน้ําฝนโดยตรง และบางสวนใชน้ําทาจากพื้นที่บริเวณใกลเคียง ทั้งนี้ การขาดแคลนน้ําเพื่อ
การเกษตรขึ้นอยูกับปริมาณน้ําฝน การกระจายของน้ําฝนในแตละป สภาพภูมิประเทศ ชนิดพืช และ
ชวงเวลาที่เพาะปลูก
3) แหลงน้ําตามธรรมชาติ
ประเทศไทยมีพื้นที่ชุมน้ํา ไดแก ปาชายเลน ปาพรุ หนอง บึง ทุงนา ทะเลสาบ
และแมน้ํา รวมทั้งสิ้น ๕๐,๖๗๗ แหง มีความจุน้ํารวม ๑๗,๒๔๗ ลานลูกบาศกเมตร แบงเปน พื้นที่ชุมน้ํา
ที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ ๖๑ แหง และระดับชาติ ๔๘ แหง ปจจุบันพื้นที่ชุมน้ําหลายแหงมีสภาพ
เสื่อมโทรม และบางแหงมีสภาพตื้นเขิน เนื่องจากระดับน้ําลดลง ทําใหวัชพืชเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น และมีการ
บุกรุกเขาไปใชประโยชนพื้นที่ เชน กรณีการเกิดไฟไหมกลางบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร ซึ่งเปนแหลงน้ําจืดที่มี
เนื้อที่กวา ๕ พันไร แตเนื่องจากระดับน้ําลดลงมาก และถูกชาวบานบุกรุกเขาไปเผาวัชพืชเพื่อใชพื้นที่ทํานาบัว
หรือกรณีการเกิดไฟไหมปาพรุในพื้นที่ตางๆ ในชวงฤดูแลงตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ อาทิ พรุควนเคร็ง
จังหวัดนครศรีธรรมราช พรุบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส และพรุทะเลนอย จังหวัดพัทลุง
๔) แหลงน้ําใตดิน
ประเทศไทยมี ป ริ ม าณน้ํ า ใต ดิ น ที่ กั ก เก็ บ ในแอ ง น้ํ า บาดาลที่ สํ า คั ญ จํ า นวน
๒๗ แอง รวมปริมาณ ๑.๑๓ ลานลานลูกบาศกเมตร น้ําบาดาลที่สามารถพัฒนาขึ้นมาใชไดโดยไมกระทบ
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ตอปริมาณน้ําบาดาลที่มีอยูไดปละ ๖๘,๒๐๐ ลานลูกบาศกเมตร และปจจุบันมีการนําน้ําบาดาลขึ้นมาใช
เพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตร และอุตสาหกรรม รวม ๓,๕๐๔ ลานลูกบาศกเมตรตอป
การดําเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ที่สําคัญไดแก
การจัดการทรัพยากรน้ํา เปนไปตามแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ของประเทศคือ ดานน้ําอุปโภค บริโภค มีการจัดหาน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภคทั้งในเขตเมืองและชุมชน
ชนบท รวมทั้งรองรับการขยายตัวของพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เมืองทองเที่ยว เมืองหลัก และเมืองชายแดน ที่จะ
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต ดานการผลิต (การเกษตรและอุตสาหกรรม) มีการพัฒนาและจัดสรรน้ํา
อยางสมดุลและเพียงพอ เพื่อรองรับความจําเปนขั้นพื้นฐานและสนับสนุนความมั่นคงดานสังคม และเศรษฐกิจ
ของประเทศ ทั้งเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ดานน้ําทวมและอุทกภัย มีการจัดระบบเตือนภัย การปรับตัว
และหลบหนีภัยในพื้นที่น้ําทวมตามธรรมชาติ การปรับปรุงลําน้ําธรรมชาติใหกลับคืนสูสภาพเดิมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการระบายน้ํา และลดความเสียหายจากอุทกภัยของชุมชนเมือง และดานบริหารจัดการ มีการ
สนับสนุนการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจ การปรับปรุงองคกรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําใหมีความเปนเอกเทศ การปรับปรุงกฎหมายใหมี
ความทันสมัย การจัดทํารางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา และการประชาสัมพันธสรางความเขาใจในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
การจัดการทรัพยากรน้ําบาดาล มีการพัฒนาแหลงน้ําบาดาลในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
และมีความเหมาะสม การดําเนินการเฝาระวังและติดตามคุณภาพน้ําบาดาลเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของระดับน้ํา คุณภาพน้ํา และปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบตอแหลงน้ําบาดาล นอกจากนี้ เพื่อควบคุมและ
ดูแลการใชทรัพยากรน้ําบาดาลใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได
ออกระเบียบกําหนดใหผูใชน้ําบาดาลที่ระดับความลึกตั้งแต ๑๕ เมตรขึ้นไป ตองมาขึ้นทะเบียนผูใชน้ํา
บาดาลกับกรมทรัพยากรน้ําบาดาล จากเดิมที่กําหนดไวที่ความลึก ๓๐ เมตร ตั้งแตเดือนกันยายน ๒๕๕๖
การจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อการเกษตร มีการจําแนกเขตการผลิตทางการเกษตร การ
สงเสริมมาตรการจูงใจทางการเงินแกเกษตรกรที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวและฟนฟูปาตนน้ํา การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลการเตือนภัยทางการเกษตรที่มีการบูรณาการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ การสงเสริมการ
ทําเกษตรกรรมตามแนวทางการจัดการที่ดินและน้ําเพื่อเกษตรกรรมยั่งยืน ตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยใหเกษตรกรจัดสรรที่ดินบางสวนเปนสระกักเก็บน้ํา
ในฤดูฝน และใชปลูกพืชในฤดูแลง ซึ่งชุมชนอาจนําที่ดินสาธารณะประโยชนมาใชเปนสระกักเก็บน้ําของ
ชุมชน และการกําหนดมาตรการการใชน้ําในเขตชลประทานอยางเขมงวด และผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการใชน้ํา
ในฤดูแลง
2.1.๔ ทรัพยากรประมง และทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
1) ทรัพยากรประมง
ประเทศไทยเคยมีผลผลิตทั้งจากทรัพยากรประมงน้ําจืดและทะเลเปนปริมาณ
มาก ซึ่งผลผลิตที่เหลือจากการใชประโยชนภายในประเทศสามารถสงเปนสินคาออกที่สรางรายไดสําคัญแก
ประเทศ ขณะที่ประเทศไทย รวมทั้งประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใตตางมีผลผลิตทาง
การประมงเปนอันดับตนๆ ของโลก จากการเพิ่มประสิทธิภาพในการทําประมง แตเนื่องจากผลผลิตทาง
การประมงในประเทศไทยไดถูกนํามาใชประโยชนจนเกินอัตรากําลังการผลิต จึงทําใหการประมงไทยประสบ
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ปญหาวิกฤติ และทรัพยากรสัตวน้ําเสื่อมโทรม ซึ่งสาเหตุสําคัญคือ (๑) มีการทําประมงโดยวิธีการที่ไมถูกตอง
เชน การใชขนาดตาอวนผิดกฎหมาย และการลักลอบใชเครื่องมือผิดกฎหมาย ทําใหปริมาณทรัพยากรประมง
ทางทะเลลดลงอยางชัดเจน โดยในป พ.ศ. ๒๕๐๔ อัตราการจับสัตวน้ําของการทําประมงอวนลากเฉลี่ย ๒๙๗.๖
กิโลกรัม/ชั่วโมง ในป พ.ศ. ๒๕๒๕ เหลื อ ๔๙.๒ กิโลกรัม/ชั่วโมง และในป พ.ศ. ๒๕๔๙ เหลื อ ๑๔.๑๒๖
กิโลกรัม /ชั่ วโมง รวมทั้งมีผลกระทบต อสั ตว น้ําที่ใกลสูญพันธุ เชน เตาทะเล พะยูน วาฬ โลมา ฯลฯ และ
(๒) มีการทําประมงผิดกฎหมาย การละเมิดหรือการไมปฏิบัติตามกฎหมาย อาทิ การเขาไปทําการประมงใน
พื้นที่หามทําและหามการใชชนิดเครื่องมือทําการประมง ทําใหสหภาพยุโรปออกมาตรการใหประเทศไทย
ปรับเปลี่ยนนโยบายในการจัดการกับปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย และปญหาการขาดการควบคุม
การทําประมง โดยประกาศเตือนใหประเทศไทยกําหนดมาตรการการปองกันและขจัดการทําประมงผิด
กฎหมาย ซึ่งหากประเทศไทยไมมีการปรับปรุงใหเปนไปตามกฎเกณฑของนานาชาติ อาจถูกยกเลิกการสง
สินคาออกไปยังประเทศในกลุมสหภาพยุโรปภายในสิ้นป พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งจะทําใหประเทศตองสูญเสียรายได
จากการสงสินคาประมงไปยังประเทศในกลุมสหภาพยุโรปประมาณ ๑.๗ แสนลานบาทตอป
๒) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
พื้ น ที่ ท ะเลในน า นน้ํ า ไทยมี ป ระมาณ ๓๑๖,๑๑๘ ตารางกิ โ ลเมตร ใน ๒๓
จังหวัดของประเทศ ซึ่งมีสถานการณทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และปญหาที่สําคัญไดแก
2.1) พื้นที่ปาชายเลน พื้นที่ปาชายเลนที่มีสภาพสมบูรณสวนใหญพบอยูใน
ภาคใตชายฝงทะเลอันดามัน บริเวณพื้นที่จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล โดยในชวงป
พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๗ พื้นที่ปาชายเลนมีเพิ่มขึ้นเปนจํานวน ๗๖,๔๑๐ ไร จากจํานวน ๑,๔๕๘,๑๗๔ ไร ในป
พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนจํานวน ๑,๕๓๔,๕๘๔ ไร ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ เนื่องจากภาครัฐและภาคเอกชนรณรงคให
เห็นถึงคุณคาของปาชายเลน และมีกิจกรรมรณรงคการปลูกปาชายเลนเพื่อฟนฟูมาอยางตอเนื่อง เชน การนํา
พื้นที่ที่ถูกบุกรุกและทํานากุงกลับมาปลูกปาชายเลน เปนตน
2.๒) แนวปะการัง ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ พบแนวปะการังมีรวมทั้งสิ้น ๑๔๘,๙๕๔.๑ ไร
ซึ่งพบในฝงทะเลอาวไทยเปนพื้นที่ ๗๕,๕๘๙.๖๒ ไร และฝงทะเลอันดามันเปนพื้นที่ ๗๓,๓๖๔.๔๘ ไร โดยมี
พื้นที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับในป พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่มีแนวปะการังเปนพื้นที่ ๑๒๘,๒๕๖ ไร เนื่องจากมีการพัฒนา
เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใชในการสํารวจ และการขยายพื้นที่สํารวจไปยังแนวปะการังในพื้นที่น้ําลึกและ
กองหินใตน้ําตางๆ ที่เดิมไมไดมีการสํารวจ ซึ่งจากการสํารวจสถานภาพแนวปะการังจะมีอยูในระดับที่
แตกตางกันในแตละพื้นที่ ตั้งแตเสียหายมาก จนถึงสมบูรณดีมาก โดยจะขึ้นอยูกับปจจัยที่เปนที่ตั้งของ
ปะการัง อิทธิพลของลมมรสุม ความเสียหายและการฟนตัวที่ไดรับจากความเสียหาย การพัฒนาพื้นที่
ชายฝง กิจกรรมทองเที่ยว และการทําประมง
2.๓) หญาทะเล บริเวณฝงทะเลอาวไทยและฝงทะเลอันดามันพบหญาทะเลรวม
๑๓ ชนิดพันธุ จากการสํารวจในป พ.ศ. ๒๕๕๘ พบวามีเนื้อที่หญาทะเลรวม ๑๕๙,๘๒๙ ไร โดยฝงทะเลอันดามัน
มีเนื้ อที่ ๙๙,๖๓๓ ไร และฝ งทะเลอ าวไทยมี เนื้ อที่ ๖๐,๑๙๖ ไร ซึ่ งมากกว าในป พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ มี เนื้ อที่
หญาทะเลรวม ๑๑๘,๖๖๕ ไร เนื่องจากมีการสํารวจและศึกษาแหลงหญาทะเลมากขึ้น อีกทั้งมีการใช
อุปกรณเครื่องมือที่ทันสมัย แมวาแหลงหญาทะเลจะไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ไดแก คลื่นลม มรสุม
พายุ หรือจากภัยคุกคามที่เกิดจากกิจกรรมชายฝงของมนุษย ทําใหมคี วามเสื่อมโทรมลงบาง แตโดยรวมยังคง
มีสถานภาพสมบูรณปานกลางถึงดี
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๒.๔) ปญหาการกัดเซาะชายฝง เปนปญหาสําคัญที่แนวโนมมีความรุนแรงขึ้น
จากขอมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๔ พบวาพื้นที่ชายฝงทะเลถูกกัดเซาะ
รวมระยะทาง ๘๓๐ กิโลเมตร โดยแยกเปน พื้นที่ชายฝงทะเลอาวไทยถูกกัดเซาะเปนระยะทาง ๗๓๐
กิโลเมตร ซึ่งมีพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะรุนแรงเฉลี่ยมากกวา ๕ เมตรตอป ใน ๑๒ จังหวัด ไดแก จันทบุรี ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ กรุงเทพฯ สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี
และนราธิวาส รวมระยะทาง ๒๒๘ กิโลเมตร และพื้นที่ชายฝงทะเลอันดามันถูกกัดเซาะเปนระยะทาง ๑๐๐
กิโลเมตร ซึ่งมีพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะรุนแรงเฉลี่ยมากกวา ๕ เมตรตอป ใน ๕ จังหวัด ไดแก ระนอง ภูเก็ต กระบี่
ตรัง และสตูล รวมระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร
2.๕) ปญหาขยะในทะเล เปนปญหาสําคัญที่สรางผลกระทบตอระบบนิเวศ
และสิ่งมีชีวิตในทะเลอยางมาก โดยในชวงระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๗ ปริมาณขยะสะสมในทะเล
ที่เก็บไดมีประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ชิ้น คิดเปนน้ําหนักประมาณ ๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม ซึ่งขยะสวนมากเปน
ประเภทพลาสติก โดยมีแหลงกําเนิดที่สําคัญจาก ๒ แหลง คือ (๑) ขยะบนแผนดิน เชน หลุมฝงกลบขยะ
ชุ ม ชน การเก็ บรวบรวมและขนส งขยะในช วงที่ ฝนตกหนั กและเกิ ดน้ํ าเอ อล นพั ดพาเอาขยะลงสู ทะเล
ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต การจัดการขยะที่ไมเหมาะสม และภัยธรรมชาติ และ (๒) ขยะตกคางใน
มหาสมุทรที่มาจากการขนสงทางเรือ เรือสําราญและทองเที่ยว การประมงทะเลและชายฝง แทงขุดเจาะ
น้ํามันและกาซธรรมชาติ การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง และการทองเที่ยวบริเวณชายฝง ซึ่งเปนสาเหตุใหเกิด
มลพิษในทะเล โดยเฉพาะขยะพิษที่ถูกปลอยทิ้งลงสูทะเล ทําใหเกิดการสะสมความเปนพิษในสิ่งแวดลอมและ
หวงโซอาหารของระบบนิเวศ รวมถึงทําใหสัตวน้ําจํานวนมากตองตายอันเนื่องจากการกินขยะพิษ
ชายฝง ที่สําคัญไดแก

การดําเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรประมง

และทรัพยากรทางทะเลและ

การจัดการทรัพยากรประมง มีการเรงดําเนินงานตาม ๖ แผนงานหลักคือ (๑) การ
ปรับปรุงพระราชบัญญัติการประมง และกฎหมายลําดับรอง (๒) การจัดทําแผนระดับชาติในการปองกัน
ยับ ยั้ง และขจั ดการทํ าประมงที่ ผิ ดกฎหมาย (๓) การเรง จดทะเบี ย นเรือ ประมงและออกใบอนุ ญาตการ
ทําประมง (๔) การพัฒนาระบบควบคุมและเฝาระวังการทําประมง โดยเฉพาะการควบคุมการเขา - ออกทาของ
เรือประมง (๕) การจัดทําระบบติดตามตําแหนงเรือ และ (๖) การปรับปรุ งระบบการตรวจสอบยอนกลับ
นอกจากนี้ หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดมีคําสั่งที่ ๒๔/๒๕๕๘ ลงวัน ที่ ๕ สิงหาคม
๒๕๕๘ เรื่อง การแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม เพิ่มเติม
เพื่อแกไขปญหาการจับสัตวน้ําในนานน้ําไทยที่มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง โดยงดการจดทะเบียนเรือไทย
สําหรับการประมง รวมถึงหามมิใหมีการใชหรือครอบครองเครื่องมือทําการประมงที่ไมถูกตองตามที่กําหนด
และใหพนักงานเจาหนาที่สามารถรื้อถอน หรือทําลายเครื่องมือทําการประมงนั้นได
การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง มีการออกพระราชบัญญัติสงเสริมการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อกําหนดหลักเกณฑในการบริหารจัดการ
การบํารุงรักษา การอนุรักษ การฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และการปองกันการกัดเซาะชายฝง
รวมทั้งใหประชาชนและชุมชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการปลูกปา การบํารุงรักษา การอนุรักษ และการ
ฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีการสงเสริมบทบาทของภาคีเครือขายทั้งใน
ระดับทองถิ่นและระดับจังหวัด รวมถึงไดรับความรวมมือจากภาคเอกชนที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งชวยลดขอจํากัดใน
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การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐดานบุคลากรและงบประมาณ การปองกันและฟนฟูทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงอยางตอเนื่อง
2.1.๕ ทรัพยากรแร
ประเทศไทยมีแหลงศักยภาพแรซึ่งพบอยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติหลายแหง และ
สวนใหญ อยูในภาคกลาง โดยเฉพาะอย างยิ่งแหลงศักยภาพแรหินปูน จังหวัดสระบุรี ซึ่งไดมีการขอใช
ประโยชนเพื่อการทําเหมืองแรในพื้นที่ปาไม โดยแรที่พบสวนใหญจะเปนกลุมแรอุตสาหกรรม คิดเปน
รอยละ ๙๓ แตบางแหงจะพบแหลงศักยภาพแรอยูในพื้นที่อนุรักษ อาทิ พื้นที่ศักยภาพแรตะกั่ว - สังกะสี
ในเขตอุทยานแหงชาติลําคลองงู อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พื้นที่ประมาณ ๒.๔ แสนไร แตไดรับ
การตอตานจากประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากกลัวจะไดรับผลกระทบตอระบบนิเวศและชุมชน
ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ การรองเรียนเรื่องผลกระทบจากการทําเหมืองแรมี
หลายพื้นที่ เชน การทําเหมืองแรทองคําจังหวัดพิจิตร และจังหวัดเลย การทําเหมืองหินและโรงโมหินบริเวณ
หินเขาคูหา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา การทําเหมืองแรสังกะสี อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ฯลฯ เนื่องจาก
ชุมชนพื้นที่ขางเคียงไดรับผลกระทบ แตไมไดรับการเยียวยา ชดเชยคารักษาพยาบาลจากผูประกอบการจึง
นําไปสูการฟองตอศาลเพื่อเรียกรองคาเสียหาย อาทิ การปนเปอนของสารอันตรายที่ไหลลงสูแหลงน้ํา
ธรรมชาติ แหลงน้ําชุมชน หรือพื้นที่เกษตร สวนกรณีของชาวบานพื้นที่บานแหงเหนือ อําเภองาว จังหวัด
ลําปาง ที่คัดคานการอนุญาตใหเอกชนทําสัมปทานเหมืองแรลิกไนต ของกรมปาไม แมวารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการเหมืองแรจะไดรับความเห็นชอบแลว แตชุมชนที่อาศัยอยูบริเวณ
โดยรอบพื้นที่ขอประทานบัตร รองเรียนวาไมไดมีสวนรวมและรับรูขอมูลขาวสารในการจัดทํารายงานฯ
การดําเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรแร ที่สําคัญไดแก มีก ารจัดทําเขตการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรณีทั่วประเทศ โดยมีแผนการสํารวจครอบคลุม ๗๐ จังหวัด การติดตามการ
ดําเนินงานของกิจการเหมืองแรที่เขาขายประเภทโครงการที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ (E-HIA) การใหรางวัลเหมืองแรสีเขียว และการดําเนินการประกาศเขตพื้นที่และ
มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมที่ไดรับผลกระทบจากกิจกรรมการทําเหมืองแรสังกะสี ตําบลแมตาว อําเภอ
แมสอด จังหวัดตาก และตําบลอื่นๆ ในบริเวณใกลเคียง
2.1.๖ ทรัพยากรพลังงาน
ประเทศไทยใชท รัพยากรพลังงานเปนปจจัยพื้นฐานการผลิตทั้งในภาคผลิ ตและ
บริการ ซึ่งจะพึ่งพิงแหลงพลังงานจากฟอสซิลเปนหลัก และสวนใหญจะเปนการนําเขาพลังงาน โดยในป
พ.ศ. ๒๕๕๗ มีการนําเขาพลังงานคิดเปนมูลคากวา ๑.๔๐ ลานลานบาท และเปนการนําเขาน้ํามันดิบ
มากที่สุดประมาณรอยละ ๗๐ รองลงมาคือน้ํามันสําเร็จรูปรอยละ ๑๕ กาซธรรมชาติรอยละ ๑๑ ถานหิน
รอยละ ๓ และไฟฟารอยละ ๑ สําหรับป พ.ศ. ๒๕๕๘ กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีการใชพลังงานมากขึ้นกวาป
พ.ศ. ๒๕๕๗ รอยละ ๒.๗ โดยสาขาการขนสงมีสัดสวนการใชพลังงานรอยละ ๓๖.๖ ของการใชพลังงาน
ขั้นสุดทายทั้งหมด ซึ่งสูงกวาสาขาอื่น รองลงมาเปนสาขาอุตสาหกรรมรอยละ ๓๕.๙
1) พลังงานทดแทน ประเทศไทยมีปริมาณการใชพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นเพื่อสราง
ความมั่นคงดานพลังงาน เนื่องจากสถานการณการเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันดิบ ทําใหตองจัดหาพลังงาน
ทดแทนเพื่อใชแทนน้ํามัน รัฐบาลจึงมีนโยบายสงเสริมใหมีการใชพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น รวมทั้งใหเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงานเพื่อลดสัดสวนการใชพลังงานตอผลิตภัณฑมวลรวม (Energy Intensity) โดย
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ในชวง ๑๐ เดือนแรกของป พ.ศ. ๒๕๕๗ พบวาประเทศไทยมีการใชพลังงานทดแทนเทากับ ๗,๕๔๒
พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ เพิ่มขึ้นรอยละ ๑๑.๙ เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันกับปที่ผานมา
2) พลังงานหมุนเวียน ในชวงป พ.ศ. 2550 - 2558 ประเทศไทยมีการใชพลังงาน
หมุนเวียนเพิ่มขึ้น ซึ่งสวนใหญมาจากพลังงานชีวมวล กาซชีวภาพ และแสงอาทิตย ขณะที่สัดสวนการใช
พลังงานหมุนเวียนตอการใชพลังงานขั้นสุดทายมีแนวโนมลดลงเฉลี่ยรอยละ 0.63 ตอป โดยในป พ.ศ.
2558 ปริมาณการใชพลังงานหมุนเวียนเทากับ 14.037 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ ลดลงจากป พ.ศ.
2557 คิดเปนสัดสวนตอการใชพลังงานทั้งหมดเทากับ 16.5 ของการใชพลังงานทั้งหมด เนื่องจากราคา
น้ํามันตลาดโลกปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง จึงทําใหการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลกลับมาสูงขึ้น รวมทั้งปริมาณ
วัตถุดิบจากการเกษตรบางประเภทที่นํามาผลิตพลังงานหมุนเวียนลดลง
การดําเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรพลังงาน ไดมุงเนนการอนุรักษพลังงาน
ควบคูกับการพัฒนาพลังงานทดแทน และการสรางความมั่นคงทางพลังงาน การดําเนินงานที่สําคัญไดแก มี
การจัดทําแผนปฏิบัติการการอนุรักษพลังงานระยะ ๒๐ ป การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโครงขาย
ไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) ทั้งในและตางประเทศ การจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษพลังงาน
และพลังงานทดแทน การสงเสริมโครงการพลังงานแสงอาทิตย โดยกําหนดแผนการรับซื้อในระยะยาว และมี
เปาหมายการรับซื้อที่ชัดเจน การกําหนดมาตรฐานการใชพลังงานสําหรับอาคารกอสรางใหม (Building
Code) ที่มีพื้นที่ใชสอยตั้งแต ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป รวมถึงการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวมใน
โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน
สําหรับโรงงาน และอาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก การเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานดวยมาตรการตางๆ
ตลอดจนการทบทวนภาพรวมเพือ่ วางแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาและระบบสงไฟฟา
2.2 สถานการณสงิ่ แวดลอม และการดําเนินงานบริหารจัดการ
2.2.1 คุณภาพอากาศและเสียง
1) คุณภาพอากาศ สถานการณ และปญหาที่สําคัญไดแก
1.1) ฝุนละออง ในชวงตนป พ.ศ. ๒๕๕๘ (เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม)
ตรวจพบปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) ลดลง เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่
ผานมา แตพบฝุนละอองขนาดไมเกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) มากขึ้น และกาซโอโซน (O3) ยังคงเปนปญหา
มลพิษทางอากาศที่มาจากการปลอยอากาศเสียของยานพาหนะ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร และเมืองใหญ
ในหลายจังหวัดที่มกี ารจราจรหนาแนน รวมถึงจากภาคอุตสาหกรรม
1.2) สารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศ หลายชนิดอยูในเกณฑมาตรฐาน
ยกเวนพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกลเคียงในจังหวัดระยอง ที่ตรวจพบสารเบนซีน ๑,๓-บิวทาไดอีน และ ๑,๒ได-ไดคลอโรอีเทน เกินคามาตรฐาน
1.3) ปญหาหมอกควัน หมอกควันจากการเผาลดนอยลง แตการเผาในที่โลง
ยังคงเปนปญหาสําคัญในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๘ สถานการณปญหาหมอกควัน
ในภาพรวมดีขึ้นกวาป พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งพบปริมาณฝุนละอองเกินมาตรฐานเปนเวลา ๔๒ วัน เมื่อเทียบกับป
พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่เกินเกณฑมาตรฐานเปนเวลา ๔๘ วัน ทั้งนี้ เปนผลจากจังหวัด หนวยงาน และภาคสวนตางๆ
ไดรวมกันปฏิบัติตามแนวทางการปองกันและแกไขปญหา
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๒) เสียง ในป พ.ศ. 2558 พบวาระดับเสียงสวนใหญบริเวณพื้นที่ทั่วไปอยูใน
เกณฑมาตรฐาน มีแนวโนมลดลง ยกเวนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีระดับเสียงเฉลี่ยสูงขึ้นกวา
ป พ.ศ. 2557 เล็กนอย สวนบริเวณริมถนน ระดับเสียงเฉลี่ ย ๒๔ ชั่วโมง ลดลงเล็กนอยจากป พ.ศ.
2557 โดยแหลงกําเนิดหลักมาจากยานพาหนะทีส่ ัญจรบนถนน
การดําเนินงานบริหารจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ที่สําคัญไดแก
การจัดการคุณภาพอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดมี
การจัดทําฐานขอมูลแหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศตามประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม และมาตรฐานการ
ระบายมลพิษทางอากาศ การตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปลองแบบอัตโนมัติอยางตอเนื่องจากโรงงาน
ที่ตั้งอยูในพื้นที่วิกฤติ และมีการฝกอบรมเจาหนาที่ดานมลพิษทางอากาศเพื่อวิเคราะหและทดสอบมลพิษ
ทางอากาศจากโรงงาน
การจัดการคุณภาพอากาศจากยานพาหนะ และสถานประกอบการบางประเภท
ในพื้นที่อุตสาหกรรม มีมาตรการใหใชน้ํามันเบนซินหรือแกสโซฮอลตามมาตรฐาน EURO4 เพื่อลดปริมาณ
สารอินทรียระเหยงาย การตรวจสอบและบํารุงรักษารถขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และรถรวม ขสมก.
ใหมีการระบายมลพิษอยูในเกณฑมาตรฐานกอนออกใหบริการ นอกจากนี้ ยังมีการสงเสริมใหภาคเอกชนและภาคี
เครือขายเขารวมในการปองกันและแกไขปญหามลพิษ
การปองกันและแกไขมลพิษจากหมอกควัน ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการการปองกัน
และแก ไขปญ หาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการปญ หาที่สงผล
กระทบตอสุขภาพของประชาชน และการทองเที่ยวของจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแบบบูรณาการ
มี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย เ พื่ อ แก ไ ขป ญ หาหมอกควั น จากไฟป า ในช ว งฤดู แ ล ง มี ก ารเผยแพร รณรงค และ
ประชาสัมพันธเพื่อขอความรวมมือจากประชาชนใหปลอดการเผา และบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง
การจัด การมลพิ ษ ทางเสียง มีการเขม งวดการตรวจสภาพเครื่องยนตในการตอ
ทะเบียนรถยนตประจําป การตรวจจับยานพาหนะที่เสียงดัง และการสงเสริมใหลดการใชยานพาหนะ
สวนบุคคล และการเดินทางที่ไมใชเครื่องยนต โดยใหการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะมีการเชื่อมตอกัน
2.๒.๒ คุณภาพน้ํา
1) คุณภาพน้ําผิวดิน สถานการณ และปญหาที่สําคัญไดแก
ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ โดยภาพรวมอยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลง ขณะที่
แหลงน้ําที่อยูในเกณฑพอใช และเสื่อมโทรมมีแนวโนมเพิ่มขึ้น สาเหตุสําคัญที่ทําใหคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมมาจาก
การปลอยน้ําเสียจาก ๓ แหลงสําคัญคือ ชุมชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ที่ขาดการบําบัดกอนระบาย
ลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ และมีปริมาณการใชน้ําเพิ่มมากขึ้น แมวารัฐบาลไดสนับสนุนใหมีการกอสรางระบบ
บําบัดน้ําเสียชุมชน ซึ่งปจจุบันทั่วประเทศมีระบบแลวรวม ๑๐๑ แหง มีขีดความสามารถในการบําบัดน้ําเสีย
ประมาณ ๓ ลานลูกบาศกเมตรตอวัน จากปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด ๑๑.๒ ลานลูกบาศกเมตรตอวัน
แต หลายแหงไมสามารถเปดเดินระบบได หรือเดินระบบไดไมเต็มประสิทธิภาพเทาที่ควรและไมตอเนื่อง
สาเหตุสําคัญคือ ตองใชงบประมาณสูงเพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาในการเดินและบํารุงระบบ และการ
ซอมแซมเครื่องจักรอุปกรณ รวมทั้งมีขอจํากัดดานความรู ความชํานาญของบุคลากร ประกอบกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหลายแหงยังไมมีการจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสีย เนื่องจากระบบรวบรวมน้ําเสียยัง
กอสรางไมครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ อีกทั้งความพรอมของประชาชนที่จะยินดีจายคาบริการบําบัดน้ําเสีย และ
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นโยบายหรือแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสีย จึงทําใหไมมีงบประมาณ
เพียงพอสําหรับการดําเนินการ และทําใหน้ําเสียจากชุมชนไมไดรับการบําบัดใหคุณภาพน้ําอยูในเกณฑที่ดีได
สงผลทําใหเกิดการแพรกระจายของน้ําเสียอยางรวดเร็ว
๒) คุณภาพน้ําทะเลและชายฝง สถานการณ และปญหาที่สําคัญไดแก
ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ คุณภาพน้ําทะเลชายฝงมีแนวโนมดีขึ้น โดยอยูในเกณฑดีมาก
รอยละ ๑๑ เกณฑดีรอยละ ๕๒ พอใชรอยละ ๒๓ เสื่อมโทรมรอยละ ๑๓ และเสื่อมโทรมมากรอยละ ๑
ขณะที่ ใ นป พ.ศ. ๒๕๕๖ อยู ใ นเกณฑ ดี ร อ ยละ ๑๖ พอใช ร อ ยละ ๓๕ เสื่ อ มโทรมร อ ยละ ๓๖ และ
เสื่อมโทรมมากรอยละ ๑๓ โดยบริเวณที่คุณภาพน้ําทะเลชายฝงอยูในเกณฑดีคือ พื้นที่อาวไทยฝงตะวันออก
และชายฝงทะเลอันดามัน สวนบริเวณที่เสื่อมโทรมคือ จังหวัดสมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร สาเหตุที่
ทําใหคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมมาจากการระบายน้ําทิ้งจากการประกอบกิจการประเภทตางๆ บริเวณชายฝงทะเล
แหลงชุมชน กิจกรรมการทองเที่ยว และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
๓) คุณภาพน้ําบาดาล สถานการณ และปญหาที่สําคัญไดแก
จากรายงานของกรมควบคุมมลพิษ ป พ.ศ. ๒๕๕๗ พบวาคุณภาพน้ําบาดาล
สวนใหญยังคงอยูในเกณฑดี แตพบความเสื่อมโทรมในบางพื้นที่ สาเหตุสําคัญคือ การปนเปอนและการชะลาง
น้ําเสียจากบอฝงกลบขยะมูลฝอยที่ไมถูกหลักวิชาการ การลักลอบทิ้งกากของเสีย การทําเหมืองแร และ
การเกษตรกรรม เชน ปญหาการลักลอบทิ้งสารพิษและกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมมากกวา ๑๐ จุด
ในพื้นที่อําเภอพนมสารคาม และอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนตน
การดําเนินงานบริหารจัดการคุณ ภาพน้ํา ที่สําคัญไดแก การจัดทํารางโรดแมป
การจัดการคุณภาพน้ํา ตามกรอบยุทธศาสตรการจัดการคุณภาพน้ําประเทศไทยเพื่อแกไขปญหาน้ําเสีย
แบงเปน (๑) น้ําเสียจากชุมชน โดยใหมีการปรับปรุงกฎระเบียบ กฎหมายภายใตพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารที่เกี่ยวของกับแหลงกําเนิดน้ําเสียชุมชนใหมีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเสนอแนวทางการจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียรวมกับ
คาน้ํ าประปา ให มี ก ารก อ สร างหรื อ ซ อมแซมระบบบํา บัดน้ํ าเสียรวม การก อสร างระบบบํ าบั ด น้ํ า เสี ย
ขนาดเล็ก เพื่อบําบัดน้ําเสียจากชุมชนโดยกอสรางบนที่ราชพัสดุ หรือที่สาธารณะประโยชน ซึ่งองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนผูจัดหา และสนับสนุนใหมีการเดินระบบบําบัดน้ําเสียอยางมีประสิทธิภาพและ
ตอเนื่อง (๒) น้ําเสียจากอุตสาหกรรม โดยกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสําหรับการอนุญาตใหระบายมลพิษ
กําหนดแนวทางการคิดภาษีการระบายมลพิษ การจัดทํามาตรฐานน้ําทิ้งเฉพาะประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
(๕ ประเภท) ตามมาตรา ๕๕ ทบทวนหรือปรับปรุงแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา ๖๙ (ประเภทอุตสาหกรรม)
และปรับแกไขรางประกาศกระทรวงฯ และบัญชีแนบทายประกาศฯ ที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ ได มี ก ารควบคุ ม มลพิ ษ จากแหล ง กํ า เนิ ด โดยเฉพาะจากภาคชุ ม ชน
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคบริการการทองเที่ยว การบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย
อยางครบวงจร โดยสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดการระบบบําบัดน้ําเสียรวมของ
ชุมชนและเมือง การดูแลรักษาและซอมบํารุง การติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสีย
และควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน รวมทั้งการสงเสริมความรูการลดปริมาณ
การใชน้ําและลดการเกิดน้ําเสีย รวมถึงการจัดการน้ําเสียโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อลดความสกปรกของ
น้ําทิ้งจากครัวเรือนกอนปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะ พรอมทั้งปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษน้ํารวมกับ
การดูแลเฝาระวังการลักลอบปลอยของเสียลงสูแหลงน้ําในพื้นที่ชุมชนของตนเอง
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2.๒.๓ ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
1) ขยะมูลฝอย สถานการณ และปญหาที่สําคัญไดแก
ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทั่วประเทศมีเพิ่มขึ้น
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
ไดรับการเก็บขนเพื่อนําไปกําจัดรวม 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 มีการใหบริการเก็บขนและรวบรวมขยะมูลฝอยเพื่อนําไปกําจัดและสามารถกําจัดไดอยาง
ถูกตองตามหลัก วิชาการ รอยละ ๕๔ ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได สวนที่เหลืออีกรอยละ ๔๖
ถูกนําไปกําจัดที่ไมถูกตอง เชน การเผากลางแจง และลักลอบทิ้งในพื้นที่สาธารณะ ฯลฯ
๒) ของเสียอันตราย สถานการณ และปญหาที่สําคัญไดแก
ของเสียอันตราย ประกอบดวย 3 ประเภทคือ ของเสียอันตรายจากชุมชน
ของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม และมูลฝอยติดเชื้อ โดยในป พ.ศ. 2558 ปริมาณของเสียอันตรายที่
เกิดขึ้นทั่วประเทศมีประมาณ 3.44 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2557 ประมาณ 0.75 ลานตัน (รอยละ 28)
สําหรับสถานการณของเสียอันตรายแตละประเภท และปญหาที่สําคัญมีดังนี้
2.1) ของเสียอันตรายจากชุมชน ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ มีปริมาณเกิดขึ้นประมาณ
๐.59 ลานตัน โดยของเสียอันตรายสวนใหญเปนประเภทซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
รอยละ ๖๕ และของเสียอันตรายประเภทอื่น เชน แบตเตอรี่ หลอดไฟ ภาชนะบรรจุสารเคมี เปนตน
รอยละ ๓๕ แตมีการกําจัดไมถึง 200 ตัน/ป ปจจุบันของเสียอันตรายประเภทซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสกําลังเปนปญหาสําคัญ เนื่องจากมีการทิ้งปะปนกับขยะมูลฝอยทั่วไป และแนวโนมเพิ่ม
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 และการลักลอบทิ้งในพื้นที่
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
มาจากคลิ นิ ก โรงพยาบาลเอกชนและสถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ขนาดเล็ ก สถานพยาบาลสั ต ว และ
หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 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 โดยรายการสารเคมีที่นําเขาสวนใหญเพื่อใชในภาคอุตสาหกรรม ภาค
การเกษตร และอื่นๆ 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
เพื่อจัดการขยะมูลฝอยที่ตกคางสะสมในพื้นที่วิกฤต ๖ จังหวัด ไดแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครปฐม
สระบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี ใหเสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๘ (๒) การจัดการขยะ
มู ล ฝอยที่ เกิ ดขึ้ นใหม แบบบู รณาการร วมกั นระหว างกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม กั บ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรวมกันจัดทํากรอบงบประมาณ
แบบบูรณาการดานการจัดการขยะมูลฝอย ตามแผนโรดแมป โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นกอสรางโรงงาน
กําจัดขยะมูลฝอยชุมชน และสงเสริมใหเอกชนดําเนินการแปลงขยะเปนพลังงานไฟฟา ซึ่งนับวาเปนการใช
ทรัพยากรใหคุมคา และ (๓) การวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย
เพื่อใหมีการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอยอยางเปนรูปธรรม ลดความซ้ําซอน และแกไขปญหา
อุปสรรคในการกํากับดูแลใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น งายตอการบริหารจัดการโดยรวมทั่วประเทศ และเกิด
การบูรณาการการทํางานรวมกัน ประกอบดวย รางกฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป
พ.ศ. .... รางกฎกระทรวงวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และ
อั ตราค าธรรมเนี ยมอื่ นๆ พ.ศ. .... ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด การซากผลิ ต ภั ณ ฑ เ ครื่ อ งใช ไ ฟฟ า และ
อิเล็กทรอนิกส และซากผลิตภัณฑอื่น พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
การจัดการของเสียจากอุตสาหกรรม มีการสงเสริมการใชประโยชนกากอุตสาหกรรม
และลดปริมาณของเสียที่ตองฝงกลบอยางตอเนื่อง การกําหนดนโยบายการใชประโยชนของเสียทั้งหมด
การเพิ่มความเขมงวด และการจัดตั้งศูนยติดตามและตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการ
ของเสียอุตสาหกรรม ซึ่งปจจุบันมีบริษัทหลายแหงไดกําหนดนโยบายการใชประโยชนของเสียทั้งหมด หรือ
Zero Waste to Landfill และกรมโรงงานอุตสาหกรรมไดมอบรางวัลใหกับโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถ
ดําเนินการใชประโยชนของเสียไดทั้งหมด (Zero Waste to Landfill Achievement Award) นอกจากนี้
กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดมีการดําเนินโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry Mark) เพื่อสงเสริม
ภาคอุตสาหกรรมใหมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความรับผิดชอบตอสังคม
และใหภาคอุตสาหกรรมสามารถอยูรวมกับชุมชนไดอยางมีความสุข
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2.3 สถานการณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ และการดําเนินงาน
บริหารจัดการ
6

2.3.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ พบวาประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยรายปและรายเดือนสูงกวาคาปกติ
โดยเฉพาะในชวงฤดูรอน หลายพื้นที่มีอุณหภูมิสูงสุดสูงกวาสถิติเดิมที่วัดได และในเดือนธันวาคมเกือบ
ทุกภาคมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ํากวาคาปกติ 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 พบวาพื้นที่ที่มีอากาศรอนจะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น และพื้นที่ที่มี
อากาศเย็นจะมีจํานวนลดลง นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําฝนในรอบ ๖๐ ป ที่ผานมา พบวามีความ
ผันแปรทุกป โดยมีทั้งสูงกวาและต่ํากวาคาปกติ อยางไรก็ตาม ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปของไทยมีแนวโนมเพิ่ม
สูงขึ้นทั่วทุกภูมิภาค แตจํานวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยในแตละปมีความใกลเคียงกับที่ผานมา
จากข อมู ล รายงานความก า วหน ารายสองป ฉบั บที่ 2 ได ร ะบุ ว าป พ.ศ. ๒๕๕๔
ประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจกเปนปริมาณ ๓๐๕.๕๒ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา โดย
ภาคพลังงานมีการปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุดปริมาณ ๒๒๒.๙๔ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
รองลงมาคือภาคการเกษตรปริมาณ ๕๒.๙๒ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ภาคอุตสาหกรรม
ปริ ม าณ ๑๘.๒๓ ล า นตั น คาร บ อนไดออกไซด เ ที ย บเท า ภาคของเสี ย ปริ ม าณ ๑๑.๔๓ ล า นตั น
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา สวนภาคการใชประโยชนที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
และปาไมปริมาณ -๗๐.๙๔ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ซึ่งเมื่อเทียบกับป พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่มี
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก ๒๒๐.๗๓ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา คิดเปนปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นรอยละ ๓๘.๔๑
ผลการศึกษากลยุทธกลไกการพัฒนาที่สะอาดในระดับชาติ และคาดการณปริมาณ
การปลอยกาซเรื อ นกระจกในอนาคตของประเทศไทย โดยสถาบันธรรมรัฐ เพื่อการพัฒนาสังคมและ
สิ่ ง แวดล อ ม เมื่ อ ป พ.ศ. ๒๕๕๕ พบว า มี ค วามเปน ไปไดสู ง ที่ ป ระเทศไทยจะมีป ริ ม าณการปลอ ยก า ซ
เรือนกระจกอยู ใ นช วง ๕๐๐ ลานตั นคารบอนไดออกไซด เที ยบเท า ในป พ.ศ. ๒๕๖๓ และอาจสู งถึ ง
๑,๓๐๐ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ในป พ.ศ. ๒๕๙๓ หากไมมีการดําเนินมาตรการลดการปลอย
กาซเรือนกระจกอยางจริงจัง
2.3.๒ ภัยธรรมชาติ
จากการศึกษาของกรมพัฒนาที่ดิน เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๖ พบวาพื้นที่ที่แ ลงซ้ําซาก
มากที่สุดของประเทศคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนพื้นที่ประมาณ ๔๐ ลานไร รองลงมาคือภาคเหนือ
เปนพื้นที่มากกวา ๑๐ ลานไร โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดเกิดสถานการณภัยแลงรุนแรงมากที่สุดในรอบ
๑๐ - ๑๕ ป ส วนสถานการณ อุท กภั ย ในชวง ๓๐ ป ที่ ผ านมา ประเทศไทยประสบกั บปญ หาอุท กภัย
บอยครั้งและทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยสาเหตุสําคัญคือการบุกรุกพื้นที่ปา และการลักลอบตัดไมเปน
จํานวนมากจนทําใหเกิดการสูญเสียแหลงกักเก็บน้ําในพื้นที่ตนน้ํา
การดําเนินงานบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ ที่สําคัญ
ได แ ก มี ก ารดํ า เนิ น การตามกรอบอนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว า ด ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
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(United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) การจัดทําบัญชี
กาซเรือนกระจกของประเทศไทย (GHG Inventory) การจัดทํารางแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การจั ด การการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศแห ง ชาติ ระยะสั้ น -กลาง-ยาว และการพั ฒ นาแนวทาง
การดํ า เนิ น งานในการลดก า ซเรื อ นกระจกที่ เ หมาะสมของประเทศไทย (NAMAs) การแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ เพื่อทําหนาที่กําหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ และการจัดทํา
แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๙๓ ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่อใชเปนกรอบในการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสงเสริมรูปแบบการเติบโตที่
ปลอยคารบอนต่ําตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 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
ความตกลงปารีสการลงนามเพื่อเขารวมเปนภาคีความตกลงปารีส ซึ่งวัตถุประสงคสําคัญของความตกลง
ปารีสคือ (1) การลดกาซเรือนกระจก โดยกําหนดเปาหมายรวมกันระดับโลกเพื่อรักษาการเพิ่มขึ้นของ
อุณหภูมิเฉลี่ยโลกใหต่ํากวา ๒ องศาเซลเซียส และพยายามรักษาเปาหมายการเพิ่มของอุณหภูมิไมใหเกิน ๑.๕
องศาเซลเซียส (2) ความรวมมือในการปรับตัวตอผลกระทบทางลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(3) การสนั บ สนุ น ทางการเงิ นให แ ก ป ระเทศกํ า ลั ง พั ฒ นา (4) การสนั บสนุ น การพั ฒนาและถ ายทอด
เทคโนโลยี (5) การเสริมสรางศักยภาพของประเทศกําลังพัฒนา และ (6) กรอบการรายงานขอมูลใหเกิด
ความโปรงใสในการดําเนินงานและการสนับสนุนการดําเนินงานของประเทศกําลังพัฒนา การลงนามเพื่อ
เขารวมเปนภาคีความตกลงปารีสเปนการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในทางนโยบายของไทยในการรวมมือ
กับประชาคมโลกเพื่อแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยความตกลงปารีสจะมีผลบังคับใช
ในวันที่ 30 หลังจากวันที่ภาคีอนุสัญญาอยางนอยที่สุด 55 ภาคี ซึ่งมีการปลอยกาซเรือนกระจกรวมกัน
อยางนอยที่สุดประมาณรอยละ 55 ของการปลอยกาซเรือนกระจกทั้งหมด ไดมอบสัตยาบันสาร สารการ
ยอมรับ สารการใหความเห็นชอบ หรือภาคยานุวัติสาร ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะทําใหประเทศไทยมี
ภาพลักษณที่ดีในฐานะประธานกลุม 77 ภายใตกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ ความตกลงปารีสเปดโอกาสใหแตละประเทศกําหนดการดําเนินงานที่เหมาะสมของ
ประเทศไดเอง ซึ่งประเทศไทยสามารถกําหนดใหสอดคลองกับแผนระดับประเทศและภาคสวนที่เกี่ยวของ
และการลงนามความตกลงปารีสนี้ยังไมถือวาประเทศไทยมีพันธกรณีใดๆ ดังนั้น ประเทศไทยไดประกาศ
เปาหมายการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทยรอยละ 20 - 25 ภายในป ค.ศ. 2030
(พ.ศ. 2573) โดยจะมีแนวทางการดําเนินงานที่สําคัญ ไดแก การจัดทําโรดแมปการลดการปลอยกาซเรือน
กระจก การมุงใชพลังงานทดแทนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปลี่ยนขยะเปนพลังงาน การฟนฟูปาไมและ
หยุดยั้งการบุกรุกปา การลดการขนสงทางถนนและเปลี่ยนเปนทางราง การเพิ่มการใชรถยนตเครื่องยนต
hybrid ไฟฟา รวมทั้งการดําเนินการพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเนนการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจควบคูกับการปกปองธรรมชาติอยางสมดุล ตลอดจนการสรางความตระหนักรูของ
ประชาชนและภาคสวนตางๆ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) ไดยื่นสัตยาบัน
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เขารวมเปนภาคีความตกลงปารีสของประเทศไทยแลว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ณ สํานักงานใหญ
สหประชาชาติ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา เพื่อแสดงใหเห็นวา ประเทศไทยใหความสําคัญและพรอมที่จะ
รวมมือกับนานาประเทศในการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2.๔ สถานการณสงิ่ แวดลอมเมืองและชุมชน และการดําเนินงานบริหารจัดการ
การขยายความเปนเมืองไดกระจายไปหลายพื้นที่ตามบทบาทและความสําคัญของเมือง
โดยเฉพาะเมืองที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงจะเปนปจจัยดึงดูดใหเกิดการอพยพยายถิ่นฐานของ
ประชากรหลั่งไหลเขามาอาศัยอยูในเขตเมืองมากขึ้น เพื่อการประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ โดยในป พ.ศ.
๒๕๕๘ พบว า ประชากรเมื อ งมี จํ า นวน ๒๒.๔๒ ล า นคน หรื อ ร อ ยละ ๓๔.๑๑ ของจํ า นวนประชากร
ทั้งประเทศ ซึ่งมีผลใหความตองการที่พักอาศัยเพิ่มสูงขึ้นดวย โดยในกรุงเทพมหานคร สัดสวนการใช
ประโยชนที่ดิน โดยเฉพาะพื้นที่ที่ใชปลูกสรางเพื่อการอยูอาศัย ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๗๑.๑๙
จากเดิ ม ร อ ยละ ๖๓.๙๔ ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ถาหากไมมีการวางแผนควบคุมเมืองที่ดี จะทําใหการขยายตัว
ของเมืองเปนไปอยางไรทิศทาง ขณะที่การบริการดานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการยังรองรับไปไมทัน
กับการกระจายตัวของประชากร ซึ่งจะกอใหเกิดปญหาการใชประโยชนที่ดินที่ไมเหมาะสม และปญหาอื่นๆ
ตามมา โดยเฉพาะประชากรจะเลือกที่พักอาศัยในบริเวณใจกลางเมืองแทน จนทําใหเกิดความหนาแนน
เพิ่มขึ้นและมีสภาพเปนชุมชนแออัด ที่มีสภาพแวดลอมไมถูกสุขลักษณะและเสื่อมโทรม ซึ่งเปนการทําลาย
ภูมิทัศนของเมือง นอกจากนี้ พฤติกรรมของประชากรจะมีการบริ โ ภคทรั พ ยากรเพิ่มมากขึ้น กอใหเกิด
ปญหาทั้งดานขยะมูลฝอย น้ําเสียชุมชน มลพิษทางอากาศ และอื่นๆ รวมทั้งปญหาการขาดแคลนพื้นที่สีเขียว
และพื้นที่เพื่อการนันทนาการ เชน สวนสาธารณะ สนามเด็กเล็ก สนามกีฬา ฯลฯ ซึ่งไมเพียงพอกับจํานวน
ประชากรที่เพิ่มขึ้น และสอดคลองตามเกณฑขององคการอนามัยโลก (WHO) ที่กําหนดวา พื้นที่สีเขียวใน
เขตเมืองควรมีไมต่ํากวา ๙ ตารางเมตรตอคน ขณะที่กรุงเทพมหานครมีเฉลี่ยเพียง ๔.๔๗ ตารางเมตรตอคน
ในป พ.ศ. ๒๕๕๔
การดําเนินงานบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและชุมชน ที่สําคัญไดแก มีการสนับสนุนให
ชุมชนมีคุณภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี เชน การวางแผนการใชที่ดินเมือง และวางผังพัฒนาเมือง
การจัดการดานที่อยูอาศัย และการพัฒนาสิ่งแวดลอมเมือง โดยมีการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยเฉพาะเทศบาลนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาเมืองสูความนาอยูอยางยั่งยืน พรอมทั้ง
จัดใหมีการประเมินเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืน การเขารวมโครงการเมืองคารบอนต่ําของเทศบาลจํา นวน
๑๗๔ แห ง ทั่วประเทศ เพื่อลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดใหไดอยางนอย 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 เนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณและ
อัตรากําลัง
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2.๕.๒ แหลงมรดกโลก
ปจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ที่ไดรับประกาศใหเปนแหลงมรดกโลกแลว รวม ๕ แหลง
โดยเปนแหลงมรดกโลกทางวัฒนธรรม ๓ แหลง ไดแก เมืองประวัติศาสตรสุโขทัยและเมืองบริวาร อุทยาน
ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา และแหลงโบราณคดีบานเชียง และเปนแหลงมรดกโลกทางธรรมชาติ ๒
แหลง ไดแก เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร - หวยขาแขง และพื้นที่กลุมปาดงพญาเย็น - เขาใหญ
ขณะนี้มีพื้นที่ที่อยูในบัญชีรายชื่อเบื้องตน (Tentative List) จํานวน ๖ แหลง ไดแก (๑) เสนทางเชื่อมตอทาง
วัฒนธรรมปราสาทหินพิมายกับศาสนสถานที่เกี่ยวของ ปราสาทพนมรุงและปราสาทเมืองต่ํา (๒) อุทยาน
ประวัติศาสตรภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี (๓) พื้นที่กลุมปาแกงกระจาน ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดราชบุรี
เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ (๔) วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช (๕) อนุสรณสถาน
สถานที่ตางๆ และภูมิทัศนวัฒนธรรมของเชียงใหม นครหลวงลานนา จังหวัดเชียงใหม และ (๖) พระธาตุพนม
กลุมสิ่งกอสรางทางประวัติศาสตร และภูมิทัศนที่เกี่ยวของ
ป จ จั ย หลั ก ที่ ส ง ผลกระทบต อ การเปลี่ ย นแปลงของแหล ง ธรรมชาติ และแหล ง
ศิลปกรรมคือ อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไดแก สภาวะอุณหภูมิที่สูงขึ้น การเพิ่มขึ้นของ
ระดั บน้ํ าทะเล และน้ํ าฝน ที่ ส งผลให คุ ณสมบัติ ของแหล งธรรมชาติ และแหลงศิล ปกรรม สั ดส วนและ
องคประกอบของโครงสรางทางสังคม การใหบริการและสถานะของระบบนิเวศ และการถูกรบกวน รวมถึง
ผลจากภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งแผนดินไหว ดังเชนกรณีการเกิดแผนดินไหวที่เกิดจากรอยเลื่อน
พะเยา เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ขนาด ๖.๒ แมกนิจูด จุดศูนยกลางแผนดินไหวอยูที่อําเภอแมลาว
จังหวัดเชียงราย ที่ความลึกประมาณ ๖ กิโลเมตร ทําใหเกิดความเสียหายมีพื้นที่ประสบภัย ๗ อําเภอ ๔๗ ตําบล
๔๗๘ หมูบาน และบานเรือนเสียหายมากกวา ๙,๐๐๐ หลัง
การดําเนินงานบริหารจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม ที่สําคัญ
ไดแก มีการกําหนดนโยบาย แผน และมาตรการที่เกี่ยวของกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรมของหนวยงานทุกระดับ การสรางจิตสํานึกใหแกภาคสวนตางๆ ไดมีความตระหนักตอ
การรักษาสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม การขึ้นทะเบียนและประกาศเขตคุมครองของ
แหลงธรรมชาติ โบราณสถานและศิลปกรรม และอุทยานธรณีโลก เพื่อใหมีศักยภาพในการสนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ และกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษไดอยางยั่งยืน และเปนมรดกทางสังคมและวัฒนธรรมของชาติ
2.๖ สถานการณการเปลี่ยนแปลงทีส่ ําคัญภายในประเทศ
2.๖.1 สภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่มีความเปราะบาง
จากการที่เศรษฐกิจของประเทศยังคงตองพึ่งพิงการสงสินคาออกไปยังตางประเทศ
และอาศัยรายไดจากการทองเที่ยวเปนหลักสําคัญ ขณะที่สภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย IMF ไดประมาณการวา
ผลิตภัณฑมวลรวม (Gross Domestic Product: GDP) ของโลก ในป พ.ศ. ๒๕๕๙ จะเหลือเพียงรอยละ ๒.๔
ซึ่งจะสงผลกระทบตอการสงออกและการทองเที่ยวของประเทศไทยดวย ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรกระตุน
อุปสงคภายในประเทศเพื่อใหการลงทุนของภาครัฐและเอกชนฟนตัว และสนับสนุนการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบ
โครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงขนาดใหญ แมวาการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะตอไปจะเปนไปอยาง
ชาๆ อันเปนผลจากการชะลอตัวของอุปสงคตางประเทศ ซึ่งสงผลใหภาคเอกชนไทยมีการผลิตสินคาและ
บริการในอัตราต่ํา ถึงกระนั้น ทรัพยากรธรรมชาติก็ยังคงจําเปนตองถูกนํามาใชเพื่อการผลิตอยางตอเนื่อง
แตจะมีผลใหภาคเอกชนขาดแรงจูงใจในการพัฒนาระบบการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพราะไมตองการ
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ลงทุนในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร และพัฒนาฝมือแรงงาน ซึ่งหากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศยังคง
ถดถอยเชนนี้ตอๆ ไป จะทําใหรายไดของประชากรลดลง และสงผลใหมีการบุกรุกและฉกฉวยการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น
2.๖.๒ การเรงลงทุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญในพื้นที่ตางๆ ของประเทศ
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานมีสวนสําคัญ นอกจากชวยเสริมสรางความเจริญกาวหนา
ของประเทศแลว ยังชวยใหประชาชนไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี เนื่องจากความเจริญไดกระจายไปยัง
ภูมิภาค และชวยเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในระยะยาว แตตองใชงบประมาณใน
การลงทุนสูง ซึ่งปจจุบันประเทศไทยกําลังเรงลงทุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญภายในประเทศทั้ง
ดานการขนสงมวลชน (Mass Transit) และการขนสงสินคาและบริการใหเปนระบบทางรถไฟในอาเซียน
เพื่อใหสามารถเชื่อมตอกับประเทศตางๆ ในอาเซียนได แตขณะเดียวกันอาจจะสงผลกระทบตามมาคือ พื้นที่
ที่เสนทางคมนาคมตัดผานจะทําใหราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้น ประชาชนตองถูกยายถิ่นฐานไปตั้งถิ่นฐานที่แหงใหม
เนื่องจากการเวนคืนหรือซื้อ - ขายที่ดิน และมีผลกระทบใหพื้นที่เกษตรกรรมลดลงดวย รวมถึงความเปน
เมืองจะขยายเพิ่มตามพื้นที่ที่ไดรับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญในหลายพื้นที่ ตลอดจนการ
อพยพเขามาตั้งถิ่นฐานเพื่อการอยูอาศัยของชาวตางชาติเพิ่มขึ้น และการละทิ้งแรงงานของวัยหนุมสาว
ภาคการเกษตรเพื่อไปทํางานในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยที่ยังขาดทักษะ ฝมือและความรู ดังนั้น รัฐบาล
จะตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญที่ดี มีการวางแผนจัดการครอบคลุมทุกดาน
ที่การพัฒนาอาจจะสงผลกระทบได รวมถึงตองเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการ
ตั้งแตการวางแผน การดําเนินงานทั้งกอนและหลัง และการติดตามประเมินผล
2.๖.๓ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศยังคงมีแนวโนมเสื่อมโทรมลง
ทรัพยากรธรรมชาติมีแนวโนมเสื่อมโทรมลงทั้งดานคุณภาพและปริมาณในทุกสาขา
อันเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร ทําใหความตองการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเพิ่ม
มากขึ้น ประกอบกับการดําเนินงานของภาครัฐทั้งดานการบริหารจัดการ และการบังคับใชกฎหมายยังไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ จึงทําใหปริมาณการใชทรัพยากรธรรมชาติมีมากจนเกินศักยภาพในการรองรับของ
ธรรมชาติ และสงผลใหทั้งระบบนิเวศเสียสมดุล และผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม ดังที่พบเห็นไดชัดเจนคือ
การสงเสริมการปลูกพืชเชิงเดี่ยวบนพื้นที่สูงบริเวณพื้นที่ตนน้ํา โดยการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมเพื่อ
การเพาะปลูกทางการเกษตร การใหกลุมนายทุนเชาพื้นที่ปลูกกลวยหอมในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อสงขายไป
ยังประเทศจีน ที่ทําใหเกิดการแยงชิงการใชน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการใชสารเคมีทางการเกษตรที่
ไมถูกวิธีเพื่อเรงผลผลิต และเพื่อกําจัดแมลงและศัตรูพืชที่แนวโนมมีปริมาณการใชสูงขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่
การจัดการบรรจุภัณฑสารเคมียังไมถูกตองและเหมาะสม ทําใหสารเคมีตกคางทั้งในแหลงน้ํา ดิน อากาศ
และสินคาการเกษตรที่สงผลกระทบตอสุขภาพของเกษตรกรและผูบริโภค สวนดานสิ่งแวดลอมมีแนวโนม
เสื่อมโทรมลงทั้งดานคุณภาพและปริมาณเชนเดียวกัน เนื่องจากมีการปลอยทิ้งของเสียสูสิ่งแวดลอม สงผลให
คุณภาพสิ่งแวดลอมเสื่อมลง และเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในบริเวณนั้น เชน การลักลอบทิ้งของเสีย
อุตสาหกรรมปะปนกับขยะมูลฝอยชุมชน การจัดการขยะมูลฝอยที่ไมถูกหลักวิชาการ หรือสภาพขยะลน และ
เกิด ไฟไหม บอ ขยะบ อ ยครั้ ง และคุ ณ ภาพน้ํา ในแม น้ําที่ ยัง คงมี ส ภาพเสื่อ มโทรมในทุกภู มิภ าค รวมทั้ ง
สถานการณหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ซึ่งป พ.ศ. ๒๕๕๘ มีสภาพรุนแรงกวาทุกปที่ผานมา
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2.๖.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ
การที่อุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้น สงผลใหเกิดความแหงแลงยาวนาน ฝนตกทิ้งชวง และ
ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง ซึ่งผลกระทบตอความอุดมสมบูรณของดิน ปาไม แหลงน้ํา การเกิดดินถลม และ
ชายฝ งถู ก กั ด เซาะอย า งรุ นแรงในหลายจัง หวั ด ประเด็ น ต างๆ เหล านี้ มี ความเสี่ ยงต อการสู ญเสี ยของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ การลดลงหรือไมมีผลผลิตทางการเกษตร การเกิดโรคระบาดในพืชและสัตว
ที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพของมนุษย ดังกรณีการเกิดโรคระบาดชนิดสายพันธุใหม ซึ่งหากไมมีการเตรียม
ความพรอมรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพแลว จะทําให
ประเทศตองสูญเสียคาใชจายในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในสัดสวนที่สูงกวาการเฝาระวังและปองกัน
2.๖.๕ บทบาทของชุมชนทองถิ่นที่เปนกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศ
การพัฒนาที่ใหความสําคัญตอสิทธิ เสรีภาพ และการมีสวนรวมของประชาชนและ
ชุมชน โดยใหมีบทบาทและความรับผิดชอบเพื่อสรางความเขมแข็งและพึ่งพาตัวเองได ซึ่งการสงเสริม
กระบวนการมี ส วนร วมของทุ กภาคส วน และทุ กระดั บในการร ว มคิ ด ร ว มตั ด สิ น ใจ ร ว มทํ า และร ว ม
รับผิดชอบแกไขปญหาของชุมชน จะทําใหชุมชนเกิดการเรียนรูผานการเขารวมกระบวนการ รูเทาทันตอ
การเปลี่ยนแปลง และเกิดสังคมแหงการเรียนรู สงผลใหชุมชนมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน เปนพลังหลักใน
การพัฒนาฐานรากของประเทศใหมั่นคง และสามารถบรรเทาปญหาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในระดับทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.๖.๖ การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนายังไมไดรับการสนับสนุนอยางเพียงพอ
ผลการประเมินประสิทธิภาพการแขงขันของโลกในป พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ โดย
World Economic Forum พบวาประเทศไทยมีการพัฒนาดานนวัตกรรมต่ําสุด เมื่อเปรียบเทียบกับ
การพัฒนาดานอื่นๆ อาทิ ความพรอมดานเทคโนโลยี การเงิน แรงงาน ตลาดสินคา การศึกษา สุขภาพ
และสาธารณูปโภค เนื่องจากการพัฒนาดานนวัตกรรมของประเทศไทยตองเพิ่มคาใชจายการวิจัยและ
พัฒนาของภาคเอกชน การสงเสริมความรวมมือระหวางภาคเอกชนและมหาวิทยาลัย และเพิ่มการจด
สิทธิบัตร ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะตอไปควรใหความสําคัญตอการสรางเศรษฐกิจบนฐานความรู
โดยเฉพาะสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญตอการพัฒนาประเทศที่
จะทําใหก ารใชทรัพยากรธรรมชาติเปนไปอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมี
ผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งยกระดับความรูและความชํานาญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของบุคลากร
ภายในประเทศ แตหากไมมีการสนับสนุนการพัฒนาดานนวัตกรรมอยางจริงจัง จะทําใหประเทศตองพึ่งพิง
เทคโนโลยีจากตางประเทศมากขึ้น ซึ่งมีผลใหเกิดชองวางการพัฒนาและการประยุกตใชเทคโนโลยี และ
ภาวะขาดดุลจากการนําเขาเทคโนโลยี
2.๖.๗ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของประชากรเมือง
พฤติกรรมการบริโภคของประชากรเมืองมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เนื่องจาก
การใชชีวิตในสังคมเมืองตองอยูอยางเรงรีบ แขงขันกับเวลา และอยูทามกลางสภาพแวดลอมที่กดดันและ
สิ่งดึงดูดใจมากมาย โดยลักษณะความหนาแนนของที่พักอาศัยจะแตกตางกันตามสถานะของรายได อาชีพ
และมี ค วามแตกต า งฐานะทางเศรษฐกิ จ สู ง มี ค า นิ ย มในการใช ร ถยนต ส ว นบุ ค คลมากกว า รถบริ ก าร
สาธารณะ และยิ่งระบบบริการการขนสงสาธารณะไมเอื้ออํานวยความสะดวกในการเดินทางไดดี ก็จะสงผล
ต อ การเพิ่ ม ขึ้ น ของจํ า นวนรถยนต ส ว นบุ ค คล รวมทั้ ง การมี สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกมากมายที่ เ อื้ อ ต อ
การดําเนินชีวิต ปจจัยเหลานี้มีผลใหประชากรเมืองมีพฤติกรรมการบริโภคแบบงาย สะดวก รวดเร็ว และ
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มีความทันสมัย โดยเฉพาะคานิยมในการบริโภคอุปกรณ และเครื่องใชตางๆ ในการดํารงชีพซึ่งเปนลักษณะ
การบริโภคแบบฟุมเฟอย และใชทรัพยากรอยางไมประหยัดและคุมคา จึงทําใหสิ่งแวดลอมในเมืองมีปญหา
หลากหลาย เชน มลพิษทางอากาศและเสียงจากปริมาณการจราจร การคมนาคมขนสงที่หนาแนนและ
คั บ คั่ ง และการเพิ่ ม ขึ้ น ของปริ ม าณขยะและของเสี ย อั น ตราย ได แ ก ถ า นไฟฉาย มื อ ถื อ หรื อ อุ ป กรณ
อิเล็กทรอนิกส หลอดไฟ และยาที่หมดอายุ ดังนั้น ควรมีการบริหารจัดการเมืองใหมีความเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ สงเสริมใหประชากรเมืองเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมโดยหันมาบริโภคสินคาและ
บริการที่เอื้อตอการสรางเสริมสุขภาพ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น
2.๗ สถานการณการเปลี่ยนแปลงทีส่ ําคัญของโลก (Megatrends)
2.๗.1 การเปลี่ยนแปลงขั้วอํานาจทางเศรษฐกิจโลก (Shift in Global Economic Power)
ธนาคารโลกไดรายงานสภาวะเศรษฐกิจโลกในป พ.ศ. ๒๕๕๙ วามีอัตราการขยายตัว
รอยละ ๒.๔ และคาดวาจะเพิ่มเปนรอยละ ๒.๘ ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ การที่เศรษฐกิจโลกในป พ.ศ. ๒๕๕๘
มีอัตราการขยายตัวต่ํา เนื่องจากหลายประเทศยังคงตองเผชิญกับปญหาสภาวะเศรษฐกิจซบเซา โดยบาง
ประเทศมี อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ เพี ย งร อ ยละ ๐.๖ ส ว นประเทศสหรั ฐ อเมริ ก ามี อั ต รา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจคอนขางต่ํารอยละ ๒.๔ ขณะที่ประเทศจีนมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจถึง
รอยละ ๖.๙ ซึ่งสอดคลองกับการคาดการณเศรษฐกิจโลกวาจะเกิดการถายเทอํานาจทางเศรษฐกิจจาก
ประเทศมหาอํานาจอยางสหรัฐอเมริกาและยุโรป มายังประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง
หรือเปนตลาดเกิดใหม ไดแก จีน อินเดีย และประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งในระยะตอไปจะมีบทบาทสําคัญ
ตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกมากขึ้น โดยจะเปนศูนยกลางการผลิตสินคาอุตสาหกรรมระดับโลกที่มีปจจัย
สนับสนุนจากการเกิดหวงโซการผลิตภายในภูมิภาค อันเกิดจากการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ มีการลงทุน
โครงสร างพื้นฐานที่ทําใหเกิดการเชื่อมตอเสนทางที่สะดวก รวดเร็วในการขนสงสิ นค าและทรัพยากร
ระหวางประเทศ มีทรัพยากรและตนทุนดานแรงงานที่ถูกกวา รวมถึงการเปดเสรีทางการคาซึ่งจะทําใหเกิด
ความมั่งคั่งของประเทศในภูมิภาคแถบนี้เพิ่มสูงขึ้น และเกิดชนชั้นกลางเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว สงผลให
การขยายความเปนเมืองเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วเชนกัน
2.๗.๒ การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงวัย (Population Aging)
สหประชาชาติ ระบุ วาเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๗ ประชากรโลกมี จํ านวนประมาณ ๗.๒
พันลานคน และทุกๆ ปจะมีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นประมาณ ๘๒ ลานคน โดยในป พ.ศ. ๒๕๙๓ จะมี
จํานวนประชากรเพิ่มขึ้นเปนประมาณ ๙.๖ พันลานคน เนื่องจากอัตราการมีบุตรตอมารดาหนึ่งคนลดลง
เชน ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ มารดาหนึ่งคนมีบุตรเพียง ๒.๕ คน ขณะที่ป พ.ศ. ๒๕๓๗ มารดาหนึ่งคนมีบุตรถึง
๔.๕ คน รวมถึงปจจุบันจํานวนชวงอายุของประชากรยาวขึ้น สงผลใหจํานวนประชากรที่มีอายุ ๖๐ ปขึ้นไป
มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น และสวนใหญอาศัยอยูในประเทศกําลังพัฒนาซึ่งรวมถึงประเทศไทย ปญหาที่จะ
เกิดขึ้นตามมาคือ ประชากรวัยแรงงานจะตองรับภาระในการดูแลประชากรสูงวัย ทําใหรัฐบาลจัดเก็บภาษี
รายไดลดลง และเกิดการขาดแคลนประชากรวัยแรงงาน รวมทั้งรัฐบาลตองเสียคาใชจายดานสุขภาพและ
สาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงตองมีการจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการใชชีวิตของผูสูงวัย
และการผลิตสินคาเพื่อรองรับการบริโภคสินคาและบริการที่เหมาะสมกับผูสูงวัยดวย
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2.๗.๓ การขยายความเปนเมืองและการเจริญเติบโตของเมือง
การที่แนวโนมการขยายความเปนเมืองและการเจริญเติบโตของเมืองมีสูงขึ้น จะ
สงผลดีคือ ชวยใหประชาชนสามารถเขาถึงระบบการศึกษา ระบบการดูแลสุขภาพ ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ การมีที่อยูอาศัยสะดวกสบาย การมีโอกาสในการขยายผลิตภาพทางเศรษฐกิจ และการ
ไดรับการจัดการดูแลสิ่งแวดลอมที่ดี แตขณะเดียวกัน การเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของเมืองจะเปนปจจัย
ทาทายตอการวางแผนเมืองที่จะใหเมืองมีการเจริญเติบโตแบบยั่งยืน ซึ่งหากการเจริญเติบโตของเมืองและ
การเปนสังคมเมืองเปนไปอยางไมมีแบบแผนที่ดี ปญหาที่จะตามมาคือ ผูคนจะอพยพหลั่งไหลเขาไปอาศัย
อยูในเขตเมืองหนาแนนมากจนลนและเกินศักยภาพในการรองรับได ทําใหหนวยงานของรัฐไมสามารถ
จัดการบริการดานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไดอยางเพียงพอและทั่วถึง จึงทําใหเกิดความแออัด
ในเมือง คาครองชีพสูงแตคุณภาพชีวิตต่ํา ขาดแคลนพื้นที่สีเขียว และเกิดปญหามลพิษอื่นๆ ตามมา เชน
ขยะ น้ําเสีย อากาศเสีย และการเกิดโรคระบาด เปนตน รวมถึงปญหาสังคม หรือความไมมั่นคงและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2.๗.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
การมีจํานวนประชากรโลกเพิ่มขึ้น ทําใหชนชั้นกลางเกิดมากขึ้นจากความมั่งคั่งของ
เศรษฐกิจโลก มีการขยายตัวและการเพิ่มขึ้นของเมือง สงผลใหมีการใชพลังงาน อาหาร และน้ํามากขึ้น
ตามมาดวย ซึ่งหากประชากรโลกมีพฤติกรรมการบริโภคแบบฟุมเฟอยหรือบริโภคแบบเกินความจําเปน
เชน ความตองการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อเปนเชื้อเพลิงพลังงานในกระบวนการผลิตสินคาและบริการของ
ภาคอุตสาหกรรม การเดินทางและคมนาคมขนสง ซึ่งกระบวนการเหลานี้มีการปลอยกาซเรือนกระจกออก
สูชั้นบรรยากาศ โดยในชวง ๒๐๐ ปที่ผานมา กาซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศเกิดมากขึ้น ทําใหมีการ
ดูดซับความรอนและปลดปลอยความรอนกลับมายังผิวโลก สงผลใหอุณหภูมิพื้นผิวโลกรอนมากขึ้น แมวาผล
จากความตกลงปารีส นานาประเทศไดกําหนดเปาหมายรวมกันระดับโลก เพื่อรักษาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
เฉลี่ยโลกใหต่ํากวา ๒ องศาเซลเซียส และพยายามรักษาเปาหมายการเพิ่มของอุณหภูมิไมใหเกิน ๑.๕ องศา
เซลเซียส แตหากประเทศตางๆ ไมมีการดําเนินการอยางจริงจัง ผลที่จะตามมาคือ จะทําใหอุณหภูมิของโลก
สูงขึ้น และมีผลตอความเปนอยูของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไป น้ําแข็งบริเวณขั้วโลก
ละลาย ปริมาณน้ําทะเลเพิ่มสูงขึ้นจนทําใหพื้นที่บริเวณชายฝงหลายแหงตองจมลงไปในทะเล การเกิดภาวะ
ฝนแล ง หรื อ ฝนตกรุ น แรง และมี พ ายุ ข นาดใหญ บ อ ยครั้ ง และยาวนานขึ้ น พื้ น ที่ ที่ เ คยอุ ด มสมบู ร ณ จ ะ
เปลี่ยนแปลงเปนทะเลทราย พืชผลทางการเกษตรไดรับความเสียหาย เกิดการระบาดของโรคและแมลง
ศัตรูพืชจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป สังคมเกิดความเหลื่อมล้ํากันมากขึ้น เนื่องจากคนยากจนไมมี
ทรัพยากรที่จะสนับสนุนการปรับตัวเพื่อใหเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงได ไมสามารถอพยพไป
อาศัยอยูที่อื่นได และเกิดการแยงชิงการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
2.๗.๕ ความกาวหนาของเทคโนโลยี
ปจจุบันเทคโนโลยีมีความกาวหนาอยางรวดเร็ว เพื่อตอบสนองตอความตองการของ
มนุษย และมีผลตอการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมและบริการเพื่อลดตนทุน
การผลิต ตั้งแตลดขั้นตอนการผลิต และลดการใชวัตถุดิบ พลังงาน และน้ําในกระบวนการผลิต รวมถึงเพื่อ
เพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้น ความกาวหนาของเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา จึงมีอิทธิพลตอการดํารงชีวิต
ของประชาชน โดยเฉพาะเทคโนโลยี ก ารสื่ อสารที่ สามารถเชื่ อมโยงกั บระบบอิ นเทอร เน็ ตได ทั่ วโลกใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว ทุกสถานที่ และทุกเวลา จนทําใหเกิดสังคมออนไลนที่มีการสื่อสารเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
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ไดตลอดเวลา ทํ าให ประชาชนสามารถรั บรู ขอมูลขาวสารไดสะดวกและงายขึ้น รวมทั้งมีผลตอการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวย เชน เทคโนโลยีชีวภาพที่สามารถ
นํามาใชในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม มลพิษ สารเคมีและยาปฏิชีวนะตกคาง หรือในกลุมเกษตรอินทรีย จาก
การผลิตจุลินทรียและสารสกัดจากพืชธรรมชาติ หรือเทคโนโลยีวัสดุที่เปนการคิดคนวัสดุขึ้นใหมเพื่อการ
พัฒนากระบวนการดําเนินงานของภาคอุตสาหกรรมใหมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน และมีอายุการใชงาน
นานขึ้ น นอกจากนี้ ยั งมี การนํ าเทคโนโลยี มาช วยในการปรั บตั วเพื่ อเตรี ยมการรองรั บผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ การพัฒนาระบบเตือนภัย และการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใน
ภาคสวนตางๆ ดวยการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ มีการผลิตและใชพลังงานทดแทนสะอาด
3.

การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ในระยะครึ่งแผนฯ และชวงระยะปสุดทายของแผนฯ
ทั้งในรูปการสงแบบรายงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัดทํา การจัดประชุมสัมมนารับฟงความคิดเห็น
และการจัดประชุมกลุมยอย โดยผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯ มีดังนี้
3.1 ผลการดําเนินงานที่สอดคลองกับการบรรลุตามเปาหมายและตัวชี้วัด
ผลการติ ด ตามประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานที่ ต อบสนองหรื อ สอดคล อ งกั บ ตั ว ชี้ วั ด ทั้ ง 36
ตัวชี้วัด พบวาสวนใหญหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถดําเนินงานไดสอดคลองกับการบรรลุตามเปาหมาย
และตัวชี้วัด รวม ๑๘ ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ ๕๐ อยูระหวางดําเนินการ 15 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 42
ที่เหลือไมมีการรายงานขอมูลคือ ตัวชี้วัดเรื่อง (1) พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 5 ตอป
ของพื้นที่เกษตรทั้งหมด (2) สัดสวนพื้นที่ที่ไดรับประโยชนตอพื้นที่ชลประทาน และ (3) สัดสวนทรัพยากร
น้ําผิวดินที่นํามาใชประโยชนตอทรัพยากรน้ําผิวดินทั้งหมด
3.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติ ภายใต 6 ยุทธศาสตร
จากการติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานหลั ก และหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งภายใต
6 ยุ ท ธศาสตร 20 แผนงาน ซึ่ ง ประกอบด ว ย แนวทางการปฏิ บัติ ร ะยะเรง ด วน 76 แนวทาง ระยะ
ปานกลาง 146 แนวทาง รวมทั้งสิ้น 222 แนวทาง ตั้งแตป พ.ศ. 2555 - 2559 พบวาสวนใหญ
หนวยงานที่เกี่ยวของตามที่ระบุในแผนฯ สามารถดําเนินการตามแนวทางการปฏิบัติทั้งในระยะเรงดวน
และระยะปานกลาง โดยมีความกาวหนาในการดําเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเปนไปในทิศทางเดียวกับแนวทางการปฏิบัติ จํานวน 205 แนวทาง คิดเปนรอยละ 92 ของ
แนวทางการปฏิบัติทั้งหมด ซึ่งมีเพียง 17 แนวทางการปฏิบัติเทานั้นที่ไมมีการรายงานขอมูล คิดเปน
รอยละ 8 ของแนวทางการปฏิบัติทั้งหมด โดยผลการดําเนินงานของแตละยุทธศาสตรมีดังนี้
๓.2.๑ ยุทธศาสตรที่ 1 การปรับฐานการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ผลการดําเนินงานดานการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปนไปตามเปาหมาย โดยจํานวนฟารมที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน จํานวนสถานประกอบการที่ไดรับ
การรั บ รองอุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย ว และจํ า นวนโรงแรมที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม มี แ นวโน ม เพิ่ ม ขึ้ น
สวนผลดําเนินงานดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พบวามีสัดสวน
การใชพลังงานหมุนเวียนตอการใชพลังงานขั้นสุดทายเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในทุกป แตอัตราการใชพลังงาน
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ตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศยังคงเพิ่มสูงขึ้น อยางไรก็ตาม ยังไมมีขอมูลที่ชัดเจนเรื่องจํานวนพื้นที่
เกษตรกรรมยั่งยืน
๓.2.๒ ยุทธศาสตรที่ 2 การอนุรักษและฟนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
ผลการดํ าเนิ น งานด า นการเพิ่ ม พื้ น ที่ป า ไม ทั้ งป า บกและป า ชายเลนยั ง คงต่ํ า กว า
เปาหมาย แตเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้น กลาวคือมีพื้นที่ปาไมเพิ่มขึ้นเล็กนอย โดยสัดสวนพื้นที่ปาอนุรักษ
เพิ่มขึ้นในสวนของการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ ดิน และน้ํา รวมทั้งการฟนฟูพื้นที่ชายฝง
เปนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเชนเดียวกัน มีการปรับปรุงรายชื่อจํานวนชนิดพันธุที่ถูกคุกคามจนใกลสูญพันธุได
ถูกตองและเปนปจจุบัน มีแนวโนมพื้นที่ที่มีระบบการอนุรักษดินและน้ําเพิ่มมากขึ้น และมีแผนบูรณาการ
การฟนฟูพื้นที่ชายฝงครบทุกจังหวัดชายทะเล
๓.2.๓ ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อเสริมสราง
ธรรมาภิบาล
ผลการดํ า เนิ นงานดา นการเสริม สร างความเปน ธรรมในการเขา ถึง ทรั พยากรแร
ทรัพยากรดินและที่ดิน ทรัพยากรน้ํา และทรัพยากรชีวภาพ บรรลุเปาหมาย โดยมีจังหวัดที่มีการจําแนก
พื้นที่เขตศักยภาพแรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง มีแผนการใชที่ดินของชาติและฐานขอมูลกลางการถือครองที่ดิน
มีการยกรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา ขณะนี้อยูขั้นตอนการเขาสูกระบวนการตราเปนกฎหมาย และมี
การกําหนดระเบียบคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ ขณะที่
กลไกการฟนฟูและเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังไมชัดเจน
๓.2.๔ ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชนในทุกระดับ
ผลการดําเนินงานดานคุณภาพน้ําในแมน้ําสายหลักยังคงต่ํากวาเปาหมายเล็กนอย
สาเหตุสวนใหญมาจากการระบายน้ําทิ้งจากกิจกรรมตางๆ โดยไมผานการบําบัดหรือบําบัดไมไดมาตรฐาน
กอนระบายออกสูสิ่งแวดลอม สวนดานการจัดการขยะ พบวาอัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน
ลดลง ขณะที่มีการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนอยางถูกหลักวิชาการเพิ่มขึ้น แตยังคงต่ํากวาเปาหมาย สวนดาน
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พบวามีการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออยางถูกหลักวิชาการสูงกวาเปาหมาย สําหรับ
ดานคุณภาพอากาศเมื่อพิจารณาจากปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา ๑๐ ไมครอน มีคาต่ํากวาเปาหมายเล็กนอย
ดานการจัดการสิ่งแวดลอมศิลปกรรม พบวามีการขึ้นทะเบียนโบราณสถานเพิ่มขึ้น และดานการจัดการ
สิ่ ง แวดล อ มเมื อ งและชุ ม ชน มี ก ารดํ า เนิ น งานเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ให กั บ ประชาชนโดยได เ ริ่ ม มี
การจัดเก็บขอมูลพื้นที่สีเขียวของชุมชนเมืองเพื่อใชเปนฐานในการเปรียบเทียบตอไป
๓.2.๕ ยุทธศาสตรที่ 5 การเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
ผลการดําเนินงานดานการวางรากฐานสูการพัฒนาแบบปลอยคารบอนต่ํา มีการจัดทํา
ฐานขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศ โดยพบวาปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศลดลง ดานการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการจัดตั้ง
เครือขายเฝาระวังแจงเตือนธรณีพิบัติภัย และจัดทําแนวทางการฟนฟูพื้นที่ประสบเหตุธรณีพิบัติภัยดินถลม
เพิ่มขึ้น แตพบวายังคงมีผูเสียชีวิตจากภัยธรรมชาติ
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๓.2.๖ ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาคนและสังคมใหมีสํานึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
มีผลการดําเนินงานเรื่อง กลไกในการขับเคลื่อนภาคสวนตางๆ ใหมีความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยมีจํานวนรายการสื่อโทรทัศนและวิทยุที่เผยแพรเรื่องสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น
ขณะที่จํานวนภาคีเครือขายที่ดําเนินกิจกรรมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชวงป
สุดทายของแผนฯ มี แนวโน มลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการดํ าเนินงานที่มุ งเน นผลเชิ ง
คุณภาพมากกวาเชิงปริมาณ
3.3 การประเมินผลโครงการเรงดวน
การประเมินผลโครงการเรงดวน (Flagship Projects) ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ พบว า ข อ เสนอที่ เ ป น แผนงานบู ร ณาการการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม สวนใหญสามารถดําเนินการไดประสบผลสําเร็จ มีเพียงแผนงานการบูรณาการการฟนฟูพื้นที่
ป า ไม โ ดยใช ร ะบบพั น ธบั ต รป า ไม มี ก ารระดมทุ น จากภาคประชาชน เอกชน และองค ก รต า งๆ ที่
ยังไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากไมมีขอกฎหมายมารองรับ รวมทั้งตองอาศัยระยะเวลาในการจัดตั้ง
พันธบัตรปาไม
3.4 ความคิดเห็นตอการจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดรวบรวมความคิดเห็น
ที่เปนประโยชนตอการจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ จากภาคีการพัฒนา
ที่ เ กี่ ย วข อ ง ประกอบด ว ย (๑) ข อ เสนอแนะในการจั ด ทํ า แผนจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มฯ ได แ ก
ควรมีการทบทวนขอบเขตของเปาหมาย แนวทางการปฏิบัติ ตัวชี้วัด และหนวยงานรับผิดชอบ ใหชัดเจน
และควรใหความสําคัญกับการบูรณาการเชิงพื้นที่ และ (๒) ประเด็นที่ควรใหความสําคัญและควรผลักดันให
มีการดําเนินงานในระยะตอไป ไดแก การจัดการปญหาสิ่งแวดลอมในพื้นที่วิกฤติ การจัดเก็บภาษีมลพิษ
การสงเสริมการเกษตรอินทรียอยางเปนระบบ การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรมพื้นบาน
การจัดการพลังงานหมุนเวียน การระบุแหลงกําเนิดของไม การจัดทําฐานขอมูลการถือครองที่ดินและ
เชื่อมโยงฐานขอมูลที่ดิน การจัดทําฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ การแกไขปญหาการคาและ
ครอบครองสัตวปา การแกไขปญหาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็มในพื้นที่น้ําจืด การจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย
ชุมชนที่เหมาะสม การคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตตนทาง การบังคับใชผังเมือง และการประเมินสิ่งแวดลอม
ระดับยุทธศาสตรในพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ
๔.

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

สถานการณการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของโลกและภายในประเทศเปนปจจัยที่จะสงผลตอการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน 5 ปขางหนา เนื่องจากจะสงผลกระทบตอฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ซึ่งจะนําไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ดังนั้น การจัดทําแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2564 จึงไดมีการวิเคราะหปจจัยแวดลอมที่มีผลตอการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงลักษณะสภาพแวดลอม สถานการณปญหา และแนวทาง
การแกไขปญหาในชวงที่ผานมา รวมถึงการคาดการณการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอีกระยะ ๕ ปขางหนา
โดยใชการวิเคราะห PEST Analysis (Political, Economic, Social and Technological Components)
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เปนเครื่องมือในการวิเคราะหสถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ทั้งในระดับโลก
ภูมิภาค และประเทศ เพื่อนําผลการวิเคราะหที่ไดมาใชประกอบการตัดสินใจและการวางแผนเพื่อกํา หนด
กลยุทธใหมีความถูกตองและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไดประเมินสถานการณของประเทศ โดยใชวิธี SWOT
Analysis (Strength, Weakness, Opportunity and Threat) เพื่อพิจารณาจุดแข็งและจุดออนจาก
สภาพแวดลอมภายในของประเทศ รวมถึงการวิเคราะหโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก
ประเทศดวย โดยมีรายละเอียดดังนี้
๔.1 การวิเคราะหปจจัยแวดลอม โดยวิธี PEST Analysis
๔.1.1 มิติดานการเมืองและนโยบายรัฐ (Political Component: P)
เปนการวิเคราะหองคประกอบดานการเมืองและนโยบายรัฐที่มีผลตอการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ ประกอบดวย ความมั่นคงและความมีเสถียรภาพของ
รัฐบาล การปฏิรูปประเทศไทยดานการเมือง การปฏิรูปประเทศไทยดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การปฏิรูปประเทศไทยดานการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน กฎระเบียบหรือกฎหมาย นโยบาย และแผนที่มีผลตอการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของภาครัฐ ดังนี้
1) ความมั่นคงและความมีเสถียรภาพของรัฐบาล กอนที่คณะรักษาความสงบ
แหงชาติ (คสช.) จะเขามาบริหารราชการประเทศ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สถานการณของ
ประเทศเกิดความไมสงบในทุกภูมิภาค อันเนื่องมาจากความขัดแยงทางการเมือง และมีแนวโนมจะทวี
ความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งเพิ่มความเสียหายตอทรัพยสินของทางราชการและประชาชน และการสูญเสีย
ชีวิตของประชาชน ทหาร และตํารวจ ประกอบกับปญ หาความไมส งบในสามจั งหวั ดชายแดนภาคใต
ที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ในชวงระยะเวลาดังกลาว รัฐบาลไมมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนตอการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และไมมีการดําเนินการอยางจริงจัง ปญหาที่เกิดขึ้นจึงไมไดรับการ
แกไขเพราะรัฐบาลตองมุงแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองภายในประเทศเปนหลัก ตอมาเมื่อ คสช.
เขามาบริหารประเทศ ปญหาความไมสงบภายในประเทศไดรับการแกไขและลดระดับความรุนแรงลงได
อีกทั้งรัฐบาลไดมีนโยบายที่ชัดเจนในหลายเรื่อง ไดแก การสงเสริมการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น การ
กระตุนใหมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง การปรับปรุงรูปแบบการบริหารราชการแผนดินเพื่อมิให
สงผลกระทบตอเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ การแกไขความเดือดรอนของประชาชนที่เปนผลมาจาก
ภัยธรรมชาติ การจัดการปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งสงผลใหเกิดความเชื่อมั่นในการ
บริหารประเทศทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังนั้น การดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา ควรใหความสําคัญกับแนวนโยบายของรัฐบาลดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพื่อใหมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
๒) การปฏิรูปประเทศไทยดานการเมือง ระบบการเมืองของประเทศไทยมีปญหา
ดานระบบพรรคการเมือง การเลือกตั้งบุคคลเขาสูอํานาจทางการเมือง การดํารงตําแหนงทางการเมือง และ
การทุจริตประพฤติมิชอบที่เชื่อมโยงกับภาคราชการ แมวาจะเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมทาง
การเมืองมากขึ้น แตยังขาดกลไกในการเตรียมความพรอมการเขามามีสวนรวมของประชาชนตามวิถีทาง
ของระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะกลไกการตรวจสอบที่เปนระบบและเขมงวด รวมถึงการนําขอมูลขาวสาร
ไปใชในการตรวจสอบ ทําใหเกิดความเสียหายตอการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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และไมสามารถแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การปฏิรูปดานการเมืองในระยะต อ ไป จึงควรมี
กระบวนการสรรหาสมาชิก และกลั่นกรองผูสมัครที่เปนสมาชิกพรรคการเมือง จัดระบบการเลื อ กตั้ ง ที่ลด
ปญหาการซื้อเสียง จัดวางระเบียบของนักการเมืองทุกระดับใหโปรงใส และปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น ซึ่ง
จะชวยลดความเสี่ยงตอผลกระทบกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได ดังนั้น การ
ดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา ควรใหความสําคัญกับการ
สรางระบบกลไกการตรวจสอบการทํางานของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องคกรพัฒนา
เอกชน และนักการเมือง ที่มีการดําเนินงานที่อาจสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การ
กําหนดกฎและหลักเกณฑที่ใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมี
ความชัดเจน และตรวจสอบได การใหความรูแกประชาชนเพื่อใหเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งในภาพกวาง รายสาขา หรือเชิงพื้นที่ รวมทั้งการจัดตั้งเครือขาย
ความรวมมือจากภาคสวนที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความยั่งยืน
๓) การปฏิ รูปประเทศไทยด านทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อม สถานการณ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมและลดลงอยางรุนแรงและตอเนื่อง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการ
เรงเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศทั้งดานการคา การลงทุน และการสงออกสินคา
รวมถึงการสงเสริมการทองเที่ยวทั้งจากภายในและตางประเทศ โดยมีการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ เ กิ น ศั ก ยภาพของพื้ นที่ แ ละการรองรั บ ของระบบนิเ วศจนเสี ย ความสมดุ ล ทางธรรมชาติ การเข า ถึ ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่ไมเปนธรรม และการปลอยมลพิษสูสิ่งแวดลอมที่เกินเกณฑมาตรฐาน ขณะที่กฎหมาย
ที่บังคับใชอยูไมทันสมัย และขาดการบังคับใชอยางจริงจัง จึงทําใหตองมีการปฏิรูประบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนั้น การดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใน ๕ ป ข างหน า จึ ง ต อ งมี ค วามสอดคล อ งและเป น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ แนวทางการปฏิ รู ป ดั ง นี้
(๑) ทรัพยากรปาไม เนนการปราบปรามและปองกันการบุกรุกทําลายปาอยางเขมงวด เรงรัดการฟนฟู
พื้นที่ปาและปาตนน้ํา และใหมีการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ปาไมอยางบูรณาการและอยางมีสวนรวม
(๒) ทรัพยากรที่ดิน เรงรัดการจัดสรรที่ดินใหแกผูยากไรทํากิน จัดทําฐานขอมูลที่ดินอยางเปนระบบ พัฒนา
ระบบการถื อ ครองที่ ดิ น และมี ก ลไกควบคุ ม การถื อ ครองที่ ดิ น เช น การจั ดเก็ บภาษี ที่ ดิ น เป นต น
(๓) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ควรยกเลิกโครงการที่ทําลายระบบนิเวศและแหลงอาหาร และสงผล
กระทบตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว (๔) ความหลากหลายทางชีวภาพ ใหมีการปรับปรุงกฎระเบียบ
เพื่อใหมีการจัดการทรัพยากรชีวภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดและยั่งยืน และกําหนดมาตรการการแบงปน
ผลประโยชนอยางเทาเทียมและยุติธรรม (๕) ทรัพยากรน้ํา ควรเสนอกฎหมาย ๓ ฉบับ ไดแก รางระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. .... เพื่อจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ
อยางบูรณาการ รางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... เพื่อเปนกฎหมายแมบทในการแกไขปญหาอุทกภัย
และภัยแลง รวมถึงการจัดสรรน้ําอยางทั่วถึง และรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการประปาเอกชน
พ.ศ. .... นอกจากนี้ ควรมีการปฏิรูปสิทธิดานการใชน้ําและการบริหารจัดการน้ําใหมีป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เปนธรรมเพื่อความยั่งยืน โดยเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และมี
สิทธิในการใชน้ําที่ไดคุณภาพตามมาตรฐานอยางทั่วถึงและเปนธรรม (๖) การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และ
ของเสียอันตราย ใหมีการปรับปรุงระบบคัดแยกขยะมูลฝอยจากตนทาง ผลักดันกฎหมายการลดและนํา
ของเสียมาใชประโยชน ออกมาตรการจูงใจในการแยกขยะมูลฝอย และจัดการขยะมูลฝอยอยางครบวงจร
(๗) การจัดการสารเคมี ใหมีการพัฒนาฐานขอมูลที่เชื่อมโยงเปนระบบ มีระบบประกันอุบัติภัย ลดการใชสารเคมี
ในภาคการเกษตร จัดการสารเคมีใหถูกวิธี และสงเสริมการบริโภคผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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(๘) การปรั บ ปรุ ง เครื่ องมื อ การตั ด สิ น ใจด า นสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการประเมิ นสิ่ ง แวดล อมระดั บ
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 โดยเรงผลักดันพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม และกฎหมายที่เกี่ยวของ
เพื่อสรางแรงจูงใจในการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและลดการปลอยมลพิษ (๑๑) การปฏิรูป
กฎหมายที่บังคับใชอยู ใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม เชน พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๓๕ ควรบัญญัติเพิ่มเติมเรื่องสิทธิของประชาชน และการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล อ ม รวมทั้ ง ผลั ก ดั น กฎหมายใหม เช น พระราชบั ญ ญั ติ ก ารมี ส ว นร ว มของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ และพระราชบัญญัติองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ เปนตน
และ (๑๒) การจัดตั้งองคกรอิสระ ควรผลักดันการจัดตั้งเพื่อตรวจสอบและถวงดุลการกําหนดนโยบาย
สาธารณะดานสิ่งแวดลอม เชน องคกรอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ เปนตน
๔) การปฏิรูปประเทศไทยดานการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น การถายโอนภารกิจจากหนวยงานสวนกลางไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ผานมา ยังไม
สามารถดําเนินการใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคได เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญยังขาด
ความพรอมทั้งดานองคความรู บุคลากร และเครื่องมือ อุปกรณที่จะดําเนินภารกิ จ ตามที่ไดรับถายโอนจาก
หนวยงานสวนกลาง รวมถึงมีความซ้ําซอนในทางปฏิบัติระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการผูกขาด
อํานาจในระบบการเมืองทองถิ่น และขาดการมีสวนรวมในการตรวจสอบจากประชาชนในพื้นที่ที่นํามา
ซึ่งการเอื้อประโยชนและทุจริตคอรรัปชั่น ทําใหเกิดความไมเทาเทียมในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติแก
ประชาชนในพื้นที่ สภาปฏิรูปแหงชาติจึงเห็นควรใหมีการปฏิรูปการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนท อ งถิ่ น ทั้งระบบ เชน โครงสราง บทบาท หนาที่ การเงินการคลัง และการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน ดังนั้น การดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา ควรมี
แนวทางการปฏิ รูปการกระจายอํ านาจใหแ กองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหชัดเจน ทั้งดานโครงสราง
รูปแบบ และขอบเขตอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การสรางความเขาใจในสิทธิและหนาที่
ของประชาชนในการมีสวนรวมตอการตัดสินใจ พัฒนา และตรวจสอบความโปรงใสขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น การเสริมสรางขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภารกิจที่ไดรับการถายโอนดานการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจากหนวยงานสวนกลาง และการดําเนินการบริการ
สาธารณะใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงระบบการเงิน การคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๕) เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) เปนหัวหนาคณะผูแทนไทยเขารวมการประชุมสหประชาชาติ
ระดับผูนําเพื่อรับรองวาระการพัฒนาภายหลังป 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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แนวทางในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนสูการปฏิบัติ ในชวงระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๗๓ มี
วัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหาความยากจนและขจัดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติและทุกรูปแบบ และบรรลุวาระ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
สํ าหรั บเป าหมายสํ าคั ญ ที่ เกี่ ยวข องกั บการจั ดการทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม ภายใต ๑๗ เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มี ๕ เปาหมายคือ เปาหมายที่ ๖ สรางหลักประกัน
เรื่องน้ําและการสุขาภิบาลใหมีการจัดการที่ยั่งยืนและมีสภาพพรอมใชสําหรับทุกคน เปาหมายที่ ๑๒ สราง
หลักประกันใหมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน เปาหมายที่ ๑๓ ปฏิบัติการอยางเรงดวนเพื่อตอสู
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น เปาหมายที่ ๑๔ อนุรักษและใชประโยชนจาก
มหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเปาหมายที่ ๑๕ ปกปอง
ฟนฟู และสนับสนุนการใชระบบนิเวศบนบกอยางยั่งยืน จัดการปาไมอยางยั่งยืน ตอสูการกลายสภาพเปน
ทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟนสภาพกลับมาใหม และหยุดการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ดังนั้น การดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา จึงตอง
พิจารณานําเปาหมาย เปาประสงคและตัวชี้วัดที่เกี่ยวของภายใตเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มากําหนดใน
แผนจัดการฯ เพื่อขับเคลื่อนสูการปฏิบัติใหสอดคลองกับการดําเนินงานในระดับโลก และระดับภูมิภาค
และเพื่อใหทันตอสถานการณและเปนไปในเชิงรุก
๖) กฎระเบียบหรือกฎหมาย นโยบาย และแผนที่มีผลตอการบริห ารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๖.1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... รางรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ไดผานการลงประชามติเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ไดกําหนดใหบุคคลและ
ชุมชนมีสิทธิในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน รวมถึงการกําหนดใหบุคคลมีหนาที่รวมมือและสนับสนุนการ
อนุรักษและคุมครองสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทาง
วัฒนธรรม นอกจากนี้ ไดกําหนดหนาที่ของรัฐใหอนุรักษ คุมครอง บํารุงรักษา ฟนฟู บริหารจัดการ และ
ใชหรือจัดใหมีการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหเกิดประโยชนอยางสมดุลและยั่งยืน โดยตองใหประชาชนและชุมชนในทองถิ่นที่เกี่ยวของมีสวนรวม
ดําเนินการ ดังนั้น การดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา ควร
สงเสริมใหประชาชนมีความเขาใจในสิทธิ หนาที่และบทบาทสําคัญตอการรวมจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของตนเอง มีความเขมแข็งในการดูแลรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติของพลเมืองและชุมชน
ใหยั่งยืน สงเสริมใหเขาถึงขอมูลขาวสารดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยงายและสะดวก เพื่อให
เกิดความรู ความเขาใจ และจิตสํานึกในการรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
มากขึ้น
๖.๒) รางพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ....
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนกฎหมายหลักในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ใชอยูในปจจุบัน และมี ก ารบั ง คั บ ใช มาเปนเวลานาน
ซึ่งบางบทบัญญัติไมมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณและปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น จึงจําเปนจะตองมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติ โดยเพิ่มเติมเรื่องหลักการการมีสวนรวม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประชาชนและชุมชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และ
30

กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของกับการกอและขจัดมลพิษใหชัดเจน โดยใชมาตรการทาง
เศรษฐศาสตร ปรับปรุงมาตรการการคุมครองสิ่งแวดลอม และการควบคุมมลพิษใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งขยายขอบเขตการใชบังคับพระราชบัญญัติ
ใหรวมถึงเขตเศรษฐกิจจําเพาะและเขตไหลทวีป เพื่อใหสามารถสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
บริเวณดังกลาวได โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติแลว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยู
ระหวางดําเนินการนํารางพระราชบัญญัติเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนั้น การดําเนินงานในการจัดการ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มใน ๕ ป ข า งหน า ควรเร ง รั ด ผลั ก ดั น ให มี ก ารประกาศใช ร า ง
พระราชบัญญัติดังกลาวโดยเร็ว เพื่อนํามาใชเปนกฎหมายหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ และใหความสําคัญตอสิทธิของชุมชน และประชาชนเพื่อเปนหุนสวนใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามหลักธรรมาภิบาล
๖.๓) พระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๒๑ ก วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีผลใช
บังคั บตั้ง แต วั นที่ ๒๔ มิ ถุน ายน ๒๕๕๘ การประกาศใช พระราชบัญ ญั ติฉ บั บนี้ไ ดเพิ่ ม เติ ม การกํา หนด
หลักเกณฑในการบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การอนุรักษ การฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และ
การปองกันการกัดเซาะชายฝง รวมทั้งใหประชาชนและชุมชนชายฝงไดมีสวนรวมในการปลูก การบํารุงรักษา
การอนุรักษ และการฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางสมดุลและยั่งยืน ดังนั้น การดําเนินงานในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา ควรมีความสอดคลองกับแนวทางการสงเสริม
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอไป
๖.๔) พระราชบัญ ญัติส วนปา (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดป ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๔ ก วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ การประกาศใชพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ไ ด แ ก ไ ขหลั ก เกณฑ ก ารขึ้นทะเบียนสวนปา การแปรรูปไมในสวนปา ตลอดจนการเก็บหา คามีไว
ในครอบครอง หรือนําเคลื่อนที่ซึ่งของปาในสวนปา การออกใบสําคัญรับรองการจัดการปาไมอยางยั่งยืน
และปรับปรุงมาตรการการกํากับดูแลและแกไขเพิ่มเติมบทกําหนดโทษใหเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อเปนมาตรการ
ในการสงเสริมและจูงใจใหมีการปลูกสรางสวนปาควบคูไปกับการบริหารจัดการพื้นที่ปาไมของประเทศใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดังนั้น การดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา
ควรมีความสอดคลองกับของพระราชบัญญัติ เพื่อใหเกิดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอไป
๖.5) พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๒ ตอนที่ 108 ก วันที่ 13 พฤศจิกายน ๒๕๕๘ การออกประกาศใชเปนพระราชกําหนดฉบับนี้
เพื่อปองกันมิใหมีผลกระทบตอการประมง การสงออกสัตวน้ํา และผลิตภัณฑสัตวน้ํา ซึ่งมีความสําคัญตอ
เศรษฐกิจของประเทศไทย จึงจําเปนที่จะตองรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยไดยกเลิก
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจากยังขาดมาตรการในการติดตาม ควบคุม และเฝาระวัง
การทําการประมงในนานน้ําและนอกนานน้ําไทย และขาดการบริหารจัดการการทําการประมงให
สอดคลองกับการผลิตสูงสุดของธรรมชาติ โดยพระราชกําหนดการประมงนีไ้ ดนําเอาหลักการในกฎหมายวา
ดวยการประมงฉบับเดิมมาใช และบัญญัติเพิ่มเติมมาตรการในการควบคุม เฝาระวัง สืบคน และตรวจสอบ
การประมง เพื่ อป องกั น ยั บยั้ ง และขจัด การทํ าการประมงโดยไม ชอบด วยกฎหมายให ส อดคล อ งกั บ
มาตรฐานสากล และกําหนดแนวทางในการอนุรักษและบริหารจัดการแหลงทรัพยากรประมงและสัตวน้ําให
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สามารถใชประโยชนไดอยางยั่งยืน ดังนั้น การดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใน ๕ ปขางหนา ควรกําหนดแนวทางหรือมาตรการที่คํานึงถึงการอนุรักษและบริหารจัดการแหลงทรัพยากร
ประมงและสัตวน้ํา เพื่อใหสามารถทําการประมงไดอยางยั่งยืน
๖.6) นโยบายรั ฐ บาลที่ แ ถลงต อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ เมื่ อ วั น ที่ ๑๒
กันยายน ๒๕๕๗ ขอ ๙ “การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ
กับการใชประโยชนอยางยั่งยืน ระยะเฉพาะหนา เรงปกปองและฟนฟูพื้นที่อนุรักษ ทรัพยากรปาไม และสัตวปา
โดยใหความสําคัญในการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ในระยะตอไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน
และแกไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนวพระราชดําริที่ใหประชาชนสามารถอยูรวมกับปาได บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําของประเทศใหเปนเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ” ดังนั้น การดําเนินงานในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา จะตองนําแนวนโยบายรัฐบาลมาเปนแนวทางใน
การกําหนดยุทธศาสตร และกลยุทธ เพื่อใหการดําเนินงานมีความตอเนื่อง สอดคลองกัน และสามารถ
บรรลุเปาหมายตามแผนที่กําหนดไวได
๖.7) รางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗9) เพื่อ
ใชเปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยมีวิสัยทัศนคือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และมี ๖ ยุทธศาสตร ไดแก
(1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (๓) ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียม
กันทางสั งคม (๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
(๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ดังนั้น การดําเนินงานในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา ควรจะนําเรื่องดังกลาวมาเปนกรอบในการกําหนด
ยุทธศาสตร เพื่อใหมีความสอดคลองกัน 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 ที่ เป น เป าหมายในยุ ท ธศาสตร ช าติ 20 ปม าเป นกรอบในการกํ า หนด
เปาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปแรก และเปาหมายในระดับยอยลงมา ควบคูกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
รวมทั้ ง ให ค วามสํ า คั ญ ต อ การนํ า ไปสู ก ารปฏิ บั ติ ใ ห เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ อ ย า งจริ ง จั ง ใน 5 ป ที่ ต อ ยอดไปสู
ผลสัมฤทธิ์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับตอๆ ไป เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนอยางตอเนื่องทั้งในแนวทางการแกไข
ปญหาสําคัญตางๆ ของประเทศ ความสําเร็จของประเด็นการปฏิรูป และประเด็นรวมที่มีความเชื่อมโยงกับ
หลากหลายประเด็ นการพัฒ นาที่ จะนํ าไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตอเนื่องกันไปตลอดระยะ 20 ป โดยมี
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 10 ยุทธศาสตร ซึ่งยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมคือ ยุทธศาสตรที่ 4 การเติ บ โตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน มี
เปาหมายคือ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพิ่มพื้นที่ปาไมใหไดรอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศเพื่อรักษา
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ความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสงไมนอยกวารอยละ 7
ภายในป พ.ศ. 2563 เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยที่ไดรับการ
จัดการอยางถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤติอยูในเกณฑ
มาตรฐาน โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาที่มีความสําคัญสูงและสามารถผลักดันสูการปฏิบัติไวดังนี้ (๑) การ
รั กษาฟ นฟู ทรั พยากรธรรมชาติ สร างสมดุลของการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม
(2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อใหเกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน (๓) แกไข
ปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม (๔) สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (5) สนับสนุนการลด
การปลอยกาซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๖) บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ (๗) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหา
ความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ (๘) การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอม
ระหวางประเทศ ดังนั้น การดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา
ควรพิจารณาใหมีความสอดคลอง และสงเสริมใหมีการขับเคลื่อนที่เปนไปในแนวทางเดียวกันกับทิศทางการ
พัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เพื่อใหเกิดเปนรูปธรรม ชัดเจน และมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
๖.9) ร า งนโยบายและแผนการส ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ เปนนโยบายและแนวทางการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของชาติ
ฉบับที่ ๒ ซึ่งจัดทําขึ้นใหเปนไปตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ขณะนี้อยูระหวางการจัดทํา โดยนโยบายและแผนฯ ฉบับนี้ไดมีกรอบแนวนโยบาย
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สําคัญ ไดแก การปรับโครงสรางเศรษฐกิจจากการ
พึ่งพิงทรัพยากร (Resource - based Economy) ไปสูเศรษฐกิจบนฐานความรู (Knowledge - based
Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการใชทรัพยากรและ
วัสดุอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด การเพิ่มศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก การสนับสนุนการ
ปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร
เพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพัฒนาเครื่องมือประกันความ
เสี่ยงที่เปนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดความเหลื่อมล้ําระหวางเมืองกับชนบท
การสงเสริมความเปนหุนสวนในการจัดการและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ การรักษาความสมดุล
ในการอนุรักษ ฟนฟูและใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจจากความ
หลากหลายทางชีวภาพที่ผสมผสานองคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นกับเทคโนโลยีสมัยใหม การประเมิน
มูลคาความหลากหลายทางชีวภาพ การสรางความรูและความตระหนักดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และการมีระบบเฝาระวังและติดตามตรวจสอบอยางเข มงวด ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การ
ดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา ควรนํากรอบนโยบายและแผนฯ
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ เปนแนวทางในการกําหนดมาตรการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหมีความสอดคลอง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอไป
๖.10) แผนแมบทการพิทักษทรัพยากรปาไมของชาติ จัดทําขึ้นตามคําสั่งของ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เพื่อเปนแนวทางในการพิทักษทรัพยากรปาไมของชาติ และให
หนวยงานที่รับผิดชอบใชในการวางแผนปฏิบัติการ อํานวยการประสานงาน และประชาสัมพันธทําความ
เข า ใจให ทุ ก ภาคสวนไดเขามามีสวนรวม และมีการพิทักษรักษาพื้นที่ปาไมใหมีสภาพปาที่สมบูรณ ใหได
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พื้นที่ปาไมอยางนอยรอยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ ภายในระยะเวลา ๑๐ ป โดยมีวัตถุประสงค ๓ ประการ
คือ (๑) เพื่อหยุดยั้งการตัดไมทําลายปา และทวงคืนผืนปาจากผูบุกรุกครอบครองใหไดตามเปาหมายที่
กําหนดไว ๓ ป (๒) เพื่อใหมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ยั่งยืน ภายใน ๒ ป และ (๓) เพื่อฟนฟูสภาพปาในพื้นที่เปาหมายทั่วทั้งประเทศใหมีสภาพที่สมบูรณ ภายใน
๒ - ๑๐ ป และมี ๔ ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก (๑) ยุทธศาสตรผนึกกําลังปองกันและปราบปรามการบุกรุก
ทําลายทรัพยากรปาไม (๒) ยุทธศาสตรปลูกจิตสํานึกรักผืนปาของแผนดิน (๓) ยุทธศาสตรปฏิรูประบบการ
พิทักษทรัพยากรปาไม และ (๔) ยุทธศาสตรฟนฟูและดูแลรักษาปาอยางยั่งยืน ดังนั้น การดําเนินงานในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา จะตองนําเปาหมายและแนวทางการดําเนินงาน
ภายใตแผนแมบทการพิทักษทรัพยากรปาไมของชาติ มาใชประกอบการพิจารณา เพื่อใหมีความสอดคลอง
และเปนไปในทิศทางเดียวกัน
๖.๑1) นโยบายและแผนการบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น และทรั พ ยากรดิ น มติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการ
นโยบายที่ดินแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) เพื่อมี
อํานาจหนาที่ในการจัดทํานโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ เสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และกําหนดแนวทางหรือมาตรการใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติตาม
นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน สําหรับนโยบายและแผนดังกลาว ประกอบดวย ๔
ยุทธศาสตร ไดแก (๑) ยุทธศาสตรดานการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ การอนุรักษที่ดินและทรัพยากรดิน
อยางยั่งยืน (๒) ยุทธศาสตรดานการใชที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด (๓) ยุทธศาสตรดาน
การจัดที่ดินใหผูดอยโอกาสอยางทั่วถึงและเปนธรรม และ (๔) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรดิน ดังนั้น การดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา ควรนํา
กรอบการดําเนินงานภายใตนโยบายและแผนดังกลาวมาใชประกอบการจัดทํา เพื่อใหมีความสอดคลอง
เชื่อมโยงและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
๖.๑2) แผนแม บ ทบู ร ณาการจั ด การความหลากหลายทางชี ว ภาพ 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 และบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนและแบงปนผลประโยชนจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสอดคลองกับแนวทางเศรษฐกิจ สีเขียว และ (๔) ยุ ทธศาสตรพัฒนา
องคความรูและระบบฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพใหเปนมาตรฐานสากล ดังนั้น การดําเนินงานใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา จะตองนําเปาหมายและกรอบการดําเนินงาน
บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ มาใชประกอบการพิจารณาดวย
๖.๑3) ยุ ทธศาสตร การบริ หารจั ดการทรั พยากรน้ํ า พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๙
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบกับยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
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พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๙ ตามที่คณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเสนอ ซึ่งจะ
เปนกรอบนโยบายการปองกันและแกไขปญหาดานทรัพยากรน้ําของประเทศในทุกดาน โดยมี ๖ ยุทธศาสตร
ที่สําคัญคือ (๑) ยุทธศาสตรการจัดการน้ําอุปโภค บริโภค (๒) ยุทธศาสตรการสรางความมั่นคงของน้ําภาค
การผลิต (๓) ยุทธศาสตรการจัดการน้ําทวมและอุทกภัย (๔) ยุทธศาสตรการจัดการคุณภาพน้ํา (๕) ยุทธศาสตร
การอนุรักษ ฟนฟูสภาพปาตนน้ําที่เสื่อมโทรมและปองกันการพังทลายของดิน และ (๖) ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการ ดังนั้น การดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา จะตองนํากรอบ
การดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา มาใชประกอบการพิจารณาจัดทํารวมดวย
เพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํามีประสิทธิภาพ
๖.๑4) แผนอนุร ัก ษพ ลัง งาน พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๙ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ
สงเสริมใหมีการประหยัดหรือลดการใชพลังงานที่ไมจําเปน และเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน และลด
การปลอยกาซเรือนกระจก ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติที่สําคัญดังนี้ (๑) ใชมาตรการบังคับดวยกฎหมายและ
มาตรฐานควบคู กับการส งเสริ ม และสนับสนุนดวยการจูงใจ (๒) สรางความตระหนักและสงเสริมการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชพลังงานของผูใชพลังงาน และพฤติกรรมการตัดสินใจของผูประกอบการและ
การเปลี่ยนทิศทางตลาด โดยเพิ่มนวัตกรรมรณรงคและประชาสัมพันธ (๓) สงเสริมใหเอกชนเปนหุนสวนที่
สําคัญในการดําเนินมาตรการการอนุรักษพลังงาน (๔) กระจายงานดานการสงเสริมการอนุรักษพลังงานไป
ยั ง หน ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนที่ มี ค วามพร อ มด า นทรั พ ยากรและความเชี่ ย วชาญ (๕) ส ง เสริ ม ให
ผูเชี่ยวชาญและบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) เปนกลไกสําคัญ เพื่อใหคําปรึกษาและดําเนินมาตรการ
อนุรักษพลังงานที่ตองใชเทคนิคที่สูงขึ้น และ (๖) เพิ่มการพึ่งพาตนเองดานเทคโนโลยี เพื่อลดตนทุนทาง
เทคโนโลยีและเพิ่มโอกาสในการเขาถึงเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูง ดังนั้น การดําเนินงานในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา ควรมีความสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติของ
แผนอนุรักษพลังงานฯ เพื่อจะชวยปกปอง และรักษาผลประโยชนฐานทรัพยากรพลังงานของประเทศใหมี
ใชระยะยาวและมีความมั่นคง
๖.๑5) แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๙๓
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบกับแผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๙๓ โดยแผนแมบทฯ ฉบับนี้เปนแผนระยะยาวสําหรับรองรับการดําเนินงานดาน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งดานการปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และดานการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และสงเสริมการเติบโตที่ปลอยคารบอนต่ําตามแนวทางการพัฒนา
ที่ยั่งยืน รวมทั้งเสริมสรางศักยภาพดานการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความ
ตระหนักรูของภาคีการพัฒนาในทุกระดับ โดยมี ๓ ยุทธศาสตรหลักคือ (๑) ยุทธศาสตรการปรับตัวตอ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๒) ยุทธศาสตรการลดกาซเรือนกระจกและสงเสริมการ
เติ บ โตที่ ป ล อ ยคาร บ อนต่ํ า และ (๓) ยุ ท ธศาสตร การสร างขี ดความสามารถด านการบริ หารจั ดการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น การดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ป
ขางหนา จะตองนําแนวทางและมาตรการภายใตแผนแมบทฯ มาใชประกอบการพิจารณาจัดทํารวมดวย
เพื่อสนับสนุนการสรางสังคมคารบอนต่ําใหมีความยั่งยืน
๖.๑6) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕ มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางรากฐานความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจ ความปลอดภัย
และสรางโอกาสสําหรับการแขงขัน และใหประเทศไดประโยชนสูงสุดจากการเปนประชาคมอาเซียน
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ยุทธศาสตรฯ นี้ ประกอบดวย ๕ แผนงาน ไดแก (๑) แผนงานการพัฒนาโครงขายรถไฟระหวางเมือง
(๒) แผนงานการพัฒนาโครงขายขนสงสาธารณะเพื่อแกไขปญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล (๓) แผนงานการเพิ่มขีดความสามารถทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงฐานการผลิตที่สําคัญของประเทศ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน (๔) แผนงานการพัฒนาโครงขายการขนสงทางน้ํา และ (๕) แผนงานการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการใหบริการขนสงทางอากาศ รวมวงเงินลงทุนเกือบสองลานลานบาท เมื่อดําเนินการตาม
แผนฯ แลวเสร็จจะสงผลใหตนทุนโลจิสติกสตอ GDP ลดลง ประหยัดระยะเวลาในการเดินทาง และมีความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา
จะตองผลักดันใหการพัฒนาดานการคมนาคมขนสงไดมาตรฐาน และคํานึงถึงสิ่งแวดลอม โดยสนับสนุนให
มีการใชเทคโนโลยีสีเขียวหรือที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีการปลอยคารบอนต่ํา
๖.๑7) วิสัยทัศนประเทศไทย...สูป ๒๕๗๐ กําหนดวา “คนไทยภาคภูมิใจใน
ความเปนไทย มี มิ ตรไมตรี บนวิ ถี ชีวิตแห งความพอเพี ยง ยึ ดมั่ นในวั ฒนธรรมประชาธิ ปไตย และหลั ก
ธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยูใน
สภาวะแวดลอมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความมั่นคง
ดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยูใ น
ประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี” โดยมีหลักการสําคัญคือ (๑) สงเสริมใหการพัฒนาประเทศไทย
ตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง (๒) ปรับโครงสรางเศรษฐกิจประเทศไทยให
พึ่งตนเองและแขงขันไดในตลาดโลก (๓) ปรับโครงสรางทางสังคมใหมีความเอื้ออาทรและพึ่งพาตนเองได
สามารถดํารงอยูอยางมั่นคงภายใต บ ริ บ ทการเปลี่ยนแปลง (๔) รวมมือกันจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพใหเกิดความอุดมสมบูรณ ประชาชนตองดําเนินชีวิตดวยจิตสํานึกในคุณคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ (๕) เสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยควบคูกับการบริหารจัดการที่ดี
เพื่อสรางสันติสุขและความเปนธรรมในสังคมไทย ดังนั้น การดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา จะตองนําวิสัยทัศนประเทศไทยไปถายทอดใหมีความสอดคลอง เชื่อมโยง
และเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนเปนรูปธรรม และมีประสิทธิผล
๖.๑8) นโยบายการพั ฒนาพื้ นที่ เศรษฐกิ จพิ เศษ ประเทศไทยและประเทศ
สมาชิกอาเซียนอีก ๙ ประเทศ รวมตัวกันเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community
(AEC) เพื่อเปนฐานการผลิตและตลาดเดียวกัน มีการเคลื่อนยายสินคาและการอพยพผูคนไดอยางเสรี ดังนั้น
ประเทศไทยจึงไดมีนโยบายการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เพื่อใหเกิดการพัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และ
ความมั่นคงของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน เพิ่มการจางงานและสรางความเปนอยูที่ดีใหกับ
ประชาชน ลดปญหาแรงงานตางดาวที่ลักลอบเขามาทํางานในเมืองหลัก และลดปญหาการลักลอบนําเขา
สินคาเกษตรที่ผิดกฎหมายตามแนวชายแดน โดยใหมีการสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
๔ ดานคือ (๑) การใหสิทธิประโยชนในการลงทุน (๒) การใหบริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (๓) การสนับสนุน
การใชแรงงานตางดาว และ (๔) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและดานศุลกากรในพื้นที่ ซึ่งจะทําใหสามารถ
รองรับกิจกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและสามารถเชื่อมโยงในภูมิภาคไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนใน
ระยะตอไป จะพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่ตอนในที่ไมไดอยูในเขตชายแดน ดังนั้น การดําเนินงานในการ
จัดการทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อมใน ๕ ป ข างหน า จึ งต อ งกํ าหนดมาตรการควบคุ ม คุ ณ ภาพ
สิ่ ง แวดล อ มให ไ ด ต ามมาตรฐานสากลในพื้ น ที่ ที่ จ ะพั ฒ นาเป น เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษซึ่ ง จะเสริ ม สร า ง
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ขีดความสามารถในการแขงขันของพื้นที่ เพื่อใหเปนเมืองนาอยูและปลอดภัย รวมถึงสรางความอยูดีมีสุขแก
ประชาชน
๗) ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของภาครัฐ โดยทั่วไป หนวยงานภาครัฐ
สวนใหญจะปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลเปนหลัก และเจาหนาที่รัฐยังไมไดรับการสงเสริม
ใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหไดประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน ดังนั้น แนวทางการสรางเสริมธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการของภาครัฐ เพื่อใหการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพ จึงควรให
ความสําคัญเรื่องการปรับโครงสรางระบบราชการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการกระจายอํานาจไปยัง
สวนภูมิภาค โดยเฉพาะเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งการบริหารและการพัฒนา
องคความรูแกเจาหนาที่รัฐ เพื่อใหมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยึดมั่นใน
คุณธรรมและจริยธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต มีเหตุผล โปรงใส ตรวจสอบได ปราศจากการแทรกแซงจากฝาย
การเมือง เปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดเขามามีสวนรวม ดังนั้น การดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา จึงควรใหความสําคัญกับการเสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อแกไขปญหาความไม
เปนธรรม และสรางความไววางใจใหกับภาคสวนตางๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ร วมกั บหน วยงานภาครั ฐมากขึ้ น เป ดโอกาสให ภาคส วนต างๆ เข ามามี ส วนร วมในการบริ หารจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในลักษณะการเปนหุนสวนในการพัฒนา
๔.1.2 มิติดานเศรษฐกิจ (Economic Component: E)
เปนการวิเคราะหองคประกอบดานเศรษฐกิจที่มีผลตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประเทศ ประกอบดวย ความเชื่อมโยงกันระหวางเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม การรวมกลุ ม
เศรษฐกิจในภูมิภาค การปรับตัวเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางของการพัฒนาเศรษฐกิจโลกในอนาคต การ
จัดการภาคอุตสาหกรรมไทย และโมเดลการพัฒนาสู “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสําคัญที่
เชื่อมโยงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได ดังนี้
๑) ความเชื่ อ มโยงระหว า งเศรษฐกิ จ และสิ่ ง แวดล อ ม การเจริ ญ เติ บ โตทาง
เศรษฐกิจที่ตองพึ่งพาการเพิ่มขึ้นของการผลิตสินคาและบริการ รวมถึงการสงออกสินคาไปยังตางประเทศ
ทั้งประเทศที่พัฒนาแลวที่กําหนดมาตรฐานสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมาตรฐานสินคาที่ไดรับการ
รับรองฉลากสิ่งแวดลอม (Eco-labelling) และตลาดเกิดใหมซึ่งยังไมมีการกําหนดมาตรฐานสินคาที่สงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมเขมงวดมากนัก สวนความรวมมือดานการคาระหวางประเทศภายใตสมาชิกของ
องคการการคาโลกไดสงเสริมการคาเสรีระหวางประเทศ ลดอุปสรรคทางการคาทั้งที่เปนภาษี และไมใช
ภาษี และสงเสริมการรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่อาจนํามาตรการดานสิ่งแวดลอมมา
เป น ข อ อ า งในการกี ด กั น ทางการค าได จึ งมี ความชั ดเจนว าประเด็ นทางเศรษฐกิ จ มี ค วามเชื่ อมโยงกั บ
สิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้นในอนาคต ดังนั้น การดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
๕ ปขางหนา ควรใหความสําคัญกับการกําหนดมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม สนับสนุนการผลิตสินคาและ
บริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อสรางโอกาสในการรักษาสิ่งแวดลอมและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันดานการคาและการลงทุนระหวางประเทศ รวมถึงเรงบูรณาการกรอบความรวมมือในระดับทวิภาคี
และพหุ ภ าคี ด า นการค า และการลงทุ น ส ง เสริ ม ให ธุ ร กิ จ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และสังคม (Corporate Social Responsibility) รวมถึงสรางสรรคคุณคาเพิ่มรวมกันใหกับ
สังคม (Creating Shared Value) โดยเป น สวนหนึ่งของธุรกิจในอนาคต
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๒) การรวมกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาค การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.
๒๕๕๘ เพื่ อ สร างประชาคมที่ มี ค วามแข็ ง แรง เพิ่ ม โอกาสรับ มือ และปรับ ตัว กับ ความทา ทายจากภาค
การเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และภาวะคุกคามรูปแบบใหม และเพื่อใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดี
มีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ดี และประชาชนมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามารถเคลื่อนยาย
สินคา บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝมืออยางเสรี รวมทั้งสรางเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของ
อาเซียนในเวทีโลก ดังนั้น การดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา
จึงควรคํานึงถึงการปกปอง คุมครองความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู ซึ่งอาจมีอัตราการใช
ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นจนเกินศักยภาพของระบบนิเวศ การควบคุมการใชที่ดินเพื่อขยายกําลังการ
ผลิต และการวางระบบการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทั้งดานพลังงาน การคมนาคมขนสง และการทองเที่ยว
ที่อาจจะสงผลใหเกิดการบุกรุกพื้นที่ปาไม การทําลายระบบนิเวศเพิ่มขึ้น และนําไปสูการสูญเสียความ
หลากหลายของชนิ ด พั น ธุ พื ช และพั น ธุ สั ต ว ที่ อ าศั ย อยู ใ นระบบนิ เ วศ รวมทั้ ง การเร ง จั ด ทํ า มาตรการ
ควบคุ มดู แล และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความยั่งยืน การเตรียมความพรอมดาน
กฎหมายใหเปนสากล การสงเสริมขีดความสามารถในการลงทุนและผลิตสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมให
มีคุณภาพและไดมาตรฐาน และการสรางมาตรการปองกันสินคาที่มีคุณภาพต่ําและไมไดมาตรฐานที่ผลิตได
ในอาเซียน
๓) การปรับตัวเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางของการพัฒนาเศรษฐกิจโลกในอนาคต
เนื่ องจากอั ตราการเจริ ญเติ บโตของประเทศกําลังสู งขึ้ นในป พ.ศ. 2557 ซึ่งมีสาเหตุ สํ าคั ญจากราคา
น้ํามันดิบลดลง ภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาปรับตัวดีขึ้น อัตราดอกเบี้ยต่ํา ขณะที่เศรษฐกิจในทวีปยุโรป
ยังฟนตัวไมตอเนื่อง เชน ประเทศอังกฤษไดโหวตเพื่อขอแยกตัวออกจากกลุมสหภาพยุโรป และรัสเซียไดรับ
ผลกระทบจากการคว่ําบาตรทางการคา รวมถึงราคาน้ํามันที่เปนรายไดหลักมีราคาต่ํา 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
ของประเทศผูผลิตน้ํามัน และความเสี่ยงที่เศรษฐกิจในประเทศแถบยูโรโซนและญี่ปุนจะซบเซาหรือประสบ
ภาวะเงินฝดอยางยาวนาน จึงมีแนวโนมวาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลกจะขยายการลงทุนไปยั ง
ประเทศที่เปนตลาดเกิดใหม โดยเฉพาะตลาดเกิดใหมในเอเชีย (Emerging Asia) เชน จีน และอินเดีย
เนื่องจากเปนแหลงทรัพยากรและแรงงานที่สําคัญ มีประชากรจํานวนมาก และมีการขยายตัวของเมืองและ
ชนชั้นกลางอยางรวดเร็ว รวมถึงมีการเพิ่มการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานในกลุมประเทศเอเซีย และมีการ
เชื่อมเศรษฐกิจเปนเครือขายธุรกิจที่เขมแข็งกับประเทศในทวีปแอฟริกา ตะวันออกกลาง และละตินอเมริกา
ดังนั้น การดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา ควรพิจารณาการ
ลงทุนและพัฒนาเครือขายโครงสรางพื้นฐานใหมีความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค โอกาสทางการคา
การเพิ่ ม ขี ดความสามารถในการแข งขั นด วยการลดต นทุ นการผลิ ต การกํ าหนดมาตรฐานการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการเขาถึงตลาดใหมที่มีการผลิตและการบริโภคสินคาที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ซึ่งมีแนวโนมจะเพิ่มขึ้นในอนาคต อันเปนผลจากมาตรการทางการคาระหวางประเทศ
๔) การจัดการภาคอุตสาหกรรมของไทย ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทสําคัญตอการ
ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จของประเทศมากว า 40 ป แ ล ว และในป ที่ ผ า นมา อุ ต สาหกรรมรถยนต เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร และน้ํามันสําเร็จรูป เปนสินคาสงออกลําดับตนๆ ไปยังประเทศจีน ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา
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เปนหลัก ขณะที่สังคมไดตั้งขอสังเกตตอภาคอุตสาหกรรมวามีสวนทําใหการพัฒนาเศรษฐกิจไมยั่งยืน
เนื่องจากมีการพัฒนาที่เนนการขยายตัวเชิงปริมาณมากกวาดานคุณภาพ หรือสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
โดยอาศัยคาแรงราคาถูก ขาดการพัฒนา และทําหนาที่เพียงรับจางผลิตสินคา เมื่อเศรษฐกิจโลกหดตัว
การผลิตและการสงออกสินคาชะลอตัวตามไปดวย นอกจากนี้ สินคาของประเทศไทยมีราคาตอหนวยสูง
และสินคาหลายชนิดมีลักษณะใกลเคียงกับสินคาที่ผลิตจากประเทศจีนและประเทศในภูมิภาค อยางไรก็ตาม
ประเทศไทยมีแนวทางปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน โดยมุงเนนการพัฒนา
เศรษฐกิจอยางสรางสรรค สรางมูลคาเพิ่มจากนวัตกรรมและมาตรฐานสิ่งแวดลอม และพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่เนนแรงงานฝมือ ดังนั้น การดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา
ควรยกระดับการผลิตที่ใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อผลิตสินคานวัตกรรม มีการพัฒนาตราสินคาหรือ
แบรนดของตัวเองมากขึ้น มีการปรับระบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากแบบเครื่องจักรมาเปนภาคบริการ
มากขึ้น สวนภาครัฐควรสงเสริมการพัฒนาศักยภาพใหเปนแรงงานที่มีทักษะ ฝมือ ใหความรูดานเทคโนโลยี
การผลิตเพื่อใหมีการใชทรัพยากรในการผลิตที่คุมคามากขึ้น การสนับสนุนภาคบริการใหสามารถคาขายกับ
ตางประเทศได พรอมการสรางระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหสามารถทัดเทียมหรือเหนือกวา
นานาประเทศ และแขงขันในเวทีตางประเทศได
๕) โมเดลการพัฒนาสู “ประเทศไทย 4.0” การพัฒนาประเทศมีรูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง ตั้งแตโมเดล ประเทศไทย 1.0 เนนภาคการเกษตร ไปสู ประเทศไทย 2.0 เนน
อุตสาหกรรมเบา และป จจุ บัน ประเทศไทย 3.0 เนนอุตสาหกรรมหนัก และกําลังจะกาวไปสูโมเดล
ประเทศไทย 4.0 ซึ่งเปนการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจ
ที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม เพื่อใหประเทศไทยสามารถพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง หรือภาวะที่
เศรษฐกิจไทยมีการเจริญเติบโตเพียงรอยละ 3 - 4 จึงมีความจําเปนที่จะตองปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ
โดยตอ งขั บเคลื่ อนให เกิ ดการเปลี่ ย นแปลงอย า งน อย 3 มิติ สํา คัญ คือ (1) เปลี่ ยนจากการผลิ ตสิ นค า
โภคภั ณฑ ไปสู สิ นค าเชิ งนวั ตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อ นประเทศดว ยอุต สาหกรรมไปสูการ
ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม และ (3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิต
สินคาไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น ซึ่งแนวคิดประเทศไทย 4.0 มี 2 แนวคิดสําคัญคือ การสรางความ
เขมแข็งจากภายใน และเมื่อภายในเขมแข็งตองเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจโลก โดยการสราง
ความเขมแข็งจากภายใน มี 3 กลไกขับเคลื่อนหลักคือ การยกระดับนวัตกรรมของทุกภาคสวนทั่วประเทศ
การสรางสังคมที่มีจิตวิญญาณของความเปนผูประกอบการ และการสรางความเขมแข็งของชุมชนและ
เครือขาย สวนการเชื่อมโยงกับภายนอก ตองดําเนินควบคูกันไปโดยเปนการเชื่อมโยงกับโลกใน 3 ระดับคือ
เศรษฐกิจภายในประเทศ เศรษฐกิจภูมิภาค และเศรษฐกิจโลก สําหรับเปาหมายของการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรประเทศไทย ๔.๐ คือ การขับเคลื่อน ๕ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมายใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ภายในระยะ ๓ – ๕ ปขางหนา เปนการเปลี่ยน “ปญหาและความทาทาย” เปน “ศักยภาพและโอกาส”
ในการสรางความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนใหกับประเทศอยางเปนรูปธรรม โดยกระบวนทัศนในการพัฒนา
ประเทศภายใตประเทศไทย ๔.๐ มี ๓ ประเด็นสําคัญคือ (๑) เปนจุดเริ่มตนของยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ใน
การขับเคลื่อนประเทศไปสูการเปนประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อยางเปนรูปธรรม (๒) เปน “Reform
in Action” ที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการ
ปฏิรูปการศึกษาไปพรอมๆ กัน และเปนการผลึกกําลังของทุกภาคสวนภายใตแนวคิด “ประชารัฐ” โดยเปน
ประชารัฐที่ผนึกกําลังกับเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยและพัฒนา และบุคลากรระดับโลก ภายใต
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของการ “รูจักเติม รูจักพอ และรูจักปน”ดังนั้น การดําเนินงานในการ
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จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา จะตองนําแนวคิดประเทศไทย 4.0 ไปใช
ผสมผสานกันเพื่อเสริมสรางการเจริญเติบโตของประเทศใหบรรลุตามเปาหมาย
๔.1.3 มิติดานสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural Component: S)
เป นการวิ เคราะห องค ประกอบทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมที่ มี ผ ลต อ การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ ประกอบดวย โครงสรางประชากรมีแนวโนมเขาสูสังคม
ผูสูงอายุ การเพิ่มรายไดของประชากรและการเปลี่ยนแปลงไปสูสังคมเมือง และการเกษตรกับสารเคมีที่ใช
ในการเพาะปลูก สามารถสรุปประเด็นสําคัญที่เชื่อมโยงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได
ดังนี้
๑) โครงสรางประชากรมีแนวโนมเขาสูสังคมผูสูงอายุ สัดสวนประชากรผูสูงอายุ
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากรอยละ 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
ซึ่งหากประเทศไทยมีโครงสรางการผลิตที่ไมกอใหเกิดการสรางมูลคาเพิ่ม และไมพัฒนาคนใหมีทักษะฝมือ
ที่ มี คุ ณภาพมากขึ้ น ผลกระทบที่ จะตามมาคื อค าใช จ ายในการบริ การสุ ขภาพเพิ่ มขึ้ น ภาระพึ่ งพิ งของ
ประชากรผูสูงอายุเพิ่มขึ้น สวัสดิการสําหรับผูสูงอายุไมเพียงพอตอการยังชีพ และระบบบําเหน็จบํานาญมี
ขอจํากัดมากขึ้น ดังนั้น การดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา
ควรใหความสําคัญตอการสงเสริมและพัฒนาทักษะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทํางานที่เหมาะสมกับวัยผูสูงอายุ
สรางบทบาทของผูสูงอายุในการมีสวนรวมตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการ
ถายทอดความรูและสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นแกคนรุนหลังตอไป
๒) การเพิ่มรายไดของประชากรและการเปลี่ยนแปลงไปสูสังคมเมือง ประเทศ
ไทยมีรายไดประชาชาติเฉลี่ยตอคนตอป ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ มีมูลคา ๑๓๑,๕๗๙ บาท ขณะที่ในป พ.ศ.
๒๕๕๕ มีมูลคา ๑๒๙,๒๕๑ บาท การเพิ่มรายไดของประชากรจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
จากชนบทไปเปนเมืองอยางรวดเร็ว และมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคต รวมถึงมีการยาย
ถิ่นฐานเขาสูเมือง หรือเมืองมีการขยายตัวออกไปยังชุมชนรอบนอกพื้นที่เมืองมากขึ้น โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๖
ประเทศไทยมีประชากรอาศัยอยูในเขตเมืองรอยละ ๕๐ ขณะที่ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ มีเพียงรอยละ ๓๖ ของ
ประชากรทั้งประเทศ แมวาปจจุบันประเทศไทยเปนประเทศรายไดปานกลางระดับบน (Upper - Middle
Income Country) แตแนวโนมการขยายความเปนเมืองเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นคือ
การเพิ่มขึ้นของการยายถิ่นฐานของประชากร ปญหาสังคมเมืองรุนแรงยิ่งขึ้น เชน การขาดแคลนที่อยูอาศัย
ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม ความเหลื่อมล้ําทางสังคมและรายได และการใหบริการโครงสรางพื้นฐาน
ของภาครัฐไมทั่วถึง ดังนั้น การดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา
ควรกําหนดนโยบายที่จะมารองรับกับสถานการณการขยายความเปนเมืองที่เพิ่มขึ้น การวางแผนการ
จัดสรรทรัพยากรเพื่อพัฒนาเมืองใหเหมาะสม การวางระบบการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการอยาง
ทั่วถึง และการสรางสิ่งแวดลอมภายในเมืองที่ดีและเปนไปตามมาตรฐาน
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๓) การเกษตรกั บ สารเคมี ที่ ใ ช ใ นการเพาะปลู ก ประเทศไทยมี พื้ น ที่ เ พื่ อ การ
เพาะปลูกในป พ.ศ. ๒๕๔๙ ประมาณ ๑๔๓ ลานไร ซึ่งยังคงทําการเพาะปลูกที่ใชปุยและสารเคมีทางการ
เกษตร และมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีการนําเขาปุยและสารเคมีทางการเกษตรประมาณ ๓.๖
ลานตัน ในป พ.ศ. 2549 และเพิ่มขึ้นเปน ๖.๓ ลานตัน ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งสํานักควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมไดตรวจเลือดเกษตรกรมากกวา ๕ แสนคน เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๔ ใน ๗๔
จังหวัด พบวารอยละ ๓๒ มีผลเลือดอยูในระดับเสี่ยง สํานักระบาดวิทยาไดรายงานวาจํานวนผูปวยที่มี
อาชีพทําการเกษตรไดรับพิษจากสารปองกันกําจัดศัตรูพืชสูงถึงรอยละ ๔๑ ซึ่งจะเห็นไดวา เกษตรกร
นอกจากตองเสียเงินในการซื้อสารเคมีที่มีราคาสูงมาใชในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชแลว ยังไดรับ
สารเคมีเขาสูรางกายทางผิวหนัง การหายใจ และการรับประทานผลผลิตทางการเกษตรที่มีสารพิษตกคาง
อีกทั้งเกษตรกรยังตองเสียคาใชจายในการรักษาอาการเจ็บปวย อันเนื่องมาจากการใชสารปองกันกําจัด
ศัตรู พืช ขณะที่ ภ าครั ฐ จะต องใช จา ยเงิ น งบประมาณในการให บริ การด านอนามัย และสาธารณสุ ขแก
เกษตรกรที่เจ็บปวย และการใชสารเคมียังสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทําใหสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศใน
บริเวณที่มีการใชสารเคมีเสียหาย ซึ่งตองใชระยะเวลานานในการฟนฟูใหระบบนิเวศกลับคืนสูดังเดิม ดังนั้น
การดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๕ ปขางหนา ควรมีมาตรการควบคุม
การใชสารเคมีทางการเกษตร การเครงครัดการใชพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๑ การยกเลิก
การขึ้นทะเบียนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่มีพิษรายแรงตอมนุษย สัตว และสิ่งแวดลอม การใหความรูเกี่ยวกับ
ปุยและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยางตอเนื่องและทั่วถึง และการสงเสริมมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่
ดีสําหรับพืช รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนโดยจัดเก็บจากผูประกอบการที่นําเขา ผลิต และจําหนายสารเคมี
ทางการเกษตร เพื่อนํามาใชในการเยียวยา ชดเชย และสนับสนุนการผลิตที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน
๔.1.๔ มิติดานเทคโนโลยี (Technological Component: T)
เปนการวิเคราะหองคประกอบดานเทคโนโลยีที่มีผลตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของประเทศใน ๕ ปขางหนา ซึ่งพบวาแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีควรใหความสําคัญตอ
เทคโนโลยีสีเขียว ลดการใชทรัพยากรลง และบริโภคที่ไมกอใหเกิดมลพิษ ซึ่งเทคโนโลยีมีสวนสําคัญตอการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนี้
๑) การลดการปลอยกาซเรือนกระจก นวัตกรรมและเทคโนโลยีสีเขียวมีสวนชวยลด
การปลอยกาซเรือนกระจก โดยสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ สนับสนุนใหมีการพัฒนา
พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกเพิ่มมากขึ้น เชน เชื้อเพลิงชีวภาพ พลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย
พลังงานลม พลังงานจากคลื่นทะเล ฯลฯ
๒) การอนุ รั ก ษ และฟ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ และการจั ด การสิ่ งแวดล อ ม
เทคโนโลยีมีสวนชวยสนับสนุนในการอนุรักษ เสริมสราง และฟนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการ
แกไขปญหาวิกฤติดานสิ่งแวดลอม เชน การนําเทคโนโลยีมาจัดการขยะมูลฝอยโดยนําไปผลิตเปนพลังงาน
ไฟฟา เปนตน
๓) การแกไขปญหาภัยธรรมชาติ เทคโนโลยีจะสามารถชวยในการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูล ระบบพยากรณเตือนภัยไดอยางแมนยํา มีความนาเชื่อถือ และชวยในการเฝาระวังอุบัติภัยทาง
ธรรมชาติ การเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการปองกันพื้นที่
เสี่ยงภัยใหสอดคลองกับระดับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
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ดั งนั้ น การดํ าเนิ นงานในการจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อมใน ๕ ป
ขางหนา ควรใหความสําคัญตอการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียว โดยสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยและพัฒนา
ใหแกภาครั ฐ เอกชน และสถาบั นการศึ กษามากขึ้น และสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานที่ทํ าให เกิ ดการใช
ทรัพยากรรวมกันในการศึกษาวิจัยเพื่อลดตนทุนการศึกษาวิจัยและพัฒนา 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 มีดังนี้
๔.2.1 การประเมินสภาพแวดลอมภายนอกประเทศ
1) โอกาส
๑.๑) การจัดทําเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) ตอเนื่องจากเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs)
ซึ่งผูนําประเทศตางๆ ทั่วโลกไดมีการรับรองเอกสาร “Transforming Our World: The 2030 Agenda
for Sustainable Development” และถือเปนพันธะสัญญาทางการเมืองที่ผูนําทุกประเทศทั่วโลกจะใช
เปนแนวทางในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนสูการปฏิบัติ ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๗๓ เพื่อ
แกไขปญหาความยากจนและขจัดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ และรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และรักษา
สิ่งแวดลอม
๑.๒) ความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศมีความเขมแข็ง สงเสริม
การพั ฒ นากลไกภายใต ก รอบความร ว มมื อ ระหวางประเทศ การสนับ สนุน ดานการเงิน การถา ยทอด
เทคโนโลยี การเสริมสรางศักยภาพของบุคลากร องคกร และความรวมมือในการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะ
การลดการปลอยกาซเรือนกระจก การปรับตั วเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ การเตรียม
ความพรอมรับมือกับภัยธรรมชาติ และการพัฒนามุงสูเศรษฐกิจสีเขียว
๑.๓) การรวมกลุมเปนประชาคมอาเซียนที่มีการสงเสริมการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดานการคมนาคมขนสง เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศสมาชิกและประเทศนอกภูมิภาค ซึ่งจะสงผล
ตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย ทําใหเกิดโอกาสการใชประโยชนจากฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติในระดับภูมิภาครวมกัน
๑.๔) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีจากตางประเทศ การไดรับการสนับสนุน
ความรวมมือดานเทคโนโลยีจากตางประเทศ พรอมกับมีการถายทอดเทคโนโลยีใหแกเจาหนาที่ของประเทศไทย
เพื่อใหเกิดการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมีการตอยอดการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ
และสรางมูลคาทางการตลาดดานสิ่งแวดลอม
๑.๕) แนวโนมกระแสการตื่นตัวเรื่องการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จากการที่
ทรัพยากรในโลกมีอยูอยางจํากัด แตจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหประเทศตางๆ เห็นความสําคัญ
ของการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด โดยหันมาให
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ความสําคัญตอการผลิตสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น และสงเสริมใหผูบริโภคเลือกซื้อสินคาที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมดวย
๑.๖) วิกฤตความมั่นคงดานอาหารและพลังงานของโลก ทําใหเกิดความตองการ
สินคาเกษตรเพื่ออาหารและพลังงานมากขึ้น ประเทศไทยมีการผลิตพืชที่เปนอาหารและพลังงานสําหรับใช
ภายในประเทศไดอยางเพียงพอ และสามารถสงผลผลิตบางสวนไปจําหนายยังตางประเทศได จึงเปนโอกาสให
ประเทศไทยมีการกําหนดพื้นที่ปลูกพืชเพื่อวัตถุประสงคทั้งสองดานใหสมดุลกัน
๑.๗) จํ า นวนนั ก ท อ งเที่ ย วภายในประเทศและจากต า งประเทศที่ เ ดิ น ทาง
เขามาทองเที่ยวในประเทศไทย เนื่องจากความสวยงามของสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ หรือสถานที่
ที่เปนเอกลั ก ษณ ของวั ฒ นธรรมไทย จึ งเปนโอกาสในการพัฒนาและบริห ารจัดการการทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมใหเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ และใหมีการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของชุมชนใน
ทองถิ่นที่มีความเปนอัตลักษณ
๒) ภัยคุกคาม
๒.๑) กฎ ระเบียบ และขอตกลงตามพันธกรณีระหวางประเทศ รวมถึงการนํา
มาตรการที่ไมใชภาษีที่เกี่ยวของกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ประเทศ และกลุม
ประเทศพัฒนาแลว ไดใชเปนเครื่องมือในการกีดกันทางการคาตอการสงออกสินคาของประเทศไทยมากขึ้น
๒.๒) ความผันผวนของภาคเศรษฐกิจโลกในระยะที่ผานมา ทําใหเกิดปญหา
เศรษฐกิจตกต่ําในหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุน รัสเซีย ฯลฯ ซึ่งสงผลกระทบตอการ
สงออก และรายไดของประเทศ ขณะเดียวกันราคาน้ํามันดิบถูกลง ทําใหประเทศที่มีรายไดหลักจากน้ํามัน
ไดรับผลกระทบอยางรุนแรง จึงลดการนําเขาสินคาจากประเทศไทย สงผลใหการสงออกสินคาของประเทศ
ไทยต่ําลง และมีรายไดเพื่อนํามาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนอยลง
๒.๓) การรวมกลุ ม เป น ประชาคมอาเซี ย นส ง ผลกระทบต อ การจั ด การ
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล อมของประเทศไทย ดั งนี้ (๑) การพัฒนาระบบโครงสร างพื้ นฐานจะ
เอื้ออํานวยใหการเดินทางติดตอกันสะดวกมากขึ้น สงผลใหประชากรจากประเทศเพื่อนบานอพยพเขามาตั้ง
ถิ่นฐานในประเทศไทยเพื่ อใช แรงงานมากขึ้น ทําใหเกิดประชากรแฝงจํานวนมาก และการเพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวทําใหมีปริมาณน้ําเสีย ขยะชุมชน และการใชพลังงานเพิ่มขึ้นตามมา อีกทั้งมีผลตอการบริการ
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของหนวยงานรัฐที่ทําไดไมทั่วถึงและเพียงพอกับความตองการของ
จํ านวนประชากรที่ เพิ่ ม ขึ้ น และ (๒) สภาพลั ก ษณะภู มิ ประเทศ และภู มิ อากาศที่ คล ายคลึ งกั น ทํ าให
ความสามารถในการผลิตสินคาภาคเกษตร - อุตสาหกรรม และการเพาะปลูกพืชชนิดเดียวกันกับประเทศ
เพื่อนบาน จะกลายเปนคูแขงในการผลิตสินคาเกษตรรายใหม และจะสงผลใหปริมาณการสงออกสินคาของ
ประเทศไทยลดลง ทําใหตองมีการแขงขันในการลดตนทุนการผลิต หรือขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นซึ่งทําให
เกิดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากขึ้น
๒.๔) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลใหเกิดภัยธรรมชาติ
เชน ภัยแลง น้ําทวม ดินถลม การกัดเซาะชายฝง การระบาดของโรคติดตอในคนและสัตว ฯลฯ ทําใหเกิด
ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และรัฐตองสิ้นเปลืองงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายใน
การซ อ มแซม เยี ย วยา และชดเชยความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น รวมถึ ง การเตรี ย มการป อ งกั น เพื่ อ รั บ มื อ
ภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต
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๒.๕) การเขามาใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพของชาวตางชาติในเชิงธุรกิจ การขอจดสิทธิบัตรการพัฒนาพันธุพืช และการใชประโยชนพืชพื้นถิ่น
ของไทย รวมถึงการเขามาถือครองที่ดินของนักลงทุนตางชาติผานนอมินีคนไทย เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย
๒.๖) ปญหามลพิษขามพรมแดน โดยเฉพาะหมอกควัน น้ําเสีย ขยะมูลฝอย
และสารอันตรายขามแดน รวมถึงการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพรมแดน โดยเฉพาะทรัพยากรน้ํา
จากการสร างเขื่อนในลุม น้ําโขงของประเทศจีนที่มีการวางแผนการกอสรางเขื่อน ๒๘ แหง ซึ่งขณะนี้
กอสรางแลวเสร็จ ๖ แหง ขณะที่ประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม มีแผนการกอสรางเขื่อนและ
โครงการไฟฟาพลังน้ํา บริเวณแมน้ําโขงตอนลาง จํานวน ๑๒ โครงการ การกอสรางเขื่อนของประเทศจีน
กอใหเกิดผลกระทบตอพื้นที่ลุมน้ําโขงตอนลาง จากสภาพที่ที่น้ําเคยทวมถึงกลับลดระดับลง และทําลาย
ความมั่นคงทางอาหารของประเทศลุมน้ําโขงตอนลาง เนื่องจากตะกอนดินและสารอาหารที่สมบูรณถูก
เก็บกักไวในเขื่อนสงผลตอการทําเกษตรริมฝง และเกิดการกัดเซาะตลิ่งตามมา
๔.2.๒ การประเมินสภาพแวดลอมภายในประเทศ
1) จุดแข็ง
๑.๑) ลักษณะที่ตั้งของประเทศไทยซึ่งตั้งอยูในแนวเขตเสนศูนยสูตร ทําใหมี
ทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมาก และมีความหลากหลายทางชีวภาพ จึงเปนขอไดเปรียบดานความมั่นคง
ทางอาหาร รวมทั้งสภาพภูมิศาสตรของประเทศที่ตั้งอยูจุดศูนยกลางการเชื่อมโยงกับภูมิภาคตางๆ จึงเปน
ขอไดเปรียบและจุดแข็งตอการพัฒนาดานการคาและการลงทุนกับตางประเทศ
๑.๒) ประเทศไทยอยูระหวางการปฏิรูปดานสิ่งแวดลอม รัฐบาลไดใหความสําคัญ
ตอการแกไขปญหาทรัพยากรปาไม การจัดสรรที่ดินใหกับประชาชนและชุมชนที่ไรที่ดินทํากิน การกัดเซาะ
ชายฝง อุทกภัยและภัยแลง ขยะและน้ําเสีย รวมทั้งการแกไขพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พระราชบัญญัติดานสิทธิชุมชนกับการรวมจัดการฐานทรัพยากร พระราชบัญญัติการมี
สวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พระราชบัญญัติองคการอิสระสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพ และพระราชบัญญัติเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม รวมถึงการใหใบอนุญาต
โครงการหรือกิ จกรรมที่ มี ผ ลกระทบต อทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดลอม และสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน ตองผานกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนอยางทั่วถึง และครอบคลุมผูที่ไดรับผลกระทบ
และผูมีสวนไดเสีย และการปฏิรูประบบการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (EIA และ EHIA)
๑.๓) การมีนโยบายการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อรองรับการคา
บริเวณชายแดนจากการเขารวมกลุมประเทศอาเซียน โดยรัฐบาลไดจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีหนวยงานภาครัฐและเอกชนรวมเปนคณะกรรมการ เพื่อกํากับใหมีการจัดการที่
เหมาะสม
๑.๔) การเป น ฐานการผลิ ต สิ น ค า อุ ต สาหกรรมที่ ส งออกไปยั ง ต า งประเทศ
หลายดาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมอาหาร
ที่สรางรายไดหลักแกประเทศ
๑.๕) การจัดใหมีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง ทําใหประชาชน
สามารถเดินทางสัญจรไดสะดวกสบายทั่วประเทศ และยังจัดระบบใหเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน จึงทําให
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ระบบการติดตอสื่อสารสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งมีการบริการดานการแพทยที่ดีเลิศในภูมิภาค และระบบ
การเงินและการธนาคารที่เขมแข็ง
๑.๖) ความใสใจและตระหนักตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพมากขึ้นของประชาชน
โดยเฉพาะการบริโภคสินคาเกษตรอินทรียเพิ่มขึ้น เกษตรกรปลูกพืชตามหลักวิธีปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ผูประกอบการดําเนินธุรกิจโดยผลิตสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น มีความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม (Corporate Social Responsibility: CSR) และแบงปนและเอื้อตอกันเพื่อสรางคุณคาใหกับ
สังคม (Creating Shared Value: CSV)
๑.๗) การมีหนวยงาน องคกร และบุคลากรที่มีการดําเนินภารกิจดานการอนุรักษ
ฟนฟู และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใชเปนแนวทาง รวมถึงการมีเครือขายสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระจายอยูทั่วทุกภูมิภาค และลุมน้ํา
๒) จุดออน
๒.๑) การบริหารประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดําเนินไปอยางเชื่องชา
และหยุดชะงักหลายครั้ง เนื่องจากปญหาความขัดแยงทางการเมือง และการทุจริตคอรรัปชั่น รวมถึง
ประสิทธิภาพการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ และการดําเนินนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมที่ขาดความตอเนื่อง และไมไดรับความสนใจ
๒.๒) การกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณแบบของสังคมไทย จะสงผลให
แรงงานภาคการผลิตที่มีความสามารถมีไมเพียงพอ รวมทั้งทําใหวัยแรงงานที่มีอยูไมสามารถเขารวม
กิจกรรมการพัฒนาการสงเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางเต็มที่
๒.๓) การขาดความรู ความเขาใจตอแนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เนื่องจากแรงงานสวนใหญยังไมมีความรู ความเขาใจในเรื่องนี้ จึงทําใหการออกแบบ
การพัฒนาชิ้นงาน และการปฏิบัติงานขาดการคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รวมถึงการขาดทักษะฝมือเฉพาะดานที่ตองใชในการปฏิบัติงาน
๒.๔) การส งเสริ ม การพั ฒนาและถ ายทอดเทคโนโลยีเพื่ อใชใ นการบริ ห าร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดลอมยังมีนอย เนื่องจากเทคโนโลยีที่ใชอยูในปจจุบันยังเปนเพียง
เทคโนโลยีขั้นกลางที่ไมสามารถนําไปใชเสริมสรางการผลิตใหเกิดผลิตภาพสูงสุดได จึงมีการนําเขาเทคโนโลยี
จากตางประเทศเป น หลั ก ทํา ใหตองเสียงบประมาณจํานวนมาก
๒.๕) การถู ก ละเมิ ดทรั พย สิ นทางป ญ ญา ประเทศไทยถู กละเมิ ดทรั พย สิ น
ทางปญญาที่รุนแรงมาอยางตอเนื่อง และไมมีมาตรการการบังคับใชทางกฎหมายอยางเขมงวด สงผลให
ขาดแรงจูงใจในการออกแบบสินคาและเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๒.๖) การสนั บสนุ นการวิ จัย และพั ฒ นาจากหน ว ยงานภาครั ฐ ยั งขาดความ
จริงจังและตอเนื่อง ทําใหสินคาและผลิตภัณฑที่มีอยูไมไดรับการพัฒนาตอยอดใหเกิดการใชทรัพยากรอยาง
คุมคาหรือสรางมูลคาเพิ่มได
๒.๗) การปฏิบัติงานของหนวยงานที่รับผิดชอบ และหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การบริหารจั ดการทรัพยากรธรรมชาติ แ ละสิ่งแวดลอมยังขาดการบูร ณาการ จึงทําใหการบริหารงาน
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ยังคงเปนแบบแยกสวน โดยเปนไปเฉพาะตามภารกิจหนาที่ ทําใหการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล อ มไม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ผ ลให ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มยั ง คงมี
ความเสื่อมโทรมลงทั่วประเทศ
๒.๘) การจัดทํา พัฒนา และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไมมีการประสานงานและบูรณาการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ทําให
ไมสามารถออกกฎหมายที่จะนํามาใชเปนเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล อ มให แ ก ห น ว ยงานภาครั ฐ หรื อ ภาคส ว นอื่ น ที่ จ ะสนั บ สนุ นให ก ารปฏิ บั ติ ง านเป น ไปได อ ย า ง
มีประสิทธิภาพ อีกทั้งการบังคับใชกฎหมายยังไมมีความเขมงวดเพียงพอ
๒.๙) การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยังไมมีประสิทธิภาพ และเปนมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงไมมีความครอบคลุม และไมมีการบูรณาการรวมกัน
กับฐานขอมูลอื่น ทําใหไมมีการพัฒนาและนําไปใชใหเกิดประโยชนอยางแทจริง
๒.๑๐) การถายโอนภารกิจดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นขาดบุคลากร เครื่องมือ และความรู ความเขาใจในการจัดการและแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในพื้นที่ รวมทั้งผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมไดใหความสนใจตอการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง
๒.๑๑) การจัดโซนนิ่ง การบังคับใชผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะเพื่อใหเกิด
ประโยชนในการจัดวางนโยบาย โครงการ และการใชประโยชนที่ดิน สําหรับเปนแนวทางในการสรางหรือ
พัฒนาเมือง สวนของเมือง หรือบริเวณเฉพาะแหง ยังดําเนินการไมครอบคลุมทั่วประเทศ จึงทําใหเมือง
สวนใหญไมมีความเปนระเบียบตามลักษณะผังเมือง และการบังคับใชผังเมืองไมมีประสิทธิภาพ
๒.๑๒) การจัดสรรงบประมาณเปนไปตามกรอบโครงสรางของหนวยงานยัง
ไมสะทอนถึงความตองการในการพัฒนาของแตละพื้นที่ และยังไมมีการบูรณาการงบประมาณ กิจกรรม
บุ ค ลากร และเครื่ อ งมื อ เพื่ อ ให ก ารจั ด การและแก ไ ขป ญ หาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
มีประสิทธิผล
๒.๑๓) ความเหลื่อมล้ําของสังคมทั้งดานรายได และโอกาสในการเขาถึงการ
บริก ารของรั ฐ และการเข าถึ งทรั พยากรธรรมชาติ ซึ่งสรางความขัดแยงทางสังคม รวมถึงรายไดของ
ประชากร เมื่อพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์จีนี พบวาในป พ.ศ. ๒๕๕๖ อยูที่ระดับ ๐.๔๖๕ เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา นับวาดีขึ้น แตคาสัมประสิทธิ์จีนีในระดับนี้ยังถือวาอยูในเกณฑสูง (๐.๔ – ๐.๕) หรือการที่ผูมีรายได
นอยไมมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม และมีการกระจายการถือครองที่ดินไมเปนธรรม
๔.๓ การนําผลจากการวิเคราะห SWOT Analysis ไปกําหนดกลยุทธ
ผลจากการวิเคราะห SWOT Analysis โดยใชวิธีการวิเคราะหแบบ TOWS Matrix เพื่อนํามาใช
เปนแนวทางในการจัดทํากลยุทธการสงเสริมและพัฒนาจุดแข็ง การปรับปรุงแกไขจุดออน การเสริมสรางโอกาส
และการลดวิกฤตและภัยคุกคาม ดังนี้
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๔.๓.1 กลยุทธการสงเสริมและพัฒนาจุดแข็ง
1) ผลั กดั นการปฏิรูปดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แ ล ะ ส ง เ ส ริ ม
กระบวนการมี สวนรวมของประชาชนในการรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ และรวมติดตามประเมินผล
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทุกสาขา รวมทั้งเรงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ
ใหแลวเสร็จและประกาศใชโดยเร็ว รวมถึงขับเคลื่อนแนวทางและมาตรการที่จะนํามาชวยแกไขปญหาการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม การประเมินดานสิ่งแวดลอมในระดับนโยบายและยุทธศาสตร
และระบบการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
๒) สรางศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนเพื่อเตรียมการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสมในการรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษ การเขาสูเศรษฐกิจอาเซียน การเจริญเติบโตของเมือง และการยกฐานะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น รวมทั้งการกําหนดมาตรการการติดตามตรวจสอบการปลอยทิ้งของเสีย และการใชสารเคมีในพื้นที่
อุตสาหกรรมที่เปนฐานการผลิตสินคา เพื่อมิใหเกิดผลกระทบตอชุมชนขางเคียงและตอสิ่งแวดลอม
๓) สนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหเพียงพอตอการใหบริการทั่วประเทศ
เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงการบริการของรัฐไดทั่วถึง และเปนธรรม และชวยใหประชาชนไดรับขอมูล
ขาวสารดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยงายและสะดวก
๔) สงเสริมใหประชาชนเกิดความรู ความเขาใจและความตระหนักตอทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมที่มีสวนสัมพันธกับสุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมี
และอาหารที่ผลิตมาจากการเกษตรอินทรีย และแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
๕) สนั บสนุ นการดํ าเนิ นงานด านสิ่ งแวดล อมในภาคส วนต างๆ ได แก ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนที่มีบทบาทสําคัญตอสังคมเพื่อใหเกิดการแบงปน เกิดความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม (Corporate Social Responsibility: CSR) และสรางสรรคคุณคารวมใหแก
สังคม (Creating Shared Value: CSV)
๖) นํ า ความได เ ปรี ย บจากที่ ตั้ ง ตามสภาพภู มิ ศ าสตร ม าช ว ยในการวางแผน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ ซึ่งการมีสภาพภูมิอากาศแบบรอนชื้น
มีปริมาณน้ําฝนอยูใ นเกณฑที่ดี โดยเฉลี่ย ๑,๕๗๐ มิลลิเมตรตอป คุณภาพดินโดยรวมอยูใ นเกณฑที่ดี
เปนสภาพที่เหมาะแกการฟนฟูสภาพปา และสงเสริมใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
๗) นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศ
เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีความเปนอยูและใชชีวิตอยางพอเพียง และสงเสริมใหมีการผลิตและการบริโภค
ในวิถีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อเปนภูมิตานทานจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
รวมทั้งสรางความรวมมือกับตางประเทศเพื่อสรางเครือขายการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๘) สนับสนุนการทํางานรวมกันระหวางภาคีการพั ฒ นาเพื่อใหเกิดการอนุรักษ
ฟ น ฟู และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอม โดยการสรางเครือขายการอนุรักษ
การถ า ยทอดการเรี ย นรู ร ว มกั น และการจั ด เวที แ ลกเปลี่ ย นความรู ด า นการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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๙) ให ค วามสํ า คั ญ ต อ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ ดั ง ที่
ทุกประเทศไดมุงมั่นตอการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในทุกกิจกรรม โดยการรวมมือในการผลิตและ
บริโภคสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการสนับสนุนการยกระดับสินคาใหไดมาตรฐาน
เดียวกันในระดับภูมิภาค โดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
๑๐) สงเสริมการพัฒนาดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากตางประเทศ ซึ่งจะชวยลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสนับสนุนใหการจัดการสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น จึงเปนโอกาสที่จะไดรับ
การถายทอดและนํามาประยุกตใชเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ
๔.๓.๒ กลยุทธการปรับปรุงแกไขจุดออน
1) กําหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมี
ทิศทางที่ชัดเจนและตอเนื่อง พรอมทั้งผลักดันใหเปนนโยบายระยะยาวเพื่อใหรัฐบาลใชเปนกรอบทิศทาง
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง โดยกําหนดไวในนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
และผลักดันใหมีการนําไปปฏิบัติ รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณอยางเพียงพอ และสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการดําเนินโครงการ ตลอดจนสงเสริมหลักธรรมาภิบาล
๒) พัฒนา และปรับปรุงลักษณะงานใหสอดคลองและเหมาะสมกับผูสูงอายุ รวมถึง
ผูที่จะตองไดรับการพัฒนาศักยภาพเพื่อมีโอกาสทํางานที่ยกระดับสมรรถนะสูงขึ้น โดยเฉพาะงานสีเขียว
(Green Jobs)
๓) สงเสริมและพัฒนาความรู รวมถึงฝมือแรงงานในทุกระดับ และทุกกลุมอาชีพ
ใหเหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู และสอดคลองกับความตองการทั้งในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการ เพื่อเปนการเพิ่มผลิตภาพของแรงงาน
๔) สงเสริมการลงทุนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อกาวขามจากเทคโนโลยี
ขั้นกลางสูเทคโนโลยีขั้นสูง และเพื่อใหมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาอุตสาหกรรมดานการผลิต
รวมถึงธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมทั้งให มีการถายทอด
เทคโนโลยีไปสูระดับชุมชน เพื่อใหสามารถแกไขปญหาในพื้นที่ของตนเองไดเปนผลสําเร็จ
๕) สรางแรงจูงใจในภาคเอกชนโดยเพิ่มการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนารวมกับ
สถาบั น การศึ ก ษา และหน ว ยงานภาครั ฐ ที่ มี ศั ก ยภาพ สํ า หรั บ นํ า มาจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม และมีการจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีที่ไดพัฒนาขึ้น
๖) สรางเครือขายรวมกันกับภาคีการพัฒนาเพื่อการประชาสัมพันธ ใหความรูและสราง
ความตระหนักดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหแกกลุมเปาหมาย เพื่อรวมกันดําเนินงาน ติดตามผลการ
ดําเนินงาน เฝาระวัง และรายงานการเปลี่ยนแปลงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ
๗) สนับสนุนใหมีการบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทั้งดานกิจกรรม งบประมาณ และบุคลากรในภารกิจที่เกื้อหนุนกัน เพื่อสรางความรวมมือในการแกไข
ปญหาอยางเบ็ดเสร็จ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๘) ปรับปรุง และแกไขกฎหมายที่มีอยูใหเปนปจจุบันและสอดคลองกับสภาพปญหา
ที่เกิดขึ้น รวมทั้งใหมีการตรากฎหมายใหมที่เปนปญหาตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และกฎหมายที่บังคับใชอยูในปจจุบันยังไมครอบคลุม
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๙) มี ก ารจั ด ทํ า ฐานข อ มู ล ด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มรายสาขา
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ
๑๐) ทบทวน และปรับปรุงรูปแบบการถายโอนภารกิจดานการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหมีความเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาแกไข
ประเด็นที่ยังคงเปนอุปสรรคตอการถายโอนเพื่อใหสามารถถายโอนภารกิจไดสําเร็จลุลวงดวยดี
๑๑) มีการจัดสรรที่ดินแกผูไรที่ดินทํากิน ใหสามารถเขาใชประโยชนเพื่อการยังชีพ
พรอมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหผูยากไร และไรที่ดินทํากินสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมั่นคง โดยสนับสนุน
อยางครบวงจร เชน การพัฒนาอาชีพ การเก็บออมในชุมชน การเปนสมาชิกของชุมชน ฯลฯ
๔.๓.๓ กลยุทธการเสริมสรางโอกาส
1) ปรับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจใหมีการอนุรักษมากยิ่งขึ้น หรือการพัฒนา
เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เพื่อปองกันการกีดกันทางการคาจากนโยบายการเมืองระหวางประเทศ
อนุสัญญา พันธกรณี และขอตกลงระหวางประเทศ
๒) สรางความเขมแข็งในความรวมมือกับประเทศตางๆ ในภูมิภาค โดยเฉพาะการ
รวมกลุมเปนประชาคมอาเซียน และกลุมภูมิภาคลุมน้ําโขง เพื่อรวมมือกันในการแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมขามแดนในเรื่องตางๆ เชน ปญหาทรัพยากรน้ํา ปญหาขยะอิเล็กทรอนิกส ปญหาหมอกควัน
และปญหาการลักลอบคางาชาง หรือปญหาทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ
๔.๓.๔ กลยุทธการลดวิกฤติและภัยคุกคาม
1) สงเสริมใหมีการปฏิบัติตามแนวทางที่ระเบียบกําหนด รวมทั้งสรางกลไกรองรับ
เพื่อใหมีการเตรียมการและดําเนินการแกไขในสวนที่เปนอุปสรรคไดอยางเหมาะสม จากการเขารวมเปน
สมาชิกในองคกรระหวางประเทศ รวมถึงการเปนสมาชิกภายใตอนุสัญญา พันธกรณี และขอตกลงระหวาง
ประเทศ
๒) สงเสริมแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานความรู โดยพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่เหมาะสม ผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใหมีการใชทรัพยากรอยางคุมคา และเพิ่มผลิตภาพ
ของการผลิต
๓) สงเสริมการพัฒนาการผลิตสินคาทางการเกษตรของประเทศใหมีคุณภาพและ
ปลอดภัย ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย และแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เพื่อสรางมูลคาการสงออก
ที่แตกตางจากการสงออกสินคาทางการเกษตรจากภูมิภาคเดียวกัน และมีการพัฒนาตอยอดสินคาใหมี
ความเปนเอกลักษณ
๔) เรงรัดใหมีการจัดทําฐานขอมูลดานทรัพยากรชีวภาพ รวมทั้งขอมูลการใชประโยชน
จากทรัพยากรชีวภาพใหครบถวน
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ส่วนที่ ๓
แนวคิด หลักการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

สวนที่ 3
แนวคิด หลักการ วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และยุทธศาสตร
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 25๖๐ - 25๖๔
การจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไดนอมนําพระราชดํารัส และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มากําหนดเปน
แนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของเกิดความ
ตระหนักตอการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางรอบคอบ เปนไปตามหลักวิชาการ มีเหตุผล
มีความพอประมาณ มีความถูกตอง เหมาะสมและเปนธรรม ขณะเดีย วกัน เปน การสรางภูมิคุมกันใหแก
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยเนนการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่มุงถึงประโยชนอยางแทจริงตอประเทศชาติทั้งในรุน
ปจจุบันและอนาคต รวมทั้งใหความสําคัญตอหลักการสําคัญตางๆ เชน หลักการมีสวนรวมของประชาชน
หลั กสิทธิ มนุ ษยชน หลั กการการกระจายอํ านาจ ฯลฯ ตลอดจนประเด็ นการปฏิ รูปประเทศที่ เกี่ ยวข อง
กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รางกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป และทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ทั้งนี้ เพื่อใหมีการบูรณาการ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ผสมผสานกับการพัฒนาประเทศดานเศรษฐกิจ
และสังคม ที่จะนําไปสูการสรางสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศอยางแทจริง
แผนจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ที่ จั ด ทํ า นี้ มี ค วามสอดคล อ งกั บ
แนวทางการพัฒ นาของยุ ทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ภายใต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑2 (พ.ศ. ๒๕60 - 2564) ซึ่งไดใหความสําคัญกับวาระ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกหลังป พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) และประเด็นสําคัญที่ตองเรงดําเนินการ ไดแก
การสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดลอม การแกไขปญหาวิกฤติ
สิ่งแวดล อมเพื่ อลดมลพิ ษที่เ กิ ดจากการผลิตและการบริโ ภค การพัฒ นาระบบบริหารจัดการที่โ ปรงใส
เปนธรรม การสงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การเตรียมความพรอมในการลด
การปลอยกาซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รวมถึ ง การจั ด การเพื่ อ ลดความเสี่ ย งจากภั ย พิ บั ติ ธ รรมชาติ ดั ง นั้ น การดํ า เนิ น การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชวงระยะ ๕ ปขางหนา จะมีทิศทางและแนวทางที่ชัดเจน บนพื้นฐาน
การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สามารถขับเคลื่อนสูการปฏิบัติไดอยางบูรณาการ และบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเปาหมายและตัวชี้วัดของแผนระดับชาติทั้ง ๒ ฉบับดังกลาว
สาระสําคัญของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕60 - 2564 ประกอบดวย แนวคิด
หลักการการบริหารจัดการ วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน
และแนวทางการปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๕๑

1.

แนวคิด
๑.๑ นอมนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเปนแนวทาง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งทรงมีพระราชดํารัสเมื่อครั้งเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๑ ดังความตอนหนึ่งวา
“...ทุกวันนี้ ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพรอมมูล ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล ซึ่งเรา
สามารถนํามาใชเสริมสรางความอุดมสมบูรณ และเสถียรภาพอันถาวรของบานเมืองไดเปนอยางดี ขอสําคัญ
เราต องรู จั กใช ท รั พ ยากรนั้ น อย า งฉลาดคือ ไมนํ ามาทุ มเทใชใ หสิ้ น เปลื องไปโดยไรป ระโยชน หรือ ได
ประโยชน ไมคุมคา หากแตระมัดระวังใชดวยความประหยัดรอบคอบ ประกอบดวย ความคิดพิจารณา
ตามหลักวิชา เหตุผล และความถูกตองเหมาะสม โดยมุงถึงประโยชนแทจ ริงที่จ ะเกิดแกป ระเทศชาติ
ทั้งในปจจุบันและอนาคตอันยืนยาว...”
๑.๒ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) เปนแนวทางหลัก
ในการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บนแนวทาง
ของความพอประมาณ ความมีเหตุผล และใชองคความรูทั้งทางวิชาการ และภูมิปญญาทองถิ่น ประกอบ
การตัดสินใจ โดยคํานึงถึงความถูกตองและเปนธรรมในการสรางภูมิคุมกันแกฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งเพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรมในทุกภาคสวน และทุกระดับ โดยยึดคน
และชุมชนทองถิ่นเปนศูนยกลางการพัฒนา และวางแนวทางการบริหารจัดการอยูในทางสายกลาง เหมาะสม
และมีการบูรณาการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ผสมผสานกับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และสังคม ซึ่งจะนําไปสูการสรางสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
2.

หลักการ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมี 10 หลักการที่สําคัญ ดังนี้

๒.๑ การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) เปนหลักการที่ใหความสําคัญกับการพัฒนา
ประเทศอยางมีดุลยภาพ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งจะตองเกื้อกูลและไมกอใหเกิดความขัดแยง
ตอกัน โดยการขยายตัวทางเศรษฐกิจมี การพัฒนาอยางมีคุณภาพและแขงขัน ได ตองคํานึงถึงขีดจํากัด
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่จําเปนตองสงวน และรักษาไวใชประโยชนไดอยางยาวนาน โดยมีการใช
ทรั พยากรทุ กชนิ ดอย างประหยั ด มี ประสิ ทธิภาพสูงสุด และไมสงผลกระทบตอความตองการของสังคม
ทั้งในปจจุบันและอนาคต
๒.๒ การบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศ (Ecosystem Approach) เปนหลักการที่คํานึงถึงความสัมพันธ
เชิงระบบหรือองครวม (Holistic Approach) เพื่อการดํารงอยูของระบบนิเวศอยางสมดุล และตอบสนอง
ตอความตองการของมนุษย เพื่อใหสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
โดยมีการบูรณาการดานการจัดการที่ดิน น้ํา และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในบริเวณนั้น ใหเกิดความสมดุล ทั้งการอนุรักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชประโยชนอยางยั่งยืน และการแบงปนผลประโยชนอยางเทาเทียมและ
เปนธรรม

๕๒

๒.๓ การระวังไวกอน (Precautionary Principle) เปนหลักการจัดการเชิงรุกที่เนน การปองกัน
ผลกระทบลวงหนา โดยสรางระบบภูมิคุมกันใหกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะพื้นที่
ที่มีระบบนิเวศที่เปราะบางและพื้น ที่เสี่ยง เพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และคํานึงถึงกิจกรรม
ที่จะกอใหเกิดความเสี่ยงและเปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษยหรือสิ่งแวดลอม
๒.๔ ผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluters Pay Principle: PPP) เปนหลักการของการนําเครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตรมาใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยผูกอมลพิษหรือผูกอความเสียหาย
ตอสิ่งแวดลอมตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตอสุขภาพของมนุษย
หรือสิ่งแวดลอม
๒.๕ ผูไดรับผลประโยชนเปนผูจาย (Beneficiaries Pay Principle: BPP) เปนหลักการการสงเสริม
ความรับ ผิดชอบ โดยสรา งแรงจูงใจใหผูที่ไดรับ ผลประโยชนเ ปน ผูจา ยคา ตอบแทนใหกับ ผูใหบริการ
ดานระบบนิเวศทั้งที่อยูตนทาง และปลายทาง รวมถึงสรางความเปนธรรมใหกับผูเสียประโยชน เพื่อลด
ความขัดแยงทางสังคมอันเกิดจากการนําทรัพยากรธรรมชาติไปใชประโยชน และทําใหเกิดผลลัพธที่ทุกสวน
ที่เกี่ยวของไดรับประโยชนรวมกัน
๒.๖ ความเปนหุนสวนของรัฐ - เอกชน (Public - Private Partnership: PPP) เปนหลักการที่ใช
สรางการรวมรับผิดชอบ และควรนํามาใชควบคูกับหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย เพื่อสงเสริมใหภาคเอกชน
เขามาลงทุนและมีบทบาทในการจัดการสิ่งแวดลอมมากขึ้น รวมทั้งเปนหลักการการดําเนินโครงการแบบ
การบริการสาธารณะใหเกิดความสําเร็จ รวมถึงเกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวาง
รัฐและภาคสวนอื่นที่ไมใชรัฐ
๒.๗ ธรรมาภิบาล (Good Governance) เปนหลักการการบริหารจัดการที่ดีที่ทุกหนวยงานควรนํามาใช
เปนแนวทางในการบริหารงาน ทั้งในดานศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกตองชอบธรรมทั้งปวง
ซึ่งวิญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ เพื่อสงผลใหองคกรมีความสรางสรรค มีศักยภาพและประสิทธิภาพ
และทําใหบุคคลภายนอกศรัทธาและเชื่อมั่นในองคกร โดยองคประกอบของหลักธรรมาภิบาลมี ๖ ประการ
คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุมคา
๒.๘ การขยายความรับผิดชอบแกผูผลิต (Extended Producer Responsibility: EPR) เปน
หลักการเพิ่มขอบเขตความรับผิดชอบของผูผลิตใหครอบคลุมในแตละชวงของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ เพื่อให
ผูผลิตมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตและสงผลใหคุณภาพสิ่งแวดลอมดีขึ้น ตั้งแตการรับคืน การรีไซเคิล
และการกําจัดซากผลิตภัณฑ รวมทั้งมุงเนนใหผูผลิตมีการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑและ
ระบบการผลิ ตให เป นมิ ตรกั บสิ่ งแวดล อม ให ผลิ ตภั ณฑ มี อายุ การใช งานยาวนานขึ้ น และลดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม
๒.๙ การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ (Resource Decoupling/Resource Efficiency)
เป นหลั กการลดอั ต ราการใช ทรั พยากรต อหน ว ยกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ และเป นการลดการใช ปริ มาณ
ทรั พยากรในส ว นของวั ส ดุ พลั งงาน น้ํ า และทรั พยากรต างๆ ที่ จะต องนํ าไปใช ในการดํ าเนิ นกิ จกรรม
ทางเศรษฐกิจใหเปนไปในระดับปกติ สงผลใหเกิดการเพิ่มผลิตภาพการใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น และลดปริมาณการเกิดมลพิษโดยรวมจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกลาว

๕๓

๒.๑๐ สิทธิมนุษยชน (Human Rights) เปนหลักการที่คํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของความ
เปนมนุษย มีความเสมอภาค เปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ ไมวาจะแตกตางกัน หรือมีความไมเทาเทียมกัน
ทางเศรษฐกิจและสังคมมากนอยเพียงใดก็ตาม หลักสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ไดแก สิทธิและการมีสวนรวมในการอนุรักษ คุมครองทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม สิทธิในการที่จะดํารงชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมที่ดีและมีคุณภาพ และสิทธิในการไดใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
3.

วิสัยทัศน

อนุรักษ ฟน ฟู และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม มีสิ่งแวดลอม
ที่ดี และมุงสูการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๔.

พันธกิจ

ประเทศไทยมีการอนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อใหมี
การใชประโยชน อยางคุมคา สมดุ ล และเปนธรรม รวมทั้งสิ่งแวดลอมไดรับการจัดการใหมีคุณภาพที่ดี
บนพื้นฐานการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๕.

วัตถุประสงค

5.1 เพื่อใหทุกภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของมีทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจน สามารถนําไปใชเปน
แนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางบูรณาการ และมีประสิทธิภาพ
5.2 เพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนไปอยางเหมาะสม สอดคลอง
กับแนวทางการพัฒนาประเทศ และชวยเสริมสรางความสมดุล เปนธรรม และบรรลุเปาหมาย บนพื้นฐาน
การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๖.

เปาประสงค

เพื่อใหแนวทางการดําเนินงานในระดับปฏิบัติมีทิศทางที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อนงานดานการอนุรักษ
ฟนฟู และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
ใหบรรลุเปาหมายไดอยางเปนรูปธรรม บนพื้นฐานการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๗.

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2564

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตรสําคัญคือ
ยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 4
4

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ไดรับการปองกัน บําบัด และฟนฟู
การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา และยั่งยืน
การสรางศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ

๕๔

ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม มุงใหความสําคัญตอ
การอนุรักษ ฟนฟู และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ โดยคํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการ
ฟนตัวของระบบนิเวศธรรมชาติ เพื่อรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความสมดุลและ
เป นธรรม สามารถกระจายการเขาถึงและแบงปนผลประโยชน จากทรัพยากรธรรมชาติอยางเทาเทีย มกัน
โดยเฉพาะคนยากจนและผูดอยโอกาสเพื่อลดขอขัดแยง ลดความเหลื่อมล้ําของสังคม รวมทั้งผลักดันใหมี
การปรับปรุง พัฒนา และจัดทํากฎหมายที่จะนํามาใชในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีการกระจาย
อํานาจ และสรางความเปนหุนสวน มีกระบวนการยุติธรรมดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เนน
การบังคับใช กฎหมายให มีประสิทธิ ผล มี การพัฒนาระบบฐานขอมูลใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ที่ สามารถ
เชื่อมโยงกันทั้งประเทศ ตลอดจนใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิผล โดยมีเปาหมายของยุทธศาสตรคือ ใหฐานทรัพยากรธรรมชาติ และความ
หลากหลายทางชีวภาพไดรับการสงเสริมทั้งการอนุรักษ ฟนฟูและใชประโยชนอยางสมดุล เปนธรรม และเกิด
ความมั่นคง และมี 2 กลยุทธสําคัญคือ กลยุทธที่ 1.1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ ฟนฟู
และใชประโยชนอยางยั่งยืน ประกอบดวย 6 แผนงาน ไดแก (๑) ทรัพยากรปาไม (๒) ทรัพยากรน้ํา/น้ําบาดาล
(๓) ทรัพยากรดินและที่ดิน (๔) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (๕) ทรัพยากรธรณี และ (๖) ความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพ และกลยุ ทธ ที่ 1.2 การมี ส ว นร ว มในการอนุ รั กษ ทรั พยากรธรรมชาติ ให เกิ ดความยั่ งยื น
ประกอบดวย 3 แผนงาน ไดแก (๑) การมีสวนรวมในการจัดการ (๒) การเสริมสรางศักยภาพการจัดการ และ
(๓) การเสริมสรางความรูและความตระหนัก
ยุทธศาสตรที่ ๒ การจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มที่ ดี ได รั บ การป อ งกั น บํ า บั ด และฟ น ฟู
มุ งเน น ให ความสํ า คั ญ กั บ การป องกั น ป ญ หาสิ่งแวดลอมที่เกิ ดขึ้น ณ แหลงกํ าเนิด ลดปริมาณของเสี ย
ที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอน และสนับสนุนการนํากลับมาใชใหม อีกทั้งการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจะตองมีระบบ
การจั ด การแบบรวมศู น ย เพื่ อลดการเกิด แหลงมลพิษ รวมถึงเพิ่ม บทบาทความรับ ผิดชอบของผู ผ ลิ ต
ในการจัดการผลิตภัณฑของตนเองและซากผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นอยางครบวงจร และเปดโอกาสใหทุกภาคสวน
มีสวนรวมในการจัดการ ดูแลและรักษาสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพที่ดี โดยสิ่งแวดลอมจะตองไดรับการจัดการ
อยางเปนระบบ มีการบําบัด และฟนฟูอยางถูกหลักวิธี ทําใหมีการใชทรัพยากรไดอยางคุมคา และไมสงผลกระทบ
ตอชุมชนและสิ่งแวดลอม โดยมีเปาหมายของยุทธศาสตรคือ สิ่งแวดลอมไดรับการจัดการที่ดีอยางมีคุณภาพ
ทั้งการปองกัน บําบัด ฟนฟู และการถายทอดสิ่งแวดลอมที่ดีสูรุนตอไป และมี ๓ กลยุทธสําคัญคือ กลยุทธที่ 2.๑
การปองกัน ลด และขจัดมลพิษ ประกอบดวย 4 แผนงาน ไดแก (๑) การพัฒนาเครื่องมือกลไกการบริหาร
จัดการ (๒) การจัดการน้ําเสีย (๓) การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง และ (๔) การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
และของเสียอันตราย กลยุทธที่ 2.๒ การเยียวยาชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ ประกอบดวย 2 แผนงาน ไดแก
(๑) การพัฒนาเครื่องมือทางการเงินและกฎหมาย และ (๒) การฟนฟูพื้นที่วิกฤติที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และกลยุทธที่ 2.๓ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมชุมชน และสิ่งแวดลอมอื่น ประกอบดวย 2 แผนงาน
ไดแก (๑) การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน และ (๒) การจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
ยุทธศาสตรที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา
และยั่งยืน มุงเนนใหทุกภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ และ
ลดการเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด โดยสงเสริมใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีการใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึงสงเสริมใหมีการผลิตและ
บริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน โดยมีเปาหมาย
๕๕

ของยุ ท ธศาสตร คื อ การใช ท รั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อมมี ป ระสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น มี ค วามคุ ม ค า
และยั่ งยื น และมี ๓ กลยุ ทธ สํา คัญคือ กลยุทธที่ 3.๑ การสงเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน ประกอบด วย
๒ แผนงาน ไดแก (๑) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (๒) การสงเสริมพลังงาน
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม กลยุทธที่ 3.๒ การสงเสริมการผลิตและบริการที่ยั่งยืน ประกอบดวย ๓ แผนงาน
ไดแก (๑) การเกษตร (๒) การอุตสาหกรรม และ (๓) การทองเที่ยว และกลยุทธที่ ๓.3 การพัฒนาเศรษฐกิจ
บนฐานทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน ประกอบดวย ๒ แผนงาน ไดแก (๑) การใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และ (๒) การเพิ่มมูลคาในการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพ
ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ มุงเนนการสรางศักยภาพของประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่
ที่มีความเปราะบาง และมีความเสี่ยงใหสามารถเตรียมพรอมรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิอากาศและภั ย พิ บั ติที่เ กิ ดขึ้ น รวมทั้ งเห็ น ความสําคัญ เข าใจถึ งผลกระทบ และตระหนักถึงการลด
การปลอยกาซเรือนกระจก ตลอดจนใหความสําคัญตอการเสริมสรางความรวมมือในการดําเนินงานตาม
พัน ธกรณี และความตกลงด า นทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอม เพื่อร ว มกัน แก ไขปญ หาที่เกิดขึ้ น
ในระดับภูมิภาค และระดับโลกที่จะนําไปสูเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเปาหมายของยุทธศาสตรคือ
ทุกภาคสวนมีศักยภาพในการรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และมีความพรอม
ในความรวมมือดานสิ่งแวดลอมกับตางประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและโลกที่เปนเชิงรุก และมี ๓ กลยุทธสําคัญ
คือ กลยุทธที่ 4.๑ การสรางความรู ความเขาใจ และพัฒนาศักยภาพของประชาชนดานการลดการปลอย
กาซเรือนกระจก ประกอบดวย ๒ แผนงาน ไดแก (๑) การสรางความรู ความเขาใจและพัฒนาศักยภาพ
ของประชาชน และ (๒) การลดการปลอยกาซเรือนกระจก กลยุทธที่ 4.๒ การพัฒนาแผนงานและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบดวย ๒ แผนงาน ไดแก (๑) การสราง
ความพรอมและขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชน และ (๒) การสรางความสามารถในการปรับตัว
ของภาคสวนตางๆ และกลยุทธที่ 4.๓ การพัฒนาความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ระหวางประเทศ ประกอบดวย ๒ แผนงาน ไดแก (๑) การพัฒนาและกระตุนบทบาทความรวมมือจากทุกภาคสวน
และ (๒) การเสริมสรางความเขมแข็งดานความรวมมือในเวทีระหวางประเทศ
โดยสรุปยุทธศาสตร กลยุทธ และแผนงาน ดังแสดงในตารางที่ 3 - 1 และตัวชี้วัด และหนวยงาน
รับผิดชอบของแตละยุทธศาสตร ดังแสดงตารางที่ 3 - 2 ดังนี้

๕๖

ตารางที่ ๓ - 1 ยุทธศาสตร กลยุทธ และแผนงาน
ยุทธศาสตร

กลยุทธ

แผนงาน

1. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อยางสมดุลและ
เปนธรรม

1.1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อการอนุรักษ ฟนฟู และ
ใชประโยชนอยางยั่งยืน

1.1.1 ทรัพยากรปาไม
1.1.2 ทรัพยากรน้ํา/น้ําบาดาล
1.1.3 ทรัพยากรดินและที่ดิน
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 2.1 การปองกัน ลด และขจัดมลพิษ 2.1.1 การพัฒนาเครื่องมือกลไก
สิ่งแวดลอมที่ดี
การบริหารจัดการ
ไดรับการปองกัน
2.1.2 การจัดการน้ําเสีย
บําบัด และฟนฟู
2.1.3 การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
2.1.๔ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
และของเสียอันตราย
2.2 การเยียวยาชวยเหลือผูไดรับ
ผลกระทบ

2.2.1 การพัฒนาเครื่องมือ
ทางการเงินและกฎหมาย
2.2.2 การฟนฟูพื้นที่วิกฤติที่
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

2.3 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
ชุมชน และสิ่งแวดลอมอื่น

2.3.1 การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน
2.3.2 การจัดการสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรม

๕๗

ตารางที่ ๓ - 1 ยุทธศาสตร กลยุทธ และแผนงาน (ตอ)
ยุทธศาสตร

กลยุทธ

แผนงาน

3. การเพิ่มประสิทธิภาพ 3.1 การสงเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน
การใชทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางคุมคา
และยั่งยืน
3.2 การสงเสริมการผลิตและ
บริการที่ยั่งยืน

4. การสรางศักยภาพ
เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและ
ภัยธรรมชาติ และ
การสงเสริมความ
รวมมือกับ
ตางประเทศ

3.1.1 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3.1.2 การสงเสริมพลังงานที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
3.2.1 การเกษตร
3.2.2 การอุตสาหกรรม
3.2.3 การทองเที่ยว

3.3 การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐาน
ทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน

3.3.1 การใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
3.3.2 การเพิ่มมูลคาในการพัฒนา
เศรษฐกิจบนฐานทรัพยากร
ชีวภาพ

4.1 การสรางความรู ความเขาใจ
และพัฒนาศักยภาพ
ของประชาชนดานการลด
การปลอยกาซเรือนกระจก

4.1.1 การสรางความรู ความเขาใจ
และพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชน
4.1.2 การลดการปลอยกาซเรือนกระจก

4.2 การพัฒนาแผนงานและ
เพิ่มขีดความสามารถ
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

๕๘

ตารางที่ ๓ - ๒ ตัวชี้วัด และหนวยงานรับผิดชอบของแตละยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร/
เปาหมาย
1. การจัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติอยาง
สมดุลและ
เปนธรรม
เปาหมาย
ใหฐานทรัพยากร
ธรรมชาติ และ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
ไดรับการ
สงเสริมทั้งการ
อนุรักษ ฟนฟู
และใชประโยชน
อยางสมดุล
เปนธรรม และ
เกิดความมั่นคง

ตัวชี้วัด

หนวยวัด

1.1 ประกาศใชแผนที่แนวเขต
พื้นที่ปาที่มีแนวเขตเดียวกัน
(One Map) และจํานวนพื้นที่จัด
ที่ดินทํากินใหชุมชน

มี ()
ไมมี ()
จํานวน

1.2 รอยละของพื้นที่การถือครอง
ที่ดินแตละประเภทเทียบกับพื้นที่
ทั้งประเทศ

รอยละ

1.3 พื้นที่ที่มีสภาพปารอยละ 40 รอยละ
ของพื้นที่ประเทศ แบงเปนพื้นที่ปา
อนุรักษรอยละ 25 และพื้นที่ปา
เศรษฐกิจรอยละ 15
1.4 ระดับการดําเนินงานการจัดการ
ดัชนี
ทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ IWRM
(ดัชนี 0 - 100)
1.5 รอยละของพื้นที่ดินที่ถูกทําให รอยละ
เสื่อมโทรมเทียบกับพื้นที่ดินทั้งหมด
1.6 ชายฝงที่ถูกกัดเซาะไดรับการ
ระยะทาง
จัดการตามแนวทางและมาตรการ หรือ (กิโลเมตร)
มีโครงสรางที่เหมาะสม (เปาหมายคือ
ระยะทาง ๕๐ กิโลเมตร)
1.7 ปะการังที่มีชีวิตมีปริมาณ
รอยละ
เพิ่มขึ้นรอยละ 3 - 9
1.8 อัตราการจับสัตวน้ําตอ
กิโลกรัมตอ
การลงแรงประมงทะเล (Catch
ชั่วโมง
Per Unit Effort : CPUE)
ใน ๑ ชั่วโมง ในนานน้ําไทย
1.9 ยุทธศาสตร นโยบาย และ
เห็นชอบ
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรแร
()
ไดรับความเห็นชอบจาก
ไมเห็นชอบ
คณะรัฐมนตรี
()
๕๙

ทิศทาง
ของ
ตัวชี้วัด






หนวยงาน
รับผิดชอบ
- ทส (ปม./อส./สผ.)
- มท (ทด.)
- พม (พส.)
- กษ (พด./สปก.)
- ทส (ปม./อส./สผ.)
- กค (ธร.)
- กษ (พด./สปก./
กสส.)
- พม (พส.)
- มท (ทด./ อปท.)
- ทส (ปม./อส./
ทช.)
- กษ (สปก.)



- ทส (ทน./ทบ.)
- กษ (ชป.)



- กษ (พด.)



- ทส (ทช./อส.)
- คค (จท.)



- ทส (ทช./อส.)



- กษ (กปม.)



- ทส (ทธ.)

ตารางที่ ๓ - 2 ตัวชี้วัด และหนวยงานรับผิดชอบของแตละยุทธศาสตร (ตอ)
ทิศทาง
ยุทธศาสตร/
ตัวชี้วัด
หนวยวัด
ของ
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
1. การจัดการ
1.10 อัตราการสูญเสียชนิดพันธุ
รอยละ

ทรัพยากร
ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุเฉพาะถิ่น และ
ธรรมชาติอยาง แหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ
สมดุลและ
เปนธรรม (ตอ)

2. การจัดการ

คุณภาพ
สิ่งแวดลอมที่ดี
ไดรับการ
ปองกัน บําบัด
และฟนฟู
เปาหมาย
สิ่งแวดลอม
ไดรับการ
จัดการที่ดี
อยางมีคุณภาพ
ทั้งการปองกัน
บําบัด ฟนฟู
และการ
ถายทอด
สิ่งแวดลอมที่ดี
สูรุนตอไป

1.11 สัดสวนเรื่องรองเรียน
ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่ไดรับการดําเนินการ

รอยละ



2.1 คุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน
อยูในเกณฑดีรอยละ 80

รอยละ



2.2 คุณภาพอากาศมีจํานวนวันที่คา รอยละ
ฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 10 ไมครอน
(PM10) อยูในเกณฑมาตรฐานรอยละ 99
2.3 ขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการ รอยละ
อยางถูกตองตามหลักวิชาการ ไมนอยกวา
รอยละ 75 โดยมีอัตราการนําขยะมูลฝอย
กลับมาใชประโยชน (Recycle) ไมนอยกวา
รอยละ 30 ของปริมาณขยะมูลฝอย
ทั่วประเทศ
2.4 ของเสียอันตรายชุมชนไดรับการ รอยละ
รวบรวมและสงไปกําจัดอยางถูกตองตาม
หลักวิชาการ ไมนอยกวารอยละ 30
2.5 จํานวนพื้นที่สีเขียวในเมือง
ตารางเมตร
ไมนอยกวา 10 ตารางเมตรตอคน
ตอคน
2.6 มาตรฐานคุณภาพของ
พัฒนา
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
()
ศิลปกรรมไดรับการพัฒนา
ไมพัฒนา
()

๖๐



หนวยงาน
รับผิดชอบ
- ทส (อส./ปม./
ทช./อสพ./
สผ./)
- สธ
- วท
- กษ
- ทส
- ทส (คพ.)
- มท (อปท.)
- อก (กรอ.)
- ทส (คพ.)



- ทส (คพ.)
- มท (อปท.)



- ทส (คพ.)
- มท (อปท.)



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



ตารางที่ ๓ - 2 ตัวชี้วัด และหนวยงานรับผิดชอบของแตละยุทธศาสตร (ตอ)
ทิศทาง
ของ
ยุทธศาสตร/เปาหมาย
ตัวชี้วัด
หนวยวัด
ตัวชี้วัด
๓. การเพิ่มประสิทธิภาพ 3.1 การบริโภคพื้นฐานตอ
- ตัน

การใชทรัพยากร การใชทรัพยากร (Material
- ตันตอ
ธรรมชาติและ
Footprint: MF) ของประเทศ
คน
สิ่งแวดลอมอยาง และการบริโภคพื้นฐานตอ
คุมคา และยั่งยืน การใชทรัพยากรตอคน
เปาหมาย
3.2 สัดสวนของหนวยงาน
รอยละ

การใชทรัพยากร
ที
เ
่
ข
า
ร
ว
มดํ
า
เนิ
น
การจั
ด
ซื
อ
้
จั
ด
จ
า
ง
ธรรมชาติและ
สินคาและบริการที่เปนมิตร
สิ่งแวดลอมมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น กับสิ่งแวดลอม และสัดสวน
มีความคุมคา และ ปริมาณการจัดซื้อจัดจางสินคา
ยั่งยืน
และบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
3.3 สัดสวนการใชพลังงาน
พันตัน

ตอจีดีพี
เทียบเทา
น้ํามันดิบ
(ktoe) /
พันลาน
บาท
3.4 รอยละของจํานวนฟารม รอยละ

ที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สําหรับพืช และรอยละของ
พื้นที่เกษตรอินทรีย
3.5 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน

ที่เขารวมโครงการอุตสาหกรรม
สีเขียวเพิ่มขึ้น และผานเกณฑ
ระดับสี่ขึ้นไป
3.6 พื้นที่ที่ไดรับการพัฒนา
จํานวน

สูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
(แหง)
จํานวน 15 พื้นที่
3.7 จํานวนแหลงทองเที่ยวและ
สถานประกอบการที่ไดรับการ
รับรองมาตรฐานการทองเที่ยวไทย
๖๑

จํานวน
(แหง)



หนวยงาน
รับผิดชอบ
- วท (สวทช.)
- นร (สศช.)

- ทส (คพ.)
- กค (บก.)
- ทุกหนวยงานที่
เกี่ยวของ

- พน (สนพ./พพ.)

- กษ
(กวก. /มกอช./
สศก.)
- อก
(สป.อก./กรอ./
กพร./กสอ./กนอ.)
- อก (กรอ./กนอ.
/สป.อก.)
- มท
- ทส
- กก

ตารางที่ ๓ - 2 ตัวชี้วัด และหนวยงานรับผิดชอบของแตละยุทธศาสตร (ตอ)
ทิศทาง
ของ
ยุทธศาสตร/เปาหมาย
ตัวชี้วัด
หนวยวัด
ตัวชี้วัด
ประกาศใช

๓. การเพิ่มประสิทธิภาพ 3.8 ประกาศใชกฎระเบียบ
เกี่ยวกับการเขาถึงและแบงปน
()
การใชทรัพยากร
ธรรมชาติและ
ผลประโยชนที่ครอบคลุม
ไมประกาศใช
สิ่งแวดลอมอยาง
ทรัพยากรชีวภาพ
()
คุมคา และยั่งยืน (ตอ)
4. การสรางศักยภาพ 4.1 ปริมาณการปลอยกาซเรือน รอยละ

เพื่อรองรับการ
กระจกของประเทศในภาคพลังงาน
เปลี่ยนแปลงสภาพ และคมนาคมขนสง ลดลงรอยละ
ภูมิอากาศและ
7 - 20 ภายในป พ.ศ. 2563
ภัยธรรมชาติ
(เทียบเคียงกับกรณีพื้นฐาน
และการสงเสริม
(Business as Usual: BAU) โดย
ความรวมมือกับ
ใชป พ.ศ. 2548 เปนปฐาน)
ตางประเทศ
4.2 สัดสวนพลังงานหมุนเวียนตอ รอยละ

เปาหมาย
การใชพลังงานขั้ นสุ ดท ายเพิ่ มขึ้ น
ทุกภาคสวนมี
เปนอยางนอยรอยละ 25
ศักยภาพในการ
4.3 จํานวนองคกรปกครอง
จํานวน

รับมือตอการ
สวนทองถิ่นที่มีการบูรณาการการ
(แหง)
เปลี่ยนแปลงสภาพ ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและ
ภูมิอากาศไวในแผนพัฒนาทองถิ่น
ภัยธรรมชาติ และมี 4.4 องคกรหรือเครือขายรองรับ
จํานวน

ความพรอมในความ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รวมมือดาน
และภัยธรรมชาติในพื้นที่ชุมชน
สิ่งแวดลอมกับ
ตางประเทศ ทั้งใน
ระดับภูมิภาคและ
4.5 จํ านวนประชากรที่ เสี ยชี วิ ต จํานวน
โลกที่เปนเชิงรุก

สู ญหาย ได รั บบาดเจ็ บ หรื อต อง
โยกย าย/อพยพ เนื่องมาจากผลของ (คนตอ
ภัยพิ บัติทางธรรมชาติตอประชากร ประชากร
100,000
100,000 คน
คน)

๖๒

หนวยงาน
รับผิดชอบ
- ทส
- กษ
- วท
- สธ
- ทส
(สผ./อบก.)
- พน (พพ.)
- คค (สนข.)

- พน (พพ.)
- ทส (สผ.)
- มท (อปท.)
- มท (ปภ./
ศภช.)
- ทส (สผ./ทธ./
ทน./ทบ.)
- คค (สนข.)
- มท (ปภ./
ศภช.)

ตารางที่ ๓ - 2 ตัวชี้วัด และหนวยงานรับผิดชอบของแตละยุทธศาสตร (ตอ)
ทิศทาง
ของ
ยุทธศาสตร/เปาหมาย
ตัวชี้วัด
หนวยวัด
ตัวชี้วัด
4. การสรางศักยภาพ 4.6 จํานวนความรวมมือกับ
จํานวน

ตางประเทศดาน
เพื่อรองรับการ
(โครงการ)
เปลี่ยนแปลงสภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่มีกิจกรรม
ภูมิอากาศและ
การดําเนินงานในแตละป
ภัยธรรมชาติ
และการสงเสริม
ความรวมมือกับ
ตางประเทศ (ตอ)
หมายเหตุ:

หมายถึง หนวยงานรับผิดชอบหลัก

๖๓

หนวยงาน
รับผิดชอบ
- ทส (สป.ทส.)

๖๕

๖๕

๖๗

๖๗

ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม
เปาหมาย ใหฐานทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพไดรับการสงเสริมทั้งการอนุรักษ
ฟนฟู และใชประโยชนอยางสมดุล เปนธรรม และเกิดความมั่นคง
ตัวชี้วัด

๑.1 ประกาศใชแผนที่แนวเขตพื้นที่ปาที่มีแนวเขตเดียวกัน (One Map) และจํานวนพื้นที่จัด
ที่ดินทํากินใหชุมชน (เพิ่มขึ้น)
๑.๒ รอยละของพื้นที่การถือครองที่ดินแตละประเภทเทียบกับพื้นที่ทั้งประเทศ (เพิ่มขึ้น)
๑.๓ พื้นที่ที่มีสภาพปารอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ แบงเปนพื้นที่ปาอนุรักษรอยละ 25
และพื้นที่ปาเศรษฐกิจรอยละ 15
๑.๔ ระดับการดําเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ IWRM (ดัชนี 0 - 100)
(เพิ่มขึ้น)
๑.๕ รอยละของพื้นที่ดินที่ถูกทําใหเสื่อมโทรมเทียบกับพื้นที่ดินทั้งหมด (ลดลง)
๑.๖ ชายฝงที่ถูกกัดเซาะไดรับการจัดการตามแนวทางและมาตรการ หรือมีโครงสรางที่
เหมาะสม (เพิ่มขึ้น)
๑.๗ ปะการังที่มีชีวิตมีปริมาณเพิ่มขึ้นรอยละ 3 - 9
๑.๘ อัตราการจับสัตวน้ําตอการลงแรงประมงทะเล (Catch Per Unit Effort: CPUE)
ใน ๑ ชั่วโมง ในนานน้ําไทย (เพิ่มขึ้น)
๑.๙ ยุทธศาสตร นโยบาย และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรแรไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี
๑.๑๐ อัตราการสูญเสียชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุเฉพาะถิ่น และแหลงที่อยูอาศัยตาม
ธรรมชาติ (ลดลง)
๑.1๑ สัดสวนเรื่องรองเรียนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ไดรับการดําเนินการ
(เพิ่มขึ้น)

กลยุทธ แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ
กลยุทธที่ ๑.1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนอยางยั่งยืน
แผนงานที่ ๑.1.๑

ทรัพยากรปาไม

แนวทางการปฏิบัติ
1.1.1.1

หนวยงานรับผิดชอบ

ปองกันการบุกรุกทําลายปา โดยดําเนินการตามแผนปฏิบัติ ทส (ปม./อส.)
การพื้นที่เปาหมายปองกันและปราบปรามการลักลอบบุกรุกปา
(Area of Operation: AO) เพื่อกําหนดแนวทางการปองกัน
และปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ปาไม
๖๙

ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม

แผนงานที่ ๑.1.๑

ทรัพยากรปาไม (ตอ)

แนวทางการปฏิบัติ
1.1.1.2

1.1.1.3

หนวยงานรับผิดชอบ

เพิ่มประสิทธิภาพการนํานโยบายการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา ทส (สผ./ปม./อส.)
มาใชเปนเครื่องมือประกอบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเชิงพื้นที่ และดําเนินการใหสอดคลองกับขอเสนอ
มาตรการการใชที่ดินในเขตชั้นคุณภาพลุมน้ําอยางเครงครัด เพื่อ
อนุรักษระบบนิเวศปาไมและรักษาสมดุลของระบบนิเวศลุมน้ํา
สงเสริมการบริหารจัดการพื้นที่ปาที่เปนลักษณะกลุมปาหรือผืนปา ทส (ปม./อส.)
(Forest Complex) ที่สามารถรวมกันเปนผืนปาขนาดใหญและ
เชื่ อมตอเนื่ องกัน เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศปาไม
พรอมกําหนดแนวกันชนพื้นที่ปาอนุรักษและปาสงวนใหชัดเจน
เพื่อปองกันการบุกรุกทําลายปา โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ เพื่ออนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนจากปาอยาง
ยั่งยืน

1.1.1.4

สงเสริมการฟนฟูระบบนิเวศปาไมและพื้นที่แนวกันชน รวมถึง ทส (ปม./อส./สผ./ทช.)
สงเสริมการเพิ่ มพื้นที่สี เขียวในเขตเมืองและชุมชน พรอมทั้ง กษ
สนับสนุนการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริ โดยเฉพาะการ มท (อปท.)
ปลู ก ป า ตามหลั ก การฟ น ฟู ป า ตามธรรมชาติ (Natural
Reforestation) และการปลูกปา ๓ อยาง ประโยชน ๔ อยาง

1.1.1.5

สงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูง หรือมีระบบตัดฟน ทส (ปม./อส./ออป.)
ยาวที่ ถู กต องตามกฎหมาย สําหรับพื้ นที่ ที่ อยู นอกเขตพื้ นที่ มท (อปท.)
ปาไมและพื้นที่ของเอกชน โดยใหสามารถนํามาใชประโยชน ภาคเอกชน
ควบคู กั บ ส ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นา เพื่ อ สามารถระบุ
แหลงกําเนิดของไม และปองกันการลักลอบนําไมออกจากปา
โดยเฉพาะลายพิมพดีเอ็นเอ (DNA Fingerprint) รวมถึงใหมี
การระบุชนิดของตนไมโดยใชคลื่นวิทยุ (Radio Frequency
Identification: RFID)

1.1.1.6

ให สิ ท ธิ ชุ ม ชนเข า ใช ป ระโยชน จ ากป า โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความ ทส (ปม./อส./สผ.)
เปราะบางของระบบนิ เ วศ ขีดจํากัด และศักยภาพในการ
ฟน ตั ว เพื่ อให ชุ มชนมี ความรูสึกหวงแหน เกิดการอนุรักษ
ทรั พ ยากรป า ไม และมี ก ารปลู ก ป า เพิ่ ม ขึ้ น ตามหลั ก การ
ผูไดรับประโยชนจากปาเปนผูที่ดูแลปา

๗๐

ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม

แผนงานที่ ๑.1.๑

ทรัพยากรปาไม (ตอ)

แนวทางการปฏิบัติ

1.1.1.7

หนวยงานรับผิดชอบ
บูรณาการงานดานทรัพยากรธรรมชาติและดานการใชที่ดินทั้ง ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในระดั บนโยบายและระดับปฏิบัติของหนวยงานที่เกี่ยวของ
จากภาครัฐ เอกชน และองคกรพัฒนาเอกชน เพื่อลดกิจกรรม
ที่ทําลายทรัพยากรปาไม ดิน น้ํา และสิ่งแวดลอมอื่นๆ

1.1.1.8

เร งจั ดทํ า ฐานข อมู ลและกําหนดแนวเขตพื้น ที่ปาสงวน ปา ทส (ปม./อส./ทช.)
อนุรักษ และปาเศรษฐกิจ ครอบคลุมทั่วประเทศใหชัดเจน มท (ทด.)
และมีแนวเขตเดียวกัน (One Map) ที่ถูกตองตามกฎหมาย กษ (พด./สปก.)
พรอมประกาศแสดงแนวเขตปาใหประชาชนทราบ เพื่อลดขอ
ขัดแยงเรื่องแนวเขตรัฐ และเปนการปองกันมิใหมีการบุกรุก
พื้นที่ปาของประเทศ

1.1.1.9

ปรับปรุง แกไข และผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ทส (ปม./อส./ทช.)
ทรัพยากรปาไม โดยเฉพาะ รางพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. .... ราง มท
พระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติสวนปา
พ.ศ. .... ร างพระราชบั ญญั ติ ป าสงวนแห งชาติ พ.ศ. .... ร าง
พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติ
สงเสริมการอนุรักษสัตวปา พ.ศ. .... ใหมีผลบังคับใชโดยเร็ว

1.1.1.10 สนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการพื้นที่ที่เสี่ยงตอ ทส (ปม./อส.)
การถูกบุกรุกทําลายและเผาปา โดยใชขอมูลภาพถายดาวเทียม มท
หลายชวงเวลา กํ าหนดพื้นที่เสี่ยง และตรวจหาตําแหนงจุด
ความรอน เพื่อตรวจสอบความเสี่ยงจากการถูกเผาปา รวมถึง
ตรวจสอบความร อนและแห งแล งของพื้ นที่ เสี่ ยงจากป จจั ย
สภาพพื้ นที่ ต นไม แหล งน้ํา สถิ ติไฟไหม ในอดีต และนํามา
วิเคราะหเพื่อกําหนดพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดไฟปา
แผนงานที่ ๑.1.๒

ทรัพยากรน้ํา/น้ําบาดาล

แนวทางการปฏิบัติ

1.1.2.1

หนวยงานรับผิดชอบ
อนุรักษ และฟนฟูพื้นที่ชุมน้ํา และแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อให ทส
เปนแหลงกักเก็บน้ํา ไดเต็มศักยภาพในการรองรับ ปริมาณน้ํ า กษ
ชะลอน้ํา และลดปริมาณชวงน้ําหลาก รวมถึงเปนแหลงน้ําของ
ชุมชนไวใชประโยชนในฤดูแลง และบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝน

๗๑

ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม

แผนงานที่ ๑.1.๒

ทรัพยากรน้ํา/น้ําบาดาล (ตอ)

แนวทางการปฏิบัติ

1.1.2.2

1.1.2.3

1.1.2.4

1.1.2.5

1.1.2.6

หนวยงานรับผิดชอบ
ฟนฟู และพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติ แหลงน้ําที่มีอยูเดิม และ ทส
ลําน้ําที่ตื้นเขิน โดยปรับปรุงทางระบายน้ํา และขจัดสิ่งกีดขวาง กษ
ที่คํานึงถึงผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพของแหลงน้ํา มท
รวมถึ งปรั บ ปรุ งคั น กั้ น น้ํ า ฝายทดน้ํ า และประตู ระบายน้ํ า
ให มี ประสิ ทธิ ภาพในการระบายน้ํ า โดยการมี ส วนร วมของ
ประชาชน
สํารวจพื้นที่กักเก็บน้ําผิวดินที่มีศักยภาพและเหมาะสม เพื่อ ทส (ทน.)
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ําเปนแกมลิง สําหรับ กษ (ชป.)
ไวใชในการอุปโภค บริโภค โดยใชพื้นที่สาธารณะของชุมชน
ใหเปนแหลงน้ําชุมชน รวมถึงเปนการรองรับน้ําเพื่อปองกัน
น้ําทวม
พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําทั้ง 25 ลุมน้ํา ทส (ทน./ทบ.)
แบบบู รณาการและเปนระบบ โดยกระบวนการมีสว นรว ม กษ (ชป.)
จากทุ ก ภาคส ว น และเป น ไปตามหลัก ธรรมาภิบ าล โดยมี
คณะกรรมการลุมน้ํารวมจัดทําแผนการบริหารจัดการลุมน้ํา
เพื่อกําหนดนโยบายและกติกาการจัดสรรน้ําตนทุน (น้ําผิวดิน
น้ําบาดาล หรือทุกแหลงน้ํา) และระบบชลประทานใหเหมาะสม
รวมถึ ง สอดคล อ งกั บ ศั ก ยภาพของลุ ม น้ํ า รวมทั้ ง มี อํ า นาจ
ตัดสินใจในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสําคัญ ที่สงผลกระทบ
ในระดับลุมน้ํา ตลอดจนกํากับดูแล ติดตาม ประเมินผล และ
ขับเคลื่อนสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
เรงรัดผลักดันใหประกาศใชพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา เพื่อ ทส (ทน.)
เปน กฎหมายในการจั ดการทรัพยากรน้ําของประเทศ และ
เพื่ อ แก ไ ขป ญ หาอุ ท กภั ย ภั ย แล ง และการจั ด สรรน้ํ า ให มี
ประสิทธิภาพ
เรงผลักดันใหมีการศึกษา สํารวจ ประเมินศักยภาพ พัฒนา ทส (ทบ.)
อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาล เพื่อให
เกิดการใชประโยชนอยางสมดุล เปนธรรม และยั่งยืน

๗๒

ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม

แผนงานที่ ๑.1.๒

ทรัพยากรน้ํา/น้ําบาดาล (ตอ)

แนวทางการปฏิบัติ

หนวยงานรับผิดชอบ
1.1.2.7 สนับสนุนระบบผันน้ํา ระบบเชื่อมโยงแหลงน้ําภายในระหวาง ทส (ทน.)
ลุ มน้ํ า และระหว า งประเทศ เพื่อพัฒ นาในการรองรับ เขต กษ (ชป.)
เศรษฐกิ จ พิเ ศษ และพื้ น ที่ อุ ต สาหกรรมใหม โดยคํ านึ ง ถึ ง
ความเหมาะสมดานอุทกวิทยา สภาพภูมิศาสตร ผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอม และความสัมพันธที่ดีกับประเทศเพื่อนบาน
ควบคูกับการพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลางและขนาดเล็ก แหลงน้ํา
ในไรนา และแหลงน้ําบาดาล รวมทั้งขยายพื้นที่ชลประทาน
ใหครอบคลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพ พรอมทั้งปรับปรุงและพัฒนา
ระบบชลประทานให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถจั ด สรรน้ํ า
สําหรับภาคชุมชน เกษตร อุตสาหกรรม และบริการไดอยาง
เพียงพอ
1.1.2.8 พัฒนาระบบการจัดเก็บคาธรรมเนียมการใชน้ําจากผูใชน้ํา กษ (ชป.)
เพื่อรองรับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา
ทส (ทน.)
1.1.2.9 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการใชทรัพยากรน้ํา เพื่อให กษ (ชป.)
ผูใชน้ําเกิดการยอมรับและมีความยินดีที่จะจายคาธรรมเนียม ทส (ทน.)
การใช น้ําบางส วนจากผู รับบริการ เพื่อเพิ่มความรับผิ ดชอบ
ในการจัดการทรัพยากรน้ํา
1.1.2.10 สนั บ สนุน การศึกษาวิ จัย เพื่ อพัฒ นาฐานขอมูล และจัดเก็บ ทส (ทน./ทบ.)
รวบรวบข อ มู ล การใช น้ํ า ของประชากรในลุ ม น้ํ า ให เ ป น กษ (ชป.)
มาตรฐานเดี ย วกั น ครอบคลุ ม ภาคเกษตร อุ ต สาหกรรม
บริ การ และชุ มชน และเพื่อ เพิ่ม ประสิทธิภ าพการบริห าร
จัดการทรั พยากรน้ํ า/น้ําบาดาลในแตละกิจกรรม โดยผาน
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย
แผนงานที่ ๑.1.๓

ทรัพยากรดินและที่ดิน

แนวทางการปฏิบัติ
1.1.3.1

หนวยงานรับผิดชอบ

เรงรัดการฟนฟูและปรับปรุงดินที่มีปญหาและเสื่อมโทรมใหมี กษ (พด.)
คุณภาพที่ดี เพื่อคืนความอุดมสมบูรณของดิน และประชาชน
สามารถใชประโยชนพื้นที่ไดอยางเหมาะสมกับศักยภาพของ
ดิน โดยใหประชาชนมีสวนรวม

๗๓

ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม

แผนงานที่ ๑.1.๓

ทรัพยากรดินและที่ดิน (ตอ)

แนวทางการปฏิบัติ

1.1.3.2

หนวยงานรับผิดชอบ
สงเสริมใหลดการใชสารเคมีในพื้นที่สูงและพื้นที่ตนน้ํา ควบคูกับ กษ (พด.)
สงเสริมการทําเกษตรอินทรีย และใชมาตรการการอนุรักษดินและ
น้ํา เพื่อใหเกิดการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน

1.1.3.3

เพิ่มประสิทธิภาพการใชที่ดินทํากินของเกษตรกรและการจัดที่ดิน กษ (สปก./กสก.)
ใหแกชุมชนในรูปแปลงรวมตามสภาพพื้นที่และตามเขตการปกครอง มท (ทด./อปท.)
โดยมิใหกรรมสิทธิ์ แตอนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินของรัฐ พม (พส.)
ในลักษณะเปนกลุมหรือชุมชน พรอมกําหนดระยะเวลาการมีสิทธิ
และมีการตรวจสอบคุณสมบัติการถือครองที่ดินเปนระยะๆ อยาง
ตอเนื่อง เพื่อปองกันการซื้อ - ขายเปลี่ยนมือ

1.1.3.4

ส งเสริ มการนํ าที่ ดินที่ ไม ได ใช ประโยชน ใหมีการนํากลับมาใช กษ (สปก.)
ประโยชนตอประเทศ รวมทั้งปกปองที่สาธารณะประโยชน เพื่อให มท (ทด.)
การใชประโยชนจากที่ดินและทรัพยากรดินมีประสิทธิภาพ
พัฒนาเครื่องมือและกลไก โดยเฉพาะกฎหมาย โครงสราง ทส (สผ.)
และองค ก รในการบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น ที่ ทํ า หน า ที่ กํ า หนด
นโยบายที่ดินในภาพรวม และกลไกการแปลงนโยบายไปสู
การปฏิบัติใหมีเอกภาพ และประสิทธิภาพ เพื่อนําไปสูการตรา
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ

1.1.3.5

1.1.3.6

ปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการที่ดิน โดยคํานึงถึงความสมดุล ทส (สผ.)
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และผลักดั นใหมีการ กษ
บังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง รวมถึงสนับสนุนการออกกฎหมาย มท (ทด.)
ที่ใหสิทธิแกประชาชนในการเขาใชประโยชนในที่ดินของรัฐได

1.1.3.7

สนับสนุนการใชเครื่องมือเศรษฐศาสตรและมาตรการจูงใจ ทส (สผ.)
เพื่อใหมีการกระจายการถือครองที่ดินที่เปนธรรม โดยตรา
ภาษีมูลคาสวนเพิ่ม เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและการคืนทุน
จากการลงทุนในการพัฒนาที่ดิน และปองกันการเปลี่ยนแปลง
การใชประโยชนที่ดินที่ไมเหมาะสม
กําหนดประเภทการใชประโยชนที่ดินตามกฎหมายผังเมื องให กษ (พด.)
สอดคลองกับศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน มท (ยผ.)
พื้นที่ รวมถึงเหมาะสมกับคุณสมบัติของดิน สภาพทางธรณีวิทยา
สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ สภาพเศรษฐกิจและสังคม
และสภาพภูมิศาสตร โดยเฉพาะเสนทางน้ํา

1.1.3.8

๗๔

ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม

แผนงานที่ ๑.1.๓

ทรัพยากรดินและที่ดิน (ตอ)

แนวทางการปฏิบัติ

หนวยงานรับผิดชอบ
1.1.3.9 กําหนดเขตการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็มในพื้นที่น้ําจืด เพื่อปองกัน กษ (กปม.)
ความเสี ย หายต อ ระบบนิ เ วศน้ํ า จื ด และความขั ด แย ง ที่ จ ะ
เกิดขึ้น โดยใหประชาชนมีสวนรวม
1.1.3.10 จัดทําฐานขอมูลแนวเขตที่ดินของรัฐใหชัดเจนและเปนที่ยอมรับ กษ (พด./กสส./สปก.)
และปรับขอมูลแนวเขตที่ดินของรัฐ โดยใหมีกฎหมายรองรับ มท (ทด.)
และสามารถเชื่ อ มโยงกั บ ฐานข อ มู ล การถื อ ครองที่ ดิ น ของ กค (ธร.)
พม (พส.)
เอกชน เพื่อใหเปนระบบมาตรฐานเดียวกัน (Digital)
1.1.3.11 พั ฒ นาระบบโครงข า ยข อ มู ล ที่ ดิ น และทรั พ ยากรดิ น ข อ มู ล กษ (พด.)
ศักยภาพทรั พยากรธรรมชาติ ขอมูล พื้น ที่เสี่ย งภัย ธรรมชาติ
รวมทั้งขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมใหทันสมัยอยางสม่ําเสมอ
เพื่อเปนศูนยรวบรวม จัดเก็บและวิเคราะหขอมูลดานที่ดินและ
ทรัพยากรดินของประเทศ
1.1.3.12 สนับสนุนการใชเครื่องมือและกลไกที่เกี่ยวของกับการถือครอง กษ (สปก.)
ที่ดินของชาวตางชาติอยางเครงครัด โดยเฉพาะการบังคับใช มท (ทด.)
กฎหมาย การพัฒนาฐานขอมูลการถือครองที่ดินของชาวตางชาติ
และเครือขายการตรวจสอบโดยองคกรภาคประชาชน เพื่อสราง
ความยั่งยืนการใชประโยชนที่ดิน
แผนงานที่ ๑.1.๔

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

แนวทางการปฏิบัติ

หนวยงานรับผิดชอบ

1.1.4.1

อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และปาชายเลน ทส (ทช.)
ที่มีคุณคาตอระบบนิเวศ โดยเฉพาะปะการัง หญาทะเล และ
สิ่ ง มี ชี วิ ต บริ เ วณชายฝ ง ทะเล เพื่ อ อนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมของ
สิ่งมีชีวิตทางทะเล และคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ที่มีคุณคา

1.1.4.2

อนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศชายฝงทะเลใหยั่งยืน โดยรักษา ทส (ทช.)
และฟนฟูชายหาดใหเปนแนวกันชนธรรมชาติระหวางพื้นบก
และพื้ น ทะเล รวมถึ งป องกั น ความเสื่ อ มโทรมของชายหาด
หาดหิน และหาดเลน เพื่อคงไวซึ่งคุณคาทางระบบนิเวศ และ
ความสวยงาม

๗๕

ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม

แผนงานที่ ๑.1.๔

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (ตอ)

แนวทางการปฏิบัติ

หนวยงานรับผิดชอบ

1.1.4.3

อนุรักษสภาพแวดลอมบริเวณชายฝงทะเลและเกาะ เพื่อให ทส (ทช.)
การพัฒนาการทองเที่ยวยั่งยืน โดยควบคุม ดูแลการบริหาร กก
และการพัฒนา มิ ใหเกิดผลเสียหายตอบริเวณชายฝงทะเล มท (อปท.)
และทรั พ ยากรชายฝ ง ทะเลทุ ก ประเภท และรั ก ษาฟ น ฟู
ชายหาด รวมทั้งจัดระเบียบชายหาดใหสอดคลองกับหลักการ
ผังเมือง

1.1.4.4

จัดทําพื้นที่อนุรักษเพื่อคุมครองระบบนิเวศที่สําคัญ ควบคูกับ ทส (ทช.)
ยกเลิ กโครงการที่ ทําลายระบบนิเวศและแหลงอาหารของ
สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูบริเวณชายฝง เพื่อใหมีการใชประโยชน
ที่ดินบริเวณชายฝงที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่

1.1.4.5

สนั บ สนุ น มาตรการที่ เ ข ม งวด เพื่ อ ป อ งกั น ไม ใ ห มี ก ารใช ทส (ทช.)
ประโยชน ใ นพื้ น ที่ ป า ชายเลนที่ ผิ ด กฎหมาย และให มี ก าร
คุ ม ครองพื้ น ที่ ป ากแม น้ํ า ที่ สํ า คั ญ เพื่ อ อนุ รั ก ษ แ ละใช
ประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน

1.1.4.6

กําหนดเขต และหลักเกณฑการควบคุมการใชประโยชนที่ดิน ทส (ทช.)
ชายฝ ง ทะเล ที่ ใ ต น้ํ า ทะเล และทรั พ ยากรทางทะเลและ
ชายฝงใหสอดคลองกับศักยภาพในการรองรับ เพื่อปองกัน
ผลกระทบด า นสิ่ ง แวดล อ ม และลดข อ ขั ด แย ง การดํ า เนิ น
กิจกรรมในพื้นที่

1.1.4.7

ปรับปรุงกฎหมายและกําหนดแนวเขตอนุรักษปาชายเลนให ทส (ทช.)
ชัดเจน ตลอดแนวชายฝงทะเลทั้งฝงอันดามันและอาวไทย
รวมทั้งจัดทําแผนที่แนวเขตใหชัดเจน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริ ห ารและการจั ด การป า ชายเลนให เ ป น ระบบและ
ตอเนื่อง
สงเสริมการประเมินทรัพยากรประมง (Fisheries Stock กษ (กปม.)
Assessment) เพื่ อใช ในการวางแผนการบริห ารจัดการให ทส (ทช.)
สอดคลองกับศักยภาพ การทําประมงที่คํานึงถึงความสมดุล กห (ทร.)
ของทรัพยากร สัตวน้ํา และระบบนิเวศ และสอดคลองกั บ
หลักการการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งจํากัดและยกเลิกเครื่องมือ
ประมงที่ทําลายลาง และปองกันไมใหเรือประมงเถื่อนทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศเขามาทําการประมงที่ผิดกฎหมาย

1.1.4.8

๗๖

ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม

แผนงานที่ ๑.1.๔

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (ตอ)

แนวทางการปฏิบัติ

1.1.4.9

หนวยงานรับผิดชอบ
กํ า หนดและจํ า แนกเขตพื้น ที่ที่มีปญ หาการกัดเซาะชายฝง ทส (ทช.)
ทะเล ตามระดับ ความรุน แรงและความเรงดวนของปญหา
หรือมีแนวโนมที่จะเกิดปญหาขึ้นในอนาคต เพื่อใชกําหนด
มาตรการการปองกันและแกไขพื้น ที่ที่ไดรับผลกระทบจาก
การกัดเซาะชายฝงใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ลดการกอสรางที่สงผลใหเกิดการกัดเซาะชายฝง

1.1.4.10 กําหนดบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบการใชประโยชน ทส (ทช.)
พื้ น ที่ ช ายฝ งทะเลระหว า งหนว ยงานสว นกลางและองคก ร คค (จท.)
ปกครองสวนทองถิ่น
มท (อปท.)
1.1.4.11 ปรับปรุงการออกแบบและมาตรฐานการกอสรางเขตชุมชน ทส (ทช.)
อุตสาหกรรมและโครงสรางพื้นฐานบริเวณชายฝงทะเล โดย คค (จท.)
คํา นึ งถึ งผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงทางสมุทรศาสตร มท (อปท.)
และปญหาการกัดเซาะชายฝงในภาพรวม
1.1.4.12 สร า งและใช ป ระโยชน จ ากความร ว มมื อ ระหว า งประเทศ ทส (ทช./คพ./สผ.)
โดยเฉพาะกรอบความร ว มมื อ ของกลุ ม ประเทศอาเซี ย น
เอเปค และความรวมมือภายใตอนุสัญญาตางๆ ซึ่งประเทศ
ไทยเปนภาคี เพื่อสงเสริมความรวมมือในการปกปอง รักษา
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางทะเล
แผนงานที่ ๑.1.๕

ทรัพยากรธรณี

แนวทางการปฏิบัติ

1.1.5.1

1.1.5.2

หนวยงานรับผิดชอบ
สงวนทรัพยากรแรที่มีศักยภาพเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญใน ทส (ทธ.)
ภาคอุตสาหกรรม โดยคํานึงถึงการใชประโยชนในระยะยาว อก (กพร.)
และมีผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ เพื่อสงวนไวใช
ในอนาคต
สงเสริมใหเกิดการอนุรักษแหลงเรียนรูธ รณีวิทยาและซาก ทส (ทธ.)
ดึกดําบรรพของประเทศ เพื่อใหเกิดการพัฒนาแหลงเรียนรู
แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และ/หรืออุทยานธรณี โดยการมี
สวนรวม

๗๗

ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม

แผนงานที่ ๑.1.๕

ทรัพยากรธรณี (ตอ)

แนวทางการปฏิบัติ

1.1.5.3

1.1.5.4

1.1.5.5

1.1.5.6

1.1.5.7

หนวยงานรับผิดชอบ
พัฒนาและกําหนดหลักเกณฑ รูปแบบและแนวทางการใช ทส (ทธ.)
ประโยชน ที่ดิ น ที่ เ หมาะสมในเขตเศรษฐกิจ แร ใ หชั ดเจน อก (กพร.)
และประกาศให ท ราบโดยทั่ ว กั น เพื่ อ ให ห น ว ยงานที่
กษ (พด.)
เกี่ยวของใชเปนกรอบในการดําเนินงานที่เปนไปในทิศทาง
เดียวกัน
เรงรัดสํารวจการจัดทําเขตศักยภาพแรและเขตเศรษฐกิจแร ทส (ทธ.)
ทั้งประเทศใหแลวเสร็จ เพื่อกําหนดมาตรการการอนุรักษ อก (กพร.)
ทรั พ ยากรแร ให มี ก ารนํ า แร ม าใช ป ระโยชน ต ามความ
เหมาะสมและจําเปน และเตรียมความพรอมของพื้นที่ให
เกิดการพัฒนาทรัพยากรแรอยางยั่งยืน
พัฒนาฐานขอมูล และเชื่อมโยงเครือขายขอมูลทรัพยากรแร ทส (ทธ.)
กั บ ข อ มู ล ด า นอื่ น โดยเฉพาะด า นสุ ข ภาพ รวมถึ ง สร า ง อก (กพร.)
ชองทางการเผยแพรขอมูล และการรายงานผลการติดตาม
สธ (อน.)
ประเมินผลการดําเนินงานในการเขาถึงและใชประโยชน
จากทรัพยากรแรอยางคุมคา โดยสนับสนุนใหสาธารณชนมี
สว นรว ม รวมทั้ งพัฒ นาให เปน ศูน ยขอมูลกลางที่ทัน สมัย
เขาถึงไดสะดวก และใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ
สรางกลไกเพื่อเสริมสรางศักยภาพของทองถิ่นและชุมชนใน ทส (ทธ.)
การติดตาม ตรวจสอบ และดูแลผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอ มท (อปท.)
สิ่งแวดลอมและสุขภาพจากการทําเหมืองแร เพื่อใหมีการ
สธ (อน.)
ใชประโยชนจากทรัพยากรแรอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยคํ า นึ ง ผลกระทบจากการพั ฒ นาทรั พ ยากรแร ต อ อก (กพร.)
สิ่งแวดลอมและชุมชน
พัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและมาตรการจูงใจ เพื่อ ทส (ทธ.)
กํากับ ควบคุมการบริหารจัดการเหมืองแรใหเปนมิตรกับ อก (กพร.)
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ และสงเสริมความรับ ผิดชอบตอ
สังคม สามารถอยูรวมกับชุมชนได รวมถึงเรงสรางมาตรการ
กํากับ ดูแลและชดเชยคาเสียหาย ตามหลักการผูกอมลพิษ
เปนผูจาย อยางเปนธรรม

๗๘

ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม

แผนงานที่ ๑.1.๕

ทรัพยากรธรณี (ตอ)

แนวทางการปฏิบัติ
1.1.5.8

หนวยงานรับผิดชอบ

สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมถึงองคความรูใหมๆ ทส (ทธ.)
เพื่ออนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรแรอยางมีประสิทธิภาพ อก (กพร.)
สู งสุ ด และสร างมู ลค าเพิ่ มในผลิ ตภั ณฑ ที่ ใช แร เป นวั ตถุ ดิ บ
ควบคูกับการสนับสนุนและจูงใจใหใชวัสดุทดแทนแร
แผนงานที่ ๑.1.๖

ความหลากหลายทางชีวภาพ

แนวทางการปฏิบัติ

1.1.6.1

1.1.6.2

1.1.6.3

1.1.6.4

หนวยงานรับผิดชอบ
อนุรักษพื้นที่ปาไมที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง รวมทั้ง ทส (ปม./อส.)
ชนิ ดพั นธุ สั ตว และพื ชเฉพาะถิ่น สัตวและพืชหายากและใกล กษ
สู ญ พั น ธุ ให เ ป น ฐานทรั พ ยากรที่ มั่ น คง ควบคู กั บ ลด
ภัยคุกคามตอการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และ
พันธุกรรมของพืชและสัตวจากการบุกรุกพื้นที่ปา เพื่อดําเนิน
กิจกรรมตางๆ รวมถึงการเบิกปาเพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยว
อนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมในรู ป แบบธนาคารพั น ธุ ก รรม โดยให ทส (ปม./อส./ทช./อสพ./
อสส./สพภ.)
ความสํ า คั ญ กั บ พั น ธุ กรรมทองถิ่น ที่มีคุณคาตอระบบนิเวศ
และ/หรือมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ และภูมิปญญาทองถิ่น กษ
ที่เกี่ยวของ เพื่อรวบรวมเชื้อพันธุและองคความรูสําหรับใช วท
ประโยชนในอนาคต และคงความหลากหลายทางพันธุกรรม สธ
พัฒนากลไกในการอนุรักษพื้นที่ที่มีความสําคัญ พื้นที่เสี่ยงตอ ทส (สผ./อส./ปม./ทช.)
การถูกคุกคาม และพื้นที่ที่มีความเปราะบางเชิงนิเวศ เพื่อลด
อั ต ราการสู ญ เสี ย แหล ง ที่ อ ยู อ าศั ย ตามธรรมชาติ และ
ดําเนินการฟนฟูระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมใหสามารถดํารงไวซึ่ง
ความสามารถในการใหบริการของระบบนิเวศอยางยั่งยืน
พัฒนากลไก และกฎระเบียบในการปกปอง คุมครอง และ ทส (สผ./อส./ปม./ทช./
อสส./อสพ.)
ฟ น ฟู ช นิ ด พั น ธุ เ ฉพาะถิ่ น และชนิ ด พั น ธุ ที่ ถู ก คุ ก คามตาม
ทะเบียนชนิดพันธุที่ถูกคุกคามของประเทศไทย เพื่อคงความ กษ
หลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธุ ความสมบูรณและการ
ใหบริการทางนิเวศ

๗๙

ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม

แผนงานที่ ๑.1.๖

ความหลากหลายทางชีวภาพ (ตอ)

แนวทางการปฏิบัติ

1.1.6.5

1.1.6.6

1.1.6.7

หนวยงานรับผิดชอบ
สงเสริมมาตรการทางเศรษฐศาสตร และมาตรการจูงใจใน ทส (สผ./อส./ปม./ทช.)
การอนุ รั ก ษ แ ละใช ป ระโยชน จ ากความหลากหลายทาง กษ.
ชี ว ภาพอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง พั ฒ นาและบั ง คั บ ใช
มาตรการทางกฎหมายที่ เ กี่ ย วของกับ การครอบครองและ
การคาสัตวปาและพืชปาใหครอบคลุมสภาพปญหาที่เกิดขึ้น
เพื่อปองกันการคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ
พั ฒนากฎระเบี ยบ และมาตรการในการกํ ากับดู แลสิ่ งมี ชี วิ ต ทส. (สผ./อส./ปม./ทช.)
ดัดแปลงพันธุกรรม และการคุมครองความปลอดภัยทางชีวภาพ วท.
จากเทคโนโลยี ชี วภาพสมั ยใหม เพื่ อป องกั นผลกระทบด าน กษ.
สิ่งแวดลอม สุขอนามัย เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงผลกระทบ
ขามพรมแดน
ปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บ และกลไกในการเข า ถึ ง และแบ ง ป น ทส (สผ./อส./ปม./ทช./
อสพ./อสส.)
ผลประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพในทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
เพื่อใหสามารถเขาถึงการใชทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร กษ
พั น ธุ ก รรมอย า งเท า เที ย ม เปน ธรรม และยั่ง ยืน พรอ มทั้ ง วท
กําหนดมาตรการการแบงปนผลประโยชนอยางเทาเทียมและ สธ
ยุติธรรม

1.1.6.8

ศึ กษา สํ า รวจ และวิ จั ย ด า นความหลากหลายทางชีว ภาพ
ในระบบนิเวศที่มีความสําคัญ ทั้งในและนอกพื้นที่คุมครอง
รวมถึ งพื้น ที่ ที่มีความหลากหลายทางชีว ภาพสูง และพื้น ที่
วิ ก ฤตทางความหลากหลายทางชี ว ภาพ เพื่ อ พั ฒ นาและ
เชื่ อ มโยงระบบฐานข อ มู ล ให ไ ด ม าตรฐาน สะดวกต อ การ
เขาถึงและนําไปใชประโยชน

1.1.6.9

พั ฒนางานวิ จั ย องค ความรู และเทคโนโลยีที่สนับสนุนการ ทส (สพภ./สผ./ปม./อส./
ทช.)
พั ฒนาเศรษฐกิ จ บนฐานทรั พ ยากรชี ว ภาพ โดยอาศั ย องค
ความรู จ ากภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ที่ ผ สมผสานกั บ เทคโนโลยี วท
สมัยใหม รวมถึงใหมีการประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรของ กษ
การใหบริการของระบบนิเวศตางๆ

๘๐

ทส (สผ./อส./ปม./ทช./
อสพ./อสส.)
กษ
วท
สธ

ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม

แผนงานที่ ๑.1.๖

ความหลากหลายทางชีวภาพ (ตอ)

แนวทางการปฏิบัติ

หนวยงานรับผิดชอบ

1.1.6.10 สงเสริมการพัฒนาและการใชแนวคิดผูไดรับผลประโยชนเปน ทส (สผ./อส./ทช./สพภ.)
ผูจาย (Beneficiaries Pay Principle: BPP) โดยเฉพาะอยางยิ่ง
แนวคิดการเก็บคาบริการเชิงนิเวศ (Payment for Ecosystem
Services: PES) ในการบริ หารจั ดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เพื่อจายคาตอบแทนคุณคาและการบริการของระบบ
นิเวศ และเพื่ อให เกิ ดการคุมครองระบบนิเวศที่มีความสําคัญ
อยางเปนรูปธรรม
1.1.6.11 สงเสริมงานวิจัยทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนใหมีบทบาทใน ทส (สพภ.)
การนําทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพมา กษ (สวก.)
วท (สวทช.)
พัฒนา เพื่อใชประโยชนและสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ
วช
1.1.6.12 ปรับปรุ งรายชื่ อพั นธุ ไมหวงหาม เพื่อใหภาคเอกชน และภาค ทส (ปม.)
ประชาชนสามารถปลูกปาเศรษฐกิจและลดแรงกดดันตอพื้นที่
ปาไม
กลยุทธที่ ๑.๒ การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความยั่งยืน
แผนงานที่ ๑.๒.๑

การมีสวนรวมในการจัดการ

แนวทางการปฏิบัติ

1.2.1.1

1.2.1.2

หนวยงานรับผิดชอบ
เปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการดูแล รักษา ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมรวมกับหนวยงานภาครัฐมากขึ้น โดยเฉพาะ
ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน องคกรชุมชน กลุมอาสาสมัคร
สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในลักษณะหุนสวนการพัฒนา
พัฒนาแนวทางการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน ทส
ทองถิ่น และสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม มท (อปท.)
ในการดูแล รักษา และการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยาง
สมดุลและเปนธรรม

๘๑

ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม

แผนงานที่ ๑.๒.๑

การมีสวนรวมในการจัดการ (ตอ)

แนวทางการปฏิบัติ

1.2.1.3

หนวยงานรับผิดชอบ
สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดทําและบังคับใชมาตรการการ ทส (สผ./สส.)
ประกาศเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม รวมทั้งการจัดทําแผน
ฟ น ฟู และติ ด ตามประเมิ น ผลโดยการมีสว นร ว ม เพื่อ เป น
กลไกสนับสนุนใหการประกาศเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม
บรรลุผลสําเร็จ

1.2.1.4

สนั บ สนุ น บทบาทการมี ส ว นรว มของชุ ม ชนประมงชายฝ ง ทส (ทช./สส.)
รวมถึ ง เสริ ม สร า งเครื อ ข า ยชุ ม ชนชายฝ ง ให ร ว มดํ า เนิ น กษ (กปม.)
กิจกรรม เพื่อการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงและ
พื้นที่อาว โดยเฉพาะการเฝาระวังการทําประมงที่ผิดกฎหมายใน
เขตการทําประมงพื้นบาน การถายทอดความรูการปองกันการ
กั ด เซาะชายฝ ง ให แก ส มาชิ ก และการใช ร ะบบชะลอคลื่ น
ที่เลียนแบบธรรมชาติใหเหมาะสมกับลักษณะของพื้นที่และ
วิถีชีวิตชุมชน

1.2.1.5

สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชนทองถิ่นมี ทส (ทธ.)
ส ว นร ว มในการกํ า หนดแนวทางการบริ ห ารจั ด การ และ มท (อปท.)
บํารุงรักษา เพื่อคุมครองแหลงอันควรอนุรักษทางธรณีวิทยา
และพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูและ/หรือแหลงทองเที่ยวทาง
ธรณีวิทยา รวมถึงอุทยานธรณี และเพื่อประโยชนดานการศึกษา
คนควา และการวิจัย รวมทั้งเพื่อสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของทองถิ่น

1.2.1.6

สงเสริมบทบาทของเครือขายประชาชน ชุมชน องคกรพัฒนา ทส (ปม./อส./ทช.)
เอกชน และกลุ ม อาสาสมั ค ร เพื่ อ ให ค วามร ว มมื อ ในการ กษ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการไมเผาปาหรือเผา มท (อปท.)
เศษวัส ดุทางการเกษตร การติดตามเฝาระวังพื้น ที่เสี่ย งตอ
การเกิดไฟปา และเฝาระวังการบุกรุกพื้นที่ปาอนุรักษ

๘๒

ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม

แผนงานที่ ๑.๒.๒

การเสริมสรางศักยภาพการจัดการ

แนวทางการปฏิบัติ

1.2.2.1

หนวยงานรับผิดชอบ
จัด ตั้งกลไกระดั บชุ มชน เพื่อพัฒ นาชุมชนโดยรอบพื้นที่ปา ทส (ปม.)
อนุรักษใหเปนชุมชนเชิงนิเวศ มีวิถีการดํารงชีวิตอยูรวมกับ
ธรรมชาติ ไ ด อ ย า งกลมกลื น และพึ่ ง ตนเองได โดยสร า ง
แรงจูงใจแกชุมชนที่รักษาวิถีชีวิตเชิงอนุรักษ และสงเสริมใหมี
รายไดจากการรักษาระบบนิเวศ โดยเฉพาะการจายคาตอบแทน
คุณคาระบบนิเวศ หรือการจายคาตอบแทนใหกับชุมชนหรือผูที่
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ (Payment for Ecosystem
Services: PES)

1.2.2.2

สนั บ สนุ น ให มี ก ารจั ด ตั้ ง กองทุ น พั ฒ นาการมี ส ว นร ว มการ ทส
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อสงเสริมใหภาค ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
สวนตางๆ มีสวนรวมในการสนับสนุนงบประมาณ และสามารถ
นํางบประมาณที่ไดจากการระดมทุนมาจัดการแกไขปญหาได
อยางทันทวงที และมีประสิทธิภาพ

1.2.2.3

สนั บ สนุ น การพัฒ นาเทคโนโลยี และเพิ่มขีดความสามารถ ทส
ให กั บ หน ว ยงานท อ งถิ่ น ระดั บ ตํ า บล เพื่ อ เป น หน ว ยงาน ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
เครือขายในการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของ การเฝาระวัง
และปองกันผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพจากปญหา
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

1.2.2.4

เสริมสรางศักยภาพของสื่อมวลชนดานสิ่งแวดลอมใหมีการ ทส (สส.)
สื่อสารดานสถานการณทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
พร อมทั้ งมี การจั ดการอย างสร างสรรค และสอดคล องกั บ
กลุมเปาหมาย

1.2.2.5

ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให ภ าคประชาชนเข า มามี ส ว นร ว ม ทส (สส.)
ในกระบวนการจัดการ และการติดตามการดําเนินโครงการดาน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ เพื่อใหมีการประเมินผล
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงใหเกิดการจัดการที่อยูบน
พื้นฐานของความเปนจริง และเกิดความตอเนื่อง

1.2.2.6

สงเสริมการมีสวนรวมของหนวยงานภาครัฐและประชาชน ทส
ในการติ ด ตามการดํ า เนิ น งานแก ไ ขป ญ หาข อ ร อ งเรี ย น
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดการ เพื่อใหมีการติดตาม
และตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
๘๓

ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม

แผนงานที่ ๑.๒.๒

การเสริมสรางศักยภาพการจัดการ (ตอ)

แนวทางการปฏิบัติ

หนวยงานรับผิดชอบ

1.2.2.7

สนั บ สนุ น การสร า งและพั ฒ นาเครื อข า ยด านวิ ช าการและ ทส
สถาบั น การศึ กษา เครือขา ยประชาชน ชุมชน และองคกร วช
พัฒนาเอกชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู และพั ฒนาตอยอด
งานวิจัย และผลักดันใหนําผลการวิจัยไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ

1.2.2.8

สนับสนุนใหมีการจัดตั้งกลไกเพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาลดาน ทส
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในกระบวนการยุติธรรม
โดยกระบวนการมีสวนรวม
แผนงานที่ ๑.๒.๓

การเสริมสรางความรูและความตระหนัก

แนวทางการปฏิบัติ

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

1.2.3.1

ส ง เสริ ม ให ทุ ก ภาคส ว นมี ก ารศึ ก ษาเรี ย นรู การถ า ยทอด
องคความรู และการสรางความตระหนักเกี่ยวกับความสําคัญ
และคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทาง
ชี วภาพ เพื่ อ สร า งความเข ม แข็ ง ให แ ก ทุ ก ภาคส ว นในการ
อนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ

1.2.3.2

สนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย น การสอนสิ่ ง แวดล อ มศึ ก ษา ทส (สส.)
(Environmental Education) ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา ศธ (สพฐ./สกอ.)
นอกระบบ และการศึ กษาตามอัธ ยาศั ย ทุก ระดับ เพื่อ ให
ผู เ รี ย นสามารถเชื่ อ มโยงกั บ วิ ถี ชี วิ ต และสามารถนํ า ไป
ประยุกตใชไดจริง รวมทั้งเสริมสรางและพัฒนาแหลงเรียนรู
ทางธรรมชาติอยางสรางสรรค

1.2.3.3

ประชาสัมพันธ และอบรมใหความรูแกทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ทส
รวมถึงประชาชนในทองถิ่น ไดรับทราบถึงกฎหมายและสิทธิของ มท (อปท.)
ตนเองในการดูแลและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติใน
ทองถิ่ น เพื่ อให เกิ ดความตระหนั กถึ งบทบาทในการเข าไปมี
สวนรวมในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

๘๔

ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม

แผนงานที่ ๑.๒.๓

การเสริมสรางความรูและความตระหนัก (ตอ)

แนวทางการปฏิบัติ

หนวยงานรับผิดชอบ

1.2.3.4

สนั บ สนุ น และผลั ก ดั น ให องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และ มท (อปท.)
ชุ มชนท องถิ่ น เป น กลไกในการจั ด การสิ่ งแวดล อมในพื้ น ที่
โดยให ไ ด รั บ ความรู เ รื่ อ งสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ เป ด โอกาสให
ประชาชนรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ
เพื่อแกไขปญหาของชุมชน ตลอดจนรวมรับผลประโยชนและ
ผลกระทบ เพื่ อ ให ชุ ม ชนเกิ ด การเรี ย นรู ผ า นการเข า ร ว ม
กระบวนการ รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง และเพื่อใหเกิดเปนสังคม
แหงการเรียนรู และชุมชนเกิดความเขมแข็งอยางยั่งยืน

1.2.3.5

จัดทํา แผนที่ ขอบเขตชั้ นคุณภาพลุมน้ําและแนวทางการใช ทส (สผ.)
ที่ดินตามลักษณะชั้นคุณภาพลุมน้ําใหสอดคลองกับขอเสนอ กษ (พด.)
มาตรการที่ กําหนดไว พร อมเผยแพร ประชาสัมพั นธ และให
ความรู ความเขาใจแกหนวยงาน ประชาชน และองคกรพัฒนา
เอกชนที่ เ กี่ ย วข อง เพื่ อ ใหเ กิดความร ว มมื อในการอนุรัก ษ
พื้นที่ตนน้ําและลําธารโดยกระบวนการมีสวนรวม

1.2.3.6

ประชาสัมพันธ ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการ ทส (ปม.)
จัดระเบียบการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติให
ประชาชนไดรับทราบอยางกวางขวาง ควบคูกับการบังคับใช
กฎหมายอย า งจริ ง จั ง ทางสื่ อ ตา งๆ เพื่อ ปอ งกัน การเขา ไป
บุกรุกที่ดินในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ

หมายเหตุ:

หมายถึง หนวยงานรับผิดชอบหลัก

๘๕

๘๗

๘๗

ยุทธศาสตรที่ ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมทีด่ ี ไดรบั การปองกัน บําบัด และฟน ฟู
เปาหมาย สิ่งแวดลอมไดรับการจัดการที่ดีอยางมีคุณภาพทั้งการปองกัน บําบัด ฟนฟู และการถายทอด
สิ่งแวดลอมที่ดีสูรุนตอไป
ตัวชี้วดั

๒.1 คุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินอยูในเกณฑดีรอยละ 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 จํานวนพื้นที่สีเขียวในเมือง ไมนอยกวา 10 ตารางเมตรตอคน
๒.๖ มาตรฐานคุณภาพของสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรมไดรับการพัฒนา

กลยุทธ แผนงาน และแนวทางการปฏิบตั ิ
กลยุทธที่ ๒.1 การปองกัน ลด และขจัดมลพิษ
แผนงานที่ ๒.1.๑

การพัฒนาเครื่องมือกลไกการบริหารจัดการ

แนวทางการปฏิบตั ิ

2.1.1.1

2.1.1.2

หนวยงานรับผิดชอบ
ผลักดันใหนําเครื่องมือและกลไกทางเศรษฐศาสตรมาประยุกตใช ทส
ใหเกิดผลทางปฏิบัติในการจัดการสิ่งแวดลอม เพื่อสรางแรงจูงใจ กค
ในการลดการปลอยมลพิษ ณ แหลงกําเนิดโดยเฉพาะการจัดเก็บ อก
ภาษีการปลอยมลพิษ การเก็บคาธรรมเนียมการใชผลิตภัณฑที่
กอมลพิษสูง การเรียกเก็บเงินคามัดจํา - คืนเงินบรรจุภัณฑ และ
สงเสริมหลักการ ๓Rs (Reduce, Recycle, Reuse)
เรงผลักดันการจัดทํากฎระเบียบการจัดการขยะมูลฝอย โดยเฉพาะ ทส (คพ.)
รางกฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... สธ
รางกฎกระทรวงวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการในการ มท
จัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยและอัตราคาธรรมเนียมอื่นๆ พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัติการบริหารจัดการขยะแหงชาติ พ.ศ. .... ราง
พระราชบั ญญั ติ การจั ดการซากผลิ ตภั ณฑ เครื่ องใช ไฟฟ าและ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส และซากผลิ ตภั ณฑ อื่ น พ.ศ. .... และร า ง
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๘๙

ยุทธศาสตรที่ ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ไดรับการปองกัน บําบัด และฟนฟู

แผนงานที่ ๒.1.๑

การพัฒนาเครื่องมือกลไกการบริหารจัดการ (ตอ)

แนวทางการปฏิบตั ิ

หนวยงานรับผิดชอบ

2.1.1.3

กําหนดใหมีการจัดทํารายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ ทส (สผ.)
ยุทธศาสตร (Strategic Environment Assessment: SEA) นร (สศช.)
สําหรับการพัฒนาโครงการบนพื้นที่ขนาดใหญในเขตเศรษฐกิจ สธ
พิเศษ หรือมีการพัฒนาหลายโครงการในชวงเวลาเดียวกัน หรือ
ใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะมีผลกระทบสะสม กอนตัดสินใจดําเนิน
โครงการ โดยรวมกันกําหนดประเภทของแผนหรือยุทธศาสตร
รายสาขาที่มีความสําคัญและสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมสูง
เพื่อใชประกอบการตัดสินใจ และเพื่อใหมีการจัดวางผังเมือง
อยางเหมาะสม รวมถึงกําหนดใหมีการประเมินผลกระทบตอ
คุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพ เพื่อปกปองคุมครองสิทธิและ
สุขภาพของประชาชนที่อาจไดรับผลกระทบจากการพัฒนาที่มี
ผลตอการเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม

2.1.1.4

พัฒนาการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ทส (สผ.)
(Environmental Impact Assessment: EIA) ใหมีประสิทธิภาพ
เพื่ อให มี การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล อมได อย างถู กต อง
ครอบคลุ ม และสอดคล อ งกั บ สถานการณ ป จ จุ บั น อี ก ทั้ ง
สามารถนํามาจัดทํามาตรการการปองกันและลดผลกระทบได
อยางถูกตองและเหมาะสม มีการพิจารณารายงานที่ถูกตองและ
รวดเร็ว สรางเสริมกลไกการบังคับใชและติดตามการปฏิบัติงาน
ตามมาตรการอยางมีประสิทธิภาพ และผลักดันใหหนวยงาน
รับผิดชอบมีการกํากับและติดตามการดําเนินการตามมาตรการ
อยางเครงครัด รวมถึงสนับสนุนการกระจายอํานาจใหแกจังหวัด
ที่มีศักยภาพ (เขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม และเขตเศรษฐกิจ
พิ เ ศษ) ในการพิ จ ารณารายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบ
สิ่งแวดลอม และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ติ ด ตามการดํ า เนิ น งานตามมาตรการการป อ งกั น และลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
พัฒนากองทุน EIA และกองทุน SEA เพื่อทําหนาที่เปนแหลง ทส (สผ.)
เงิ นทุ นหมุ นเวี ยนสํ าหรั บการดํ าเนิ นงานด านการประเมิ นผล
กระทบสิ่ งแวดล อม (EIA) และการประเมิ นสิ่ งแวดล อมระดั บ
ยุ ทธศาสตร (SEA) โดยให ผู ประกอบการเป นผู รั บผิ ดชอบ
คาใชจาย

2.1.1.5

๙๐

ยุทธศาสตรที่ ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ไดรับการปองกัน บําบัด และฟนฟู

แผนงานที่ ๒.1.๑

การพัฒนาเครื่องมือกลไกการบริหารจัดการ (ตอ)

แนวทางการปฏิบตั ิ
2.1.1.6

หนวยงานรับผิดชอบ

พัฒนาฐานขอมูลดานสารเคมีสําหรับใชในภาคอุตสาหกรรม ทส (คพ.)
ภาคการเกษตร ภาคการศึกษาหรือการศึกษาวิจัย รวมถึง อก
ภาคอื่ น อย างเป นระบบ และให มี ความเชื่ อมโยงกั นตั้ งแต กษ
กระบวนการผลิต นําเขา กักเก็บ จําหนาย ขนยาย และกําจัด
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
แผนงานที่ ๒.1.๒

การจัดการน้ําเสีย

แนวทางการปฏิบตั ิ

หนวยงานรับผิดชอบ

2.1.2.1

สรางความรู ความเขาใจ และความตระหนักดานการจัดการ ทส (คพ./อจน.)
น้ําเสี ยให แกประชาชน และผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวนในพื้นที่ มท (อปท.)
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการสนับสนุนใหมีระบบ
การจัดการน้ําเสีย มีการจัดการน้ําเสียใหไดตามมาตรฐานที่
กําหนด โดยสงเสริมใหมีการจัดการตามแนวพระราชดําริที่ใช
วิธีการทางธรรมชาติในการบําบัด

2.1.2.2

สรางพลังของประชาชน ดวยการเปดเผยขอมูลออกสูสาธารณะ ทส (คพ./อจน.)
เกี่ยวกับแหลงกําเนิดน้ําเสีย รวมถึงแหลงกําเนิดมลพิษที่มีจุด
ปลอยมลพิษออกสูสิ่งแวดลอม เพื่อกดดันใหมีการจัดการน้ําเสีย
เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด

2.1.2.3

ผลักดันใหมีการนําเครื่องมือและกลไกทางเศรษฐศาสตรมาใช
เพื่อสรางแรงจูงใจในการลดการปลอยมลพิษ ณ แหลงกําเนิด
โดยเฉพาะการจั ด เก็ บ ภาษี ก ารปล อ ยมลพิ ษ และการเก็ บ
คาบริการบําบัดน้ําเสีย

2.1.2.4

ส ง เสริ ม ให ค รั ว เรื อ น ร า นอาหาร และอาคาร มี ก ารติ ด ตั้ ง ทส (คพ./อจน.)
ระบบบํ าบั ดน้ํ า เสี ยขนาดเล็ ก หรื อมี ก ารติ ด ตั้ งถั งดั ก ไขมั น มท (อปท.)
รวมถึงควบคุมอาคารขนาดใหญใหมีการติดตั้งและเดินระบบ
บําบัดน้ําเสีย เพื่อใหสามารถบําบัดน้ําเสียไดตามมาตรฐานที่
กําหนด

๙๑

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

ยุทธศาสตรที่ ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ไดรับการปองกัน บําบัด และฟนฟู

แผนงานที่ ๒.1.๒

การจัดการน้ําเสีย (ตอ)

แนวทางการปฏิบตั ิ

หนวยงานรับผิดชอบ

2.1.2.5

สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบรวบรวมน้ําเสีย ทส (คพ./อจน.)
ใหครอบคลุมพื้นที่ที่มีความจําเปน และมีระบบบําบัดน้ําเสียที่ มท (อปท.)
เหมาะสมกับศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึง ภาคเอกชน
เสริ มสรางศั กยภาพในการบริหารจัดการ และเรงใหองคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ก ารจั ด เก็ บ ค า บริ ก ารบํ า บั ด น้ํ า เสี ย
เพื่อใหมีงบประมาณเพียงพอในการเดินและบํารุงรักษาระบบ
ไดอยางตอเนื่อง พรอมจัดใหมีบุคลากรที่มีความชํานาญหรือ
รวมมือกับภาคเอกชน และนักวิชาการใหการสนับสนุนในการ
เดินและบํารุงรักษาระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดอายุ
การใชงาน

2.1.2.6

ควบคุ ม และกํ า กั บ แหล ง กํ า เนิ ด น้ํ า เสี ย ที่ ท ราบจุ ด ปล อ ย ทส (คพ.)
ชั ด เจนให อ ยู ใ นระดั บ ที่ ไ ม เ กิ น มาตรฐานที่ กํ า หนด รวมถึ ง อก (กรอ./กนอ.)
ควบคุ ม การจั ด การแหล ง กํ า เนิ ด น้ํ า เสี ย ที่ ไ ม มี จุ ด ปล อ ยที่ กษ
ชัดเจน โดยใหคํานึงถึงคามลพิษสะสมรวม และมีการศึกษา
เปรียบเทียบกับศักยภาพในการรองรับมลพิษของพื้นที่ เพื่อ
กําหนดมาตรการลดมลพิษ และพัฒนามาตรฐานการปลอย
มลพิษที่เหมาะสม

2.1.2.7

ส งเสริ มบทบาทของภาคเอกชนให มี ส วนร วมในการบริ หาร ทส (คพ./อจน.)
จัดการน้ําเสีย เพื่อใหการบริหารจัดการน้ําเสียมีประสิทธิภาพ กค
มากยิ่ งขึ้ น และสอดคล อ งกั บหลัก การการสรา งความเป น ภาคเอกชน
หุนสวนของรัฐและเอกชน (Public - Private Partnership)

2.1.2.8

สงเสริมการผลิตพลังงานจากน้ําเสีย โดยรวบรวมน้ําเสียที่มี ทส
ความเขมขนสูงจากชุมชนที่มีประชากรหนาแนนและมีพื้นที่ พน
จํ า กั ด หรื อ ชุ ม ชนตามเกาะที่ เ ป น แหล ง ท อ งเที่ ย วสํ า คั ญ
รานอาหาร และภัตตาคาร รวมทั้งของเสียจากสวม เพื่อลด
การระบายของเสียลงสูแหลงน้ํา และลดการระบายกาซเรือน
กระจกสูบรรยากาศ

2.1.2.9

สงเสริมใหมีการนําน้ําเสียที่ผานการบําบัด และมีคุณสมบัติ ทส
ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด มาใชประโยชนใหสอดคลอง มท (อปท.)
และเหมาะสมกับชนิดหรือประเภทของกิจกรรม เพื่อเปนการ กค
เพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรน้ําใหเกิดประโยชนอยาง
คุมคาและมีความปลอดภัย
๙๒

ยุทธศาสตรที่ ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ไดรับการปองกัน บําบัด และฟนฟู

แผนงานที่ ๒.1.๒

การจัดการน้ําเสีย (ตอ)

แนวทางการปฏิบตั ิ
2.1.2.10 เร ง รั ด หาแนวทางการพั ฒ นากลไกและระบบการติ ด ตาม
ตรวจสอบแหล ง กํ า เนิ ด น้ํ า เสี ย รวมถึ ง แหล ง กํ า เนิ ด มลพิ ษ
ทุกประเภท โดยการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ
พร อ มทั้ ง มี ก ารรายงานผลที่ ร วดเร็ ว ทั น ต อ สถานการณ
เพื่อใหสามารถจัดการปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที
แผนงานที่ ๒.1.๓
2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3
2.1.3.4

หนวยงานรับผิดชอบ
ทส (คพ.)
อก
กษ
ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ

การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

แนวทางการปฏิบตั ิ
สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการกํากับ ควบคุม และ
รณรงคใหความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับปลอดการเผาในพื้นที่
ชุ ม ชนและเกษตรกรรมอย า งต อ เนื่ อ ง โดยขอร ว มมื อ จาก
ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน ชุมชน และประชาชน ในการ
สนับสนุนกิจกรรมตางๆ โดยไมใหมีการเผา ตลอดจนสงเสริม
ใหนําเศษวัสดุเหลือใชจากภาคเกษตรกรรมมาทําปุยอินทรีย
สนับสนุนการพัฒนาและใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต
ยานพาหนะใหมใหไดมาตรฐาน มีอัตราการระบายมลพิษทาง
อากาศต่ํา ปลอดมลพิษ ใชเชื้อเพลิงสะอาด และใชพลังงาน
อยางคุมคา รวมทั้งพัฒนาการตรวจสภาพยานพาหนะที่มีการ
ใช ง าน ให เ ป น ไปตามมาตรฐานการระบายมลพิ ษ อย า ง
เคร ง ครั ด ตลอดจนส ง เสริ ม ให ไ ด รั บ การบํ า รุ ง รั ก ษาอย า ง
เหมาะสม และใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดําเนินการจัดเก็บคาธรรมเนียมประจําปรถยนตที่ใชอัตราการ
ปลอยมลพิษปลายทอเปนฐานการคํานวณคาธรรมเนียม
ปรับปรุงและแกไขกฎหมาย และคามาตรฐานใหสอดคลองกับ
สถานการณ และสภาพปญหาคุณภาพอากาศของแตละพื้นที่
โดยเฉพาะในพื้ นที่ วิ กฤตด านคุ ณภาพอากาศ และหมอกควั น
รวมถึ ง บั ง คั บ ใช ก ฎหมายการควบคุ ม คุ ณ ภาพอากาศจาก
แหลงกําเนิดของยานพาหนะและสถานประกอบการใหมีคาอยู
ในเกณฑมาตรฐานอยางเขมงวด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
อย างเคร งครั ด รวมทั้ งส งเสริ มมาตรการหามมิ ให มีการเผา
ในพื้นที่ชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อปองกันปญหามลพิษ
ทางอากาศที่จะเกิดขึ้น
๙๓

หนวยงานรับผิดชอบ
ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ

ทส
พน
วท

คค
ทส (คพ./สผ.)
กษ
อก
มท (อปท.)

ยุทธศาสตรที่ ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ไดรับการปองกัน บําบัด และฟนฟู

แผนงานที่ ๒.1.๓

การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง (ตอ)

แนวทางการปฏิบตั ิ
2.1.3.5

หนวยงานรับผิดชอบ

จัดทํา พัฒนาและเชื่อมโยงฐานขอมูลมลพิษจากยานพาหนะ ทส (คพ.)
ดานคุณภาพอากาศและเสียงระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ คค
เพื่อใหมีการบูรณาการรวมกันในการติดตาม ตรวจสอบ และ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การคุ ณ ภาพอากาศและเสี ย ง
สําหรับยานพาหนะ และบริเวณพื้นที่ที่มีปญหา
แผนงานที่ ๒.1.๔

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และของเสียอันตราย

แนวทางการปฏิบตั ิ

หนวยงานรับผิดชอบ

2.1.4.1

ปลูกฝงความรู ความเขาใจ และสรางจิตสํานึกใหแกนักเรียน ทส (คพ./สส.)
นักศึกษาในโรงเรียนและสถานศึกษาทุกระดับ โดยเพิ่มกิจกรรม ศธ (สพฐ./สกอ.)
การจัดการด านสิ่งแวดล อมในโรงเรี ยน สถานศึ กษาที่ มี แนว
ปฏิบัติประสบความสําเร็ จอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะการ
จัดการขยะ รวมทั้งพัฒนาครู อาจารยใหมีความรู ความเขาใจใน
การถายทอดความรูดานสิ่งแวดลอมใหแกนักเรียน นักศึกษา
ตลอดจนสรางความรวมมือระหวางรัฐ ครอบครัว และชุมชน

2.1.4.2

สรางความรู ความเขาใจ และความตระหนักใหแกประชาชน ทส (คพ./สส.)
และชุ ม ชนในพื้ น ที่ อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ ไ ด รั บ มท (อปท.)
การสนับสนุนใหมีระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย
รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรวมนําขยะมูลฝอย
หรือของเสียไปกําจัดในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่
รั บ กํ า จั ด ได เ ข า ใจถึ ง หลั ก การบริ ห ารจั ด การ วิ ธี ก ารหรื อ
มาตรการทางเลือกที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะนํามาใช
โดยเฉพาะการจัดเก็บคาธรรมเนียม และระบบการคัดแยกขยะ
อยางตอเนื่อง

2.1.4.3

สงเสริมใหความรูแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีความ ทส (คพ./สส.)
เขาใจในการคัดแยกขยะที่มีคุณภาพเหมาะสมสําหรับการเผา มท (อปท.)
เป น ขยะที่ ทํ า ให ไ ด รั บ พลั ง งานสู ง และเป น ที่ ต อ งการของ
ผูประกอบการที่รับภาระในการเผาขยะ

๙๔

ยุทธศาสตรที่ ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ไดรับการปองกัน บําบัด และฟนฟู

แผนงานที่ ๒.1.๔

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และของเสียอันตราย (ตอ)

แนวทางการปฏิบตั ิ
2.1.4.4

2.1.4.5

2.1.4.6

2.1.4.7

2.1.4.8

หนวยงานรับผิดชอบ

สงเสริมการลดปริมาณขยะจากตนทาง โดยใหงดหรือเลิกการ ทส (คพ./สส.)
ใชกลองโฟม ถุงพลาสติก หรือวัสดุที่ยอยสลายไดยาก และ มท (อปท.)
ขยายผลพื้ น ที่ ที่ ป ระสบผลสํ า เร็ จ ในการจั ด การขยะที่ เ ป น
ระบบ ไปยังพื้นที่อื่นที่มีความพรอม ใหครอบคลุมทั่วประเทศ
สนับสนุนและสงเสริมการลดขยะอาหาร (Food Waste) อยางมี ทส (คพ.)
ส วนร วมของทุ กภาคส วนทั้ งภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาค กษ
ประชาชน (Public - Private Partnership) โดยเฉพาะในเมืองใหญ อก
และแหลงทองเที่ยว โดยกําหนดมาตรการลดขยะอาหารตลอด สธ
วงจรตั้งแตการผลิต การกระจายสินคา การขนสง การแปรรูป
ในอุตสาหกรรมการเกษตร ธุรกิจบริการเกี่ยวกับอาหาร การ
บริโภคในครัวเรือน และการกําจัด
กําหนดมาตรการการจัดการขยะทะเล โดยควบคุมการทํา ทส (คพ.)
กิจกรรมบริเวณชายฝง เชน การทําประมง การทองเที่ยว คค
การเดินเรือ และการขนถายสินคากลางทะเล ไมใหมีการทิ้ง มท (อปท.)
ขยะมูลฝอยลงในทะเล รวมทั้งควบคุมปริมาณขยะมูลฝอย กก
จากแผ นดิ นที่ ม าตามแมน้ํา ลําคลอง โดยออกกฎระเบี ยบ กษ
สรางระบบการจัดเก็บ และรวบรวมขยะ เพื่อนํามาจัดการ
อย า งถู ก ต อ ง รวมทั้ งสร า งความรู ความเข าใจ และความ
ตระหนักในการลดปริมาณขยะทะเลที่ตนทาง
พั ฒ นากลไกทางภาษี เพื่ อ ควบคุ ม ให ล ดการใช ก ล อ งโฟม กค
ถุงพลาสติก และวัสดุที่ยอยสลายไดยากลง รวมทั้งพัฒนา ทส
พลาสติ ก ชี วภาพ และวั ส ดุอื่ นที่เปนมิตรกับ สิ่งแวดลอมให วท
สามารถนํากลับมาใชประโยชนใหมได เพื่อสงเสริมใหมีการ วช
นําพลาสติกชีวภาพกลับมาใชอยางคุมคา
สงเสริมการลงทุนแกภาคเอกชนทั้งทางตรงและทางออมที่มีการ ทส (คพ./สผ.)
ผลิ ตสิ น ค า จากพลาสติ ก ชี ว ภาพ เพื่ อ สนั บ สนุ น ให มี ก ารใช กค
พลาสติกชีวภาพอยางเปนรูปธรรม และเปนการลดการใช ภาคเอกชน
พลาสติ ก จากป โตรเคมี โดยปรั บ ปรุ ง แก ไ ขกฎหมายและ
นโยบายในการสนับสนุนมาตรการทางภาษี รวมทั้งใหมีการ
ลดหย อนภาษี แ ก ผู ประกอบการที่ผ ลิตสินค าจากพลาสติ ก
ชีวภาพ เพื่อสรางแรงจูงใจ

๙๕

ยุทธศาสตรที่ ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ไดรับการปองกัน บําบัด และฟนฟู

แผนงานที่ ๒.1.๔

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และของเสียอันตราย (ตอ)

แนวทางการปฏิบตั ิ
2.1.4.9

หนวยงานรับผิดชอบ

เร ง รั ด การแก ไ ขป ญ หาการจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนให มี ทส (คพ.)
ประสิทธิภาพ โดยสงเสริมใหมีการคัดแยกขยะตั้งแตตนทาง มท (อปท.)
เพื่อใหมีการนํากลับมาใชใหมใหมากที่สุด และเรงกําจัดขยะ
มูลฝอยตกคางสะสมในสถานที่กําจัดในพื้นที่วิกฤติ รวมทั้ง
ผลักดันกฎหมายการลดและนําของเสียกลับมาใชประโยชน

2.1.4.10 สนั บสนุ นร านรั บซื้ อของเก า และมี การคั ดแยกขยะซึ่ งได รั บ ทส (คพ.)
ใบอนุญาตประกอบกิจการ โดยมีสถานที่จัดเก็บที่ไดมาตรฐาน มท (อปท.)
มีการขนสงที่ปลอดภัย และประกอบกิจการที่ไมกอผลกระทบตอ สธ
สุขอนามัยของคนงาน สิ่งแวดลอม หรือชุมชนขางเคียง และ
ไดรับการตรวจสอบและติดตามโดยหนวยงานที่เกี่ยวของอยาง
สม่ําเสมอ
2.1.4.11 ใหผูผลิตและผูจําหนายสินคา สนับสนุนผูประกอบการที่มี ทส (คพ.)
การคั ด แยกซากผลิ ต ภั ณ ฑ ซากบรรจุ ภั ณ ฑ และของเสี ย มท (อปท.)
อั นตรายชุ ม ชนให มี ก ารจั ด การที่ ถูกวิธี ไมเป นอันตรายต อ ภาคเอกชน
สุ ขอนามั ย ของผู คั ด แยก และไมเ ปนมลพิษ ตอสิ่ งแวดลอ ม
รวมทั้งเปนการนําทรัพยากรกลับมาใชไดอยางคุมคา
2.1.4.12 เพิ่มความรับผิดชอบใหแกผูผลิต (Extended Producer
Responsibility) ในการจัดการซากผลิตภัณฑอยางเปนระบบ
ครบวงจร ตั้ งแต การออกแบบผลิ ตภั ณฑ การผลิ ตผลิ ตภั ณฑ
การรวบรวมซากผลิ ตภั ณฑ การจั ดสถานที่ จั ดเก็ บ การขนส ง
จนถึงการจัดการอยางถูกตอง เหมาะสม ปลอดภัย และไมสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดการใชประโยชนทรัพยากรได
อยางคุมคาตลอดวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ

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

2.1.4.13 ส งเสริ มการจั ดตั้ งศู นย การเรี ยนรู การจั ดการซากผลิ ตภั ณฑ ทส (คพ.)
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ มท (อปท.)
ถึงการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ภาคเอกชน
ที่มีหลากหลายประเภท และมีการจัดการที่สลับซับซอนแตกตาง
กัน ใหถูกวิธีการและไมเปนอันตรายตอสุขภาพ โดยสนับสนุนให
ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดตั้งและดําเนินงาน

๙๖

ยุทธศาสตรที่ ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ไดรับการปองกัน บําบัด และฟนฟู

แผนงานที่ ๒.1.๔

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และของเสียอันตราย (ตอ)

แนวทางการปฏิบตั ิ

หนวยงานรับผิดชอบ

2.1.4.14 พัฒนาและปรับปรุงใหมีระบบการจัดการของเสียอันตราย
ชุมชน และมีการออกมาตรการปองกันและควบคุมสินคาที่มี
คุณภาพไมไดมาตรฐาน รวมถึงผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มีอายุการใชงานสั้นและเกิดมลพิษ
เขามาจําหนายและใชงานภายในประเทศ โดยสงเสริมการ
จัดตั้งศูนยเพื่อการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสเปนการเฉพาะ พรอมทั้งสนับสนุนให
ผูผลิตมีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดการที่ถูกวิธี เพื่อใหเกิด
การจั ด การที่ ยั่ ง ยื น รวมทั้ ง ผลั ก ดั น ให เ กิ ด การถ า ยทอด
เทคโนโลยีก ารจั ดการของเสียอันตรายชุ ม ชนจากประเทศ
ผูผลิต

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

2.1.4.15 พั ฒ นารู ปแบบการจั ดการขยะมู ล ฝอยชุ ม ชน และของเสี ย
อันตรายที่เหมาะสม และกอใหเกิดความคุมคา โดยสงเสริม
ใหภาคเอกชนเขามารวมลงทุนและดําเนินงานแปลงขยะเพื่อ
ผลิตเปนพลังงานไฟฟา และใหมีการจัดการอยางเปนระบบ
ครบวงจร สวนขยะที่ไมสามารถกําจัดได ควรสนับสนุนใหมี
การศึกษาวิธีการและเทคโนโลยีการจัดการที่เหมาะสม

ทส (คพ.)
มท (อปท.)
พน
ภาคเอกชน

2.1.4.16 เพิ่มศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการ ทส (คพ.)
ขยะมู ล ฝอยชุ ม ชน โดยสนั บ สนุ น ให มี ร ะบบการจั ด การที่ มท (อปท.)
สอดคล อ งกั บ สภาพป ญ หาในพื้ น ที่ และศั ก ยภาพในการ ภาคเอกชน
บริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และผลักดัน
ให อ งค ก รปกครองส วนทอ งถิ่ นมี การจั ดเก็ บค าธรรมเนีย ม
ถุงขยะ เพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการลดการทิ้งขยะ และเพื่อให
มี งบประมาณเพี ยงพอในการเดิ นและบํ ารุ งรั ก ษาระบบได
อยางตอเนื่อง พรอมจัดใหมีบุคลากรที่มีความชํานาญหรือ
รวมมือกับภาคเอกชน และนักวิชาการใหการสนับสนุนในการ
เดินและบํารุงรักษาระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดอายุ
การใชงาน

๙๗

ยุทธศาสตรที่ ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ไดรับการปองกัน บําบัด และฟนฟู

แผนงานที่ ๒.1.๔

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และของเสียอันตราย (ตอ)

แนวทางการปฏิบตั ิ

หนวยงานรับผิดชอบ

2.1.4.17 ติดตามและเฝาระวัง เพื่อมิใหมีการลักลอบทิ้งของเสียอันตราย
และสารอันตราย กากอุตสาหกรรม และขยะติดเชื้อในสิ่งแวดลอม
ทั้งบนบกและในทะเล และปองกันการลักลอบนําเขาสารอันตราย
มาใชในกิจการที่ผิดวัตถุประสงค การรั่วไหล และการเกิดอุบัติภัย
จากสารเคมี พรอมทั้งใหความรูแกประชาชนและกลุมเสี่ยงที่
อาจไดรับอันตรายจากสารเคมี โดยพัฒนาระบบการติดฉลาก
ระบบติดตามขอมูลดานสารอันตรายใหแกผูนําเขา ผูผลิต และ
ผูบริโภคที่เปนมาตรฐานสากล รวมถึงสรางเครือขายประชาชนใน
การเฝาระวังในพื้นที่

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

2.1.4.18 ติดตาม และตรวจสอบการใหบริการการจัดการของเสียอันตราย
และสารอั น ตราย กากอุ ต สาหกรรมและขยะติ ด เชื้ อ ใน
สิ่ งแวดล อมของผู ประกอบการให เป นไปตามมาตรฐานและ
มาตรการที่กําหนดอยางเครงครัด

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

2.1.4.19 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับขยะที่คัดแยกและไม ทส (คพ./สผ.)
สามารถกําจัดได ซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส วท (สวทช.)
ขยะอันตราย และสารอันตราย เพื่อใหสามารถนํามาใชประโยชน วช
ไดใหมอยางคุมคา หรือใหมีการจัดการอยางถูกหลักวิชาการ
รวมถึงวิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนกลองโฟม และถุงพลาสติก
ที่ยอยสลายไดยาก โดยเฉพาะการนําพลาสติกชีวภาพมาใช
ประโยชน ได ห ลายครั้ งอย างคุ ม ค า และมี การจั ดการอย าง
เหมาะสม

๙๘

ยุทธศาสตรที่ ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ไดรับการปองกัน บําบัด และฟนฟู

กลยุทธที่ ๒.๒ การเยียวยาชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ
แผนงานที่ ๒.๒.๑

การพัฒนาเครื่องมือทางการเงินและกฎหมาย

แนวทางการปฏิบตั ิ

หนวยงานรับผิดชอบ

2.2.1.1

สร างกลไกการเยี ยวยาแก ผู ได รั บผลกระทบฉุ กเฉิ น รวมถึ งการ
เยียวยาในระยะสั้น และระยะยาว โดยจัดตั้งระบบกองทุนฉุกเฉิน
เพื่ อชดเชยค ารักษาพยาบาลและค าใช จ ายในการฟองรองแก
ผู ได รับผลกระทบ รวมกับการศึกษาและกํ าหนดใชมาตรการ
ทางการคลังที่เหมาะสม เปนธรรม และเปนไปตามหลักการผูกอ
มลพิษเปนผูจาย รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของใหสามารถ
เรียกเก็บคาเสียหายจากผูประกอบการ เพื่อรับผิดชอบตอความ
เสียหายที่เกิดขึ้นไดในระยะยาว ถึงแมโครงการจะสิ้นสุดลงไปแลว

2.2.1.2

พั ฒนากระบวนการยุ ติ ธรรมด านทรั พยากรธรรมชาติ และ ทส
สิ่งแวดลอมใหครอบคลุมทุกดาน ตั้งแตการเขาถึงขอมูลขาวสาร ยธ
การคุมครองสิทธิมนุษยชน การพิสูจนความเสียหาย การปรับปรุง
แกไขกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑที่เปนอุปสรรคตอการ
จั ดการทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อมอย างยั่ งยื นและ
เปนธรรม รวมทั้งพัฒนาองคความรูและฐานขอมูล พรอมขอเท็จจริง
ทางวิทยาศาสตร เพื่อใชประกอบการพิจารณา ตลอดจนผลักดัน
ใหจัดตั้งองคกรอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพเพื่อตรวจสอบ
ถวงดุลการกําหนดนโยบายสาธารณะดานสิ่งแวดลอม
แผนงานที่ ๒.๒.๒

กค
นร (สงป.)
ทส
ภาคเอกชน

การฟนฟูพื้นที่วิกฤติที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

แนวทางการปฏิบตั ิ

หนวยงานรับผิดชอบ

2.2.2.1

ติดตามและเฝ าระวังสถานการณมลพิษในพื้นที่วิกฤติที่สงผล ทส (คพ./สผ.)
กระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมเปดเผยขอมูลใหสาธารณชนไดรับ มท (อปท.)
ทราบอย างต อเนื่ องในทุ กช องทาง โดยเฉพาะมลสารที่ อาจ สธ (อน.)
กอใหเกิดผลกระทบและความเสี่ยงตอสุขภาพ

2.2.2.2

ฟนฟูพื้นที่วิกฤติที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรม ทส (คพ./สผ.)
โดยใหความสําคัญกับพื้นที่ที่มีมลพิษปนเปอน และเขตควบคุม ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
มลพิษ ซึ่งอาจดําเนินเปนโครงการนํารอง หรือจัดทําแผนปฏิบัติการ
รวมระหวางภาคสวนที่เกี่ยวของในทุกระดับ เพื่อระดมทรัพยากร
ในการเรงแกไขปญหาอยางบูรณาการ และมีการบังคับใชกฎหมาย
รวมดวยอยางจริงจัง เพื่อสรางมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติที่ดี
๙๙

ยุทธศาสตรที่ ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ไดรับการปองกัน บําบัด และฟนฟู

กลยุทธที่ ๒.๓ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมชุมชน และสิ่งแวดลอมอื่น
แผนงานที่ ๒.๓.๑

การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน

แนวทางการปฏิบตั ิ

หนวยงานรับผิดชอบ

2.3.1.1

พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ มท (อปท.)
โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชนและประชาชนให ทส (สผ.)
มี บทบาทในการบริ หารจั ดการสิ่ งแวดล อมชุ มชน สิ่ งแวดล อม
ภู มิ ทั ศน และพื้ นที่ สี เขี ยวด วยตนเอง โดยบู รณาการแผนงาน
รวมกับหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของในทุกระดับ

2.3.1.2

สงเสริมการจัดรูปแบบของเมืองตามหลักการของสิ่งแวดลอม
เมืองที่ยั่งยืน ที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร
ในลักษณะของเมืองอัจฉริยะแหงอนาคต เมืองสีเขียว ที่มีการเพิ่ม
การพัฒนาและการสรางคุณคาพื้นที่สีเขียวและความหลากหลาย
ทางชีวภาพในเมือง มีระบบขนสงมวลชนอํานวยความสะดวก
ตอการเดินทาง มีการใชพลังงานสะอาด มีระบบการจัดการ
ของเสียและน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพ มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
ติดตอสื่อสารที่ทันสมัย และมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

2.3.1.3

พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสภาพแวดลอมของชุมชน รวมถึง ทส (คพ./สผ.)
ชุ ม ชนแออั ด ให มี ค วามเป นระเบี ยบเรี ย บร อย โดยเฉพาะ มท (อปท.)
การติดตั้งระบบการจัดการน้ําเสียขนาดเล็ก การติดตั้งถังดัก สธ
ไขมันของชุมชนริมน้ํา ลําคลอง และสนับสนุนกระบวนการ
เรียนรูของประชาชนในชุมชนแออัดถึงการดูแลสภาพแวดลอม
และอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อสรางการมีสวนรวมในการพัฒนา
และปรับปรุงเมืองใหนาอยู และปลอดภัยตอสุขภาพ

2.3.1.4

ควบคุมและกํากับไมใหมีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ เพื่อนํามา ทส
จั ด ทํ า กิ จ กรรมที่ ส ง ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ ม ทั้ ง ด า น ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
การเกษตร การตั้งถิ่นฐาน การบริการ การอุตสาหกรรม และ
ดานชุมชน อยางเครงครัด

2.3.1.5

สนั บ สนุ น ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ดํ า เนิ น การเพิ่ ม ทส (สผ.)
สัดสวนพื้นที่สีเขียวในชุมชนใหมากขึ้น และฟนฟูระบบนิเวศ มท (อปท.)
และสภาพแวดลอมที่เสื่อมโทรมในพื้นที่ ใหเปนแหลงกักเก็บ
คารบอนและดูดซับมลพิษ

๑๐๐

มท (อปท./ยผ.)
ทส (สผ.)
คค
พน
ดศ

ยุทธศาสตรที่ ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ไดรับการปองกัน บําบัด และฟนฟู

แผนงานที่ ๒.๓.๑

การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน (ตอ)

แนวทางการปฏิบตั ิ

หนวยงานรับผิดชอบ

2.3.1.6

กําหนดกฎ หลักเกณฑ และกฎหมาย เพื่อใหมีการนําเครื่องมือ ทส
ทางเศรษฐศาสตรมาใชในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเมืองให กค
เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พรอมทั้งใหความรูแกประชาชนในการ
มีสวนรวมบริหารจัดการสิ่งแวดลอมทั้งในภาพกวางและราย
สาขา รวมทั้งปรับโครงสรางภาษีที่ดิน เพื่อจูงใจใหประชาชน
เพิ่มพื้นที่สีเขียวดานนันทนาการและสิ่งแวดลอม

2.3.1.7

จั ดทํ าและบั งคั บใช การวางผั งเมื องที่ มี การวางและกํ าหนด มท (ยผ.)
การใชประโยชนที่ดินอยางเปนสัดสวน ชัดเจน และสอดคลอง ทส
กับศักยภาพและรักษาความสมดุลของสิ่งแวดลอมในพื้นที่ เพื่อ
รองรั บการขยายตั วของเมื องและชุ ม ชนในอนาคต รวมถึ ง
กําหนดพื้ นที่ สี เขี ยวรอบเมื อง เพื่ อเป นพื้ นที่แนวกั นชนรอบ
เมือง และปองกันการขยายตัวของเมืองอยางไมเปนระบบ

2.3.1.8

จัดทําและปรับปรุงนโยบาย แผน และมาตรการที่เกี่ยวของกับ ทส (สผ.)
การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน การจัดการสิ่งแวดลอมภูมิทัศน มท
และการจัดการพื้นที่สีเขียว รวมทั้งพัฒนาหลักเกณฑ กฎหมาย
ฐานขอมูล เครื่องมือ และกลไก เพื่อผลักดันนโยบาย แผน และ
มาตรการไปสูการปฏิบัติเห็นผลอยางเปนรูปธรรม
แผนงานที่ ๒.๓.๒

การจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม

แนวทางการปฏิบตั ิ

หนวยงานรับผิดชอบ

2.3.2.1

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

2.3.2.2

กําหนดกฎ หลักเกณฑ และกฎหมาย รวมถึงเครื่องมือและ ทส (สผ.)
กลไกอื่ น ๆ เพื่ อ นํ า มาคุ ม ครองสิ่ ง แวดล อ มธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรม ใหไดรับการจัดการที่ดี

๑๐๑

ทส (สผ./สส.)
มท (อปท.)
ศธ
วธ

ยุทธศาสตรที่ ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ไดรับการปองกัน บําบัด และฟนฟู

แผนงานที่ ๒.๓.๒

การจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม (ตอ)

แนวทางการปฏิบตั ิ

หนวยงานรับผิดชอบ

2.3.2.3

จัดทํามาตรฐานดานคุณภาพของสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ ทส (สผ.)
สิ่ ง แวดล อ มศิ ล ปกรรม เพื่ อ เป น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง วธ (ศก.)
แหลงธรรมชาติ และแหลงศิลปกรรม รวมถึงสภาพแวดลอม
โดยรอบใหสอดคลอง ไดมาตรฐาน และกลมกลืนกับสภาพ
ทางธรรมชาติดั้งเดิม

2.3.2.4

กํ า หนดและวางผั ง สิ่ ง แวดล อมธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อ ม
ศิ ลปกรรม รวมถึ งกํ ากั บการใช ประโยชน ที่ ดิ นโดยรอบ ให
สอดคลองกับศักยภาพในการรองรับของพื้นที่ และกําหนดให
มีกลไกในการจัดการของเสียและมลพิษที่เกิดจากกิจกรรม
การทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ

2.3.2.5

กํากับ ดูแลใหแหลงมรดกที่ไดรับการประกาศขึ้นทะเบียน ทส (สผ.)
เปนมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ และของโลก รวมถึง
พื้นที่แนวกันชน ไดรับการบริหารจัดการเปนไปตามมาตรฐาน
และยั่งยืน โดยมีกลไกการจัดการแบบมีสวนรวม และภาค
สวนที่เกี่ยวของใหการสนับสนุนอยางตอเนื่อง

หมายเหตุ:

หมายถึง หนวยงานรับผิดชอบหลัก

๑๐๒

ทส (สผ./คพ.)
วธ (ศก.)
มท (อปท.)
กก

๑๐๓

๑๐๓

ยุทธศาสตรที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา และยั่งยืน
เปาหมาย การใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความคุมคา และยั่งยืน
ตัวชี้วัด

๓.1 การบริโภคพื้นฐานตอการใชทรัพยากร (Material Footprint: MF) ของประเทศ และ
การบริโภคพื้นฐานตอการใชทรัพยากรตอคน (ลดลง)
3.๒ สัดสวนของหนวยงานที่เขารวมดําเนินการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่ งแวดล อม และสั ดส ว นปริ มาณการจั ดซื้ อจั ดจ างสิ น ค าและบริ การที่ เป น มิ ตรกั บ
สิ่งแวดลอม (เพิ่มขึ้น)
๓.๓ สัดสวนการใชพลังงานตอจีดีพี (ลดลง)
๓.๔ รอยละของจํ านวนฟารมที่ไดรับการรับ รองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สําหรับพืช และรอยละของพื้นที่เกษตรอินทรีย (เพิ่มขึ้น)
๓.๕ จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เขารวมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มขึ้น และผานเกณฑ
ระดับสี่ขึ้นไป (เพิ่มขึ้น)
๓.๖ พื้นที่ที่ไดรับการพัฒนาสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจํานวน 15 พื้นที่
๓.๗ จํานวนแหลงทองเที่ยวและสถานประกอบการที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการทองเที่ยว
ไทย (เพิ่มขึ้น)
๓.8 ประกาศใช ก ฎระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การเข า ถึ ง และแบ ง ป น ผลประโยชน ที่ ค รอบคลุ ม
ทรัพยากรชีวภาพ

กลยุทธ แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ
กลยุทธที่ ๓.1 การสงเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน
แผนงานที่ ๓.1.๑

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

แนวทางการปฏิบัติ
3.1.1.1

หนวยงานรับผิดชอบ

ให ค วามรู แ ก ทุ ก ภาคส ว น เพื่ อ ให เ กิ ดความตระหนั ก และ ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
ปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม และคานิย มการใชชีวิตประจําวันใน
การบริโภคสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดย
สนับสนุนการเลือกใชสินคา เชน สินคาติดฉลากสิ่งแวดลอม
ฉลากสินคาเกษตรอินทรีย ฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช
พลังงานหรือทรัพยากรของสินคา ฉลากแสดงการปลอยกาซ
คารบอนออกสูบรรยากาศ ฯลฯ หรือโรงแรมที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม แหลงทองเที่ยวที่มีการอนุรักษสิ่งแวดลอม และ
ภาชนะหรือวัสดุหรือถุงพลาสติกชีวภาพที่สามารถยอยสลาย
ไดในธรรมชาติ ไมเปนสารตกคางหรือเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม
๑๐๕

ยุทธศาสตรที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุม คา และยั่งยืน

แผนงานที่ ๓.1.๑

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (ตอ)

แนวทางการปฏิบัติ

หนวยงานรับผิดชอบ

3.1.1.2

รณรงค ประชาสั ม พั น ธ อ ย า งต อ เนื่ อ งและทั่ ว ถึ ง เพื่ อ ให ทส (สส.)
ประชาชนดํารงชีวิตอยางพอเพียง และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม นร (กปส.)
อยางเปนกิจวัตรประจําวัน โดยจัดซื้อ จัดหาสินคาอยางพอดี มี ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทางเลือกในการปฏิบัติที่ถูกตอง เขาใจงาย และสามารถตัดสินใจ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดอยางเหมาะสม จนเกิดเปนจิตสํานึก
สาธารณะไดในที่สุด

3.1.1.3

สนั บสนุ นการผลิ ตสื่ อสร างสรรคดานสิ่งแวดลอม และเพิ่ม ทส (สส.)
นวั ต กรรมการรณรงค ประชาสั ม พั น ธ เพื่ อ สร า งความ
ตระหนัก และเผยแพรขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
วิธีการใชสื่อ เพื่อใหสามารถสื่อสารทางชองทางใหมๆ ใหตรง
กับกลุมเปาหมายในแตละชวงวัย

3.1.1.4

ผลักดัน หรือปรับปรุงระเบียบการจัดซื้อจัดจางสินคาที่เปน ทส (คพ.)
มิตรกับสิ่งแวดลอมในหนวยงานภาครัฐ ทุกแหง และองคกร กค (บก.)
เอกชน เพื่อสงเสริมใหเปนหนวยขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจาง ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
สินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมทั้งรณรงค ประชาสัมพันธ
สรางความรู ความเขาใจถึงวิธีการจัดซื้อจัดจางสินคาที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดล อมให แกหน วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน
และองคกรพัฒนาเอกชน อยางกวางขวาง

3.1.1.5

พัฒนามาตรการทางการคลัง และผลักดันการบริหารจัดการ กค
งบประมาณของประเทศ เพื่อสรางแรงจูงใจในการใชทรัพยากร ทส
และพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และลดการกอมลพิษ
นร (สงป.)

3.1.1.6

สนับ สนุน การกอ สรา งระบบสาธารณูป โภคขั้น พื้น ฐานที่ ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอาคารสีเขียว ระบบขนสง
มวลชน ระบบสาธารณูปโภคดานพลังงาน น้ํา การจัดการ
ของเสีย และการสุขาภิบาลอื่นๆ ที่เอื้อตอการใชทรัพยากร
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ผ ลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ มต่ํ า
รวมทั้งสงเสริมการใชบริการและการบริโภคระบบสาธารณูปโภค
ขั้ น พื้ น ฐานเหล า นั้ น เพื่ อ ก อ ให เ กิ ด สั ง คมที่ เ ป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอม

๑๐๖

ยุทธศาสตรที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุม คา และยั่งยืน

แผนงานที่ ๓.1.๑

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (ตอ)

แนวทางการปฏิบัติ

หนวยงานรับผิดชอบ

3.1.1.7

ผลั ก ดั น มาตรการทางภาษี ที่ ส นั บ สนุ น การพั ฒ นาหรื อ กค
ยกระดับเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ทส
ใชทรัพยากรอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ

3.1.1.8

สนั บ สนุ นการพั ฒนาเทคโนโลยี และนวั ตกรรม รวมถึ งการ
ศึ กษาวิ จั ยในภาคเอกชน และส งเสริ มความร ว มมื อในการ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมกันระหวางภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา และหนวยงานวิจัยตางๆ อยางจริงจัง เพื่อ
ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ และใหประเทศไทย
มีการนําเทคโนโลยีที่ไดพัฒนามาเพิ่มผลิตภาพในการผลิต
แผนงานที่ ๓.1.๒

การสงเสริมพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

แนวทางการปฏิบัติ

3.1.2.1

3.1.2.2

วช
วท
พณ
ภาคเอกชน

หนวยงานรับผิดชอบ
สนั บ สนุ น การผลิ ต ไฟฟ า ด ว ยพลั ง งานหมุ น เวี ย นที่ ต น ทุ น พน (พพ.)
สามารถเขาถึงไดอยางเปนธรรม โดยใหความสําคัญตอการ
ผลิตไฟฟาดวยพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียนที่สะอาด
และมี ผ ลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ มต่ํ า รวมทั้ ง ส ง เสริ ม ให
ประชาชนระดับครัวเรือน อาคารทั่วไป ชุมชน บริษัทเอกชน
และสถานที่ราชการ ติดตั้งระบบไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย
สรางกลไกระบบรวบรวม ขนสง และแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งทาง กษ
การเกษตรที่มีตนทุนต่ํา โดยเฉพาะลานรับซื้อและแปรรูปปาลม พน
หรือวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรประเภทอื่นๆ รวมถึงการนํา
ของเสียหรือวัสดุเหลือใชกลับมาแปรรูปเปนพลังงาน เพื่อใหมี
การนํ า วั ส ดุ เ หลื อทิ้ ง ของเสีย และวัส ดุเหลือใช กลับ มาใช
ประโยชนไดอยางคุมคา

๑๐๗

ยุทธศาสตรที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุม คา และยั่งยืน

แผนงานที่ ๓.1.๒

การสงเสริมพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (ตอ)

แนวทางการปฏิบัติ

3.1.2.3

3.1.2.4

3.1.2.5

หนวยงานรับผิดชอบ
สงเสริมการผลิตพลังงานชีวภาพในระดับชุมชนอยางครบวงจร พน (พพ.)
โดยสนับสนุนเงินทุนสําหรับการผลิตและจําหนาย การปลูก ทส
พืชพลังงาน เพื่อนํามาผลิตเปนพลังงานของชุมชนใหกระจาย
อยูในทุกพื้นที่ตามประเภทของพืช และความเหมาะสมกับพื้นที่
รวมทั้งจัดให มีเทคโนโลยี การผลิตพลังงานชีว ภาพในระดับ
ชุมชน และกลไกทางการตลาด เพื่อรับซื้อพลังงานชีวภาพ
จากชุมชน ตลอดจนปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่
เปนอุปสรรคตอการผลิตพลังงานชีวภาพในระดับชุมชน
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาดานการผลิตไฟฟาจากพลังงาน พน (พพ.)
ที่ ส ะอาด รวมถึ ง อุ ป กรณ แ ละเทคโนโลยี ที่ ใ ช พ ลั ง งานใน วท (สวทช.)
อาคาร การคมนาคม เกษตร และอุตสาหกรรม เพื่อลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
พัฒนาระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ หรือ Smart Grid เพื่อรับ พน
ซื้อไฟฟาจากชุมชน และภาคเกษตรกรรม

กลยุทธที่ ๓.๒ การสงเสริมการผลิตและบริการที่ยั่งยืน
แผนงานที่ ๓.๒.๑

การเกษตร

แนวทางการปฏิบัติ

3.2.1.1

3.2.1.2

หนวยงานรับผิดชอบ
รณรงค ประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีในภาค กษ
การเกษตร ลดและเลิกการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่มีพิษรายแรง ทส
ตอมนุษย สัตว และสิ่งแวดลอม รวมถึงการจัดการสารเคมีและ
ซากบรรจุภัณฑสารเคมีในภาคการเกษตรใหถูกวิธีอยางตอเนื่อง
และทั่วถึง รวมทั้งควบคุมสื่อโฆษณาสารเคมีที่มีพิษรายแรง
สนั บ สนุ น วิ ถี ก ารดํ า เนิ น ชี วิ ต และภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ของ กษ
ปราชญ ชุ มชน และผู สู งอายุ ที่ ทํา การเกษตรที่ เป น มิ ตรกั บ ทส
สิ่งแวดลอม เพื่อเพิ่มโอกาสในการทํางานที่เหมาะสมกับวัย
และสรางบทบาทของปราชญชุมชน และผูสูงอายุการถายทอด
และสืบสานองคความรูที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแกคนรุนตอไป

๑๐๘

ยุทธศาสตรที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุม คา และยั่งยืน

แผนงานที่ ๓.๒.๑

การเกษตร (ตอ)

แนวทางการปฏิบัติ

3.2.1.3

3.2.1.4

3.2.1.5

3.2.1.6

3.2.1.7

3.2.1.8

3.2.1.9

หนวยงานรับผิดชอบ
สนับสนุนใหมีการออกระเบียบการจัดตั้งกองทุนเพื่อการเยียวยา กษ
ชดเชย และสนั บ สนุ น การผลิ ต สารเคมี ท างการเกษตรที่ นร (สงป.)
ปลอดภัย และไดมาตรฐานหรือเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
สนั บ สนุ น แหล งเงิ น ทุ น และกลไกทางการตลาด เพื่ อ สร า ง กษ
แรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําการเกษตรใหเปน พณ
มิตรกับสิ่งแวดลอม และไดรับผลตอบแทนสูงขึ้น โดยเฉพาะ
การจั ดหาแหล งทุ นเพื่ อลงทุนดานเกษตรอินทรี ย และสร าง
กลไกทางการตลาดรองรับการจําหนายสินคาเกษตรอินทรีย
พัฒนามาตรฐานสินคาเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ควบคู กษ
กับมาตรฐานความปลอดภัย โดยสนับสนุนใหมีการรับรอง
สินคาที่ไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับของตางประเทศ
สงเสริมการพัฒนาปุยอินทรียเพื่อการทําเกษตรที่เหมาะสม กษ
กับชนิดของดิน และความตองการสารอาหารของแตละชนิด วช
พื ช เพื่ อ ลดการใช ปุ ย เคมี และได ผ ลผลิ ต อย า งเหมาะสม
รวมทั้งรณรงคใหความรูการปลอดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม
การใช เครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อไถกลบเศษซากพื ช
และการใชวัสดุอินทรียในพื้นที่การเกษตร
สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา และจัดทําพื้นที่ตนแบบ เพื่อ
สาธิ ต การปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการผลิ ต ให เ ป น มิ ต รกั บ
สิ่ ง แวดล อ ม โดยเฉพาะวิ ธี ป ฏิ บั ติ ท างการเกษตรที่ ดี และ
การเกษตรอินทรีย

กษ
อก
วท
วช
สกว
พัฒนาแนวทางการจัดเก็บภาษีสารเคมีในภาคเกษตรที่มีพิษ กค
รายแรงตอมนุษย สัตว และสิ่งแวดลอม รวมกับการใชเครื่องมือ กษ
ทางเศรษฐศาสตร อื่น เพื่ อใหปริมาณการใชสารเคมีที่มีพิษ
รายแรงในภาคเกษตรลดลง
สํารวจและประกาศแนวเขตพื้นที่เกษตรอินทรีย เพื่อสงเสริม กษ
ใหเกษตรกรและชุมชนมีการรวมกลุมในการทําเกษตรอินทรีย
รวมถึงสนับสนุนแนวทางและมาตรการการทําเกษตรอินทรีย
ใหเกิดความยั่งยืน

๑๐๙

ยุทธศาสตรที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุม คา และยั่งยืน

แผนงานที่ ๓.๒.๒

การอุตสาหกรรม

แนวทางการปฏิบัติ
3.2.2.1

3.2.2.2

หนวยงานรับผิดชอบ

สรางแรงจูงใจโดยใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร เพื่อสนับสนุน อก
กระบวนการผลิ ต ภาคอุ ตสาหกรรมใหไ ดมาตรฐานในการ กค
จัดการมลพิษ
ทส
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช ท รั พ ยากร เพื่ อ ให เ กิ ด การลงทุ น อก
ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มากขึ้ น รวมถึ ง แสดงความรั บ ผิ ดชอบต อ ชุ ม ชนและสั ง คม
โดยเฉพาะการเข า ร ว มโครงการอุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย วและ
ดําเนินโครงการจนไดรับการรับรองในระดับที่ ๕ (ใหผูบริโภค
สนั บ สนุ น ผลิ ต ภั ณ ฑ GIM) และการสร างสรรค คุ ณ ค า ร ว ม
ใหแกสังคม

3.2.2.3

ส งเสริ มให ผู ป ระกอบการมี สว นร ว มในการประกอบธุ ร กิ จ อก
ของตนเองในชุ ม ชนให เ กิ ด ความยั่ ง ยื น ด ว ยการมี ค วาม ทส
รั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล อ ม และการสร า งสรรค ภาคเอกชน
คุณคาเพิ่มรวมกันใหกับสังคม

3.2.2.4

สนับสนุนการแบงปนการบริการ เครื่องมือ และทรัพยากร อก
สว นเกิน ที่เ กิดจากการผลิ ตระหวางกลุมอุตสาหกรรม เพื่อ ทส
สร า งมู ล ค า เพิ่ มและลดต น ทุ น การผลิต และเปน การรักษา
สิ่งแวดลอม รวมถึงสนับ สนุ น การพัฒ นานิคมอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศใหเปนรูปธรรม โดยเชื่อมโยงกับการประเมินสิ่งแวดลอม
ในระดับยุทธศาสตร การวางผังเมือง และเปดโอกาสใหประชาชน
ไดเขามามีสวนรวม

3.2.2.5

ผลักดันการใช และยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดลอมใหเปนสากล อก
ในการจั ดการองค กร หรื อ สถานประกอบการ โดยเฉพาะ ทส
ISO ๑๔๐๐๐ สําหรับผูประกอบการรายใหญ และผูประกอบการ ภาคเอกชน
ขนาดกลางที่ มี ศั ก ยภาพ เพื่ อให เ กิ ด การพั ฒ นามาตรฐาน
สิ่งแวดลอมภายในประเทศ รวมทั้งชวยสนับสนุนการยกระดับ
การจัดการของผูประกอบการรายยอย

๑๑๐

ยุทธศาสตรที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุม คา และยั่งยืน

แผนงานที่ ๓.๒.๒

การอุตสาหกรรม (ตอ)

แนวทางการปฏิบัติ

หนวยงานรับผิดชอบ

3.2.2.6

สรางกลไกในการพัฒนาแนวทางหรือวิธีการประเมินผลกระทบ วท (สวทช.)
ตอสิ่งแวดลอมของสินคา องคกร และผลิตภัณฑของประเทศ ทส
ไทยใหไดมาตรฐาน และเปนที่ยอมรับในเวทีโลก โดยเฉพาะ
การจัดตั้งศูนยความเปนเลิศในการประเมินวัฏจักรชีวิตบนฐาน
ความยั่งยื น และการจั ดตั้งคณะกรรมการดานนโยบาย และ
คณะกรรมการดานเทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต

3.2.2.7

เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคการผลิตและบริการ พน (สนพ./พพ.)
โดยสนับสนุนการลดการใชพลังงาน หรือใหมีการใชพลังงาน อก
ในกระบวนการผลิตและบริการอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึง
สนับสนุนการผลิตพลังงานที่ใชพลังงานทดแทน

3.2.2.8

เร ง จั ด ทํ า บั ญ ชี ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ มรายสิ น ค า โดยให มี วท (สวทช.)
การประเมิ น ตลอดวั ฏ จั ก รชี วิ ต และจั ด ทํ า ฐานข อ มู ล ทส
การประเมินวัฏจักรชีวิตของประเทศที่ถูกตอง ครอบคลุมและ
สอดคล อ งตามมาตรฐานสากล รวมทั้ ง ให มี ก ารกํ า หนด
มาตรการรายสินคาแกผูบริโภค โดยเฉพาะปริมาณการปลอย
คารบ อน ปริมาณการใช น้ํา ปริมาณการใชทรัพยากร และ
รอยเทาเชิงนิเวศ (Environmental Footprint)

3.2.2.9

พั ฒ นาฐานข อ มู ล การประเมิ น วั ฎ จั ก รชี วิ ต ของผลิ ต ภั ณ ฑ ทส
ภาคการผลิ ต ภาคการขนส ง และการบริ โ ภคสิ น ค า เพื่ อ
กํ า หนดมาตรฐานของรอยเท า เชิ ง นิ เ วศ ฉลากคาร บ อน
การออกแบบผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และปลอย
คารบอนต่ํา

3.2.2.10 สนับ สนุน การวิจัย และพัฒ นาดานการใชเทคโนโลยีสะอาด วช
รวมถึงเสริมสรางศักยภาพบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมเพื่อ วท (สวทน.)
สนับสนุนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

๑๑๑

ยุทธศาสตรที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุม คา และยั่งยืน

แผนงานที่ ๓.๒.๓

การทองเที่ยว

แนวทางการปฏิบัติ

3.2.3.1

หนวยงานรับผิดชอบ
พัฒนาศักยภาพในการใหบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมแก กก
ผูประกอบการ บุคลากร และผูที่เกี่ยวของดานการทองเที่ยว
รวมถึงชุมชนที่ดูแลแหลงทองเที่ยว แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
(Eco-tourism) การท อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตร (Agro-tourism)
การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Tourism) และอื่นๆ

3.2.3.2

พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการทองเที่ยวอยางยั่งยืน โดย กก
เนนการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและการบริการทองเที่ยวที่เปน
มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม พร อ มทั้ ง สร า งแรงจู ง ใจให มี ก ารใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ลดการปลอยมลพิษ และลด
การใชวัสดุและสารอันตรายตอสิ่งแวดลอม

3.2.3.3

พัฒนามาตรฐานการทองเที่ยวไทยที่คํานึงถึงการบริหารจัดการ กก
สิ่ งแวดล อมที่ ดี และผลั กดั นสู การรั บรองมาตรฐานในระดั บ
ภูมิภาคอาเซียน และระดับสากลจนเปนที่ยอมรับของนานาชาติ
พรอมทั้งกําหนดมาตรการจูงใจแก ผูประกอบการที่ไดรับการ
รับรองมาตรฐาน เชน การจัดทําทําเนียบนาม การมอบรางวัล/
ประกาศนียบัตร การประชาสัมพันธในตางประเทศ ฯลฯ

3.2.3.4

พัฒนาระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ย ว
โดยเฉพาะระบบการจั ดการขยะมูล ฝอย และระบบบําบัด
น้ําเสียชุมชน เสนทางการเดินทางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
หรือการจัดทําทางจักรยาน และระบบน้ําดื่มหรือน้ําประปา
ในแหลงทองเที่ยว

ทส (คพ./ทช.)
กก
คค
มท (อปท.)

3.2.3.5

ศึกษาศักยภาพของแหลงทองเที่ย วในทุกดาน เพื่อกําหนด
ปริ ม าณ และแนวทางการรองรั บ จํ า นวนนั ก ท อ งเที่ ย วที่
เหมาะสม และไม ก อให เ กิ ด ผลกระทบต อ แหล ง ท องเที่ ย ว
รวมถึงกําหนดแนวทางการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชน
จากแหลงทองเที่ยวใหสอดคลองกับสภาพและศักยภาพของ
พื้นที่ โดยชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนจัดการ และไดรับ
ประโยชนจากการทองเที่ยว

กก
ทส (อส./ทธ.)
วธ (ศก.)
มท (อปท.)

3.2.3.6

กําหนดและประกาศขีดความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว ทส (อส./ทช./สผ.)
ในแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ และดําเนินมาตรการจํากัดจํานวน วธ (ศก.)
มท (อปท.)
นักทองเที่ยวตามขีดความสามารถในการรองรับ
๑๑๒

ยุทธศาสตรที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุม คา และยั่งยืน

กลยุทธที่ ๓.๓ การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน
แผนงานที่ ๓.๓.๑

การใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ

แนวทางการปฏิบัติ

หนวยงานรับผิดชอบ
ทส (สผ./สส./อส./ทช./
ปม./อสส./อสพ./สพภ.)
กษ
วท
สธ

3.3.1.1

สร า งความรู ความเข า ใจเพื่ อ ให เ กิ ด ความตระหนั ก และ
เห็ น ความสํ า คั ญ ต อ การร ว มอนุ รั ก ษ คุ ม ครอง และดู แ ล
ทรั พยากรชี ว ภาพ และภูมิปญ ญาทองถิ่น ในทุกภาคสว นที่
เกี่ ย วข อ งและได รั บ ผลประโยชน รวมถึ ง ชุ ม ชน และ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ

3.3.1.2

สงเสริมและผลักดันการเขาถึงและไดรับประโยชนตอบแทน
จากทรัพยากรชีวภาพ ตามระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ
และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการในการเขาถึงและไดรับผลประโยชน
ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554

3.3.1.3

สงเสริมและพัฒนากลไกการบริหารจัดการผลประโยชนที่ไดรับ ทส (สผ./อส./ปม./ทช./
สพภ.)
จากการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรพันธุกรรม และบริการ
ทางนิเวศเพื่อการอนุรักษและปกปองคุมครองความหลากหลายทาง วท
ชีวภาพและแหลงพั นธุกรรม รวมทั้งสนั บสนุ นการใชประโยชน กษ
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
สนั บ สนุ น ให มี ศู น ย เ รี ย นรู เ พื่ อ เป น แหล ง รวมความรู แ ละ ทส (อส./ทช./อสส./อสพ.)
จั ด แสดงการใช ป ระโยชน ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพ วท
อยางยั่งยืนทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค จังหวัด และทองถิ่น กษ

3.3.1.4

แผนงานที่ ๓.๓.๒

การเพิ่มมูลคาในการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพ

แนวทางการปฏิบัติ
3.3.2.1

ทส (สผ.)
กษ
วท
สธ

หนวยงานรับผิดชอบ

ส งเสริ มการพั ฒนาศั กยภาพของชุ มชนในการใช ประโยชน เพื่ อ
เพิ่ มมู ลคาเพิ่ ม และพั ฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพ
อยางรูคุณคา เพื่อการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืน ดวย
การบริหารจัดการของชุมชน ผสมผสานองคความรูจากภูมิปญญา
ทองถิ่นและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะผลิตภัณฑชุมชนที่
ผลิตจากทรัพยากรชีวภาพ การจัดการทรัพยากรชีวภาพเพื่อการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ การเกษตรแบบผสมผสานที่สงเสริมสุขภาพ
และสิ่งแวดลอม และการทําวนเกษตรแบบสวนบาน

๑๑๓

ทส (สพภ./ปม.)
กษ
กก
พณ
วท
สธ

ยุทธศาสตรที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุม คา และยั่งยืน

แผนงานที่ ๓.๓.๒

การเพิ่มมูลคาในการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพ (ตอ)

แนวทางการปฏิบัติ

หนวยงานรับผิดชอบ
ทส (สพภ.)
พณ
วช
ภาคเอกชน

3.3.2.2

สนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหมจาก
ฐานทรัพยากรชีวภาพ โดยสนับสนุนการจับคูธุรกิจผลิตภัณฑ
เชิงพาณิชยที่ใชทรัพยากรชีวภาพในทองถิ่น เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
ในการสร า งการเติ บ โตทางเศรษฐกิจ ที่ สําคัญ ของประเทศ
มีการจัดการอยางเปนระบบ และมีการพัฒนามาตรฐานสินคา
และบริ ก ารให เ ป น ที่ ย อมรั บ ของตลาดต า งประเทศ โดยมี
กลไกกํากับการพัฒนาธุรกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ ควบคู
กับการอนุรักษ ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

3.3.2.3

สงเสริมการประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพในภาคอุตสาหกรรม วท (สวทช.)
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการนํา กษ
นวัตกรรมมาใชทดแทนการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ อก
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฐานขอมูลสายพันธุพืชและ ทส
วช
พันธุสัตว เพื่อนําไปสูการคนควาวิจัยเชิงพาณิชย
วท

3.3.2.4

หมายเหตุ:

หมายถึง หนวยงานรับผิดชอบหลัก

๑๑๔

๑๑๕
๑๑๕

ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ
เปาหมาย ทุกภาคสวนมีศักยภาพในการรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
และมีความพรอมในความรวมมือดานสิ่งแวดลอมกับตางประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและโลก
ที่เปนเชิงรุก
ตัวชี้วัด

๔.1 ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศในภาคพลังงานและคมนาคมขนสง
ลดลงรอยละ 7 - 20 ภายในป พ.ศ. 2563 (เทียบเคียงกับกรณีพื้นฐาน (Business as
Usual: BAU) โดยใชป พ.ศ. 2548 เปนปฐาน)
๔.๒ สัดสวนพลังงานหมุนเวียนตอการใชพลังงานขั้นสุดทายเพิ่มขึ้นเปนอยางนอยรอยละ 25
๔.๓ จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบูรณาการการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศไวในแผนพัฒนาทองถิ่น (เพิ่มขึ้น)
๔.๔ องคกรหรือเครือขายรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในพื้นที่
ชุมชน (เพิ่มขึ้น)
๔.๕ จํานวนประชากรที่เสียชีวิต สูญหาย ไดรับบาดเจ็บ หรือตองโยกยาย/อพยพ เนื่องมาจาก
ผลของภัยพิบัติทางธรรมชาติตอประชากร 100,000 คน (ลดลง)
๔.๖ จํานวนความรวมมือกับตางประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีกิจกรรม
การดําเนินงานในแตละป (เพิ่มขึ้น)

กลยุทธ แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ
กลยุทธที่ ๔.1 การสรางความรู ความเขาใจ และพัฒนาศักยภาพของประชาชนดานการลดการปลอย
กาซเรือนกระจก
แผนงานที่ ๔.1.๑

การสรางความรู ความเขาใจ และพัฒนาศักยภาพของประชาชน

แนวทางการปฏิบัติ

4.1.1.1

หนวยงานรับผิดชอบ
ใหความรูแกผูประกอบการในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ทส (สผ./อบก./สส.)
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พรอมทั้งสงเสริม อก
และสรางแรงจูงใจใหผูประกอบการรวมกลุมเครือขายในการ พณ
ผลิตและจําหนายสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ตลอดจนประชาสั มพั น ธใหผูบ ริโ ภครับ ทราบและเขาใจถึง
ความแตกตางของผลกระทบตอสุขภาพระหวางสินคาและ
บริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม กับสินคาและบริการทั่วไป

๑๑๗

ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ

แผนงานที่ ๔.1.๑

การสรางความรู ความเขาใจ และพัฒนาศักยภาพของประชาชน (ตอ)

แนวทางการปฏิบัติ

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

4.1.1.2

เพิ่มนวัตกรรมการรณรงค ประชาสัมพันธ และปลูกจิตสํานึก
เพื่ อลดการปล อยกา ซเรือนกระจก โดยสงเสริมใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชพลังงานของผูใชพลังงาน และ
พฤติกรรมการตัดสินใจของผูประกอบการ ใหประกอบธุรกิจ
แบบประหยัดพลังงาน รวมทั้งสงเสริมการเดินทางในระยะสั้น
ดวยการเดิน เทา /ปน จักรยาน และใชรถยนตสาธารณะแทน
รถยนต ส วนบุ คคล โดยหั นไปใชบริการโดยสารดวยรถไฟฟ า
และรถใตดิน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

4.1.1.3

สร า งความรู ความเข า ใจแก ทุ ก ภาคส ว น โดยเฉพาะภาค
การเกษตร ประมง ปศุสัตว การทองเที่ยว พลังงานและขนสง
รวมถึ ง องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ให มี อ งค ค วามรู ถึ ง
ผลกระทบและความเสี่ ย งของการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศ เพื่ อ ให เ ห็ น ความสํ า คั ญ ของการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมให สอดคล องกับ สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง
พรอมทั้งใหมีความเชื่อมโยงองคความรูเชิงวิชาการสูบริบท
ของแตละภาคสวน

4.1.1.4

สงเสริ มให มีการปรั บ เปลี่ ย นพฤติกรรมหรือกิจ กรรมที่อาจ กษ
ได รั บ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ ทส
โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําในภาคสวนตางๆ กก
การปรับเปลี่ยนชนิดของพืชที่ปลูกนอกฤดูการเกษตรเพื่อลด
การใช น้ํ า และการปรั บ รู ป แบบกิ จ กรรมการท อ งเที่ ย วที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ใหหลากหลายมากขึ้น
พัฒนา สงเสริม และสรางการยอมรับเทคโนโลยี นวัตกรรม ทส
และภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ที่ เ หมาะสม เพื่ อ บรรเทาป ญ หา กษ
วท
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
พณ

4.1.1.5

๑๑๘

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

ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ

แผนงานที่ ๔.1.๒

การลดการการปลอยกาซเรือนกระจก

แนวทางการปฏิบัติ

หนวยงานรับผิดชอบ
ทส
กค
คค
อก
พน
มท
กทม

4.1.2.1

ส ง เสริ ม มาตรการจู ง ใจให ภ าคประชาชนและภาคธุ ร กิ จ
ปรับเปลี่ยนการใชยานพาหนะในการเดินทางและขนสงสินคา
ที่มีประสิทธิภาพ โดยลดหรือคืนภาษีสําหรับผูใชและผูผลิต
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม หรือกําหนดใหมีฉลาก
แสดงอัตราการปล อยก าซเรือนกระจกและการใชพลังงาน
ของยานพาหนะ รวมทั้งจัดเก็บคาธรรมเนียมยานพาหนะที่
ติ ด ขัด ในกรุ งเทพมหานครบริ เวณที่ มีก ารบริ การโครงข า ย
รถไฟฟาหรือรถใตดินแลว และสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา
จากกองทุ น หรื อ สถาบั น การเงิ น แก ผู ผ ลิ ต ที่ ใ ช เ ทคโนโลยี
กอมลพิษต่ําหรือเทคโนโลยีสะอาด

4.1.2.2

ลดการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ควบคูกับสนับสนุน พน (พพ.)
การพัฒนาแหลงพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดหรือเปนมิตรกับ กษ
สิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงความสมดุลระหวางความมั่นคงทาง
อาหารและพลังงาน

4.1.2.3

พัฒนาโครงสรางภาษีเชื้อเพลิงฟอสซิลใหเปนเอกภาพ โดยรวม กค
ภาษีตางๆ เขาดวยกัน เพื่อใหเกิดราคาเชื้อเพลิง ณ หัวจาย พน
ซึ่งเปนการสงสัญญาณทางราคาที่ถูกตอง

4.1.2.4

ผลั ก ดั น นโยบายการผลิ ต พลั ง งานในภาคเอกชน องค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน และครัวเรือน โดยเฉพาะการ
ผลิตพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา และการใชของเสียหรือ
วัสดุเหลือใชทางการเกษตร รวมทั้งกําหนดใหภาคอุตสาหกรรม
ที่ปลอยกาซเรือนกระจกสูงตองจัดทําแผนงานหรือโครงการ
ลดกาซเรือนกระจก

4.1.2.5

ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟา โดยสนับสนุน พน
ใหมีการใชเทคโนโลยีและการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง และ กค
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสรางแรงจูงใจใหผูประกอบการ
โรงไฟฟาไดรับประโยชนจากมาตรการเวนหรือคืนภาษีการนํา
เครื่องจักรที่ใชในการผลิตไฟฟาที่มีคุณภาพและเปนไปตาม
มาตรฐาน

๑๑๙

พน (พพ.)
ทส
กษ
อก

ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ

แผนงานที่ ๔.1.๒

การลดการการปลอยกาซเรือนกระจก (ตอ)

แนวทางการปฏิบัติ

หนวยงานรับผิดชอบ

4.1.2.6

สงเสริมการใชพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟา และเพิ่ม พน (พพ.)
ประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคการขนสง ภาคอุตสาหกรรม คค
ภาคอาคารธุรกิจและบานอยูอาศัย และการใชพลังงานในอาคาร อก
รวมทั้งสงเสริมการลงทุนแกภาคอุตสาหกรรมที่ปลอยคารบอนต่ํา
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

4.1.2.7

ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาโครงสร า งอั ต ราการรั บ ซื้ อ ไฟฟ า จาก พน
พลั ง งานหมุ น เวี ย น เพื่ อ ประหยั ด งบประมาณของรั ฐ และ
สงเสริมใหมีการใชพลังงานหมุนเวียนตนทุนต่ํา

4.1.2.8

สงเสริมการลดกาซเรือนกระจกในภาคปาไม โดยสนับสนุน ทส (ปม./อส./สผ.)
การผลิ ตและดํ า รงชี วิ ตตามวิถีทองถิ่น มุงเนน บทบาทของ กษ
ชุมชนเชิงนิเวศในการอนุรักษปา และคุมครองสิทธิของชุมชน
ในการใชประโยชนจากทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน รวมถึง
กํ า หนดให กิจ กรรมหรื อโครงการที่มีผ ลกระทบตอชุมชนที่
อาศั ย อยู ใ นพื้ น ที่ ป า จะต อ งมีก ารประเมิ น ผลกระทบด า น
สิ่งแวดลอมและสังคม

4.1.2.9

ให ผู ป ระกอบการภาคเอกชน องคกรปกครองสว นทองถิ่น ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานราชการ มีการจัดเก็บและรายงาน
ขอมูลการใชพลังงาน และขอมูลพื้นฐานที่จะนําไปประเมิน
การปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมการพัฒนาตางๆ

4.1.2.10 รวบรวมและพัฒนาฐานขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกของ ทส (สผ./อบก.)
ประเทศใหเปนปจจุบัน ทั้งการขึ้นทะเบียนกิจกรรม ปริมาณการ
ลดกาซเรือนกระจก การซื้อ - ขายปริมาณการลดกาซเรือนกระจก
รวมถึงประเมินแนวโนมการปลอยกาซเรือนกระจกในอนาคต
กําหนดระดับของกรณีฐาน (Business-as-usual – BAU) ของ
การปลอยกาซเรือนกระจกรายสาขาและในภาพรวม เพื่อเปน
ขอมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการ

๑๒๐

ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ

แผนงานที่ ๔.1.๒

การลดการการปลอยกาซเรือนกระจก (ตอ)

แนวทางการปฏิบัติ
4.1.2.11 พัฒนางานวิจัยดานศักยภาพการลด ดูดซับ และกักเก็บกาซ
เรือนกระจก รวมถึงวิเคราะหขอจํากัดและโอกาสเชิงเทคโนโลยี
องคความรู การบริหารจัดการ และศักยภาพของภาคสวนตางๆ
ที่ เกี่ ยวข อง เพื่อสงเสริมและพัฒนากลไกทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ โดยเฉพาะกองทุนภาษีคารบอน การพัฒนา
ตลาดคารบอนที่ไดมาตรฐานและเชื่อมโยงกับตลาดคารบอนใน
ตางประเทศ และการจัดสรรสิทธิการปลอยกาซเรือนกระจก

หนวยงานรับผิดชอบ
สกว
ทส (อบก./สผ.)
พน
กค

กลยุทธที่ ๔.๒ การพัฒ นาแผนงานและเพิ่มขีด ความสามารถในการปรับตัว ตอ การเปลี่ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศ
แผนงานที่ ๔.๒.๑

การสร างความพร อมและขี ดความสามารถในการปรั บตั วของ
ชุมชน

แนวทางการปฏิบัติ

4.2.1.1

4.2.1.2

4.2.1.3

หนวยงานรับผิดชอบ
พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝาระวังและเตือนภัยทาง มท (อปท./ปภ./ศภช.)
ธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยง โดยชุมชนมีสวนรวม และพัฒนาศักยภาพ ทส
ของชุ มชนในพื้ นที่ เสี่ ยง รวมทั้งจัดเตรียมพื้ นที่ อพยพรองรั บ กษ
เพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดบอยครั้งและรุนแรงขึ้น
ประเมิน และคาดการณผ ลกระทบตอชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู ทส
ใกลหรือตองพึ่งพาแหลงทรัพยากรธรรมชาติ เชน แหลงน้ํา กษ
ทะเล ภูเขา ฯลฯ ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากปจจัยทาง มท (อปท./ปภ.)
ภูมิอากาศ รวมทั้งประเมินความพรอมและขีดความสามารถ
ในการรับมือกับความเสี่ยงของชุมชน โดยพิจารณาจากระบบ
ทางสังคมและระบบการดํารงชีวิตของชุมชนในพื้นที่
ศึ กษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ทางเลื อกในการปรั บ ตั ว หรื อรั บ มื อกั บ ทส
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครอบคลุมดาน กษ
สถาป ตยกรรมและการพั ฒนาวั สดุ ก อสร างที่ สอดคล องและ มท
คํ านึ งถึ งป จจั ยทางภู มิ อากาศ การปรั บเปลี่ ยนกิ จกรรมทาง สธ
เศรษฐกิจใหสอดคลองกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึง
การรักษาสุขภาพอนามัยและสุขาภิบาล

๑๒๑

ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ

แผนงานที่ ๔.๒.๑

การสรางความพรอมและขีดความสามารถในการปรับตัวของ
ชุมชน (ตอ)

แนวทางการปฏิบัติ

4.2.1.4

หนวยงานรับผิดชอบ
ผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนการปรับตัว มท (อปท.)
และรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทส
รวมกับการกําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง
ชุมชน และทองถิ่น โดยใหมีแนวทางการพัฒนาที่สอดคลอง
และคํ านึ งถึ งป จจั ยทางภู มิ อากาศ และมี มาตรการปรับตั วที่
ผสมผสานระหวางภูมิป ญญาทองถิ่นของชุมชนและวิทยาการ
สมัยใหมที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและเปนที่ยอมรับของชุมชนซึ่งมี
ความหลากหลายและแตกตางกันในแตละพื้นที่
แผนงานที่ ๔.๒.๒

การสรางความสามารถในการปรับตัวของภาคสวนตางๆ

แนวทางการปฏิบัติ

หนวยงานรับผิดชอบ

4.2.2.1

จั ด ทํ า แนวทางการเตรี ย มรั บ มื อ กั บ การเปลี่ ย นแปลง ทส (สผ.)
สภาพภูมิอากาศ และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยภาคสวนที่ ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
เกี่ ย วข อ งมี ก ารบู ร ณาการจั ด ทํ า โดยเฉพาะการประเมิ น
สิ่ ง แวดล อ มระดั บ ยุ ท ธศาสตร ที่ คํ า นึ ง ถึ ง ความเสี่ ย งทาง
ภูมิอากาศของพื้นที่ การปรับหลักเกณฑการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของโครงการในพื้นที่เสี่ยง และแผนการพัฒนา
ตางๆ ที่ตองคํานึงถึงความเสี่ยงทางภูมิอากาศ

4.2.2.2

จัดทําแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มท (ศภช.)
และพื้นที่ที่มีแนวโนมอาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ทส
สภาพภู มิ อ ากาศในอนาคต รวมทั้ ง ให มี ก ารเฝ า ระวั ง และ
ติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศอย า งต อ เนื่ อ ง
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ําทะเลหรือระดับ
ความสูงของน้ําทะเล และการเฝาระวังปรากฎการณปะการัง
ฟอกขาว

4.2.2.3

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการชลประทานใหครอบคลุมพื้นที่ กษ
ที่ อยู อาศั ย พื้ นที่ ที่ มี ศั กยภาพทางการเกษตร อุ ตสาหกรรม มท (อปท.)
แหลงทองเที่ยว และบริการ เพื่อลดความเปราะบางของชุมชน
ตอการเปลี่ยนแปลงของปจจัยทางภูมิอากาศ
๑๒๒

ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ

แผนงานที่ ๔.๒.๒

การสรางความสามารถในการปรับตัวของภาคสวนตางๆ (ตอ)

แนวทางการปฏิบัติ

4.2.2.4

4.2.2.5

4.2.2.6

4.2.2.7

หนวยงานรับผิดชอบ
พัฒนาโครงขายการเดินทางดวยระบบขนสงมวลชนสาธารณะทีม่ ี คค
ประสิทธิภาพ สามารถรองรับผูโดยสารอยางเพียงพอ และมีระบบ มท (อปท.)
การจั ดการด านความสะดวก ปลอดภั ย ประหยั ดเวลา และ
ประหยัดเชื้อเพลิง ที่มีประสิทธิภาพ
พั ฒ นาความเชื่ อ มโยงโครงข า ยของระบบขนส ง มวลชน คค
ในเมื อ งใหญ ใ ห ค รอบคลุ ม และเชื่ อ มต อ กั น ทั้ ง ระบบราง มท (อปท.)
รถประจําทางสาธารณะ และเรือโดยสาร เพื่ออํานวยความสะดวก
สําหรับรองรับการเดินทางแบบ Multi - modal ระหวางรถยนต
รถประจําทาง รถไฟฟา เรือ หรือการจอดรถแลวเดินทางตอ (Park
- and - ride) โดยมีเสนทางเดินเชื่อม และบันไดเลื่อน หรือการ
เดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะแบบตั๋วรวม
พัฒนาโครงขายระบบการขนสงสินคาทางรางและทางน้ําที่ไมสง คค
ผลกระทบเชิงลบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยใหนําระบบขอมูล ทส (สผ.)
สารสนเทศและเทคโนโลยีมาใช ในการปรับปรุงการบริหารจัดการ มท (อปท.)
ระบบขนส งสิ นค าทางรางและทางน้ํ าให มี ประสิ ทธิ ภาพ และ
ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น
สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา โดยมุงเนนการศึกษาการประเมินผล ทส
กระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศต อระบบนิเวศที่ มี กษ
ความออนไหวและเปราะบาง รวมทั้งแนวทางการปรับตัวตอการ วท
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคสวนต างๆ โดยเฉพาะการ วช
พัฒนาพั นธุพืชและพันธุ สัตวที่ทนทานตอการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิ ภัยแลง และน้ําทวม

กลยุทธที่ ๔.๓ การพัฒนาความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
แผนงานที่ ๔.๓.๑

การพัฒนาและกระตุนบทบาทความรวมมือจากทุกภาคสวน

แนวทางการปฏิบัติ

4.3.1.1

หนวยงานรับผิดชอบ
เปดเผยขอมูลการเจรจา และแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวของ ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับ ประชาชนไดรับทราบอยางตอเนื่อง เพื่อเสริมสรางความ
เขาใจ เปนแรงสนับสนุนและใหความรวมมือจากทุกภาคสวน
เพื่อประโยชนของชาติ
๑๒๓

ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ

แผนงานที่ ๔.๓.๑

การพัฒนาและกระตุนบทบาทความรวมมือจากทุกภาคสวน (ตอ)

แนวทางการปฏิบัติ

หนวยงานรับผิดชอบ

4.3.1.2

เพิ่มขีดความสามารถใหแกบุคลากรและองคกร รวมถึงภาคี ทส (สป.ทส.)
ที่เกี่ยวของกับการเจรจาและการปฏิบัติตามพันธกรณีระหวาง ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
ประเทศ เพื่ อ ให เ กิ ด ความเข ม แข็ ง และร ว มมื อ อย า งเป น
เครือขายหรือภาคีในการบริหารจัดการขอมูลทางวิชาการที่มี
ความเชื่อมโยงกับการดําเนินงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
สําหรับเปนพื้นฐานในการเจรจาตอรอง

4.3.1.3

ติดตามและเฝาระวังมาตรการการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ทส (สป.ทส.)
และสิ่งแวดลอมที่อาจสงผลกระทบตอการคาและการลงทุนทั้งที่ ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
เปนมาตรการฝายเดียวของภาคีการคาหลัก และมาตรการใน
กรอบทวิภาคี และพหุภาคีที่เกี่ยวของ เพื่อเตรียมความพรอมใน
การปองกันหรือรองรับมาตรการดังกลาว โดยสนับสนุนใหเกิด
ความรวมมือจากทุกภาคสวน โดยเฉพาะภาคเอกชน เพื่อเปน
ขอมูลประกอบการดําเนินนโยบายความรวมมือระหวางประเทศ
ดานการคาและสิ่งแวดลอม
แผนงานที่ ๔.๓.๒

การเสริ มสร างความเขมแข็งดา นความรวมมือในเวที ระหว า ง
ประเทศ

แนวทางการปฏิบัติ

หนวยงานรับผิดชอบ

4.3.2.1

สงเสริมศักยภาพของหนวยงานไทยในการรวมมือกับประเทศ ทส (สป.ทส.)
ตางๆ ในภูมิภาคเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพื่อสงเสริมการคาและสรางสวนแบงทาง
การตลาดสําหรับสินคาและบริการที่คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

4.3.2.2

ส ง เสริ ม กรอบความร ว มมื อ ระหว า งประเทศ ทั้ ง ในระดั บ
ทวิ ภ าคี แ ละพหุ ภ าคีใ นการนํ า กลไกความร ว มมื อ และการ
สนับสนุนตางๆ โดยเฉพาะดานการเงิน การถายทอดเทคโนโลยี
การเสริมสรางศักยภาพบุคลากรดานการวิจัย และการวิจัยและ
พั ฒ นา เพื่ อสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานภายในประเทศ โดย
มุงเนนกรอบความรวมมือที่สมประโยชน (Win - win) สอดคลอง
และตอยอดกับนโยบายของประเทศ

๑๒๔

ทส (สป.ทส.)
กค
กต
วท

ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ

แผนงานที่ ๔.๓.๒

การเสริ มสร า งความเข มแข็ งด านความร วมมื อในเวที ร ะหว า ง
ประเทศ (ตอ)

แนวทางการปฏิบัติ

หนวยงานรับผิดชอบ

4.3.2.3

ผลั ก ดั น ให มี ก ารจั ด ทํ า แผนแม บ ทการบริ ห ารจั ด การ ทส (สป.ทส./ทน./คพ./
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล อ มของอาเซี ย น เพื่ อ หา
อส./ทช.)
แนวทางความรวมมือกับประเทศในภูมิภาค โดยเฉพาะการ
รวมกลุ มในประชาคมอาเซีย น และกลุมภูมิภ าคลุมน้ําโขง
ในการรวมกันอนุรักษ ใชประโยชน และแกไข จัดการปญหา
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มข า มแดนร ว มกั น
โดยเฉพาะอย า งยิ่ งเรื่ อง ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรพลังงาน
ป ญ หาขยะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ป ญ หาหมอกควั น ป ญ หาการ
ลักลอบคางาชาง และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ

4.3.2.4

สนับสนุนการศึกษาวิจัย เกี่ย วกับพันธกรณีดานสิ่งแวดลอม ทส (สป.ทส.)
ระหวางประเทศ และความตกลงทางการคาที่เกี่ยวของกับ พณ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งติดตามผลการเจรจาและทาทีของประเทศ
ตางๆ ทั้งในเวทีการคาโลก และการเจรจาในระดับทวิภาคี และ
พหุ ภ าคี เพื่ อ กํ า หนดท า ที ข องประเทศที่ เ หมาะสม และ
กําหนดการเจรจาเชิงรุก

หมายเหตุ:

หมายถึง หนวยงานรับผิดชอบหลัก

๑๒๕

ส่วนที่ ๔
การขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

สวนที่ ๔
การขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2564 เปนกรอบชี้นําใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของใช
เปนแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในชวง 5 ป สิ่งสําคัญคือ
การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ ซึ่งกระบวนการสําคัญที่จะใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค เปาหมายและ
ตั ว ชี้ วั ด ของแผนได จํ า เป น ต องพั ฒ นากระบวนการถายทอด การสร างความเขา ใจ และกําหนดกลไก
การขับเคลื่อน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปดโอกาสใหภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของ ไดแก ผูแทนของหนวยงาน
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรอิสระ สถาบันการศึกษา นักวิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และผูทรงคุณวุฒิ
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เขามามีสวนรวมในทุกขั้นตอน เพื่อใหเกิดความรวมมือ รวมคิด
และรวมขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
อยางบูรณาการ และเห็นผลเปนรูปธรรม ตั้งแตระดับประเทศจนถึงระดับพื้นที่ เพื่อใหฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศไดรับการคุมครอง ดูแล ฟนฟูและใชประโยชนอยางสมดุลและเปนธรรม เสริมสรางคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดีแกสังคมและประชาชน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางคุมคาและยั่งยืน ดังนั้น แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ จึงไดกําหนดกลไกในการ
ขับเคลื่อนและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ ประเด็นที่มีความสําคัญในระดับพื้นที่ซึ่งควรดําเนินการเรงดวน
และผลักดันในระดับนโยบาย (Flagship Projects) และการติดตามประเมินผล ดังนี้
1.

กลไกในการขับเคลื่อนและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ มีความเชื่อมโยงตั้งแตระดับกฎหมายคือ
รัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศักราช .... พระราชบัญญัติ พัฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คม
แห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ และพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งจะถายทอดลงสูระดับชาติตามที่กฎหมายแตละฉบับกําหนดคือ 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 ที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยงาน
ระดั บ ภาค ภายใต ก ระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล อ ม และในระดั บ ภู มิภ าค/จั ง หวั ด เป น
แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และกลุ ม จั ง หวั ด รวมถึ ง แผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมจังหวัด และในระดับทองถิ่น เปนแผนพัฒนาทองถิ่น และแผนพัฒนาชุมชนดานสิ่งแวดลอม
ตามลําดับ ทั้งนี้ ตองมีความสอดคลองกับสถานการณและสภาพปญหาที่แตกตางกันในแตละพื้นที่ รวมทั้ง
ความต องการของประชาชนในพื้ น ที่ ซึ่ งจะเชื่อมโยงกับ การจัดสรรงบประมาณในการดําเนิน การตาม
แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวของตอไป ความเชื่อมโยงดังกลาว ดังแสดงในรูปที่ 4 - 1

๑๒๗

รูปที่ 4 - 1 ผังความเชื่อมโยงการถายทอดนโยบายและแผนที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไปสูการปฏิบัติ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ....

พ.ร.บ. พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑

นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (๒๐ ป)

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป

นโยบายรัฐบาล

พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม (๕ ป)

แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวง/กรม
ระยะ ๒๐ ป และระยะ ๕ ป

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
ระดับภาค

แผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด

แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนพัฒนาทองถิ่นและ
แผนพัฒนาชุมชน

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (๒๕๕๙)

๑๒๘

กฎหมาย

ระดับชาติ

ระดับ
กระทรวง/กรม

ระดับจังหวัด

ระดับทองถิ่น

ดั งนั้ น การถายทอดแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2564 เพื่อผลักดันใหเกิดการ
ดํ าเนิ นงานตามยุ ทธศาสตร และแนวทางการปฏิ บั ติ ของแผนฯ และสามารถเกิ ดผลในทางปฏิ บั ติ บรรลุ
วัตถุประสงค และเปาหมายตัวชี้วัดที่กําหนดไวได จําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากทุกภาคสวน เพื่อใหเกิด
การบูรณาการในทุกระดับทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สื่อ และองคกรตางๆ ตลอดจน
ภาคประชาชน โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2564 ไปสูการ
ปฏิบัติ และบรรลุผลสําเร็จไดดังนี้
๑.๑ สร า งความเข า ใจกั บ ส ว นราชการทั้ ง ในส ว นกลาง ส ว นภู มิ ภ าค และส ว นท อ งถิ่ น
ทีร่ ับผิดชอบ รวมถึงภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
การขั บ เคลื่ อนแผนจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม พ.ศ. 2560 - 2564 ระยะแรก ควรมี
กระบวนการเผยแพร แ ละทํ า ความเข า ใจต อ แผนฯ ให กั บ หน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ โดยจั ด ประชุ ม เพื่ อ
ประชาสัมพันธแผนฯ ใหไดรับทราบตั้งแตมีการประกาศใช ทั้งในองคประกอบ และสาระสําคัญของแผนฯ
เชน เปาหมาย ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร และแนวทางการปฏิบัติที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยงานทั้งระดับ
สวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น และภาคเอกชน เพื่อใหรับรู มีความเขาใจ เกิดการยอมรับและและ
ตระหนักถึงความสําคัญของแผนฯ และการเปนหนวยงานรับผิดชอบที่กําหนดไวในตัวชี้วัดและแนวทาง
การปฏิบัติ เพื่อนําไปวางแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกันและบูรณาการไวในยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการ
ของหนวยงาน ตั้งแตยุทธศาสตรกระทรวง กรม แผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด หรือแผนพัฒนาทองถิ่น
สวนระยะตอไป ควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถายทอดความรูในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ การกําหนด
ตัวชี้วัด ตลอดจนการเขียนแผนงาน/โครงการ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหแกเจาหนาที่ระดับทองถิ่น
ใหสามารถจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ได และตอบสนองกับเปาประสงค ตัวชี้วัดและเปาหมายที่กําหนดไวใน
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2564
๑.๒ สรางความรวมมือกับผูบริหารของหนวยงานหลัก
การที่จะใหภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่มีเปาหมายการทํางานเปน ไปในทิ ศทางเดียวกัน ควรมีการประสานขอความรวมมือจากผูบริ หารของ
หนวยงานรัฐ รัฐ วิสาหกิจที่เกี่ยวของ ผูบริหารองคกรภาคเอกชน เชน สภาหอการคาแหงประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย ฯลฯ โดยขอเขาพบเพื่อ
ชี้แจงทําความเขาใจและใหไดรับทราบสาระสําคัญของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2564
และเพื่อรวมในการดําเนินงานโดยบูรณาการแผนงาน งบประมาณ และบุคลากรของหนวยงานใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตรและแนวทางการปฏิบัติของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ
๑.๓ สรางความเขาใจใหกับประชาชนและภาคเอกชนไดรับทราบถึงผลประโยชนที่จะไดรับจาก
การดําเนินกิจกรรมตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
การขับเคลื่อนวิธีการหนึ่งคือ การใหผูที่เกี่ยวของมีความเขาใจ เห็นความสําคัญ และประโยชน
ของการดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตรและแนวทางการปฏิบัติของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ ซึ่งบาง
กิจกรรมอาจสงผลกระทบโดยตรงตอประชาชนและภาคเอกชนในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อใหหนวยงานรับผิดชอบ
มีความกระตือรือรนในการนํายุทธศาสตรและแนวทางการปฏิบัติ ของแผนฯ ไปใช และใหประชาชนและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวม จึงควรชี้แจงใหหนวยงานปฏิบัติรับทราบอยางชัดเจนวา การดําเนิน
กิจกรรมใดๆ ในพื้นที่ระยะแรก ควรสรางความเขาใจใหกับประชาชนและภาคเอกชนในพื้นที่ไดรับทราบถึง
๑๒๙

ผลประโยชนที่จะได รับจากการดํ าเนิ นกิ จกรรม เพื่อสรา งแรงจู งใจให หนวยงานรับ ผิดชอบมีการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคลองกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ
๑.๔ ประสานงานกับสํานักงบประมาณเพื่อจัดหางบประมาณรองรับ และแหลงเงินอื่น
การไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.
2560 - 2564 ถือไดวาเปนปจจัยสําคัญหนึ่งที่จะนําไปสูความสําเร็จในการดําเนินงานของสวนราชการ
ซึ่งหากกิจกรรมหรือโครงการใดๆ ไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ก็จะสงผลตอการไมบรรลุผลตามแผน
ที่วางไว ดังนั้น ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจึงตองประสานและ
ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง เพื่อใหการสนับสนุนงบประมาณสําหรับการ
ดําเนินกิจกรรมตามแผนฯ ซึ่งหากไดรับการอนุมัติ จะสงผลทําใหเกิดการบูรณาการการดําเนินงานซึ่งกัน
และกัน และนําไปสูความสัมฤทธิ์ผลของแผนฯ ไดในที่สุด นอกจากนี้ ควรพิจารณาแหลงเงินทุนอื่นที่มาจาก
ภาคเอกชนซึ่งเห็นความสําคัญของการดําเนินกิจกรรมภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ และให
เงินทุนสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดังกลาว ซึ่งเปนการสรางความรวมรับผิดชอบของภาคสวนตางๆ ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเปนไปตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย หลักการผูไดรับ
ผลประโยชนเปนผูจาย และหลักความเปนหุนสวนของรัฐ - เอกชน
๑.๕ ประสานกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อใหตัวชี้วัดของแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมฯ ที่มีลักษณะบูรณาการงานรวมกันเปนตัวชี้วัดรวมระหวางหนวยงาน
กลไกหนึ่งที่ชวยผลักดันใหกิจกรรมของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2564
บรรลุตามวัตถุประสงคคือ ตัวชี้วัดของแผนฯ สามารถเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดของหนวยงานรับผิดชอบที่กําหนด
ไวได ซึ่งจะทําใหเกิดแรงจูงใจและความพยายามในการดําเนินภารกิจใหประสบผลสําเร็จ ดังนั้น จึงควร
มีการประสานกับหนวยงานที่กําหนดใหรับผิดชอบตัวชี้วัดของแผนฯ นําตัวชี้วัดไปกําหนดไวเปนหนึ่งตัวชี้วัด
ที่สําคัญภายใตแผนปฏิบัติราชการ/แผนยุทธศาสตรของหนวยงาน รวมทั้งประสานสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดของแผนฯ ที่มีลักษณะการบูรณาการ
การดําเนินงานระหวางหนวยงาน โดยกําหนดใหตัวชี้วัดของแผนฯ เปนตัวชี้วัดรวมระหวางหนวยงาน
๑.๖ สรางฐานขอมูลสําหรับตัวชี้วัดเพื่อใหหนวยงานรับผิดชอบนําไปดําเนินการ
กลไกที่สําคัญอีกกลไกหนึ่งของการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 2564 คื อ การติ ด ตามประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานเป น ระยะๆ ซึ่ ง จะทํ า ให มี ก ารปรั บ ปรุ ง แนวทาง
การดําเนินงานที่สามารถลดขอจํากัด และแกไขปญหา อุปสรรคการปฏิบัติงานในชวงที่ผานมา เพื่อให
การดําเนินงานในระยะตอไปเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ควรเปดโอกาสใหภาคประชาชน
เขามามีสวนรวมในการประเมินผล และติดตามความกาวหนาดวย และสิ่งสําคัญคือ ตองมีฐานขอมูลของ
สถานการณ ท รั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอม และตัว ชี้วัดของแผนฯ ดั งนั้น จึ งต องสนั บ สนุ น ให มี
การสรางฐานข อมูล และมีการปรับปรุงใหทันสมัย รวมถึงเผยแพรฐ านขอมูลของแตละตัวชี้วัด เพื่อให
การติดตามความกาวหนาของแผนฯ มีประสิทธิภาพ และเพื่อชวยสนับสนุนการจัดทําแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมฯ ในระยะตอไปใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
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๑.๗ ดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส และรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบริหาร
รวมถึงเผยแพรสูสาธารณะผานทางเว็บไซต
การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2564
เปนเครื่องมือที่จะบอกถึงโอกาสมาก - นอยในการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนฯ และชวยนํามา
วางแผน เพื่อเตรียมการแกไขปญหา อุปสรรคและขอจํากัดตางๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงเปนการเตรียมการ เพื่อปองกัน
และแกไขปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได ดังนั้น จึงควรกําหนดใหมีการรายงานผลความกาวหนาการดําเนินงาน
ตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ ทุก 6 เดือน เสนอผูบริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมไดรับ ทราบ ขณะเดียวกัน ให จัดสงรายงานฯ เสนอตอผูบริห ารระดับสูงของหนว ยงาน
ที่เกี่ยวของไดรับทราบดวย นอกจากนี้ ควรนํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ เผยแพรสูสาธารณะ
ผานทางเว็บไซต (Website) เพื่อใหทุกภาคสวนโดยเฉพาะภาคประชาชน และผูประกอบการภาคเอกชน ไดมี
สวนรวมรับรูและรับทราบผลการดําเนินงานของภาครัฐ และรวมในการติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน
ตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ เพื่อส งเสริมความเปนหุนสวนของสังคมในการรวมบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑.๘ รายงานผลการดํ า เนิ น งานต อ คณะกรรมการสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ เพื่ อ รั บ นโยบาย
ในการแกไขปญหา รวมถึงแนวทางการดําเนินงานในระยะตอไป
การรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2560 - 2564 ควรนําเสนอใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ซึ่งเห็นชอบกับแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไดรับทราบความกาวหนาการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด
ที่เกิ ดขึ้ นจากการดําเนินงาน เพื่ อพิ จารณาและใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอการปรับปรุงการดําเนินงาน
ตลอดจนแนวทางการดําเนินงานในระยะตอไป
2.

ประเด็นที่มีความสําคัญในระดับพื้นที่ซึ่งควรดําเนินการเรงดวนและผลักดันในระดับนโยบาย
(Flagship Projects)

จากรายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พบวาปจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังคงมี
ความเสื่อมโทรมในเกือบทุกสาขา และมีแนวโนมจะเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ ซึ่งสาเหตุมาจากการเรงพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ จึงมีการนําเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใชเปนปจจัยการผลิตจนขาดการคํานึงถึงความสมดุลของ
ระบบนิเวศ และอีกสาเหตุมาจากการขยายตัวของเมืองอยางรวดเร็วที่สงผลใหสัดสวนการบริโภคเพิ่มขึ้น
รวมทั้งการแกไขปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอมทั้งดานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตราย น้ําเสีย และ
อากาศที่เกิดขึ้น ไมสามารถจะดําเนินการแกไขปญหาในทุกเรื่องไปพรอมกันในคราวเดียวกันได บางเรื่องตอง
ใชระยะเวลานานในการแกไขปญหากวาจะบรรลุผลสําเร็จ จึงจําเปนตองวางแผนและดําเนินการแกไข
ปญหาที่มีลํา ดั บความสํ าคั ญ เร งดว นในระดับ พื้น ที่ที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล อมและ
สุ ข ภาพในวงกว า ง อี ก ทั้ ง มี ค วามยุ ง ยากและซั บซ อนในการจั ดการ โดยต อ งทํ า การวิ เ คราะห เ กี่ ย วกั บ
สถานการณ ปญหาที่สําคัญ แนวทางการแกไข และวิธีการปองกันเพื่อมิใหเกิดปญหาดังกลาวซ้ําขึ้นอีกใน
อนาคต ดังนั้น เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถดําเนินการแกไขปญหาแบบบูรณาการ ภายใตแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค จึงไดจัดทําขอเสนอ
โครงการเรงดวน (Flagship Projects) เพื่อใหปญหาในระดับพื้นที่ไดรับการแกไขและผลักดันในระดับ
นโยบายที่สามารถเกิดขึ้นไดอยางเปนรูปธรรมใน 4 ภูมิภาคคือ ภาคเหนือ ปญหาการบุกรุกพื้นที่ปา และ
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ปญหาหมอกควัน ภาคกลาง ปญหาน้ําทวมและภัยแลง ภาคตะวันออกและภาคใต ปญหาการกัดเซาะ
ชายฝง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปญหาการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ปญหาการบุกรุกพื้นที่ปา และปญหาหมอกควันในภาคเหนือ
หลักการและเหตุผล
การสู ญ เสี ย พื้น ที่ ป า ไม ของประเทศไทยเกิดขึ้น อยางตอเนื่อง จากขอมูล ของกรมปาไมใน
ป พ.ศ. 2557 พบวาปจจุบันพื้นที่ปามีเหลืออยูเพียง 102.12 ลานไร หรือรอยละ 31.53 ของพื้นที่
ประเทศ โดยในช ว งตั้ งแต ป พ.ศ. 2551 - 2556 พื้น ที่ปาไมล ดลง 5 ลานไร หรือคิดเปน ประมาณ
1 ลานไรตอป โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตนน้ําของภาคเหนือ ทําใหพื้นที่ปาไมกลายเปนภูเขาหัวโลน สาเหตุหลัก
ที่ทําใหพื้นที่ปาลดลงอยางตอเนื่อง ไดแก การบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อการขยายพื้นที่ทางการเกษตร การบุกรุก
จับจองของนายทุน การออกโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิที่ไมถูกตอง การบุกรุกแผวถางที่รกรางวางเปลา
ไปเรื่อยๆ จนเปนบริเวณกวาง นอกจากนี้ มีสาเหตุจากความขัดแยงเชิงนโยบายภาครัฐบางเรื่องที่สงเสริม
ใหมีการบุกรุกทําลายปามากขึ้น เชน การสงเสริมการปลูกพืชเชิงเดี่ยว (เชน ขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง
ยางพารา และปาล ม ) เพื่ อ การพาณิ ช ย การนํ า พื้ น ที่ ป า มาปฏิ รู ป เป น พื้ น ที่ เ กษตร และการก อ สร า ง
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เชน ถนน เขื่อน ฯลฯ รวมทั้งการเกิดไฟไหมปา จากขอมูลของกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช รายงานวา ในป พ.ศ. 2558 มีไฟไหมปาเกิดขึ้นจํานวน 3,369 ครั้ง คิดเปนพื้นที่
เสียหายประมาณ 40,239 ไร ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2557 ที่มีจํานวน 3,213 ครั้ง มีพื้นที่เสียหายรวม
36,900 ไร และการเผาในที่โลงซึ่งยังคงเปนปญหาสําคัญในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการเผาในพื้นที่ชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม ริมทางและไฟปา แมวาที่ผานมา ภาครัฐได
มีการรณรงค ประชาสัมพันธ เผยแพรองคความรูและขอความรวมมือจากประชาชนใหงดการเผา แตยังมี
ขอจํากัดในทางปฏิบัติ เชน เกษตรกรสวนใหญยังขาดเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลในการจัดการเศษวัสดุ
การเกษตร จึงจําเปนตองเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร หรือเผาไรนาเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก
การสูญเสียพื้นปาเปนบริเวณกวาง ไดกลายเปนตนตอของปญหาอื่นๆ ตามมา เชน ปญหาน้ําทวม
น้ําแลง ดินถลม หรือการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ฯลฯ และสงผลกระทบตอประเทศในรูปแบบของ
การสูญเสียที่นับเปนมูลคาสูงมาก ดังนั้น เพื่อใหเกิดการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติและลดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจและปญหาสังคม รัฐบาลจึงควรผลักดันกลไกใหมเพื่อเรงระดมทรัพยากร โดยใหภาคประชาชน
ภาคเอกชน และองคกรตางๆ มีสวนรวมในการพิทักษพื้นที่ปา เพื่อนําไปสูการเพิ่มพื้นที่ปาใหกลับคืนสู
สภาวะสมดุล และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหทรัพยากรปาไมมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการอยางเปนระบบ ที่เนนการอนุรักษ
ควบคูการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเรงสงวนรักษาทรัพยากรปาไมที่เหลืออยู ฟนฟูทรัพยากรปาไมที่เสื่อมสภาพ
และเพิ่มพื้นที่ปา บนหลักการที่จะไมเกิดความขัดแยงการใชทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันไฟปา และเสริมสรางความรวมมือเพื่อแกไขปญหา
ไฟปา และหมอกควัน
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ตัวชี้วัด
พื้นที่ที่มีสภาพปารอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ แบงเปนพื้นที่ปาอนุรักษรอยละ 25 และ
พื้นที่ปาเศรษฐกิจรอยละ 15
ความสอดคลองกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2564
•

ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม

- กลยุทธที่ 1.1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชน
อยางยั่งยืน แผนงานที่ 1.1.1 ทรัพยากรปาไม
•

อากาศและเสียง

ยุทธศาสตรที่ ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ไดรับการปองกัน บําบัด และฟนฟู
- กลยุทธที่ 2.๑ การป องกั น ลด และขจั ดมลพิษ แผนงานที่ ๒ .๑.๓ การจั ดการคุ ณภาพ

โครงการเรงดวน (Flagship Projects)
โครงการเร ง ด ว นในการแก ไ ขป ญ หาการบุ ก รุ ก พื้ น ที่ ป า และป ญ หาหมอกควั น ในพื้ น ที่
ภาคเหนือ ประกอบดวย ๔ โครงการ คือ 1) โครงการจัดทําแผนที่แนวเขตพื้นที่ปาที่มีแนวเขตเดียวกัน
(One Map) 2) โครงการเพิ่มพื้นที่ปาเศรษฐกิจ 3) โครงการพัฒนาเครื่องมือการรับรองไมเศรษฐกิจ และ
๔) โครงการสรางเครือขายความรวมมือในการปองกันไฟปาและควบคุมหมอกควัน ดังนี้
ระยะเวลา
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
ดําเนินโครงการ
(ลานบาท)
(ป พ.ศ.)
1. โครงการจัดทําแผนที่แนวเขตพื้นที่ปาที่มีแนวเขตเดียวกัน (One Map)
กิจกรรม
ตาม
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
2 ป
- ดําเนินการตาม
การจัดการพื้นที่ปา (2560 - 2561) งบประมาณ
Roadmap การ
ที่รัฐบาล
ปรับปรุงแนวเขตที่ดิน โดยมีแนวเขตที่ดิน
(คสช.) ได
ของรัฐแบบบูรณาการ ของรัฐบนแผนที่
กําหนดไว
มาตราสวนเดียวกัน
- เรงจัดทําฐานขอมูล
๑: ๔๐๐๐ (One Map)
และกําหนดแนวเขต
พื้นที่ปาสงวน
- เพื่อใหการบริหาร
ปาอนุรักษ และ
ปาเศรษฐกิจ ครอบคลุม จัดการทรัพยากร
ปาไมเปนระบบ และ
ทั่วประเทศใหชัดเจน
โดยมีแนวเขตเดียวกัน บูรณาการ
(One Map) และ
ถูกตองตามกฎหมาย

๑๓๓

หนวยงาน
หนวยงาน
รับผิดชอบ
สนับสนุน
หลัก

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

- กห
- กค
- พม
- ยธ
- วท
- ดท

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

- ดําเนินการประกาศ

ระยะเวลา
หนวยงาน
งบประมาณ
หนวยงาน
ดําเนินโครงการ
รับผิดชอบ
(ลานบาท)
สนับสนุน
(ป พ.ศ.)
หลัก

แสดงแนวเขตปาให
ประชาชนทราบ เพื่อลด
ขอขัดแยงเรื่องแนวเขต
รัฐ และเปนการปองกัน
มิใหมีการบุกรุกพื้นที่
ปาของประเทศ

- ปรับปรุง แกไข และ

ผลักดันกฎหมายที่
เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรปาไม
ใหมีผลบังคับใชโดยเร็ว

2. โครงการเพิ่มพื้นที่ปาเศรษฐกิจ
กิจกรรม
- ปรับแกกฎหมายและ - เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาโดย
สงเสริมภาคชุมชน
ขอบังคับเกี่ยวกับการ
และภาคเอกชนใน
ปลูกไมเศรษฐกิจ
การปลูกไมเศรษฐกิจ
- สนับสนุนการพัฒนา
- เพื่อลดปญหา
ปาไมตามแนว
พระราชดําริ และการ อุปสรรคที่มีตอการ
ดําเนินงานดานการ
ปลูกปาตามหลักการ
ปลูกไมเศรษฐกิจ
ฟนฟูปาธรรมชาติ
- ศึกษาแนวทางการใช
พื้นที่ปาไมเพื่อการ
ทําไมเชิงพาณิชย
- สงเสริมการปลูกไม
เศรษฐกิจที่มีศักยภาพ
สูงที่ถูกตองตาม
กฎหมายในพื้นที่นอก
เขตพื้นที่ปาไมและ
พื้นที่ของเอกชน

2 ป
(2560 - 2561)

๑๓๔

20

- ทส
(ปม./
อ.อ.ป.)
- กษ
- พณ

- ทุก
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
- มท (อปท.)
- ภาคเอกชน
- ชุมชน

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

ระยะเวลา
หนวยงาน
งบประมาณ
หนวยงาน
ดําเนินโครงการ
รับผิดชอบ
(ลานบาท)
สนับสนุน
(ป พ.ศ.)
หลัก

3. โครงการพัฒนาเครื่องมือการรับรองไมเศรษฐกิจ
กิจกรรม
เพื่อพัฒนาเครื่องมือ
3 ป
10
- สงเสริมการพัฒนา
เครื่องมือการรับรองไม การรับรองไมเศรษฐกิจ (2560 - 2562)
และปองกันการลักลอบ
เศรษฐกิจ
ตัดไมในพื้นที่อนุรักษ
๖
- สงเสริมการวิจัยและ
๑ ป
พัฒนาเพื่อหาแนวทาง
(๒๕๖๑)
ในการระบุแหลงกําเนิด
ของไม เพื่อปองกัน
การลักลอบนําไมออก
จากปา
4. โครงการสรางเครือขายความรวมมือในการปองกันไฟปาและควบคุมหมอกควัน
กิจกรรม
50
5 ป
- สรางและประสานความ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
(2560 - 2564)
รวมมือกับเครือขายการ การปองกันไฟปา และ
ปองกันไฟปาและควบคุม เสริมสรางความรวมมือ
หมอกควันอยางตอเนื่อง จากทุกภาคสวนในการ
- สงเสริมการมีสวนรวม แกไขปญหาไฟปาและ
ของภาคประชาชนและ หมอกควัน
การบูรณาการความ
รวมมือของทุกภาคสวน
ในพื้นที่ ในการให
ความรูและรณรงค
ควบคุมการเผาในพื้นที่
ชุมชนและเกษตรกรรม
- จัดทําระบบขอมูล
ภูมิสารสนเทศ (GIS)
จากภาพดาวเทียม โดย
ระบุถึงจุดที่มีการเกิด
ไฟปา และพื้นที่เสี่ยงตอ
การเกิดไฟปา เพื่อการ
วางแผนการปองกัน
ไฟปา

๑๓๕

- ทส (ปม./ - ทุก
อ.อ.ป.)
หนวยงาน
- นร (สกท.) ที่เกี่ยวของ
- ทส (อส.) - ทุก
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

- ทุก
- ทส
(อส./ปม./ หนวยงาน
คพ./สส.) ที่เกี่ยวของ
- มท. (ปภ./ - ภาค
ประชาชน
อปท.)
- กษ.

2.2 ปญหาน้ําทวมและภัยแลงในภาคกลาง
หลักการและเหตุผล
ปญหาน้ําทวมและภัยแลงไดทวีความรุนแรงมากขึ้นกวาในอดีต เนื่องจากไดรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เปนปญหามากในประเทศไทย ดังเชน ปญหาน้ําทวม ซึ่งในชวง ๓๐ ป
ที่ผานมา ประเทศไทยประสบปญหาอุทกภัยบอยครั้ง โดยสวนใหญเกิดขึ้นในเขตชุมชนที่ตั้งอยูในพื้นที่เสี่ยง
ตอการเกิดอุทกภัย โดยเฉพาะชวงหนาฝน เนื่องจากปริมาณน้ํามีมากกวาที่กักเก็บ และระบบระบายน้ํา
ยังไมมีประสิทธิภาพ ผลกระทบจากการเกิดน้ําทวมนําความเสียหายมาสูชีวิตและทรัพยสิน ทําลายโครงสราง
พื้นฐาน เช น ถนน สะพาน สิ่งกอสรางตางๆ พืช ผลทางการเกษตร ชะลางหนาดิน ทําใหดิน เสื่อมสภาพ
เกิดการปนเปอนของน้ํา และน้ําทวมขังในบางพื้นที่ รวมทั้งสงผลตอการแพรของโรคระบาดทั้งในมนุษย
พืช และสัตว และมีการระบาดของแมลงศัตรูพืชที่สําคัญในการเกษตร ประชาชนสูญเสียที่ทํากิน ตองอพยพ
ถิ่นฐานเขามาทํางานในเมือง ทําใหผลผลิตระดับทองถิ่นและระดับประเทศลดลง ตามมาดวยปญหาภัยแลง
ซึ่งสรางความเสียหายตอกิจกรรมทางการเกษตร เชน พืชขาดน้ํา พืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตที่ไดมี
คุณภาพต่ํา และมีปริมาณลดลง นอกจากนี้ ยังสงผลกระทบทั้งดานเศรษฐกิจ ไดแก สิ้นเปลืองและสูญเสีย
ผลผลิตดานเกษตร ปศุสัตว ปาไม การประมง และเศรษฐกิจทั่วไป และดานสิ่งแวดลอม เกิดความสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่ชุมน้ําลดลง ความเค็มของน้ําเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการรุกล้ําของ
น้ําเค็มตามปากแมน้ําสายตางๆ ซึ่งการรุกล้ําของน้ําเค็มจะรุนแรงมากในชวงฤดูแลง เนื่องจากอัตราการไหล
ของน้ําในแมน้ํามีนอย สวนดานสังคม เกิดความขัดแยงในการใชน้ํา และผลกระทบในดานสุขอนามัย
สถานการณภัยแลงและน้ําทวมนับวันจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากขอมูลของ
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในป พ.ศ. 2556 มีการประเมินมูลคาความเสียหายจากภัยแลงและ
น้ําทวมในแตละป ซึ่งสรางความเสียหายตอเศรษฐกิจ พื้นที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และชุมชนเปนมูลคา
นับหมื่นลานบาท แมวามูลคาความเสียหายที่เกิดจากภัยแลงจะไมสามารถเทียบไดกับความเสียหายที่เกิด
จากน้ําทวม เมื่อป พ.ศ. 2554 ซึ่งมีมูลคาความเสียหายถึง 2.3 หมื่นลานบาท จากขอมูลสถิติยอนหลังของ
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พบวาตั้งแตป พ.ศ. 2532 - 2555 มูลคาความเสียหายจากภัยแลง
รวมกันถึงจํานวน 1.5 หมื่นลานบาท ในขณะที่ความเสียหายจากน้ําทวมในชวงเวลาเดียวกันมีมูลคารวม
1.5 แสนลานบาท ดังนั้น ปญหาความรุนแรงของภัยพิบัติโดยเฉพาะดานอุทกภัยและภัยแลง นับวาเปน
ประเด็นสําคัญที่มีผลกระทบในภาพรวมตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางศักยภาพในการรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
โดยเฉพาะปญหาน้ําทวมและภัยแลง
2. เพื่อลดและบรรเทาผลกระทบจากปญหาน้ําทวมและภัยแลง
ตัวชี้วัด
ระดับการดําเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ IWRM (ดัชนี 0 - 100)

๑๓๖

ความสอดคลองกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2564
•

ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม

- กลยุทธที่ 1.1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชน
อยางยั่งยืน แผนงานที่ 1.1.2 ทรัพยากรน้ํา/น้ําบาดาล
ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางศักยภาพเพื่อรองรับ การเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยธรรมชาติ และการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ
•

- กลยุทธที่ ๔.๑ การสรางความรู ความเขาใจ และพัฒนาศักยภาพของประชาชนดานการ

ลดการปลอยกาซเรือนกระจก แผนงานที่ ๔.๑.๑ การสรางความรู ความเขาใจ และพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชน
โครงการเรงดวน (Flagship Projects)
โครงการเร ง ด ว นในการแก ไขป ญ หาน้ํ า ทว มและภั ย แล ง ประกอบด ว ย 2 โครงการ คื อ
1) โครงการการดําเนินงานตามแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และ 2) โครงการการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2558 - 2569 ดังนี้
ระยะเวลา
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
ดําเนินโครงการ
(ลานบาท)
(ป พ.ศ.)
1. โครงการการดําเนินงานตามแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
กิจกรรม
5 ป
ตาม
- เพื่อสรางศักยภาพใน
- พัฒนาระบบปองกัน
(2560 งบประมาณ
การรับมือตอการ
น้ําทวมในพื้นที่ที่มี
2564)
ที่รัฐบาล
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ความสําคัญ โดย
(คสช.) ได
ภูมิอากาศและ
จัดเตรียมแผนการ
กําหนดไว
ภัยธรรมชาติ ที่สงผล
คมนาคมและอุทกภัย
ใหเกิดน้ําทวมและ
และจัดทําแผนฟนฟู
ภัยแลง
บรรเทาผูไดรับ
- เพื่อลดและบรรเทา
ผลกระทบ
ผลกระทบจากปญหา
- ใหมีคณะกรรมการ
น้ําทวมและภัยแลง
เฉพาะกิจเพื่อบริหาร
จัดการแผนปฏิบัติการ
สั่งการ และติดตาม
การดําเนินงาน ใน
ระยะเรงดวน

๑๓๗

หนวยงาน
หนวยงาน
รับผิดชอบ
สนับสนุน
หลัก

- กษ (ชป.) - ทุก
- ทส (ทน./ หนวยงาน
ที่เกีย่ วของ
ทบ.)
- มท
- คค (จท.)
- นร

ระยะเวลา
หนวยงาน
งบประมาณ
หนวยงาน
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
ดําเนินโครงการ
รับผิดชอบ
(ลานบาท)
สนับสนุน
(ป พ.ศ.)
หลัก
1. โครงการการดําเนินงานตามแผนแมบทฯ ทรัพยากรน้ํา (ตอ)
- จัดตั้งองคกรทีเ่ กี่ยวของ
ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา ในระดับ
พื้นที่ โดยมีสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
และหนวยงานที่เกี่ยวของ
เปนหนวยงานรับผิดชอบ
- สรางความเขาใจในการ
ยอมรับ และการมี
สวนรวมในการบริหาร
จัดการอุทกภัยของทุก
ภาคสวน โดยเผยแพร
ประชาสัมพันธใหกับ
ประชาชน และผูมี
สวนไดสวนเสีย ผานสื่อ
ตาง ๆ และเปดโอกาส
ใหประชาชนมีสวนรวม
ในการแสดงความ
คิดเห็นและบริหาร
จัดการน้ําผานเวที
ประชาคม
2. โครงการการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2558 - 2569
กิจกรรม
- ทุก
- กษ
ตาม
5 ป
- เพิ่มประสิทธิภาพการ
เพื่อใหการบริหารจัดการ
หนวยงาน
(2560 - 2564) งบประมาณ (ชป.)
ระบายน้ํา ผันน้ําและ ทรัพยากรน้ํา มีความ
ที่เกี่ยวของ
- ทส
ที่รัฐบาล
พื้นที่รับน้ํานอง โดย
เหมาะสม และมี
(ทน./ทบ.)
(คสช.) ได
ปรับปรุงการระบายน้ํา ประสิทธิภาพ
กําหนดไว - มท (ยผ./
ทางผันน้ํา เลี่ยงพื้นที่
อปท.)
ชุมชน ในพื้นที่ลุมน้ํา
- คค (จท.)
เจาพระยา ทาจีน
ปราจีนบุรี ยม โตนเลสาป
(อําเภออรัญประเทศ)

๑๓๘

ระยะเวลา
หนวยงาน
งบประมาณ
หนวยงาน
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
ดําเนินโครงการ
รับผิดชอบ
(ลานบาท)
สนับสนุน
(ป พ.ศ.)
หลัก
2. โครงการการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรฯ ทรัพยากรน้ํา (ตอ)
ภาคใตฝงตะวันออก
(นครศรีธรรมราช
ชุมพร และนราธิวาส)
ภาคใตฝงตะวันตก
(ตรัง)
- กําหนดเขตการใช
ประโยชนที่ดินลุมน้ํา
จังหวัด และปรับปรุง
ผังเมือง ๘ ผัง ไดแก
ลุมน้ําสาละวิน โขง
(เหนือ) กก เพชรบุรี
ชายฝงทะเลตะวันออก
ตาป ปตตานี และ
ภาคใตฝงตะวันตก
- ศึกษาเพื่อเตรียมความ
พรอมในลุมน้ําที่มี
ปญหาน้ําทวมและมี
ศักยภาพในการเก็บกักน้ํา
ในพื้นที่ในลุมน้ําโขง
(เหนือ) ยม ปราจีนบุรี
บางปะกง ภาคใตฝง
ตะวันออก และ
ทะเลสาบสงขลา
- สํารวจพื้นที่กักเก็บน้ํา
ผิวดินที่มีศักยภาพและ
เหมาะสม เพื่อพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพใน
การกักเก็บน้ํา เปน
แกมลิง สําหรับไวใชใน
การอุปโภคและบริโภค

๑๓๙

ระยะเวลา
หนวยงาน หนวยงาน
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
ดําเนินโครงการ
รับผิดชอบ สนับสนุน
(ลานบาท)
(ป พ.ศ.)
หลัก
2. โครงการการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรฯ ทรัพยากรน้ํา (ตอ)
- เรงผลักดันใหมี
พระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ํา เพื่อเปน
กฎหมายในการแกไข
ปญหาอุทกภัย ภัยแลง
และการจัดสรรน้ํา ใหมี
ประสิทธิภาพ
2.3 ปญหาการกัดเซาะชายฝงในภาคตะวันออกและภาคใต
หลักการและเหตุผล
ชายฝงทะเลของประเทศไทยทั้งฝงอาวไทยและฝงอันดามัน มี ความยาวประมาณ 3,148
กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝงทะเล 23 จังหวัด การพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลเพื่อประโยชนดาน
การประมง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การทองเที่ยว การสรางที่อยูอาศัย และแหลงชุมชนอื่นๆ แตมีการใช
ประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางไมระมัดระวัง กอใหเกิดผลกระทบตอความอุดมสมบูรณ
ของทรัพยากรทางทะเล เกิดการบุกรุกและเปลี่ยนแปลงสภาพชายฝง โดยชายฝงทะเลถูกกัดเซาะอยางรุนแรง
คุณภาพน้ําชายฝงเสื่อมโทรมลง ซึ่งเปนสาเหตุทําใหปาชายเลน แนวปะการัง และแหลงหญาทะเลเสื่อมโทรม
ลงอยางรวดเร็ว จากขอมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ในป พ.ศ. 2558 พบวาประเทศไทย
ประสบปญหาการกัดเซาะโดยมี ระดั บความรุน แรงและสาเหตุแตกตางกัน รวมระยะทางที่ถูกกัดเซาะ
ประมาณ 830 กิโลเมตร ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของประชาชนและของรัฐ รวมทั้งการ
สูญเสียทัศนียภาพที่สวยงาม ที่สงผลกระทบตอการทองเที่ยว ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝงเปลี่ยนแปลง
ไป เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งภาคประชาชนและภาพรวมของประเทศ นอกจากนี้ พบวาแนวปะการัง
ของประเทศไทยมีความเสียหายไมต่ํากวารอยละ 25 สัตวทะเลหายากของไทยเสียชีวิตไมต่ํา กวาปละ
300 ตัว ดวยสาเหตุตางๆ เชน การประมง และขยะทะเล ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการจัดการชายฝงทะเลให
ไดรับการฟนฟูเพื่อคืนกลับมาสภาพเดิมอยางเรงดวน
วัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการปญหาการกัดเซาะชายฝงอยางเปนระบบ โดยการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน
ตัวชี้วัด
ชายฝงที่ถูกกัดเซาะไดรับการจัดการตามแนวทางและมาตรการ หรือมีโครงสรางที่เหมาะสม

๑๔๐

ความสอดคลองกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2564
•

ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม
- กลยุทธที่ 1.1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชน

อยางยั่งยืน แผนงานที่ 1.1.4 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
โครงการเรงดวน (Flagship Projects)

โครงการเรงดวนในการจัดการปญหาการกัดเซาะชายฝง ประกอบดวย ๕ โครงการ คือ 1) โครงการ
ศึกษาและจัดระบบกลุมหาด (Littoral Cell) 2) โครงการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางที่สงผลกระทบทางลบตอ
ระบบนิเวศชายฝง 3) โครงการพัฒนากฎหมายควบคุมกอสรางชายฝงทะเล 4) โครงการศึกษาวิจัยดาน
สมุทรศาสตร และ 5) โครงการศึกษาแนวทางปองกันและแกไขปญหากัดเซาะชายฝง
ระยะเวลา
หนวยงาน
งบประมาณ
หนวยงาน
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
ดําเนินโครงการ
รับผิดชอบ
(ลานบาท)
สนับสนุน
(ป พ.ศ.)
หลัก
1. โครงการศึกษาและจัดระบบกลุมหาด (Littoral Cell)
กิจกรรม
- ศึกษาการจัดทําระบบ
Littoral Cell ใน
ฝงอาวไทยและ
ฝงอันดามัน

เพื่อใหมีระบบการ
จัดการชายฝงที่
สอดคลองกับระบบ
นิเวศ

- ศึกษาแนวทางและ

จัดทําแผนแมบทการ
บริหารจัดการพื้นที่
ชายฝงทะเล

4 ป
(2560 - 2563)

50

- ทส (ทช.) - ทุก
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

๓ ป
(2560 - 2562)

10

- ทส (ทช.) - ทุก
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

2. โครงการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางที่สงผลกระทบทางลบตอระบบนิเวศชายฝง
กิจกรรม
- จัดทําแผนปฏิบัติการ
การรื้อถอนสิ่งปลูก
สรางที่สงผลกระทบตอ
การกัดเซาะชายฝง

เพื่อแกไขปญหาการ
กัดเซาะชายฝง และ
ผลกระทบตอระบบ
นิเวศชายฝง

๓ ป
(2560 - 2562)

๑๔๑

5

- ทส (ทช.) - ทุก
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

ระยะเวลา
หนวยงาน หนวยงาน
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
ดําเนินโครงการ
รับผิดชอบ สนับสนุน
(ลานบาท)
(ป พ.ศ.)
หลัก
2. โครงการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางที่สงผลกระทบทางลบตอระบบนิเวศชายฝง (ตอ)
- ดําเนินการรื้อถอนสิ่ง
3 ป
500
- ทส (ทช.) - ทุก
ปลูกสรางชายฝงที่
(2560 - 2562)
หนวยงาน
สงผลกระทบตอระบบ
ที่เกี่ยวของ
นิเวศชายฝง ทั้งที่กําลัง
ดําเนินการ และที่ไมใช
ประโยชนแลว
3. โครงการพัฒนากฎหมายควบคุมกอสรางชายฝงทะเล
กิจกรรม
- ศึกษาขอมูลผลกระทบ เพื่อปองกันการเกิด
การกัดเซาะชายฝง
จากการกอสราง
สิ่งปลูกสรางบริเวณ
ชายฝงทะเลและพื้นที่
โดยรอบ เพื่อประกอบ
การจัดทํากฎหมาย
ขอบังคับเกี่ยวกับการ
ควบคุมการกอสราง
ชายฝงทะเลอยางยั่งยืน
- กําหนดมาตรการ
คุมครองชายหาด และ
กําหนดเขตถอยรน
ชายฝง (Setback
(Zone)
4. โครงการศึกษาวิจัยดานสมุทรศาสตร
กิจกรรม
เพื่อใหการบริหาร
- ประสานงานกับ
สถาบันวิจัยตางๆ เพื่อ จัดการชายฝงทะเล
ยั่งยืน
พัฒนาแผนงานวิจัย
ดานสมุทรศาสตร

1 ป
(2560)

5

- ทส (ทช.) - ทุก
- นร (สคก.) หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

1 ป
(2560)

2

- ทส (ทช.)
- สกว.
- วช.

๑๔๒

- หนวย
งานวิจัย
อื่นๆ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

ระยะเวลา
หนวยงาน หนวยงาน
งบประมาณ
ดําเนินโครงการ
รับผิดชอบ สนับสนุน
(ลานบาท)
(ป พ.ศ.)
หลัก

4. โครงการศึกษาวิจัยดานสมุทรศาสตร (ตอ)
- กําหนดงบประมาณวิจัย
รวมกับสถาบันวิจัยที่
เกี่ยวของ

1 ป
(2560)

1

- ทส (ทช.)
- สกว.
- วช.

- หนวย
งานวิจัย
อื่นๆ

- ดําเนินการวิจัยและนํา
ผลงานมาประยุกตใช

3 ป
(2560 - 2562)

20

- ทส (ทช.)
- สกว.
- วช.

- หนวย
งานวิจัย
อื่นๆ

100

- ทส (ทช./ - ทุก
หนวยงาน
สผ.)
ที่เกี่ยวของ
- คค (จท.)
- มท (อปท./
ยผ.)

5. โครงการศึกษาแนวทางปองกันและแกไขปญหากัดเซาะชายฝง
กิจกรรม
4 ป
เพื่อกําหนดแนวทาง
- ศึกษาขอมูลดาน
(2560 - 2563)
วิศวกรรมชายฝง (สภาพ วิธีการปองกันและ
พื้นที่ชายฝง สภาพการ แกไขปญหากัดเซาะ
ชายฝงในระยะยาว
เปลี่ยนแปลงของแนว
อยางยั่งยืน ที่เปนไป
ชายฝง )
ตามหลักวิชาการ และ
- ศึกษารูปแบบและ
สอดคลองกับสภาพ
โครงสรางเพื่อปองกัน
พื้นที่
และแกไขปญหาการกัด
เซาะชายฝงที่เหมาะสม
ตามหลักวิชาการ
สอดคลองกับสภาพ
พื้นที่และสาเหตุของ
ปญหา
- จัดตั้งคณะกรรมการ
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง จังหวัด ตาม
มาตรา 12 แหง
พระราชบัญญัติสงเสริม
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๔๓

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

- สรางการมีสวนรวมของ

ระยะเวลา
หนวยงาน หนวยงาน
งบประมาณ
ดําเนินโครงการ
รับผิดชอบ สนับสนุน
(ลานบาท)
(ป พ.ศ.)
หลัก

ชุมชนในพื้นที่ โดยเปด
โอกาสใหภาคประชาชน
มีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น และจัดการ
ปองกันและแกไขปญหา
การกัดเซาะชายฝงผาน
เวทีประชาคม
2.4 ปญหาการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หลักการและเหตุผล

ซากผลิ ต ภั ณ ฑ เ ครื่ อ งใช ไ ฟฟ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เป น ของเสี ย อั น ตรายชุ ม ชนซึ่ ง กํ า ลั ง
กลายเปนปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญของสังคมไทย เนื่องจากปริมาณการบริโภคเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็ กทรอนิ กสเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว และผลิ ตภัณฑเหลานี้มีสารอัน ตรายและโลหะหนั กหลายชนิด เป น
สวนประกอบ ปจจุบันการกําจัดซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ยังขาดระบบการจัดการที่
ถูกตองตามหลักวิชาการ สวนใหญจะถูกจัดการโดยกลุมรับซื้อของเกาและผูประกอบการรายยอยซึ่งเปน
ชาวบานที่มิไดจดทะเบียนโรงงานที่นําซากผลิตภัณฑเหลานี้มาถอดแยกชิ้นสวนเพื่อนําวัสดุที่รีไซเคิลไดไป
ขาย ซึ่งสรางรายไดมาก สวนเศษชิ้นสวนที่ขายไมไดจะถูกทิ้งปะปนไปกับขยะมูลฝอยทั่วไปหรือทิ้งตามที่
รกรางวางเปลา รวมถึงมีการจัดการชิ้นสวนอยางไมถูกวิธี เชน การเผาสายไฟและชิ้นสวนพลาสติกเพื่อแยก
ทองแดงและโลหะ และการเทน้ํากรดจากแบตเตอรี่รถยนต เปนตน การถอดแยกชิ้นสวนและการสกัดโลหะ
จากซากผลิตภัณฑเหลานี้อยางไมถูกวิธีจะกอใหเกิดความเสี่ยงดานสุขภาพตอผูที่เกี่ยวของและเกิดการ
ปนเป อนของโลหะหนั กในสภาพแวดล อม จากข อมู ล ของกรมควบคุ มมลพิ ษ พบว าในป พ.ศ. 2557
มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นทั่วประเทศ 26.19 ลานตัน ในจํานวนนี้เปนของเสียอันตราย 2.69 ลานตัน
จําแนกเปนของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม 2.06 ลานตัน และของเสียอันตรายจากชุมชน 0.63
ล า นตั น โดยของเสี ย อั น ตรายจากชุ ม ชนส ว นใหญ เ ป น ซากผลิ ต ภั ณ ฑ เ ครื่ อ งใช ไ ฟฟ า และอุ ป กรณ
อิเล็กทรอนิกส ประมาณ 0.37 ลานตัน และของเสียอันตรายประเภทอื่นๆ จากครัวเรือน 0.26 ลานตัน
ประเทศไทยมีแหลงชุมชนคัดแยกซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
กระจายอยูทั่วประเทศเกือบ 100 แหง โดยพื้นที่ที่มีการดําเนินการสวนใหญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไดแก จังหวัดกาฬสินธุ บุรีรัมย และอุบลราชธานี ขณะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ซึ่งเปนหนวยงานหลัก
ที่มีหนาที่ในการเก็บรวบรวมและกําจัดของเสียอันตรายจากชุมชนเชนเดียวกับขยะมูลฝอยทั่วไป แตปจจุบัน
อปท. สวนใหญยังไมมีนโยบายชัดเจนในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนที่ถูกตอง ดังนั้น ของเสียอันตราย
จากชุมชนสวนใหญจึงถูกทิ้งและกําจัดรวมกับมูลฝอยทั่วไปในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของ อปท. ซึ่งระบบ
กําจัดไมไดออกแบบมาเพื่อชวยปองกันการปนเปอนของสารอันตรายที่เปนองคประกอบในของเสียอันตราย
จากชุมชนสูสิ่งแวดลอม และอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดลอมได
๑๔๔

อีกทั้งยังไมมีกฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จึง
ทําให อปท. ตองแบกรับภาระคาใชจายในการจัดการของเสียอันตรายจากหนวยงานใหญๆ และสถาน
ประกอบการตางๆ ในพื้นที่ อยางไรก็ตาม ปจจุบันยังไมมีศูนยกําจัดของเสียอันตรายในภูมิภาค ไมมีโรงงาน
รีไซเคิลซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอยางครบวงจรในประเทศ และยังไมมี
ระบบการเรียกคืน หรือจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และซากผลิตภัณฑ
อื่นๆ อยางถูกตองตามหลักวิชาการ
การดําเนินงานของภาครัฐที่ผานมา คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ภายใตรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิรูปดานสิ่งแวดลอมและ
กําหนดใหขยะมูลฝอยเปนวาระแหงชาติ ภายใต Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ซึ่งกําหนดใหมีการจัดการขยะและของเสียอันตราย 4 วิธี คือ (1) แกไขปญหาขยะตกคาง (2) สรางรูปแบบ
การจัดการขยะมูลฝอยใหม (3) วางระเบียบ มาตรการ และ (4) สรางวินัยคนในชาติ โดยไดกําหนดแนวทาง
ในการจัดการขยะตกคางจากต นทาง ดวยการลดปริมาณขยะและแยกขยะตั้งแตแหลงกําเนิด การจัดการ
กลางทางโดยใหจัดเก็บแยกประเภทและใชประโยชนขยะ และการจัดการปลายทางใหมีการกําจัดที่ถูกตอง
และนําไปผลิตเปนพลังงาน รวมถึงสงเสริมใหจังหวัดจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อเปนศูนยรวบรวมของเสีย
อันตรายจากชุมชน สงเสริมการคัดแยกของเสีย อันตรายจากชุมชน เก็บ รวบรวมในภาชนะรองรับของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสงไปกําจัดในสถานที่กําจัดอยางถูกตองอยางนอยจังหวัดละ 1 แหง หรือ
มากกวา 1 แห ง ซึ่ งขึ้ นอยู กับความพร อมของจังหวั ด ตลอดจนสงเสริมและรณรงคใหมีการเรียกคืนซาก
ผลิตภัณฑในจังหวัด
วัตถุประสงค
ในพื้นที่ชุมชน

เพื่อเพิ่ มประสิทธิ ภาพการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ตัวชี้วัด

ของเสี ย อั น ตรายชุ ม ชนได รั บ การรวบรวมและสง ไปกํ าจัด อย างถู กต องตามหลัก วิช าการ
ไมนอยกวารอยละ 30
ความสอดคลองกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2564
• ยุทธศาสตรที่ ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ไดรับการปองกัน บําบัด และฟนฟู
- กลยุทธที่ 2.๑ การปองกัน ลด และขจัดมลพิษ แผนงานที่ ๒.๑.๔ การจัดการขยะมูลฝอย

ชุมชน และของเสียอันตราย
โครงการเรงดวน (Flagship Projects)
โครงการเรงดวนในการแกไขปญหาการกําจัดซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ในพื้นที่ชุมชน ประกอบดวย 3 โครงการ คือ 1) โครงการผลักดันรางกฎหมายการจัดการซากผลิตภัณฑ
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2) โครงการศึกษาแนวทางการกําหนดเขตพื้นที่การจัดการซากผลิตภัณฑ
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และการนํากลับมาใชใหม และ 3) โครงการสนับสนุนงานวิจัยการนําซาก
ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกลับมารีไซเคิลไปเปนวัตถุดิบตนกําเนิด
๑๔๕

ระยะเวลา
หนวยงาน
งบประมาณ
หนวยงาน
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
ดําเนินโครงการ
รับผิดชอบ
(ลานบาท)
สนับสนุน
(ป พ.ศ.)
หลัก
1. โครงการผลักดันรางกฎหมายการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
กิจกรรม
- ศึกษาเพื่อยกราง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
๓ ป
5
- ทส
- ทุก
กฎหมายการจัดการซาก การบริหารจัดการซาก (2560 - 2562)
(คพ.)
หนวยงาน
ผลิตภัณฑเครื่องใช
ผลิตภัณฑเครื่องใช
ที่เกี่ยวของ
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
- นําเสนอรางกฎหมาย
การจัดการซาก
ผลิตภัณฑ
เครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อใหความเห็นและ
ขอเสนอแนะ
- เสนอรางกฎหมายการ
จัดการซากผลิตภัณฑ
เครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสเขาสู
กระบวนการขั้นตอน
การเสนอกฎหมาย
2. โครงการศึกษาแนวทางการกําหนดเขตพื้นที่การจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
และการนํากลับมาใชใหม
กิจกรรม
- ศึกษาเพื่อกําหนดเขต - เพื่อใหการจัดการซาก
๓ ป
10
- ทส (คพ.) - ทุก
พื้นที่การจัดการซาก
(2560 - 2562)
หนวยงาน
ผลิตภัณฑครื่องใช
ผลิตภัณฑ
ที่เกี่ยวของ
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
เครื่องใชไฟฟาและ
มีความเหมาะสม และ
อิเล็กทรอนิกส
ลดผลกระทบตอชุมชน
- เพื่อเสริมสรางขีด
ความสามารถของผูที่
เกี่ยวของในการจัดการ
ซากผลิตภัณฑครื่องใช
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ที่ถูกตอง

๑๔๖

ระยะเวลา
หนวยงาน
งบประมาณ
หนวยงาน
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
ดําเนินโครงการ
รับผิดชอบ
(ลานบาท)
สนับสนุน
(ป พ.ศ.)
หลัก
2. โครงการศึกษาแนวทางการกําหนดเขตพื้นที่การจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
และการนํากลับมาใชใหม (ตอ)
2
- ดําเนินงานรวมกับ
๓ ป
- ทส (คพ.) - ทุก
- มท (ยผ.) หนวยงาน
หนวยงานดานผังเมือง
(2560 - 2562)
เพื่อกําหนดเขตพื้นที่การ
ที่เกี่ยวของ
จัดการซากผลิตภัณฑ
เครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส
- สงเสริมใหผูผลิตและ
๔ ป
๒๐
- ทส (คพ.) - ทุก
ผูจําหนายมีความ
(๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
หนวยงาน
รับผิดชอบในการเรียก
ที่เกี่ยวของ
คืนซากผลิตภัณฑ
เพื่อใหมีการนํากลับมา
จัดการอยางถูกหลัก
วิชาการ
3. โครงการสนับสนุนงานวิจัยการนําซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกลับมารีไซเคิลไปเปน
วัตถุดิบตนกําเนิด
กิจกรรม
2
1 ป
เพื่อพัฒนาการนําซาก
- ทส (คพ./ - มหาวิทยาลัย
- ประสานงานกับ
(256๑)
ผลิตภัณฑ
สผ.)
สถาบันวิจัยตางๆ เพื่อ
เครื่องใชไฟฟาและ
- สกว.
พัฒนาแผนงานวิจัย
อิเล็กทรอนิกสมา
- วช.
ดานการจัดการซาก
รีไซเคิลได ซึ่งจะชวย
ผลิตภัณฑ
ใหมีการใชทรัพยากร
เครื่องใชไฟฟาและ
อยางคุมคาและมี
อิเล็กทรอนิกส
ประสิทธิภาพ
1 ป
1
- ทส (คพ.) - มหาวิทยาลัย
- กําหนดงบประมาณ
(256๑)
- สกว.
วิจัยรวมกับสถาบันวิจัย
- วช.
ที่เกี่ยวของ
- ดําเนินการวิจัยและ
นําผลงานมา
ประยุกตใช

3 ป
(256๑ - 256๓)

๑๔๗

20

- ทส (คพ.) - มหาวิทยาลัย
- สกว.
- วช.

๓.

การติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินผลการดํ าเนิ นงานภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2564
มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานของหนวยงานและภาคีเครือขายตางๆ ที่เกี่ยวของ วามี
การดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ
แนวทางการปฏิบัติและมาตรการภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือไม และผลการดําเนินงานดังกลาว
ตอบสนองตอวิสัยทัศนและเปาหมายของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ มากนอยเพียงใด ทั้งนี้ การติดตาม
ประเมินผล ประกอบดวย ระยะเวลา กลไก และขั้นตอนการติดตามประเมินผล ดังนี้
๓.๑ ระยะเวลาการติดตามประเมินผล แบงเปน ๒ ระยะ คือ
๑) ระยะที่ 1 การติดตามประเมินผลตามเปาหมายของแผนฯ ในระยะ 2 ป หลังจากการ
ประกาศใช แผนฯ เพื่ อรายงานความก า วหนา และนําผลการประเมิน ที่ไดมาใชป ระกอบการพิจ ารณา
ปรับปรุงแผนงาน โครงการและแนวทางการปฏิบัติใหมีความสอดคลองกับสถานการณ และใชกําหนด
กลยุทธในการขับเคลื่อนแผนฯ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว
2) ระยะที่ ๒ การติดตามประเมินผลตามเปาหมายของแผนฯ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน
(5 ป) เพื่อรวบรวมปญหา อุปสรรคจากการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติที่ไดเสนอไวในแผนฯ มาใช
ประกอบการจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในอนาคต
๓.๒ กลไกการติดตามประเมินผล มีดังนี้
๑) จัดตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล โดยองคประกอบของกรรมการ ประกอบดวย
ผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ และภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ ไดแก ผูแทนจากสวนราชการที่เกี่ยวของ
นักวิชาการ และผูเชี่ยวชาญดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจากสถาบันการศึกษา สมาชิกสภา
ที่ปรึกษาในสวนที่เกี่ยวของ กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ผูแทนภาคเอกชน
ผูแทนภาคประชาสังคม และผูแทนองคกรเอกชนอิสระดานสิ่งแวดลอม เพื่อทําหนาที่ในการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2564
2) จัดตั้งคณะทํางานยอย เพื่อรวบรวมขอมูลที่จะใชในการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแนวทางการปฏิบัติภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2564 และจัดทํารายงาน
ความกาวหนาผลการดําเนินงานทุก 6 เดือน ใหผูบริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมรับทราบ นอกจากนี้ ควรเสนอรายงานดังกลาวใหผูบริหารระดับสูงของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไดรั บทราบดว ย ซึ่งหากมีกรณี ที่บ างแผนงานไมสามารถดําเนิน การได ควรมีการหารือรวมกันระหวาง
หนวยงานรับผิดชอบ หนวยงานดานนโยบายและแผน และผูบริหารของหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อวิเคราะห
หาสาเหตุของปญหา เพื่อจะไดดําเนินการแกไขปญหา และทําใหภารกิจบรรลุตามเปาหมายได
๓) การมีสวนรวมของภาคประชาชน เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเปนไปอยางมีคุณภาพ กระจายไปสูทุกพื้นที่ไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม และตอบสนองตอ
ความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง นอกจากนี้ การมีสวนรวมของภาคประชาชนยังเปนกลไกสําคัญ
ในการขั บเคลื่อนการติดตามประเมินผลดวย โดยเริ่มจากการใหขอมูล ขาวสาร การแสดงความคิดเห็น
การรวมติดตาม และรวมตรวจสอบตั้งแตเริ่มและระหวางการดําเนินโครงการตางๆ ของหนวยงานภาครัฐที่
มีการดําเนินงานในพื้นที่ชุมชน และอาจสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่
๑๔๘

๔) จัดทําคูมือการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2564
โดยมีขอมูลตัวชี้วัด หรือ Baseline Data เพื่อใชในการติดตามประเมินผล พรอมทั้งใหระบุหนวยงาน
เจาของขอมูลระดับกรม และการประสานงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เปนตน
๓.๓ ขั้นตอนการติดตามประเมินผล ประกอบดวย 5 ขั้นตอนหลักคือ
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและทําความเขาใจแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม และตัวชี้วัด
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดเกณฑเปรียบเทียบในการติดตามประเมินผล
ขั้นตอนที่ 3 รวบรวมขอมูลและจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด
ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะหและประมวลผล
ขั้นตอนที่ 5 จัดทํารายงานการติดตามประเมินผล

๑๔๙

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
คำ�อธิบายตัวชี้วัด

คําอธิบายตัวชี้วัด
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ตัวชี้วัด

แหลงขอมูล

คําอธิบายตัวชี้วัด

ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม
1.1 ประกาศใชแผนที่
แนวเขตพื้นที่ปาที่มี
แนวเขตเดียวกัน
(One Map) และ
จํานวนพื้นที่จัดที่ดิน
ทํากินใหชุมชน

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

One Map หมายถึง แผนที่แ นวเขตที่ดิน ของรัฐ
แบบบูรณาการ มาตราสวน 1 : 4,000 (One Map)
ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อใหประเทศไทยมีแผนที่ประเทศที่
แสดงขอบเขตที่ดิน ทุ กประเภทที่ชัดเจน ไมทับ ซอ น
ถูกตอง ตรงตามกฎหมายบนมาตรฐานแผนที่ มาตราสวน
1 : 4,000 และเพื่ อ ใหทุ ก ส ว นราชการยึ ด ถื อ และ
นําไปใชในแนวทางเดียวกัน ไมวาจะเปนแนวเขตที่ดิน
ของรัฐหรือที่ดินของเอกชนจะตอกันสนิท ไมทับซอน
หรื อ มี ชองว าง สามารถนํ าไปกํ าหนดเป นแผนการใช
ประโยชนที่ดินแบบบูรณาการในอนาคต
ที่ดินของรัฐ หมายถึง ที่ดินที่รัฐเปนเจาของและอยูภายใต
การกํ า กั บ ดู แ ลและบริ ห ารจั ด การโดยหน ว ยงานรั ฐ
ไดแก พื้นที่ปาไม พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
นิคมสรางตนเอง ที่ราชพัสดุ ที่ทางหลวง แมน้ํา และ
ที่ดินสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับประชาชนใช
ประโยชนรวมกัน
ขอมูลที่ตองการ
แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน
1 : 4000
หนวยวัด : ประกาศใช / ไมประกาศใช
โครงการจัดที่ดินทํากินใหชุมชน เปนการดําเนินงาน
ภายใตนโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา)
ที่ ไ ด แ ถลงไว ต อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ (วั น ที่ 12
กันยายน 2557) เรื่อง การสรางสมดุลระหวางการ
อนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน และคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบใหออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดว ย
ก-๑

ตัวชี้วัด

แหลงขอมูล

คําอธิบายตัวชี้วัด
คณะกรรมการนโยบายที่ ดิน แห ง ชาติ พ.ศ. 2557
หรื อ “คทช.” ซึ่งมีน ายกรัฐ มนตรีเปน ประธาน และ
คทช. ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายฯ
4 ชุ ด ประกอบด ว ย คณะอนุ ก รรมการจั ด หาที่ ดิ น
คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน คณะอนุกรรมการสงเสริม
และพัฒนาอาชีพ และคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน
จังหวั ด วัตถุป ระสงคของโครงการฯ เพื่อจัดหาที่ดิน
ทํากิน ใหแกร าษฎรผูยากไร ไมมีที่ทํากิน ในลักษณะ
แปลงรวมโดยไม ใ ห ก รรมสิ ท ธิ์ แต อนุ ญ าตให เ ขา ทํ า
ประโยชนในที่ดินของรัฐเปนกลุมหรือชุมชนตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่ คทช. กําหนดในรูปแบบสหกรณ หรือ
รูปแบบอื่นที่เหมาะสม ซึ่งที่ดินที่มีความเหมาะสมและ
มีศักยภาพในการจัดที่ดินทํากินใหชุมชน ตองเปนที่ดิน
ของรัฐที่มีราษฎรครอบครอง และพื้นที่วางเปลา ไมมี
ผูครอบครองและมีศักยภาพในการจัดที่ดิน ประกอบดวย
พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ พื้นที่ปาไมถาวร พื้นที่ปาชายเลน
ที่ดินสาธารณประโยชน พื้นทีเ่ ขตปฏิรูปที่ดิน นิคมสหกรณ
นิคมสรางตนเอง และที่ราชพัสดุ
ขอมูลที่ตองการ :
จํานวนพื้นที่ที่ไดจัดที่ดินทํากินใหชุมชน

หนวยวัด : พื้นที่ (ไร)
1.2 รอยละของพื้นที่การ - ทส (ปม./อส./สผ.) การถือครองที่ดิน ที่ดินในประเทศไทย แบงออกเปน
2 ประเภทหลักคือ ที่ดินของรัฐ และที่ดินของเอกชน
ถือครองที่ดินแตละ - กค (ธร.)
ประเภทเทียบกับ
- กษ (พด./กสส./สปก.) ที่ดินของรัฐ จําแนกออกเปน 2 ประเภท ไดแก (1) ที่ดิน
พื้นที่ทั้งประเทศ
อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ประกอบดวย ที่ดิน
- พม (พส.)
รกรางวางเปลา ที่ดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน
- มท (ทด./อปท.)
(เชน ถนน แมน้ํา ลําคลอง ภูเขา หวย หนอง คลอง บึง
ทะเลสาบ เกาะ และที่ช ายทะเล) และที่ดินที่ใชเพื่อ
ประโยชนของแผนดิน โดยเฉพาะ (ไดแก ศาลากลาง
จังหวัด ที่วาการอําเภอ และกระทรวง) (2) ที่ดินอันเปน
ทรั พย สิ นของแผ นดิ น ได แก พื้ นที่ ปาไม ตามกฎหมาย
(พื้นที่ปาเศรษฐกิจ ปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ
วนอุทยาน เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา)
เขตปฏิรู ป ที่ ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ที่นิ คมสร างตนเอง
ก-๒

ตัวชี้วัด

แหลงขอมูล

คําอธิบายตัวชี้วัด
และที่ราชพัสดุ สวนที่ดินของเอกชน จําแนกออกเปน
2 ประเภทตามสิทธิในที่ดินไดแก (๑) ที่มีเอกสารสิทธิ
ที่ดินเปนกรรมสิทธิ์ และ (๒) ที่มีเอกสารสิทธิที่ดิน ที่
เปนสิทธิครอบครอง
ขอมูลที่ตองการ :
1. พื้นที่ถือครองที่ดิน จําแนกตามประเภทที่ดิน (ลานไร)
2. พื้นที่ประเทศ (ลานไร)
สูตรการคํานวณ :
[ประเภทพื้นที่การถือครองที่ดิน ÷ พื้นที่ประเทศ] x 100

1.3 พื้นที่ที่มีสภาพปา
รอยละ 40 ของพื้นที่
ประเทศ แบงเปน
พื้นที่ปาอนุรักษ
รอยละ 25 และ
พื้นที่ปาเศรษฐกิจ
รอยละ 15

- ทส (ปม./อส./ทช.)
- กษ (สปก.)

หนวยวัด : รอยละ
พื้นที่ปาอนุรักษ หมายถึง ปาที่ประกาศเปนพื้นที่คุมครอง
ป า ไม ต ามพระราชบั ญ ญั ติ อุ ท ยานแห ง ชาติ และ
พระราชบัญญัติเขตรักษาพันธุสัตวปา เพื่อการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ดิน น้ํา พันธุพืช และพันธุสัตวที่มีคุณคาหายาก
เพื่อการปองกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้ําทวมและการ
พังทลายของดิน รวมทั้งเพื่อประโยชนดานการศึกษา การ
วิจัย นันทนาการของประชาชน และความมั่นคงของชาติ
โดยหามมิใหบุคคลเขาไปใชประโยชนโดยไมไดรับอนุญาต
ปาอนุรักษที่สําคัญ ไดแก อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุ
สัต ว ป า เขตห า มล า สั ต ว ปา เขตอนุ รั ก ษ ป าชายเลน
วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร และสวนรุกขชาติ พื้นที่
ปาอนุรักษ แบงออกเปน 2 สวน คือ
๑. พื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี
หมายถึง พื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่ไดประกาศเปนพื้นที่ปา
อนุรักษตามกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไปแลว ซึ่งจะรวมถึงอุทยาน
แหงชาติ เขตรักษาพั นธุสัตวปา พื้นที่ ลุมน้ําชั้น 1 และ
พื้นที่เขตอนุรักษปาชายเลน
2. พื้ นที่ ป าอนุ รั กษ เพิ่ มเติ ม หมายถึ ง พื้ นที่ ป าสงวน
แหงชาติที่มีสภาพปาสมบูรณหรือมีศักยภาพเหมาะสมตอ
การอนุ รั กษ ธรรมชาติ เพื่ อรั กษาไว ซึ่ งความสมดุ ลของ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
ที่ประกาศใชหลังพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.
2504
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ปาเศรษฐกิจ หมายถึง พื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่กําหนดไว
เพื่อการผลิตไมและของปา รวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจตามนัย
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําและ
การจําแนกเขตการใชประโยชนที่ดินปาไมในพื้นที่ปาชายเลน
ปาสงวนแหงชาติที่ถูกกําหนดใหเปนปาคอนขางเสื่อมโทรม
และใกลเขตชุมชน เชน พื้นที่พัฒนาปาธรรมชาติ เปนตน
ขอมูลที่ตองการ :
1. พื้นที่ปาอนุรักษ
2. พื้นที่ปาเศรษฐกิจ
3. พื้นที่ประเทศ
สูตรการคํานวณ :
([พื้นที่ปาอนุรักษ+พื้นที่ปาเศรษฐกิจ] ÷ พื้นที่ประเทศ)
x 100

1.4 ระดับการดําเนินงาน - ทส (ทน./ทบ.)
การจัดการทรัพยากร - กษ (ชป.)
น้ําแบบบูรณาการ
IWRM (ดัชนี 0 - 100)

หนวยวัด : รอยละ
การจั ดการทรั พยากรน้ํ าแบบบู รณาการ (Integrated
Water Resource Management : IWRM) เปน
กระบวนการที่สงเสริมใหเกิดการประสานความรวมมือ
การพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ํา ที่ดิน และทรัพยากรที่
เกี่ ยวข องสั มพั นธ กั น เพื่ อให เกิ ดประโยชน สู งสุ ดด าน
เศรษฐกิจ และความเทาเทียมกันด านสวัสดิ การสังคม
โดยอยูบนฐานความยั่งยืนของระบบนิเวศวิทยา และ
ที่สําคัญทรัพยากรน้ําควรไดรับการจัดการภายใตขอบเขต
ความเปนลุมน้ํา ภายใตหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวม
ของสาธารณะ ทั้งนี้ หลักเกณฑสําคัญตามหลักการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ ตองคํานึงถึงสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ดังนี้
- ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของการใชน้ํา เนื่องจาก
ทรัพยากรน้ําและงบลงทุนเริ่มขาดแคลน ประกอบกับ
น้ํายังเปนทรัพยากรที่มีอยูจํากัดและเปราะบาง อีกทั้ง
มีความตองการเพิ่มขึ้น ดังนั้น การใชน้ําจึงตองใชใหได
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ความเสมอภาคและทัดเทียมกัน ซึ่งเปนสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของทุกคนที่ตองการไดรับน้ําในปริมาณและคุณภาพ
ที่เหมาะสม เพื่อการดํารงชีพที่ดี
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1.5 รอยละของพื้นที่ดิน - กษ (พด.)
ที่ถูกทําใหเสื่อมโทรม
เทียบกับพื้นที่ดิน
ทั้งหมด

คําอธิบายตัวชี้วัด
ขอมูลที่ตองการ :
ระดับการดําเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ําแบบ
บูรณาการ IWRM
หนวยวัด : ดัชนี (0 - 100)
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน หมายถึง การลดลง
ของศักยภาพของทรัพยากรดินที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
ทางธรรมชาติหรือกิจกรรมของมนุษย ดินที่มีปญหาและ
ขาดความอุดมสมบูรณในประเทศไทย ไดแก ดินอินทรีย
ดินเค็ม ดินเปรี้ยวจัด ดินคอนขางเปนทราย ดินทรายจัด
และดินตื้น ซึ่งสงผลกระทบตอการใชประโยชนที่ดิน
ของมนุษยใหลดลงทั้งทางดานคุณภาพและปริมาณ
ขอมูลที่ตองการ :
1. พื้นที่ดินที่ถูกทําใหเสื่อมโทรม (ไร)
2. พื้นที่ดินทั้งหมด (ไร)
สูตรการคํานวณ :
(พื้นที่ดินที่ถูกทําใหเสื่อมโทรม ÷ พื้นที่ดินทั้งหมด) x 100
หนวยวัด : รอยละ

1.6 ชายฝงที่ถูกกัดเซาะ - ทส (ทช./อส.)
ไดรับการจัดการตาม - คค (จท.)
แนวทางและ
มาตรการ หรือมี
โครงสรางที่
เหมาะสม
1.7 ปะการังที่มีชีวิตมี
- ทส (ทช./อส.)
ปริมาณเพิ่มขึ้น
รอยละ 3 - 9

ขอมูลที่ตองการ :
ระยะทางชายฝ งถู ก กั ด เซาะที่ ไ ด รับ การจั ดการตาม
แนวทางและมาตรการ หรือมีโ ครงสรางที่เหมาะสม
(เปาหมายคือ ระยะทาง ๕๐ กิโลเมตร)
หนวยวัด : ระยะทาง (กิโลเมตร)
ขอมูลที่ตองการ :
อัตราการเปลี่ยนแปลงของปะการังที่มีชีวิต
1. ปริมาณปกคลุมพื้นที่ของปะการังที่มีชีวิต
ณ ปที่ t
2. ปริมาณปกคลุมพื้นที่ของปะการังที่มีชีวิต
ณ ปที่ t-1
(หมายเหตุ: t = ป พ.ศ.)
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คําอธิบายตัวชี้วัด
สูตรการคํานวณ :
[(ปริมาณปกคลุมพื้นที่ของปะการังที่มีชีวิต (ปที่ t)
- ปริมาณปกคลุมพื้นที่ของปะการังที่มีชีวิต (ปที่ t-1))
÷ ปริมาณปกคลุมพื้นที่ของปะการังที่มีชีวิต (ปที่ t-1)]
x 100

หนวยวัด : รอยละ
1.8 อัตราการจับสัตวน้ํา - กษ (กปม.)
ตอการลงแรงประมง
ทะเล (Catch Per
Unit Effort :
CPUE) ใน ๑ ชั่วโมง
ในนานน้ําไทย

อั ต ราการจั บ สั ต ว น้ํ า ต อ การลงแรงประมงทะเล
(Catch Per Unit Effort : CPUE) ใน ๑ ชั่วโมง หมายถึง
ปริมาณสัตวน้ําที่จับไดตอหนึ่งหนวยการลงแรงประมง
ของเรือประมง สํารวจโดยการสุมตัวอยางเครื่องมือประมง
8 ชนิด ไดแก อวนลากแผ นตะเฆ (5 ระดับความลึก)
อวนลากคู (4 ระดับความลึก) อวนลากคานถาง อวนลอมจับ
อวนลอมจับปลากะตัก อวนลอยปลาอินทรีย อวนติดปลาทู
และอวนรุน
ขอมูลที่ตองการ :
อัตราการจับสัตวน้ําตอการลงแรงประมงทะเล
ใน ๑ ชั่วโมง ในนานน้ําไทย (กิโลกรัมตอชั่วโมง)
หนวยวัด : กิโลกรัมตอชั่วโมง

1.9 ยุทธศาสตร นโยบาย - ทส (ทธ.)
และแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรแร
ไดรับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี
1.10 อัตราการสูญเสีย - ทส (ปม./อส./ทช./
อสพ./สผ.)
ชนิดพันธุที่ถูก
คุกคาม ชนิดพันธุ - กษ
เฉพาะถิ่น และ
- วท
แหลงที่อยูอาศัย
- สธ
ตามธรรมชาติ

ขอมูลที่ตองการ :
ยุ ท ธศาสตร นโยบาย และแผนการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรแร ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
หนวยวัด : เห็นชอบ / ไมเห็นชอบ
ขอมูลที่ตองการ :
๑. จํานวนชนิดพันธุที่ถูกคุกคามหรือใกลสูญพันธุ ชนิด
พันธุเฉพาะถิ่น และแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ
ตามทะเบี ย นรายชื่ อ พรรณพื ช ที่ ถู ก คุ ก คามของ
ประเทศไทย และทะเบียนรายการชนิดพันธุของสัตว
ที่มีกระดูกสันหลังที่ถูกคุกคามของประเทศไทย
2. จํ า นวนชนิ ด พั น ธุ ที่ ถู ก คุ ก คามหรื อ ใกล สู ญ พั น ธุ
ชนิ ด พั น ธุ เ ฉพาะถิ่ น และแหล ง ที่ อ ยู อ าศั ย ตาม
ธรรมชาติที่สูญเสียไป
ก-๖

ตัวชี้วัด

แหลงขอมูล

คําอธิบายตัวชี้วัด
สูตรการคํานวณ :
(จํ า นวนชนิ ด พั น ธุ ที่ ถู ก คุ ก คาม ชนิ ด พั น ธุ เ ฉพาะถิ่ น
และแหล ง ที่ อ ยู อ าศั ย ตามธรรมชาติ ที่ สู ญ เสี ย ไป ÷
จํานวนชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุเฉพาะถิ่น และ
แหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติตามทะเบียนรายชื่อฯ) x
100
หนวยวัด : รอยละ

1.11 สัดสวนเรื่อง
- ทส
รองเรียนดาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่ไดรับ
การดําเนินการ

ขอมูลที่ตองการ :
1. จํานวนเรื่องรองเรียนดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่ไดรับการดําเนินการ (รายป)
2. จํานวนเรื่องรองเรียนดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมทั้งหมด (รายป)
สูตรการคํานวณ :
(จํานวนเรื่องรองเรีย นดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ง แวดล อ มที่ ไ ด รั บ การดํ า เนิ น การ ÷ จํ า นวนเรื่ อ ง
ร อ งเรี ย นด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
ทั้งหมด) x 100
หนวยวัด : รอยละ

ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ไดรับการปองกัน บําบัดและฟนฟู
2.1 คุณภาพน้ําใน
- ทส (คพ.)
แหลงน้ําผิวดินอยูใน - มท (อปท.)
เกณฑดีรอยละ 80 - อก (กรอ.)

เกณฑ คุ ณ ภาพน้ํ า หมายถึ ง ระดั บ ของการแบ ง ชั้ น
คุณภาพน้ําที่ไดจากการคํานวณคาดัช นีคุณภาพน้ํา ที่
กําหนด มี 4 ระดับ ไดแก ดี พอใช เสื่อมโทรม และ
เสื่อมโทรมมาก โดยคาที่คํานวณไดสามารถแบงออกเปน
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
แหล ง น้ํ าที่ รั บ น้ํ า ทิ้ง จากกิ จ กรรมบางประเภท และ
สามารถเปนประโยชนเพื่อ
1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรค
2) ตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา
ทั่วไปกอน
3) การเกษตร

2.2 คุณภาพอากาศมี
- ทส (คพ.)
จํานวนวันที่คาฝุน
ละอองขนาดเล็กไมเกิน
10 ไมครอน (PM10)
อยูในเกณฑมาตรฐาน
รอยละ ๙๙

ขอมูลที่ตองการ :
๑. จํานวนแมน้ําสายหลักและคลองสายหลักทั้งประเทศ
2. จํ า นวนแม น้ํ า สายหลั ก และคลองสายหลั ก ที่ มี
คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี
สูตรการคํานวณ :
(จํานวนแมน้ําสายหลักและคลองสายหลักที่มีคุณภาพน้ํา
อยูในเกณฑดี ÷ จํานวนแมน้ําสายหลักและคลองสาย
หลักทั้งประเทศ) x 100
หนวยวัด : รอยละ
การประเมินคุณภาพอากาศ จะใชมาตรฐานคาฝุนละออง
ขนาดไมเกิน 10 ไมครอน หรือคา PM10 เปนมาตรฐาน
การตรวจวัด กลาวคือ คุณภาพอากาศในเขตควบคุ ม
มลพิษและเขตเมือง โดยเฉพาะฝุนละอองจะอยูในเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยฝุนละออง
ในบริเวณทั่วไปมีคาเฉลี่ย 1 ป ไมเกิน 0.1 มิลลิกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร และฝุนละอองในบริเวณริมถนนจะมีความ
เขมขนเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด ไมเกิน 0.3 มิลลิกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร
ขอมูลที่ตองการ :
1. จํานวนวันที่คาฝุนละออง (ฝุนละอองขนาดเล็กกวา
10 ไมครอน หรือ PM10) อยูในเกณฑมาตรฐาน
2. จํานวนวันที่ตรวจวัด
สูตรการคํานวณ :
(จํานวนวันที่คาฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน
หรือ PM10 อยูในเกณฑมาตรฐาน ÷ จํานวนวันที่ตรวจวัด)
x 100
หนวยวัด : รอยละ
ก-๘
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แหลงขอมูล

2.3 ขยะมูลฝอยชุมชน
- ทส (คพ.)
ไดรับการจัดการอยาง - มท (อปท.)
ถูกตองตามหลัก
วิชาการ ไมนอยกวา
รอยละ 75 โดยมี
อัตราการนํา
ขยะมูลฝอยกลับมาใช
ประโยชน (Recycle)
ไมนอยกวารอยละ 30
ของปริมาณขยะ
มูลฝอยทั่วประเทศ

2.4 ของเสียอันตราย
- ทส (คพ.)
ชุมชนไดรับการ
- มท (อปท.)
รวบรวมและสงไป
กําจัดอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการ
ไมนอยกวารอยละ 30

คําอธิบายตัวชี้วัด
ขยะมูลฝอยชุมชน ไดรับการจัดการอยางถูกตองตาม
หลักวิชาการไมนอยกวารอยละ 75
ขอมูลที่ตองการ :
1. ปริ ม าณขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนที่ มี ก ารจั ด การอย า ง
ถูกตองตามหลักวิชาการ
2. ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ
สูตรการคํานวณ :
(ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่มีการจัดการอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการ ÷ ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ) x
100
หนวยวัด : รอยละ
อัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน ไมนอยกวา
รอยละ 30 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ
การนํากลับมาใช ใหม (Recycle) หมายถึ ง การจัดการ
วัสดุที่ใชแลวใหกลับมามีคุณภาพดังเดิม โดยนําไปผาน
กระบวนการตางๆ เพื่อแปรสภาพ เชน การหลอม เพื่อให
เปนวัสดุใหมแลวนํากลับมาใชไดอีก เปนตน
ขอมูลที่ตองการ :
1. ปริมาณขยะมูลฝอยที่นํากลับมาใชใหม
2. ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ
สูตรการคํานวณ :
(ปริม าณขยะมู ล ฝอยที่นํ ากลับ มาใช ใหม ÷ ปริ มาณ
ขยะมูลฝอยทั่วประเทศ) x 100
หนวยวัด : รอยละ
ของเสี ย อั น ตรายจากชุ ม ชน หมายถึ ง ของเสี ย
อั น ตรายที่ เ กิ ด จากกิ จ กรรมต า งๆ ในครั ว เรื อ นและ
สถานประกอบการพาณิชยกรรมตางๆ ในชุมชน เชน
อูซอมรถ สถานีบริการน้ํามัน รานลางอัดขยายภาพ ราน
ซักแหง ทาเรือ สนามบิน โรงพยาบาล หองปฎิบัติการ
พื้นที่เกษตรกรรม ฯลฯ
ขอมูลที่ตองการ :
1. ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่ ได รั บการรวบรวม
และกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
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คําอธิบายตัวชี้วัด
2. ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนทั่วประเทศ
สูตรการคํานวณ :
(ปริมาณของเสียอัน ตรายชุมชนที่ไดรับ การรวบรวม
และกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิช าการ ÷ ปริมาณ
ของเสียอันตรายชุมชนทั่วประเทศ) x 100
หนวยวัด : รอยละ

2.๕ จํานวนพื้นที่สีเขียว - มท (อปท.)
ในเมือง ไมนอยกวา - ทส (สผ.)
10 ตารางเมตรตอคน

2.๖ มาตรฐานคุณภาพของ - ทส (สผ./ทธ.)
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ - วธ (ศก.)
และสิ่งแวดลอม
- มท (อปท.)
ศิลปกรรมไดรับ
การพัฒนา

พื้นที่สีเขียวในเมือง หมายถึง พื้นที่ธรรมชาติ และพื้นที่
ที่มนุษยสรางขึ้นหรือกําหนดขึ้นในชุมชนเมืองซึ่งปกคลุม
ด วยพื ชพรรณไม ยื นต นเป นองค ประกอบหลั ก โดยมี
วัตถุประสงคใหเกิดสภาพแวดลอมที่ดี สวยงาม รมเย็น
น าอยู และเพิ่ มองค ประกอบของการใช ที่ ดิ นในเมื อง
เพื่ อ การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ในเมื อ งทั้ ง ทางตรงและ
ทางออมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรเมือง
และนักทองเที่ยวผูมาเยือน
เมื อง หมายถึ ง กรุ งเทพมหานคร เมื องพั ท ยา และ
เทศบาล (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล)
(อางอิงจาก: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม. “แผนปฏิบัติการเชิงนโยบายดานการจัดการ
พื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอยางยั่งยืน” )
ขอมูลที่ตองการ :
1. พื้นที่สีเขียวในเมือง
2. จํานวนประชากรในเมือง
สูตรการคํานวณ :
พื้นที่สีเขียวในเมือง ÷ จํานวนประชากรในเมือง
หนวยวัด : ตารางเมตรตอคน
ขอมูลที่ตองการ :
การพัฒนามาตรฐานคุณภาพของสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
แหล ง สิ่ ง แวดล อ มธรรมชาติ และแหล ง สิ่ ง แวดล อ ม
ศิลปกรรม
หนวยวัด : มีการพัฒนา / ไมมีการพัฒนา
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คําอธิบายตัวชี้วัด

ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา และยั่งยืน
3.๑ การบริโภคพื้นฐาน

ตอการใชทรัพยากร
(Material Footprint:
MF) ของประเทศ
และการบริโภค
พื้นฐานตอการใช
ทรัพยากรตอคน

- วท (สวทช.)
- นร (สศช.)

3.๒ สัดสวนของหนวยงาน - ทส (คพ.)
ที่เขารวมดําเนินการ - กค (บก.)
จัดซื้อจัดจางสินคา
และบริการที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม และ
สัดสวนปริมาณการ
จัดซื้อจัดจางสินคา
และบริการที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม

การบริ โภคพื้ นฐานต อการใช ทรั พยากร (Material
Footprint: MF) หรือรอยเทาวัสดุ เปนตัวชี้วัดปริมาณ
การใชวัสดุเพื่อสนองตอความตองการบริโภคขั้นสุดทาย
(เช น การบริ โ ภคในภาคครั ว เรื อ น การบริ โ ภคของ
ภาคเอกชน การบริ โภคของภาครัฐ) ในการขับเคลื่อน
ระบบเศรษฐกิจและสังคมของแตละประเทศ
ขอมูลที่ตองการ :
๑. การบริโภคพื้นฐานตอการใชทรัพยากรของประเทศ
๒. การบริโภคพื้นฐานตอการใชทรัพยากรตอคน
หนวยวัด : ตัน
ตันตอคน
หนวยงานที่เขารวมดําเนินการจัดซื้อจัดจางสินคาและ
บริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ประกอบดวย ภาครัฐ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ
องคการมหาชน และหนวยงานในกํากับของรัฐ
ขอมูลที่ตองการ :
1. จํานวนหนวยงานที่เขารวมดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
สินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2. จํ านวนหน วยงานทั้ งหมด (ประกอบด วย ภาครั ฐ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ
องคการมหาชน และหนวยงานในกํากับของรัฐ
สูตรการคํานวณ :
(จํานวนหนวยงานที่เขารวมดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
สินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ÷ จํานวน
หนวยงานทั้งหมด) x 100
หนวยวัด : รอยละ
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คําอธิบายตัวชี้วัด
สินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม หมายถึง สินคาหรือ
ผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นจากกระบวนการและเทคโนโลยีที่
ใสใจกับ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ สิ่งแวดลอม เริ่มตน
จากการคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิต การเลือกใชพลังงาน
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่ อใหกระบวนการผลิ ต
สินคาหรือผลิตภัณฑนั้นๆ ใชพลังงานจากน้ําและไฟฟา
ในการผลิ ต อย า งคุ ม ค า มากที่ สุ ด จนกระทั่ ง เสร็ จ
สมบูรณเปนสินคาหรือผลิตภัณฑ รอการบรรจุล งใน
หีบหอและบรรจุภัณฑสําหรับเตรียมการขนสงและจัด
จําหนายใหกับตลาดผูบริโภคตอไป รวมถึงการจัดการ
ซากผลิตภัณฑนั้นๆ อยางถูกวิธี
บริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม หมายถึง ธุรกิจบริการ
ที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากขั้น ตอนการจัดหา
วัตถุดิบ การใชทรัพยากรและพลังงานในชว งการให
บริการและการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการใหบริการ
น อ ยกว า เมื่ อ เที ย บกั บ การให บ ริ ก ารอื่ น ที่ มี ลั ก ษณะ
อยางเดียวกัน
ขอมูลที่ตองการ :
1. ปริมาณการจัดซื้อจัดจางสิน คาและบริการที่เปน
มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ มของหน ว ยงานที่ เ ข า ร ว ม
ดําเนินการ
2. ปริมาณการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการทั้งหมด
สูตรการคํานวณ :
(ปริมาณการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมของหนวยงานที่เขารวมดําเนินการ ÷
ปริมาณการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการทั้งหมด) x
100
หนวยวัด : รอยละ

3.๓ สัดสวนการใชพลังงาน - พน (สนพ./พพ.)
ตอจีดีพี

การใชพลังงานตอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายใน
ประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) หรือ
ความเขมขนของการใชพลังงาน (Energy Intensity: EI)
เปนการวัดประสิทธิภาพการใชพลังงานในการผลิตของ
ประเทศ โดยเปรียบเทียบการใชพลังงานเพื่อใหเกิด GDP
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1 หนวย ถาคา EI ลดลง แสดงวามีการใชพลังงานที่มี
ประสิทธิภาพดีขึ้น
ขอมูลที่ตองการ :
๑. ปริมาณการใชพลังงานทั้งหมด
๒. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
สูตรการคํานวณ :
ปริมาณการใชพลังงานทั้งหมด ÷ มูลคาผลิตภัณฑมวล
รวมภายในประเทศ
หนวยวัด : พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ (ktoe)
/พันลานบาท

3.๔ รอยละของจํานวน
ฟารมที่ไดรับการ
รับรองมาตรฐานการ
ปฏิบัติทางการเกษตร
ที่ดีสําหรับพืช และ
รอยละของพื้นที่
เกษตรอินทรีย

- กษ (กวก. /มกอช./
สศก.)

การปฏิ บั ติ ท างการเกษตรที่ ดี สํ า หรั บ พื ช (Good
Agriculture Practices : GAP) หมายถึง การปฏิบัติ
เพื่อปองกัน หรือลดความเสี่ยงของอันตรายที่เกิดขึ้น
ระหวางการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการจัดการ
หลั ง การเก็ บ เกี่ ย ว เพื่ อ ให ไ ด ผ ลผลิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ
ปลอดภัย และเหมาะสมตอการบริโภค
ขอมูลที่ตองการ :
๑. จํานวนฟารมที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช
๒. จํานวนฟารมทั้งหมด
สูตรการคํานวณ :
(จํานวนฟารมที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช ÷ จํานวนฟารมทั้งหมด)
x 100
หนวยวัด : รอยละ
เกษตรอินทรีย (Organic Farming) หมายถึง ระบบ
การผลิตที่คํานึงถึงสภาพแวดลอม การรักษาสมดุลของ
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพโดยมีระบบ
การจัดการนิเวศวิทยาที่คลายคลึงกับธรรมชาติและ
หลีกเลี่ยงการใชสารสังเคราะห หลีกเลี่ยงการตัดตอ
ทางพันธุกรรมและการสรางมลพิษในสภาพแวดลอม โดย
มุงเนน การใชอิ น ทรีย วัต ถุ การพึ่ง พาตนเอง เพื่ อให
ก-๑๓

ตัวชี้วัด

3.๕ จํานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เขา
รวมโครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียว
เพิ่มขึ้น และผาน
เกณฑระดับสี่ขึ้นไป

แหลงขอมูล

- อก (สป.อก./กรอ./
กพร./กสอ./กนอ.)

คําอธิบายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ไดปลอดภัยจากสารพิษตกคาง ปลอดภัยตอ
ทั้ง ผูผ ลิ ตและผู บ ริ โ ภค และไมทํ า ให ส ภาพแวดล อ ม
เสื่อมโทรม
ขอมูลที่ตองการ :
๑. พื้นที่เกษตรอินทรีย
๒. พื้นที่การเกษตรทั้งหมด
สูตรการคํานวณ :
(พื้นที่เกษตรอินทรีย ÷ พื้นที่การเกษตรทั้งหมด) x 100
หนวยวัด : รอยละ
โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry
Mark - GIM) เปนการบูรณาการการจัดการสิ่งแวดลอม
ภายในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมุงเนนเรื่องการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง รวมถึงความรับผิดชอบตอ
สั ง คมทั้ ง ภายในและภายนอกองค ก รตลอดห ว งโซ
อุปทาน โครงการฯ นี้เริ่มดําเนินการเมื่อเดือนพฤษภาคม
2554 โดยแบงการดําเนินธุรกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
สูการเปน “อุตสาหกรรมสีเขียว” เปน 5 ระดับ ไดแก
ระดับที่ 1 ความมุงมั่นสีเขียว (Green Commitment)
คือความมุงมั่นที่จะลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และมีการสื่อสารภายในองคกรใหทราบโดย
ทั่วกัน
ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) คือการ
ดําเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ไดสําเร็จตามความมุงมั่นที่ตั้งไว
ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) คือการบริหาร
จัดการสิ่ งแวดลอ มอยางเปน ระบบ มีการ
ติ ด ตามประเมิ น ผลและทบทวนเพื่ อ การ
พัฒนาอยางตอเนื่อง รวมถึงการไดรับรางวัล
ด า นสิ่ ง แวดล อ มที่ เ ป น ที่ ย อมรั บ และการ
รับรองมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมตางๆ
ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) คือการ
ที่ ทุ ก คนในองค ก รให ความร ว มมื อร ว มใจ
ก-๑๔

ตัวชี้วัด

แหลงขอมูล

คําอธิบายตัวชี้วัด
ดําเนินงานอย างเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใน
ทุกดานของการประกอบกิจการจนกลายเปน
สวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร
ระดับที่ 5 เครือขายสีเขียว (Green Network) คือการ
แสดงถึ ง การขยายเครื อ ข ายตลอดห ว งโซ
อุ ป ทานสี เ ขี ย วโดยสนั บ สนุ น ให คู ค า และ
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 คนวันที่ 25 สิงหาคม
2559)
ขอมูลที่ตองการ :
จํ า นวนโรงงานอุ ต สาหกรรมที่ เ ข า ร ว มโครงการ
อุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย ว (Green Industry) และผ า น
เกณฑระดับสี่ขึ้นไป
หนวยวัด : จํานวน

3.๖ พื้นที่ที่ไดรับการ
พัฒนาสูเมือง
อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ 15 พื้นที่

- อก (กรอ. /กนอ./
สป.อก.)
- มท
- ทส

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หมายถึง เมืองหรือพื้นที่
ซึ่งมีการพัฒ นาอุตสาหกรรมโดยมีความเชื่อมโยงกั บ
นิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม หรือชุมชนอุตสาหกรรมกับกลุมโรงงาน
องค กร หน วยงานท องถิ่ นและชุ มชนโดยรอบที่ เจริ ญ
เติบโตไปดวยกัน ภายใตการกํากับดูแลสิ่งแวดลอมที่ดี
และร วมมือกั นขับเคลื่อนอยางจริงจังของคนในพื้ นที่
โดยสามารถดําเนินการไดทุกระดับตั้งแต
1. ระดับปจเจกชน เชน ครอบครัวและโรงงาน (Eco
Family / Green Factory)
2. ระดั บ กลุ ม อุ ต สาหกรรมหรื อ ชุ ม ชน เช น นิ ค ม
อุ ต สาหกรรม หรื อ หมู บ า นหรื อ ตํ า บล (Eco
Industrial Zone / Estate) และ
3. ระดับเมือง (Eco Town / Eco City) หรือเครือขาย
ของเมืองหรือจังหวัด
ก-๑๕

ตัวชี้วัด

แหลงขอมูล

3.๗ จํานวนแหลง
- กก
ทองเที่ยวและสถาน
ประกอบการที่ไดรับ
การรับรองมาตรฐาน
การทองเที่ยวไทย

3.8 ประกาศใชกฎระเบียบ
เกี่ยวกับการเขาถึงและ
แบงปนผลประโยชนที่
ครอบคลุมทรัพยากร
ชีวภาพ

- ทส
- กษ
- วท
- สธ

คําอธิบายตัวชี้วัด
(อางอิงจาก: สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย.
“ขอมูลนารู (KM)” http://www.iei.or.th/
knowladge.php คนวันที่ 25 สิงหาคม 2559)
ขอมูลที่ตองการ :
จํานวนพื้นที่ที่ไดรับการพัฒนาสูเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ
มาตรฐานการทองเที่ยวไทย มีวัตถุประสงคเพื่อ
1. ยกระดั บ การใหบ ริการดานการทองเที่ย ว แหล ง
ทองเที่ยว และองคประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
การท อ งเที่ ย วให มี ม าตรฐาน อั น จะนํ า ไปสู ก าร
พั ฒ นาคุ ณ ภาพของอุ ต สาหกรรมท อ งเที่ ย วใน
ภาพรวม
2. สรางความเชื่อมั่นในการใชบริการแกนักทองเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ
3. เปนการพัฒนาฐานรากของอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว
ใหกาวทัดเทียมอารยประเทศ
4. เพิ่มขีดความสามารถดานการแขงขันของอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวไทย
ขอมูลที่ตองการ :
๑. จํานวนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
การทองเที่ยวไทย
๒. จํ า นวนสถานประกอบการที่ ไ ด รั บ การรั บ รอง
มาตรฐานการทองเที่ยวไทย
หนวยวัด : จํานวน (แหง)
ขอมูลที่ตองการ :
กฎระเบีย บในการเขาถึ งทรัพ ยากรชี ว ภาพและการ
ไดรับผลประโยชนตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพตาม
หลั กการของพิ ธี สารนาโงยาว าด วยการเข าถึ งทรั พยากร
พันธุกรรมและการแบงปนผลประโยชน
หนวยวัด : ประกาศใช/ไมประกาศใช

ก-๑๖

ตัวชี้วัด

แหลงขอมูล

คําอธิบายตัวชี้วัด

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และ
การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ
4.1 ปริ ม าณการปล อ ย - ทส (สผ./อบก.)
ก า ซ เ รื อ น ก ร ะ จ ก - พน (พพ.)
ของประเทศในภาค - คค (สนข.)
พลังงานและคมนาคม
ขนส ง ลดลงร อ ยละ
7 - 20 ภายในป พ.ศ.
256๓ (เที ย บเคี ย ง
กั บ ก ร ณี พื้ น ฐ า น
(Business as Usual:
BAU) โดยใช ป พ.ศ.
2548 เปนปฐาน)

ขอมูลที่ตองการ :
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและ
คมนาคมขนสง
หนวยวัด : รอยละ

4.2 สัดสวนพลังงาน
- พน (พพ.)
หมุนเวียนตอการใช
พลังงานขั้นสุดทาย
เพิ่มขึ้นเปนอยางนอย
รอยละ 25

พลังงานหมุน เวียน คือ พลังงานที่ไดมาจากกระแส
พลังงานที่ตอเนื่องและเกิดซ้ําๆ ในสิ่งแวดลอม แหลง
ของพลังงานหมุนเวียนคือ แหลงพลังงานที่เกิดขึ้นอยู
ตอเนื่องไมหมดไป เชน พลังงานแสงอาทิตย ลม ชีวมวล
หรื อแมแ ตข ยะมูล ฝอย ฯลฯ ซึ่ งเทคโนโลยี เกี่ ย วกั บ
พลั ง งานหมุ น เวี ย นนี้ ไ ด รั บ การพั ฒ นาไปอย า งมาก
รวมถึ งการเปลี่ย นรูป พลังงานหมุน เวีย นเหลา นี้เป น
พลังงานไฟฟา
พลังงานขั้นสุดทาย ไดแก น้ํามันสําเร็จรูป กาซธรรมชาติ
ลิกไนต/ถานหิน ไฟฟา และพลังงานทดแทน
ขอมูลที่ตองการ :
๑. ปริมาณการใชพลังงานหมุนเวียน (พันตันเทียบเทา
น้ํามันดิบ)
๒. ปริมาณการใชพลังงานขั้นสุดทาย (พันตันเทียบเทา
น้ํามันดิบ)
สูตรการคํานวณ :
(การใชพลังงานหมุนเวียน ÷ การใชพลังงานขั้นสุดทาย)
x 100
หนวยวัด : รอยละ

ก-๑๗

ตัวชี้วัด

แหลงขอมูล

คําอธิบายตัวชี้วัด

4.3 จํานวนองคกร
- ทส (สผ.)
ปกครองสวนทองถิ่น - มท (อปท.)
ที่มีการบูรณาการ
การปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศไวใน
แผนพัฒนาทองถิ่น

การบูรณาการการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เปนการดําเนินงานหลายภาคสวน เนื่องจาก
ไมสามารถดําเนินการไดโดยหนวยงานภาครัฐเพียงฝาย
เดียว ซึ่งตองแสวงหาแนวทางปองกันและแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมรวมกันแบบองครวมและการบูรณาการ เพื่อ
มุงสูการปองกันและแกปญหาอยางยั่งยืนตั้งแตระดับ
บุ ค คล ระดั บ ชุ ม ชน ระดั บ องค ก ร ระดั บ รั ฐ จนถึ ง
ระดับประเทศ ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือวาเปน
องค กรหลั กที่ สํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นกลไกต างๆ ที่
เกี่ยวของกับการปองกันและแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม
ในฐานะหนวยงานภาครัฐที่ใกลชิดประชาชนและเขาใจ
สภาพปญหาในพื้นที่มากที่สุด จึงจําเปนตองใหมีบทบาท
ในการจัดการปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กระตุนใหมีความตื่นตัวเกิดความตระหนักรวมและสราง
ความรูความเขาใจในเรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในทองถิ่น เพื่อใหการดําเนิน
โครงการในพื้ นที่ ตรงกั บ สภาพป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น และ
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่
ยั่งยืน
ขอมูลที่ตองการ :
จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบูรณาการการ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไวใน
แผนพัฒนาทองถิ่น
หนวยวัด : จํานวน (แหง)

4.4 องคกรหรือเครือขาย - มท (ปภ./ศภช.)
รองรับการเปลี่ยนแปลง - ทส (สผ./ทธ./ทน./
สภาพภูมิอากาศและ ทบ.)
ภัยธรรมชาติในพื้นที่ - คค (สนข.)
ชุมชน

เครือ ขา ย หมายถึ ง กลุ ม บุ ค คล ชุ ม ชน และองค ก ร
ตางๆ ที่มี เปาหมายรว มกั น มารวมตัว กั น ดว ยความ
สมัครใจ เพื่อทํา กิจ กรรมตางๆ เกี่ย วกับ การบริห าร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
ในพื้นที่ชุมชนใหบรรลุเปาหมาย
ขอมูลที่ตองการ :
จํานวนองคกรหรือเครือขายรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในพื้นที่ชุมชน
หนวยวัด : จํานวนองคกรหรือเครือขาย
ก-๑๘

ตัวชี้วัด

แหลงขอมูล

4.5 จํานวนประชากรที่
- มท (ปภ./ศภช.)
เสียชีวิต สูญหาย
ไดรับบาดเจ็บ หรือ
ตองโยกยาย/อพยพ
เนื่องมาจากผลของ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ตอประชากร
100,000 คน

4.6 จํานวนความรวมมือ - ทส (สป.ทส.)
กับตางประเทศดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมที่มี
กิจกรรมการดําเนินงาน
ในแตละป

คําอธิบายตัวชี้วัด
ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ หมายถึ ง มหั นตภั ยที่ เกิ ดขึ้ น
อย างฉั บพลั นและนํ ามาซึ่ งการทํ าลายล างทั้ งชี วิ ตและ
ทรัพยสิน และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพดั้งเดิม
โดยยากที่ จะคาดการณ ได ภั ยพิ บั ติ ทางธรรมชาติ ใ น
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
ขอมูลที่ตองการ :
จํานวนผูเสียชีวิต สูญหาย ไดรบั บาดเจ็บ หรือตอง
โยกยาย/อพยพ จากภัยธรรมชาติ (รายป)
สูตรการคํานวณ :
(จํานวนผูเสียชีวิต สูญหาย ไดรับบาดเจ็บ หรือตอง
โยกยาย อพยพจากภัยธรรมชาติ ÷ จํานวนประชากร
ทั้งหมด) x 100,000
หนวยวัด : จํานวน (คน : ประชากรแสนคน)
ขอมูลที่ตองการ :
โครงการหรือกิจกรรมการดําเนินงานดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับหนวยงาน
ตางประเทศ
หนวยวัด : จํานวน (โครงการ)

ก-๑๙

ภาคผนวก ข
ข้อมูลตัวชี้วัด (Baseline data)

ขอมูลตัวชี้วัด (Baseline data)
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 - 2564
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม
ตัวชี้วดั ที่ 1.1 ประกาศใชแผนที่แนวเขตพืน้ ทีป่ าทีม่ ีแนวเขตเดียวกัน (One Map) และจํานวน
พืน้ ที่จดั ทีด่ นิ ทํากินใหชุมชน
ประกาศใชแผนที่แนวเขตพื้นที่ปาที่มีแนวเขตเดียวกัน (One Map) คณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 เห็นชอบใหดําเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ
มาตราสวน 1 : 4,000 (One Map) และแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ
มาตราสวน 1 : 4,000 (One Map) เพื่อใหประเทศไทยมีแนวเขตที่ดินของรัฐที่ถูกตอง 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 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (เดิม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงคเพื่อความสะดวก
ในการตรวจสอบและกําหนดแนวเขตปาไม โดยจัดทําเปนแผนที่ดิจิทัล มาตราสวน 1 : 4,000 และเพื่อให
ทุกสวนราชการใชและยึดถือเปนแนวเดียวกัน ภายใตฐานขอมูลแนวเขตที่ดินของรัฐที่มีความถูกตองและ
ตรงตามกฎหมาย
ประโยชน ที่ จะได รั บจากการมีแ ผนที่ แ นวเขตที่ ดิน ของรัฐ ฯ คื อ (1) จะทํ าให มีแ ผนที่
แนวเขตที่ดินของรัฐที่ชัดเจน ถูกตอง และเปนรูปธรรม ภายใตมาตรฐานเดียวกัน (2) ชวยบรรเทาปญหา
การตัดไมทําลายปาและการบุกรุกครอบครองพื้นที่ปาไม (3) การจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากร
ที่ดินและปาไมในที่ดินของรัฐสามารถนําไปใชในการบริหารจัดการที่ดินของรัฐในอนาคต (4) ฟนฟูสภาพ
ปาไมในพื้นที่เปาหมายใหมีสภาพที่สมบูรณอยางนอยรอยละ 40 ของพื้นที่ปาไมทั้งหมดของประเทศ และ
(5) สามารถนําแนวเขตที่ไดไปสูกระบวนการรับรองทางกฎหมาย และปรับปรุงแกไขกฎหมายที่มีอยูให
สอดคลองกับแนวเขตที่ปรับปรุงใหม รวมทั้งนําไปสูการกําหนดนโยบายการแกไขปญหาการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรปาไม และปญหาการทับซอนที่ดินของภาครัฐและประชาชน
อางอิงจาก: คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน 1 : 4000 (One Map)
2559. การปรั บปรุ งแผนที่ แนวเขตที่ ดิ นของรั ฐแบบบู รณาการ มาตราส วน 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 ความขัดแยงเรื่องที่ดิน ฯลฯ ดังนั้น เพื่อใหการบริหารจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรดินของประเทศไทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน และพัฒนา
ศักยภาพการใชประโยชนที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุด สมดุล เปนธรรม และยั่งยืน คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเมื่อ
วันที่ 14 ตุลาคม 2557 เห็นชอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ
(คทช.) พ.ศ. 2557 และคณะอนุกรรมการภายใตระเบียบฯ 3 คณะ ประกอบดวย คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน
คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน และคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยในระยะแรก มุงเนนการจัดหา
ที่ดินใหแกผูยากไรไมมีที่ดินทํากินกอน ซึ่งที่ดินที่มีความเหมาะสมและมีศักยภาพในการจัดที่ดินทํากินใหชุมชน
ตองเปนที่ดินของรัฐที่มีราษฎรครอบครอง และพื้นที่วางเปลาไมมีผูครอบครองและมีศักยภาพในการจัดที่ดิน
โดยที่ดินครอบคลุมหลายประเภท ไดแก พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ พื้นที่ปาไมถาวร พื้นที่ปาชายเลน พื้นที่
เขตปฏิรูปที่ดิน ที่ดินสาธารณประโยชน นิคมสหกรณ นิคมสรางตนเอง และที่ราชพัสดุ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) ไดดําเนินการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาลในลักษณะแปลงรวมโดยไมใหกรรมสิทธิ์ แตอนุญาตใหเขาทําประโยชนในที่ดินของรัฐเปนกลุมหรือชุมชน
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ คทช. กําหนดในรูปแบบสหกรณ หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม โดยมีพื้นที่ที่ไดรับ
อนุญาตใหจัดที่ดินทํากินแกชุมชนตามกฎหมายแลว 10 พื้นที่ ใน 6 จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รวมเนื้อที่ 31,395 ไร แบงเปนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 28,156 ไร และพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน 3,239 ไร
ประกอบดวย พื้นที่ปาสงวนแหงชาติในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 5 พื้นที่ ไดแก ปาขุนแมทา ปาทาธาร ปาแมตาล
และปาแมยุย ปาแมแจม และปาลุมน้ําแมฝาง รวมเนื้อที่ 21,394 ไร พื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาไผท และ
ปาโคกไมงาม จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่ 1,756 ไร พื้นที่ปาสงวนแหงชาติครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่
3,182 ไร พื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาโคกนาโก จังหวัดยโสธร เนื้อที่ 300 ไร พื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาดงหมู
จังหวัดนครพนม เนื้อที่ 1,524 ไร และพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ปาหวยระบํา จังหวัดอุทัยธานี เนื้อที่ 3,239 ไร
ตารางที่ 1 พื้นที่ที่ไดรับอนุญาตจัดที่ดินทํากินใหชุมชน
พืน้ ทีเ่ ปาหมาย

รวมพื้นที่ที่ดําเนินการแลว
1. พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
- พื้ นที่ ป าสงวนแห งชาติ ป าขุ นแม ทา ป าท าธาร ป าแม ตาลและป าแม ยุ ย
ปาแมแจม และปาลุมน้ําแมฝาง จังหวัดเชียงใหม
- พื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาไผทและปาโคกไมงาม จังหวัดอุดรธานี
- พื้นที่ปาสงวนแหงชาติครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
- พื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาโคกนาโก จังหวัดยโสธร
- พื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาดงหมู จังหวัดนครพนม
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เนื้อที่ (ไร)
31,395
28,156
21,394
1,756
3,182
300
1,524

ตารางที่ 1 พื้นที่ที่ไดรับอนุญาตจัดที่ดินทํากินใหชุมชน (ตอ)
พืน้ ทีเ่ ปาหมาย

2. พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน
- พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินปาหวยระบํา จังหวัดอุทัยธานี

เนื้อที่ (ไร)
3,239
3,239

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. ๒๕๕๙. เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการนโยบายที่ ดิ นแห งชาติ (คทช.) ครั้ งที่ ๑/๒๕๕๙ เรื่ อง “ร าง พระราชบั ญญั ติ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ พ.ศ. ....” กองบริหารจัดการที่ดิน. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม.
นอกจากนี้ มีแผนการดําเนินการในการจัดที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยใหกับประชาชน
ที่ยากจน ในพื้นที่เปาหมาย 97 พื้นที่ 55 จังหวัด รวมเนื้อที่ประมาณ 427,550 ไร จําแนกออกเปน
(1) พื้นที่ที่มีการดําเนินงานตอเนื่องจากป พ.ศ. 2558 จํานวน 18 พื้นที่ ใน 18 จังหวัด เนื้อที่ประมาณ
110,954 ไร ในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน และพื้นที่ปาชายเลน (2) พื้นที่ที่ดําเนินการในป
พ.ศ. 2559 จํานวน 62 พื้นที่ ใน 46 จังหวัด เนื้อที่ประมาณ 195,940 ไร ในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ที่ราชพัสดุ และที่สาธารณประโยชน และ (3) พื้นที่เปาหมายที่จะจัดที่ดินทํากินใหแก
ชุมชน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 ที่รอการเสนอ คทช. จํานวน 18 พื้นที่ ใน 13 จังหวัด รวมเนื้อที่
120,656 ไร ในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน และที่ราชพัสดุ
อางอิงจาก: สํานั กงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. ๒๕๕๙. เอกสารประกอบ
การประชุ ม คณะกรรมการนโยบายที่ ดิ น แห ง ชาติ (คทช.) ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๙ เรื่ อ ง
“ราง พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ พ.ศ. ....” กองบริหารจัดการที่ดิน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.
ตัวชี้วดั ที่ 1.2 รอยละของพืน้ ที่การถือครองทีด่ นิ แตละประเภทเทียบกับพืน้ ทีท่ งั้ ประเทศ
ประเทศไทยมีพื้นที่ ๕๑๓,๑๑๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓๒๐.๗ ลานไร จากขอมูล
การใชที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ พบวาพื้นที่เกษตรกรรมมี ๑๗๔.๓๑ ลานไร
คิดเปนรอยละ ๕๔.๓๖ ของพื้นที่ประเทศ รองลงมาคือพื้นที่ปาไม ๑๐๙.๒๖ ลานไร คิดเปนรอยละ ๓๔.๐๖
ของพื้นที่ประเทศ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง ๑๖.๕๒ ลานไร คิดเปนรอยละ ๕.๑๕ ของพื้นที่ประเทศ
และพื้นที่เบ็ดเตล็ด ๑๑.๖๒ ลานไร คิดเปนรอยละ ๓.๖๓ ของพื้นที่ประเทศ โดยสามารถจําแนกประเภท
ของที่ดินออกเปน 2 ประเภทหลักคือ ที่ดินของเอกชน และที่ดินของรัฐ ซึ่งจากขอมูล “รายงานการปฏิรูป
ที่ดินและการจัดการที่ดิน” จัดทําโดย คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสภาปฏิรูปแหงชาติ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 และไดนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 โดยพบวารอยละ 42 ของพื้นที่ประเทศหรือ 135 ลานไร เปนพื้นที่ปาตาม
กฎหมาย (ไดแก พื้นที่ปาเศรษฐกิจที่เปนปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุสัตวปา
และเขตหามลาสัตวปา) รอยละ 39.5 ของพื้นที่ประเทศหรือ 126.7 ลานไร เปนที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ
รอยละ 10.5 ของพื้นที่ประเทศหรือ 33.7 ลานไร เปนพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4 - 01) รอยละ 5.4
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ของพื้นที่ประเทศหรือ 17.2 ลานไร เปนพื้นที่อื่นๆ ที่ไมไดจําแนก และรอยละ 2.5 ของพื้นที่ประเทศหรือ
8.1 ลานไร เปนที่ราชพัสดุ
อางอิงจาก: สภาปฏิ รู ปแห งชาติ . 2558. วาระปฏิ รู ปที่ ๑๑ : ปฏิ รู ปที่ ดิ นและการจั ดการที่ ดิ น. สํ านั กงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. (สิงหาคม 2558)
ตารางที่ 2 การถือครองที่ดินในประเทศไทย
ประเภททีด่ นิ
ทีด่ นิ ของรัฐ
- พื้นที่ปาตามกฎหมาย (ไดแก พื้นที่ปาเศรษฐกิจที่เปน
ปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ วนอุทยาน เขตรักษา
พันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา)
- พื้นทีเ่ ขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01)
- ทีร่ าชพัสดุ
ทีด่ นิ ของเอกชน
- ที่ดินทีม่ ีเอกสารสิทธิ
พืน้ ที่อนื่ ๆ ที่ไมไดจําแนก
พืน้ ทีป่ ระเทศ

การถือครองทีด่ นิ ในประเทศไทย
ลานไร
รอยละของพืน้ ทีป่ ระเทศ
135.0

42.1

33.7
8.1

10.5
2.5

126.7
17.2
320.7

39.5
5.4
100.0

ที่มา: สภาปฏิรูปแหงชาติ. 2558. วาระปฏิรปู ที่ ๑๑ : ปฏิรปู ทีด่ นิ และการจัดการทีด่ นิ . สํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแ ทนราษฎร
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 ไรขึ้นไป จํานวน
837 คน โดยสวนใหญมีขนาดการถือครองที่ดินเฉลี่ย 1 - 5 ไร/คน จํานวน 3,482,206 คน
ตารางที่ 3 จํานวนผูถือครองที่ดินที่มีเอกสารสิทธิประเภทโฉนดที่ดิน จําแนกตามขนาดการถือครองที่ดิน
ป พ.ศ. 2555
ขนาดการถือครองทีด่ ิน
1 - 10 ตารางวา
มากกวา 10 - 20 ตารางวา
มากกวา 20 - 50 ตารางวา
มากกวา 50 - 100 ตารางวา
มากกวา 100 - 200 ตารางวา

บุคคลธรรมดา
284,051
875,629
1,699,492
1,867,611
1,740,288
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จํานวน (ราย)
นิตบิ ุคคล
1,901
8,838
16,499
18,414
20,022

รวม
285,952
884,467
1,715,991
1,886,025
1,760,310

รอยละ
1.80
5.56
10.79
11.86
11.07

ตารางที่ 3 จํานวนผูถือครองที่ดินที่มีเอกสารสิทธิประเภทโฉนดที่ดิน จําแนกตามขนาดการถือครองที่ดิน
ป พ.ศ. 2555 (ตอ)
ขนาดการถือครองทีด่ ิน
มากกวา 200 - 300 ตารางวา
มากกวา 300 ตารางวา ถึง 1 ไร
มากกวา 1 - 5 ไร
มากกวา 5 - 10 ไร
มากกวา 10 - 15 ไร
มากกวา 15 - 20 ไร
มากกวา 20 - 25 ไร
มากกวา 25 - 30 ไร
มากกวา 30 - 35 ไร
มากกวา 35 - 40 ไร
มากกวา 40 - 45 ไร
มากกวา 45 - 50 ไร
มากกวา 50 - 100 ไร
มากกวา 100 - 500 ไร
มากกวา 500 - 1000 ไร
มากกวา 1000 ไรขึ้นไป
รวม

บุคคลธรรมดา
833,515
592,370
3,431,214
1,869,446
954,175
520,643
326,014
204,960
134,336
90,840
64,367
48,532
121,195
27,569
945
359

จํานวน (ราย)
นิตบิ ุคคล
11,053
9,445
50,992
25,078
13,093
7,762
5,570
3,821
2,777
2,103
1,708
1,484
5,954
4,888
616
478

15,687,551

212,496

รวม
844,568
601,815
3,482,206
1,894,524
967,268
528,405
331,584
208,781
137,113
92,943
66,075
50,016
127,149
32,457
1,561
837

รอยละ
5.31
3.78
21.90
11.92
6.08
3.32
2.09
1.31
0.86
0.58
0.42
0.31
0.80
0.20
0.01
0.01

15,900,047 100.00

ที่มา: กรมที่ดิน และรายงานวิจัยโครงการ. “สูสังคมไทยเสมอหนา การศึกษาโครงสรางความมั่งคั่ง
และโครงสรางอํานาจเพื่อการปฏิรูป” ศ.ดร.ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ. (พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
ตัวชี้วดั ที่ 1.3 พืน้ ทีท่ ี่มสี ภาพปารอยละ 40 ของพืน้ ทีป่ ระเทศ แบงเปนพืน้ ทีป่ า อนุรกั ษรอยละ 25
และพืน้ ทีป่ า เศรษฐกิจรอยละ 15
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ไดกําหนดตัวชี้วัด
เรื่องพื้นที่ปาไมคือ สัดสวนพื้นที่ปาไมเปนรอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ แบงเปนพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ
รอยละ 25 และพื้นที่ปาเศรษฐกิจรอยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ หรือเทากับพื้นที่ปาอนุรักษ 80 ลานไร และ
พื้นที่ปาเศรษฐกิจ 48 ลานไร รวม 128 ลานไร ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องจากสถานการณการบุกรุก
และลักลอบตัดไมทําลายปา ซึ่งเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติกําลังเสื่อมโทรมอยางตอเนื่องและมีแนวโนม
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รุนแรงขึ้น สถานการณดังกลาวเกิดขึ้นอันเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของปจจัยตางๆ ไดแก จํานวนประชากร
ความตองการใชที่ดินเพื่อการเพาะปลูก การอยูอาศัย และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ที่สงผลใหมีการบุกรุก
ทําลายพื้นที่ปาไมมายาวนานและตอเนื่องจนถึงปจจุบัน โดยตลอดระยะเวลากวา ๕๐ ปที่ผานมา พื้นที่ปาไม
ของประเทศไทยลดลงอย างต อเนื่ อง ล าสุ ดในป พ.ศ. ๒๕๕๘ พื้นที่ปาไมของประเทศไทยมี จํ านวนรวม
๑๐๒.๑๒ ลานไร คิดเปนรอยละ ๓๑.๕๗ ของพื้นที่ทั้งประเทศ ซึ่งลดลงจากป พ.ศ. ๒๕๕๗ รอยละ ๐.๑๗
ตารางที่ 4 พื้นที่ปาไม และสัดสวนพื้นที่ปาไมตอพื้นที่ประเทศ
พืน้ ทีป่ า ไม

สัดสวนพืน้ ทีป่ า ไมตอพืน้ ทีป่ ระเทศ

(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

ป พ.ศ.

หมายเหตุ: ขอมูลระหวางป พ.ศ. 25๔๑ และ 2543 ความแตกตางเกิดขึ้นเนื่องจากการคํานวณพื้นที่ปา
ป พ.ศ. 2541 ใชขอมูลดาวเทียมมาตราสวน 1 : 250,000 และนําเขาขอมูลโดยการลากเสน
ดวยมือ ในขณะที่การคํานวณพื้นที่ปา ป พ.ศ. 2543 ใชขอมูลดาวเทียมมาตราสวน 1 : 50,000
และนําเขาขอมูลแบบดิจิทัล
ที่มา: กรมปาไม. ๒๕๕9. ขอมูลสารสนเทศ กรมปาไม : เนื้อทีป่ า ไมของประเทศไทย พ.ศ. 2552 - 2558.
http://forestinfo.forest.go.th/55/Content.aspx?id=72 คนวันที่ 8 สิงหาคม 2559
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พื้นที่ปาอนุรักษ จากขอมูลของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ในป พ.ศ. 2558
พบวาประเทศไทยมีพื้นที่ปาอนุรักษที่สําคัญ ประกอบดวย อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลา
สัตวปา วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร และสวนรุกขชาติ จํานวนทั้งสิ้น 434 แหง รวมพื้นที่ 65.61 ลานไร
หรือคิดเปนรอยละ 20.28 ของพื้นที่ประเทศ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไมมากเทาใด เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2557
โดยมีขนาดพื้นที่เทาเดิม และสวนใหญเปนอุทยานแหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปา
ตารางที่ 5 พืน้ ทีป่ า อนุรักษ ในชวงป พ.ศ. 2551 - 2558
หนวย : ลานไร
ป พ.ศ.

อุทยาน เขตรักษา เขตหาม
สวน
สวน
วนอุทยาน
แหงชาติ พันธุสตั วปา ลาสัตวปา
พฤกษศาสตร รุกขชาติ

2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558

34.46
37.70
37.70
37.70
38.87
38.87
38.87
38.87

22.86
23.08
23.08
23.08
23.08
23.08
23.08
23.08

3.27
2.54
3.27
2.60
2.69
2.69
2.69
2.69

0.77
0.77
0.78
0.77
0.76
0.76
0.91
0.91

0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03

0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02

รวม
61.42
64.15
64.88
64.21
65.46
65.46
65.61
65.61

ที่มา: กรมอุ ท ยานแห ง ชาติ สั ต ว ป า และพั น ธุ พื ช . ๒๕๕๘. พื้ น ที่ ป า อนุ รั ก ษ แยกตามประเภท.
http://www.dnp.go.th/statistics/2558/stat2558.asp คนวันที่ 8 สิงหาคม 2559
พื้นที่ปาเศรษฐกิจ เปนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่กําหนดไวเพื่อการผลิตไมและของปา และ
เพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจ ปจจุบันประเทศไทยมีสวนปาเศรษฐกิจรวมกันไมถึง 4 ลานไร ซึ่งเปนพื้นที่ที่
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
เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไมยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม 0.97 ลานไร และตั้งแตป พ.ศ. 2535 - 2559
(เดือนพฤษภาคม) เกษตรกรปลูกและขึ้นทะเบียนสวนปาตามพระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. 2535 มีจํานวน
60,472 ราย พื้นที่ปลูก 967,876 ไร
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ตารางที่ 6 เปาหมายการสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ ตามแผนปฏิบัติการการปฏิรูปทรัพยากรปาไม
พ.ศ. 2559 - 2579
หนวย : ไร
ป พ.ศ.
2559
2560
2561 - 2564
2565 - 2569
2570 - 2574
2575 - 2579
รวม

ประเภทอุตสาหกรรมไม
สงเสริมการ สงเสริมการปลูกไม สงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ
ปลูกไมโตเร็ว
รอบตัดฟนยาว
ในพืน้ ทีป่ ลูกไมยางพารา
และพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม
11,330
40,000
13,600
20,000
400,000
200,000
200,000
500,000
250,000
250,000
500,000
250,000
250,000
500,000
250,000
250,000
1,924,930
1,010,000
970,000

รวม
51,330
53,600
800,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
3,904,930

ที่มา: กรมป า ไม . ๒๕๕๘. การส ง เสริ ม ปลู ก ไม เ ศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่ เ อกชน. ส ว นปลู ก ป า ภาคเอกชน
สํานักสงเสริมการปลูกปา http://forestinfo.forest.go.th/pfd/Download/DL66.pdf คนวันที่
25 สิงหาคม 2559
การดําเนินงานขององคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) ซึ่งเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อม ภารกิจที่เกี่ยวของคือ พั ฒนาที่ ดินสวนป าให เป นสวนป า
เศรษฐกิจอยางยั่งยืน และสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ ปจจุบันในป พ.ศ. 2558 อ.อ.ป. มีพื้นที่สวนปา
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
ตัวชี้วดั ที่ 1.4 ระดับการดําเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ IWRM (ดัชนี 0 - 100)
การจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ (Integrated Water Resources Management:
IWRM) คือ กระบวนการเพื่ อ การจั ด หา การตรวจสอบ และการใชท รัพ ยากรน้ํ า อยา งเป นระบบเพื่ อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน สนองตอบวัตถุประสงคของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม IWRM เปนแนวคิดใหมใน
การจัดการทรัพยากรน้ําที่สนับสนุนใหทุกภาคสวนในสังคมมีสวนรวมตั้งแตระดับทองถิ่นถึงระดับภูมิภาค
ซึ่งเดิมการจัดการทรัพยากรน้ําทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยใชแนวคิดจัดการทรัพยากรน้ําที่เนนดานอุปทาน
สนองตอบตอแผนงานหรือโครงการพัฒนารายสาขา เชน การจัดการน้ําเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค
อุตสาหกรรม การพลังงาน ฯลฯ
ข-๘

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ เปนกระบวนการที่สงเสริมการประสาน
การพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรดินและทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวของสัมพันธกันเพื่อนํามาซึ่ง
ประโยชนสูงสุดทางเศรษฐกิจและความเปนอยูที่ดีของสังคมอยางทัดเทียมกัน โดยไมสงผลกระทบตอความ
ยั่งยืนของระบบนิเวศที่สําคัญ
ระดับการดําเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ IWRM วัดจากคาดัชนีตั้งแต
0 - 100 ซึ่งระดับของคาดัชนีจะมีความแตกตางกันไปในแตละพื้นที่ โดยจะมีการแบงเปนทั้งหมด 6 ระดับ
คือ 0 เทากับระดับต่ํามาก 20 เทากับระดับต่ํา 40 เทากับระดับปานกลางถึงต่ํา 60 เทากับระดับปานกลาง
ถึงสูง 80 เทากับระดับสูง และ 100 เทากับระดับสูงมาก ทั้งนี้ คะแนนในแตละขอคําถามจะถูกนํามาหา
คาเฉลี่ยเพื่อใหไดคะแนนของแตละองคประกอบ และคะแนนของแตละองคประกอบก็จะถูกนํามาหา
คาเฉลี่ยเพื่อใหไดคะแนนของคาดัชนีตั้งแต 0 - 100 ชึ่งจะเปนตัวชี้วัดระดับการดําเนินงานการจัดการ
ทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ โดยระดับสูงสุดของ IWRM คือ 100
อางอิงจาก: GEMI – Integrated Monitoring of Water and Sanitation Related SDG Targets. Step-by-step
monitoring methodology for indicator 6.5.1 Degree of integrated water resources
management implementation. version 2016-03-15
ตัวชี้วดั ที่ 1.5 รอยละของพืน้ ทีด่ ินที่ถกู ทําใหเสื่อมโทรมเทียบกับพืน้ ทีด่ นิ ทั้งหมด
จากรายงานการสํารวจดินที่มีปญหาของประเทศไทย พบวาดินที่มีปญหาและขาดความ
อุดมสมบูรณในประเทศไทย มีดังนี้
- ดินอินทรีย หรือเรียกทั่วไปวา ดินพรุ หมายถึง ดินที่เกิดจากการสะสมเศษซากอินทรีย
ตามแองที่ลุมน้ําต่ํา มีน้ําแชขังเปนเวลานานจนเกิดการสะสมเปนชั้นดินอินทรียที่หนากวา ๔๐ เซนติเมตร
ดินอินทรียที่พบในประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ ๐.๓๔ ลานไร หรือคิดเปนรอยละ ๐.๑๑ ของพื้นที่ทั้งประเทศ
สวนมากพบเฉพาะในภาคใต
- ดิ นเค็ ม หมายถึ ง ดิ นที่ มี ปริ มาณเกลื อที่ ละลายอยู ในสารละลายดิ นมากเกิ นไปจนมี
ผลกระทบตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช มีพื้นที่รวมประมาณ ๔.๔ ลานไร หรือคิดเปนรอยละ ๑.๓๗
ของพื้นที่ประเทศ พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือ ภาคใต ภาคตะวันออก และภาคกลาง
ตามลําดับ
- ดินเปรี้ยวจัด หมายถึง ดินที่มีสภาพความเปนกรด ซึ่งเกิดจากกระบวนการกําเนิดดินที่มี
การสะสมสารประกอบกํามะถันขึ้นในดิน เมื่อปลูกพืชจะใหผลผลิตคอนขางต่ําเพียง ๒๐ ถัง/ไร เนื่องจาก
ขาดแคลนธาตุอาหารหลักของพืช มีพื้นที่โดยรวมประมาณ ๕.๑ ลานไร หรือคิดเปนรอยละ ๑.๕๙ ของ
พื้นที่ทั้งประเทศ พบมากในภาคกลาง รองลงมาคือ ภาคใต และภาคตะวันออก ตามลําดับ
- ดินคอนขางเปนทราย หมายถึง ดินรวนหยาบ มีเนื้อดินสวนใหญเปนดินรวนปนทราย หรือ
ดินรวนปนทรายละเอียด ทําใหความสามารถในการอุมน้ําต่ํา ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา เพราะดินดูดซับธาตุ
อาหารพืชไดนอยและถูกชะลางออกไดงาย ดินมีการชะลางพังทลายสูงโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาหรือพื้นที่
ที่มีความลาดชันสูงกวารอยละ 5 และพื้นที่ที่ดินคอนขางเปนทรายจะขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูก มีพื้นที่รวม
ประมาณ 32.7 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 10.22 ของพื้นที่ประเทศ พบอยูท ั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
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- ดินทรายจัด หมายถึง ดินที่มีเนื้อดินบนเปนดินทราย หรือดินทรายปนรวน ทําใหดิน
เก็บน้ําไวไมอยูและเกิดการกรอนไดงาย มักเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินที่เปนตะกอนเนื้อหยาบหรือตะกอน
ชายฝงทะเล พื้นที่ที่มีปญหาดินทรายจะกระจัดกระจายอยูทั่วไปในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ มีพื้นที่รวม
ประมาณ ๑๑.๑ ลานไร หรือคิดเปนรอยละ ๓.๔๕ ของพื้นที่ประเทศ พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองลงมาคือ ภาคตะวันออก ภาคใต ภาคกลาง และภาคเหนือ ตามลําดับ
- ดินตื้น หมายถึง ดินที่มีชั้นลูกรัง กอนกรวด เศษหินปะปนอยูในดิน หรือพบชั้นหินพื้น
อยูตื้นกวาระดับ 5๐ เซนติเมตรจากผิวดิน สงผลใหมีปริมาตรของดินนอย ดินจึงอุมน้ําไดนอย สวนใหญอยู
บริเวณเชิงเขา มีพื้นที่โดยรวมประมาณ ๒๙.๖ ลานไร หรือคิดเปนรอยละ ๙.๒๑ ของพื้นที่ประเทศ พบมาก
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต ตามลําดับ
อางอิงจาก: กรมพัฒนาที่ดิน. 2557. ดินปญหาของประเทศไทย. สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
 หาในประเทศไทย สํารวจเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๔ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ. ๒๕๕๗
ตารางที่ 7 สัดสวนพืน้ ทีด่ นิ ที่มปี ญ
ชนิดของปญหาดิน
1. ดินอินทรีย

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2544
พืน้ ที่ (ไร)

รอยละ

พืน้ ที่ (ไร)

พ.ศ. 2557

รอยละ

พืน้ ที่ (ไร)

รอยละ

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

-

5. ดินทรายจัด
6. ดินตื้น

6,973,422

-

32,761,052 10.22

2.17 12,497,340

3.90 11,078,410

3.45

40,972,172 12.78 43,606,047

13.6 29,539,680

9.21

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน. 2557. ดินปญหาของประเทศไทย. สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ตัวชี้วดั ที่ 1.6 ชายฝงที่ถกู กัดเซาะไดรบั การจัดการตามแนวทางและมาตรการ หรือมีโครงสรางที่เหมาะสม
ประเทศไทยมี ชายฝ ง ทะเลทั้ งฝ ง อ า วไทยและฝ ง อั น ดามั น ระยะทางรวมกั นประมาณ
3,148 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝงทะเล 2๔ จังหวัด (นับรวมกรุงเทพมหานคร) ในป พ.ศ. 2557
พื้นที่ชายฝงทะเลหลายแหงประสบปญหาการถูกกัดเซาะ 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
1. ตราด
2. จันทบุรี
3. ระยอง
4. ชลบุรี
อาวไทยตะวันออก
5. ฉะเชิงเทรา
6. สมุทรปราการ
7. กรุงเทพมหานคร
8. สมุทรสาคร
9. สมุทรสงคราม
10. เพชรบุรี
อาวไทยตอนบน
11. ประจวบคีรีขันธ
12. ชุมพร
13. สุราษฎรธานี
อาวไทยตอนกลาง
14. นครศรีธรรมราช
15. พัทลุง
16. สงขลา
17. ปตตานี
18. นราธิวาส
อาวไทยตอนลาง

ความยาว
ชายฝง
184
102
104
172

ระดับของแนวชายฝง ทีถ่ ูกกัดเซาะ
ปานกลาง
รุนแรง
รวม
47
47
23
12
35
54
54
25
25

562

149

12

161

16
50
6
43
25
92

2
3
20
3
39

6
31
6
14
10

8
34
6
34
3
49

232

67

67

134

247
248
166

76
32
30

2
8

78
32
38

661

138

10

148

245
158
139
58

53
41
38
16

74
13
24
28

127
54
62
44

600

148

139

287

ข-๑๑

ตารางที่ 8 จังหวัด ความยาวชายฝง และระดับของแนวชายฝงทะเลที่ถูกกัดเซาะในประเทศไทย
ป พ.ศ. 2557 (ตอ)
หนวย: กิโลเมตร
ระดับของแนวชายฝง ทีถ่ ูกกัดเซาะ

ความยาว
ชายฝง
138
242
206

ปานกลาง
12
17
5

รุนแรง
7
2

รวม
19
17
7

อันดามันตอนบน

586

34

9

43

22. กระบี่

216

16

5

21

23. ตรัง

136

15

4

19

24. สตูล

155

10

7

17

อันดามันตอนลาง

507

41

16

57

3,148

577

253

830

จังหวัด
19. ระนอง
20. พังงา
21. ภูเก็ต

รวม

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 วิธีการนี้เหมาะสําหรับบริเวณชายฝง
ที่มีชุมชนอาศัยอยูไมหนาแนนและมีปญหาการกัดเซาะที่ไมรุนแรง เชน การปลูกพืช การเสริมทรายชายหาด
ไสกรอกทราย ปกแนวไมไผกันคลื่น ฯลฯ
3. การแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงโดยใชโครงสรางทางวิศวกรรม วิธีการนี้เปนการ
แกไขโดยการสลายพลังงานของคลื่นที่เหมาะสม หรือเพื่อชวยดักตะกอนเลนทรายชายฝงและชวยยึด
แนวชายฝง แนวทางการแกไขปญหานี้เหมาะสําหรับบริเวณชายฝงที่มีปญหาถูกกัดเซาะอยางรุนแรง เชน
กําแพงปองกันคลื่น (Seawall) คันดักทราย (Groin) เขื่อนกันคลื่น (Breakwater) เขื่อนกันทรายและคลื่น
(Jetty) หัวหาด (Head Land) ฯลฯ
4. การใชมาตรการควบคุมทางกฏหมายและการใชประโยชนที่ดินชายฝงใหเหมาะสม
ซึ่งตองใชการบูรณาการรวมกันจากทุกภาคีที่เกี่ยวของ การสงเสริมการเรียนรู และการมีสวนรวมของทุกฝาย
ข-๑๒

ตารางที่ 9 ขอดีและขอจํากัดของรูปแบบการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
รูปแบบการแกไข
ปญหาการกัดเซาะ
ขอดี
ขอจํากัด
ชายฝง
การปลูกพืช
- ชุมชนชายฝงทะเลสามารถ
- เหมาะสมกับพื้นที่ชายฝงทะเลที่มีคลื่น
ดําเนินการไดเองตั้งแตปลูกซอม
ลมไมรุนแรง
และบํารุงรักษา
- ตองคัดเลือกชนิดพันธุไมพื้นถิ่นที่มี
- มีสภาพภูมิทัศนสวยงาม รมรื่นเหมาะ ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
แกการทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ
- เปนการเสริมรายไดใหแกชุมชน
ทองถิ่น
การเสริมทรายชายหาด - ชวยรักษาทัศนียภาพบริเวณชายหาด - ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทาง
ใหสวยงามคงสภาพเดิม
กายภาพและระบบนิเวศของแหลง
- เปนการเพิ่มพื้นที่ชายหาดใหสามารถ ทรายเดิม
ใชประโยชนไดมากขึ้น
- ยังไมสามารถหยุดยั้งการกัดเซาะที่
เกิดขึ้น ตองเพิ่มเติมทรายหลายครั้ง
- ชวยปองกันอาคารและสิ่งปลูกสราง
บริเวณชายหาดจากการถูกกัดเซาะ - เปนวิธีการที่ไมถาวร
ไดระดับหนึ่ง
- ทําใหเกิดมลภาวะทางน้ํา เมื่อไมไผเริ่ม
ปกแนวไมไผกนั คลื่น - เปนการใชภูมิปญญาชาวบานที่
ผุสลาย
สอดคลองกับสภาพภูมิทัศน
- ใชวัสดุที่มีอายุการใชงานสั้น ทําใหเสีย
ธรรมชาติ
คาใชจายในการปกซอมแซมอยาง
- เปนการกระจายรายไดสูทองถิ่น
- ราคาถูก ทําไดงายกวา เพราะใชแรงคน ตอเนื่อง และสม่ําเสมอ
- ชวยเปนแหลงหาอาหารของสัตวน้ํา - เหมาะสําหรับพื้นที่ที่มีคลื่นลมไมรุนแรง
และเปนหาดเลนหรือหาดโคลน
- เปนแนวปองกันเรือประมงบาง
ประเภท
- แนวไมไผที่ปก หรือซากไมไผที่หักผุพัง
- มีผลกระทบกับพื้นที่ขางเคียงนอยมาก เปนสิ่งกีดขวาง และทําใหเกิดอันตราย
กับชาวประมงทองถิ่น
ไสกรอกทราย
- ลดแรงคลื่นบริเวณหลังไสกรอกทราย - สงผลกระทบตอการทํากิจกรรมประมง
ชายฝง
- ลดแรงคลื่นเขาหาฝงไดดี ทําใหลด
- จะสงผลกระทบตอระบบนิเวศหาดเลน
การกัดเซาะลงได
อยางรุนแรง เมื่อไสกรอกทรายแตก
- เหมาะสําหรับชายฝงทะเลที่เปน
หาดเลนหรือหาดโคลน เนื่องจากมี - ทําใหการสัญจรทางน้ําลําบากขึ้น
น้ําหนักเบากวาการใชหินทําใหอัตรา เนื่องจากมีไสกรอกทรายใตน้ํา
- ไสกรอกทรายไมเหมาะสมกับวิถีชีวิต
การจมตัวชากวา จึงไมตองเสริม

ข-๑๓

ตารางที่ 9 ขอดีและขอจํากัดของรูปแบบการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง (ตอ)
รูปแบบการแกไข
ปญหาการกัดเซาะ
ขอดี
ขอจํากัด
ชายฝง
ไสกรอกทราย (ตอ)
ของชาวบานที่ทําการประมงชายฝง
ความสูงบอยๆ
- การติดตั้งเคลื่อนยายทําไดรวดเร็ว จึง เนื่องจากชาวบานใชไสกรอกทรายเปนที่
จอดพักเรือ ทิ้งสมอ และติดไฟปรุงอาหาร
สามารถใชปองกันและแกไขปญหา
ซึ่งอาจเปนผลใหไสกรอกทรายไดรับ
ในพื้นที่เรงดวนไดกอน
ความเสียหาย
กําแพงปองกันคลื่น - สามารถปองกันการกัดเซาะไดถาวร - ไมสามารถใชประโยชนหนาหาด
- สามารถดูดซับพลังงานคลื่นไดดี
ริมชายหาด
เนื่องจากไมมีทราย
(Seawall) / กําแพง - คาบํารุงรักษาต่ํา
- ราคากอสรางแพงและไมสวยงาม
หินทิ้ง (Revetment) - ชุมชนหรือองคกรทองถิ่นสามารถ
- จะเกิดปญหาการทรุดตัวของกําแพง
ดําเนินการเองได
ในระยะยาว
- ปดบังทัศนียภาพของชายหาด
คันดักทราย (Groin) - เกิดการทับถมของทราย
- แนวรอดักทรายแบบแนวตรงซึ่งตั้งฉาก
- เปนที่กําบังคลื่นลม
กับแนวชายฝงทะเลสามารถสลาย
- สามารถสลายพลังงานคลื่นได
พลังงานคลื่นไดเพียงบางสวน
- ปองกันการพัดพาตะกอนทรายออก
- เปนอุปสรรคตอการใชพื้นที่บริเวณชายฝง
นอกชายฝง
- อาจเปนอันตรายตอการเดินเรือโดยเฉพาะ
เรือประมงชายฝงขนาดเล็ก
เขื่อนกันคลื่น
- สามารถลดกําลังสลายพลังงานคลืน่ ไดดี - อาจมีคลื่นผานบริเวณชองวางระหวาง
(Breakwater)
- ปองกันการกัดเซาะที่ถาวร
เขื่อนได
- ชวยพัฒนาชายหาดใหเกิดการสะสม - ปดบังทัศนียภาพ ทําใหไมสวยงาม
ตะกอนทราย
- กีดขวางการเดินเรือ
- ชวยลดอิทธิพลของกระแสน้ําชายฝง - คาใชจายสูง และการกอสรางยุงยากมาก
ไดโดยปฏิกิริยาการสะทอนของคลื่น
จากตัวเขื่อน
เขื่อนกันทรายและ - ชวยรักษารองน้ําเดินเรือใหสามารถ - แนวชายฝงที่ถูกกัดเซาะตองใชเวลานาน
ในการปรับตัวเขาสูสมดุลธรรมชาติ
คลื่น (Jetty)
ใชงานไดตลอดป
- พื้นทีห่ ลังแนวเขื่อนเปนที่หลบคลื่นลม - ทัศนียภาพของชายฝงทะเลไมสวยงาม
และพายุที่รุนแรง
- เปนอุปสรรคในการใชพื้นที่บริเวณชายฝง
- การวางตัวตั้งฉากกับแนวชายฝงทะเล
ทะเลและอาจเปนอันตรายตอการ
ทําใหเกิดการขาดแคลนทรายและ
เดินเรือ
การกัดเซาะชายฝงบริเวณดานทายน้ํา

ข-๑๔

ตารางที่ 9 ขอดีและขอจํากัดของรูปแบบการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง (ตอ)
รูปแบบการแกไข
ปญหาการกัดเซาะ
ขอดี
ขอจํากัด
ชายฝง
หัวหาด (Head Land) - โครงสรางบนชายหาดนอย ไมเสีย
- หากระยะระหวางกองหินหัวหาดหางกัน
ทัศนียภาพมากนัก
มากเกินไป อาจจะทําใหเกิดการ
กัดเซาะพื้นที่บริเวณที่อยูระหวางกลาง
- ชวยลดความรุนแรงในการแตกตัว
กองหินหัวหาดไดอีก
ของคลื่น กอนที่คลื่นจะเคลื่อนตัว
มาถึงบริเวณชายหาด
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง. ๒๕๕๖. แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
ทะเล. http://marinegiscenter.dmcr.go.th/km/coastalerosion_doc6/#.V9JolFuLQdU ค นวั นที่
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
การดําเนินงานแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลที่ผานมา มุงเนนแกไขเฉพาะพื้นที่
ที่ถูกกัดเซาะ ซึ่งไดสงผลกระทบตอพื้นที่ขางเคียงทําใหการกัดเซาะยังคงเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง โดยรูปแบบ
การแกไขปญหาสวนใหญเนนการใชรูปแบบโครงสรางการปองกันการกัดเซาะชายฝงทางวิศวกรรม เชน
กําแพงปองกันคลื่นริมชายหาด (Seawall) คันดักทราย (Groin) และเขื่อนปองกันคลื่นนอกชายฝง (Offshore
Breakwater) เปนตน ดังนั้น ภาครัฐจึงตองใหความสําคัญกับการแกไขปญหาดวยวิธีการทางธรรมชาติมากขึ้น
หรือการนําองคความรูพื้นฐานทางดานสมุทรศาสตรเกี่ยวกับกระบวนการชายฝง ซึ่งมีปจจัยสําคัญคือ คลื่น ลม
กระแสน้ํา น้ําขึ้น - ลง และแหลงสะสมตะกอน (Sediment Supply) เชน แมน้ําซึ่งเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การเคลื่อนที่ของตะกอนบริเวณชายฝง มาใชประกอบพิจารณาการดําเนินงานเพื่อใหทุกภาคสวนตระหนัก
ถึงความสําคัญของกระบวนการทางธรรมชาติ หรือการนํากระบวนการแกไขปญหาที่เรียกวา “ระบบกลุมหาด”
(Littoral Cell) มาใช โดยการดําเนินการใดๆ ในพื้นที่ชายฝงทะเลไมวาจะเปนการกอสรางทาเทียบเรือ โครงสราง
ทางวิศวกรรมในการแกไขปญหาการกัดเซาะตางๆ การขุดลอกตะกอน จะตองคํานึงถึงพื้นที่บริเวณขางเคียง
เนื่องจากเปนการเปลี่ยนสมดุลของตะกอน ทั้งระบบกลุมหาด ซึ่งจะนําไปสูการแกไขปญหาการกัดเซาะ
ชายฝงใหกลับสูสมดุลไดอยางยั่งยืน
อางอิงจาก: สภาปฏิรูปแหงชาติ. 2558. วาระปฏิรูปที่ 25 : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร (รอบ 2) เรื่อง
การปฏิรูปการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง. คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม สภาปฏิรูปแหงชาติ.
ตัวชี้วดั ที่ 1.7 ปะการังที่มชี ีวติ มีปริมาณเพิม่ ขึ้นรอยละ 3 - 9
ประเทศไทยมีแนวปะการังเปนพื้นที่ประมาณ 96,357 ไร หรือเทากับ 154.17 ตารางกิโลเมตร
โดยแบงเปนฝงอันดามันและชองแคบมะละกาตอนบนประมาณ 50,812 ไร หรือ 81.3 ตารางกิโลเมตร
และฝ ง อ า วไทยประมาณ 45 ,545 ไร หรื อ 72.9 ตารางกิ โ ลเมตร โดยฝ ง อ า วไทยตะวั น ออกพบ

ข-๑๕

แนวปะการังกระจายตั้งแตจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด สวนฝงอาวไทยตอนกลางและตอนลาง
พบแนวปะการังในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช และปตตานี
ในป พ.ศ. 2558 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงไดมีการสํารวจแนวปะการังจํานวน
81 สถานี บริเวณชายฝงทะเลไทยรวม 47,736 ไร ทั้งในฝงอันดามันและอาวไทย พบวาสวนใหญมีสภาพ
สมบูรณปานกลาง และบางพื้นที่มีความสมบูรณดีมาก เชน แนวปะการังบริเวณเกาะหลีเปะ จังหวัดสตูล
เกาะเตา เกาะสมุย หมูเกาะอางทอง (ตะวันออก) จังหวัดสุราษฎรธานี เกาะกระใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช
และบางพื้นที่พบวามีแนวปะการังที่เสียหายมาก เชน บริเวณอาวปาตอง จังหวัดภูเก็ต เกาะคราม จังหวัดชลบุรี
เกาะกูด จังหวัดตราด และเกาะพะงัน และหมูเกาะอางทอง (ตะวันตก) จังหวัดสุราษฎรธานี
ตารางที่ 10 สรุปสถานภาพแนวปะการังบริเวณฝงทะเลอันดามัน ทําการศึกษาในป พ.ศ. 2558
สถานีจังหวัด

ปริมาณครอบคลุมพืน้ ที่ (percentage cover) %
พืน้ ทีแ่ นวปะการัง (ไร) ปะการังมีชีวติ

ปะการังตาย

สถานภาพ
แนวปะการัง

ภูเก็ต
อาวกะตะ

93

28.4

71.6

เสียหาย

อาวกะตะนอย

87

29.9

70.1

เสียหาย

เกาะแวว

13

39.1

60.2

สมบูรณปานกลาง

อาวบางเทา

213

31.5

66.8

เสียหาย

- ดานเหนือ

239

48.8

51.6

สมบูรณปานกลาง

- ดานใต

395

25.4

74.6

เสียหายมาก

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

47.6

43.1

สมบูรณปานกลาง

อาวปาตอง

ตรัง

สตูล
เกาะราวี

2430

- ดานตะวันตก
ข-๑๖

ตารางที่ 10 สรุปสถานภาพแนวปะการังบริเวณฝงทะเลอันดามัน ทําการศึกษาในป พ.ศ. 2558 (ตอ)
ปริมาณครอบคลุมพืน้ ที่ (percentage cover) %
ปะการังตาย

สถานภาพ
แนวปะการัง

47.8

23.7

สมบูรณดี

- ดานตะวันตก

64.1

32.4

สมบูรณดี

- ดานเหนือ

45.9

37.2

สมบูรณปานกลาง

- ดานตะวันออก

37.9

48.4

สมบูรณปานกลาง

66

23.9

สมบูรณดีมาก

42.5

35.4

สมบูรณปานกลาง

สถานีจังหวัด

พืน้ ทีแ่ นวปะการัง (ไร) ปะการังมีชีวติ

- ดานตะวันออกเฉียงใต
เกาะอาดัง

2816

เกาะหลีเปะ

1205

สตูล (ตอ)
- ดานตะวันตกเฉียงเหนือ
- ดานใต
เกาะบูตัง

823

64.2

31.8

สมบูรณดี

เกาะหินงาม

68

75.8

22.2

สมบูรณดีมาก

เกาะบีสซี่

367

54.9

17.3

สมบูรณดีมาก

เกาะตาลัง

22

57.2

13.5

สมบูรณดีมาก

หมายเหตุ: การจําแนกสถานภาพแนวปะการังถือหลักเกณฑจากอัตราสวนของปริมาณครอบคลุมพื้นที่
ของแนวปะการังที่มีชีวิตตอปะการังตามสภาพ
สถานภาพสมบูรณดีมาก
สถานภาพสมบูรณดี
สถานภาพสมบูรณปานกลาง
สถานภาพเสียหาย
สถานภาพเสียหายมาก

เมื่อปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย = 3 (หรือมากกวา 3) : 1
เมื่อปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย = 2 : 1
เมื่อปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย = 1 : 1
เมื่อปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย = 1 : 2
เมื่อปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย = 1 : 3 (หรือมากกวา 3)

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

ข-๑๗

ตารางที่ 11 สรุปสถานภาพแนวปะการังบริเวณอาวไทยฝงตะวันออก ทําการศึกษาในป พ.ศ. 2558
ปริมาณครอบคลุมพืน้ ที่
สถานภาพ
(percentage cover) %
สถานีจังหวัด
แนวปะการัง
ปะการังมีชีวติ
ปะการังตาย
ชลบุรี
เกาะคราม
- หาดหนาบาน
6.10
61.83
เสียหายมาก
- อาวพุดซาวัน
8.74
44.7
เสียหายมาก
เกาะครามนอยตะวันตก
28.34
56.43
เสียหาย
เสียหายมาก
เกาะอีราดานตะวันตก
15.36
62.29
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: การจําแนกสถานภาพแนวปะการังถือหลักเกณฑจากอัตราสวนของปริมาณครอบคลุมพื้นที่ของ
แนวปะการังที่มีชีวิตตอปะการังตามสภาพ

ข-๑๘

สถานภาพสมบูรณดีมาก
สถานภาพสมบูรณดี
สถานภาพสมบูรณปานกลาง
สถานภาพเสียหาย
สถานภาพเสียหายมาก

เมื่อปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย = 3 (หรือมากกวา 3) : 1
เมื่อปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย = 2 : 1
เมื่อปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย = 1 : 1
เมื่อปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย = 1 : 2
เมื่อปะการังที่มีชีวติ : 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
สถานีจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ
เกาะทะลุอาวกรวด
เกาะสังข ดานเหนือ
ชุมพร
เกาะรังกาจิว
เกาะสาก
เกาะอีแรก
เกาะละวะ
เกาะงามใหญ
เกาะงามนอย
เกาะทะลุ
สุราษฎรธานี
เกาะเตา
อาวหินวง
อาวกลวยเถื่อน
อาวลึก
เกาะพะงัน
อาวกง
อาวแมหาด
หาดยาว
อาววกตุม

ปริมาณครอบคลุมพืน้ ที่
(percentage cover) %
ปะการังมีชีวติ
ปะการังตาย

สถานภาพ
แนวปะการัง

78.94
55.8

10.28
38.4

สมบูรณดีมาก
สมบูรณปานกลาง

75.8
73.0
84.9
66.2
16.5
50.9
80.9

16.2
16.4
4.0
11.3
63.7
40.8
5.7

สมบูรณดีมาก
สมบูรณดีมาก
สมบูรณดีมาก
สมบูรณดีมาก
เสียหายมาก
สมบูรณปานกลาง
สมบูรณดีมาก

51.8
67.2
62.4

31.9
26.6
21.8

สมบูรณดี
สมบูรณดีมาก
สมบูรณดีมาก

28.1
65.7
29.4
54.1

70.4
29.0
68.7
45.4

เสียหายมาก
สมบูรณดี
เสียหาย
สมบูรณปานกลาง

ข-๑๙

ตารางที่ 12 สรุปสถานภาพแนวปะการังบริเวณอาวไทยตอนกลาง ทําการศึกษาในป พ.ศ. 2558 (ตอ)
สถานีจังหวัด
บานคาย
แหลมริ้น
เกาะกงนุย
สุราษฎรธานี (ตอ)
เกาะสมุย
บานบางปอ
แหลมสอ
แหลมหนัน
หาดเฉวงเกาะมัดหลัง ทิศใต
เกาะแมเกาะ
- ดานตะวันออก
- ดานตะวันตก
เกาะแมเกาะ ตะวันตกเฉียงใต
เกาะวัวตาหลับ
อาวทองหลาง
อาวตาโตะ
อาวตาชวง
อาวบอน้ํา

ปริมาณครอบคลุมพืน้ ที่
(percentage cover) %
ปะการังมีชีวติ
ปะการังตาย
46.6
48.3
57.9
38.5
73.3
17.3

สถานภาพ
แนวปะการัง
สมบูรณปานกลาง
สมบูรณดี
สมบูรณดีมาก

51.6
39.4
68.8
58.5

44.2
42.8
23.3
36.2

สมบูรณปานกลาง
สมบูรณปานกลาง
สมบูรณดีมาก
สมบูรณดี

72.8
34.9
53.1

21.3
63.5
44.3

สมบูรณดีมาก
เสียหายมาก
สมบูรณปานกลาง

49.2
58.6
57.7
29.5

25.4
34.3
39.6
68.2

สมบูรณดี
สมบูรณดี
สมบูรณปานกลาง
เสียหาย

หมายเหตุ: การจําแนกสถานภาพแนวปะการังถือหลักเกณฑจากอัตราสวนของปริมาณครอบคลุมพื้นที่
ของแนวปะการังที่มีชีวิตตอปะการังตามสภาพ
สถานภาพสมบูรณดีมาก
สถานภาพสมบูรณดี
สถานภาพสมบูรณปานกลาง
สถานภาพเสียหาย
สถานภาพเสียหายมาก

เมื่อปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย = 3 (หรือมากกวา 3) : 1
เมื่อปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย = 2 : 1
เมื่อปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย = 1 : 1
เมื่อปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย = 1 : 2
เมื่อปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย = 1 : 3 (หรือมากกวา 3)

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

ข-๒๐

ตารางที่ 13 สรุปสถานภาพแนวปะการังบริเวณอาวไทยตอนลาง ทําการศึกษาในป พ.ศ. 2558
สถานีจังหวัด
นครศรีธรรมราช
เกาะกระใหญ
- ทิศตะวันออก
- ทิศใตฝงหาดหิน
ระหว า งเกาะกระกลาง และ
เกาะกระเล็ก
เกาะกระเล็กดานทิศใต
สงขลา
เกาะหนู
เกาะแมว
เกาะขาม
ปตตานี
เกาะโลซิน
- ทิศใตบริเวณลึก
- ทิศใตบริเวณตื้น
- ทิศตะวันตกบริเวณลึก
- ทิศตะวันตกบริเวณตื้น
- ทิศตะวันออกบริเวณลึก
- ทิศตะวันออกบริเวณตื้น

ปริมาณครอบคลุมพืน้ ที่
(percentage cover) %
ปะการังมีชีวติ
ปะการังตาย

59.94
91.00

18.46
7.76

สถานภาพ
แนวปะการัง
สมบูรณดีมาก
สมบูรณดีมาก
สมบูรณดีมาก
สมบูรณดีมาก

100
88.44

11.22

13.15
21.92
58.33

17.20
19.17
17.41

สมบูรณปานกลาง
สมบูรณปานกลาง
สมบูรณดีมาก

96.33
78.87
75.33
94.74
44.62
51.81

2.67
11.49
18.27
0.51
30.23
27.69

สมบูรณดีมาก
สมบูรณดีมาก
สมบูรณดีมาก
สมบูรณดีมาก
สมบูรณดี
สมบูรณดี

หมายเหตุ: การจําแนกสถานภาพแนวปะการังถือหลักเกณฑจากอัตราสวนของปริมาณครอบคลุมพื้นที่
ของแนวปะการังที่มีชีวิตตอปะการังตามสภาพ
สถานภาพสมบูรณดีมาก
สถานภาพสมบูรณดี
สถานภาพสมบูรณปานกลาง
สถานภาพเสียหาย
สถานภาพเสียหายมาก

เมื่อปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย = 3 (หรือมากกวา 3) : 1
เมื่อปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย = 2 : 1
เมื่อปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย = 1 : 1
เมื่อปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย = 1 : 2
เมื่อปะการังที่มีชีวติ : ปะการังตาย = 1 : 3 (หรือมากกวา 3)

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (2558). รายงานการสํารวจและประเมินสถานภาพและศักยภาพ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง: ปะการังและหญาทะเล ป พ.ศ. 2558. สถาบันวิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเล ชายฝงและปาชายเลน. กันยายน 2558.
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ตัวชี้วดั ที่ 1.8 อัตราการจับสัตวนา้ํ ตอการลงแรงประมงทะเล (Catch Per Unit Effort : CPUE)
ใน ๑ ชั่วโมง ในนานน้ําไทย
อัตราการจับสัตวน้ําตอหนวยการลงแรงประมง (CPUE) ในชวงป พ.ศ. 2556 - 2558
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากมีแนวทางการดําเนินการเพื่อการจัดการประมงทะเลอยางยั่งยืน
ตั้งแตป พ.ศ. 2554 เปนตนมา โดยในป พ.ศ. 2558 มีปริมาณ CPUE เทากับ 22.59 กิโลกรัมตอชั่วโมง
เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2557 ที่มีปริมาณ 19.89 กิโลกรัมตอชั่วโมง จังหวัดที่มีคา CPUE สูงที่สุดอยูบริเวณ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ และชุมพร ซึ่งมีคา CPUE เทากับ 48.33 กิโลกรัมตอชั่วโมง สําหรับ CPUE ในพื้นที่
ฝงอันดามัน ในป พ.ศ. 2558 มีปริมาณ CPUE เทากับ 59.61 กิโลกรัมตอชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2557
ซึ่งมีปริมาณ CPUE เทากับ 58.33 กิโลกรัมตอชั่วโมง จังหวัดที่มีความชุกชุมของสัตวน้ําเค็มเพิ่มมากขึ้น
อยูบริเวณจังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต ที่มีคา CPUE มากกวา 60.00 กิโลกรัมตอชั่วโมง
ตารางที่ ๑4 อัตราการจับสัตวน้ําตอหนวยการลงแรงประมง (Catch Per Unit Effort : CPUE) ชวงป
พ.ศ. 2550 - 2558
หนวย : กิโลกรัมตอชั่วโมง
ป พ.ศ.
2550

อัตราการจับสัตวนา้ํ ตอหนวยการลงแรงประมง (CPUE)
ฝงอาวไทย
ฝงอันดามัน
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.
ตัวชี้วดั ที่ 1.9 ยุทธศาสตร นโยบาย และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรแรไดรบั ความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี
ทรัพยากรแร เปนทรัพยากรที่มีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอยางมาก
โดยเป น วั ต ถุ ดิ บ พื้ น ฐานสํ า หรั บ อุ ต สาหกรรมต า งๆ เช น อุ ต สาหกรรมโลหะ อุ ต สาหกรรมรถยนต
อุตสาหกรรมกอสราง ฯลฯ แตทรัพยากรแรเปนทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่ใชแลวหมดไป ไมสามารถ
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สรางขึ้นมาใหมได ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแรอยางเปน
ระบบ เพื่อใหเกิดการใชประโยชนสูงสุด คุมคา และสงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
ในป พ.ศ. 2558 กรมทรั พ ยากรธรณี อ ยู ร ะหว า งดํ า เนิ น การจั ด ทํ า กรอบแนวทาง
การบริหารจัดการทรัพยากรแรของประเทศ เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนและกําหนดนโยบายการบริหาร
จัดการทรัพยากรแรอยางยั่งยืน โดยในเบื้องตน ดําเนินการจัดเตรียมความพรอมดานขอมูลการสํารวจและ
ทําเหมืองแร ที่ครอบคลุมถึงมิติดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม รวมถึงผลประโยชนตอบแทน
ตอรัฐและประชาชนที่เหมาะสม ความคุมคาตอการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเปน
การเตรียมความพรอมตอการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแรของประเทศไทยให เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และมีการใชประโยชนอยางคุมคา บนพื้นฐานของความสมดุลระหวางการอนุรักษและ
การพัฒนา และใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักในการปฏิบัติ
ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี. 2559. เอกสารประกอบการประชุมการระดมความคิดเห็นเรื่อง “มุมมอง
การบริหารจัดการทรัพยากรแรของประเทศไทย” วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ หองประชุม
เจาพระยาวิชาเยนทร โรงแรมลพบุรีอินน รีสอรท จังหวัดลพบุรี. สํานักทรัพยากรแร.
ตัวชี้วัดที่ 1.10 อัต ราการสู ญ เสีย ชนิ ด พัน ธุที่ถูก คุก คาม ชนิด พัน ธุเ ฉพาะถิ่น และแหลงที่อยูอาศัย
ตามธรรมชาติ
ประเทศไทยเปนพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีชนิดพันธุพืชทั้งหมด 12,000 ชนิด
ปจจุบันมี พืชที่ สูญ พั นธุ แ ลว 2 ชนิ ด พื ชที่มีแนวโนม ใกลสูญ พันธุ 367 ชนิด ใกลสูญ พันธุ 131 ชนิด
ใกล สูญ พั นธุ อย างยิ่ ง 19 ชนิ ด ถู กคุ กคาม 4 ชนิด และมีพันธุสัตวมากมาย แยกเปนสั ตวเลี้ยงลูกด วยนม
ประมาณ 300 ชนิ ด นกประมาณ 1 ,000 ชนิ ด สั ต ว ส ะเทิ นน้ํ า สะเทิ น บกประมาณ 172 ชนิด และ
สัตวเลื้อยคลานประมาณ 420 ชนิด ซึ่งเปนชนิดพันธุเฉพาะถิ่นจํานวน 82 ชนิด สําหรับชนิดพันธุตางถิ่น
พบวามีอยูไมนอยกวา 3,500 ชนิด ที่ถูกนําเขามาเพื่อใชทางการเกษตร การเพาะเลี้ยง เปนสัตวเลี้ยง ไมดอก
ไมประดับ ซึ่งชนิดพันธุตางถิ่นเหลานี้เปนภัยคุกคามตอความหลากหลายทางชีวภาพ จากทะเบียนรายการ
ชนิดพันธุตางถิ่นที่ควรปองกัน ควบคุม และกําจัดของประเทศไทยมีชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานแลวทั้งพืช สัตว
และจุลินทรียไมนอยกวา 80 ชนิด เชน ผักตบชวา ไมยราบยักษ หอยเชอรี่ และปลากดเกราะหรือปลาซักเกอร
เปนตน และมีแนวโนมรุกรานอีกไมนอยกวา 50 ชนิด สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ไดมีการจัดสถานภาพสิ่งมีชีวิตที่ถูกคุกคามในประเทศไทย โดยพิจารณาจากสถานภาพของสัตว
มีกระดูกสันหลัง ไดแก สัตวเลี้ยงลูกดวยนม นก สัตวเลื้อยคลาน สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก และปลา
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ตารางที่ ๑5 ชนิดพันธุสัตวตางถิ่นที่รุกรานในประเทศไทย
ประเภท
สัตวเลี้ยงลูกดวยนม
นก
สัตวเลื้อยคลาน
สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก
ปลา
หอย
แมลง

จํานวน (ชนิด)
ชนิดพันธุส ตั วตางถิ่นทีร่ กุ รานในไทย
1
กวางรูซา
4
นกกระจอกเทศ นกกระจอกใหญ นกกระจอกชวา
นกเลิฟเบิรด
4
เต า ญี่ ปุ น ตะพาบไต ห วั น อี กั ว น า งู ค อร น (Corn
Snake)
1
กบ Bullfrogs
3
ปลาดุกรัสเซีย ปลาหมอเทศ ปลาหมอสียักษ
1
หอยเชอรี่
6
มดน้ําผึ้ง แมลงหวี่ขาวยาสูบ เพลี้ยจักจั่น
ดวงแรดมะพราว มดเหม็น เพลี้ยไกฟากระถิน

ที่มา: สํ านั ก งานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อม. 2558. สถานการณ ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพ : แผนแมบ ทบูร ณาการจัด การความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.
๒๕๕๘ - ๒๕๖๔. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.
ตารางที่ ๑6 ชนิดพันธุพืชตางถิ่นที่รุกรานในประเทศไทย
ประเภท
ไมลมลุกที่อาศัยอยูในน้ํา
ไมพุม
ไมพุมขนาดเล็ก
ไมลมลุก
หญา
ไมเถา
ไมพุมกึ่งไมตนขนาดเล็ก

จํานวน (ชนิด)
2
1
1
4
3
2
1

ชนิดพันธุพ ชื ตางถิ่นทีร่ กุ รานในไทย
ผักตบชวา จอก
ไมยราบยักษ
บัวตอง
สาบเสือ สาบหมา ธูปฤๅษี ผักเปดน้ํา
หญาคา หญาขจรจบ ออ
ขี้ไกยาน ผกากรอง
กระถินยักษ

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2558. สถานการณความหลากหลาย
ทางชีวภาพ : แผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔.
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.
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ตัวชี้วดั ที่ 1.11 สัดสวนเรื่องรองเรียนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ไดรบั การดําเนินการ
ศูนยบริการประชาชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดตั้งขึ้นตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2546 เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบเปนศูนยกลางในการใหบริการขอมูล
ขาวสาร รับเรื่องราวรองทุกขของประชาชนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมผานชองทางหลัก
ไดแก เว็บไซตของกระทรวง สายดวน 1310 จดหมายอิเล็กทรอนิกส โทรศัพท โทรสาร ตูไปรษณีย 344
บันทึก หนังสือ รองเรียนผานหนวยงานภายนอกสังกัด และรองเรียนดวยตนเอง โดยมีศูนยบริการรวม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับผิดชอบกํากับดูแลงานของศูนยบริการประชาชน
ศูนยบริการรวม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทําหนาที่เปนศูนยกลางรับ
เรื่องรองเรียนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ประชาชนแจงโดยตรงมายังสํานักงาน
ปลัดกระทรวง หรือแจงผานจากหนวยงานภายนอกสังกัด โดยจําแนกประเภทของเรื่องรองเรียนเปน
4 ประเภท ดังนี้
1. เรื่องรองเรียนที่ไมตองดําเนินการใดๆ แตรวบรวมเรื่องไว ไดแก เรื่องรองเรียนที่ไมมี
รายละเอียดเพียงพอและไมสามารถติดตอขอมูลเพิ่มเติมได ซึ่งหากเรื่องรองเรียนดังกลาวจะกอใหเกิด
ผลเสียหายหรือผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยรวมทั้งในระดับประเทศ ระดับทองถิ่น
หรือระดับชุมชน ศูนยบริการประชาชนจะตองรับเรื่องและนําเรื่องรองเรียนดังกลาวเขาสูกระบวนการ
พิจารณา
2. เรื่องรองเรียนที่ดําเนินการไดทันที เชน การสอบถามขอมูลทางโทรศัพทหรือเรื่อง
ร อ งเรี ย นที่ เ จ า หน า ที่ ผู รั บ ผิ ด ชอบมี ข อ มู ล เพี ย งพอสามารถตอบชี้ แ จงได เรื่ อ งร อ งเรี ย นที่ ส ามารถให
คําแนะนําแกผูรองเรียนหรือสอบถามขอมูลทางโทรศัพทเหลานี้ เจาหนาที่จะดําเนินการตอบผูรองเรียน
หรือใหขอมูลแกผูรองเรียนโดยทันที
3. เรื่องรองเรียนที่ตองสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณา เปนเรื่องรองเรียนที่เจาหนาที่
ไมสามารถดําเนินการไดดวยตนเองและจําเปนตองจัดสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาดําเนินการ
สามารถแยกเรื่ องร อ งเรี ยนประเภทนี้ ออกได เป น 2 กลุม คือ กลุม เรื่องรองเรียนทั่วไป และกลุม เรื่อ ง
รองเรียนสําคัญที่ตองไดรับการแกไขโดยเรงดวน
4. เรื่องรองเรียนที่ไมตองสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน จดหมายใหกําลังใจตอหัวหนา
สวนราชการ การเสนอขอคิดเห็นตางๆ ในเรื่องที่รับทราบกันดีแลว ประเภทเรื่องเหลานี้เจาหนาที่ผูปฏิบัติ
จะทําหนังสือตอบขอบคุณผูรองเรียน
การแกไขปญหาเรื่องรองเรียนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 (ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) มีเรื่องรองเรียนที่ถูกสงตอทั้งหมด
จํานวน 672 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 488 เรื่อง หรือคิดเปนรอยละ 72.62 สําหรับในปงบประมาณ
พ.ศ. 255๗ (ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) มีเรื่องรองเรียนที่ถูกสงตอทั้งหมด
จํานวน 577 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 383 เรื่อง หรือคิดเปนรอยละ 66.38

ข-๒๕

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

ประเภทปญหา

พ.ศ. 2557

ไดรบั เรื่อง ดําเนินการ ไดรบั เรื่อง ดําเนินการ
รองเรียน แลวเสร็จ รองเรียน แลวเสร็จ

1

การกอสรางโครงการ

11

10

10

7

2

การบริการ

2

2

7

5

3

การบุกรุกปาชายเลน/ที่ดินชายฝง

5

4

6

6

4

การรุกล้ําลําน้ําสาธารณะ

5

5

2

2

5

การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ

9

7

11

9

6

ขอทราบผลการพิจารณา

3

1

10

7

7

จัดซื้อ/จัดจาง/สวัสดิการ

32

22

20

7

8

ซากดึกดําบรรพ (Fossil)

0

0

0

0

9

ดิน/ทราย

14

11

14

12

10 ทรัพยากรแร

1

1

1

1

11 ทําลายทรัพยากรทางทะเล

2

2

2

2

12 ที่ดิน

46

30

76

39

13 ธรณีพิบัติภัย

1

1

2

2

14 ธรณีวิทยาพื้นฐาน

0

0

0

0

15 น้ําพุรอน/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 วิกฤตน้ํา

39

33

12

10

21 สัตวน้ํา/สัตวทะเล

1

1

1

0

22 สัตวปา

16

7

7

3

23 อื่นๆ

17

15

8

6

ข-๒๖

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

ประเภทปญหา

พ.ศ. 2557

ไดรบั เรื่อง ดําเนินการ ไดรบั เรื่อง ดําเนินการ
รองเรียน แลวเสร็จ รองเรียน แลวเสร็จ

24 เรื่องเพื่อทราบ

13

7

5

3

25 แจงเบาะแส

66

49

31

18

26 แนะนําใหขอคิดเห็นขอเสนอแนะ

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 (เรือ่ ง)

672

488

577

383

รอยละ

-

72.62

-

66.38

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

ข-๒๗

ยุทธศาสตรที่ 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ไดรบั การปองกัน บําบัด และฟน ฟู
ตัวชี้วดั ที่ 2.1 คุณภาพน้ําในแหลงน้าํ ผิวดินอยูในเกณฑดีรอยละ 80
กรมควบคุ ม มลพิ ษ ได ติดตามตรวจสอบคุ ณภาพแหลงน้ํ าผิวดิน สายหลักทั่วประเทศ
ทั้งหมด 366 จุด ใน 65 แหลง จํานวน 4 ครั้งตอป โดยใชดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (Water Quality
Index: WQI) ซึ่งแสดงถึงสถานการณของคุณภาพน้ําในภาพรวม ที่พิจารณาจากคาคุณภาพน้ํา 5 พารามิเตอร
ไดแก ออกซิเจนละลาย ความสกปรกในรูปสารอินทรีย แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด แบคทีเรียกลุม
ฟคอลโคลิฟอรม แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ซึ่งมีคาคะแนนอยูระหวาง 0 - 100 และมีการจัดเกณฑคุณภาพน้ําเปน
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
สัดสวนแมน้ําสายหลักที่มี
คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี

ป พ.ศ.
2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558
37

35

32

34

34

28

29

34

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ. 2559. รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2558. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.
ตัวชี้วดั ที่ 2.2 คุณภาพอากาศมีจํานวนวันทีค่ าฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) อยู
ในเกณฑมาตรฐานรอยละ ๙๙
กรมควบคุมมลพิษ ไดติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดสารมลพิษ
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 ชั่วโมง
ตรวจวัดไดอยูในชวง 2 - 371 มคก./ลบ.ม. (คามาตรฐาน 120 มคก./ลบ.ม.) คาสูงสุดแตละสถานีเฉลี่ย
ทั่วประเทศเทากับ 158 มคก./ลบ.ม. เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2557 รอยละ 3

ข-๒๘

ตารางที่ 19 ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) ป พ.ศ. 2551 - 2558
หนวย : ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร
ป พ.ศ.
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558

ชวงคาตรวจวัด

สระบุรี
กทม. และ
คา
ทั้ง
ภาคเหนือ
(หนาพระลาน) มาตรฐาน ประเทศ
คาสูงสุด คาต่ําสุด ปริมณฑล
84
93
100
95
107
98
95
97

19
17
16
15
13
15
13
19

53
47
45
44
42
46
45
41

40
44
45
36
53
49
47
44

83
93
86
95
107
98
95
97

50
50
50
50
50
50
50
50

45
44
42
39
42
45
43
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 โดยมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยตอคนตอวันเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากป พ.ศ. 2557
จาก 1.11 กิโลกรัมตอคนตอวัน เปน 1.13 กิโลกรัมตอคนตอวัน
ตารางที่ 20 ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ กิดขึน้ และไดรบั การจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
ป พ.ศ. 2551 - 2558
ป พ.ศ.

ปริมาณขยะมูลฝอย
ทั่วประเทศ
(ลานตัน)

2551
2552
2553
2554
2555
2556

23.89
24.11
24.22
25.35
24.73
26.77

อัตราการจัดการขยะมูลฝอย
ปริมาณขยะมูลฝอยที่
กําจัดอยางถูกหลักวิชาการ อยางถูกหลักวิชาการตอปริมาณ
ขยะมูลฝอยทั่วประเทศ (รอยละ)
(ลานตัน)

5.69
5.97
5.77
5.64
5.83
7.42
ข-๒๙

23.82
24.76
23.82
22.25
23.57
27.72

ตารางที่ 20 ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ กิดขึน้ และไดรบั การจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
ป พ.ศ. 2551 - 2558 (ตอ)
ป พ.ศ.

ปริมาณขยะมูลฝอย
ทั่วประเทศ
(ลานตัน)

2557
2558

26.19
26.85

อัตราการจัดการขยะมูลฝอย
ปริมาณขยะมูลฝอยที่
กําจัดอยางถูกหลักวิชาการ อยางถูกหลักวิชาการตอปริมาณ
ขยะมูลฝอยทั่วประเทศ (รอยละ)
(ลานตัน)

7.88
8.34

30.09
31.06

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ. 2559. รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2558. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นํากลับมาใชประโยชน ในป พ.ศ. 2558 มีประมาณ 4.94
ลานตัน หรือรอยละ 18.40 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น โดยมีการใชประโยชนจากขยะมูลฝอยดังนี้
(1) การใชประโยชนจากขยะรีไซเคิล การนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน ซึ่งจะเนนการคัดแยกขยะ
มูลฝอยจากตนทาง จะเปนขยะมูลฝอยที่มีมูลคาและสามารถทําไดในทุกครัวเรือน สวนมากเปนประเภท
แกว กระดาษ พลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม โดยจะถูกนํากลับไปสูกระบวนการผลิตอีกครั้งหนึ่ง และถูกนํา
กลับมาใชไดอีกครั้ง มีประมาณ 3.75 ลานตัน หรือรอยละ 75.91 (2) การใชประโยชนจากขยะอินทรีย
ขยะมูลฝอยประเภทนี้มีปริมาณมากแตถูกนํากลับมาใชประโยชนไดเพียงบางสวน โดยการนําขยะประเภท
เศษอาหาร พืช ผัก ผลไมตางๆ ไปทําปุยหมักอินทรีย ปุยหมักชีวภาพ การผลิตกาซชีวภาพจากขยะอินทรีย
เพื่อทดแทนพลังงานเชื้อเพลิง เปนอาหารสัตว มีประมาณ 1.04 ลานตัน หรือรอยละ 21 และ (3) การแปรรูป
ขยะมูลฝอยเปนพลังงาน เชน นํามาผลิตกระแสไฟฟา หรือผลิตเปนแทงเชื้อเพลิง มีประมาณ 0.15 ลานตัน
หรือรอยละ 3.04
ตารางที่ 21 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นและการนํากลับไปใชประโยชน ป พ.ศ. 2551 - 2558
ป พ.ศ.
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558

ปริมาณขยะมูลฝอย
ทั่วประเทศ
(ลานตัน)
23.89
24.11
24.22
25.35
24.73
26.77
26.19
26.85

ปริมาณขยะมูลฝอยทีน่ ํา อัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมา
กลับมาใชประโยชน
ใชประโยชน (Recycle)
(ลานตัน)
(รอยละ)
3.45
14.44
3.86
16.01
3.90
16.10
4.10
16.17
5.28
21.35
5.15
19.24
4.82
18.40
4.94
18.40

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ. 2559. รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2558. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.
ข-๓๐

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ของเสียอันตรายชุมชนไดรับการรวบรวมและสงไปกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
ไมนอยกวารอยละ 30
ของเสี ย อั น ตราย ประกอบด ว ย ของเสี ย อั น ตรายจากชุ ม ชน ของเสี ย อั น ตรายจาก
อุตสาหกรรม และมู ล ฝอยติ ดเชื้ อ ในป พ.ศ. 2558 มี ปริ ม าณของเสี ยอั นตรายทั่ วประเทศประมาณ
3.445 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากป 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 และมูลฝอยติดเชื้อ
ประมาณ 0.054 ลานตัน หรือรอยละ 2 ของของเสียอันตรายทั้งหมด สําหรับการจัดการของเสียอันตราย
จากชุมชน หนวยงานที่เกี่ยวของไดมีการสงเสริมใหจังหวัดจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อเปนศูนยรวบรวมของ
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
ป พ.ศ. 2557

ป พ.ศ. 2558

ปริมาณ

รอยละ

อุตสาหกรรม

(ลานตัน)
2.065*

(ลานตัน)
2.8

เพิ่มขึน้ - ลดลง
0.735

เพิ่มขึน้ - ลดลง
+35.59

ชุมชน

0.576**

0.591

+0.014

+2.57

มูลฝอยติดเชื้อ

0.052**

0.054

+0.002

+3.85

2.693

3.445

0.752

+27.92

แหลงกําเนิด

รวม

หมายเหตุ: * ขอมูลการขออนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน (สก. 2)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2557
** ประมาณการขอมูลของเสียอันตรายจากชุมชนและมูลฝอยติดเชื้อ กรมควบคุมมลพิษ 2557
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ. 2559. รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2558. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.

ข-๓๑

ตัวชี้วดั ที่ 2.๕ จํานวนพืน้ ทีส่ เี ขียวในเมือง ไมนอยกวา 10 ตารางเมตรตอคน
พื้นที่สีเขียวของชุมชนเมือง มีการรายงานเฉพาะพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ซึ่งหมายถึง สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร แบงเปน 7 ประเภทคือ สวนหยอมขนาดเล็ก สวนหมูบาน
สวนชุมชน สวนระดับยาน สวนระดับเมือง สวนถนน และสวนเฉพาะทาง ในชวงระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘
กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นจาก ๔.๔๔ ตารางเมตรตอคน ในป พ.ศ. 255๔ เปน ๕.๙๗ ตารางเมตร
ตอคน ในป พ.ศ. 2558 อยางไรก็ตาม สัดสวนพื้นที่สีเขียวตอคนในกรุงเทพมหานคร ยังอยูในระดับที่ต่ํากวา
เกณฑคาเฉลี่ยขององคการอนามัยโลกที่กําหนดตามขนาดของชุมชนเมืองคือ 10 - 21 ตารางเมตรตอคน
ตารางที่ 2๓ สัดสวนพื้นที่สีเขียวตอประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2551 - 2558
ป พ.ศ.
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558

สัดสวนพืน้ ทีส่ เี ขียวตอประชากรในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
(ตารางเมตรตอคน)
3.51
3.93
4.10
๔.๔๔
๔.๗๓
๕.๒๔
๕.๔๔
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 สงเสริมและพัฒนาอยางตอเนื่อง การคุมครองสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรมอยูในความรับผิดชอบของ ๒ หนวยงานหลักคือ กรมศิลปากร และสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งตองมีการบูรณาการในการดําเนินงานรวมกันระหวาง
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง ในระดั บ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และจั ง หวั ด การดํ า เนิ น งานที่ ผ า นมา
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติ ไ ว 10 ประเภท ซึ่ ง จั ด ทํ า เสร็ จ แล ว มี ทั้ ง หมด 5 ประเภทคื อ โป ง พุ ร อ น ธรณี สั ณ ฐานและ
ภูมิลักษณวรรณา ภูเขา น้ําตก และถ้ํา แตมีการประเมินแลวเสร็จเพียง 2 ประเภทคือ ภูเขา และน้ําตก
การประเมินคุณภาพของสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ตามเกณฑการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ของแหลงธรรมชาติจะมีทั้งหมด 4 ดาน คือ ดานระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม ดานสถาปตยกรรมและ
ภูมิสถาปตยกรรม ดานผลผลิตจากการบริการสิ่งแวดลอม และดานการบริหารจัดการ การประเมินในแตละ
ดานจะมีเกณฑการประเมินที่แตกตางกัน ซึ่งเมื่อไดคะแนนการประเมินทั้ง 4 ดานแลว จะนํามาเฉลี่ยเพื่อดู
ผลการประเมิน โดยผลการประเมินมีดังนี้ คาคะแนนระหวาง 1.00 - 1.66 หมายถึง มีผลกระทบต่ําหรือ
ข-๓๒

คุณภาพสิ่งแวดลอมระดับสูง คาคะแนนระหวาง 1.67 - 2.23 หมายถึง มีผลกระทบปานกลางหรือ
คุณภาพสิ่งแวดลอมระดับปานกลาง และคาคะแนนระหวาง 2.24 - 3.00 หมายถึง มีผลกระทบสูงหรือ
คุณภาพสิ่งแวดลอมระดับต่ํา สําหรับสิ่งแวดลอมศิลปกรรม มีการจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรมประเภทยานชุมชนเกา เพื่อกําหนดแนวทางการรักษา ฟนฟูเอกลักษณ สงเสริมคุณภาพชีวิต และ
สนับสนุนประชาชนในบริเวณยานชุมชนเกาใหมีสวนรวมในการอนุรักษแหลงศิลปกรรมอันควรอนุรักษ
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 43
และ 44 ระบุใหมีการประกาศเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมซึ่งสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือในการปองกัน
หรือยับยั้งการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งสงเสริมการดําเนินการ
ใดๆ ซึ่งเป นการอนุรัก ษ ฟ นฟู ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ที่มีคุณคาควรแกการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมทั้งทางดานธรรมชาติ และศิลปกรรมใหดํารงอยูและใชประโยชนไดอยางยั่งยืน ปจจุบัน
มีการประกาศเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมแลวจํานวน 9 พื้นที่ (หมดอายุบังคับใชแลว 2 พื้นที่) โดยพื้นที่
ลาสุดที่ไดรับการประกาศคือ พื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมเมืองศรีมโหสถ อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558) นับเปนการประกาศเขตพื้นที่คุมครอง
สิ่งแวดลอมศิลปกรรมแหงแรก
ตารางที่ 2๔ ประเภทแหลงธรรมชาติที่ไดรับการประกาศใหเปนแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ
ประเภท
แหลงธรรมชาติ
อันควรอนุรักษ
เกาะ
แกง
ภูเขา
ถ้ํา
น้ําตก
โปงพุรอน
หนองบึงและ
ทะเลสาบ
หาดทราย
หาดหิน
ซากดึกดําบรรพ
ธรณีสัณฐาน
รวม

ภาคกลาง

ภาคใต

ภาคเหนือ

ภาคอีสาน

ทั่วประเทศ

แหง รอยละ แหง รอยละ แหง รอยละ แหง รอยละ

แหง

1
20
4
1 12.5 5 13.89 6
7 16.28 14
16 19.05 23
1

75
52.78
20.93
19.05
-

5
8
36
43
84
3

50

20

2

10

5

80
16.67
32.56
27.38
33.33

1
6
13
29
2

25

3

12.5 6
16.67 19
30.23 9
34.52 16
66.67 15

10

19 35.85 33 62.26 1 1.89 1
100
2
20
1
10
5
50
2
20
53 20.15 88 33.46 60 22.81 62 23.57

53
1
10
263

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. ๒๕๕9. การอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติ. สํานักจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม.
ข-๓๓

ตารางที่ 2๕ จํานวนแหลงศิลปกรรมที่ไดรับการประกาศขึ้นทะเบียน
ป พ.ศ.
2553
2554
2556
2558
2559

โบราณสถานทีป่ ระกาศขึน้ ทะเบียน (แหง) ประกาศเปนเขตพืน้ ทีเ่ มืองเกา (เมือง)
2,104
7
2,167
9
2,098
18
2,087
9
5

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

ข-๓๔

ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา
และยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ 3.๑ การบริโภคพื้นฐานตอการใชทรัพยากร (Material Footprint: MF) ของประเทศ และ
การบริโภคพื้นฐานตอการใชทรัพยากรตอคน
การบริโภคพื้นฐานตอการใชทรัพยากร (Material Footprint: MF) หรือเรียกอีกอยาง
หนึ่งวา ฟุตพริ้นทวัสดุหรือรอยเทาวัสดุ เปนตัวชี้วัดปริมาณการใชวัสดุเพื่อสนองตอความตองการบริโภค
ขั้นสุดทาย เชน การบริโภคของภาคครัวเรือน การบริโภคของภาคเอกชน การบริโภคของภาครัฐ ฯลฯ
ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมของแตละประเทศ สามารถแบงออกเปน 4 ประเภทวัสดุ ไดแก
ชีวมวล เชื้อเพลิงฟอสซิล แรโลหะ และแรอโลหะ จากรายงานของ UNEP (ป ค.ศ. 2011) เสนอวาการจัดการ
ทรัพยากรอยางยั่งยืนควรจะกําหนดใหมีอัตราการใชทรัพยากรโลกอยูในระดับ 8 - 10 ตันตอคน เพื่อหลีกเลี่ยง
การสกัดการใชทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้นจํานวนมาก
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 ประเทศไทยยังไมมีหนวยงานใดที่ดําเนินการเรื่องนี้ อยางไรก็ตาม UNEP ไดมี
การศึกษา Material Footprint ระดับนานาชาติแลว โดยไดรวบรวมขอมูลของแตละประเทศไว ซึ่งมีขอมูล
ประเทศไทยรวมอยูดวย ดังนี้
ตารางที่ 2๖

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

ป พ.ศ.
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553

การบริโภคพืน้ ฐานตอการใชทรัพยากร
ตัน
ตันตอคน
437,600,000
6.8
507,200,000
7.8
558,000,000
8.5
558,200,100
8.9
624,500,000
9.4
607,400,000
9.2
619,100,000
9.3
581,000,000
8.7
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
ข-๓๕

ตัวชี้วัดที่ 3.๒ สัดสวนของหนวยงานที่เขารวมดําเนินการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการทีเ่ ปนมิตรกับ
สิ่ง แวดล อม และสัด ส วนปริมาณการจัด ซื้อจัด จา งสิน คา และบริก ารที่เปน มิต รกับ
สิ่งแวดลอม
กรมควบคุมมลพิษ ไดรายงานผลการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) พบวาหนวยงานที่เขารวม
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐเขารวม
ครบทุกหนวยงาน (รอยละ 100) องคกรปกครองสวนทองถิ่น 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)
หนวยงานทีเ่ ขารวมดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
สินคาและบริการทีเ่ ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

จํานวนทัง้ หมด
(หนวยงาน)

จํานวนทีเ่ ขารวมฯ
(หนวยงาน)

รอยละ

170

170

100

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

ภาครัฐ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ. 2559. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม. ฝายคุณภาพสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัติการ. http://ptech.pcd.go.th/gp/
คนวันที่ 21 สิงหาคม 2559

ข-๓๖

ตารางที่ ๒๘ สัดสวนปริมาณการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 (วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)
ลําดับ
1
2

ประเภทสินคา

ปริมาณ
ทั้งหมด
เปนมิตร
รอยละ
660,801.10 370,901.00 56.13
25,100.76
18,106.76 72.14

กระดาษ (รีม)
ผลิตภัณฑลบคําผิด (อัน)
หลอดฟลูออเรสเซนต
3
21,422.00
(หลอด)
4 เครือ่ งเรือนเหล็ก (ตัว)
313.00
5 กระดาษชําระ (มวน)
473,508.54
6 แบตเตอรี่ปฐมภูมิ (แทง)
33,227.00
7 ปากกาไวทบอรด (ดาม)
22,848.00
8 เครือ่ งถายเอกสาร (เครือ่ ง)
161.00
9 เครื่องพิมพ (เครื่อง)
615.00
10 ตลับหมึก (กลอง)
133,212.17
11 สีทาอาคาร (ถัง)
310.00
12 ซองบรรจุภัณฑ (ซอง) 1,486,472.00
13 แฟมเอกสาร (อัน)
149,712.00
14 กลองใสเอกสาร (กลอง)
26,715.00
15 รถยนต (คัน)
372.00
16 น้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) 1,561,716.16
17 น้ํามันหลอลื่น (ลิตร)
83,644.21
18 บริการทําความสะอาด
87.00
บริการเชาเครือ่ งถาย
19
139.00
เอกสาร
20 บริการโรงแรม
227.00
สถานีบริการรถยนต
21
6.00
(เปลี่ยนถายมันหลอลื่น)
สถานีบริการน้ํามัน
22
212.00
เชื้อเพลิง
รอยละของสัดสวนที่เปนมิตรฯ
รวมทุกประเภท

3,584.00 16.73
20.00
32,648.54
29,295.00
4,961.00
23.00
20.00
38,541.00
17.00
736,639.00
108,063.00
2,665.00
234.00
1,520,797.7
2,887.42
12.00

6.39
6.90
88.17
21.71
14.29
3.25
28.93
5.48
49.56
72.18
9.98
62.90
97.38
3.45
13.79

มูลคา
ทั้งหมด เปนมิตร รอยละ
66.26 39.22 59.19
2.15
1.71 79.45
1.60

0.22 13.73

1.52
0.13 8.37
7.57
2.21 29.13
1.08
0.70 64.85
0.36
0.09 23.43
7.65
2.75 35.92
8.14
0.25 3.09
161.46
9.81 6.08
1.47
0.08 5.59
3.72
1.81 48.62
5.26
3.31 62.90
1.60
0.20 12.46
262.44 157.53 60.03
50.36 49.16 97.62
2.73
0.08 3.057
233.63 44.29 18.96

55.00 39.57

60.85

32.91 54.09

23.00 10.13

68.98

22.70 32.92

0

0.00

1.87

122.00 57.55

14.33

0.00

9.34 65.16

๓๓.๔๘

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ. 2559. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม. ฝายคุณภาพสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัติการ. http://ptech.pcd.go.th/gp/
คนวันที่ 21 สิงหาคม 2559
ข-๓๗

0.00

๓๕.๖๖

ตัวชี้วดั ที่ 3.๓ สัดสวนการใชพลังงานตอจีดพี ี (Energy Intensity: EI)
สั ด ส ว นการใช พ ลั ง งานต อ จี ดี พี หรื อ การใช พ ลั ง งานต อ มู ล ค า ผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวม
ภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) หรือเรียกอีกอยางหนึ่งคือ ความเขมขนของการใช
พลังงาน (Energy Intensity: EI) เปนการวัดประสิทธิภาพการใชพลังงานในการผลิตของประเทศ โดย
เปรียบเทียบการใชพลังงานเพื่อใหเกิด GDP 1 หนวย ถาคา EI ลดลง แสดงวามีการใชพลังงานที่มีประสิทธิภาพ
ดีขึ้น จากสถิติขอมูลความเขมขนของการใชพลังงาน ตั้งแตป พ.ศ. 2551 - 2558 พบวาการใชพลังงาน
เพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ 1 หนวยของประเทศไทย มีแนวโนมคอนขางคงที่ อยางไรก็ตาม
ในป พ.ศ. 2558 มีสัดสวนการใชพลังงานตอผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติเทากับ 8.96 พันตันเทียบเทา
น้ํามันดิบตอพันลานบาท ลดลงจาก 8.99 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบตอพันลานบาทในป พ.ศ. 2557 ซึ่ง
แสดงถึงการใชพลังงานของประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตารางที่ ๒๙ สัดสวนการใชพลังงานตอจีดีพี (Energy Intensity: EI) หรือความเขมขนของการใช
พลังงาน ป พ.ศ. 2551 - 2558
ป พ.ศ.

หนวย : พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ, KTOE/พันลานบาท
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: สํานัก งานนโยบายและแผนพลังงาน. 2559. Knowledge Management EPPO KM.
http://km.eppo.go.th/index.php คนวันที่ 21 สิงหาคม 2559
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน. 2559. รายงานสถิตพิ ลังงานรายป 2558.
http://www.eppo.go.th/index.php/th/informationservices/ct-menu-item-56?orders
[publishUp]=publishUp&issearch=1 คนวันที่ 21 สิงหาคม 2559

ข-๓๘

ตัวชี้วัดที่ 3.๔ รอยละของจํานวนฟารมที่ไดรับการรับ รองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สําหรับพืช (Good Agriculture Practices : GAP) และรอยละของพื้นที่เกษตรอินทรีย
การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช ในที่นี้หมายถึง การรับรอง
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร หรือเครื่องหมายรับรอง “Q” (Q มาจากคําวา Quality) ที่หนวยงาน
ในกระทรวงเกษตรและสหกรณใชในการใหการรับรองระบบหรือสินคาเกษตรและอาหารเพื่อแสดงถึง
ความมีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีความปลอดภัย โดยแบงการรับรองเปน 2 ประเภทคือ
1. การรับรองสินคา (Product Certificate) หมายถึง การตรวจสอบใหการรับรองสินคา
ที่เปนผลิตภัณฑสุดทาย และแสดงเครื่องหมายรับรอง “Q” ไวที่ฉลาก สิ่งบรรจุ หีบหอ สิ่งหอหุม สิ่งผูกมัด
หรือบนสินคาได
2. การรับรองระบบ (System Certification) หมายถึง การตรวจประเมินใหการรับรอง
ระบบการผลิตโดยครอบคลุมกระบวนการผลิตสินคาเกษตรและอาหารใหไดมาตรฐานที่ใชในการรับรอง
เชน CoC GAP GMP HACCP ฯลฯ ซึ่งไมสามารถแสดงเครื่องหมายรับรอง “Q” ที่ตัวสินคา แตใหแสดงที่
สวนอื่น 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
รอตรวจ
ตรวจแปลงใหม
ตรวจติดตาม
ตรวจตออายุ
ไดรับการรับรอง

จํานวน (ราย)
4,768
9,302
11,142
10,575
129,919

จํานวน (แปลง)
6,532
14,008
14,062
12,336
165,197

จํานวน (ไร)
41,644
67,635
94,366
68,987
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-๓๙

ตารางที่ ๓๑ จํานวนราย และขนาดพืน้ ทีท่ เี่ ขาสูระบบการตรวจรับรองแหลงผลิตพืชอินทรีย
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2559
รายการ

รอตรวจ
ตรวจแปลงใหม
ตรวจติดตาม
ตรวจตออายุ
ไดรับการรับรอง

จํานวน (ราย)
188
344
4
65
416

จํานวน (แปลง)
196
434
4
67
431

จํานวน (ไร)
4,749
5,471
35
1,113
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
สิ่งแวดลอ มภายในโรงงานอุ ตสาหกรรมที่ ยึด มั่นในการประกอบกิจ การที่เป นมิ ตรกั บสิ่ง แวดล อ มเพื่ อ
การพัฒ นาที่ยั่งยื น โดยมุ งเน นเรื่ องการพั ฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และการบริห ารจัดการ
สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง 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
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5

ระดับ
ความมุงมั่นสีเขียว
ปฏิบัติการสีเขียว
ระบบสีเขียว
วัฒนธรรมสีเขียว
เครือขายสีเขียว
รวม

จํานวนสถานประกอบการ (แหง)
17,132
5,172
4,049
93
13
26,459

หมายเหตุ: * ขอมูลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 29 กรกฎาคม 2559
ที่มา: สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 2559. โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว. สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม.
http://www.greenindustry.go.th/ คนวันที่ 21 สิงหาคม 2559
ข-๔๐

ตัวชี้วดั ที่ 3.๖ พืน้ ทีท่ ี่ไดรบั การพัฒนาสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจํานวน 15 พื้นที่
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เนนการแกไขปญหาแบบบูรณาการในดานตางๆ
ควบคูกันไป เช น การกํ าหนดผั งเมื องสํ าหรั บพื้นที่อุตสาหกรรมตามศักยภาพของพื้นที่ การจัดระบบ
สาธารณูปโภค การปรับปรุงกฎหมายและเขมงวดการแกไขมลพิษจากโรงงาน การสงเสริมหลักการ ๓Rs
การสงเสริมการจัดการกากอุตสาหกรรม โดยแบงระยะการดําเนินการเปน ๔ ระยะคือ ระยะที่ ๑ เนนการ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมดานมลพิษอากาศ น้ําเสีย มลพิษตอสุขภาพของประชาชน ระยะที่ ๒ ยกระดับ
สถานที่ประกอบการและกระบวนการผลิตใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และผลิตภัณฑสีเขียว สงเสริมการใช
ทรัพยากรและพลังงานแบบพึ่งพาอาศัยกัน และการจัดการกากอุตสาหกรรม ระยะที่ ๓ ยกระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจและความเปนอยูของประชาชนใหมีความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน และระยะสุดทาย ลดการเกิด
กาซเรือนกระจก
กระทรวงอุ ต สาหกรรมได ม อบหมายกรมโรงงานอุ ตสาหกรรม (กรอ.) และการนิ ค ม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ดําเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
- การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ 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 อมตะซิตี้ อมตะนคร
หนองแค ลาดกระบัง บางพลี และบางปะอิน และในป พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ไดดําเนินการพัฒนายกระดับ
นิคมอุตสาหกรรมสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพิ่มใน ๗ นิคมอุตสาหกรรม ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา
สงขลา สมุทรสาคร ระยอง พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และกลุมนิคมอุตสาหกรรมและทาเรืออุตสาหกรรม
ในพื้นที่มาบตาพุด
- การจัดทําแผนแมบทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ๕ จังหวัดนํารอง ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ไดแก จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปราจีนบุรี
และฉะเชิงเทรา
ทั้งนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดดําเนินการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และขยายพื้นที่จัดทําแผนแมบทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ครอบคลุมจังหวัด
ที่มีศักยภาพสูงในการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมจํานวน ๑๐ จังหวัด ไดแก ชลบุรี ราชบุรี นครปฐม ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแกน สุราษฎรธานี และสงขลา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
แบบบูรณาการกับหนวยงานในพื้นที่ 15 จังหวัด โดยเริ่มจาก 5 จังหวัดนํารอง (สมุทรปราการ สมุทรสาคร
ระยอง ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี) และในพื้นที่เปาหมาย 10 จังหวัดที่ไดมีการจัดทําแผนแมบทการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (จังหวัดปทุมธานี นครปฐม ชลบุรี ราชบุรี
ข-๔๑

พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแกน สงขลา และสุราษฎรธานี) และจัดทําแผนแมบทและ
แผนปฏิบัติการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ไดแก จังหวัดมุกดาหาร ตาก ตราด
และสระแกว เพื่อใหภาคสวนที่เกี่ยวของมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน และนําไปสูการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศอยางเปนระบบ
อางอิงจาก: สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงอุ ต สาหกรรม. 2559. การประชุ ม คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ น
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศครั้งที่ 1/2559. วันศุกรที่ 15 กรกฎาคม 2559.
เวลา 13.30 - 16.00 น .ณ หองประชุม ชั้น 2 อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดที่ 3.๗ จํานวนแหลงทองเที่ยวและสถานประกอบการที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการทองเทีย่ วไทย
กรมการทองเที่ยว ไดจัดทํามาตรฐานการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2546 - 2558 ซึ่งมีจํานวน
56 มาตรฐาน โดยประกาศใชแลว 52 มาตรฐาน ประกอบดวย มาตรฐานที่พัก 6 มาตรฐาน มาตรฐาน
บริการทองเที่ยว 16 มาตรฐาน มาตรฐานกิจกรรมดานการทองเที่ยว 13 มาตรฐาน มาตรฐานแหลง
ท อ งเที่ ย ว 15 มาตรฐาน และมาตรฐานธุ ร กิ จ นํ า เที่ ย วและมั ค คุ เ ทศก 2 มาตรฐาน และอยู ร ะหว า ง
ดําเนินการ 4 มาตรฐาน นอกจากนี้ ไดจัดทํามาตรฐานอาเซียน 6 มาตรฐาน เสร็จ เรียบรอยแลวคือ
ASEAN Spa Services Standard (มาตรฐานการใหบริการสปาของอาเซียน) ASEAN Green Hotel
Standard (มาตรฐานโรงแรมสีเขียวของอาเซียน) ASEAN Homestay Standard (มาตรฐานโฮมสเตยของ
อาเซียน) ASEAN Public Restroom Standard for Tourism (มาตรฐานหองน้ําสาธารณะของอาเซียน)
ASEAN Clean Tourist City Standard (มาตรฐานเมืองทองเที่ยวสะอาดของอาเซียน) และ ASEAN
Community Based Tourism Standard (มาตรฐานทองเที่ยวเชิงชุมชนของอาเซียน)
อางอิงจาก: กรมการทองเที่ยว. 2559. มาตรฐานการทองเที่ ยวไทย. กลุมมาตรฐานการทองเที่ยว
สํานักพัฒนาการบริการทองเที่ยว. http://thaits.org/tts_pr/ คนวันที่ 21 สิงหาคม 2559

ข-๔๒

ตารางที่ 3๓ จํานวนสถานประกอบการที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ป พ.ศ. 2554 - 2558
มาตรฐาน
ดานทีพ่ กั เพื่อการทองเทีย่ ว
มาตรฐานที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท
(Homestay Standard)
มาตรฐานโรงแรม (Hotel Standard)
มาตรฐานสถานพักตากอากาศ (Resort
Standard)
มาตรฐานบริการหองชุด (Serviced
Apartment Standard)
มาตรฐานเกสตเฮาส (Guesthouse
Standard)
มาตรฐานที่พักเพื่อการทองเที่ยวแบบพํานัก
ระยะยาว (Longstay Standard for
Tourism)
ดานบริการเพือ่ การทองเทีย่ ว
มาตรฐานบริการอาหารเพื่อการทองเที่ยว
(Food Services Standard)
มาตรฐานหองน้ําสาธารณะเพื่อการทองเทีย่ ว
ระดับสากล (Public Restroom Standard
for Tourism : International Level)
มาตรฐานเรือรับจางนําเที่ยว (Tourist
Boat Standard)
มาตรฐานเรือภัตตาคาร (Restaurant
Cruise Standard)
มาตรฐานการบริการอาหารฮาลาล
เพื่อการทองเที่ยว (Halal Food Services
Standard for Tourism)

ป พ.ศ.
หนวย
2554 2555 2556 2557 2558
46

53

41

49

53

แหง

25
36

9
19

57
53

26
37

15
26

แหง
แหง

-

-

-

-

-

แหง

-

-

-

-

-

แหง

5

-

4

5

1

แหง

40

38

60

60

68

แหง

14

12

15

12

16

แหง

67

๕๓

๑๐๘

๑๑๖

๑๑๙

ลํา

5

5

5

5

4

ลํา

69

65

74

65

107

แหง

ข-๔๓

ตารางที่ 3๓ จํานวนสถานประกอบการที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ป พ.ศ. 2554 - 2558 (ตอ)
มาตรฐาน
ดานบริการเพื่อการทองเทีย่ ว (ตอ)
มาตรฐานรานอาหารฮาลาลขนาดเล็ก
เพื่อการทองเที่ยว (Halal Restaurant
Standard for Tourism (Small)
มาตรฐานการใหบริการในสถานที่จําหนาย
ของที่ระลึก ประเภทสินคาอัญมณี
(Souvenir Shop Service Standard for
Tourism - Gem Stone Products)
มาตรฐานศูนยบริการขอมูลสําหรับนักทองเที่ยว
(Tourism Information Standard)
มาตรฐานอาชีพดานการทองเที่ยว
ของผูประกอบอาหาร
มาตรฐานแพบริการเพื่อการทองเที่ยว
(Tourist Service Rafting Standard)
มาตรฐานการบริการรถตูปรับอากาศสําหรับ
นักทองเที่ยว (Van Service Standard For
Tourism)
มาตรฐานการบริการนักทองเที่ยว
ที่เปนคนพิการ ผูสูงอายุ
มาตรฐานการจัดบริการในสถาน
ประกอบการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
มาตรฐานการใหบริการและความปลอดภัยใน
ศูนยการคาเพื่อการทองเที่ยว (Service and
Safety Standard in Shopping Center for
Tourism)
มาตรฐานการบริการรถโดยสาร
เพื่อการทองเที่ยว
มาตรฐานรานอาหารรถเข็น แผงลอย
เพื่อการทองเที่ยว

ป พ.ศ.
หนวย
2554 2555 2556 2557 2558
-

-

-

-

-

แหง

6

๔

๒๘

๓๓

20

แหง

-

-

4

7

4

แหง

-

-

-

-

-

แหง

-

-

7

17

5

หลัง

-

-

-

202

43

คัน

-

-

20

-

-

แหง

-

-

-

-

-

แหง

-

-

-

10

4

แหง

-

-

-

-

122

คัน

-

-

-

-

-

-

ข-๔๔

ตารางที่ 3๓ จํานวนสถานประกอบการที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ป พ.ศ. 2554 - 2558 (ตอ)
มาตรฐาน
ดานกิจกรรมเพื่อการทองเทีย่ ว
มาตรฐานกิจกรรมเดินปา (Hiking Standard)
มาตรฐานกิจกรรมลองแกง (Rafting
Standard)
มาตรฐานกิจกรรมดูนก (Bird Watching
Standard)
มาตรฐานกิจกรรมดําน้ํา (Diving Standard)
มาตรฐานกิจกรรมดูผีเสื้อ
(Butterfly Observation Standard)
มาตรฐานกิจกรรมดูพรรณไมปา
(Flora Observation Standard)
มาตรฐานการจัดกิจกรรมคายพักแรม
(Camping Standard)
มาตรฐานกิจกรรมเรือแคนู-คายัค
(Canoe-Kayak Standard)
มาตรฐานการจัดกิจกรรมปางชางเพื่อ
การทองเที่ยว (Elephant Camp Standard
for Tourism)
มาตรฐาน Eco Lodge
มาตรฐานกิจกรรม Adventure Park
มาตรฐานการจัดกิจกรรมเจ็ทสกี
เพื่อการทองเที่ยว
มาตรฐานผูชํานาญการดานกิจกรรมปนหนาผา
เพื่อการทองเที่ยว
มาตรฐานกิจกรรมจักรยานเพื่อการทองเที่ยว
รวม

ป พ.ศ.
หนวย
2554 2555 2556 2557 2558
3
4

-

1
๖

3
-

5
๓

แหง
แหง

-

-

-

1

3

แหง

-

-

1
-

1
1

-

แหง
แหง

-

-

-

1

3

แหง

3

5

๑

๗

๗

แหง

1

-

๔

๔

-

แหง

3

3

๓

๒

๔

แหง

5
-

2
-

-

6
-

5
-

แหง
แหง
แหง

-

-

-

-

-

แหง

337

275

505

686

647

-

ที่มา: กรมการท อ งเที่ ย ว. 2559. มาตรฐานการท อ งเที่ ย วไทย. กลุ ม มาตรฐานการท อ งเที่ ย ว
สํานักพัฒนาการบริการทองเที่ยว. http://thaits.org/tts_pr/ คนวันที่ 21 สิงหาคม 2559

ข-๔๕

ตารางที่ 3๔ จํานวนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการรับรองมาตรฐานป พ.ศ. 2554 - 2558
หนวย : แหง
ป พ.ศ.

แหลงทองเที่ยวที่ไดการรับรองมาตรฐาน

2554 2555 2556 2557 2558

แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ

-

-

4

-

-

แหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (น้ําพุรอนธรรมชาติ)

-

-

4

1

-

แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ

-

-

๑๑

3

1

แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร

-

-

4

2

4

แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

-

-

-

2

1

แหลงทองเที่ยวเพื่อนันทนาการ

-

-

6

5

8

แหลงทองเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ

-

-

-

2

7

แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทน้ําตก

-

-

๕

๑

๔

แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทเกาะ

-

-

-

-

-

แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทแกง

-

-

-

-

-

แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทถ้ํา

-

-

๑

-

-

มาตรฐานแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร

-

-

4

3

13

แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทธรณีสัณฐาน

-

-

1

-

-

แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทชายหาด

-

-

5

-

2

การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว

-

-

-

-

-

เมืองทองเที่ยวสะอาด

-

-

-

-

-

0

0

45

19

40

รวม

ที่มา: กรมการท อ งเที่ ย ว. 2559. มาตรฐานการท อ งเที่ ย วไทย. กลุ ม มาตรฐานการท อ งเที่ ย ว
สํานักพัฒนาการบริการทองเที่ยว. http://thaits.org/tts_pr/ คนวันที่ 21 สิงหาคม 2559

ข-๔๖

ตัวชี้วัดที่ 3.8 ประกาศใช ก ฎระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การเข า ถึ ง และแบ ง ป น ผลประโยชน ที่ ค รอบคลุ ม
ทรัพยากรชีวภาพ
ประเทศไทยในฐานะภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ จะตองดําเนินการ
ตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ เรื่องการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรม รวมถึงตอง
เตรียมการรองรับสนธิสัญญาระหวางประเทศฉบับใหม ภายใตอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
คือ พิธีสารนาโงยาวาดวยการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบงปนผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการใช
ประโยชนทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรมและเทาเทียม ซึ่งพิธีสารดังกลาวมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่
12 ตุลาคม 2557 และประเทศไทยไดลงนามรับรองพิธีสารนาโงยาฯ แลว เมื่อวันที่ 31 มกราคม ๒๕๕๕
โดยพันธกรณีหนึ่งที่จะตองดําเนินการคือ การจัดทํากฎระเบียบในการกํากับดูแลการใหอนุญาตเขาถึงและ
กําหนดเงื่อนไขในการแบงปนผลประโยชนจากการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม เพื่อใหเกิดการคุมครอง
ทรัพยากรพั นธุ ก รรมของประเทศ ซึ่ งแผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.
2558 - 2564 ได ร ะบุ เ รื่ อ งกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข อ งในการกํ า กั บ ดู แ ลเรื่ อ งการเข า ถึ ง และแบ ง ป น
ผลประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรม ทรัพยากรชีวภาพ และความรูตามธรรมเนียมประเพณียังมีไมครอบคลุม
ในทุกภาคสวน โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนาที่ใชทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น
และการแบงปนผลประโยชนที่เกิดขึ้นในขั้นตอนตางๆ
อางอิงจาก: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2558. แผนแมบทบูรณาการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558 - 2564. ฝายความหลากหลายทางชีวภาพ.

ข-๔๗

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
เพิ่มมากขึ้นในภาคเศรษฐกิจตางๆ 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
ปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจก
ภาคกิจกรรม
ภาคพลังงาน
ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม
ภาคการเกษตร
ภาคการเปลี่ยนแปลงการใชพื้นที่
และปาไม
ภาคของเสีย
ทั้งหมด
(ไมรวมภาคการเปลี่ยนแปลง
การใชพนื้ ทีแ่ ละปาไม)
ทั้งหมด
(รวมภาคการเปลี่ยนแปลง
การใชพนื้ ทีแ่ ละปาไม)

(ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (MtCO2eq))

รอยละ (%)

พ.ศ. 2543

พ.ศ. 2554

153.96
15.4
41.91

222.94
18.23
52.92

เพิ่มขึ้น 44.8
เพิ่มขึ้น 18.4
เพิ่มขึ้น 26.3

-12

-70.94

ลดลด 491.2

9.46

11.43

เพิ่มขึ้น 20.8

220.73

305.52

เพิ่มขึ้น 38.4

208.73

234.58

เพิ่มขึ้น 12.4

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2558. รายงานความกาวหนา
ราย 2 ปฉบับที่ 1 และการจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศไทย. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม.
ข-๔๘

ตัวชี้วดั ที่ 4.2 สัดสวนพลังงานหมุนเวียนตอการใชพลังงานขัน้ สุดทายเพิม่ ขึน้ เปนอยางนอยรอยละ 25
สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนตอการใชพลังงานขั้นสุดทายของประเทศไทยมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นในชวงป พ.ศ. 2550 - 2553 และลดลงในป พ.ศ. 2554 - 2555 เนื่องจากเกิดมหาอุทกภัย
ทําใหมีการใชพลังงานหมุนเวียนลดลง อยางไรก็ดี สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนเพิ่มกลับขึ้นมาอีก
ภายหลังจากสถานการณกลับเขาสูภาวะปกติ กอนจะมีแนวโนมลดลงอีกครั้งตั้งแตป พ.ศ. 2557 เปนตนมา
เนื่องจากปจจัยราคาน้ํามันตลาดโลกปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง ทําใหการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลกลับมาเพิ่ม
สูงขึ้น และสงผลใหสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนตอการใชพลังงานขั้นสุดทายมีแนวโนมลดลง โดยปจจุบัน
ในป พ.ศ. 2558 สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนตอการใชพลังงานขั้นสุดทายอยูที่รอยละ 16.54
ตารางที่ 36 สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนตอการใชพลังงานขั้นสุดทาย พ.ศ. 2551 - 2558
หนวย : พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ, KTOE
ป พ.ศ.
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558

การใชพลังงาน
หมุนเวียน
12,245
12,455
13,419
13,138
12,976
13,978
14,729
14,037

การใชพลังงาน
ขั้นสุดทาย
67,154
68,918
72,579
74,734
78,388
80,061
82,802
84,846

สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียน
(รอยละ)
18.23
18.07
18.49
17.58
16.55
17.46
17.79
16.54

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน. ๒๕๕๙. สถิตพิ ลังงาน พ.ศ. 2550 - 2558. (ฐานขอมูลใน
รูปไฟล) กระทรวงพลังงาน.
ตัวชี้วัดที่ 4.3 จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบูรณาการการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศไวในแผนพัฒนาทองถิ่น
การดําเนินมาตรการการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทยไดใหความสําคัญ
กับการพัฒนาเมืองและชุมชนเพื่อมุงสูสังคมคารบอนต่ํา โดยไดมีการจัดทําโครงการพัฒนาเมืองและชุมชน
เพื่อมุงสูสังคมคารบอนต่ํา ตั้งแตในป พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ ดังนี้
1. โครงการสงเสริมการจัดทํารอยเทาคารบอนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อมุงสู
การเปนเมืองคารบอนต่ํา เริ่มดําเนินงานมาตั้งแตป 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
ข-๔๙

เชื้อเพลิงตางๆ โครงการจัดการขยะ และโครงการดานการอนุรักษปา นอกจากนี้ ในแตละพื้นที่มีการจัด
“โครงการประกวดเทศบาลไทย ใสใจลดโลกรอน” เพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่มีผลการปฏิบัติที่ดีดานการลดการปลอยกาซเรือนกระจก โดยในป พ.ศ. 2558 องคกรที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ
อันดับที่ 1 คือ เทศบาลตําบลสอง จังหวัดแพร
2. โครงการจัดทําขอมูลปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกระดับเมืองเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาสูเมืองคารบอนต่ํา เริ่มดําเนินงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเครื่องมือ
และฐานขอมูลปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกระดับเมือง พรอมทั้งสงเสริมใหองคกรที่เขารวมมีความรู
ความเขาใจเรื่องการจัดขอมูลกาซเรือนกระจกระดับเมือง และสามารถพัฒนาแนวทางหรือแผนปฏิบัติการ
เพื่อนําไปสูการเปนเมืองลดกาซเรือนกระจก หรือเมืองคารบอนต่ําตอไป โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2558
- 2559 จํานวนเมืองและเทศบาลที่เขารวมโครงการมีทั้งสิ้น 39 แหง
3. โครงการการพัฒนาแนวทางการรายงานขอมูลกาซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ
และแผนการลดกาซเรือนกระจกที่เหมาะสม สืบเนื่องจากการที่โครงการการพัฒนาสู เมืองคารบอนต่ํา
ประสบความสําเร็จเปนอยางดี อบก. และหนวยงานที่เกี่ยวของจึงริเริ่มดําเนินการในมิติที่ใหญขึ้น กลาวคือ
การจัดทําแนวทางการลดกาซเรือนกระจกที่ครอบคลุมในทุกภาคสวนของเมืองยกระดับ (Scale - up) หรือ
เมืองที่มีขนาดใหญ และขยายผลไปยังเมืองตาง ๆ เพื่อสนับสนุนประเทศไทยไปสูการเปนเศรษฐกิจและ
สังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอไป โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 อบก. ไดเริ่มดําเนิน
โครงการรวมกับ 2 จังหวัดนํารอง ไดแก กรุงเทพมหานคร และภูเก็ต
ตารางที่ 37 จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมโครงการพัฒนาเมืองและชุมชนเพื่อมุงสู
สังคมคารบอนต่ํา ป พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙
หนวย : แหง
ชื่อโครงการ
2554 2555 2556 2557 2558 2559
โครงการสงเสริมการจัดทําคารบอนฟุตพริ้นท
4
23
19
29
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงการจัดทําขอมูลปริมาณการปลอย
3
18
31
กาซเรือนกระจกระดับเมือง
โครงการการพัฒนาแนวทางการรายงาน
ขอมูลกาซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ
2
และแผนการลดกาซเรือนกระจกที่เหมาะสม
โครงการตนแบบ T-VER เพื่อมุงสูเมือง
5
คารบอนต่ํา
หมายเหตุ: โครงการการพัฒนาแนวทางการรายงานขอมูลกาซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญและ
แผนการลดกาซเรือนกระจกที่เหมาะสม ไดเริ่มดําเนินโครงการรวมกับ 2 จังหวัดนํารอง ไดแก
กรุงเทพมหานคร และภูเก็ต
ที่มา: องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก. 2559. การดําเนินโครงการตางๆ ของ อบก. เพื่อสนับสนุน
การเปนเมืองคารบอนต่ํา. (เอกสารอัดสําเนา)
ข-๕๐

ตัวชี้วดั ที่ 4.4 องคกรหรือเครือขายรองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในพืน้ ทีช่ มุ ชน
- เครือขายโลกรอน โดยกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
- โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงคลดโลกรอนดวยการสุขาภิบาลอยางยั่งยืนและเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเริ่มดําเนินงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2553 เปนตนมา
โดยมี วั ตถุ ประสงค เพื่ อส งเสริ มให สถานบริ การสาธารณสุ ขในสั งกั ดสํ านั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข
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
ด า นการชดเชยคาร บ อนจากภาคป า ไม ที่ มี เ กษตรกรเครื อ ข า ยชุ ม ชนอิ น แปงใน ๕ จั ง หวั ด ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื อเข าร วมโครงการ โดยเปนความรวมมือระหวางคณะวิท ยาศาสตร มหาวิท ยาลัย
มหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท (Michigan State
University) ประเทศสหรัฐอเมริกา และเครือขายเกษตรกรชุมชนอินแปง
(ที่มา: http://www.greenistasociety.com/news_detail.php?newsid=9 คนวันที่ 25 สิงหาคม 2559)
- โครงการสงเสริมการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อลดภาวะโลกรอน กรณีศึกษา
พื้นที่ตําบลแมยวม อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน โดยองคกรพัฒนาและสงเสริมงานบริการเพื่อสังคม
(อพส.) มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาองคความรูและระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีสวนรวมของ
ชุมชน สรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ปจจุบันมีชุมชนเขารวมโครงการทั้งหมด 7 หมูบาน จาก
ทั้งหมด 13 หมูบาน
(ที่มา: http://www.thaihealth.or.th/content/19211-‘แมยวม’ ตนแบบชุมชนโลกรอน%/20รวมใจ
อนุรักษ%20ดิน-น้ํา-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) เปนชุมชนที่มีการปรับตัวเพื่อรักษาระบบนิเวศจากการกัดเซาะชายฝง
เครือขายรักษอาวไทยตอนบนประสบความสําเร็จในการฟนฟูพื้นที่ปาชายเลน รุกคืบสูทองทะเลกวาหลายรอยไร
กิจกรรมการปกไมไผชะลอคลื่นนี้เปนกิจกรรมที่เครือขายชวยกันรักษาระบบนิเวศชายฝงปองกันการกัดเซาะ
ชายฝง และปลูกปาชายเลนหลังแนวไมไผเพื่อยึดดินตะกอน เปนการเพิ่มพื้นที่ปาชายเลนรุกออกไปจาก
ข-๕๑

แนวชายฝง องคความรูและวิธีปฏิบัติไดรับการยอมรับและขยายพื้นที่ถึง 20 หมูบาน ใน 5 จังหวัดชายฝง
อาวไทย
(ที่มา: http://www.climate.onep.go.th/wp content/uploads/2015/01/draftเอกสารเผยแพร_best-practice3.pdf คนวันที่ 25 สิงหาคม 2559)
- เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม (มุกดาหาร อํานาจเจริญ ยโสธร และรอยเอ็ด) เปนชุมชนที่มี
การปรับตัวโดยการจัดการทรัพยากรอยางประณีตขณะอยูรวมกับภัยแลง อาศัยการสังเกตธรรมชาติอยางลึกซึ้ง
ประสบความสําเร็จในการปรับปรุงพันธุขาวทนแลง ผลผลิตสูง จัดการพันธุขาวเขากับระบบน้ําในไรนา รวมถึง
การจัดการนวัตกรรมองคกรเชื่อมโยงงานวิจัยชุมชนเขากับการจัดการไรนา และการตลาดเพื่อรองรับภัยแลง
(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
ปรั บ ตั ว โดยการพั ฒ นาชุ ม ชนเพื่ อ อยู ร ว มกั บ น้ํ า ท ว มซ้ํ า ซาก ชุ ม ชนแม ร ะวานพั ฒ นาชุ ม ชนบนแนวคิ ด
เศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินวิถีการผลิตอยางสอดคลองกับธรรมชาติ ชุมชนประสบความสําเร็จในการจัดการ
น้ําปาไหลหลากดวยฝายชะลอน้ํากวาพันฝาย และจัดการน้ําลนตลิ่งแมน้ําวังดวยการใหน้ําไหลผานตาม
ธรรมชาติ โดยปรับเปลี่ยนระบบการผลิตใหสอดคลองกับชวงน้ําทวม พัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชน
ในการคาดการณความเสี่ยง เปนการพัฒนาชุมชนในรูปแบบที่สามารถอยูรวมกับภัยพิบัติไดอยางสอดคลอง
(ที่มา : http://www.climate.onep.go.th/wp-content/uploads/2015/01/draftเอกสารเผยแพร_best-practice3.pdf คนวันที่ 25 สิงหาคม 2559)
ตัวชี้วัดที่ 4.5 จํ า นวนประชากรที่ เ สี ย ชี วิ ต สู ญ หาย ได รั บ บาดเจ็ บ หรื อ ต อ งโยกย า ย/อพยพ
เนื่องมาจากผลของภัยพิบัติทางธรรมชาติตอประชากร 100,000 คน
- อุทกภัย ประเทศไทยประสบปญหาอุทกภัยเปนประจําทุกป และไดรับความเสียหาย
เปนอยางมาก ซึ่งมีสาเหตุมาจากอิทธิพลของรองความกดอากาศต่ํากําลังแรงพาดผานภาคเหนือ ภาคกลาง
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอาวไทย
ทําใหมีฝนตกหนักและเกิดน้ําทวมในหลายจังหวัด ประชาชนไดรับความเดือดรอน สาธารณประโยชนและ
ทรัพยสินของประชาชนไดรับความเสียหาย และในระยะหลังปญหาอุทกภัยเริ่มมีความรุนแรงมากขึ้น
มีมูลคาความเสียหายสูงมากขึ้น
- ภัยแลง ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม การขาดแคลนน้ําจึงสงผลกระทบอยาง
รุนแรงตอประชาชนที่ประกอบอาชีพการเกษตร และจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ทําใหฤดูฝนสั้นขึ้น ซึ่งหมายถึงฤดูแลงจะยาวนานขึ้น และพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยจะมีปริมาณฝนตก
นอยลง สงผลใหปริมาณน้ําในเขื่อนและอางเก็บน้ําทั่วประเทศมีปริมาณไมเพียงพอสําหรับประชาชนที่จะ
นํามาใชอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน ปญหาที่จะเกิดตามมาคือ
ภาวะแหงแลงและการขาดแคลนนํ้า ทําใหประชาชนตองประสบกับความเดือดรอนในหลายพื้นที่
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ตารางที่ 38 จํานวนประชากรที่เสียชีวิต ไดรับบาดเจ็บ เนื่องมาจากผลของภัยพิบัติทางธรรมชาติ: อุทกภัย
ป พ.ศ.
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552

จํานวน
(ครั้ง)

(จังหวัด)

5
17
12
12
6
13
6
5

72
66
59
63
58
54
65
64

บาดเจ็บ
(คน)
10
3
1,462
17
16
22

ความเสียหาย
เสียชีวติ
มูลคาความเสียหาย
(คน)
(ลานบาท)
216
13,385.32
44
2,050.26
28
850.65
75
5,982.28
446
9,627.41
36
1,687.86
113
7,601.79
53
5,252.61

ที่มา: “สถิติภัยพิบัติยอนหลัง 10 ป ของภัยแตละประเภทในประเทศไทย”
http://www.thaipublica.org/wp-content/uploads/2012/10/สถิติภัยพิบัติของไทย.pdf
คนวันที่ 25 สิงหาคม 2559
ตารางที่ 39 จํานวนประชากรที่เสียชีวิต ไดรับบาดเจ็บ เนื่องมาจากผลของภัยพิบัติทางธรรมชาติ: ภัยแลง
ป พ.ศ.
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552

จํานวน
จังหวัด
68
63
64
71
61
66
61
62

ผูป ระสบภัย (คน)
12,841,110
5,939,282
8,388,728
11,147,627
11,862,358
16,754,980
135,298,895
17,353,358

ความเสียหาย
พืน้ ทีก่ ารเกษตร (ไร)
2,071,560
484,189
1,480,209
13,736,660
578,753
1350,118
524,999
594,434

มูลคา (ลานบาท)
508.78
174.33
190.67
7,565.86
495.26
198.30
103.90
108.35

ที่มา: “สถิติภัยพิบัติยอนหลัง 10 ป ของภัยแตละประเภทในประเทศไทย”
http://www.thaipublica.org/wp-content/uploads/2012/10/สถิติภัยพิบัติของไทย.pdf
คนวันที่ 25 สิงหาคม 2559
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ตัวชี้วัดที่ 4.6 จํานวนความรวมมือกับตางประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีกิจกรรม
การดําเนินงานในแตละป
ในป พ.ศ. 2558 หนวยงานที่เกี่ยวของมีการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนและสงเสริมความรวมมือ
กับตางประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนี้
• กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานกลาง
ประสานความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนดานสิ่งแวดลอม โดยสนับสนุนการดําเนินการภายใต
ประชาคมอาเซียนดานสิ่งแวดลอม และแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนดานสิ่งแวดลอม
ระยะ 10 ป (พ.ศ. 2559 - 2568) ที่ผานมา มีการดําเนินงานความรวมมือกับตางประเทศ เชน จัดทํา
กรอบแนวทางในการดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายหลังการเปนประชาคมอาเซียน
ใน ป พ.ศ. 2558 เพื่อใหประเทศไทยไดรับประโยชนจากการเปนประชาคมอาเซียน และสามารถปกปอง
คุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ จัดทําหนังสือความรวมมือ
อาเซียนดานสิ่งแวดลอม จั ดตั้ งเครื อขายฝ กอบรมนานาชาติ ดานทรัพยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล อม
ในอาเซียน และจัดทําหลักสูตรคูมือผูสอนการฝกอบรมดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในระดับอาเซียน สําหรับใชในการพัฒนาองคความรูและเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมให บุค ลากรภาครัฐ และผู ที่เกี่ยวของทั้งภายในประเทศ และประเทศสมาชิก อาเซี ยน
จํานวน 10 หลักสูตร เปนตน
- กรมควบคุมมลพิษ รวมมือทางวิชาการกับประเทศญี่ปุนในการพัฒนาระบบทําเนียบ
การปลอยและเคลื่อนยายมลพิษของประเทศไทย (Pollutant Release and Transfer Register: PRTR)
ซึ่งในระบบการรายงานขอมูลการปลดปลอยสารมลพิษจากแหลงกําเนิดสูสิ่งแวดลอม และขอมูลการเคลื่อนยาย
น้ําเสียหรือของเสียจากสถานประกอบการเพื่อบําบัดหรือกําจัด เพื่อเผยแพรใหสาธารณชนรับทราบ และนําขอมูล
ไปใชประกอบการวางแผนจัดการมลพิษในพื้นที่ไดอยางเหมาะสม ขณะนี้อยูระหวางการพัฒนาระบบ PRTR
ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
- กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีบทบาทและหนาที่เกี่ยวกับการอนุรักษ
ส ง เสริ ม และฟ น ฟู ท รั พ ยากรป า ไม สั ต ว ป า และพั น ธุ พื ช ในเขตพื้ น ที่ ป า อนุ รั ก ษ ป จ จุ บั น ภารกิ จ ด า น
การตางประเทศไดเขามามีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินงานดังกลาว ในการกําหนดนโยบาย
ทาทีและแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงานความรวมมือดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ระหวางประเทศ อาทิ การดําเนินงานภายใตกรอบความรวมมือในระดับตางๆ การอนุวัตตามสนธิสัญญา
อนุสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของ ที่ผานมา มีการดําเนินโครงการความรวมมือระหวาง
ประเทศ ๑ โครงการคือ โครงการสัมมนาเพื่อการหารือความรวมมือระหวางประเทศในการอนุรักษปาและ
สัตวปา ๑ ระหวางประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา : กลุมปาดงพญาเย็น - เขาใหญ และโครงการ
ความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศ ๑๐ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ
- กรมปาไม โดยสํานักความรวมมือดานการปาไมระหวางประเทศ ไดดําเนินงานตาม
แผนงานจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - Cultural Community) ดังนี้ เขารวม
จัดทําแผนงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลตอวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนที่
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พึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติ รวมกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ภายใตการดําเนินงานของ ASEAN Social
Forestry Network (ASFN) ศึกษาวิจัยเพื่อกําหนดเกณฑและตัวชี้วัดสําหรับการจัดการปาไมอยางยั่งยืน
ภายใตการสนับสนุนขององคการปาไมเขตรอนระหวางประเทศ (International Timber Trade Organization:
ITTO) และพัฒนาฐานขอมูลดานทรัพยากรปาไมโดยใชรูปแบบเดียวกันสําหรับภูมิภาคอาเซียน เพื่อเปด
โอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลและใชประโยชนจากขอมูลขาวสารไดงายขึ้น
- สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดดําเนินโครงการ
อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน ในพื้นที่ชุมน้ําลุมน้ําโขง ซึ่งมีประเทศใน
เขตลุมน้ําโขงตอนลาง 4 ประเทศ รวมดําเนินโครงการ ไดแก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย โครงการจัดการและคุมครองพื้นที่
ชุมน้ํา: การดําเนินงานตามอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ํา ซึ่งรัฐบาลเดนมารกใหการสนับสนุนรัฐบาลไทย
ภายใตโครงการความรวมมือดานสิ่งแวดลอมและการพัฒนาแหงเดนมารก (Danish Cooperation on
Environment and Development: DANCED) โครงการไทย-ญี่ปุน รวมฟนฟูลุมน้ําทาจีน โครงการสงเสริม
การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ไดรับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (European Union: EU)
- กรมทรัพยากรธรณี จัดทํายุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศของกรมทรัพยากรธรณี
พ.ศ. 2559 - 2564 เพื่อเปนยุทธศาสตรหลักในการเรงพัฒนาระบบงาน และฐานขอมูลดานการดําเนินงาน
ประสานความร วมมื อระหว างประเทศของกรมทรัพยากรธรณี ใหมี ประสิทธิ ภาพ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ พรอมทั้งสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถดานธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดําบรรพ ธรณีวิทยาสิ่งแวดลอม และธรณี
พิบัติภัย เพื่อการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
• กระทรวงพาณิชย
- กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ มีการกําหนดใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดูแ ล
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 มีการจัดตั้ง
ทีมเจรจาดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเขารวมในกระบวนการเตรียมการและการประชุมรัฐภาคี
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Conference of the Parties: COP)
ตั้งแตการประชุม COP16 ในป พ.ศ. 2553 เปนตนมา และมีการจัดตั้งทีมผูรับผิดชอบและเขารวมการประชุม
ที่เกี่ยวของกับหัวขอ การเจริญเติบโตสีเขียว (Green Growth) ซึ่งครอบคลุมประเด็นดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศภายใตกรอบ Asia - Pacific Economic Cooperation (APEC) ในมิติดานการคา
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