เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๓๗ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีแ ผนจัด การคุณภาพสิ่ง แวดล้อม เพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัติการ
ในการดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่ง แวดล้ อมแห่ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐ มนตรีว่ าการกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้อ ม
โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการสิ่ง แวดล้อมแห่งชาติ จึงจัด ทําแผนจัด การคุณ ภาพสิ่ง แวดล้อ ม
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ซึ่งมีสาระสําคัญดังที่แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คํานํา
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ แผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ดําเนินการจัดทําให้เป็นไปตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อเป็นกรอบชี้นําให้ภาคีการพัฒนาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลา ๕ ปี โดยได้มีการประกาศใช้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
มาแล้ว รวม ๓ ฉบับ ได้แก่ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๙ กรอบแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙ และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
การจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ฉบับนี้ ได้มีความต่อเนื่องจากกรอบ
แนวคิด และทิศ ทางของแผนจั ดการคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อม พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ โดยยึด หลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การให้ ค วามสํ า คั ญ ต่ อ บทบาทและสิ ท ธิ ข องชุ ม ชนตามที่ กํ า หนดในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศัก ราช ๒๕๕๐ รวมถึ ง มีค วามสอดคล้อ งและต่ อ ยอดกับทิ ศ ทางของแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ซึ่งให้ความสําคัญกับการสร้างเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการสร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม และการสร้างภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงในมิติ
ต่างๆ อย่างยั่งยืน โดยมุ่งหวังให้แผนทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าว ได้รับการผลักดันให้นําไปสู่การปฏิบัติที่เป็นไปใน
ทิศทางที่สอดคล้อง ส่งเสริมซึ่งกันและกัน สนับสนุนให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง และท้ายสุดนําประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กระบวนการจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ดังกล่าว ได้ให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมของ
ภาคีการพัฒนา โดยผ่านการศึกษาการสํารวจทัศนคติของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การระดมความ
คิ ด เห็ น ทั้งในรู ป ของการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บัติก าร และการประชุ ม รั บฟั งความคิ ด เห็ น จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในระดับส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง และระดับประเทศ เพื่อให้ได้แผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ที่สามารถถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล และเป็น
รูปธรรม และที่สําคัญ การจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ อยู่ภายใต้การกํากับ
ดูแลของคณะอนุกรรมการจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งได้มีมติเห็นชอบต่อแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕–
๒๕๕๙ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ดังนั้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภาคีการพัฒนาทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
สถาบันการศึกษา นักวิชาการ องค์กรพัฒนาและองค์กรระหว่างประเทศ และเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จะให้ความสําคัญต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนําแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเกิดความเป็นธรรมต่อสังคม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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แผนภาพแนวทางการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
ไปสู่การปฏิบัติ ................................................................................................................ ๑๐๙

ค

ส่วนที่ ๑
สรุปสาระสําคัญ
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

ส่วนที่ ๑
สรุปสาระสําคัญ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
๑.

หลักการและเหตุผล

นับตั้ งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญ ญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๓๕ เป็ น ต้ น มา สํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม (สผ.) ในฐานะ
หน่วยงานหลักในการจัดทํานโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ภาพรวมของประเทศ ตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๓๕ ของพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ได้มีการจัดทํา
นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นแผน
ระยะยาว และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นแผนระยะกลาง เสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป มาโดยลําดับ โดยแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้มีการประกาศใช้มาแล้ว รวม ๓ ฉบับ ได้แก่ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๙ กรอบแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙ และฉบับที่ใช้อยู่
ปัจจุบัน คือ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ ซึ่งกําลังจะสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ
จึงได้มีการเตรียมการเพื่อจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
ในการจั ดทําแผนจั ดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ได้มีการศึกษา และนําผล
การศึกษา การวิเคราะห์และประเมินผลในเรื่องต่างๆ มาใช้ประกอบการยก (ร่าง) แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมดังกล่าว เช่น การศึกษาการจัดลําดับความสําคัญของสถานการณ์ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยการสํารวจทัศนคติของประชาชนและการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒๕๕๔ และกรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ที่ได้จัดทํา
ขึ้นซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ และได้
นําเสนอ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อนําไปใช้เป็นแนวทางในการ
จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ โดยมุ่งหวังให้แผนทั้ง ๒ ฉบับถูกผลักดันไปสู่การ
ปฏิบัติใ นทิ ศทางที่สอดคล้อง ส่งเสริ ม ซึ่งกัน และกัน ทํ าให้การบริหารจั ดการทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อมของประเทศดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง และมุ่งสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
นอกจากนี้ การจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ที่สําคัญคือ ได้ให้ภาคีการพัฒนาต่างๆ มี
ส่วนร่วม ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม สถาบั น การศึก ษา องค์กรพั ฒนาและองค์ก รระหว่างประเทศ และผู้ ท รงคุณวุ ฒิแ ละ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ รวม ๓ ครั้ง การประชุมรับฟังความคิดเห็นในระดับภูมิภาค รวม ๔ ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด จํานวน ๑ ครั้ง และการประชุมรับฟังความ
คิดเห็นในระดับประเทศ จํานวน ๑ ครั้ง

ก

๒.

แนวคิด

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ มีความต่อเนื่องจากกรอบแนวคิดและทิศทาง
ของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ โดยยังคงยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง ในการสร้ า งสมดุ ล ระหว่ า งการอนุ รั ก ษ์ แ ละการใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม บนแนวทางของความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการใช้องค์ความรู้ทั้งทางวิชาการ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบการตัดสินใจ โดยคํานึงถึงความถูกต้องและเป็นธรรม ในการสร้างภูมิคุ้มกันแก่
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เป็นการสมประโยชน์
(Win-Win) ต่อการพัฒนาในหลายมิติ ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการประยุกต์ใช้
แนวคิ ด ดั ง กล่ า วต้ อ งพิ จ ารณาบริ บ ทการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งรอบด้ า น
โดยเฉพาะบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากแรงกดดันของกระแสแนวคิดและสถานการณ์ต่างๆ
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่ส่งผลให้การสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทวีความสําคัญยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาถึงเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดการขาดสมดุลในการพัฒนา และความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้ต้องเร่งบูรณาการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่ อให้ ผ สมผสานกับการพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆ ที่ จะนําไปสู่การสร้ างสมดุล และ
การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง รวมถึงให้ความสําคัญต่อบทบาทที่เข้มแข็งขึ้นของภาคประชาชน สิทธิชุมชน
และส่งเสริมการกระจายอํานาจและหน้าที่รับผิดชอบ ตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุท ธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งนี้ ทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ จะมี
ความสอดคล้อ งและต่อ ยอดกับ ทิศ ทางของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ ฉบับ ที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมี
คุณภาพ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม และการสร้างภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงในมิติต่างๆ อย่างยั่งยืน
ดังนั้น การจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ จึงได้มีการพิจารณายุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ที่ให้ความสําคัญกับการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Creative and Green Economy) มาเป็นแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิด
และทิศทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ นอกจากนี้ แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ยังมุ่งเน้นแนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ สามารถเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติได้
อย่า งเท่า เทีย มกัน และกํ า หนดมาตรการสร้า งภูม ิคุ ้ม กัน ต่อ ความเสี ่ย งจากการเปลี ่ย นแปลงสภาพ
ภูม ิอ ากาศและภั ย ธรรมชาติ เพื่ อเตรี ย มความพร้ อ มในการเผชิ ญ กั บปั ญ หาความผั น ผวนจากผลของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น
๓.

หลักการ

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๖ หลักการสําคัญ คือ
๓.๑ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development) เป็นหลักการที่ให้ความสําคัญกับ
การพัฒนาที่มีดุลยภาพ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องเกื้อกูลและไม่เกิดความขัดแย้ง
ซึ่งกันและกัน โดยการพัฒนาเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างมีคุณภาพและแข่งขันได้ จะต้องคํานึงถึงขีดจํากัด
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สามารถสงวนรักษาไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยาวนาน ใช้ทรัพยากร

ข

ทุกชนิดอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่ส่งผลเสียต่อความต้องการของสังคมทั้งในปัจจุบัน
และในอนาคต
๓.๒ “การบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศ” (Ecosystem Approach) เป็นหลักการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคํานึงถึงความสัมพันธ์เชิงระบบหรือองค์รวม (Holistic)
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการดํารงอยู่ของระบบนิเวศอย่างสมดุล และการตอบสนองต่อความต้องการของ
มนุษย์ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้แก่ การจัดการลุ่มน้ําอย่าง
บูรณาการ และการบริหารจัดการกลุ่มป่า
๓.๓ “การระวังไว้ก่อน” (Precautionary Principle) เป็นหลักการจัดการเชิงรุกที่เน้นการ
ป้ องกั น ผลกระทบล่ วงหน้า โดยการสร้ า งระบบภูมิคุ้ มกัน ให้กั บทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่เปราะบางและพื้นที่เสี่ยง
๓.๔ “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” (Polluters Pay Principle: PPP) และ “ผู้ได้รับผลประโยชน์เป็น
ผู้จ่าย” (Beneficiaries Pay Principle: BPP) เป็นหลักการในการนําเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสร้างแรงจูงใจและภาระรับผิดชอบเพื่อลดการก่อมลพิษ
ส่ งเสริ มการใช้ ประโยชน์ จากทรั พยากรธรรมชาติ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ ส่ งเสริ มการฟื้ นฟู และอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้เสียประโยชน์ เพื่อลด
ความขัดแย้งทางสังคมอันเกิดจากการนําทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ และทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ทุกส่วน
ที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ร่วมกัน
๓.๕ “ความเป็นหุ้นส่วนของรัฐ - เอกชน” (Public-Private Partnership) เป็นหลักการที่ใช้
สร้างการร่วมรับผิดชอบและควรนํามาใช้ควบคู่กับหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชน
เข้ามาลงทุนและมีบทบาทในการจัดการสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
๓.๖ “ธรรมาภิ บ าล” (Good Governance) เป็น หลัก การที่มุ่ง เน้น ให้เ กิด ความยั่ง ยืน ใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีองค์ประกอบที่สําคัญ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
การกระจายอํานาจที่ยึดหลักการพื้นที่ - หน้าที่ - การมีส่วนร่วม (Area-Function-Participation: AFP)
การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป็ น ธรรม ความโปร่ ง ใสในกระบวนการตั ด สิ น ใจ
การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ และการกําหนดภาระรับผิดชอบ (Accountability) ของทุกภาคส่วน
อย่างจริงจัง
๔.

วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรม สมดุล มีประสิทธิผล และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้กับประชาชน
๕.

วัตถุประสงค์
5.1 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรม สมดุล มีประสิทธิผล และการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน และการพัฒนาอย่างเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
5.2 เพิ่มขีดความสามารถของภาคีการพัฒนา เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
ร่วมกันในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ค

5.3 เพื่อ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องนําไปใช้เป็ นแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม
๖.

เป้าประสงค์

๖.๑ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
๖.๒ รั ก ษาความสมบู ร ณ์ ข องระบบนิ เ วศ และอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๖.๓ ลดความเหลื่ อ มล้ํ า ของสั ง คมด้ ว ยการเพิ่ ม โอกาสการเข้ า ถึ ง และใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรม
๖.๔ สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน
๖.๕ สร้างความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
๖.๖ สร้างสังคมให้มีสํานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
๗.

ยุทธศาสตร์แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์สําคัญ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การปรับฐานการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนในทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาคนและสังคมให้มีสํานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การปรับฐานการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการ
กําหนดและส่งเสริมนโยบายที่เอื้ อต่ อการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตและการบริโภคให้เป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม การต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน รวมถึง
การเตรียมพร้อมต่อมาตรการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการค้าและ
การลงทุน โดยมีเป้าหมายของยุทธศาสตร์ คือ เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและพฤติกรรมการ
บริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อนําไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสุขภาพที่ดี
ให้กับประชาชน และมีตัวชี้วัด ๑๐ ตัว ได้แก่ (๑) สัดส่วนมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) ในหน่วยงานภาครัฐต่องบประมาณแต่ละปีเพิ่มขึ้น (๒) มีการ
ปฏิรูประบบการเงิน การคลังเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม (๓) จํานวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น (๔) พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕ ต่อปีของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด (๕)
จํานวนสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เพิ่มขึ้น (๖) จํานวน
สินค้าและบริการที่ได้รับการรับรองในระบบฉลากเขียวและฉลากสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เพิ่มขึ้น (๗) จํานวน
สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น (๘) สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น (๙) สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้น และ
(๑๐) อัตราการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Energy Elasticity) ลดลง รวมทั้งมี ๖
แผนงานสําคัญ ได้แก่ แผนงานการส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน แผนงานการปรับฐานการผลิตภาคเกษตรให้
ง

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แผนงานการปรับฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แผนงาน
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แผนงานการพัฒนามาตรฐานสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และแผนงานการจัดการพลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ให้ความสําคัญกับ
การสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล รักษา ติดตามและตรวจสอบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพและบทบาทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของทุกภาคี และการพัฒนาองค์ความรู้และการส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และ
ฟื้ นฟูพื้นที่แ ละแหล่ งทรั พยากรธรรมชาติที่มีคุณ ค่า โดยมี เป้าหมายของยุ ท ธศาสตร์ คื อ เพื่ อ ให้ แ หล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการสงวนรักษา อนุรั กษ์และฟื้นฟูอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีตัวชี้วัด ๕ ตัว ได้แก่ (๑) พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ (๒)
จํ า นวนชนิ ด พั น ธุ์ ต่ า งๆ ที่ ถู ก คุ ก คามจนใกล้ สู ญ พั น ธุ์ ล ดลง (๓) สั ด ส่ ว นพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ เ พื่ อ พิ ทั ก ษ์ ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพต่อพื้นที่ทั้งประเทศเพิ่มขึ้น โดยรักษาพื้นที่อนุรักษ์ไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๙ และ
เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ไม่น้อยกว่าปีละ ๕,๐๐๐ ไร่ (๔) ร้อยละ ๕๐ ของจังหวัดชายทะเลมีแผนบูรณาการ
การฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบ ตามแนวทางการจัดการที่เหมาะสม และ (๕) จํานวนพื้นที่ที่ได้รับ
การจัดทําระบบการอนุรักษ์ดินและน้ําเพิ่มขึ้น รวมทั้งมี ๒ แผนงานสําคัญ ได้แก่ แผนงานการสงวนรักษา
และอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งยั่ ง ยื น และแผนงานการฟื้ น ฟู แ ละส่ ง เสริ ม การใช้ ป ระโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล
มุ่งเน้นการส่งเสริมความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ําของสังคม ลดข้อขัดแย้งจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
สร้างโอกาสให้แก่คนยากจนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
การเยีย วยาปัญ หาวิก ฤติสิ่ง แวดล้อ ม การพัฒ นากระบวนการมีส่ว นร่ว ม การกระจายอํา นาจหน้า ที่
การพัฒนากระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิผล รวมทั้ง
การพัฒนาฐานข้อมูลและความเชื่อมโยงของฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน
ชัดเจน โปร่งใส และสาธารณชนสะดวกต่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ โดยมีเป้าหมายของยุทธศาสตร์ คือ
เพื่ อ ให้ มี ก ลไกในการเสริ ม สร้ า งความเป็ น ธรรมให้ ป ระชาชนมี โ อกาสเข้ า ถึ ง การใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเท่าเทียมกัน และมีระบบการฟื้นฟูและเยียวยาปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มี
ประสิทธิภาพ และมีตัวชี้วัด ๘ ตัว ได้แก่ (๑) มีแผนการใช้ที่ดินของชาติ (๒) มีฐานข้อมูลกลางการถือครอง
ที่ดินที่ใช้ในการกําหนดนโยบายที่ดินของประเทศ (๓) ระดับความสําเร็จของการจัดทําพระราชบัญญัติการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ (๔) สัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ต่อพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น (๕)
สัดส่วนทรัพยากรน้ําผิวดินที่นํามาใช้ประโยชน์ต่อทรัพยากรน้ําผิวดินทั้งหมดเพิ่มขึ้น (๖) มีการบังคับใช้
กฎระเบีย บในการเข้า ถึงและได้รั บ ผลประโยชน์ ต อบแทนจากทรัพ ยากรชีวภาพ (๗) มี ก ารจัดทํ าเขต
ศั ก ยภาพแร่ แ ละเขตเศรษฐกิ จ แร่ ทั้ ง ประเทศ และ (๘) มี ร ะบบกองทุ น เพื่ อ ฟื้ น ฟู แ ละเยี ย วยาผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมี ๕ แผนงานสําคัญ ได้แก่ แผนงานการจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนงาน
การจัดสรรทรัพยากรน้ําอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน แผนงานการจัดสรรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็น
ธรรมและยั่งยืน แผนงานการจัดสรรทรัพยากรแร่อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน และแผนงานการจัดการพื้นที่
วิกฤติสิ่งแวดล้อม

จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนในทุกระดับ มุ่งเน้นการป้องกัน
และลดมลพิษ ณ แหล่งกําเนิด และการกระจายอํานาจในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิด
การจัดการที่มีประสิทธิผล การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของแหล่ งธรรมชาติ และศิ ลปกรรม โดยมี เ ป้ า หมายของยุ ท ธศาสตร์ คื อ เพื่ อให้ มี ก ารจั ด การคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน และมีตัวชี้วัด ๗ ตัว
ได้แก่ (๑) สัดส่วนแม่น้ําสายหลักที่มีคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
(๒) อัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycle) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของปริมาณขยะมูล
ฝอยทั่วประเทศ (๓) ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๑๐ ไมครอน (PM๑๐) อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานอย่างน้อยร้อยละ ๙๘ (๔) อัตราการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอย
ติดเชื้ออย่างถูกหลักวิชาการต่อปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ (๕) สัดส่วนของ
เทศบาลที่มีพื้นที่สีเขียวของชุมชนเมือง ไม่น้อยกว่า ๕ ตารางเมตรต่อคน (๖) สัดส่วนของแหล่งธรรมชาติ
แหล่งศิลปกรรม และแหล่งมรดกทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณ
โดยรอบเพิ่มขึ้น และ (๗) จํานวนของแหล่งมรดกทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และโบราณสถานของชาติที่
ได้รับการขึ้นทะเบียนเพิ่มขึ้น รวมทั้งมี ๓ แผนงานสําคัญ ได้แก่ แผนงานการจัดการมลพิษ (คุณภาพน้ํา
คุณภาพอากาศ ขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายชุมชนและอุตสาหกรรม) แผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมืองและชุมชน (พื้นที่สีเขียวและภูมิทัศน์) และแผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติ แหล่ง
ธรณีวิทยา แหล่งศิลปกรรม และแหล่งมรดกทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเตรีย มความพร้อ มเพื่อ รับ มือ กับ ความเสี่ย งจากการเปลี่ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ มุ่งเน้นการสร้างศักยภาพและความพร้อมของทุกภาคส่วนในการรองรับ
และปรับตัวต่อผลกระทบจากภัยธรรมชาติและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึง
ความร่วมมือในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและรักษาความมั่นคงในการพัฒนา
ประเทศในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายของยุทธศาสตร์ คือ เพื่อให้มีการ
เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และมีตัวชี้วัด ๔ ตัว
ได้แก่ (๑) สั ดส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้ รั บการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติ และ/หรือจัดทําแนว
ทางการฟื้นฟูพื้นที่เสี่ยงภัยต่อพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหมดเพิ่มขึ้น (๒) จํานวนผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติลดลง (๓)
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง และ/หรือปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหัวลดลง และ (๔) มีฐานข้อมูลกลางการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
รวมทั้งมี ๒ แผนงานสําคัญ ได้แก่ แผนงานการสร้างความพร้อมในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และแผนงานการวางรากฐานสู่การพัฒนาแบบปล่อยคาร์บอนต่ํา
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาคนและสังคมให้มีสํานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการสร้าง
รากฐานให้ ป ระชาชนในสั ง คมไทยมี วิ ถี ชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มบนพื้ น ฐานของความรู้ ที่ ถู ก ต้ อ ง
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมกับสร้างความตระหนัก
ในบทบาทตามภารกิ จ หน้ า ที่ และเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของทุ ก ภาคส่ ว นในการร่ ว มกั น บริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างเหมาะสม โดยมีเป้าหมายของยุทธศาสตร์ คือ เพื่อให้
ทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้ มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมตามบทบาท
และหน้าที่ที่เหมาะสม และมีกลไกในการขับเคลื่อนภาคส่วนต่างๆ ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และมีตัวชี้วัด ๒ ตัว ได้แก่ (๑) จํานวนรายการสื่อโทรทัศน์และวิทยุที่ผลิตรายการเพื่อเผยแพร่
ฉ

และให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น และ (๒) จํานวนภาคีเครือข่ายที่มีการดําเนินกิจกรรมด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น รวมทั้งมี ๒ แผนงานสําคัญ ได้แก่ แผนงานการสร้าง
จิตสํานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และแผนงานการพัฒนาและกระตุ้นบทบาทของภาคีเครือข่ายในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘. การขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
การขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กําหนดไว้ จําเป็นต้องได้รับการขับเคลื่อนและการผลักดันจากทุกภาคส่วน
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การบู ร ณาการในทุ ก ระดั บ ทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน สถาบั นการศึ กษา สื่ อและองค์ กรต่ างๆ
ตลอดจนภาคประชาชน รวมทั้งเพื่อให้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศมีเป้าหมาย
การทํางานไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฉบับนี้จึงได้มีข้อเสนอกลไกในการ
ขับเคลื่อนและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ข้อเสนอโครงการเร่งด่วน (Flagship Project) และข้อเสนอ
กลไกในการติดตามประเมินผล ดังนี้
๘.๑ ข้อเสนอกลไกในการขับเคลื่อนและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
แนวทางการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ไปสู่การปฏิบัติ
จะประสบผลสําเร็จได้ต้องมีการดําเนินการ ดังนี้
1) สร้างความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ เพื่อให้ภาคีการพัฒนาเกิดการยอมรับ ตระหนักถึงความสําคัญของแผนฯ และ
พร้ อ มเข้ า ร่ ว มในการผลั ก ดั น แผนฯ ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ โดยการนํ า แนวทางการปฏิ บั ติ ไ ปบรรจุ ไ ว้ ใ น
แผนปฏิบัติการต่างๆ ซึ่งมีวิธีการดําเนินการโดยผ่านกระบวนการและเครื่องมือต่างๆ ดังนี้
1.1) พัฒนากระบวนการเพื่อการถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจในแผนจัดการคุณภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ ม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ไปสู่ ส่ ว นราชการในระดั บ ต่ า งๆ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ส่ ว นกลาง ได้ แ ก่
ส่วนราชการต่างๆ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น ระดับภาค ได้แก่ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค และ
ส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในภูมิภาค ระดับจังหวัด ได้แก่ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดของสํานักงานจังหวัด ซึ่งมีหน้าที่ในการบูรณาการแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เพื่อเป็น
ช่องทางให้ได้มาซึ่งงบประมาณในการดําเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ระดับท้องถิ่น ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการบริหารจัดการ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ไ ด้ รั บ การถ่ า ยโอนภารกิ จ มาจากส่ ว นกลางโดยตรง รวมถึ ง
สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในกระบวนการดําเนินการสร้างความเข้าใจใน
เป้าหมายและวัตถุ ประสงค์ของแผนฯ ไปสู่ส่วนราชการต่างๆ ในระดั บส่วนกลาง คือ ให้มีการแต่งตั้ง
คณะทํางานระดับกระทรวง ซึ่งประกอบด้วย ส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ชี้แจงสาระของแผนฯ
สร้างความเข้าใจ และให้คําแนะนําแก่หน่วยงานปฏิบัติในการจัดทําแผนปฏิบัติการในระดับหน่วยงาน
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1.2) กํ า หนดรู ป แบบและแนวทางการประชาสั ม พั น ธ์ ส าระของแผนฯ ผ่ า นสื่ อ
ที่ เ หมาะสมอย่ า งเป็ น ระบบ เพื่ อ ให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง กลุ่ ม เป้ า หมายได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพผ่ า นบุ ค คล
สื่อมวลชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น เว็บไซต์ และการสร้างเครือข่ายเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารกระจาย
ไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถทํา
หน้าที่สื่อสารและถ่ายทอดสาระสําคัญๆ ของแผนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
เกิดความรู้ ความเข้าใจในสาระของแผนฯ อย่างแท้จริง นําไปสู่ความตระหนัก การยอมรับในแผนฯ และ
นําไปสู่การปฏิบัติ
1.3) จัดฝึก อบรมและให้ ค วามรู้ ใ นการจัดทํ า แผนปฏิ บั ติก ารฯ การกํ าหนดตั วชี้ วั ด
ตลอดจนการเขียนแผนงาน/โครงการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่นให้
สามารถจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในท้องถิ่น ที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
2) ประสานงาน ชี้แจง และสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานที่เป็นแหล่งเงินงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ดังนี้
๒.๑) ประสานงานและสร้างความเข้าใจกับสํานักงบประมาณ เพื่อให้เห็นความสําคัญ
ของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ และให้การสนับสนุนงบประมาณสําหรับการ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
ที่กําหนดไว้
๒.๒) ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเข้าใจในการ
เพิ่มบทบาทของกองทุนสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการ
สนับสนุนเงินทุนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคประชาชนในการดําเนินโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ตลอดจนมีกลไกและช่องทางที่เอื้อให้ผู้ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมสามารถนําเงินจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการเยียวยาปัญหา ฟื้นฟูพื้นที่วิกฤติสิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
จากเหตุวิกฤติสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนได้ทันที
๒.๓) ประชาสั ม พั น ธ์ ชี้ แ จง และประสานเพื่ อ ขอความร่ ว มมื อ จากหน่ ว ยงานใน
ต่างประเทศในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์
และเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
3) สร้างระบบการกํากับ ตรวจสอบและติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
๓.๑) กําหนดให้ตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ผลในการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ใน
การจัดสรรงบประมาณให้กับท้องถิ่น โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสามารถในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมได้รับงบประมาณในอัตราส่วนที่สูงกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีความสัมฤทธิ์
ผลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
๓.๒) สร้ า งระบบการกํ า กั บ การดํ า เนิ น งานตามแผนจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ โดยสร้างเครือข่ายการทํางานระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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๓.๓) เผยแพร่แ ละประชาสั ม พั นธ์ แ ผนจัด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ทุกภาคีเครือข่ายเกิดความรู้ ความเข้าใจในสาระสําคัญของแผนฯ รวมทั้ง
สนั บ สนุ น และกระตุ้ น ให้ มี ก ารสร้ า งภาคี เ ครื อ ข่ า ยเพื่ อ การขั บ เคลื่ อ น ติ ด ตาม และตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ อย่างต่อเนื่อง
๘.๒ ข้อเสนอโครงการเร่งด่วน (Flagship Project) ของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
เป็นโครงการสําคัญเร่งด่วนที่เป็นตัวอย่างในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
และเกิดการบูรณาการงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ ในรูปแบบของกลุ่มโครงการ รวมทั้งเพื่อใช้
ประกอบการขอสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งเงินทุนต่างๆ โดยเสนอแผนงานบูรณาการเรื่องต่างๆ ที่เป็น
ตัวอย่าง รวม ๗ แผนงาน ได้แก่ แผนงานบูรณาการการจัดทําแผนการใช้ที่ดินของชาติ แผนงานบูรณาการ
การฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้โดยใช้ระบบพันธบัตรป่าไม้ แผนงานบูรณาการการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
แผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม แผนงาน
บูรณาการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แผนงาน
บูรณาการการจัดการลุ่มน้ํา และแผนงานบูรณาการการพัฒนากฎหมาย
๘.๓ ข้อเสนอกลไกในการติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลการดําเนินงานภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ –
๒๕๕๙ แบ่งเป็น ๒ ระยะ ได้แก่ ระยะที่ ๑ การติดตามประเมินผลตามเป้าหมายของแผนฯ ในระยะ ๒ ปี
หลั งการประกาศใช้แ ผนฯ เพื่อรายงานความก้าวหน้า และนํ าผลการประเมิ น ที่ได้ ม าใช้ ป ระกอบการ
พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง แผนฯ ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ปั จ จุ บั น และใช้ กํ า หนดกลยุ ท ธ์ ใ นการ
ขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ และระยะที่ ๒ การ
ติดตามประเมินผลตามเป้าหมายของแผนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ (๕ ปี) เพื่อรวบรวมปัญหาและ
อุปสรรคจากการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติที่ได้เสนอไว้ในแผนฯ มาใช้ประกอบการจัดทําแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะต่อไป โดยกลไกในการติดตามประเมินผลมี ๒ ข้อเสนอ คือ
1) จัดตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
อาทิ ผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จากสถาบันการศึกษา ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนองค์กรเอกชนอิสระด้านสิ่งแวดล้อม
2) จัดตั้งคณะทํางานย่อย เพื่อรวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแนวทางการปฏิบัติภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ และจัดทํารายงาน
ความก้าวหน้าผลการดําเนินงานเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบทุกๆ ปี โดยการติดตามประเมินผล
ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาและทําความเข้าใจในแผนปฏิบัติการฯ และตัวชี้วัด
ขั้นตอนที่ ๒ กําหนดเกณฑ์เปรียบเทียบในการติดตามประเมินผล ขั้นตอนที่ ๓ รวบรวมข้อมูลและจัดทํา
รายละเอียดตัวชี้วัด ขั้นตอนที่ ๔ วิเคราะห์และประมวลผล และขั้นตอนที่ ๕ จัดทํารายงานการติดตาม
ประเมินผล
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ส่วนที่ ๒
หลักการและเหตุผล สถานการณ์ ทัศนคติของประชาชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประเมินผลแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ และ
ปัจจัยแวดล้อมที่มีต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน 5 ปีข้างหน้า

ส่วนที่ ๒
หลักการและเหตุผล สถานการณ์ ทัศนคติของประชาชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง การประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ และปัจจัยแวดล้อมที่มตี ่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ๕ ปีข้างหน้า
๑.

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ส่งผลให้ประเทศไทย
เป็ น หนึ่ ง ในประเทศผู้ นํ า ด้ า นเศรษฐกิ จ และหุ้ น ส่ ว นด้ า นการพั ฒ นาในภู มิ ภ าคอาเซี ย น อย่ า งไรก็ ต าม
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศยังคงต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยพื้นฐาน
สําคัญในการผลิต และผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ทําให้ชุมชนเมืองมีการขยายตัว มีการ
เจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ส่งผลให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเกินศักยภาพในการรองรับของระบบนิเวศ ซึ่งจะเห็นได้จากการที่ทรัพยากรธรรมชาติขาด
ความอุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง และทําให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่
ของประชาชน ภาครัฐจึงควรให้ความสําคัญต่อการดําเนินการตามนโยบาย มาตรการ และกลไกด้านการ
บริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักการการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสร้างความสมดุลในการพัฒนาทั้ง ๓ มิติ คือ
มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับที่เหมาะสม
มีเสถียรภาพ มีการกระจายการพัฒนา การกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสร้างฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มั่นคง
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการ
จัดทํานโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของประเทศ
ตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๓๕ ของพระราชบั ญ ญัติส่งเสริม และรั กษาคุณภาพสิ่งแวดล้อ มแห่ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยที่ผ่านมาสํานักงานฯ ได้จัดทํานโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นแผนระยะยาว และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นแผนระยะ
กลาง เสนอต่ อ คณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อ มแห่งชาติ และคณะรั ฐ มนตรี โดยได้ มีก ารจั ดทํ า แผนจัด การ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมมาแล้ว รวม ๓ ฉบับ ได้แก่ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๙
กรอบแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙ และฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบัน คือ แผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ โดยแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังกล่าว สามารถนําไปใช้
เป็นแนวทางสําหรับส่วนราชการ ธุรกิจเอกชน องค์กรชุมชน ประชาชน และทุกภาคีการพัฒนาต่างๆ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ ๕ ปี
เนื่องจากแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ กําลังจะสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการดําเนินการเตรียมการจัดทําแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ มาอย่างต่อเนื่อง โดยนําข้อมูล ผลการวิเคราะห์และ
ประเมินผลต่างๆ มาใช้ประกอบการยก (ร่าง) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ เช่น
การศึกษาการจัดลําดับความสําคัญของสถานการณ์ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
โดยการสํ า รวจทั ศ นคติ ข องประชาชนและการดํ า เนิ น งานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (อปท.)
๑

การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ และการจัดทํา
กรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ เมื่ อวั นที่ ๒ ธั นวาคม ๒๕๕๓ และได้ มอบหมายให้ สํ านั กงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ และเพื่อให้แผนทั้ง ๒ ฉบับถูกผลักดันไปสู่การปฏิบัติในทิศทางที่สอดคล้อง
ส่งเสริมซึ่งกันและกัน ทําให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศดําเนินไป
อย่างต่อเนื่อง และมุ่งสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในการจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ ได้ให้ความสําคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ภาคีการพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและเครือข่ายทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาและองค์กรระหว่างประเทศ และ ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการประชุมเชิง
ปฏิบัติการร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ รวม ๓ ครั้ง เพื่อร่วมกันจัดทํา (ร่าง) แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ในระดับภูมิภาค รวม ๔ ครั้ง เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้แทน
หน่วยงานระดับภูมิภาคและท้องถิ่น การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด จํานวน
๑ ครั้ง เพื่อพิจารณาตัวชี้วัดหลักที่หน่วยงานยอมรับได้และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ระดับประเทศ จํานวน ๑
ครั้ง เพื่อนําผลที่ได้รับไปปรับปรุงรายละเอียดของ (ร่าง) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ให้มีความ
สมบูรณ์ จากนั้นได้นํา (ร่าง) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ที่ปรับแก้ไขแล้ว เสนอ
คณะอนุกรรมการแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พิจารณาแล้ว
นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
๒.

สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ ๕ ปีทผี่ ่านมา

การทบทวนสถานการณ์ทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อมในส่วนนี้แ บ่งเป็น ๓ หัวข้อ ได้ แ ก่
สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ สถานการณ์มลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสถานการณ์การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกและภัยธรรมชาติ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
๒.๑ สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ
๒.๑.๑ ทรัพยากรดิน ปัญหาที่สําคัญ ได้แก่
๑) ความเสื่อมโทรมของดิน
ความเสื่อมโทรมของดิน จากข้อมูลล่าสุดในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ พบว่าพื้นที่ดินที่มี
ปัญหาด้านเกษตรกรรมมีจํานวน ๘๖ ล้านไร่ โดยจําแนกเป็น ดินเค็ม ๒๑.๗ ล้านไร่ ดินเปรี้ยว ๕.๓ ล้านไร่
ดินทราย ๗.๑ ล้านไร่ ดินตื้น ๕๑.๓ ล้านไร่ และดินพรุ ๐.๕ ล้านไร่ รวมทั้งดินมีปัญหาการชะล้างพังทลาย
ของดิน ๑๐๘.๘๗ ล้านไร่ นอกจากนี้ จากการประเมินพื้นที่เสื่อมโทรมของดิน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ พบว่า
พื้นที่ที่มีความเสื่อมโทรม แบ่งเป็น ๔ ระดับคือ ระดับที่ ๑ พื้นที่เสื่อมโทรมระดับปกติ มีเนื้อที่ ๑๕๑.๓๕ ล้านไร่
คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๒๙ ของพื้นที่ประเทศ ระดับที่ ๒ พื้นที่เสื่อมโทรมระดับเฝ้าระวัง มีเนื้อที่ ๑๓๒.๗๑ ล้านไร่
คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๔๗ ของพื้นที่ประเทศ ระดับที่ ๓ พื้นที่เสื่อมโทรมระดับรุนแรง มีเนื้อที่ ๓๕.๗๙ ล้านไร่

๒

คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๘ ของพื้นที่ประเทศ และระดับที่ ๔ พื้นที่เสื่อมโทรมระดับวิกฤติ มีเนื้อที่ ๐.๑๘ ล้านไร่
คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๖ ของพื้นที่ประเทศ
สําหรับการใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสมกับสมรรถนะที่ดิน หรือการใช้ที่ดินผิดประเภท
เป็นปัญหาที่ดินที่สําคัญอีกประการหนึ่ง และมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอยู่ตลอดเวลา โดยมีปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ จํานวนประชากร การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรม และการขยายตัวของชุมชนและ
อุ ต สาหกรรม โดยที่ผ่ านมา พื้นที่ เ กษตรกรรมซึ่ง ประกอบด้ วย พื้ นที่นา พืชไร่ ไม้ยืนต้ น ไม้ ผ ล พื ช ไร่
หมุนเวียน และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํามีแนวโน้มลดลงมากที่สุด จากพื้นที่ ๑๘๐.๔๐ ล้านไร่ คิดเป็น
ร้อยละ ๕๖.๒๐ ของพื้นที่ประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ลดลงเหลือ ๑๗๑.๕๘ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๕๐
ของพื้นที่ประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ รองลงมาคือ พื้นที่ป่าไม้ซึ่งประกอบด้วย ป่าสมบูรณ์ และป่ารอสภาพ
ฟื้นฟู ๑๑๓.๑๗ ล้านไร่ (ร้อยละ ๓๕.๒๙ ของพื้นที่ประเทศ) ขณะที่พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น จากปี พ.ศ. ๒๕๔๑ มี ๔.๗๐ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๐ ของพื้นที่ประเทศ เพิ่มเป็น ๑๑.๔๐
ล้านไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ พบว่าพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มสูงถึง ๑๕.๑๑ ล้านไร่
คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๑ ของพื้นที่ประเทศ
๒) การกระจายการถือครองที่ดิน
พื้นที่การถือครองที่ดินของราษฎร ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๕๒ มีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก ๒๕.๖ ไร่ต่อครัวเรือน ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น ๒๒.๖๒ ไร่ต่อครัวเรือน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒
และจากการขึ้นทะเบียนคนจนทั้งประเทศที่ส่วนใหญ่อยู่ในชนบท พบว่าในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ มีคนที่ต้องการ
ความช่วยเหลือเรื่องที่ดินทํากิ นจํานวน ๔ ล้านราย เป็ นผู้ที่ไร้ที่ดินทํ ากินโดยสิ้นเชิงจํานวน ๑ ล้านราย
ซึ่งจากข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๕๙ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็ นชอบเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ นั้น ได้ระบุว่า
ประชากรประมาณร้อยละ ๙๐ ของประเทศ มีที่ดินถือครองเฉลี่ยคนละไม่เกิน ๑ ไร่ ในขณะที่ประชากร
ร้อยละ ๑๐ มี ที่ดินถื อครองคนละกว่า ๑๐๐ ไร่ รวมทั้งมีหมู่ บ้านประมาณร้อยละ ๓๐ ของประเทศที่
ชาวบ้านส่ วนใหญ่ ยังไม่มีเอกสารสิท ธิ และมี เกษตรกรที่ไม่ มี ที่ทํ ากินแต่ต้องเช่ ากว่ า ๕ แสนครัวเรือน
ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลผลการศึกษาเรื่อง นโยบายและมาตรการการคลังเพื่อความเป็นธรรมในการกระจาย
รายได้ พบว่าผู้ถือครองที่ดิน ๕๐ รายแรก จาก ๑.๔๖ ล้านราย ถือครองที่ดินร้อยละ ๑๐ ของที่ดินใน
กรุงเทพมหานครทั้งหมด
๒.๑.๒ ทรัพยากรป่าไม้ ปัญหาที่สําคัญ ได้แก่
๑) การสูญเสียพื้นที่ป่า
พื้ น ที่ ป่ า ไม้ มี ก ารสู ญ เสี ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเนื่ อ งจากจํ า นวนประชากรที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
ทําให้ความต้องการใช้ที่ดิน ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการผลิตทางการเกษตรและเป็นที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น
จึงเกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีศักยภาพการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือ
แหล่งอุตสาหกรรมในอนาคต ทําให้นายทุนหรือผู้มีอิทธิพลกว้านซื้อที่ดินและสนับสนุนให้มีการบุกรุกพื้นที่
ป่ามากยิ่งขึ้น โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีพื้นที่ป่าไม้เหลืออยู่เพียง ๑๐๗.๖ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๕๖ ของ
พื้นที่ประเทศ ลดลงจากปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่เคยมีพื้นที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ถึง ๑๗๑.๑ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ
๕๓.๓๓ ของพื้น ที่ ป ระเทศ จากสถิ ติข องกรมป่ า ไม้ ใ นรอบปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (เดื อ นตุ ล าคม
พ.ศ. ๒๕๕๑ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒) มีการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ ๑๙,๖๐๕ ไร่ จําแนกเป็น พื้นที่

๓

ป่าที่ถูกบุกรุกใหม่ ๑๗,๒๒๑ ไร่ และพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกเดิม ๒,๓๘๔ ไร่ มูลค่าความเสียหายรวมทั้งสิ้น
๑,๓๑๙ ล้านบาท
๒) ความขัดแย้งในการใช้พื้นที่ป่าอนุรักษ์ระหว่างประชาชนกับภาครัฐ
จากการที่ราษฎรจํานวนมากเข้าไปทํากินและอยู่อาศัยในที่ดินของรัฐ ทําให้เกิด
ข้อพิพาทระหว่างราษฎรกับภาครัฐ จนนําไปสู่การจับกุมและฟ้องร้องต่อศาล บางคดีราษฎรถูกตัดสินจําคุก
และต้องจ่ายค่าปรับที่ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติเสียหาย เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมี
การร้ องขอให้มี การชะลอการจับกุมจากสภาผู้แทนราษฎร เมื่อเดือนตุล าคม พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้วก็ตาม
โดยพื้นที่ที่เกิดความรุนแรงมากที่สุด คือ พื้นที่ที่เป็นทั้งเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ และเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผู้เข้าไปทํากินและอยู่อาศัยจํานวน ๐.๔๘ ล้านราย รวมพื้นที่ ๘.๕
ล้ า นไร่ ส่ ว นในพื้ น ที่ ร าชพั ส ดุ มี ก ารบุ ก รุ ก ครอบครองจํ า นวน ๒.๑ ล้ า นไร่ สํ า หรั บ เรื่ อ งคดี ค วามใน
กระบวนการยุติธรรม พบว่ามีผู้ถูกดําเนินคดีทั้งหมด ๓๖๑ ราย ๑๔๓ คดี เป็นคดีแพ่ง ๑๔๐ ราย ๘๗ คดี
คดี อ าญา ๒๒๑ ราย ๕๖ คดี คดี ที่อยู่ ใ นชั้น บังคับ คดี (ถูก ไล่ที่ รื้ อ ถอนสิ่ง ปลูก สร้ าง จําคุ ก และชํ าระ
ค่าเสียหาย) ๑๑๙ ราย ๑๙ คดี ได้แก่ คดีอาญา ๘๐ ราย ๑๐ คดี คดีแพ่ง ๓๙ ราย ๙ คดี ถูกจําคุก ๒๒
ราย ๓ คดี อยู่ในระหว่างพักโทษ ๑ คดี ๑ ราย เสียชีวิตระหว่างคดีอยู่ในชั้นศาล ๕ ราย และเสียชีวิต
ระหว่างถูกจําคุก ๑ ราย
๒.๑.๓ ทรัพยากรน้ํา ปัญหาที่สําคัญ ได้แก่
๑) น้ําท่วม
ตามรายงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อการเกิดอุทกภัยใน
ประเทศในช่วงที่ผ่านมา คือ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
มีจํานวน ๑๙ ครั้ง โดยมีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายมาก ๒ ครั้ง คือ ช่วงระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ซึ่งมีสาเหตุจากพายุใต้ฝุ่น “กิสนา”
มีพื้นที่ประสบอุทกภัยใน ๔๐ จังหวัด
ทั่ ว ประเทศ คิ ด เป็ น มู ล ค่ า ความเสี ย หายเบื้ อ งต้ น ๗๑๑ ล้ า นบาท และในช่ ว งระหว่ า งวั น ที่ ๓ - ๑๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ สาเหตุจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกําลังแรง ซึ่งมีพื้นที่ประสบภัย ๑๐
จังหวัดของภาคใต้ มูลค่าความเสียหาย ๓๘๐ ล้านบาท ส่วนในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ (ตั้งแต่เดือนมกราคมถึง
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓) มีจํานวน ๘ ครั้ง โดยมีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายมาก ๓ ครั้ง ได้แก่
ช่วงระหว่างวันที่ ๒๔ สิงหาคม - ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓ เนื่องจากอิทธิพลของพายุ “มินดอลเล” และมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย และร่องมรสุมกําลังค่อนข้างแรงพาด
ผ่านประเทศไทย มีพื้นที่ประสบอุทกภัยใน ๓๙ จังหวัด คิดเป็นมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น ๕๕๕ ล้านบาท
ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๐ ตุลาคม - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ มีพื้นที่ประสบภัยรวม ๓๙ จังหวัดในภาคกลาง
ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้เสียชีวิต ๑๗๗ คน ได้รับความเดือดร้อน ๒ ล้านครัวเรือน
พื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายประมาณ ๘ ล้านไร่ และในช่วงระหว่างวันที่ ๑ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
มี พื้นที่ ป ระสบภั ย ๑๒ จังหวัด ในภาคใต้ มี ผู้ เ สียชี วิต ๗๘ คน และได้ รับความเดื อ ดร้ อน ๖๐๙,๕๑๑
ครัวเรือน ๑,๙๓๒,๔๐๕ คน
๒) ภัยแล้ง / ความแห้งแล้ง
ปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยมีสาเหตุหลัก
๒ กรณี คือ สาเหตุจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และสาเหตุจากการกระทําของมนุษย์ เช่น การพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรม และการตัดไม้ทําลายป่า เป็นต้น ซึ่งปัญหาภัยแล้งจะเกิดขึ้นทุกปี บางปีมีความรุนแรง
๔

น้อย แต่บางปีมีความรุนแรงมาก จนก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นบริเวณกว้าง
ในทั่วทุกภาค เพราะการขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และยังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ด้ า นเกษตรกรรม โดยในช่ ว งที่ ผ่ า นมา มี จํ า นวนหมู่ บ้ า นที่ ป ระสบภั ย แล้ ง เพิ่ ม ขึ้ น
จาก ๖,๖๒๘ หมู่บ้าน ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น ๑๖,๑๗๐ หมู่บ้าน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเฉพาะในช่วงภาวะ
ความแห้งแล้งที่ค่อนข้างยาวนาน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
พบว่า ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ มีจํานวนหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งสูงสุด ๒๕,๗๙๘ หมู่บ้าน ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีจํานวนหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งเพียง ๑๙,๔๗๒
หมู่บ้าน จนส่งผลกระทบต่อความเสียหายด้านการเกษตร และเมื่อเปรียบเทียบความเสียหายของพื้นที่ทาง
เกษตรตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๕๒ พบว่าในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ พื้นที่ทางการเกษตรเสียหายจากความ
แห้งแล้งหรือภัยแล้งรุนแรงมาก เป็นจํานวน ๑๗.๙ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘ ของพื้นที่ทําการเกษตร
ทั้งประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จํานวน ๑๓.๗ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕ ของพื้นที่ทําการเกษตร
ทั้งประเทศ ส่วนความเสียหายในด้านอุปโภคและบริโภคยังไม่รุนแรงมากนัก
สํ า หรั บ พื้ น ที่ ช ลประทานมี เ พี ย ง ๒๘ ล้ า นไร่ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๒๒ ของพื้ น ที่
การเกษตรทั้งประเทศ ในขณะที่ปัจจุบันปริมาณความต้องการน้ํารวมภายในประเทศมีจํานวน ๗๓,๗๘๘
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี แต่ปริมาณน้ําต้นทุนที่มีอยู่สามารถตอบสนองความต้องการใช้น้ําได้เพียงร้อยละ
๗๑ ของความต้องการน้ํารวม ซึ่งยังขาดอยู่อีกจํานวน ๒๑,๐๔๗ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี สะท้อนให้เห็นถึง
ปัญหาด้านน้ําที่เป็นปัญหาสะสมมาตลอด ถึงแม้ว่าจะมีการคํานวณว่าปริมาณน้ํามีเพียงพอ แต่การบริหาร
จัดการน้ํายังคงเป็นปัญหา ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสําคัญของปัญหาได้ ๒ ประเด็น คือ (๑) ปัญหาด้านการ
บริหารจัดการน้ําที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ แม้ว่าปัจจุบันมีการเก็บกักสํารองน้ําไว้ตามเขื่อนต่างๆ แต่ในความ
เป็นจริง น้ําในเขื่อนไม่ได้ถูกนํามาใช้เพื่อการเกษตรเพียงอย่างเดียว เพราะยังต้องนํามาใช้เพื่อการผลิต
กระแสไฟฟ้ า และการประมง จึ ง ต้ อ งมี ก ารแบ่ ง สรรปั น ส่ ว นน้ํ า ในแต่ ล ะส่ ว นให้ เ หมาะสมเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด และ (๒) ปัญหาด้านแหล่งกักเก็บน้ําที่มีไม่เพียงพอกับพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งมีมากกว่า
๑๓๐ ล้านไร่ ขณะที่มีพื้นที่ชลประทานเพียง ๒๘ ล้านไร่ หรือประมาณร้อยละ ๒๒ ของพื้นที่การเกษตร
ทั่วประเทศ
๓) ความขัดแย้งจากการใช้น้ํา
ปัญหาความขัดแย้งจากการใช้น้ํา จําแนกเป็น ๒ กรณีหลัก คือ (๑) เป็นความ
ขัดแย้งอันเกิดจากการขาดแคลนน้ํา โดยมีสาเหตุจากการจัดสรรน้ําที่ไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นความขัดแย้ง
ระหว่างเกษตรกรที่อยู่ต้นน้ํากับปลายน้ํา เนื่องจากโอกาสการรับน้ําของเกษตรกรที่อยู่ปลายน้ําขึ้นอยู่กับ
การใช้น้ําของเกษตรกรที่อยู่ต้นน้ํา รวมถึงความต้องการปริมาณน้ําในการปลูกพืชแต่ละชนิดที่แตกต่างกัน
นอกจากนี้ ยังเป็นความขัดแย้งการใช้น้ําระหว่างภาคอุตสาหกรรมและบริการกับภาคเกษตรกรรม เช่น
ในบางปีไม่มีการปล่อยน้ําให้เกษตรกรในจังหวัดภาคกลางเพื่อกันไม่ให้น้ําท่วมกรุงเทพมหานคร จึงเกิด
ปัญหาข้อขัดแย้งในความไม่เป็นธรรมของการจัดสรรน้ําที่ฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์ และอีกฝ่ายหนึ่งเสีย
ประโยชน์ เป็นต้น และอีกสาเหตุคือ การสูบน้ําใต้ดินมาใช้เพื่อการเกษตร ซึ่งเป็นกรณีความขัดแย้งจาก
สภาวะฝนแล้ง เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีการจัดสรรน้ํา เพราะต้องสํารองน้ําไว้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
และเพื่อหนุนระดับน้ําไม่ให้น้ําทะเลไหลทะลักเข้าไปทําความเสียหายให้กับพื้นที่สวนของเกษตรกรในเขต
ปริมณฑล ทําให้เกษตรกรที่ทํานาปรังต้องหาแหล่งน้ําจากที่อื่นเพื่อทดแทนน้ําจากระบบชลประทานโดย
การสูบน้ําใต้ดินมาใช้ และ (๒) ความขัดแย้งอันเกิดจากคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม มีสาเหตุจากนโยบายของ
ภาครัฐที่ต้องการกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ท้องถิ่น และโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะตั้งใกล้กับแหล่งน้ํา
๕

ได้มีการปล่อยน้ําเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการบําบัดลงสู่แหล่งน้ํา ซึ่งได้สร้างความเสียหายต่อแหล่งน้ําโดยตรง
ทําให้ชาวบ้านไม่สามารถนําน้ํามาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค จนทําให้มีการร้องเรียนจากชาวบ้านที่ได้รับ
ความเดือดร้อนดังกล่าว
๒.๑.๔ ทรัพยากรแร่ ปัญหาที่สําคัญ คือ ผลกระทบจากการพัฒนาทรัพยากรแร่ ทรัพยากรแร่
มี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ เนื่ อ งจากเป็ น ปั จ จั ย พื้ น ฐานในการผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรมและ
ครัวเรือน ส่งผลให้ความต้องการใช้แร่ภายในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ
และเทคโนโลยี ปั จ จุ บั น การนํ า เข้ า ทรั พ ยากรแร่ เ ป็ น การนํ า เข้ า แร่ ที่ ข าดแคลน หรื อ ไม่ มี ก ารผลิ ต
ภายในประเทศ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ มีการนําเข้าแร่คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๕๖,๘๑๑ ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงร้อยละ ๑๑.๖ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีการนําเข้าแร่คิดเป็นมูลค่า ๕๘,๙๖๑ ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๕๑ คิดเป็นร้อยละ ๓.๘ ทั้งนี้ แร่ที่นําเข้าส่วนใหญ่ ได้แก่ ถ่านหินชนิดบิทูมินัส
แร่สังกะสี ดีบุก และทองแดง โดยมูลค่าของการผลิต การใช้ การส่งออก และการนําเข้าแร่ มีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันผลกระทบจากการทําเหมืองแร่และโรงแต่งแร่ยังมีปัญหาในหลายพื้นที่ เช่น
การทําเหมืองแร่ท องคําในพื้นที่จังหวั ดพิจิตร และจังหวั ดเลย การทําเหมื องหิ นและโรงโม่หินในพื้นที่
เหมืองหินเขาคูหา จังหวัดสตูล - สงขลา เป็นต้น ซึ่งมีผลกระทบทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณที่ตั้งเหมืองแร่และโรงแต่งแร่ โดยมีโอกาสรับหรือสัมผัสแร่ที่มีการปนเปื้อน
สารพิษ จนทําให้เกิดการเจ็บป่วย และไม่ได้รับการเยียวยาดูแลรักษาพยาบาลจากผู้ประกอบการ จึงเกิด
การร้องเรียนและฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งในบางกรณีไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ เพราะความไม่
ชัดเจนของปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้ได้รับผลกระทบ และต้องใช้ระยะเวลานานในการพิสูจน์ความเสียหายที่
เกิดขึ้น
๒.๑.๕ ทรัพยากรพลังงาน ปัญหาที่สําคัญ ได้แก่
๑) พลังงานทดแทน
ความต้ อ งการใช้ พ ลั ง งานของประเทศมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ตามการขยายตัวของภาคส่วนต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการขนส่ง และภาคอุตสาหกรรมที่มี
สัดส่วนการใช้พลังงานถึงร้อยละ ๗๕ ของการใช้พลังงานของประเทศ และภาคบริการ ภาคครัวเรือน
ภาคการเกษตร มีสัดส่วนการใช้พลังงานรวมร้อยละ ๒๕ ในขณะที่ปริมาณสํารองพลังงานในประเทศลดลง
ณ สิ้นปี พ.ศ. ๒๕๕๒ แหล่งพลังงานในประเทศ ซึ่งประกอบด้วย น้ํามันดิบ คอนเดนเสท และก๊าซธรรมชาติ
ที่เป็นเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลมีปริมาณลดลง โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีปริมาณสํารองพลังงานที่พิสูจน์แล้ว
เหลือ ๒,๕๐๐ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบ ลดลงจากปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ประมาณ ๒๐๐ ล้านบาร์เรล
เทียบเท่าน้ํามันดิบ ทําให้มีการพึ่งพิงการนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศเป็นจํานวนมาก คิดเป็นมูลค่าปีละ
๑ ล้านล้านบาท หรือประมาณร้อยละ ๑๑ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยการใช้
พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของการผลิตพลังงาน
ภายในประเทศไม่สามารถตอบสนองความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเพียงพอ หรือผลิตได้เพียง
ร้อยละ ๕๐ ของความต้องการใช้พลังงานภายในประเทศ
อย่างไรก็ตาม ได้มีการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนแบบใหม่ (New and
Renewable Energy) ซึ่งเป็นพลังงานรูปแบบใหม่จากแหล่งพลังงานที่มีต้นทุนต่ํากว่า และส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยกว่าการใช้พลังงานที่ได้จากเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการใช้
๖

ประโยชน์ ได้แก่ พลังงานน้ํา พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม รวมถึง
พลังงานชีวภาพ เช่น ก๊าซโซฮอลล์ ไบโอดีเซล ฯลฯ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ร้อยละของพลังงานทดแทนแบบ
ใหม่ต่อพลังงานเชิงพาณิชย์มีค่าประมาณ ๐.๕ และภายใต้แผนพัฒนาพลังงานทดแทน ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒๕๖๕) ได้มีการกําหนดเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนที่ร้อยละ ๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้เพิ่มเป็น
ร้อยละ ๒๐ ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๒) พืชพลังงานกับความมั่นคงด้านอาหาร
ราคาน้ํ ามั น ที่ มี ค วามผั น ผวนไม่แ น่ น อน ทํ า ให้ ภ าคการผลิ ต โดยเฉพาะภาค
เกษตรมีความเสี่ยงในการผลิตสินค้าจําพวกอาหาร เนื่องจากมีการแข่งขันกับการผลิตพืชพลังงาน ทําให้มี
ความต้ องการพืชที่สามารถนํ าไปผลิตเป็นพลังงานเพิ่ มขึ้ น เช่น อ้อย มันสําปะหลัง ปาล์ม น้ํามัน และ
ถั่วเหลือง เป็นต้น เกษตรกรจึงเปลี่ยนรูปแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่เกษตร จากการปลูกพืชอาหารมาเป็น
การปลูกพืชพลังงานแทน ซึ่งส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกพืชอาหารลดลง และทําให้ราคาพืชอาหารมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการผลิตและใช้เอทานอล ไบโอดีเซลให้มีสัดส่วนที่สูงขึ้น
เพื่อลดการนําเข้าและการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มการใช้เอทานอล
และไบโอดีเซลเป็นส่วนประกอบในน้ํามันเบนซินไม่น้อยกว่า ๙ ล้านลิตรต่อวัน และในน้ํามันดีเซลไม่น้อย
กว่า ๔.๕ ล้านลิตรต่อวัน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่มีการใช้เอทานอล ๑.๒๓ ล้านลิตร
ต่ อวัน และไบโอดีเ ซล ๑.๗๓ ล้ านลิ ตรต่อวัน และจากรายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทยในปี
พ.ศ. ๒๕๕๒ พบว่ า มี ป ริ ม าณการใช้ วั ต ถุ ดิ บ เพื่ อ ผลิ ต เชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพ (เอทานอล และไบโอดี เ ซล)
ซึ่งประกอบด้วย กากน้ําตาล มันสําปะหลัง ปาล์มน้ํามัน และมะพร้าว เท่ากับ ๔๒.๖ ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี
พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณการใช้วัตถุดิบเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเท่ากับ ๓๐.๙ ล้านตัน
๒.๑.๖ ทรัพยากรประมง และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปัญหาที่สําคัญ ได้แก่
๑) การทําประมงเกินศักยภาพการผลิต
ผลของการจั บ สั ต ว์ น้ํ า ทะเลเป็ น จํ า นวนมาก ทํ า ให้ ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ข อง
ทรัพยากรประมงลดลงอย่างรวดเร็ว และอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมทั้งปริมาณและชนิดของสัตว์น้ําเค็ม จาก
ตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงทะเล คือ อัตราการจับสัตว์น้ําต่อการลงแรง
ประมง (Catch Per Unit Effort: CPUE) ในอ่าวไทย โดยใช้อวนลากปลามาตรฐานขนาดตาอวนก้นถุง ๒๕
มิลลิเมตร ลากอวนครั้งละ ๑ ชั่วโมง พบว่าในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ปริมาณสัตว์น้ําต่อการลงแรงประมงเฉลี่ย
๖๒.๑ กิโลกรัมต่อชั่วโมง ในขณะที่ปริมาณสัตว์น้ําต่อการลงแรงประมงเฉลี่ยในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีความ
สมบูรณ์ลดลงจากปี พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอัตราการจับสัตว์น้ําต่อการลงแรงประมงในทะเล
ฝั่งอ่าวไทย เท่ากับ ๒๒.๗๕ กิโลกรัมต่อชั่วโมง ลดลงจาก ๒๕.๓๓ กิโลกรัมต่อชั่วโมง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑
และในฝั่งทะเลอันดามันก็เช่นเดียวกัน คือ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ อัตราการจับสัตว์น้ําต่อการลงแรงประมงใน
ทะเลเท่ากับ ๔๔.๑๗ กิโลกรัมต่อชั่วโมง ลดลงจาก ๔๕.๗๑ กิโลกรัมต่อชั่วโมง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑
ส่วนทรัพยากรประมงน้ําจืดมีแนวโน้มที่จะมีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยพิจารณา
จากอัตราการจับสัตว์น้ําต่อการลงแรงประมงในแหล่งน้ําจืด พบว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอัตราการจับสัตว์น้ํา
ต่อการลงแรงประมงในแหล่งน้ําจืดเฉลี่ย ๑,๑๑๑ กรัมต่อพื้นที่ข่าย ๑๐๐ ตารางเมตรต่อคืน เพิ่มขึ้นจาก
๖๑๑ กรัมต่อพื้นที่ข่าย ๑๐๐ ตารางเมตรต่อคืน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ผลผลิตจากการจับสัตว์น้ําจืดจาก
ธรรมชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๐ ในขณะที่ผลผลิตจากการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเริ่มมีแนวโน้มคงที่ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยปริมาณการจับสัตว์น้ําจืดจากธรรมชาติในปี
๗

พ.ศ. ๒๕๕๐ เท่ากับ ๒๒๕,๖๐๐ ตัน ซึ่งสัตว์น้ําที่จับได้ส่วนใหญ่เป็นปลา ที่เหลือเป็นกุ้งและสัตว์น้ําอื่นๆ
เพิ่ ม ขึ้ น จากปี พ.ศ. ๒๕๔๙ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๕.๔ และผลผลิ ต จากการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ํ า จื ด ในปี
พ.ศ. ๒๕๕๐ มีปริมาณทั้งหมด ๕๒๕,๑๐๐ ตัน ในจํานวนนี้แบ่งเป็น ผลผลิตจากการเลี้ยงปลา ร้อยละ
๙๓.๙ กุ้งก้ามกราม ร้อยละ ๕.๓ และที่เหลือเป็นสัตว์น้ําอื่นๆ ลดลงจากปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ร้อยละ ๐.๔๔
๒) การกัดเซาะชายฝั่ง
ประเทศไทยมีจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลรวม ๒๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง สตูล
สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส รวมทั้งสิ้น ๒๐,๕๔๑,๘๑๐ ไร่ หรือ ๓๒,๘๖๖.๘๘๐ ตารางกิโลเมตร
ซึ่ ง ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ได้ รั บ แรงกดดั น ทั้ ง จากการขยายตั ว ของการพั ฒ นา การก่ อ สร้ า ง
โครงสร้างพื้นฐาน และการท่องเที่ยว รวมถึงสภาพทางกายภาพที่ถูกเปลี่ยนแปลง คือ ชายฝั่งทะเลที่ถูก
กัดเซาะ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ พื้นที่ป่าชายเลนของประเทศมีทั้งสิ้นรวม ๑.๕๒ ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.
๒๕๔๗ ที่มีอยู่ ๐.๖๖ ล้านไร่ ส่วนพื้นที่ชายฝั่งทะเลซึ่งมีระยะทางรวม ๒,๖๐๐ กิโลเมตร ถูกกัดเซาะเป็น
ระยะทาง ๖๐๐ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๒๒ โดยพื้นที่แนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนในทั้งหมด ซึ่งเป็น
พื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับชาติมีแนวโน้มถูกกัดเซาะเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้ สภาพชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย
ที่ถูกกัดเซาะ เกิดขึ้นตลอดแนวชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากกระบวนการตามธรรมชาติและเกิดจากการ
กระทําของมนุษย์ โดยพบว่าการกัดเซาะเกิดขึ้นตั้งแต่ชายฝั่งตะวันออกจนถึงชายฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย
และบางพื้นที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น จังหวัดที่มีอัตราการกัดเซาะรุนแรงเฉลี่ยมากกว่า ๕.๐ เมตรต่อปี
จัดเป็นพื้นที่วิกฤติหรือพื้นที่เร่งด่วน เกิดขึ้นในพื้นที่ ๑๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ กรุงเทพฯ สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา
ปัตตานี และนราธิวาส รวมเป็นระยะทาง ๒๐๗ กิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ ๑๒ ของพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทย
ส่วนพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันที่ถูกกัดเซาะ และมีอัตราการกัดเซาะรุนแรงเฉลี่ยมากกว่า ๐.๕ เมตรต่อปี
เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน้อยกว่าชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย โดยมี ๕ จังหวัด ได้แก่ ระนอง ภูเก็ต กระบี่ ตรัง
และสตูล ระยะทางรวม ๒๓ กิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ ๒ ของพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน
๒.๑.๗ ความหลากหลายทางชีวภาพ ปัญหาที่สําคัญ ได้แก่
๑) ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง
ความหลากหลายทางชีวภาพยังคงมีการสูญเสียอย่างต่อเนื่อง โดยสัตว์มีกระดูก
สัน หลัง ที่ อยู่ ใ นสถานภาพสู ญ พั น ธุ์ มี ๖ ชนิ ด ได้ แ ก่ สมัน นกช้ อ นหอยใหญ่ นกพงหญ้ า ปลาหางไหม้
(ปลาหางเหยี่ยว) ปลาเสือตอ และปลาสายยู (ปลาหวีเกศ หรือปลาเกด) สถานภาพสูญพันธุ์ในธรรมชาติมี
๗ ชนิด ได้แก่ ละอง (ละมั่ง) กูปรี แรด กระซู่ ตะโขง นกกระเรียนไทย และนกช้อนหอยดํา สถานภาพใกล้
สูญพันธุ์อย่างยิ่งมี ๘๔ ชนิด ใกล้สูญพันธุ์มี ๑๔๘ ชนิด มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์มี ๓๑๖ ชนิด ใกล้คุกคามมี
๒๐๕ ชนิด กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุดมี ๒๕๗ ชนิด และข้อมูลไม่เพียงพอมี ๑๗๖ ชนิด สาเหตุสําคัญที่ทําให้
ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุ กคามอย่ างรุนแรง คือ การทําลายถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติแ ละ
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของระบบนิเวศ เช่น การตัดไม้ทําลายป่าและการเผาป่า การขุดหรือถม
แหล่งน้ําธรรมชาติต่างๆ การเน่าเสียของแม่น้ํา ลําคลอง การปรับเปลี่ยนพื้นที่ป่าชายเลนให้เป็นนากุ้ง
การปรั บ เปลี่ ย นป่ า พรุ เ ป็ น พื้ น ที่ ป ลู ก พื ช ไร่ พื ช สวน การใช้ ส ารเคมี ป้ อ งกั น และกํ า จั ด ศั ต รู พื ช การใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างไม่เหมาะสม ไร้ขีดจํากัดและผิดกฎหมาย ตัวอย่างที่เห็นชัดเจน
๘

คือ การลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่า การลักลอบตัดไม้สําคัญทางเศรษฐกิจ เช่น ไม้กฤษณา ไม้สัก ไม้เต็งรัง
ไม้พะยูง และไม้ประดู่ เป็นต้น การดักจับและส่งขายเสือโคร่ง หมี ลิ่น เต่า ม้าน้ํา ฯลฯ รวมทั้งการล่าสัตว์ป่า
อย่างต่อเนื่องและรุนแรง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการแพร่ระบาดของชนิดพันธุ์
ต่างถิ่น เหล่านี้ล้วนส่งผลให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในอัตราที่สูงขึ้น ซึ่งสร้างความ
เสียหายให้แก่ระบบนิเวศเป็นอย่างมาก
๒) การดําเนินงานภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศ: แผนกลยุทธ์ความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพ (แผนไอจิ ) และพิ ธี ส ารนาโงยาว่ า ด้ ว ยการเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากรพั น ธุ ก รรมและการแบ่ ง ปั น
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม
ประเทศไทยเข้ า เป็ น ภาคี อ นุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยความหลากหลายทางชี ว ภาพ
(Convention on Biological Diversity : CBD) ในลําดับที่ ๑๑๘ (จาก ๑๙๓ ประเทศภาคีในปัจจุบัน) โดย
เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๗ อนุสัญญาฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชี วภาพ การใช้ องค์ ประกอบความหลากหลายทางชีวภาพอย่ างยั่ งยื น และการแบ่ งปั น
ผลประโยชน์ ที่ เกิ ดขึ้ น จากทรั พ ยากรพั น ธุ ก รรมอย่ างเท่ า เที ย มและยุ ติ ธรรม ต่ อ มาในปี พ.ศ. ๒๕๕๓
(ค.ศ. ๒๐๑๐) ซึ่งเป็นปี สิ้นสุ ดเป้ าหมายในการลดอัตราการสู ญเสียความหลากหลายทางชี วภาพอย่างมี
นัยสําคัญ ยังไม่บรรลุเป้าหมายตามที่อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพกําหนด โดยเฉพาะกลุ่ม
ประเทศในเขตร้อนยังไม่สามารถลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพได้เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจาก
ยังคงมีการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมที่เป็นสาเหตุการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
ไม่สามารถดําเนินกิจกรรมด้านการยับยั้งและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิผล ดังนั้น
สํานักงานเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ จึงได้จัดให้มีการประชุมสมัชชาภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๐ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ
นครนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ได้ให้การรับรองแผนกลยุทธ์ไอจิ (แผนกลยุทธ์
ความหลากหลายทางชี ว ภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๑๑ - ๒๐๒๐)) โดยมี เ ป้ า ประสงค์
ที่มุ่ งเน้นการลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพจากภัยคุกคามหลักทั้ง ๕ ประการ ได้แก่
(๑) การเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่อาศัย (๒) การใช้ทรัพยากรเกินขีดจํากัด (๓) การปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม
ปริมาณมาก (๔) การรุกรานของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น และ (๕) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยขอให้ภาคี
อนุสัญญาฯ แปลงแผนกลยุทธ์ไอจิไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งพันธกิจของแผนฯ กําหนดให้ประเทศภาคีต้องดําเนินการ
อย่างเร่งด่วนในการยับยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้เป็นหลักประกันได้ว่า ภายในปี
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) ระบบนิเวศจะยังคงอยู่ สามารถให้บริการได้ ให้ความมั่นคงแก่สิ่งมีชีวิต ตลอดจน
สามารถเกื้อกูลการกินดีอยู่ดีของประชากรบนโลกได้ โดยประกอบด้วย เป้าประสงค์ทางกลยุทธ์ทั้งหมด
๕ เป้าประสงค์ และมีเป้าหมายในการดําเนินงานทั้งหมดรวม ๒๐ เป้าหมาย โดยในส่วนของเป้าประสงค์นั้น
มุ่งเน้นในประเด็น ดังนี้
- เป้าประสงค์ทางกลยุทธ์ A แก้ไขมูลเหตุรากฐานของการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยมุ่งให้ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นกระแสหลักในภาครัฐและภาคประชาสังคม
- เป้าประสงค์ทางกลยุทธ์ B ลดภัยคุกคามหลักทั้ง ๕ ประการ ลดแรงกดดัน
โดยตรงต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
- เป้าประสงค์ทางกลยุทธ์ C ปรับปรุงสถานภาพของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และการคุกคามของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น โดยเฝ้าระวังรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบ
นิเวศ ชนิดพันธุ์ และพันธุกรรม
๙

- เป้าประสงค์ทางกลยุทธ์ D เพิ่มพูนผลประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และบริการจากระบบนิเวศต่อคนทั้งปวง
- เป้าประสงค์ทางกลยุทธ์ E เพิ่มพูนการอนุวัตอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยมีการวางแผนอย่างมีส่วนร่วม การจัดการความรู้ และการพัฒนาสมรรถนะ
นอกจากนี้ สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ยังได้มีมติรับรอง “พิธีสารนาโงยาว่าด้วยการ
เข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรม
อย่ างเท่ าเที ยมและยุ ติ ธรรม” ซึ่ งมี ทั้ งสิ้ น ๓๐ มาตรา โดยมี องค์ ประกอบหลั กแบ่ งเป็ น ๓ ส่ วน ได้ แ ก่
ข้อกําหนดทั่วไป (มาตรา ๑ - ๓ bis) ข้อกําหนดหลัก (มาตรา ๔ - ๑๘ bis) และข้อกําหนดสนับสนุน (มาตรา
๑๘ ter - ๓๐) พร้อมเอกสารแนบท้ายในเรื่อง ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน โดยพิธีสารนาโงยาฯ
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ทางกฎหมายระหว่ า งประเทศในการกํ ากั บ ดู แ ลให้ มี ก ารแบ่ ง ปั น
ผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม รวมถึงการเข้าถึงและถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดให้ลงนามพิธีสารฯ ณ สํานักงานใหญ่ของ
องค์ ก ารสหประชาชาติ นครนิ ว ยอร์ ก ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๔ ถึ ง
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๒.๒ สถานการณ์มลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๒.๒.๑ คุณภาพน้ํา
คุณภาพน้ําในแหล่งน้ํ าจืดในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒)
โดยรวมมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนแหล่งน้ําที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
จากร้อยละ ๑๗ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นร้อยละ ๓๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ในขณะที่แหล่งน้ําที่มีปัญหาคุณภาพ
น้ําเสื่อมโทรมไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ ไม่มีแหล่งน้ําใดที่มีคุณภาพน้ํา
อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก สาเหตุความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ําเกิดจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่
น้ํ า เสี ย จากแหล่ ง ชุ ม ชน อุ ต สาหกรรม และเกษตรกรรม ซึ่ ง บางกิ จ กรรมการบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ยั ง ไม่ มี
ประสิทธิภาพหรือบําบัดน้ําเสียไม่เป็นไปตามมาตรฐานก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ํา ทั้งนี้ แหล่งน้ําที่มีคุณภาพ
น้ําอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ได้แก่ แม่น้ํากวง บึงบอระเพ็ด กว๊านพะเยา แม่น้ําป่าสัก แม่น้ําลพบุรี แม่น้ํา
เจ้าพระยาตอนล่าง แม่น้ําท่าจีนตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง แม่น้ําเพชรบุรีตอนล่าง แม่น้ําสะแกกรัง
แม่นํ้าอูน แม่น้ําสงคราม แม่น้ําเลย แม่น้ําลําตะคองตอนล่าง แม่น้ําปราจีนบุรี แม่น้ํานครนายก แม่น้ํา
ระยองตอนล่าง แม่น้ําพังราดตอนบน ทะเลน้อย และทะเลหลวง
คุ ณ ภาพน้ํ า ทะเลชายฝั่ ง มี แ นวโน้ ม เสื่ อ มโทรมลง โดยคุ ณ ภาพน้ํ า ที่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์
ดีมากและดีลดลง ขณะที่คุณภาพน้ําที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ เสื่อมโทรม และเสื่อมโทรมมากเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
บริเวณอ่าวไทยตอนในที่รองรับน้ําเสียจากแม่น้ําสายหลักต่างๆ ได้แก่ แม่น้ําเจ้าพระยา แม่น้ําท่าจีน แม่น้ํา
บางปะกง และแม่น้ําแม่กลอง รวมทั้งน้ําเสียที่ระบายมาจากกิจกรรมชายฝั่ง
คุณภาพน้ําบาดาลส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ําบาดาลที่ใช้บริโภค แต่บางพื้นที่
มีปัญหาน้ําบาดาลเค็มและน้ํากระด้างในชั้นน้ําบาดาลบริเวณชั้นหินปูน และปัญหาการปนเปื้อนของน้ํา
ใต้ดินและน้ําบาดาลที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การลักลอบทิ้งกากของเสีย การรั่วไหลของสารเคมี
การฝังกลบขยะโดยไม่ถูกหลักวิชาการ การทําเหมืองแร่ และการเกษตรกรรม เป็นต้น

๑๐

๒.๒.๒ คุณภาพอากาศและเสียง ปัญหาที่สําคัญ ได้แก่
คุณภาพอากาศโดยรวมมีแนวโน้ม ดีขึ้นในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจ จุบัน โดย
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) และก๊าซโอโซน ยังคงเป็นปัญหามลพิษหลัก บริเวณริม
ถนนในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ในหลายจังหวัด โดยเฉพาะบริเวณตําบลหน้าพระลาน อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ จัง หวัดสระบุรีมีปัญ หาฝุ่นละอองขนาดเล็ก มากที่สุด รองลงมาเป็น บริเ วณตําบลจองคํา
(สถานีต รวจวัด ณ สํานั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล้อ มจั ง หวั ดแม่ ฮ่อ งสอน) อําเภอเมือ ง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน และบางพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย ลําปาง บริเวณริมถนนในกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่
พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ บริเวณพื้นที่ทั่วไปในกรุงเทพมหานคร ระยอง และชลบุรี ตามลําดับ
ส่วนพื้นที่ที่มีปริม าณก๊าซโอโซนเกินมาตรฐานมากที่สุด ได้แก่ จัง หวัดสมุท รปราการ และสมุท รสาคร
สาเหตุห ลั ก เกิ ดจากยานพาหนะที่ร ะบายมลพิ ษเกิ นมาตรฐาน การจราจรที่ ห นาแน่น อุต สาหกรรม
สิ่งก่อ สร้าง และการเผาในที่โล่ง นอกจากนี้ ยัง พบว่า บริเวณพื้นที่ริมถนนที่มีการจราจรหนาแน่น เช่น
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ระยอง ฯลฯ มีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ได้แก่ เบนซิน
1,3 - บิวทาไดอีน ซึ่ง แหล่ง กําเนิดสารอินทรีย์ระเหยง่ายส่วนใหญ่เ กิดจากการใช้ส ารตัวทําละลายใน
กระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม และการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม ภาคคมนาคมและ
การขนส่ง สําหรับปัญหาหมอกควันจากการเผาในที่โล่งยังคงเป็นปัญหาสําคัญในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งของทุกปี ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม สาเหตุหลักเกิดจากการเผา
ในพื้นที่ชุมชน การเผาในพื้นที่การเกษตร การเผาริมทาง และไฟป่า ส่วนระดับ เสียงยังคงเป็นปัญหาใน
บริเวณริมเส้นทางจราจรที่พบเกินเกณฑ์มาตรฐาน แต่มีแนวโน้มลดลง โดยพื้นที่ทั่วไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก
ปี ที่ ผ่ า นมาเล็ ก น้ อ ย และจะมี ปั ญ หาเฉพาะพื้ น ที่ ใ นชุ ม ชนรอบท่ า อากาศยาน หรื อ ใกล้ กั บ โรงงาน
อุตสาหกรรมหรือสถานบันเทิงในชุมชน
๒.๒.๓ ขยะมูลฝอย
ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒) ปริมาณขยะมูล ฝอยที่เกิดขึ้นต่อวัน
โดยรวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยร้อยละ ๑ ต่อปี ในขณะที่ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
ต่อวันขององค์การบริหารส่วนตําบลลดลง เนื่องมาจากการยกฐานะขององค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน
๕๓๗ แห่ง ขึ้นเป็นเทศบาล โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ ๑๕.๑๑ ล้านตัน ได้รับ
การจัดการอย่างถูก ต้อ งตามหลัก วิชาการประมาณ ๕.๙๗ ล้านตัน (เท่ากับ ๑๖,๓๕๘ ตันต่อ วัน) หรือ
ร้อยละ ๔๐ ของปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ ซึ่งเขตเทศบาลและเมืองพัทยาสามารถจัดเก็บขยะมูลฝอย
ได้วันละ ๑๖,๓๖๘ ตัน สามารถจัดการอย่างถูก ต้อ งตามหลัก วิชาการได้ป ระมาณ ๖,๐๓๙ ตันต่อ วัน
ส่วนนอกเขตเทศบาลมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น ๑๖,๒๐๘ ตันต่อวัน แต่สามารถจัดการอย่างถูกต้องตาม
หลัก วิชาการได้เ พีย ง ๑,๔๘๕ ตันต่อ วัน เท่านั้น คิ ดเป็นร้อ ยละ ๙ ของปริม าณขยะนอกเขตเทศบาล
ส่วนขยะมูลฝอยที่เหลือร้อยละ ๙๑ จะถูกกําจัดด้วยวิธีการเผากลางแจ้ง หรือนําไปทิ้งบนพื้นที่ว่างต่าง ๆ
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการยังไม่มีประสิทธิภาพโดยยังไม่
สอดคล้องกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม มีการนําขยะมูลฝอยชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๕๒ มีสัดส่วนขยะมูลฝอยที่มีการนํากลับมาใช้ใหม่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑๑
(ของปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นร้อยละ ๒๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยร้อยละ ๘๒
เป็ น การคัด แยกและนํ า กลับ มาใช้ ใ หม่ ร้อ ยละ ๑๕ เป็ นการนํ า ขยะอิ นทรี ย์ ม าหมัก ทํ า ปุ๋ย หรือ ผลิ ต
๑๑

ก๊าซชีวภาพ และเพียงร้อยละ ๓ นํามาผลิตเป็นพลังงานทดแทน แสดงให้เห็นว่าการนําขยะมูลฝอยกลับมา
ใช้ประโยชน์ยังมีสัดส่วนต่ํา
๒.๒.๔ สารอันตราย
ปัจจุบันมีการใช้สารอันตรายเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
เนื่ อ งจากการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ถึ ง แม้ว่ า รั ฐ บาลจะมี ก ารรณรงค์ ใ ห้ ภ าค
เกษตรกรรมใช้สารกําจัดศัตรูพืชจากผลิตภัณฑ์ชีวภาพแล้วก็ตาม แต่ปริมาณการนําเข้าสารอันตรายยังคง
เพิ่มขึ้นมาก จาก ๓.๒๒ ล้านตัน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น ๑๕.๕๔ ล้านตัน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และมีการผลิต
สารอันตรายภายในประเทศเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีจํานวน ๒๔.๑๐ ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก
ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่มีการผลิตเพียง ๙.๗๐ ล้านตัน และจากการมีปริมาณการใช้สารอันตรายเพิ่ม ขึ้นจึง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอุบัติภัยจากสารเคมี (รวมการลักลอบ
ทิ้งกากของเสีย) เกิดขึ้นทั้งสิ้น ๔๘ ครั้ง จําแนกเป็น อุบัติภัยที่เกิดขึ้นจากการขนส่งสารเคมี ๑๕ ครั้ง เกิดใน
โรงงานอุตสาหกรรมและโกดังเก็บสารเคมี ๑๐ ครั้ง การลักลอบทิ้งกากของเสีย ๑๓ ครั้ง และในที่อื่นๆ เช่น
สถานที่ฝัง กลบขยะ พื้นที่ที่กําลังก่อสร้าง และสถานประกอบการที่ไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรมฯ เป็นต้น
๑๐ ครั้ง และมีผู้ได้รับผลกระทบหรือบาดเจ็บจากอุบัติภัยจากสารเคมีจํานวน ๘๙๑ ราย เสียชีวิต ๒ ราย
ผลกระทบจากการใช้สารอันตรายได้ส่งผลต่อทั้งสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนที่สัมผัสสารเคมีโดยตรง หรือชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ พบผู้ป่วยที่
ได้รับ พิษจากสารเคมีจํานวนทั้งสิ้น ๑,๙๒๖ ราย ส่วนใหญ่ร้อ ยละ ๙๐ ได้รับพิษจากสารอันตรายทาง
การเกษตร ที่เหลือได้รับพิษจากสารอันตรายในภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ อุบัติภัยจากสารเคมีมักเกิดขึ้นใน
โรงงานอุตสาหกรรม โกดังเก็บสารเคมี และจากการขนส่ง โดยส่วนใหญ่เป็นการรั่วไหลของสารเคมีและวัตถุ
อันตราย รวมถึงการเกิดเพลิงไหม้ ทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือบางครั้งเสียชีวิต
๒.๒.๕ ของเสียอันตราย
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ ปริมาณของเสียอันตรายมีแนวโน้ม เพิ่ม ขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ มีปริมาณของเสียอันตรายประมาณ ๓.๑๓ ล้านตัน เพิ่มสูงขึ้นจากปี พ.ศ.
๒๕๕๐ ถึงร้อยละ ๗๐ สําหรับในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีประมาณ ๓.๐๗ ล้านตัน ลดลงจากปี พ.ศ. ๒๕๕๑
ประมาณ ๖๖,๖๐๐ ตัน โดยส่วนใหญ่เป็นของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมประมาณ ๒.๓๗ ล้านตัน
คิดเป็นร้อยละ ๗๗ ของปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมด ส่วนที่เหลืออีก ๐.๗๐ ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ ๒๓
เป็นของเสียอันตรายจากชุมชน (รวมซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อ)
พื้นที่ที่มีของเสียอันตรายเกิดขึ้นมากที่สุด คือ ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ซึ่งเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ ๗๐ ของปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นทั้งประเทศ อย่างไรก็ตาม
หลายพื้นที่ยัง คงมีก ารลัก ลอบทิ้ง ของเสียอันตรายจากชุมชนปะปนกับ ขยะมูล ฝอยทั่วไป และมีเ พียง
กรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๑ แห่ง ที่เริ่มจัดให้มีระบบเก็บรวบรวมของเสียอันตราย
จากชุมชนและนําไปกําจัดยังสถานที่จัดการของเสียอันตรายที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
๒.๒.๖ สิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน
การเพิ่มขึ้นของประชากรในเขตเมืองส่งผลต่อการขยายตัวของเมืองและก่อให้เกิด
ปัญหาต่างๆ ตามมา ที่สําคัญคือ ปัญหาชุมชนแออัดอันเกิดจากการย้ายถิ่นฐานของประชากรชนบทเข้าสู่เมือง
ปัญ หาความขัดแย้ ง ด้านการใช้ที่ดิน ปัญ หาภูมิทั ศน์ข องเมื อ ง และปัญ หาการขาดแคลนพื้นที่สี เ ขีย ว
๑๒

รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ เช่น มลพิษจากขยะ น้ําเสีย อากาศเสีย เสียงดัง ฝุ่นละออง ฯลฯ โดย
ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๕๑) มีจํานวนชุมชนแออัดที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศ
เพิ่มขึ้นกว่า ๓ เท่าตัว จากจํานวน ๑,๘๐๖ ชุมชน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น ๔,๘๖๐ ชุมชน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓
และในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ มีจํานวนชุมชนแออัดทั้งหมด ๖,๓๓๔ ชุมชน รวม ๗๒๘,๖๓๙ ครัวเรือน ซึ่งกระจาย
อยู่ใน ๘๔๐ เมืองทั่วประเทศ
สําหรับลักษณะปัญหาพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง ส่วนใหญ่ยังมีไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชน ซึ่งพื้นที่สีเขียวในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นลักษณะของสวนสาธารณะ โดย
พบว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีจํานวนสวนสาธารณะเพิ่มเป็น ๔,๒๗๘ แห่ง คิดเป็นพื้นที่สีเขียว ๒๓.๓๘ ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ ๔.๑๐ ตารางเมตรต่อคน ซึ่งนับว่ายังเป็นสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับมาตรฐานสากล
ขององค์การสหประชาชาติ ที่กําหนดสัดส่วนของสวนสาธารณะต่อประชากรเท่ากับ ๑๕ ตารางเมตรต่อคน
ส่วนเขตเมืองในระดับภูมิภาคโดยภาพรวมแล้ว ยังมีจํานวนพื้นที่สีเขียวไม่เพียงพอ เนื่องจากไม่มีพื้นที่ที่
เหมาะสม หรือบางแห่งมีพื้นที่แต่ขาดงบประมาณ
ส่วนลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความสําคัญและมีความ
รุนแรงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเกิดขึ้นทั้งในพื้นที่เมือง พื้นที่ชนบท และพื้นที่ธรรมชาติ โดยในพื้นที่
เมืองเป็นผลมาจากการพัฒนาสิ่งก่อสร้างและอาคารประเภทต่างๆ ที่ไม่มีระเบียบแบบแผน ไม่เหมาะสมกับ
สภาพทางกายภาพของเมือง ขาดการวางผังเมือง หรือการบังคับใช้ผังเมืองที่ไม่มีประสิทธิภาพ เช่น ปัญหา
ป้ายโฆษณาทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่มีจํานวนมากกระจัดกระจายในทุกแห่ง โดยเฉพาะมีป้ายขนาด
ใหญ่จํานวนมากตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์การค้า แหล่งพาณิชยกรรมสําคัญ บริเวณถนนสายหลัก และบริเวณริม
ทางด่วน ซึ่งมีผลต่อทัศนียภาพ และความสวยงามของภูมิทัศน์เมืองและทําให้เมืองขาดความเป็นความ
ระเบียบ เรียบร้อย ความสะอาด และความปลอดภัยของเมือง รวมถึงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
ส่วนในพื้นที่ชนบท และพื้นที่ธรรมชาติ มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ซึ่งนอกจากจะมีผลกระทบโดยตรงต่อ
ทัศนียภาพและความงามของพื้นที่แล้ว ยังมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การลงทุนและการท่องเที่ยว เช่น
การก่อสร้างอาคาร โรงแรม หรือรีสอร์ท ที่บดบังความงามตามธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นภูเขา
ทะเล ทะเลสาบหรือน้ําตก ทําให้มีผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะยาว
๒.๒.๗ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
แหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมกระจายอยู่ทั่วทุกภาคเป็นจํานวนเกือบ ๗,๐๐๐ แห่ง
และมี แ หล่ ง มรดกโลกรวมทั้ ง สิ้ น ๕ แหล่ ง ได้ แ ก่ ๑) เมื อ งประวั ติ ศ าสตร์ สุ โ ขทั ย และเมื อ งบริ ว าร
๒) นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ๓) แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ๔) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง และ ๕) พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ และเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเพิ่มเติมอีก
หลายแห่ง เช่น เส้นทางวัฒนธรรมปราสาทหินพิมาย ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ํา และศาสนาสถานที่
เกี่ยวข้อง อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน พื้นที่อนุรักษ์ชายฝั่ง
ทะเลอันดามัน และพื้นที่กลุ่มป่าภูเขียว - น้ําหนาว เป็นต้น
ส่ว นแหล่ง โบราณสถานที่ป ระกาศขึ้ น ทะเบี ย นแล้ ว ในปั จจุ บั น (ปี พ.ศ. ๒๕๕๓)
มีจํานวน ๒,๑๐๔ แห่ง กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค โดยภาคกลางมีจํานวนมากที่สุด ๘๕๓ แห่ง แต่ที่ยังไม่ขึ้น
ทะเบียนมีอีกเป็นจํานวนมากกว่า ๖,๕๐๐ แห่ง โดยส่วนใหญ่จะเป็นวัดที่จะมีการปรับปรุงและบูรณะ
รวมทั้งการก่อสร้างอาคารหลังใหม่เพิ่มจํานวนมาก จนส่งผลให้โบราณสถานหลายแห่งถูกรื้อถอนและ
ทําลายอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การขึ้นทะเบียนของแหล่งโบราณสถานจะเป็นการป้องกันการถูกทุบทําลาย
๑๓

และควบคุมให้มีการบูรณะซ่อมแซม หรือก่อสร้างอาคารใหม่ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น และผลจากการ
พัฒนาประเทศที่ผ่านมาได้มุ่งเน้นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจมากเกินไป ทําให้ขาดความสมดุลระหว่าง
การพัฒนากับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีผลทําให้แหล่งธรรมชาติและแหล่ง
ศิลปกรรมมีสภาพเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว
๒.๓ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
๒.๓.๑ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๑) สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยรวมทั้งส่วนที่เกิดจากแหล่ง
ปล่อย (Emission from Source) และส่วนที่ดูดกลับ (Removal by Sink) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เท่ากับ
๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยภาคพลังงาน มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด
ในปริมาณ ๑๕๙.๓๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๖ ของการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทั้งหมดของประเทศ รองลงมาคือ ภาคการเกษตร ๕๑.๘๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖ ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศ ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม
๑๖.๓๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ ๗.๒ ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของ
ประเทศ ภาคของเสียเป็นภาคที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุดเท่ากับ ๙.๓๒ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เที ยบเท่ า คิ ดเป็ นร้ อยละ ๔.๑๐ ของการปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจกทั้ งหมดของประเทศ สํ าหรั บภาคการ
เปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่และป่าไม้ พบว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีน้อยกว่าปริมาณดูดกลับ จึงทําให้
ค่ารวมเท่ากับ - ๗.๙๐ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ - ๓.๔ ของปริมาณการปล่อย
ทั้งหมดของประเทศ และตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๗ มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นทุกปีใน
อัตราร้อยละ ๓.๘ ต่อปี ซึ่งภาคพลังงานมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ ๒๗.๙ และมีอัตราการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๔ ต่อปี โดยสาขาการขนส่งทางบกมีปริมาณการปล่อยมากที่สุด ภาคการเกษตร สาขาที่มี
ปริมาณการปล่อยสูงคือ นาข้าว เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการใช้ปุ๋ย ภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่
และป่าไม้มีปริมาณการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ ๖๖.๘ ต่อปี การปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในสาขาการผลิตซีเมนต์ และ
ภาคของเสีย ก๊าซที่ปล่อยส่วนใหญ่คือ ก๊าซมีเทน จากกระบวนการทางชีววิทยาในกลุ่มการบําบัดของเสีย การ
บําบัดน้ําเสีย และการกําจัดขยะมูลฝอย
๒) การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของประเทศไทย
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในช่วง ๕๙ ปี (พ.ศ. ๒๔๙๔ - ๒๕๕๒) พบว่าในระยะ
๑๐ ปี ที่ผ่านมา อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยสูงขึ้นประมาณ ๐.๒ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
สูงขึ้นประมาณ ๐.๓ องศาเซลเซียส อุณ หภูมิต่ําสุดเฉลี่ยสูงขึ้นประมาณ ๐.๕ องศาเซลเซียส โดยทั้ง
อุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุดเฉลี่ย และต่ําสุดเฉลี่ยระยะยาวมีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน สําหรับจํานวนวันที่มี
อากาศร้อน (อุณหภูมิสูงสุดมากกว่า ๓๕ องศาเซลเซียส) ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๓ - ๒๕๓๒ มีประมาณร้อยละ
๓๘ โดยเฉลี่ยต่อปี และจํานวนวันที่มีอากาศเย็น (อุณหภูมิต่ําสุดมากกว่า ๑๕ องศาเซลเซียส) ในช่วงปี
พ.ศ. ๒๕๑๓ - ๒๕๓๒ มีประมาณร้อยละ ๓ โดยเฉลี่ยต่อปี
๓) การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําฝน
ปริมาณน้ําฝนในช่วงระยะ ๑๐ ปีล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๕๐) มีแนวโน้ม
สูงขึ้น แต่แนวโน้มระยะยาวของปริมาณน้ําฝนและจํานวนวันฝนตกในประเทศไทยยังไม่ชัดเจน และใน
๑๔

ระยะ ๒ - ๓ ปีที่ผ่านมามีปริมาณน้ําฝนสูงกว่าค่าปกติติดต่อกันในช่วงฤดูร้อน ส่วนช่วงฤดูหนาวและฤดูฝนมี
การผันแปรในแต่ละปี สําหรับปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตลอดทั้งปีสูงกว่าค่าปกติติดต่อกันในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา
และผลจากการศึกษาการคาดการณ์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต สรุปได้ว่า
จํานวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยรายปีลดน้อยลงในทุกภาค แต่ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปี (มิลลิเมตรต่อปี) จะเพิ่มขึ้น
และทําให้แนวโน้มความหนาแน่นของฝนเฉลี่ยรายปี (มิลลิเมตรต่อวัน) เพิ่มขึ้น ซึ่งหมายความว่า ฝนจะตก
หนักขึ้น แต่จํานวนวันที่ฝนตกจะลดลง
๔) จํานวนพายุหมุนเขตร้อน
พายุหมุนเขตร้อนเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สามารถสร้างความเสียหาย
อย่างรุนแรงได้ กรมอุตุนิยมวิทยา (พ.ศ. ๒๕๕๔) ได้รวบรวมสถิติพายุหมุนเขตร้อนเฉพาะที่เกิดหรือเคลื่อน
ตัวเข้ามาในพื้นที่ครอบคลุม (ละติจูด ๐ – ๒๕ องศาเหนือ ลองจิจูด ๙๐ – ๑๒๐ องศาตะวันออก) ซึ่งเป็น
บริเวณที่พายุอาจส่งผลกระทบกับสภาพอากาศของประเทศไทย จากสถิติตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ – ๒๕๕๓
พบว่ามีพายุเคลื่อนเข้าประเทศไทยโดยตรงทั้งหมด ๑๘๕ ลูก ส่วนใหญ่เคลื่อนเข้าขณะที่มีกําลังแรงเป็น
พายุดีเปรสชั่น โดยมีกําลังแรงถึงขั้นพายุโซนร้อน ๑๓ ลูก และไต้ฝุ่น ๑ ลูก โดยเฉลี่ยจากปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ถึง
ปัจจุบัน มีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยปีละ ๓ ลูก และมีการเปลี่ยนแปลงของจํานวนเฉลี่ยใน
แต่ละทศวรรษ กล่าวคือ พ.ศ. ๒๔๙๔ – ๒๕๐๓ มีค่าเฉลี่ย ๒.๒ ลูก พ.ศ. ๒๕๐๔ – ๒๕๑๓ มีค่าเฉลี่ย
๖.๑ ลูก พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๒๓ มีค่าเฉลี่ย ๓.๕ ลูก พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๓๓ มีค่าเฉลี่ย ๒.๕ ลูก พ.ศ. ๒๕๓๔ –
๒๕๔๓ มีค่าเฉลี่ย ๒.๖ ลูก และ พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๓ มีค่าเฉลี่ย ๑.๖ ลูก โดยในช่วงทศวรรษล่าสุดมี
ค่าเฉลี่ยต่ําที่สุด ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยเพียง ๑ ลูก คือ พายุ
ดีเปรสชั่นที่อ่อนกําลังลงจากพายุไต้ฝุ่น “กิสนา” ซึ่งได้เคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณอําเภอ
โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี และในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีพายุดีเปรสชั่นเคลื่อนเข้าสู่ภาคใต้ บริเวณอําเภอ
สทิงพระ จังหวัดสงขลา จํานวน ๑ ลูก
๒.๓.๒ ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อประเทศไทย
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น การใช้พลังงานใน
กระบวนการผลิ ตภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนส่ ง หรือภาคเกษตรกรรม ฯลฯ เป็ นสาเหตุทํ าให้การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นทั่วโลก จนส่งผลกระทบทําให้อุณหภูมิของโลกเพิ่ม
สูงขึ้น ระดับน้ําทะเลขึ้นสูง ผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบต่อ
การเกษตรและแหล่งน้ํา ผลกระทบด้านสุขภาพ การเกิดสภาพอากาศรุนแรง และภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหว สึนามิ ฯลฯ ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงภาคเศรษฐกิจ
และสังคม
๒.๓.๓ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่ผ่านมาได้มีการศึกษาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการ
พัฒนาองค์ความรู้มาอย่างต่อเนื่อง แต่การศึกษาวิจัยผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังมี
ข้อจํากัดในเรื่อง ความไม่แน่นอนของภาพจําลองจากแบบจําลองสภาพภูมิอากาศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทย
ได้ มี แ นวทางในการปรั บ ตั ว ทั้ ง ๒ แบบ คื อ ๑) การปรั บ ตั ว แบบแก้ ไ ขปั ญ หาเฉพาะหน้ า ได้ แ ก่
ภาคการเกษตรมีการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ที่จะลดความเปราะบางจากผลความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโดยการป้องกันผลกระทบจากอุทกภัย หรือความแห้งแล้ง เช่น การกระจายความเสี่ยงด้วยการ
ปลูกพืชหลากหลายชนิด การปรับเปลี่ยนเวลาการเพาะปลูก การซื้อประกันภัย หรือชุมชนที่อาศัยอยู่
๑๕

บริเวณชายฝั่งทะเลมีการปรับตัว เช่น การย้ายบ้านออกห่างจากพื้นที่ดินที่ถูกกัดเซาะ เป็นต้น นอกจากนี้
ในระยะยาวมีการฟื้นฟูผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ การสร้างแนวป้องกันเพื่อลด
การกัดเซาะชายฝั่ง การสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริ เช่น การนําแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้เพื่อรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการอนุรักษ์ป่าต้นน้ํา เป็นต้น และ
๒) การปรับตัวแบบมีการวางแผน อาทิ การพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การพัฒนาศักยภาพในการปรับตัว และการพัฒนามาตรการช่วยเหลือ เช่น ระบบเตือนภัย
และการเพิ่มขีดความสามารถในการเฝ้าระวังการป้องกันโรค เป็นต้น ส่วนในระยะยาวจะมีการลงทุน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ํา เป็นต้น
๒.๓.๔ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้มีการดําเนินการในเรื่องต่างๆ คือ มีการ
กําหนดเครื่องมือในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นเครื่องมือทางกฎหมาย เครื่องมือทาง
สังคม เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ และเครื่องมือด้านการสร้างจิตสํานึก โดยมีแนวทางในการเพิ่มแหล่งดูดซับคาร์บอน
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งกําเนิด การใช้พลังงาน การจัดการของเสีย การจัดการป่าไม้ การจัดการ
ด้านวิธีการทําการเกษตร รวมถึงการสนับสนุนเพื่อสร้างองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพในการดําเนินการ และกลไกการมี
ส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ซึ่งแนวทางส่วนใหญ่เป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน นอกจากนี้ ได้นํา
เรื่ องการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศบรรจุ ไว้ ภายใต้ แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ ๑๐
(พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) และ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) มีการจัดทํายุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ และแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
(พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๒) เพื่อใช้ เป็ นกรอบและแนวทางในการพั ฒนาศักยภาพของทุกภาคส่วนให้สามารถรองรั บ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว รวมถึงแผนการบรรเทาภาวะโลกร้อนด้านการเกษตร
พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๐ ตลอดจนแผนการ
อนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน และยังได้มีการดําเนินงานในเรื่องต่างๆ ภายใต้โครงการการสร้าง
ตลาดซื้อ - ขายคาร์บอนเครดิต (Emission Trading: ET) โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development
Mechanism: CDM) และตลาดคาร์บอนแบบสมัครใจ และโครงการสนับสนุนการปลูกป่าของโครงการ REDD การให้
อัตราค่าไฟฟ้าตามต้นทุนจริง (Feed-in Tariff) และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคสังคมเพื่อนําไปสู่สังคมคาร์บอน
ต่ํา ได้แก่ การเลือกซื้อสินค้าหรือบริการที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อย การติดฉลากและมาตรฐานสินค้าที่แสดง
ถึงปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรูปแบบต่างๆ เช่น ฉลากลดคาร์บอน (Carbon Reduction Label) เป็นต้น
๒.๓.๕ ภัยธรรมชาติ
ภัยธรรมชาติ เป็นผลกระทบที่เกิดจากภยันตรายทางธรรมชาติ เช่น การเกิดอุทกภัย
หรือน้ําท่วม การเกิดพายุ การเกิดแผ่นดินไหว และภูเขาไฟระเบิด เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ลักษณะของ
ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ได้แก่ อุทกภัย ความแห้งแล้ง การกัดเซาะชายฝั่งทะเล และธรณีพิบัติภัยที่เกิดจาก
กระบวนการทางธรณีวิทยา อาทิ แผ่นดินไหว ดินถล่ม และหลุมยุบ การเกิดภัยธรรมชาติได้ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่แนวโน้มมีความรุนแรงมากขึ้น
ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากความแปรปรวนของภูมิอากาศในระดับภูมิภาคเอเชียที่เชื่อมโยงกับสภาพบรรยากาศ
ของโลก เนื่องจากตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมา สภาพภูมิอากาศของโลกเริ่มมีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงและ
ได้แสดงระดับความรุนแรงของภัยธรรมชาติมากขึ้นเป็นลําดับ โดยมีรายละเอียดของลักษณะภัยธรรมชาติ
ต่างๆ ดังนี้
๑๖

๑) ภัยแล้ง
ประเทศไทยประสบภาวะภัยแล้งอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดย
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๕๓ จํานวนหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ล่าสุดในปี พ.ศ.
๒๕๕๓ ได้เกิดภาวะภัยแล้งค่อนข้างยาวนาน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.
๒๕๕๓ โดยในเดื อ นมี น าคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มี จํ า นวนหมู่ บ้ า นประสบภั ย แล้ ง สู ง สุ ด ๒๕,๗๙๘ หมู่ บ้ า น
จนกระทั่งเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวนหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งลดลงทั่วทุกภาคของประเทศ และ
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้เริ่มมีฝนตกกระจายในทุกภาคของประเทศ แต่มีบางจังหวัดที่มีฝนตกเพียง
เล็กน้อยจนถึงไม่มีเลยต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวัน เป็นเหตุให้ราษฎรต้องประสบปัญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อ
อุปโภคบริโภค และน้ําเพื่อการเกษตร ซึ่งมีพื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายรวม ๒,๑๗๐,๙๙๖ ไร่
แบ่งออกเป็น พื้นที่นา ๑๘๒,๓๘๔ ไร่ พื้นที่ไร่ ๑,๕๔๗,๘๙๕ ไร่ พื้นที่สวนและอื่นๆ ๔๔๐,๗๑๗ ไร่ และ
จนถึง ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ มีพื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายจํานวน ๒๔๓,๔๔๐ ไร่ ซึ่งต้อง
ใช้งบประมาณในการให้ความช่วยเหลือ จํานวน ๓๘๓,๓๖๐,๑๔๕ บาท
๒) อุทกภัย
ในช่วง ๓๐ ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัยบ่อยครั้ง และทวี
ความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุสําคัญมาจากการบุกรุกพื้นที่ป่าและการลักลอบตัดไม้ ทําให้สูญเสียพื้นที่ป่าที่
เป็ น แหล่ ง กั ก เก็ บ น้ํ า จากรายงานสถานการณ์ อุ ท กภั ย ของกรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ในปี
พ.ศ. ๒๕๕๓ (ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน) ทั่วประเทศได้ประสบอุทกภัย จํานวน ๘ ครั้ง
มี เ หตุ ก ารณ์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายมาก ๓ ครั้ ง คื อ ครั้ ง ที่ ๑ ช่ ว งระหว่ า งวั น ที่ ๒๔ สิ ง หาคม ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ เนื่องจากอิทธิพลของพายุ “มินดอลเล” และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเล
อันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย และร่องมรสุมกําลังค่อนข้างแรงพาดผ่านประเทศไทย มีพื้นที่ประสบ
อุทกภัย ๓๙ จังหวัด คิดเป็นมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น ๕๕๕,๙๒๗,๘๔๓ บาท ครั้งที่ ๒ ในช่วงระหว่าง
วันที่ ๑๐ ตุลาคม - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีพื้นที่ประสบภัยรวม ๔๑ จังหวัด ในภาคกลาง ภาคตะวันออก
และภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ มี ผู้ เ สี ยชี วิต ๑๕๓ คน ได้รั บความเดื อ ดร้อ น ๒,๐๕๐,๓๖๘ ครั ว เรือ น
๗,๑๗๑,๕๙๔ คน พื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหาย ๗,๘๓๗,๐๔๐ ไร่ คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย
๘,๖๕๖,๖๗๕,๗๗๖ บาท และครั้งที่ ๓ ในช่วงระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีพื้นที่
ประสบภั ย ๑๒ จั ง หวั ด ในภาคใต้ มี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต ๙๔ คน ได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ น ๖๔๓,๖๐๙ ครั ว เรื อ น
๒,๐๖๙,๕๘๘ คน คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย ๓,๓๕๕,๖๖๓,๔๖๗ บาท
๓) การกัดเซาะชายฝั่งทะเล
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลกําลังเป็นวิกฤตการณ์ในระดับโลก ซึ่งมีสาเหตุ
มาจากการกระทําของธรรมชาติที่ทําให้เกิดคลื่นลม และพายุที่รุนแรง รวมถึงการกระทําของมนุษย์ ได้แก่
การบุกรุกและทําลายป่าชายเลน การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การก่อสร้างโรงแรม รีสอร์ท
ท่าเรือ และอาคารบ้านเรือนล่วงล้ําลงไปในทะเลที่ทําให้เกิดการกีดขวางทางไหลของกระแสน้ํา ตลอดจน
การสร้างสิ่งก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการและไม่สอดคล้อง
กับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ และมีปัจจัยเสริมที่เกิดจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศโลก และ
การเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเล ซึ่งส่งผลให้พายุและคลื่นที่พัดเข้าชายฝั่งทะเลมีความถี่และรุนแรงเพิ่มขึ้น
รวมถึงมีการเปลี่ยนทิศทาง จนเกิดการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงที่ทําให้เกิดการสูญเสียเนื้อที่ชายฝั่งทะเล
และเกิดแผ่นดินทรุดตัวตามแนวชายฝั่งเพิ่มขึ้น ทําให้ชุมชนต้องอพยพย้ายที่อยู่อาศัย และรัฐต้องเสีย
งบประมาณป้องกันปัญหาดังกล่าวเพิ่มขึ้น จากการสํารวจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เมื่อปี
๑๗

พ.ศ. ๒๕๕๐ พบว่าการกัดเซาะชายฝั่งทะเลได้เกิดขึ้นในทุกจังหวัดชายฝั่งทะเล และมีพื้นที่ที่สูญเสียจาก
การกัดเซาะชายฝั่ง ประมาณ ๑๑,๓๐๐ ไร่ โดยพื้นที่อ่าวไทยตอนบนมีอัตราการกัดเซาะรุนแรงในระดับ
วิกฤติ ซึ่งบางแห่งมีอัตราการกัดเซาะมากกว่า ๑๐ - ๒๐ เมตรต่อปี โดยจังหวัดชายฝั่งทะเลที่จัดเป็นพื้นที่
วิกฤติซึ่งมีอัตราการกัดเซาะมากกว่า ๕ เมตรต่อปี ในฝั่งอ่าวไทยมีทั้งสิ้น ๑๓ จังหวัด คือ จันทบุรี ระยอง
ฉะเชิ ง เทรา สมุ ท รปราการ กรุ ง เทพมหานคร สมุ ท รสาคร เพชรบุ รี ประจวบคี รี ขั น ธ์ สุ ร าษฎร์ ธ านี
นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ระยะทางรวม ๒๐๗ กิโลเมตร (ร้อยละ ๑๒) ส่วนจังหวัด
ชายฝั่งทะเลอันดามันมี ๕ จังหวัด คือ ระนอง ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ระยะทางรวม ๒๓ กิโลเมตร
(ร้อยละ ๒)
๔) ธรณีพิบัติภัย ได้แก่
๔.๑) แผ่นดินไหว
แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทื อนของ
พื้นดิน อันเนื่องมาจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อลดความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาและปรับ
สมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ ซึ่งปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทํานายเวลา สถานที่ และความ
รุ น แรงของแผ่ น ดิ น ไหวที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตได้ ดั ง นั้ น จึ ง ควรมี ก ารศึ ก ษา เรี ย นรู้ เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจถึ ง
กระบวนการเกิดของแผ่นดินไหวที่แท้จริง และเพื่อเป็นแนวทางในการลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น โดย
สาเหตุ ของการเกิ ดแผ่ นดิ น ไหวในประเทศไทยจะเกิด จากแผ่ นดิ น ไหวขนาดใหญ่ ที่มีแ หล่งกํา เนิด จาก
ภายนอกประเทศส่งแรงสั่นสะเทือนมายังประเทศไทย ซึ่งมีแหล่งกําเนิดอยู่บริเวณตอนใต้ของประเทศจีน
พม่า ลาว ทะเลอันดามัน และตอนเหนือของเกาะสุมาตรา บริเวณที่จะรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน ได้แก่
ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพมหานคร
ในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้
เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยจํานวน ๕ ครั้ง โดยมี ๒ ครั้ง ที่มีขนาดเกิน ๖
ริกเตอร์ ซึ่งเกิดขึ้นบริเวณเกาะสุมาตรา เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ และวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ก่อความเสียหายเพียงเล็กน้อย และรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน สําหรับ
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ (ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม - ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓) มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจํานวน ๘๗ ครั้ง
ซึ่งมีความรุนแรงเพียงเล็กน้อยขนาดไม่เกิน ๓.๗ ริกเตอร์
4.2) สึนามิ
สึนามิเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวใหญ่
ในทะเลที่ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อบริเวณชายฝั่งทะเลเป็นบริเวณกว้าง ในประเทศไทยได้
เคยเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติจากสึนามิแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ บริเวณชายฝั่งทะเลของ ๖ จังหวัด
ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง ตรัง และสตูล รวมถึงฝั่งตะวันตก และเกาะแก่งต่างๆ ที่
เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งทําให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน และสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างรุนแรง
4.3) ดินถล่ม
ดินถล่มหรือโคลนถล่ม คือ การเคลื่อนตัวของมวลดินและหินที่ไหลลงมา
ตามลาดเขาด้วยอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงโลก และจะมีน้ําเกี่ยวข้องต่อการเคลื่อนตัวของมวลดินและหิน
ด้วยเสมอ ดินถล่มมักเกิดขึ้นภายหลังจากน้ําป่าไหลหลาก ในขณะที่เกิดพายุฝนตกหนักต่อเนื่องอย่างรุนแรง
หรือภายหลังการเกิดแผ่นดินไหว โดยลักษณะของพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มส่วนใหญ่เป็นที่ลาดเชิงเขา
หรือบริเวณที่ลุ่มที่อยู่ติดกับภูเขาสูงที่มีการชะล้างพังทลายของดินสูง หรือพื้นที่ต้นน้ําที่มีการทําลายป่าไม้สูง
๑๘

อาทิ การลักลอบตัดไม้ทําลายป่าในพื้นที่ต้นน้ํา การเผาป่าเพื่อทําไร่เลื่อนลอย และการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า
ที่ผิดประเภทและขาดความระมัดระวัง เช่น การสร้างรีสอร์ท สถานที่พักผ่อน และสํานักปฏิบัติธรรม ฯลฯ
โดยในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ มีรายงานเหตุการณ์ดินถล่ม ๗ ครั้ง
ในพื้นที่ ๗ จังหวัด ได้แ ก่ จัง หวัด ยะลา นราธิว าส พัท ลุง สระแก้ว ภูเก็ต ตราด และเชีย งราย ซึ่ง ได้
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราษฎรประมาณ ๒.๖๖ - ๒.๗๕ ล้านบาทต่อคน
4.4) หลุมยุบ
หลุมยุบเป็นธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่อาจ
เกิดเร็วขึ้นได้จากกิจกรรมของมนุษ ย์ที่เป็ นตัวเร่ง โดยเกิดจากเพดานโพรงใต้ดินยุบตัวลงเป็ นหลุ ม ลึก
มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑ - ๒๐๐ เมตร มีความลึกตั้งแต่ ๑ ถึงมากกว่า ๒๐ เมตร พบได้ทั่วไปใน
ภูมิประเทศที่ใต้ผิวดินเป็นหินปูน หินโดโลไมต์และหินอ่อน ซึ่งหินเหล่านี้ละลายได้ดีในน้ําใต้ดิน ประกอบกับ
ภูเขาหินปูนมีรอยเลื่อนและรอยแตกมากมาย จึงทําให้เกิดโพรงใต้ดินได้ง่าย ปัจจัยที่ทําให้เกิดหลุมยุบ คือ
มีโพรงหรือถ้ําใต้ดิน มีตะกอนดินปิดทับบาง (ไม่เกิน ๕๐ เมตร) มีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําใต้ดิน
แรงดันน้ําและอากาศภายในโพรงหรือถ้ําเปลี่ยน เกิดแผ่นดินไหว สึนามิ การสูบน้ําบาดาล การก่อสร้าง
อาคารบนพื้นดินที่มีโพรงหรือถ้ําใต้ดินระดับตื้น รวมทั้งการสัญจรของยานพาหนะ โดยในช่วงเดือนตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ มีเหตุการณ์เกิดขึ้น ๑๘ ครั้ง ในพื้นที่ ๑๒ จังหวัด ได้แก่
จังหวัดสตูล ระยอง ตาก อุดรธานี นครราชสีมา กระบี่ นครศรีธรรมราช กาญจนบุรี เชียงใหม่ ตรัง ระนอง
และน่าน
๓.

ทัศนคติของประชาชนและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

การทบทวนผลการสํ า รวจทั ศ นคติ ข องประชาชนและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ อ การจั ด การ
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ในส่วนนี้แ บ่งเป็น ๓ หัวข้อ ได้แ ก่ (๑) ทัศนคติของ
ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
(๒) ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ (๓) ความคิดเห็น
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อปัญหาและแนวทางการจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในระยะ ๕ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
๓.๑ ทั ศ นคติ ข องประชาชนและองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต่ อ การจั ด การทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ผลการสํารวจทั ศนคติ ของประชาชนและองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น (อปท.) ต่ อการจั ดการ
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมของประเทศ พบว่ าทั้ งประชาชนและ อปท. มี ความเห็ นตรงกั นว่ า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสําคัญของประเทศ ไม่ควรถูกทําลายจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งใน
การพัฒนาประเทศควรคํ านึงถึ งผลกระทบที่อาจส่ งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมด้ วย สําหรับ
ความเห็นต่อปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติที่วิกฤติที่สุด คือ ปัญหาการสูญเสียพื้นที่ป่า และเมื่อ
พิจารณาข้อมูลรายภาค พบว่าประชาชนในทุกภาคของประเทศเห็นว่าปัญหาการสูญเสียพื้นที่ป่าเป็นปัญหาวิกฤติ
ที่สุดเช่นกัน ยกเว้นประชากรกลุ่มตัวอย่างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เห็นว่าปัญหาการขาดแคลนน้ําในฤดูแล้ง
เป็นปัญหาวิกฤติที่สุดของประเทศ ในขณะที่ อปท. เห็นว่าปัญหาการสูญเสียพื้นที่ป่าเป็นปัญหาวิกฤติที่สุด
อย่างไรก็ตาม ทั้งสองกลุ่มได้มีข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาการสูญเสียพื้นที่ป่า ได้แก่ ควรสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การปลูกป่า รวมถึงไม่ให้มีการตัดไม้ทําลายป่าหรือเผาป่า ให้ภาครัฐ
๑๙

บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเพิ่มบทลงโทษผู้กระทําผิด และให้ภาครัฐจัดพื้นที่ป่าชุมชนและให้ชุมชนช่วยกัน
อนุ รั กษ์ ส่ วนข้อเสนอแนะต่ อการแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนน้ํ าในฤดู แล้ ง ประชาชนและ อปท. ส่วนใหญ่
เสนอแนะให้มีการจัดหาแหล่งน้ํา เช่น การสร้างเขื่อนหรือสร้างที่กักเก็บน้ํา การขุดเจาะน้ําบาดาลและจัดทําระบบ
ชลประทาน ให้มีการทําฝนเทียม มีการจัดตั้งศูนย์แจกจ่ายน้ําให้แก่ชาวบ้านที่ขาดแคลนน้ํากินน้ําใช้ และการ
จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบปัญหาการขาดแคลนน้ํา เป็นต้น
ส่วนทัศนคติของประชาชนต่อปัญหามลพิษของประเทศที่วิกฤติที่สุด คือ ปัญหาโลกร้อน
ในขณะที่ อปท. เห็นว่าปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาวิกฤติที่สุด และเมื่อพิจารณาข้อมูลรายภาค พบว่า
ประชากรกลุ่มตัวอย่างในทุกภูมิภาคของประเทศเห็นว่าสภาวะที่โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นเป็นปัญหาวิกฤติที่สุด
ยกเว้นประชากรกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร เห็นว่าปัญหาวิกฤติที่สุด คือ ปัญหามลพิษทาง
อากาศ สําหรับข้อเสนอแนะของประชาชนและ อปท. ต่อการแก้ไขปัญหามลพิษของประเทศ ในเรื่อง
สภาวะที่โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งประชาชนเห็นว่าเป็นปัญหาวิกฤติที่สุดที่ภาครัฐควรให้ความสําคัญและเร่ง
ดําเนิ นการแก้ ไข ขณะที่ อปท. เห็นว่าเป็ นปัญหาที่วิกฤติที่อยู่ ใ นลําดับที่ สอง และยังมี ข้อเสนอแนะที่
คล้ายคลึงกัน ได้แก่ ให้มีการรณรงค์ร่วมกันปลูกต้นไม้ รณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้สิ่งของหรือวัสดุที่
ก่อให้เกิดมลพิษและหันมาใช้วัสดุจากธรรมชาติแทน และรณรงค์ให้ช่วยกันประหยัดพลังงาน ส่วนปัญหา
ขยะมูลฝอยซึ่งเป็นปัญหาวิกฤติอันดับที่สองของประชาชน ขณะที่ อปท. จัดให้เป็นปัญหาวิกฤติที่สุด ทั้ง
ประชาชนและ อปท. ได้ ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น โดยเห็ น ว่ า ควรปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจั ด การ
ขยะมูลฝอย เช่น การเพิ่มรอบการเก็บขนและรวบรวมขยะมูลฝอย การจัดหาถังขยะให้เพียงพอ และการ
จัดหาพื้นที่ทิ้งขยะมูลฝอยที่เหมาะสม รณรงค์และให้ความรู้กับประชาชนในการคัดแยกขยะ และทิ้งขยะให้
ถูกที่ รวมทั้งนําขยะที่ยังมีประโยชน์กลับมาใช้ใหม่ และการรณรงค์ให้ลดการใช้ถุงพลาสติกหรือสิ่งของที่
ก่อให้เกิดมลพิษ โดยลดการใช้วัสดุที่ทําลายธรรมชาติและหันมาใช้วัสดุจากธรรมชาติแทน เป็นต้น
๓.๒ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน พ.ศ. ๒๕๕๓
จากผลการสํ า รวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนเกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและภาวะโลกร้ อ น
พ.ศ. ๒๕๕๓ ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน
หรือหมู่บ้านในรอบปีที่ผ่านมา ๕ อันดับแรก ได้แก่ การเกิดภาวะภัยแล้ง การเกิดภาวะน้ําท่วม มลพิษทาง
อากาศ การทําลายป่าไม้ และการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของดิน ตามลําดับ โดยกลุ่มที่ประสบปัญหา
ดังกล่าวต่างมีแนวทางการแก้ไขปัญหากันเองในเบื้องต้น คือ การรณรงค์ปลูกต้นไม้ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
การขุ ด ลอกคูค ลองเพื่อ จั ด หาแหล่ งน้ํ าสํ า หรั บ ทํา การเกษตร/ขุ ดบ่ อ บาดาล/ขุ ด สระเก็ บ น้ํา การใช้ น้ํ า
อย่างประหยัด/ลดทําการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง การรณรงค์ไม่ตัดไม้ทําลายป่า และการดูแลการเก็บและ
คัดแยกขยะมูลฝอย สําหรับความต้องการของประชาชนที่ต้องการให้ภาครัฐเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมในชุมชนหรือหมู่บ้านอย่างเร่งด่วน ๕ อันดับแรก ได้แก่ ภาวะภัยแล้ง มลพิษทางอากาศ ภาวะ
น้ําท่วม มลพิษจากขยะมูลฝอย และการทําลายป่าไม้ ตามลําดับ
นอกจากนี้ จากผลการสํารวจความพึงพอใจต่อนโยบายหรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของ
ภาครัฐ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อนโยบายหรือมาตรการต่างๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อมของ
ภาครัฐ โดยนโยบายที่ประชาชนพึงพอใจสูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ นโยบายสนับสนุนบทบาทของชุมชนใน
การบริหารจัดการน้ํา (การทําฝายต้นน้ําลําธารหรือฝายชะลอน้ําตามแนวพระราชดําริ) นโยบายป้องกันการ
ชะล้างทําลายหน้าดิน โดยการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดําริ และนโยบายเร่งรัดให้ประชาชน ชุมชน
ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๐

สําหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อลดภาวะโลกร้อนของประชาชน คือ ควรปลูกต้นไม้
หรือปลูกป่าทดแทน ควรประหยัดพลังงานทุกชนิด ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการตัดไม้
ทําลายป่า ควรรณรงค์ประชาสัมพันธ์หรือจัดกิจกรรมให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อน และ
รณรงค์ให้เลิกการใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น
๓.๓ ความคิ ด เห็ นของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ อ ปั ญ หาและแนวทางการจั ด การปั ญ หา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ๕ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
ผลการสํารวจความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อปัญหาและแนวทางการจัดการปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ๕ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) พบว่าปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ควรเร่งดําเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ การบุกรุกทําลายพื้นที่ป่า การกัดเซาะชายฝั่ง และแหล่งน้ํา โดย
มีข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทําลายพื้นที่ป่า ได้แก่ เร่งรัดการจัดทําแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์
พื้นที่ ส าธารณะ และกั น ออกจากพื้ นที่ข องเอกชนให้ ชัดเจน เร่ง รัด การจัดทํ าผัง เมือ งรวม ผั ง เฉพาะ
และกําหนดเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้ชัดเจน การแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพกฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมายในการกํากับ ดูแลให้ครอบคลุมและเข้มงวดมากขึ้น รวมทั้งการปรับเพิ่มบทลงโทษให้เหมาะสม
สําหรับข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ได้แก่ สนับสนุนการวิจัยทางสมุทรศาสตร์
โดยดําเนินการควบคู่กันระหว่างการสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน และต้องดําเนินการ
ในจังหวัดโดยรอบอ่าวไทยทั้งหมด ควบคู่ไปกับการปลูกป่าชายเลนเพื่อจัดหน้าดิน ส่วนแนวทางการแก้ไข
ปัญหาแหล่งน้ํา คือ ควรมีการจัดการแหล่งน้ําให้เพียงพอในแต่ละชุมชน โดยให้ อปท. เข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ มิฉะนั้นจะยังคงเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ําซ้ําซาก และมีปริมาณน้ํามากเกินความ
จําเป็นในหลายพื้นที่ การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบข้อมูลที่จําเป็นต่อการวางแผนการจัดการแหล่งน้ํา
และการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ํา
ปัญหามลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ควรเร่งดําเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ ปัญหาน้ําเสีย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดการขยะมูลฝอย โดยมีข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
น้ําเสีย คือ ส่งเสริม การลงทุนด้านระบบบําบัดน้ําเสียโดยคิดค่าบําบัดรวมกับค่าน้ําประปา การกําหนด
มาตรฐานการจ่ายค่าบําบัดน้ําเสียที่เป็นธรรม พร้อมกําหนดมาตรการลงโทษกับผู้ก่อมลพิษอย่างเข้มงวด
รวมถึง การส่ง เสริมให้องค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่นและชุม ชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และการ
ส่งเสริมให้มีการบําบัดน้ําเสีย ณ แหล่งกําเนิด โดยใช้เทคโนโลยีอย่างง่ายแต่มีประสิทธิภาพ ส่วนข้อเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญ หาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอ ากาศ คือ ให้มีก ารบัง คับ ใช้ก ฎหมายที่มีอยู่อย่าง
เข้มงวด ควบคู่กับการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาสนใจปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การจัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชน และเยาวชนเพื่อการปรับตัวเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น และระบบแจ้งเตือนภัย
แก่ป ระชาชน นอกจากนี้ มีข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญ หาการจัดการขยะมูล ฝอย ได้แก่ ส่ง เสริม และ
สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง (ครัวเรือน สํานักงาน และโรงงาน) และให้ปฏิบัติ
ตามหลัก 3Rs (Reduce-Reuse-Recycle) รวมทั้งสนับสนุนเทคโนโลยีการจัดการที่ปฏิบัติได้สําหรับชุมชน
และท้องถิ่น
ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่ควรเร่งดําเนินการแก้ไขโดย
เร่งด่วน คือ ปัญหาด้านการเกษตร น้ําท่วมและภัยแล้ง และการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยมีข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร คือ ให้มีการศึกษาวิจัยพืชที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ กําหนดนโยบายการจัดแบ่งเขตพื้นที่การเกษตร (Zoning) และชนิดพืชที่จ ะปลูก ให้
๒๑

เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ พัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรให้รองรับกับ
การเปลี่ ยนแปลงในทุกด้าน เช่น เศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม และเทคโนโลยี เป็ นต้น ส่ วนข้อเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและภัยแล้ง ได้แก่ ให้มีการบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการวางแผนการบริหารจัดการน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีการจัดทําแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อใช้
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยธรรมชาติ
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ในการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติให้แก่ประชาชนและ
หน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สําหรับข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการลดลงของความ
หลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ ให้มีการดําเนินการตามกรอบแผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.
๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๑๑ - ๒๐๒๐) ซึ่งเป็นข้อตกลงจากการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๐ และให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบต่อระบบนิเวศ
๔.

การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔

จากการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารดํ า เนิน งานตามแนวทางของแผนจั ดการคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้อ ม
พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ พบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีการดําเนินงานที่สอดคล้องกับแนวทางของ
แผนจัดการฯ โดยสาขาทรัพยากรที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการดําเนินการตามเป้าหมายของแผนจัดการฯ
ได้แก่ สาขาความหลากหลายทางชีวภาพ สาขาทรัพยากรธรณีและทรัพยากรพลังงาน สาขาทรัพยากร
ประมงและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สาขาทรัพยากรน้ํา สาขาการจัดการมลพิษ เฉพาะมลพิษทาง
อากาศและขยะ สาขาสิ่ ง แวดล้ อ มเมื อ งและชุ ม ชน สาขาสิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรม สาขา
พันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สําหรับสาขาทรัพยากรที่มี
การดําเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายของแผนจัดการฯ ได้แก่ สาขาทรัพยากรป่าไม้ สาขาทรัพยากรดินและ
ที่ดิน สาขาการจัดการมลพิษในส่วนของมลพิษทางน้ํา มลพิษจากของเสียอันตราย และมลพิษจากสาร
อันตราย โดยเป้าหมายที่มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น สาขาทรัพยากรป่าไม้
ซึ่งตั้งเป้าหมายในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ (ป่าบกและป่าชายเลน) ไม่ให้ลดลง และควรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๐.๕ ใน ๕ ปี แต่พื้นที่ป่าไม้ยังคงลดลง เป็นต้น
ทั้งนี้ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รวบรวมข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทําและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแนวทางของแผนจัดการฯ ฉบับ
ต่อไป (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) จากภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ประเด็นหรือปัจจัยที่ควรให้
ความสําคัญ ได้แก่ (๑) เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์หรือเศรษฐกิจสีเขียวควรสะท้อนเรื่องกระบวนการผลิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม การบริโภคที่มีความรับผิดชอบ บรรษัทภิบาล ระบบฉลากเขียวกับสินค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมหรือการใช้มาตรการการคลังเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (๒) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ควรมีการสร้างองค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับผลกระทบของภาวะโลกร้อนและผลการเจรจาภายใต้
พันธกรณีต่างๆ การจัดระบบข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและผลที่เกิดจากพันธกรณีต่างๆ
รวมถึงให้มีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะ และการศึกษาวิจัยตลาดคาร์บอนเครดิตทุกรูปแบบ เพื่อสร้าง
โอกาสหารายได้ให้กับผู้ประกอบการไทย (๓) พันธกรณีระหว่างประเทศควรกําหนดแนวทางให้มีกระบวนการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ รับเห็นและมีส่วน
ตัดสินใจว่าสังคมไทยควรเข้าไปมีส่วนร่วมในพันธกรณีสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศในลักษณะใด และกลไกการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ
ยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสู่ระดับสากลได้ด้วยต้นทุนที่ต่ํา นอกจากนี้ ยังมีประเด็นข้อเสนอแนะต่อการ
๒๒

ขับเคลื่อนแผนจัดการฯ อื่นๆ เช่น การบูรณาการตัวชี้วัดควรสอดคล้องกับแผนระดับชาติอื่นๆ การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลควรสามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานได้ การบริหารจัดการแบบบูรณาการ การส่งเสริมการ
สร้างทุนด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาบุคลากร การวิจัยและการจัดการองค์ความรู้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ
สร้างจิตสํานึก เป็นต้น
๕.

ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ๕ ปีข้างหน้า
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศใน ๕ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญหลายประการ ทั้งระดับโลก ระดับภูมิภาคและ
ภายในประเทศ ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นฐานการผลิตและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ดังนั้น การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงเป็น
การพิจารณาจากบริบทการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะบริบทของ
การเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะเกิ ดขึ้ น จากแรงกดดั น ของกระแสแนวคิ ดและสถานการณ์ ต่ า งๆ ทั้ งภายในและ
ภายนอกประเทศ โดยใช้ ห ลั ก การวิ เ คราะห์ แ บบ PEST (Political Economic Socio-cultural
Technological Components) ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านการเมืองและนโยบายรัฐ ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านเทคโนโลยี และการวิเคราะห์โดยวิธี SWOT (Strengths Weaknesses
Opportunities Threats) จากผลกระทบที่เป็นโอกาส ข้อจํากัด จุดแข็ง และจุดอ่อน ดังนั้น การจัดทําแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ จึงได้นําประเด็นที่สําคัญเหล่านี้มาพิจารณาร่วมด้วย
๕.๑ การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม โดยวิธี PEST
๕.๑.๑ มิติด้านการเมืองและนโยบายรัฐ (Political Component: P)
๑) ธรรมาภิบาลและเสถียรภาพทางการเมือง
ประเทศไทยอยู่ ใ นภาวะเสี่ ย งที่ ส่ ง ผลให้ เ สถี ย รภาพทางการเมื อ งลดลง
จากสาเหตุปัญหาความขัดแย้ง การก่อความไม่สงบภายในประเทศ และปัญหาชายแดนภาคใต้ และจาก
การศึกษาคะแนนเสถียรภาพทางการเมืองโดยธนาคารโลก พบว่าประเทศไทยมีคะแนนเสถียรภาพทาง
การเมื อ งลดลงจาก ๑๗.๓ คะแนน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็ น ๑๒.๙ คะแนน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ โดย
เสถียรภาพทางการเมืองเป็นประเด็นสําคัญที่ส่งผลต่อความต่อเนื่องในการกําหนดทิศทางนโยบายและ
แผนการบริ หารราชการแผ่นดินในทุกๆ ด้าน ภาวะเสี่ยงดังกล่าว เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าการกํ าหนดกรอบ
นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ ๕ ปีข้างหน้า ควรให้
ความสําคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันในเชิงระบบการบริหารจัดการต่อความผันผวนทางการเมืองด้วย เช่น
การกําหนดกฎและหลักเกณฑ์การใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ชัดเจน เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรวจสอบได้ เป็นต้น ในขณะเดียวกันการทุ จริตคอร์รัปชั่นและ
การขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจในการบริหารจัดการของภาครัฐ
ซึ่งกระจายไปในวงกว้าง ทั้งในภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน สภาพการณ์ดังกล่าวเป็นอุปสรรคสําคัญ
ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จําเป็น จึงต้องอาศัยการบูรณาการจากทุกภาค
ส่วน นอกจากนี้ การขาดเสถียรภาพทางการเมืองอาจเป็นผลอันเนื่องมาจากการขาดหลักธรรมาภิบาล
ส่วนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในประเทศมีสาเหตุสําคัญส่วนหนึ่ง มาจากความเหลื่อมล้ําทางสังคมและ
ความยากจน ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
๒๓

สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรม ด้วยเหตุนี้ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ๕ ปี
ข้างหน้า จึงควรมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อขจัดปัญหาความไม่เป็นธรรม และ
สร้างความไว้วางใจให้กับภาคส่วนต่างๆ ต่อการบริหารจัดการของภาครัฐให้มากขึ้น
๒) กฎหมายและนโยบายของรัฐ
๒.๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในส่วนที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง มี ต้ น แบบมาจากรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ แต่เพิ่มรายละเอียดและขั้นตอนการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสิทธิชุมชนให้มีความชัดเจนขึ้น กล่าวคือ รัฐรับรองสิทธิอย่างเป็นทางการและ
ส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชนมี สิ ท ธิ แ ละบทบาทเป็ น อย่ า งมากในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้ อ ม
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการกระจายอํานาจให้แก่ท้องถิ่นที่ได้มีการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงต้อง
คํานึงถึงการส่งเสริมและเสริมสร้างศักยภาพให้กับภาคประชาชน โดยเฉพาะชุมชนให้สามารถใช้สิทธิและมี
บทบาทที่เข้มแข็งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ สาระของรัฐธรรมนูญฯ
ดังกล่าว ได้ให้ความสําคัญต่อความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น
และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองแนวนโยบาย
ดังกล่าว การดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ๕ ปีข้างหน้า นอกจากจะ
มุ่งเน้นบทบาทภาคประชาชนแล้ว ได้คํานึงถึงหลักการบริหารจัดการในเชิงพื้นที่หรือเชิงระบบนิเวศด้วย
เช่น ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการเชิงลุ่มน้ํา คํานึงถึงศักยภาพในการรองรับของพื้นที่ และส่งเสริม
กลไกที่จะสนับสนุนการบริหารจัดการในลักษณะดังกล่าว เป็นต้น และมุ่งพัฒนาเครื่องมือและกลไกทาง
กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และสังคม ที่เอื้อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น
๒.๒) นโยบายรัฐบาล ภายใต้แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ ได้ให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังปรากฏในนโยบายที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย นโยบายหลัก ได้แก่ (๑) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
ป่าไม้และสัตว์ป่า (๒) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (๓) ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และเร่งรัดการควบคุมมลพิษ (๔) สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ (๕) ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (๖) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ (๗) สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความ
พร้ อมในการรองรับและปรั บตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภั ย
ธรรมชาติ และ (๘) พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๓) พระราชบัญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นกฎหมายที่เป็นรากฐานสําคัญในการกําหนดกลไกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และส่งผลให้เกิดการปรับปรุงอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อให้มีเอกภาพในการกําหนดนโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ มีการ
จัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม การกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ และการจัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม อย่ างไรก็ ดี เนื่ องจากสถานการณ์ การพั ฒนา รวมถึ งสถานการณ์ ด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมมี การเปลี่ยนแปลง ทั้งกระแสการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก ระดั บ
ภูมิภาคและภายในประเทศอย่างรวดเร็ว ประกอบกับมีการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ และมีการ
เสริมสร้างศักยภาพความพร้อมของภาคส่วนต่างๆ เพิ่มขึ้น จึงจําเป็นต้องมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติฯ
๒๔

ดังกล่าวให้มีความสอดคล้องและเป็นปัจจุบันมากขึ้น ซึ่งขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว โดยให้ความสําคัญกับประเด็นการรับรองสิทธิใน
การเป็นปัจเจกชน ชุมชนท้องถิ่น การกระจายอํานาจ และการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการกําหนด
ทิศทางการพัฒนาในพื้ นที่ของตน เพื่อให้ เกิดความยั่ งยืนในการบริหารจัดการทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ
๒.๔) (ร่ า ง) พระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ เป็นกฎหมายอีกฉบับที่จะมีผล
สํ า คั ญ ต่ อ การจั ด การทรั พ ยากรที่ ดิ น ของประเทศ ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ สํ า คั ญ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การใช้
ทรัพยากรที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะส่งผลให้มีการพัฒนาที่ดินที่รกร้างว่างเปล่า และเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือที่จะสร้างความเป็นธรรมในการกระจายการถือครองที่ดิน รวมทั้งจะเป็นแหล่งรายได้สําคัญของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง เป็ น ไปตามแนวทางการกระจายอํ า นาจในการบริ ห ารจั ด การ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ทั้ งนี้ ในการบัง คั บใช้ (ร่า ง) พระราชบัญ ญั ติฯ ดัง กล่ า ว ควรจะ
สอดคล้องกับแนวทางการจัดสรรและการจัดการทรัพยากรที่ดินที่คํานึงถึงสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ และ
ศักยภาพของพื้นที่ ดังนั้น การดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ๕ ปีข้างหน้า
จึงเร่งให้เกิดการดําเนินการภายใต้ (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวในเชิงบูรณาการ โดยมีเครื่องมือในการ
จัดสรรและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และ
การจัดการลุ่มน้ําอย่างบูรณาการ เป็นต้น
๒.๕) (ร่ า ง) แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) นอกจากมิติทางกฎหมายแล้ว นโยบายการพัฒนาประเทศก็มีส่วนสําคัญต่อ
การกําหนดทิ ศ ทางการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล้ อ มในระยะ ๕ ปี ข้ างหน้า โดยขณะนี้
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทํา (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) แล้วเสร็จ โดยมุ่งพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อน
ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ให้ความสําคัญกับ
การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม พัฒนาประเทศสู่สมดุลในทุกมิติอย่างบูรณาการ
และเป็นองค์รวม และยึดวิสัยทัศน์ ปี พ.ศ. ๒๕๗๐ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ที่กําหนดใน (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
คื อ สั ง คมอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งมี ค วามสุ ข ด้ ว ยความเสมอภาค เป็ น ธรรม และมี ภู มิ คุ้ ม กั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ยังได้กําหนดยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่ ง ยื น โดยกํ า หนดแนวทางการพั ฒ นาไว้ ดั งนี้ (๑) การอนุ รั กษ์ ฟื้ นฟู และสร้ างความมั่ น คงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๒) การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสู่การ
เป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๓) การยกระดับขีดความสามารถในการ
รับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน (๔) การเตรียมความพร้อม
เพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ (๕) การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและ
วิก ฤติจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ (๖) การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่
เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (๗) การควบคุมและลดมลพิษ
และ (๘) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
อย่างบูรณาการ ดังนั้น การดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ๕ ปีข้างหน้า
จึงควรมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่กําหนดไว้ใน

๒๕

(ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) เพื่อเสริมให้เกิดความเป็นรูปธรรมและชัดเจน
ในการนําเครื่องมือและมาตรการต่างๆ มาใช้มากขึ้น
๒.๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน ประเทศไทยมีการดําเนินงานตามแนว
ทางการพัฒ นาที่ ยั่ งยื น ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ และจากการประชุ ม RIO+๑๐ ณ นครโจฮั น เนสเบอร์ ก
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ประเทศไทยได้ให้การรับรองปฏิญญาโจฮันเนสเบอร์กว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
แผนการดําเนินงานโจฮันเนสเบอร์ก ที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม ซึ่งมีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก โดยการดําเนินงานที่ผ่านมา ได้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (National Council
for Sustainable Development) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๕ พร้อมทั้งจัดทํา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศและพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ในปี พ.ศ.
๒๕๔๖ และจัดทํารายงานสถานภาพการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยปี พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งทบทวนดัชนี
ชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ สําหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ประกอบด้วย
๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) การขจัดความยากจนโดยการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเสมอ
ภาค (๒) การส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม (๓) การเสริมสร้างสังคมฐานความรู้
และสั ง คมอุ ด มจริ ย ธรรม และ (๔) การเสริ ม สร้ า งธรรมาภิ บ าล โดยในปั จ จุ บั น นี้ ประเทศไทยกํ า ลั ง
เตรี ย มการอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สํ า หรั บ การเข้ า ร่ ว มการประชุ ม RIO+๒๐ ที่ จ ะจั ด ขึ้ น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕
(ค.ศ. ๒๐๑๒) ณ นครริโอ เดอ จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล โดยมีหัวข้อหลักของการประชุม ได้แก่
เศรษฐกิจสี เขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจน และกรอบองค์กรระหว่าง
ประเทศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒.๗) นโยบายและแผนการส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๕๙ เป็นนโยบายและแนวทางการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะ ๒๐ ปี ซึ่งจัดทําขึ้นตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบนโยบายระยะยาวในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ ที่ครอบคลุมการดําเนินการของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแผนระยะ
กลาง (๕ ปี) ให้มีความต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ เนื่องจากแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะ ๕ ปีข้างหน้า
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) จะมีกรอบระยะเวลาตรงกับระยะเวลาที่เหลือของนโยบายฯ (๒๐ ปี) จึงจําเป็นต้อง
คํานึงถึงการเร่งรัดการขับเคลื่อนแผนฯ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของนโยบายฯ (๒๐ ปี) ไปพร้อมๆ
กันด้วย ได้แก่ (๑) รักษาสถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้เสื่อมโทรมไปกว่าในปัจจุบัน และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม เพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต (๒) ควบคุม
ป้องกัน และขจัดปัญหาภาวะมลพิษ โดยให้คุณภาพน้ํา คุณภาพอากาศ รวมทั้งเสียงและความสั่นสะเทือน
ในแหล่งต่างๆ อยู่ในระดับมาตรฐานที่เหมาะสม และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลทั่วประเทศ (เดิม เป็นสุขาภิบาล) มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียรวม
ระบบกํ า จั ด มู ล ฝอยและสิ่ ง ปฏิ กู ล ที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ และมี ร ะบบการจัด การของเสี ย อั น ตราย และสาร
อันตรายที่มีประสิทธิภาพ (๓) อนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม เพื่อเป็น
มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของประเทศ (๔) ชุมชนทุกระดับมีการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่
สีเขียว เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของระบบนิเวศ
ธรรมชาติ ระบบเศรษฐกิจ สังคม มรดกทางวัฒนธรรม และเทคโนโลยี (๕) ชุมชนทุกระดับและประชาชนมี
จิตสํ านึ ก และจิตวิ ญ ญาณ รวมทั้ งมี ความพร้อมในการมีส่วนร่ วมในการจัดการสิ่งแวดล้ อมในระดั บที่
๒๖

เหมาะสม และ (๖) มีเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อป้องกันและขจัดปัญหาภาวะมลพิษ และอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
๒.๘) นโยบายและมาตรการต่ า งๆ ของภาครั ฐ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
การบริหารจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ ที่ยังไม่ได้ดาํ เนินการ อาทิ การสร้างความสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้พื้นที่ร่วมกัน การสร้างทางเลือกให้ราษฎรและชุมชนในการประกอบอาชีพบนฐาน
ความหลากหลายทางชีวภาพ การเพิ่มศักยภาพของชุมชนและวิสาหกิจชุมชนในด้านการผลิตและบริการ
การค้นหา และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน และต่อยอดให้เป็นองค์
ความรู้ในระดับสากล รวมทั้งความชัดเจนของนโยบายรัฐที่อาจส่งผลกระทบให้ต้องมีการบูรณาการการ
ดําเนินงานของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมากขึ้น เช่น นโยบายการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ (ปาล์มน้ํามัน
และยางพารา) เป็นต้น ดังนั้น การดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ๕ ปี
ข้างหน้า จึงได้คํานึงถึงการบูรณาการนโยบายและแผนที่มีประสิทธิภาพ โดยให้ความสําคัญต่อการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดสรรและจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาครัฐร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
ชุมชนอย่างเข้มข้น
๕.๑.๒ มิติด้านเศรษฐกิจ (Economic Component: E)
๑) ความเชื่อ มโยงเรื่อ งเศรษฐกิจ และสิ่ง แวดล้อ มมีแ นวโน้ม เพิ่ม ขึ้น เนื่อ งจาก
ประเทศไทยมีการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจแบบเปิดและพึ่งพิงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
จึงควรมีการคํานึงถึงแนวนโยบายของภาคีการค้าหลักและทิศทางความร่วมมือระดับนานาชาติ ทั้งด้าน
การค้า การลงทุน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีแนวโน้มที่จะสัมพันธ์กันมาก
ขึ้น เช่น การกําหนดมาตรฐานด้านสิ่ง แวดล้อ ม และมาตรการการกีดกัน ที่ไม่ใ ช่ภ าษีด้า นการอนุรัก ษ์
ทรัพยากรในสินค้าและบริการต่างๆ ของประเทศคู่ค้า และข้อบังคับในการเปิดเผยข้อมูลแหล่งที่มาของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า เป็นต้น ประเด็นเหล่านี้นับเป็น
ความท้าทายในการดําเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ๕ ปีข้างหน้าของ
ประเทศ ให้สามารถรองรับกับการนํามาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีดังกล่าวมาใช้ ดังนั้น ประเทศ
ไทยควรเร่งให้มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีมาตรฐาน เพื่อที่จะสนับสนุนการ
ผลิตสินค้าและบริการต่างๆ อย่างมีคุณภาพ และเพื่อสร้างโอกาสในการรักษาและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันทางการค้าและการลงทุนอย่างยั่งยืน รวมถึงควรเร่งบูรณาการกรอบความร่วมมือระดับทวิภาคี
และพหุภาคีในด้านการค้า การลงทุน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นรูปธรรม
มีความสอดคล้อง และสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
๒) การรวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น
และอินเดีย และเป้าหมายที่จะรวมอาเซียนเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:
AEC) ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเปิดเสรีสินค้าและบริการสําคัญ อาทิ การท่องเที่ยว การบิน ยานยนต์
ผลิตภัณฑ์์ไม้ ผลิตภัณฑ์์ยาง สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าเกษตร ประมง เทคโนโลยีสารสนเทศ และสุขภาพ
โดยให้มีเสรีในการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต และดําเนินกระบวนการผลิต รวมถึงสามารถใช้ทรัพยากรทั้ง
วัตถุดิบและแรงงานร่วมกันได้ ดังนั้น การเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ทําให้ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมในหลายด้านเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
รวมถึงการใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันของอาเซียน และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
๒๗

เพื่อนําไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาค นอกจากนี้ การเปิด
เสรีทางการค้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการภายในภูมิภาค
โดยเฉพาะสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานที่ทําให้ประเทศมีภาระในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
๓) การปรับตัวเพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง การถ่ายเทอํานาจทาง
เศรษฐกิจจากประเทศอุตสาหกรรมใหญ่ในภูมิภาคตะวันตกมายังภูมิภาคเอเชีย ตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ ๒๐
ยังคงมีต่อเนื่อง การเพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ได้แก่
ฮ่องกง เกาหลี สิงคโปร์ และไต้หวัน ในช่วงเวลาต่อมา รวมถึงกลุ่มอาเซียนในช่วงก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และการดําเนินนโยบายเปิดประเทศของจีน รัสเซีย และการขยายตัวของประเทศบราซิล
และอินเดีย ประเด็นต่างๆ เหล่านี้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการต้องมีการปรับตัวเพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลาย
ศูนย์กลาง ซึ่งภูมิภาคเอเชียจะทวีความสําคัญยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในฐานะการเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมโลก เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนในแง่การมีเครือข่ายของห่วงโซ่การผลิตภายในภูมิภาค และ
การใช้ทรัพยากรภายในภูมิภาคที่ทําให้ต้นทุนการผลิตถูกกว่า รวมถึงภาครัฐได้มีนโยบายส่งเสริมการลงทุน
จากต่างชาติมาอย่างต่อเนื่อง และศักยภาพการขยายตั วของตลาดจากการเพิ่ มขึ้นของชนชั้ นกลางใน
ภูมิภาค โดยเฉพาะในจีนและอินเดีย อย่างไรก็ดี ประเทศไทยจึงต้องพิจารณาถึงบทบาทของประเทศในการ
มีส่วนร่วม และโอกาสทางการค้าและการลงทุนดังกล่าวอย่างยั่งยืน เนื่องจากการแข่งขันเพื่อลดต้นทุน
การผลิต โดยลดมาตรฐานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาจก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม จนเกิดความขัดแย้งที่รุนแรงและส่งผลต่อเสถียรภาพ
ทางการค้าและการลงทุน ดั งที่ เกิ ดขึ้ น แล้ วในหลายกรณี ในขณะเดียวกันการส่ งเสริม ให้มีการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการสามารถนําไปสู่โอกาสในการ
เข้าถึงตลาดใหม่ที่มีความต้องการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีแนวโน้มจะขยายตัว
เพิ่มขึ้นในอนาคต
๕.๑.๓ มิติด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural Component: S)
๑) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) หลายประเทศทั่วโลก มีแนวโน้มที่จะ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้ว มีการคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จะมีผู้สูงอายุทั้ง
โลกมากกว่า ๘๐๐ ล้านคน และสองในสามอยู่ในประเทศกําลังพัฒนา สําหรับประเทศไทย ปัจจุบันมี
ประชากรผู้สูงอายุร้อยละ ๑๑.๙ และจะเพิ่มเป็นร้อยละ ๑๔.๘ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และคาดการณ์ว่าจะ
เป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยจํานวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๖
ของประชากรทั้ ง หมด ซึ่ ง การเข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ ข องประชาคมโลกมี นั ย สํ า คั ญ ต่ อ การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก และของประเทศไทยด้วยเช่นกัน โดยถือเป็นโอกาสของ
ประเทศไทยในฐานะที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สวยงามในการดึงดูดนักท่องเที่ยว
ผู้สูงอายุเหล่านี้ให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยจะต้องยกระดับมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยว
ให้สะดวกต่อนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ควบคู่กับการพัฒนาด้านบริการสุขภาพ ซึ่งมีส่วนเชื่อมโยงกับการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๒) การเปลี่ ย นแปลงสู่ สั ง คมเมื อ งและการเพิ่ ม ขึ้ น ของรายได้ ป ระชากร
การเปลี่ ย นแปลงจากสั ง คมชนบทเข้ า สู่ สั ง คมเมื อ งอย่ า งรวดเร็ ว (Urbanization) นั บ เป็ น ประเด็ น ที่ มี
นัยสําคัญต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะรายได้ที่นํามาใช้ในการจับจ่ายใช้
สอย (Disposable Income) เพิ่มขึ้น ที่จะก่อให้เกิดการบริโภคนอกเหนือความจําเป็นพื้นฐานเพิ่มขึ้น
๒๘

ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการผลิตเพื่อการค้า และความต้องการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้น รัฐบาลจะต้องเตรียมความพร้อมและมีแผนรองรับการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว เพื่อให้มีการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือและกลไกใหม่ๆ ที่เหมาะสม
มาใช้เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการของเสียอย่างเป็นระบบที่ได้มาตรฐาน
ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมการลดการเกิดของเสีย การนํากลับมาใช้ใหม่ และการใช้ซ้ํา ตลอดจนการจัดการของ
เสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ นอกจากนี้ ความหนาแน่นของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองเป็นสาเหตุ
หนึ่งของการเกิดปัญหาชุมชนแออัด และปัญหาสุขภาพจากคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ซึ่งนําไปสู่
ความจําเป็นที่ต้องมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสุขภาพของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นด้วย
๕.๑.๔ มิติด้านเทคโนโลยี (Technological Component: T)
ปัจจุบัน หลายประเทศทั่วโลกมีความก้าวหน้าและพัฒนาเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
อย่ า งรวดเร็ ว ทั้ ง เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อ สาร เทคโนโลยีชีว ภาพ นาโนเทคโนโลยี โดยการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่จะส่งผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ชัดเจน คือ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านสินค้าบริโภค (Consumption Technologies) เช่น อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องอํานวยความสะดวกภายในครัวเรือน เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้เกิด
ภาระในการจัดการขยะ โดยเฉพาะขยะอันตรายเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใน ๕ ปีข้างหน้า จึงควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น โดยการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการใช้
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงระบบสารสนเทศที่ทันสมัยที่สามารถนํามาใช้สนับสนุนการตัดสินใจและวางแผนการดําเนินงานใน
นโยบายของรัฐ และเทคโนโลยีในการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพของสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน
๕.๒ การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม โดยวิธี SWOT
๕.๒.๑ จุดแข็ง
๑) ประเทศไทยมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญต่อการพัฒนา รวมทั้งมี
ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีศักยภาพที่จะนํามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และยัง
เป็นข้อได้เปรียบด้านความมั่นคงทางอาหาร ประกอบกับที่ตั้งของประเทศซึ่งอยู่ในเขตร้อนแถบศูนย์สูตรที่
ส่งผลดีต่อการมีความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ และอัตราการเติบโตของทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการฟื้น
ตัวของระบบนิเวศทางธรรมชาติ นอกจากนี้ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศที่ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางในการ
เชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาคที่เป็นแรงดึงดูดในด้านการค้า และการลงทุนจากต่างประเทศ
๒) รัฐธรรมนูญให้ความสําคัญกับการกระจายอํานาจ ซึ่งรวมถึงอํานาจและหน้าที่
ในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ สู่ ร ะดั บ ท้ อ งถิ่ น จึ ง เป็ น แนวทางที่ ส ามารถนํ า ไปสู่ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน รวมทั้งมีกฎหมายหลักที่ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง รวมถึ ง มาตราต่ า งๆ ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
กฎหมายอื่นๆ
๒๙

๓) ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมายาวนาน ประชาชนมีวิถีชีวิตที่พึ่งพิง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการที่ทํางานเกี่ยวข้อง
กับงานวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน เช่น ด้านวนศาสตร์ ประมง เกษตร และปศุสัตว์ เป็นต้น
๔) มีหลายหน่วยงานและบุคลากรที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้
ประโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมถึ ง มี เ ครื อ ข่ า ยสนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งในภาครัฐ และภาคประชา
สังคม เช่น เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เครือข่าย
ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) เครือข่ายลูกเสือสิ่งแวดล้อม เครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม
เครือข่ายชุมชนสีเขียว และเครือข่ายของคณะกรรมการลุ่มน้ําทั่วประเทศ เป็นต้น
๕.๒.๒ จุดอ่อน
๑) สถานการณ์ทางการเมืองที่ยังไม่มีเสถียรภาพ ทําให้การดําเนินนโยบายการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขาดความต่อเนื่อง ขาดทิศทางและการสนับสนุนจากภาค
การเมืองอย่างจริงจัง
๒) การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การกําหนดเครื่องมือและกลไก
ในการจั ดการทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อมเป็น แบบแยกส่ ว น และทํ าให้ ไม่เ กิดการบู ร ณาการ
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ เครื่องมือทางกฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่มีลักษณะของการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติรายสาขา ซึ่งส่งผลต่อการกําหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในการดําเนินงานที่จะให้
เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ โดยขาดความยืดหยุ่น
๓) เครื ่ อ งมื อ และกลไกในการบริห ารจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติย ัง ไม่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมาย ก่อให้เกิดความไม่เชื่อถือในภาครัฐ และ
ความไม่ เ ป็ น ธรรมในการจั ด สรรทรั พ ยากร ซึ่ ง ส่ ง ผลเชื่ อ มต่ อ ให้ เ กิ ด ความไม่ ไ ว้ ว างใจในนโยบายหรื อ
มาตรการในการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ
๔) ฐ า น ข้ อ มู ล แ ล ะ ร ะ บ บ ก า ร จั ด การข้ อ มู ล เ พื ่ อ ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด ก าร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่เป็นมาตรฐาน ไม่ครอบคลุม และไม่บูรณาการกับข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจและสังคม เช่น ยังไม่มีแนวเขตที่ชัดเจนในพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ติดแนวเขต
ชายแดน เป็นต้น
๕) นโยบายการพัฒนาประเทศให้ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นอันดับแรก
ในขณะที่ประชาชนทั่วไปยังไม่ให้ความสําคัญกับปั ญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร
รวมถึงบางนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจที่กําหนดไว้ ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
๖) การถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปสู่
ระดับท้องถิ่นยังคงประสบปัญหา เช่น ขาดองค์ความรู้ ขาดบุคลากรที่มีศักยภาพ ขาดความตระหนักและ
เห็นความสําคัญ เป็นต้น

๓๐

๗) การดํ า เนิน งานภายใต้ ก รอบความร่ วมมือ ระหว่ า งประเทศยั งขาดทิ ศ ทางที่
ชั ด เจน ทํ า ให้ ก ารกํ า หนดท่ า ที ภ ายใต้ ก รอบความร่ ว มมื อ ต่ า งๆ ไม่ ชั ด เจน ไม่ เ ป็ น รู ป ธรรม และเป็ น
ลัก ษณะเฉพาะกิ จ จึ ง ไม่ มี ค วามต่ อ เนื่ อ ง หรื อ เชื่ อ มโยงที่ จ ะช่ ว ยเสริ ม การดํ า เนิ น งานในเรื่ อ งดั ง กล่ า ว
ภายในประเทศอย่างแท้จริง
๘) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ยังไม่มี
การติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินการอย่างเป็นระบบ
๙) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ยังขาด
ความโปร่งใส การใช้หลักธรรมาภิบาล และการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วนยังไม่มีการดําเนินการอย่างจริงจัง
๑๐) การวิเคราะห์สภาพปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ของประเทศยังขาดการใช้หลักวิชาการในการวิเคราะห์ปัญหา โดยภาคส่วนต่างๆ ของสังคม
๑๑) ความไม่เป็ นธรรมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ เป็ นสาเหตุหนึ่งของความ
ไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ําในสังคม
๕.๒.๓ โอกาส
๑) ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมีความ
เข้มข้นขึ้น โดยเฉพาะเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ก่อให้เกิดกลไก ภายใต้กรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ รวมถึงการสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเงิน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรและองค์กร และความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนา
๒) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเป็นประชาคมอาเซียน เป็นการสร้างโอกาสในการใช้
ประโยชน์จากฐานทรัพยากรธรรมชาติในระดับภูมิภาคร่วมกัน และช่วยส่งเสริมการพัฒนาต่อกัน
๓) ภาคเอกชนและภาคธุรกิจที่มีความพร้อมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility: CSR) มีอยู่ในระดับหนึ่ง รวมทั้งการจัดตั้งองค์กรเพื่อสังคม (Social
Enterprise) ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีเพิ่มขึ้นและสามารถพัฒนาต่อยอดได้
๔) กระแสความนิยมในสินค้าสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น โดยการสร้างค่านิยมสําหรับ
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี เป็นผลดีต่อการพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นการต่อยอดการ
พัฒนาเชิงเศรษฐกิจ และการสร้างมูลค่าทางการตลาดสิ่งแวดล้อม
๕.๒.๔ ภัยคุกคาม
๑) ความแปรปรวนของสภาพภู มิ อ ากาศก่ อ ให้ เ กิ ด ภั ย ธรรมชาติ ที่ รุ น แรงและ
บ่อยครั้ง รวมถึงส่งผลกระทบต่อวิกฤติด้านทรัพยากรน้ํา และก่อให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งที่รุนแรงขึ้น
๒) ประเทศต่างๆ มีแนวโน้มที่จะใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือในการกีดกันทางการค้ามากขึ้น เช่น การที่
ผู้ส่งออกสินค้าไปยังบางประเทศต้องมีการติดฉลากสิ่งแวดล้อม ทําให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้น และการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคขนส่งทางอากาศ เป็นต้น
๓) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน และการเปิดเสรีทางการค้า
ก่อให้เกิดการไหลเข้าของสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการลงทุนโดยมิได้คํานึงถึง

๓๑

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น อุตสาหกรรมที่ปล่อยมลพิษสูง และการผลิตที่ใช้ทรัพยากรพลังงานน้ํามาก
เป็นต้น ส่งผลให้ประเทศต้องมีภาระในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
๔) การเข้ามาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพของชาวต่างชาติ เช่น การฉกฉวยประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทยและนําไปใช้ใน
เชิงธุรกิจ รวมถึงการขอจดสิทธิบัตรการพัฒนาพันธุ์หรือใช้ประโยชน์พืชพื้นถิ่นของไทย เป็นต้น
๖.

การกําหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ๕ ปีข้างหน้า
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วง
ของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ พร้อมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
ภัยคุกคาม ทั้งจากปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก โดยครอบคลุมทุกมิติทั้ง
ด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คมและวั ฒ นธรรม และเทคโนโลยี เพื่อ เป็ นข้ อ มู ล พื้ น ฐานในการกํา หนด
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของ
ประเทศใน ๕ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) และเพื่อเป็นการต่อยอดโอกาสโดยใช้จุดแข็ง และ
หลี กเลี่ ยงจุ ดอ่ อนต่างๆ ที่ มี ผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้อมของประเทศ
ได้นํามาสู่การกําหนดแนวทางการดําเนินงานในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ใน ๕ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ดังนี้
๖.๑ การกําหนดนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรมีความชัดเจน
ต่ อ เนื่ อ ง และพิ จ ารณากลไกเพื่ อ ประกอบการกํ า หนดนโยบายอย่ า งรอบคอบ เพื่ อ ช่ ว ยลดข้ อ ขั ด แย้ ง
เชิงนโยบาย
๖.๒ การเร่ ง ฟื้ น ฟู แ ละอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อม โดยให้
ความสํ า คั ญ กั บ พื้ น ที่ ที่ เ สื่ อ มโทรม และใช้ ป ระโยชน์ จ ากทุ ก ภาคี เ ครื อ ข่ า ยทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม และชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งองค์กรภาคเอกชน ในการร่วมฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๖.๓ การเสริมสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดย
ปรับปรุงการบริหารจัดการที่ดินทั้งระบบ กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม แก้ไขปัญหาการบุกรุก
ที่ดินในเขตอนุรักษ์ การจัดสรรน้ําอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน
๖.๔ การมุ่งเน้นการบูรณาการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปรับปรุง
เครื่องมือและกลไกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ และบูรณาการ
อย่างมีส่วนร่วม
๖.๕ การพัฒนาฐานข้อมูลและความเชื่อมโยงของฐานข้อมูล เพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย
และวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ และเพื่อให้การบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศเป็นเอกภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
๖.๖ การสร้างความตระหนักและจิตสํานึกความรับผิดชอบของทุกภาคส่วน โดยมุ่งยกระดับ
ศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนให้มีความตระหนักและจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และการจัดการความรู้ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการดําเนินธุรกิจที่เป็น
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มิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกระตุ้นภาคีเครือข่ายและชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล ติดตามและ
ตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.๗ การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนการส่งเสริม
และสนับสนุนการศึกษาวิจัยต่างๆ เช่น การวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากฐานชีวภาพ การสร้าง
นวั ต กรรมและต่ อ ยอดเพื่ อสร้ า งมูล ค่า เพิ่ม ให้กั บทุน ทางทรัพยากรธรรมชาติข องประเทศและภูมิ ภ าค
โดยเฉพาะบุคลากรสาขาการเกษตรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารใน
ระดับภูมิภาคและโลก รวมถึงการพัฒนาให้ได้มาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
๖.๘ การพัฒนาศักยภาพและการบูรณาการการดําเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านสิ่งแวดล้อม ให้เข้มแข็งและเป็นเอกภาพ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากกลไก ภายใต้กรอบ
ความร่ ว มมื อ ต่ า งๆ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล และสมประโยชน์ ใ นการจั ด การทรั พ ยากร
ธรรมชาติภายในประเทศและระหว่างประเทศที่เชื่อมโยงกับการค้าและการลงทุนอย่างเป็นระบบ
๖.๙ การเตรียมความพร้อมในการยกระดับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
นําไปสู่การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับประเด็นในเวทีโลกที่มุ่งเน้นสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน
๖.๑๐ การสร้ า งภู มิ คุ้ มกั น ต่ อ การเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอ ากาศและภั ย พิ บัติท างธรรมชาติ
ตลอดจนการสร้ า งภู มิ คุ้ ม กัน ด้ า นการค้ า จากเงื่ อ นไขด้า นสิ่ง แวดล้อ มและวิ ก ฤติ ภ าวะโลกร้อ น โดยให้
ความสําคัญกับการวางแผนรองรับและจัดการปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา รวมทั้งนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการ
ปรับตัว รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคีเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่นเพื่อรองรับกับภัยพิบัติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๗.

การปรับปรุงกฎหมาย และการตรากฎหมายขึ้นใหม่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน ๕ ปีขา้ งหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

กฎหมายเป็นเครื่องมือที่สําคัญอย่างหนึ่ง ที่สามารถนํามาใช้เป็นมาตรการบังคับในการบริหารจัดการ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม แม้ ว่ า ในปั จ จุ บั น จะมี ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลายฉบับแล้วก็ตาม แต่บางฉบับได้มีการประกาศใช้มานาน ทําให้ไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน หรือไม่ครอบคลุมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อให้สามารถ
บริห ารจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อมของประเทศได้ อย่ างมี ป ระสิท ธิ ภ าพยิ่งขึ้ น จึ ง ควร
มีการดําเนินการปรับปรุงกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน และตรากฎหมายขึ้นใหม่ ดังนี้
๗.๑ การปรับปรุงกฎหมายทีบ่ งั คับใช้อยู่ในปัจจุบนั
กฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันที่ควรแก้ไขและเพิ่มเติมมี ๘ ฉบับ คือ
๗.๑.๑ พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ ประเด็นที่ควรแก้ไข คือ
๑) ปรับปรุงระยะเวลาในการเช่าที่ดินฯ ที่กําหนดไว้ ๖ ปี ซึ่งนานเกินไปให้เหมาะสม
(มาตรา ๒๖)
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๒) กรณีที่เจ้าของที่ดินจะขายที่ดินที่มีผู้เช่าอยู่ ซึ่งจะต้องให้สิทธิแก่ผู้เช่าก่อน แต่ถ้า
ผู้เช่าไม่ซื้อ จึงจะขายให้แก่ผู้อื่นได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องราคาที่ดินที่ผู้เช่าต้องการซื้อในราคาที่ต่ํากว่า
ราคาท้องตลาด (มาตรา ๕๓ และ ๕๔)
ทั้งนี้ ทั้งสองประเด็นดังกล่าวนี้ ทําให้เจ้าของที่ดินไม่ยอมปล่อยเช่าและทิ้งร้างไว้โดย
ไม่ทําประโยชน์ จึงจําเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เงื่อนไขของการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีความเป็น
ธรรมต่อทั้งผู้ให้เช่าและผู้เช่า
๗.๑.๒ พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประเด็นที่ควรแก้ไข คือ
บทบัญญัติมาตรา ๓๖ ที่กําหนดให้เจ้าของที่ดินต้องยินยอมให้ดําเนินโครงการได้ไม่น้อยกว่าสองในสามของ
เจ้ าของที่ ดินทั้งหมด และเป็ นเจ้ าของที่ดินที่ มี เนื้อที่รวมกันไม่ น้อยกว่าสองในสามของที่ดินในบริเวณนั้น
จึงเห็นควรให้มีการลดสัดส่วนความยินยอมของเจ้าของที่ดินลง ให้เหลือกึ่งหนึ่ง เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
การไม่มีเส้นทางเข้า - ออก หรือที่ตาบอดได้มีโอกาสมากขึ้น
๗.๑.๓ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ประเด็นที่ควรแก้ไข คือ บทบัญญัติมาตรา ๒๖
ที่มีการใช้บังคับผังเมืองรวมเป็นเวลา ๕ ปี และขยายเวลาได้อีกสองครั้ง ครั้งละไม่เกินหนึ่งปี จึงเห็นควร
แก้ไขระยะเวลาการบังคับใช้เป็น ไม่กําหนดระยะเวลา โดยมีการประเมินผลผังเมืองทุก ๕ ปี เพื่อให้เกิดความ
ต่อเนื่องในการใช้ผังเมืองรวม
๗.๑.๔ พระราชบัญ ญัติส่ง เสริมและรัก ษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ประเด็นที่ควรแก้ไขและเพิ่มเติม คือ
๑) บทบัญญัติมาตรา ๔๗ โดยก่อนที่จะมีการให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการหรือกิจการ ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจผู้เสนอโครงการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และให้มีการทําประชาพิจารณ์เพื่อ
รับ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากผู้ ที่ อ าจได้ รั บผลกระทบทางสิ่ ง แวดล้ อ มจากโครงการ แล้ ว นํ า ข้อ เท็ จ จริ ง และ
ความเห็ น ผนวกไว้ กั บ รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ เสนอขอความเห็ น ชอบจาก
คณะรัฐมนตรี
๒) เพิ่มเติมเรื่อง การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment:
HIA) จากโครงการหรือกิจการ
๓) เพิ่มเติมเรื่อง หลักการผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย จากเดิมที่มีเฉพาะผู้ก่อ
มลพิษเป็นผู้จ่าย
๔) ปรับปรุงมาตรา ๒๘ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม
๗.๑.๕ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ประเด็นที่ควรแก้ไข คือ การกําหนด
เขตผ่อนปรนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีราษฎรได้อยู่อาศัยมาเป็นเวลานาน หรือก่อนที่จะมี
การประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ รวมทั้งกําหนดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พื้นที่อุทยาน
แห่งชาติ
๗.๑.๖ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ประเด็นที่ควรเพิ่มเติม คือ การมี
ส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติ เช่น เพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา ๑๐
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ให้มีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนชุมชน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการควบคุมและรักษา
ป่าสงวนแห่งชาติ
๗.๑.๗ พระราชบัญญัติ ป่ าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ ประเด็นที่ควรแก้ไข คือ บทบั ญญัติมาตรา ๔
ความหมายคําว่า “ป่า” เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า เป็นพื้นที่ประเภทใด เนื่องจากความหมายของป่าตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ไม่มีแนวเขตที่สามารถลงในแผนที่ได้
๗.๑.๘ พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ประเด็นที่ควรแก้ไข
คือ เปลี่ยนวิธีการดําเนินงานปฏิรูปที่ดินในที่ดินของรัฐ มาเป็นวิธีการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ โดยการ
ช่ ว ยเหลื อ บุ ค คลทุ ก กลุ่ ม มิ ใ ช่ เ ฉพาะเกษตรกร มี ก ารกํ า หนดเขตบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น ของรั ฐ
การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน การกํ าหนดแผนการใช้ประโยชน์ใ นที่ดิน การจัดที่ดิน ปรับปรุง
ข้อจํากัดกรรมสิทธิ์ในที่ดิน การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม การพัฒนาพื้นที่ การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและ
ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงองค์กรดําเนินงานและองค์กรทางการเงิน
๗.๒ กฎหมายทีค่ วรตราขึน้ ใหม่
กฎหมายที่ควรตราขึ้นใหม่มี ๗ ฉบับ คือ
๗.๒.๑ พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ร่วมกับภาครัฐ
๗.๒.๒ พระราชบัญ ญัติท รัพยากรน้ําแห่งชาติ พ.ศ. .... โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้มีการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้น้ําทุกกลุ่มมีส่วนร่วม
๗.๒.๓ พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองสิ ท ธิ ชุ ม ชนและการแบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ จ ากความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... โดยมีเจตนารมณ์เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น
๗.๒.๔ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... โดยมีเจตนารมณ์เพื่อการ
บริหารจัดการเรื่องความเหลื่อมล้ําของที่ดิน
๗.๒.๕ พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ....
โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๗.๒.๖ พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองพื้ น ที่ เ กษตรกรรม พ.ศ. .... โดยมี เ จตนารมณ์ เ พื่ อ
การคุ้มครองพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเกษตร และรัฐได้ลงทุนต่อโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรไว้แล้ว
เป็นจํานวนมาก
๗.๒.๗ พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... โดยมีเจตนารมณ์
เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของประเทศมีนโยบายและทิศทางที่ชัดเจน และสามารถแก้ปัญหาได้อย่าง
เป็นระบบ รวมถึงเพื่อให้การพิจารณาข้อขัดแย้งของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับที่ดินที่มีอยู่ในปัจจุบัน
มีข้อยุติ

๓๕

ส่วนที่ ๓
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2555 - 2559

ส่วนที่ ๓
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
การจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ มีความต่อเนื่องจากกรอบแนวคิด
และทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ กล่าวคือ ยังคงยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม บนแนวทางของความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการใช้องค์ความรู้ทั้งทางวิชาการ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบการตัดสินใจ โดยคํานึงถึงความถูกต้องและเป็นธรรม ในการสร้างภูมิคุ้มกันแก่
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เป็นการสมประโยชน์
(Win-Win) ต่อการพัฒนาในหลายมิติ ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการประยุกต์ใช้
แนวคิ ด ดั ง กล่ า วต้ อ งพิ จ ารณาบริ บ ทการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งรอบด้ า น
โดยเฉพาะบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากแรงกดดันของกระแสแนวคิดและสถานการณ์ต่างๆ
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่ส่งผลให้การสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทวีความสําคัญยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาถึงเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดการขาดสมดุลในการพัฒนา และความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้ต้องเร่งบูรณาการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อมเพื่อ ให้ผสมผสานกั บการพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆ ที่จะนําไปสู่การสร้างสมดุล และ
การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง รวมถึงให้ความสําคัญต่อบทบาทที่เข้มแข็งขึ้นของภาคประชาชน สิทธิชุมชน
และส่งเสริมการกระจายอํานาจและหน้าที่รับผิดชอบ ตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุท ธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งนี้ ทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ จะมี
ความสอดคล้อ งและต่อ ยอดกับ ทิศ ทางของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ ฉบับ ที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมี
คุณภาพ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม และการสร้างภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงในมิติต่างๆ อย่างยั่งยืน
ดังนั้น การจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ จึงได้มีการพิจารณายุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ที่ให้ความสําคัญกับการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Creative and Green Economy) มาเป็นแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิด
และทิศทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ นอกจากนี้ แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ยังมุ่งเน้นแนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ สามารถเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติได้
อย่า งเท่า เทีย มกัน และกํ า หนดมาตรการสร้า งภูม ิคุ ้ม กัน ต่อ ความเสี ่ย งจากการเปลี ่ย นแปลงสภาพ
ภูม ิอ ากาศและภั ย ธรรมชาติ เพื่ อเตรี ย มความพร้ อ มในการเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาความผั น ผวนจากผลของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น
สาระสําคัญของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ประกอบด้วย แนวคิด
หลักการสําคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องและต่อยอดจากแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แนวทาง
และมาตรการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๓๖

๑.

แนวคิด

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดดุลยภาพ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และ
นําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
๒.

หลักการ

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๖ หลักการสําคัญ คือ
๒.๑ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development) เป็นหลักการที่ให้ความสําคัญกับ
การพัฒนาที่มีดุลยภาพ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องเกื้อกูลและไม่เกิดความขัดแย้ง
ซึ่งกันและกัน โดยการพัฒนาเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างมีคุณภาพและแข่งขันได้ จะต้องคํานึงถึงขีดจํากัด
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สามารถสงวนรักษาไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยาวนาน ใช้ทรัพยากร
ทุกชนิดอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่ส่งผลเสียต่อความต้องการของสังคมทั้งในปัจจุบัน
และในอนาคต
๒.๒ “การบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศ” (Ecosystem Approach) เป็นหลักการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคํานึงถึงความสัมพันธ์เชิงระบบหรือองค์รวม (Holistic)
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการดํารงอยู่ของระบบนิเวศอย่างสมดุล และการตอบสนองต่อความต้องการของ
มนุษย์ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้แก่ การจัดการลุ่มน้ําอย่าง
บูรณาการ และการบริหารจัดการกลุ่มป่า
๒.๓ “การระวังไว้ก่อน” (Precautionary Principle) เป็นหลักการจัดการเชิงรุกที่เน้นการ
ป้องกั น ผลกระทบล่ว งหน้า โดยการสร้ า งระบบภูมิคุ้ มกัน ให้ กับ ทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม
โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่เปราะบางและพื้นที่เสี่ยง
๒.๔ “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” (Polluters Pay Principle: PPP) และ “ผู้ได้รับผลประโยชน์เป็น
ผู้จ่าย” (Beneficiaries Pay Principle: BPP) เป็นหลักการในการนําเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสร้างแรงจูงใจและภาระรับผิดชอบเพื่อลดการก่อมลพิษ
ส่ งเสริ มการใช้ ประโยชน์ จากทรั พยากรธรรมชาติ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ ส่ งเสริ มการฟื้ นฟู และอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้เสียประโยชน์ เพื่อลด
ความขัดแย้งทางสังคมอันเกิดจากการนําทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ และทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ทุกส่วน
ที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ร่วมกัน
๒.๕ “ความเป็นหุ้นส่วนของรัฐ - เอกชน” (Public-Private Partnership) เป็นหลักการที่ใช้
สร้างการร่วมรับผิดชอบและควรนํามาใช้ควบคู่กับหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชน
เข้ามาลงทุนและมีบทบาทในการจัดการสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
๒.๖ “ธรรมาภิบ าล” (Good Governance) เป็ น หลัก การที่มุ่ง เน้น ให้เ กิ ด ความยั่ง ยืน ใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีองค์ประกอบที่สําคัญ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
การกระจายอํานาจที่ยึดหลักการพื้นที่ - หน้าที่ - การมีส่วนร่วม (Area-Function-Participation: AFP)
การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป็ น ธรรม ความโปร่ ง ใสในกระบวนการตั ด สิ น ใจ
การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ และการกําหนดภาระรับผิดชอบ (Accountability) ของทุกภาคส่วน
อย่างจริงจัง

๓๗

๓.

วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรม สมดุล มีประสิทธิผล และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้กับประชาชน
๔.

วัตถุประสงค์

4.1 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรม สมดุล มีประสิทธิผล และ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน และการพัฒนาอย่างเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4.2 เพิ่มขีดความสามารถของภาคีการพัฒนา เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ
ร่วมกันในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
4.3 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๕.

เป้าประสงค์
5.1 มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
5.2 รั ก ษาความสมบู ร ณ์ ข องระบบนิ เ วศ และอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละความ

หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
5.3 ลดความเหลื่ อมล้ํ าของสั ง คมด้ ว ยการเพิ่ม โอกาสการเข้ า ถึ งและใช้ป ระโยชน์ ท รัพ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรม
5.4 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน
5.5 สร้างความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
5.6 สร้างสังคมให้มีสํานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
๖.

ยุทธศาสตร์แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การปรับฐานการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนในทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ รั บ มื อ กั บ ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาคนและสังคมให้มีสํานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การปรับฐานการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการ
กําหนดและส่งเสริ มนโยบายที่ เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม การต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน รวมถึง
การเตรียมพร้อมต่อมาตรการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการค้าและ
๓๘

การลงทุน โดยมีแผนงานสําคัญ ๖ แผนงาน ได้แก่ (๑) การส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน (๒) การปรับฐาน
การผลิตภาคเกษตรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๓) การปรับฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (๔) การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (๕) การพัฒนามาตรฐานสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (๖) การจัดการพลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ให้ความสําคัญกับ
การสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล รักษา ติดตามและตรวจสอบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพและบทบาทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของทุกภาคี และการพัฒนาองค์ความรู้และการส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูพื้นที่และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่า โดยมีแผนงานสําคัญ ๒ แผนงาน ได้แก่ (๑) การสงวน
รักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ระบบนิเวศภูเขา ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศเกษตร
ระบบนิเวศพื้นที่แห้งแล้งกึ่งชื้น ระบบนิเวศแหล่งน้ําในแผ่นดิน ระบบนิเวศทะเลและชายฝั่ง และระบบนิเวศเกาะ)
และ (๒) การฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล
มุ่งเน้นการส่งเสริมความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ําของสังคม ลดข้อขัดแย้งจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
สร้างโอกาสให้แก่คนยากจนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
การเยีย วยาปัญ หาวิก ฤติสิ่ง แวดล้อ ม การพัฒ นากระบวนการมีส่ว นร่ว ม การกระจายอํา นาจหน้า ที่
การพัฒนากระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิผล รวมทั้ง
การพัฒนาฐานข้อมูลและความเชื่อมโยงของฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน
ชัดเจน โปร่งใส และสาธารณชนสะดวกต่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ โดยมีแผนงานสําคัญ ๕ แผนงาน ได้แก่
(๑) การจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน (๒) การจัดสรรทรัพยากรน้ําอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน (๓) การจัดสรร
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน (๔) การจัดสรรทรัพยากรแร่อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
และ (๕) การจัดการพื้นที่วิกฤติสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนในทุกระดับ มุ่งเน้นการป้องกัน
และลดมลพิษ ณ แหล่งกําเนิด และการกระจายอํานาจในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิด
การจัดการที่มีประสิทธิผล การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม โดยมีแผนงานสําคัญ ๓ แผนงาน ได้แก่ (๑) การจัดการมลพิษ (คุณภาพน้ํา
คุณภาพอากาศ ขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายชุมชนและอุตสาหกรรม) (๒) การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
และชุมชน (พื้นที่สีเขียวและภูมิทัศน์) และ (๓) การจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติ แหล่งธรณีวิทยา
แหล่งศิลปกรรม และแหล่งมรดกทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเตรีย มความพร้อ มเพื่อ รับ มือ กับ ความเสี่ย งจากการเปลี่ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ มุ่งเน้นการสร้างศักยภาพและความพร้อมของทุกภาคส่วนในการรองรับ
และปรับตัวต่อผลกระทบจากภัยธรรมชาติและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึง
ความร่วมมือในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและรักษาความมั่นคงในการพัฒนา
ประเทศในทุ ก มิ ติ ทั้ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยมี แ ผนงานสํ า คั ญ ๒ แผนงาน ได้ แ ก่
(๑) การสร้ า งความพร้ อ มในการปรั บ ตั ว ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและภั ย ธรรมชาติ และ
(๒) การวางรากฐานสู่การพัฒนาแบบปล่อยคาร์บอนต่ํา

๓๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาคนและสังคมให้มีสํานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการสร้าง
รากฐานให้ ป ระชาชนในสั ง คมไทยมี วิ ถี ชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มบนพื้ น ฐานของความรู้ ที่ ถู ก ต้ อ ง
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมกับสร้างความตระหนัก
ในบทบาทตามภารกิ จ หน้ า ที่ และเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของทุ ก ภาคส่ ว นในการร่ ว มกั น บริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างเหมาะสม โดยมีแผนงานสําคัญ ๒ แผนงาน ได้แก่
(๑) การสร้างจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และ (๒) การพัฒนาและกระตุ้นบทบาทของภาคีเครือข่าย
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สรุปยุทธศาสตร์และแผนงาน (ตารางที่ ๓ - ๑) และตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ (ตารางที่ ๓ - ๒) ดังนี้
ตารางที่ ๓ - ๑ สรุปยุทธศาสตร์และแผนงานของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
ยุทธศาสตร์
๑. การปรับฐานการผลิตและ
การบริโภคให้เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

แผนงาน
๑.๑ การส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน
๑.๒ การปรับฐานการผลิตภาคเกษตรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๑.๓ การปรับฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๑.๔ การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
๑.๕ การพัฒนามาตรฐานสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๑.๖ การจัดการพลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืน
๒. การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่ง ๒.๑ การสงวนรั ก ษาและอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งยั่ ง ยื น
ทรัพยากรธรรมชาติ อย่ าง
(ระบบนิเวศภูเขา ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศเกษตร ระบบนิเวศพื้นที่
ยั่งยืน
แห้งแล้งกึ่งชื้น ระบบนิเวศแหล่งน้ําในแผ่นดิน ระบบนิเวศทะเลและ
ชายฝั่ง และระบบนิเวศเกาะ)
๒.๒ การฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ
๓. การจัดการทรัพยากร
๓.๑ การจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓.๒ การจัดสรรทรัพยากรน้ําอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล ๓.๓ การจัดสรรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
๓.๔ การจัดสรรทรัพยากรแร่อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
๓.๕ การจัดการพื้นที่วิกฤติสิ่งแวดล้อม
๔. การสร้างคุณภาพ
๔.๑ การจัดการมลพิษ (คุณภาพน้ํา คุณภาพอากาศ ขยะมูลฝอย และของ
สิ่งแวดล้อมที่ดใี ห้กับ
เสียอันตรายชุมชนและอุตสาหกรรม)
ประชาชนในทุกระดับ
๔.๒ การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน (พื้นที่สีเขียวและภูมิทัศน์)
๔.๓ การจัด การสิ่ งแวดล้ อ มของแหล่ ง ธรรมชาติ แหล่ ง ธรณี วิท ยา แหล่ ง
ศิลปกรรม และแหล่งมรดกทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม

๔๐

ตารางที่ ๓ - ๑ สรุปยุทธศาสตร์และแผนงานของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ (ต่อ)
ยุทธศาสตร์
๕. การเตรียมความพร้อมเพื่อ
รับมือกับความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
๖. การพัฒนาคนและสังคมให้
มีสํานึกรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม

แผนงาน
๕.๑ การสร้างความพร้อมในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยธรรมชาติ
๕.๒ การวางรากฐานสู่การพัฒนาแบบปล่อยคาร์บอนต่ํา
๖.๑ การสร้างจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
๖.๒ การพัฒนาและกระตุ้นบทบาทของภาคีเครือข่ายในการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ ๓ - ๒ ตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย

ตัวชี้วดั

หน่วยวัด

1. การปรั บ ฐานการผลิ ต
และการบริ โ ภคให้ เ ป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
มีการปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตและ
พฤติกรรมการบริโภค ให้
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อนําไปสู่การยกระดับ
คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย
และสุขภาพทีด่ ีให้กับ
ประชาชน

1.1 สัดส่วนมูลค่าการจัดซื้อจัด
จ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (Green
Procurement) ในหน่วยงาน
ภาครัฐต่องบประมาณแต่ละปี
1.2 มีการปฏิรูประบบการเงิน
การคลังเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
1.3 จํานวนฟาร์มที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน

ร้อยละ

1.4 พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน
เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕ ต่อปี
ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด
1.5 จํานวนสถานประกอบการที่
ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
(Green Industry)
1.6 จํานวนสินค้าและบริการที่
ได้รับการรับรองในระบบฉลาก
เขียวและฉลากสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
1.7 จํานวนสินค้าและบริการ
ด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

๔๑

ทิศทางของ
หน่วยงาน
ตัวชี้วดั
เจ้าของข้อมูล
- กค (บก.)
©
- ทส

มี (9) /
ไม่มี (2)

9

แห่ง

©

ร้อยละ

©

- ทส (สผ.)
- กค
- นร (สงป.)
- กษ
(สศก./กวก.)
- มท
- กษ (สศก.)

แห่ง

©

- อก (สป.อก.)

ชนิด/
ประเภท

©

ชนิด/
ประเภท

©

- อก (สมอ.)
- ทส
- วท
- กก (กทท.)
- ทส (คพ.)
- ภาคเอกชน

ตารางที่ ๓ - ๒ ตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ (ต่อ)
ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย

2. การอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟู
แหล่งทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลาย
ทางชีวภาพได้รับการ
สงวนรักษา อนุรักษ์
และฟื้นฟูอย่าง
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วดั

หน่วยวัด

1.8 สัดส่วนการเดินทางด้วย
ระบบขนส่งสาธารณะ
1.9 สัดส่วนการใช้พลังงาน
หมุนเวียนต่อการใช้พลังงาน
ขั้นสุดท้าย
1.10 อัตราการใช้พลังงานต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(Energy Elasticity)
2.1 พื้ น ที่ ป่ า ไม้ เ พิ่ ม ขึ้ น เป็ น
ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ
2.2 จํ า นวนชนิ ด พั น ธุ์ ต่ า งๆ
ที่ถูกคุกคามจนใกล้สูญพันธุ์

ร้อยละ

2.3 สัดส่วนพื้นที่อนุรักษ์เพื่อ
พิทักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพต่อพื้นที่ทั้งประเทศ
เพิ่มขึ้น โดยรักษาพื้นที่อนุรกั ษ์ไว้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๙ และเพิ่ม
พื้นที่ป่าชายเลน ไม่น้อยกว่า
ปีละ ๕,๐๐๐ ไร่
2.4 ร้อยละ ๕๐ ของจังหวัด
ชายทะเล มีแผนบูรณาการการ
ฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับ
ผลกระทบตามแนวทางการ
จัดการที่เหมาะสม
2.5 จํานวนพื้นที่ที่ได้รับการจัด
ทําระบบการอนุรักษ์ดินและน้ํา

๔๒

ทิศทางของ
หน่วยงาน
ตัวชี้วดั
เจ้าของข้อมูล
- คค (สนข.)
©

ร้อยละ

©

- พน (พพ.)

ดัชนี

ª

ร้อยละ

©

ชนิด

ª

ร้อยละ

©

- พน (พพ.)
- อก
- คค
- ทส (ปม./อส./
ทช.)
- ทส (สผ./อส.
/อสพ.)
- วท
- กษ
- ทส (อส./ทช.)

ร้อยละ

©

- ทส (ทช.)
- มท (ยผ./อปท.)
- คค (จท.)

ไร่

©

- กษ (พด.)

ตารางที่ ๓ - ๒ ตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ (ต่อ)
ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย

ตัวชี้วดั

3. การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล
เป้าหมาย
- มีกลไกในการเสริมสร้าง
ความเป็นธรรมให้ประชาชน
มีโอกาสเข้าถึงการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างเท่าเทียมกัน
- มีระบบการฟื้นฟูและ
เยียวยาปัญหาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่มปี ระสิทธิภาพ

3.1 มีแผนการใช้ทดี่ ินของชาติ

ทิศทางของ
หน่วยงาน
ตัวชี้วดั
เจ้าของข้อมูล
- ทส (สผ.)
9
มี (9) /
- กษ (พด. /สปก.)
ไม่มี (2)
- มท (ทด.)
- พม
- กห
- มท (ทด.)
มี (9) /
9
- กษ (พด. /สปก.)
ไม่มี (2)
- ทส (สผ.)
- พม
- กห
ระดับ
- ทส (ทน.)
©
ความสําเร็จ
- กษ (ชป.)
- มท
- อก
- กษ (ชป.)
ร้อยละ
©
หน่วยวัด

3.2 มี ฐ านข้ อ มู ล กลางการถื อ
ครองที่ ดิ น ที่ ใ ช้ ใ นการกํ า หนด
นโยบายที่ดินของประเทศ
3.3 ระดับความสําเร็จของการ
จั ด ทํ า พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร
บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ํ า
แห่งชาติ
3.4 สั ด ส่ ว น พื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
ประโยชน์ต่อพื้นที่ชลประทาน
3.5 สัดส่วนทรัพยากรน้ําผิวดิน
ที่ นํ า ม า ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ
ทรัพยากรน้ําผิวดินทั้งหมด
3.6 มีการบังคับใช้กฎระเบียบ
ในการเข้าถึงและได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนจาก
ทรัพยากรชีวภาพ
3.7 มีก ารจัด ทํ า เขตศั กยภาพ
แ ร่ แ ล ะ เ ข ต เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ร่
ทั้งประเทศ
3.8 มี ร ะบบกองทุ น เพื่ อ ฟื้ น ฟู
และเยี ย วยาผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

๔๓

ร้อยละ

©

- ทส (ทน.)
- กษ (ชป.)

มี (9) /
ไม่มี (2)

9

- ทส (สผ./สพภ.)

มี (9) /
ไม่มี (2)

9

มี (9) /
ไม่มี (2)

9

- ทส (ทธ.)
- อก (กพร.)
- มท
- ทส (สผ.)

ตารางที่ ๓ – ๒

ตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย
๔. การสร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชนในทุกระดับ
เป้าหมาย
มีการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่มี
ประสิทธิภาพ และ
นําไปสู่การยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้กับ
ประชาชน

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

๔.๑ สัดส่วนแม่น้ําสายหลักที่มี
คุ ณ ภาพน้ํ า อยู่ ใ นเกณฑ์ ตั้ ง แต่
ระดับ พอใช้ ขึ้น ไป ไม่น้ อ ยกว่ า
ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ

ทิศทาง
ของ
ตัวชี้วัด
©

๔.๒ อั ตราการนําขยะมู ลฝอย
กลับ มาใช้ป ระโยชน์ (Recycle)
ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๓๐ ของ
ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ

ร้อยละ

©

- ทส (คพ.)
- มท (อปท.)
- สธ (อน.)

๔.๓ ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงของ
ฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก กว่ า ๑๐
ไมครอน (PM10 ) อยู่ ใ นเกณฑ์
มาตรฐานอย่างน้อยร้อยละ ๙๘

ร้อยละ

©

- ทส (คพ.)

๔.๔ อัตราการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน
และมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกหลัก
วิชาการต่อปริมาณขยะมูลฝอย
ทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
๔.๕ สัด ส่ว นของเทศบาลที่ มี
พื้นที่สี เ ขีย วของชุม ชนเมื อ งไม่
น้อยกว่า ๕ ตารางเมตรต่อคน
๔.๖ สัดส่วนของแหล่งธรรมชาติ
แหล่งศิลปกรรมและแหล่งมรดก
ทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม
ที่มีการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบ
๔.๗ จํา นวนของแหล่ง มรดก
ทางธรรมชาติ วัฒ นธรรมและ
โบราณสถานของชาติ ที่ไ ด้รั บ
การขึ้นทะเบียน

ร้อยละ

©

- ทส (คพ.)
- สธ (อน.)
- มท (อปท.)

ร้อยละ

©

- มท (ยธ.)
- ทส (สผ.)

ร้อยละ

©

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

แห่ง

©

- วธ (ศก.)
- ทส (สผ.)
- มท

๔๔

หน่วยงาน
เจ้าของข้อมูล
- ทส (คพ.)
- มท (อปท.)
- กษ
- สธ (อน.)
- อก (กรอ.)

ตารางที่ ๓ - ๒ ตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ (ต่อ)
ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย

ตัวชี้วดั

หน่วยวัด

๕. การเตรียมความพร้อม
เพื่อรับมือกับความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยน
แปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยธรรมชาติ
เป้าหมาย
มีการเตรียมความ
พร้อมเพื่อรับมือจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และ
ภัยธรรมชาติ

5.1 สัดส่วนของพื้นที่เสี่ยง

ร้อยละ

ภัยที่ได้รับการจัดตั้ง
เครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติ
และ/หรือจัดทําแนวทางการ
ฟื้นฟูพื้นที่เสี่ยงภัยต่อพื้นที่
เสี่ยงภัยทั้งหมด
5.2 จํา นวนผู้ เ สี ย ชี วิ ต จาก
ภัยธรรมชาติ
5.3 ปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ และ/หรือ ปริมาณ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนได
ออกไซด์ต่อหัว

คน

ตันคาร์บอน
ไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อ
ผลิตภัณฑ์
มวลรวมใน
ประเทศ และ/
หรือ ต่อหัว
5.4 มีฐานข้อมูลกลางการ มี (9) /
ปล่ อยก๊ าซเรือนกระจกของ ไม่มี (2)
ประเทศ
รายการ
๖. การพัฒนาคนและ
6.1 จํานวนรายการสื่อ
สังคมให้มสี ํานึก
โทรทัศน์และวิทยุที่ผลิต
รับผิดชอบต่อ
รายการเพื่อเผยแพร่และให้
สิ่งแวดล้อม
ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
6.2 จํ า นวนภาคี เ ครื อ ข่ า ย เครือข่าย
- ทุกภาคส่วนมีความ
ที่มีการดําเนินกิจกรรมด้าน
ตระหนักรู้ มีจติ สํานึก ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ท รั พ ย า ก ร
รับผิดชอบต่อสังคมและ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม และมีส่วน
ร่วมตามบทบาทและ
หน้าที่ที่เหมาะสม
- มีกลไกในการขับเคลื่อน
ภาคส่วนต่างๆ ให้มี
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ:

ทิศทางของ
หน่วยงาน
ตัวชี้วดั
เจ้าของข้อมูล
- ทส (ทธ.)
©

ª

- มท (ปภ.)

ª

- ทส (อบก.)
- พน (พพ.)

9

- ทส (อบก.)

©

- ทส (สส.)

©

- ทส (สส.)
- ศธ

หมายถึง หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หรือหน่วยงานเจ้าภาพ
๔๕

๔๖

๔๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การปรับฐานการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย - มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อนําไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน
ตัวชี้วัด

๑.๑ สัดส่วนมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green
Procurement) ในหน่วยงานภาครัฐต่องบประมาณแต่ละปี (เพิ่มขึ้น)
๑.๒ มีการปฏิรูประบบการเงิน การคลังเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
๑.๓ จํานวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (เพิ่มขึ้น)
๑.๔ พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕ ต่อปีของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด
๑.๕ จํานวนสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)
(เพิ่มขึ้น)
๑.๖ จํานวนสินค้าและบริการที่ได้รับการรับรองในระบบฉลากเขียวและฉลากสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ (เพิ่มขึ้น)
๑.๗ จํานวนสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม (เพิ่มขึ้น)
๑.๘ สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ (เพิ่มขึ้น)
๑.๙ สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (เพิ่มขึ้น)
๑.๑๐ อัตราการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Energy Elasticity) (ลดลง)

แผนงานและแนวทางการปฏิบตั ิ
แผนงานที่ ๑.๑ การส่งเสริมการบริโภคทีย่ ั่งยืน
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเร่งด่วน
1.1.1

ส่ง เสริม การจัด ซื ้อ จัด จ้า งสิน ค้า และบริก ารที ่เ ป็น มิต รกับ ทส (คพ./สส.)
สิ่งแวดล้อม (Green Procurement) ทั้งในภาครัฐ องค์กร กค (บก.)
ภาคเอกชน
วิสาหกิจ องค์กรมหาชน และภาคเอกชน

1.1.2

ปฏิ รู ประบบการบริ หารจัดการงบประมาณของประเทศ เพื่ อ นร (สงป.)
สนับสนุนแผนงาน/โครงการเชิงบูรณาการ ที่ให้ความสําคัญกับ
กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม การผลิ ต และการบริ โ ภคที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจและสังคม

๔๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การปรับฐานการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แผนงานที่ ๑.๑ การส่งเสริมการบริโภคทีย่ ั่งยืน (ต่อ)
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะปานกลาง
อก
กษ
ทส (คพ./สส.)
อพช.

1.1.3

เพิ่มขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคประชาชนใน
การเลือกบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น
การติดฉลากสิ่ง แวดล้อ ม (Eco-Labeling) และฉลากแสดง
ประสิท ธิภาพการใช้พลังงานของสินค้า (Minimum Energy
Performance) โดยเฉพาะรถยนต์ แ ละสิ น ค้ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ตลอดจนการสร้างและพัฒนาฐานข้อมูลระบบขนส่งสาธารณะ
เพื่อเสนอทางเลือกการเดินทางแก่ผู้ใช้บริการ เป็นต้น โดยภาครัฐ
เพิ่มบทบาทการเป็นผู้นําในการส่งเสริมการสร้างตลาดสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1.1.4

กําหนดนโยบายสาธารณะ และมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ด้าน ทส
การเงิน การคลัง เพื่อสร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรอย่างมี กค
ประสิทธิภาพและลดการก่อมลพิษ ตามแนวทางการปฏิรูประบบ
ภาษีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Eco-tax Reform) เพื่อให้เกิดการบริโภคที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1.1.5

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทส (สส.)
และค่านิยมการบริโภคที่ให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตและเป็น อพช.
มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยเผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล
ข่าวสาร และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริโภคที่ ยั่งยืนอย่าง
สม่ําเสมอและทั่วถึง เพื่อนําไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ําที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

1.1.6

พั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพระบบการหมุ น เวี ย น
ทรัพยากร โดยเพิ่มขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบรองรั บ การบริ ห ารจั ด การการหมุ น เวี ย นทรั พ ยากรของ
ประเทศ โดยอยู่บนพื้นฐานของหลักการพิจารณาตลอดทั้งวัฏจักรชีวิต
ตั้งแต่การลดการใช้ ณ แหล่งกําเนิด การยืดอายุการใช้ทรัพยากร
และส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า การขนส่ง การจัดเก็บ
การกําจัด การฟื้นฟูสภาพ การใช้ซ้ําและการนํากลับมาใช้ใหม่

๔๙

อก
ทส
วท
ภาคเอกชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การปรับฐานการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แผนงานที่ ๑.๒ การปรับฐานการผลิตภาคเกษตรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเร่งด่วน
1.2.1 ศึกษาและจัดทําแผนแม่บทการเติบโตสีเขียวรายสาขาของภาค กษ
เกษตร เพื่อเป็นเส้นทางของไทยในการนําไปสู่เศรษฐกิจสีเขียว
ทส
นร (สศช.)
1.2.2 ส่งเสริมให้เกษตรกรทําการเกษตรด้วยระบบเกษตรกรรมยั่งยืน กษ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ เกษตรอินทรีย์ ทส
เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรทฤษฎี ใ หม่ และ อก
วนเกษตร รวมถึงห้ามการใช้สารเคมีทางการเกษตรในพื้นที่สูง วช.
และพื้ นที่ ต้นน้ํ าโดยผ่านเกษตรกรที่ป ระสบความสําเร็จ หรื อ นร (สกว.)
ปราชญ์ชาวบ้านในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิต
และให้ ก ารสนั บ สนุ น ทุ น ทางทรั พ ยากรเพื่ อ สร้ า งแรงจู ง ใจแก่
เกษตรกรในการปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบการทํ าเกษตรให้ เป็ นมิ ตรต่ อ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น การจัดหาแหล่งทุนและสร้างกลไกทาง
การตลาดเพื่อรองรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ การเพิ่มผลผลิตต่อไร่
ให้ สู ง ขึ้ น และการให้ ค วามรู้ ใ นการจั ด การวั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ท าง
การเกษตร การลดการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรโดยหันมาใช้วิธี
ธรรมชาติแทน ควบคู่กับการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต การเพิ่ม
มู ล ค่ า และการจั ด การด้ า นการตลาด รวมถึ ง การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมเกษตรและบริการเป็นระบบครบวงจร เป็นต้น
1.2.3 เสริมสร้างศักยภาพผู้ผลิตเกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งที่เป็นเครือข่าย
เกษตรกรหรือชุมชน และผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง โดย
ให้ มี ก ารเชื่ อ มโยงเครื อข่ า ยการสร้ า งกระบวนการเรี ย นรู้ แ ละ
องค์ ค วามรู้ ร่ ว มกั น รวมถึ ง พั ฒ นาระบบและสร้ า งเครื อ ข่ า ย
เชื่อมโยงทางการค้าและการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กษ
พณ
มท
อพช.

1.2.4 เร่งรัดการจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติและส่งเสริมให้เป็นกลไกที่ กษ
สนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
1.2.5 สนับสนุนการสร้างตลาดสินค้าตามมาตรฐานเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
ในทุกระดับ ตั้งแต่หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ และจังหวัด รวมถึง
สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ผลิตสินค้าที่ผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
และมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) โดยการ
ติดฉลากเครื่องหมายคุณภาพสินค้าเกษตรกรรมยั่งยืน
๕๐

กษ
อก
พณ
มท

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การปรับฐานการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แผนงานที่ ๑.๒ การปรับฐานการผลิตภาคเกษตรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเร่งด่วน (ต่อ)
1.2.6 สนับสนุนการพัฒนาและจัดทําพื้นที่ต้นแบบเพื่อสาธิตการเรียนรู้
รูปแบบการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม และเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นไปตามหลักวิธีปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
(Good Agricultural Practice: GAP) เช่น การอนุรักษ์ดินและน้ํา
การลดการก่อมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาซากตอซัง และการ
นําเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกลับไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น

กษ
อก
วท
วช.
นร (สกว.)

ระยะปานกลาง
1.2.7 ฟื้นฟูและส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีของชุมชน โดยเฉพาะ กษ
วิ ถี ชี วิ ต และวั ฒ นธรรมทางการเกษตรที่ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ กั บ
การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อช่วยสร้างความสมดุล
และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
1.2.8 พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีใน
การดําเนินงานด้านเกษตรสีเขียว (Green Agriculture) ที่เหมาะสม
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ควบคู่กับ
สนับสนุนมาตรการการเงิน การคลังในการสร้างแรงจูงใจเพื่อ
เตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรในการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตให้สอดรับ
กับมาตรการทางการค้าและสิ่งแวดล้อมที่กําหนดใหม่ และเพื่อให้
เท่าทันกับมาตรการการเปิดเสรีทางการค้า และการเปิดตลาดใหม่

กษ
อก
พณ
กค

1.2.9 รักษา ป้องกันและคุ้มครองพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร โดย กษ
เร่งรัดการออกพระราชบัญญัติการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม
พ.ศ. …. เพื่อรักษาและคุ้มครองพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร
ที่เหมาะสมต่อการเกษตร ให้เป็นฐานการผลิตทางการเกษตรที่มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนของประเทศ
1.2.10 พัฒนาระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเกษตรยั่งยืนของไทย กษ (มกอช.)
โดยส่ ง เสริ ม การนํ า เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย มาพั ฒ นาระบบการ อก
ตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรอินทรีย์ หรือสินค้าเกษตรตาม
มาตรฐานอื่นๆ เช่น HACCP GMP GAP และ CoC เป็นต้น เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานและระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์และมาตรฐานเกษตรยั่งยืนของไทยให้เป็นระบบ และ
เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๕๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การปรับฐานการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แผนงานที่ ๑.๒ การปรับฐานการผลิตภาคเกษตรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะปานกลาง (ต่อ)
1.2.11 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อให้เกษตรกร ผู้บริโภค กษ
และผู้ ที่ เกี่ยวข้อง มี ความรู้และยอมรับระบบเกษตรกรรมยั่งยื นและ มท
คุณภาพของผลิตผล โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านทางวิทยากรและ/
หรือวิทยากรอาสา ทั้งในระดับหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ และจังหวัด
1.2.12 ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย และพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ด้ า นการ กษ
พัฒนาการเกษตรด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนํามาใช้พัฒนาการ อพช.
ผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนให้มีการวิจัยด้านการเพิ่ม วช.
ผลผลิตต่อไร่ และลดต้นทุนการผลิต
แผนงานที่ ๑.๓ การปรับฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเร่งด่วน
1.3.1 ศึกษาและจัดทําแผนแม่บทการเติบโตสีเขียวรายสาขาของภาค อก
อุตสาหกรรม เพื่อเป็นเส้นทางของไทยในการนําไปสู่เศรษฐกิจสีเขียว
1.3.2

ส่งเสริมและผลักดันให้สถานประกอบการทุกขนาดได้รับการรับรอง อก (สป.อก.)
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เพื่อยกระดับมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมในการจัดการองค์กรหรือสถานประกอบการในทุกระดับ
ให้เป็นสากล

1.3.3

กําหนดเขตพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะใช้ในการรองรับการพัฒนาและ อก (กนอ.)
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต เพื่อป้องกันผลกระทบต่อ มท (ยผ.)
สิ่งแวดล้อม และปัญหาความขัดแย้งทางสังคม รวมทั้งสนับสนุนการ นร (สศช.)
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco industrial Town) โดย
เชื่อมโยงกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic
Environmental Assessment: SEA) และการผังเมืองที่เหมาะสม

ระยะปานกลาง
1.3.4

สร้างแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าและบริการที่เป็น กค
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้สิทธิพิเศษด้านภาษี เพื่อให้สามารถ อก (สกท.)
ผลิตสินค้าได้มาตรฐาน และทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ
๕๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การปรับฐานการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แผนงานที่ ๑.๓ การปรับฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะปานกลาง (ต่อ)
1.3.5 ส่งเสริมและพัฒนากลไกในการติดตามนโยบายหรือมาตรการ อก
ทางการค้าและสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ที่กําหนดขึ้นโดยประเทศคู่ค้า พณ
หลัก เพื่อเตรียมการเชิงรุกในการป้องกันหรือรองรับมาตรการ
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายของประเทศคู่ค้าหลัก พร้อมทั้ง
สร้ า งเวที ห ารื อ แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ า วสารกั บ ภาคเอกชน ใน
ประเด็นที่เชื่อมโยงระหว่างกรอบเจรจาการค้าและการลงทุนกับ
พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง
มาตรการกีดกันทางการค้า และ/หรือมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
1.3.6 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการทั้งขนาดกลาง อก (สป.อก.)
และขนาดเล็ก เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนวิธีการ วท (สวทช.)
ผลิ ต และบริ ก ารให้ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม รวมถึ ง ยกระดั บ
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของคุณภาพสินค้าไทย ในการเปิดเสรี
การค้าและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1.3.7

สนับ สนุน ให้มีก ลไกในการติด ตาม ตรวจสอบและศึก ษาการ อก
ประเมินผลกระทบด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการนําเข้าสินค้าและ ทส
บริการที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงพัฒนามาตรฐาน และ วท
มาตรการป้ องกั นการนํ าเข้ าสิ นค้ าและบริ การที่ ไม่ เป็ นมิ ตรต่ อ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการแข่งขันกับผู้ประกอบการในประเทศที่
ผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรม

1.3.8

สร้างแรงจูงใจโดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสนับสนุน อก
กระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานคุณภาพด้าน กค
มลพิษ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
โดยการลงทุนในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังมากขึ้น (CSR in process) เช่น ส่งเสริม
การลงทุ น ให้ ผู้ ป ระกอบการปรั บ เปลี่ ย นเครื่ อ งจั ก รเพื่ อ การ
ประหยัดพลังงานหรือนําพลังงานทดแทนมาใช้ และส่งเสริมการ
ลงทุ น ในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมที่ มี กิ จ การประหยั ด พลั ง งานและ
พลังงานทดแทน เป็นต้น

๕๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การปรับฐานการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แผนงานที่ ๑.๓ การปรับฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะปานกลาง (ต่อ)
1.3.9 เร่ ง ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด กลไกระหว่ า งประเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ มี อก
การต่ อ ยอดการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรและการถ่ า ยทอด พณ
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการ วช.
ขนาดเล็ก ควบคู่กับบูรณาการการดําเนินงานตามกรอบความ
ร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศด้ า นต่ า งๆ ทั้ ง ในระดั บ ทวิ ภ าคี แ ละ
พหุภาคี ให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องและส่งเสริมกัน
1.3.10 เร่งจัดทําบัญชีผลกระทบสิ่งแวดล้อมรายสินค้า โดยการประเมิน อก
วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณ ฑ์ (Life Cycle Assessment) และ วท (สวทช.)
สนั บ สนุ น การจั ด ทํ า ฐานข้ อ มู ล ระดั บ ประเทศที่ ถู ก ต้ อ งและ ทส
ครอบคลุ ม รวมถึ ง ให้ มี ก ารกํ า หนดมาตรการรายสิ น ค้ า แก่
ผู้ บ ริ โ ภค เช่ น คาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ (Carbon Footprint) และ
ข้อมูลที่แสดงปริมาณการใช้น้ํา (Water Footprint) เป็นต้น ไว้
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย
1.3.11 สนับสนุนการศึกษาผลกระทบและกําหนดแผนกลยุทธ์รายสินค้า อก
รวมทั้งกําหนดมาตรการเยียวยาในสินค้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทส
ควบคู่กับสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตสินค้าและอุตสาหกรรมที่ พณ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเป็นพันธมิตรร่วมทุนกับประเทศ
ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1.3.12 ส่งเสริมมาตรการการแลกเปลี่ยนของเสียที่ไม่เป็นอันตรายจาก อก
อุตสาหกรรม เพื่อให้มีการนํากลับมาใช้ใหม่ (Waste Exchange) ทส
โดยสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารรวมกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมที่ ส ามารถ
แลกเปลี่ยนของเสียที่ไม่เป็นอันตรายอย่างเป็นระบบ เพื่อลด
ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น
1.3.13 พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการออกแบบอุตสาหกรรมที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และนํามาประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต
อุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตที่สะอาด (Cleaner Technology: CT) เทคโนโลยีวัสดุ
(Materials Technology) และนาโนเทคโนโลยี เป็นต้น เพื่อให้
เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลด
มลพิษจากภาคการผลิต
๕๔

อก
วท
พน
วช.
นร (สกว.)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การปรับฐานการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แผนงานที่ ๑.๓ การปรับฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะปานกลาง (ต่อ)
1.3.14 สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตยานพาหนะที่ อก
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น รถยนต์ประหยัดพลังงาน (Eco Car) พน
รถยนต์ปลอดมลพิษ (Zero Emission Vehicle) เป็นต้น
วท
แผนงานที่ ๑.๔ การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเร่งด่วน
1.4.1 ศึกษาและจัดทําแผนแม่บทการเติบโตสีเขียวรายสาขาของภาค กก
การท่องเที่ยว เพื่อเป็นเส้นทางของไทยในการนําไปสู่เศรษฐกิจสีเขียว ทส
1.4.2

พัฒนาและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และบริการที่เป็น
มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม เช่ น การพั ฒ นาเทคโนโลยี ชี ว ภาพ
(Biotechnology) ในการจัดการของเสีย การจัดการมลพิษใน
แหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ ผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ที่ ใช้ ในการท่ องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสร้าง
แรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการ เช่น การจัดทํามาตรฐานและออก
ใบรับรองให้กับผู้ประกอบการที่มีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และผู้ ป ระกอบการเชิ งอนุ รั กษ์ พร้ อมทั้ ง ให้ สิ ท ธิ พิ เ ศษในการ
จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวสําหรับผู้ประกอบการ เป็นต้น

กก
ทส (สผ./คพ.)
วท
สถาบันการศึกษา
ภาคเอกชน

1.4.3 วางแผนและพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสม ทั้งในเรื่อง กก
ปริมาณนักท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และสภาพทางกายภาพ มท (อปท.)
ของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว โดยคํานึงถึงขีดความสามารถในการ ทส (สผ./อส./ทช./ทธ.)
รองรั บ การรั ก ษา คุ้ ม ครอง หรื อ ฟื้น ฟู หรื อมี ค วามสํ า คั ญ ทาง
ประวัติศาสตร์ และหลักการจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอย่าง
สมดุลและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เพื่อให้การใช้
ประโยชน์สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพในการรองรับของ
แหล่งท่องเที่ยว และธํารงรักษาวิถีชีวิตของประชาชนและชุมชน
เช่น กําหนดปริมาณนักท่องเที่ยวในบางฤดูกาลให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น

๕๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การปรับฐานการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แผนงานที่ ๑.๔ การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ต่อ)
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะปานกลาง
1.4.4

ฟื้นฟูและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืน
สู่สภาพเดิม เพื่อนําไปสู่กระบวนการต่อยอดในการสร้างคุณค่า
และมูลค่าเพิ่ม โดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของชุมชนใน
ท้องถิ่นเป็นสําคัญ

กก
ทส (อส.)
วธ (ศก.)
มท (อปท.)

1.4.5

พัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวให้มี
ความยั่งยืน โดยจัดตั้งคณะกรรมการระดับท้องถิ่นเพื่อทําหน้าที่
บริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรม และสนับสนุนให้
ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาสังคมมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

กก
มท (อปท.)
ทส (สผ. / อส.)
อพช.
ภาคเอกชน

1.4.6

ส่ง เสริม และพัฒ นาศัก ยภาพของผู ้ป ระกอบการธุ ร กิ จ กก
การท่องเที่ยวในการใช้มาตรการด้านการตลาด เพื่อพัฒนาการ ภาคเอกชน
ให้บริการด้านการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพื่อสนับสนุนการขยายฐานการ
ให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1.4.7

สนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบเชิงอนุรักษ์ โดย พน
ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานสะอาด และ/หรือพลังงานหมุนเวียน กก
ที่ใช้ต้นทุนต่ําในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
มท (อปท.)

1.4.8

สํารวจและจัดทําระบบบูรณาการข้อมูลการท่องเที่ยว เพื่อเป็น กก
ข้ อ มู ล กลางสํ า หรั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ นํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ น
การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
และยั่งยืน

๕๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การปรับฐานการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แผนงานที่ ๑.๕ การพัฒนามาตรฐานสาธารณูปโภคพืน้ ฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเร่งด่วน
1.5.1 พัฒนาปรับรูปแบบการขนส่งสาธารณะ (Modal-Shift) ให้เป็น
ระบบการขนส่งที่ ใช้พลังงานต่ํา เพื่อเพิ่ม ประสิท ธิ ภาพการใช้
พลังงาน เช่น การขนส่งทางรางหรือทางน้ํา ระบบขนส่งเชื่อมโยง
หลายรูปแบบ (Multimodal Transport) โดยเฉพาะโครงข่าย
รถไฟฟ้าในเมือง และระบบรถไฟความเร็วสูงระหว่างเมือง และระบบ
เครือข่ายการกระจายและรวบรวมสินค้าที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

คค (สนข.)
บีทีเอส
บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ
ภาคเอกชน

1.5.2 ส่งเสริมและพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ลดการใช้พลังงาน วท
น้ํ า มั น อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม เช่ น โครงการส่ ง เสริ ม การประชุ ม คค
ทางไกลผ่ า นระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง และโครงการ
สนับสนุนการจัดการระบบจราจรโดยใช้ระบบการจราจรและ
ขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transport System: ITS) เป็นต้น
ระยะปานกลาง
1.5.3 สนั บ สนุ น การศึ ก ษา วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาระบบการก่ อ สร้ า ง
สาธารณูปโภคขั้นพื้ นฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม เช่น ที่อยู่
อาศัยและอาคารสีเขียว (Green Building) ระบบขนส่งมวลชน
สาธารณูปโภค ด้านพลังงาน น้ํา การจัดการของเสีย และการ
สุขาภิบาลอื่นๆ ที่เอื้อต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

๕๗

มท
คค
ทส
วช.
นร (สกว.)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การปรับฐานการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แผนงานที่ ๑.๖ การจัดการพลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืน
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเร่งด่วน
1.6.1 ศึ กษาและจั ดทํ าแผนแม่ บทการเติ บโตสี เขี ยวรายสาขาของภาค พน
พลังงาน เพื่อเป็นเส้นทางของไทยในการนําไปสู่เศรษฐกิจสีเขียว
1.6.2

ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง า น ห มุ น เ วี ย น ใ น พน (พพ.)
ภาคอุ ตสาหกรรมโดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าและการขนส่ง โดย อก
พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานชีวภาพ และ ทส (อบก.)
พลั งงานชี วมวล เป็ นต้น ให้ มี ศั กยภาพในการแข่ งขั นกั บราคา
เชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ส ควบคู่ กั บ การกํ า หนดมาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อสร้างแรงจูงใจที่เอื้อต่อการผลิตและการใช้ไฟฟ้า
จากแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น โครงการตามกลไกการพัฒนาที่
สะอาด และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น

1.6.3 สนับสนุนให้มีการผลิตและใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน พน (พพ.)
หมู่บ้าน โดยกําหนดมาตรการจูงใจที่เหมาะสมและเอื้อต่อการ ทส (อบก.)
พั ฒนาพลั งงานหมุ นเวี ยน เช่ น สนั บสนุ นเงิ นลงทุ นโครงสร้ าง
พื้นฐาน เป็นต้น
1.6.4 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
ผลิตพลังงานทดแทน โดยให้มีการจัดสรรงบประมาณและบูรณา
การร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการวิจัย พัฒนา และสาธิต
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ ต้ น น้ํ า ถึ ง ปลายน้ํ า โดยเฉพาะการผลิ ต
พลังงานจากพืชพลังงานที่เหมาะสมและให้ผลผลิตสูง รวมทั้ง
ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย การผลิ ต พลั ง งานจากแหล่ ง ธรรมชาติ และ
ของเสียหรือวัสดุเหลือใช้ต่างๆ มาผลิตเป็นพลังงานหมุนเวียน
(Waste to Energy)

พน (พพ.)
กษ
ทส
วท (สวทช.)
นร (สกว.)
วช.

ระยะปานกลาง
1.6.5 พัฒนากลไก ช่องทาง และรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน พน (พพ.)
และชุ ม ชนในการพั ฒ นาการผลิ ต การใช้ และการบริ ห าร ทส
จั ด การพลั ง งานหมุ น เวี ย นด้ ว ยตนเอง รวมทั้ ง การเข้ า ถึ ง อพช.
แหล่งข้อมูลพลังงานหมุนเวียนได้อย่างสะดวก เช่น ศักยภาพ
พลั ง งานลม พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ แหล่ ง พลั ง งานน้ํา และ
การจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ เป็ น ต้ น

๕๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การปรับฐานการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แผนงานที่ ๑.๖ การจัดการพลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืน (ต่อ)
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะปานกลาง (ต่อ)
1.6.6 สนั บ สนุ น และผลั ก ดั น นโยบายพลั ง งานชุ ม ชนควบคู่ ไ ปกั บ พน (พพ.)
นโยบายพลังงานแห่งชาติ โดยการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน กษ
การยอมรับการใช้พลังงานทดแทนจากชุมชน และการส่งเสริมให้
เกษตรกรปลูกพืชพลังงานชนิดที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ เช่น
มะพร้าว สบู่ดํา ทานตะวัน และปาล์มน้ํามัน เป็นต้น
1.6.7 กําหนดเขตการปลูกพืชพลังงานและพืชอาหารให้เหมาะสม เพื่อ กษ (สศก.)
รั ก ษาความสมดุ ล ระหว่ า งความมั่ น คงของปริ ม าณอาหารให้ พน (พพ.)
เพี ย งพอกับ ความต้อ งการ และการส่ง เสริม การผลิ ต พลั ง งาน ทส
ทดแทนของประเทศ
1.6.8 สนั บ สนุ น การใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง ที่ ผ ลิ ต จากพื ช ในยานพาหนะ เช่ น พน (พพ.)
แก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล น้ํามัน B๕ และการใช้ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น กษ
ทส
1.6.9 สร้ า งมาตรฐานเทคโนโลยี พ ลั ง งานหมุ น เวี ย น และส่ ง เสริ ม พน (พพ.)
อุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนในประเทศ เพื่อ อก (สกท.)
ลดต้นทุน และเพิ่มสัดส่วนการผลิตในประเทศ โดยการสนับสนุน วท (สวทช.)
มาตรการด้านภาษีและการลงทุนเพื่ อจู งใจผู้ ประกอบการ เช่ น กค
ส่งเสริมการลงทุนและรับประกันความเสี่ยงผ่านกองทุนเพื่อการ
สนับสนุ นการลงทุ นในโครงการส่งเสริมการลงทุ นด้ านอนุ รั กษ์
พลังงานและพลังงานทดแทน (ESCO Fund) เป็นต้น
1.6.10 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานหมุนเวียน พน (พพ.)
ให้มีคุณภาพ ทั้งการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยการจัดฝึกอบรม พัฒนา และถ่ายทอดทักษะความรู้ด้านการ
บริหารจัดการพลังงาน
1.6.11 วิจัยและพัฒนา รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิต พน (พพ.)
พลังงานหมุนเวียน ทั้งจากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ขยะ และ มท (อปท.)
แหล่งพลังงานธรรมชาติ (ลม แสงอาทิตย์ น้ํา และอื่นๆ) รวมทั้ง
ถ่ายทอดวิธีการดูแลรักษา และการซ่อมบํารุงให้แก่ชุมชน หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีศักยภาพในการผลิตพลังงาน
หมุนเวียน เพื่อนําไปสู่การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนอย่างมั่นคง
และยั่งยืนในระดับชุมชนและท้องถิ่น
๕๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การปรับฐานการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แผนงานที่ ๑.๖ การจัดการพลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืน (ต่อ)
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะปานกลาง (ต่อ)
1.6.12 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านพลังงานหมุนเวียน และสร้างเครือข่าย พน (พพ.)
พลังงานหมุนเวียนให้มีความเข้มแข็ง จากกระบวนการมีส่วนร่วมใน ทส
ชุมชน เพื่อเป็นกลไกในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เช่น เครือข่าย
พลังงานลม เครือข่ายชีวมวลและก๊าซชีวภาพ และเครือข่ายการ
จัดการด้านพลังงาน เป็นต้น ตลอดจนจัดให้มีหลักสูตรการเรียนการ
สอนด้านพลังงานหมุนเวียนให้กับเยาวชนไทย
หมายเหตุ:

หมายถึง หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หรือหน่วยงานเจ้าภาพ

๖๐

๔๗๖๑๔๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย - แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการสงวนรักษา อนุรักษ์
และฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพ
[การอนุรักษ์ หมายถึง การรู้จกั ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาดให้เป็นประโยชน์
ต่อมหาชนมากที่สุด และใช้ได้เป็นเวลายาวนานที่สุด ทั้งนี้ ต้องให้ทรัพยากรธรรมชาติ
สูญเสียโดยเปล่าประโยชน์น้อยที่สุด และจะต้องกระจายการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติโดยทั่วถึง]
ตัวชี้วดั

๒.๑ พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ
๒.๒ จํานวนชนิดพันธุ์ต่างๆ ที่ถูกคุกคามจนใกล้สูญพันธุ์ (ลดลง)
๒.๓ สั ด ส่ ว นพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ เ พื่ อ พิ ทั ก ษ์ ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพต่ อ พื้ น ที่ ทั้ ง ประเทศ
เพิ่มขึ้น โดยรักษาพื้นที่อนุรักษ์ไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๙ และเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน
ไม่น้อยกว่าปีละ ๕,๐๐๐ ไร่
๒.๔ ร้ อ ยละ ๕๐ ของจั ง หวั ด ชายทะเล มี แ ผนบู ร ณาการการฟื้ น ฟู พื้ น ที่ ช ายฝั่ ง ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ ตามแนวทางการจัดการที่เหมาะสม
๒.๕ จํานวนพื้นที่ที่ได้รับการจัดทําระบบการอนุรักษ์ดินและน้ํา (เพิ่มขึ้น)

แผนงานและแนวทางการปฏิบตั ิ
แผนงานที่ ๒.๑ การสงวนรักษาและอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ระบบนิเวศภูเขา ระบบ
นิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศเกษตร ระบบนิเวศพืน้ ทีแ่ ห้งแล้งกึ่งชืน้ ระบบนิเวศแหล่งน้าํ ใน
แผ่นดิน ระบบนิเวศทะเลและชายฝัง่ และระบบนิเวศเกาะ)
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเร่งด่วน
2.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนโดยรอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้เป็นชุมชน ทส (ปม./อส.)
เชิงนิเวศ (Eco-Village) เพื่อส่งเสริมให้มีวิถีชีวิตที่สามารถอยู่ อพช.
ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนและพึ่งตนเองได้ รวมทั้งเพิ่ม
บทบาทของชุม ชนในการดูแ ลรัก ษาป่า โดยการส่ง เสริม ให้
ชุมชนเป็นผู้ริเริ่มและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลไกระดับชุมชน
ซึ่งมีภาคราชการและภาคีการพัฒนา ทําหน้าที่เป็นผู้ให้ความ
ช่วยเหลือและสนับสนุน เพื่อให้เกิดการจัดการการใช้ประโยชน์
จากป่าชุมชนอย่างยั่งยืน

๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

แผนงานที่ ๒.๑ การสงวนรักษาและอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ต่อ)
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเร่งด่วน (ต่อ)
2.1.2

อนุรักษ์และเร่งฟื้นฟูให้มีการปลูกป่าเพิ่มขึ้น ควบคู่กับป้องกันการ ทส (อส./ปม.)
ลักลอบบุกรุกทําลายป่าและสัตว์ป่า เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในนโยบายการ
ป่าไม้แห่งชาติในการเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ รวมถึงส่งเสริม
การบริหารจัดการป่าแบบกลุ่ม ป่า ป่าชุมชน อุทยานแห่งชาติ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ เพื่อ
ร่วมกันดูแลรักษาและอนุรักษ์ป่าให้มีความยั่งยืน

2.1.3 ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบพันธบัตรป่าไม้ โดยการ ทส (ปม./อส./สผ./ออป.)
ระดมทุนจากภาคประชาชน ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ ตาม กษ
หลักการการเก็บค่าบริการเชิงนิเวศ (Payment for Ecosystem กค
Services: PES) และแนวทาง REDD+ ในการรักษาพื้นที่ป่าไม้ไว้
เพื่อคงความสมดุลตามธรรมชาติ
2.1.4

สนับสนุนบทบาทความร่วมมือจากภาคเอกชน ในการสงวนรักษา อก (สกท.)
และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ผ่านแนวทางต่างๆ เช่น การดําเนิน ทส (สส.)
ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (Corporate Social
Responsibility: CSR) เป็นต้น

2.1.5

เร่ ง ประกาศเขตคุ้ ม ครองทางทะเลและชายฝั่ ง ในพื้ น ที่ ที่ มี ทส (ทช./อส.)
ระบบนิเวศสําคัญ เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล
รวมทั้งปรับปรุงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล อุทยาน
แห่งชาติทางทะเล โดยการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ภาคีที่เกี่ยวข้อง

2.1.6

เร่ ง รั ด ให้ มี ก ารแก้ ไ ขและเพิ่ ม เติ ม กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทส (ปม./อส./ทช.)
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน มท
และตรากฎหมายขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อ
นําไปสู่ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิ ทธิภาพ
เป็นธรรมและยั่งยืน โดย

๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

แผนงานที่ ๒.๑ การสงวนรักษาและอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ต่อ)
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเร่งด่วน (ต่อ)
กฎหมายที่ควรแก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่
- พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔
- พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
- พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
กฎหมายและระเบียบที่ควรตราขึ้นใหม่ ได้แก่
- พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง พ.ศ. ....
- พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....
ระยะปานกลาง
2.1.7 สนับสนุนภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังการบุกรุกเข้าใช้ประโยชน์ ทส (ปม./อส./สพภ.)
ในพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ โดยการสร้ า งแรงจู ง ใจเพื่ อ การรั ก ษาวิ ถี ชี วิ ต อพช.
เชิงอนุรักษ์ และเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของ
ระบบนิเวศป่าไม้ เช่น การเก็บค่าบริการเชิงนิเวศ (Payment for
Ecosystem Services: PES) เป็นต้น
2.1.8 ส่ ง เสริ ม การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสํ า รวจประเมิ น ทส (ปม./อส.)
สถานภาพ และติดตาม ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่า
ตลอดจนการบริ ห ารจั ด การป่ า แบบกลุ่ ม ป่ า และสร้ า งพื้ น ที่
เชื่ อมต่ อระหว่ างป่ า เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ผลในการอนุ รั ก ษ์ ค วาม
สมบูรณ์ของระบบนิเวศ
2.1.9 สนับสนุนมาตรการป้องกันการเกิดไฟป่า เช่น การจัดทําร่องน้ํา ทส (ปม./อส.)
บริเวณขอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และการจัดทําฝายต้นน้ําลําธารให้ มท (อปท.)
ทั่ ว ถึ ง เป็ น ต้ น โดยสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มและเพิ่ ม ศั ก ยภาพ ภาคเอกชน
เครือข่ายประชาชน ในการเฝ้าระวังและควบคุมไฟป่า รวมทั้ง
ส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าแก่ประชาชน
และชุมชนในพื้นที่เสี่ยง เช่น ภาคเหนือ เป็นต้น
2.1.10 สนั บ สนุ นบทบาทของชุ มชนประมงพื้ นบ้ านในการมี ส่ วนร่ ว ม กษ (กปม.)
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงมีการสร้างกลไกการ ทส (ทช.)
เฝ้าระวังการทําประมงที่ผิดกฎหมายในเขตการทําประมงพื้นบ้าน อพช.
๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

แผนงานที่ ๒.๑ การสงวนรักษาและอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ต่อ)
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะปานกลาง (ต่อ)
2.1.11 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยผสานการ ทส (ทช./สผ.)
บังคับใช้กฎหมายคุ้มครองพื้นที่ปากแม่น้ําที่สําคัญ (เช่น แม่น้ํา
บางปะกง แม่ น้ํ าแม่ กลอง แม่น้ําตาปี ฯลฯ) ควบคู่ กับการนํา
มาตรการการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมมาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพและให้มีการจัดทําพื้นที่อนุรักษ์เพื่อคุ้มครองระบบ
นิเวศที่สําคัญ กํากับ ดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณชายฝั่ง
เพื่อควบคุมมิให้มีการดําเนินกิจกรรมการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า
ชายเลนที่ผิ ดกฎหมายและเพื่ อ ให้ส อดคล้ องกั บ ศัก ยภาพของ
พื้นที่ รวมทั้งลดการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง
2.1.12 อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการคุ้มครองและสงวน ทส (สผ.)
รักษาพื้นที่ชุ่มน้ําให้มีความยั่งยืน โดยสนับสนุนการเสนอให้พื้นที่
ชุ่ ม น้ํ า ที่ มี ค วามสํ า คั ญ เป็ น แรมซาร์ ไ ซต์ รวมทั้ ง มี ก ารจั ด ทํ า
แผนการจัดการอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
2.1.13 สนั บ สนุ น กลไกการเฝ้ า ระวั ง และติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลง ทส (อส./สผ.)
สถานภาพของระบบนิเวศในพื้นที่อย่างเป็นระบบ ตลอดจนการ มท (อปท.)
ประยุกต์ใช้ดัชนีชี้วัดสถานภาพของทรัพยากรชีวภาพที่สัมพันธ์ อพช.
และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น โดยสร้างเครือข่าย
ให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วม
2.1.14 สนับสนุนให้มีการจัดตั้งธนาคารพันธุกรรม (Gene Bank) เพื่อ กษ (กวก.)
เป็ น แหล่ ง รวบรวมและอนุ รั ก ษ์ ดู แ ลสายพั น ธุ์ แ ละพั น ธุ ก รรม วท (สวทช.)
รวมถึ ง การรองรั บ นวั ต กรรมจากทรั พ ยากรชี ว ภาพ เพื่ อ การ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
2.1.15 สนับสนุนการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ทส (อส./อสพ.)
(in situ conservation) และนอกถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ กษ
(ex situ conservation) พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย
การนําพันธุ์พืชหายากหรือพืชใกล้สูญพันธุ์มาปลูกและขยายพันธุ์
2.1.16 พัฒนากฎระเบียบ และมาตรการในการอนุรักษ์และคุ้มครองความ ทส (สผ./อส./อสพ.)
หลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศต่างๆ โดยเฉพาะชนิดพันธุ์ที่ถูก กษ
คุกคาม โดยคํานึงถึงความสมดุลของระบบนิเวศเป็นสําคัญ รวมทั้ง
พัฒนากฎระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ (Bio-safety)
๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

แผนงานที่ ๒.๑ การสงวนรักษาและอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ต่อ)
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะปานกลาง (ต่อ)
2.1.17 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ พื้นที่ ที่ ทส (สผ./อส./อสพ.)
สําคัญและมีความเปราะบางเชิงนิเวศ รวมถึงการลดผลกระทบ วท
จากภัยคุกคามที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพและการประเมิน
มูลค่าการให้บริการของระบบนิเวศต่างๆ
2.1.18 พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละความหลากหลาย ทส (สผ./ทช./สพภ.)
ทางชีวภาพให้ได้มาตรฐานและสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล วท
ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
แผนงานที่ ๒.๒ การฟืน้ ฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติให้มปี ระสิทธิภาพ
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเร่งด่วน
2.2.1 ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูง และไม้เศรษฐกิจที่มี ทส (ปม./อส.)
ระบบตัดฟันยาวที่ถูกต้องตามกฎหมายในพื้นที่ของเอกชน โดย มท (อปท.)
ให้ ส ามารถนํ ามาใช้ป ระโยชน์ ควบคู่ กับ ส่ง เสริม การวิ จั ย และ ภาคเอกชน
พั ฒ นาเพื่ อ ระบุ แ หล่ ง กํ า เนิ ด ของไม้ เช่ น ลายพิ ม พ์ ดี เ อ็ น เอ
(DNA Fingerprint) เป็นต้น
2.2.2 จัดทําแผนบูรณาการการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลทั่วประเทศ
ที่ครอบคลุมการจัดการพื้นที่วิกฤติและพื้นที่เร่งด่วนที่ประสบ
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง รวมถึงกํากับ ดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริ เ วณชายฝั่ งให้ สอดคล้ องกั บศั กยภาพของพื้ นที่ และห้ ามการ
ก่อสร้างที่ก่อให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และภาคีที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ และร่วม
ตัดสินใจในการวางแผน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเป็นที่ยอมรับ
ของทุกภาคส่วน

ทส (ทช./ทธ.)
มท (ยผ./อปท.)
คค (จท.)
อพช.

2.2.3 กําหนดและจําแนกเขตพื้นที่ที่มีปัญหากัดเซาะชายฝั่งทะเล ตาม ทส (ทช./ทธ.)
ระดับความรุนแรงและความเร่งด่วนของปัญหา หรือมีแนวโน้มที่ มท (ยผ./อปท.)
จะเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกําหนด คค (จท.)
มาตรการการป้องกันและแก้ไข หรือฟื้นฟูพื้นที่แต่ละประเภท
และแต่ละแห่งให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

แผนงานที่ ๒.๒ การฟืน้ ฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติให้มปี ระสิทธิภาพ (ต่อ)
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเร่งด่วน (ต่อ)
2.2.4 เร่งฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อรักษาความสมดุล ทส (ทช./ทธ.)
ของระบบนิเวศ โดยจัดสร้างและขยายปะการังเทียม และหญ้า มท (ยผ./อปท.)
ทะเล โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน และ คค (จท.)
แก้ไขกฎระเบียบให้สามารถใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนได้ รวมทั้ง
แก้ไขและฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะให้กลับคืนสู่สมดุล
ธรรมชาติ หรือสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศได้ตามศักยภาพ
2.2.5 ปรับปรุงและขยายเขตการทําประมงชายฝั่ง รวมทั้งจํากัดและ กษ (กปม.)
ยกเลิกเครื่องมือประมงที่ทําลายล้าง
2.2.6 เร่ ง รั ด ให้ พื้ น ที่ เ กษตรกรรมที่ มี ค วามลาดชั น จั ด ทํ า ระบบการ กษ (พด.)
อนุรักษ์ดินและน้ํา เพื่อป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของ
หน้าดิน รวมถึงความเสื่อมโทรมของดิน
ระยะปานกลาง
2.2.7 ส่งเสริมหลักการชุมชนอยู่ร่วมกับป่าและสร้างแรงจูงใจให้ปลูก ทส (ปม./อส.)
ต้นไม้ในรูปแบบของธนาคารต้นไม้ (Tree Bank) การปลูกป่า กษ
๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง รวมทั้งการฟื้นฟูและการปลูกป่า อพช.
ในรูป แบบวนเกษตร โดยให้ค วามสํา คัญ กับ พื้น ที่ต้น น้ํา และ
พื้นที่รอยต่อตามแนวเขตอนุรักษ์
2.2.8 เร่งฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศที่เสื่อมโทรม ทส
โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรง ให้สามารถปรับตัวและคืน
กลับสู่สมดุลตามธรรมชาติ
2.2.9 เร่งฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดินที่เสื่อมโทรม โดยเฉพาะพื้นที่ที่ กษ (พด.)
มีศักยภาพทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย
เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร และเพื่อให้สามารถนําพื้นที่มา
ใช้ประโยชน์และสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกรได้

๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

แผนงานที่ ๒.๒ การฟืน้ ฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติให้มปี ระสิทธิภาพ (ต่อ)
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะปานกลาง (ต่อ)
2.2.10 เร่ ง ฟื้ น ฟู บํ า รุ ง รั ก ษาพื้ น ที่ ต้ น น้ํ า แหล่ ง น้ํ า ผิ ว ดิ น และแหล่ ง น้ํ า กษ (ชป.)
บาดาลที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์ โดยกระบวนการ ทส (ทน./ทบ./สผ.)
มีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชน รวมทั้งเสริมสร้างความ อพช.
เข้ ม แข็ ง และสนั บ สนุ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยอนุ รั ก ษ์ ต้ น น้ํ า ที่
เชื่อมโยงกับเครือข่ายการจัดการลุ่มน้ําหลักและลุ่มน้ําสาขา
2.2.11 ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมฟื้ น ฟู แ ละการใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากร ทส
ธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับท้องถิ่น และ กษ (กปม.)
จากการทําการประมง โดยให้ชุมชมหรือองค์กรภาคประชาชน อพช.
เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการ
ทส (ทช.)
มท (อปท.)
นร (สกว.)
อพช.
2.2.13 ปรับปรุงกองทุนสิ่งแวดล้อมให้มีการบริหารงานที่คล่องตัว และมี ทส (สผ.)
ช่องทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชนและ
ภาคประชาชน สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อใช้
ในการฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
2.2.12 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายชุมชน และองค์ความรู้ แก่ประชาชน
องค์กรชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริเวณชายฝั่งทะเล
ในการเสริมสร้างฟื้นฟูแนวชายฝั่งทะเลด้วยระบบธรรมชาติ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดกิจกรรมที่จะส่งผลต่อการกัดเซาะชายฝั่งทะเล

หมายเหตุ:

หมายถึง หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หรือหน่วยงานเจ้าภาพ

๖๘

๖๙
๔๗๖๑๔๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล
เป้าหมาย - มีกลไกในการเสริมสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเท่าเทียมกัน
- มีระบบการฟื้นฟูและเยียวยาปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วดั

๓.๑ มีแผนการใช้ทดี่ ินของชาติ
๓.๒ มีฐานข้อมูลกลางการถือครองที่ดินที่ใช้ในการกําหนดนโยบายที่ดินของประเทศ
๓.๓ ระดับความสําเร็จของการจัดทําพระราชบัญญัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
แห่งชาติ
๓.๔ สัดส่วนพื้นที่ทไี่ ด้รับประโยชน์ต่อพื้นที่ชลประทาน (เพิ่มขึ้น)
๓.๕ สัดส่วนทรัพยากรน้ําผิวดินที่นํามาใช้ประโยชน์ต่อทรัพยากรน้ําผิวดินทั้งหมด (เพิ่มขึ้น)
๓.๖ มีการบังคับใช้กฎระเบียบในการเข้าถึงและได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากร
ชีวภาพ
๓.๗ มีการจัดทําเขตศักยภาพแร่และเขตเศรษฐกิจแร่ทั้งประเทศ
๓.๘ มีระบบกองทุนเพื่อฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แผนงานและแนวทางการปฏิบตั ิ
แผนงานที่ ๓.๑ การจัดการการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเร่งด่วน
3.1.1 จั ด ทํ า แผนการใช้ ที่ ดิ น ของชาติ ทั้ ง ระบบให้ ส อดคล้ อ งและ
เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
และทุ กระดั บตั้ งแต่ ระดับชาติ ระดั บจั งหวัด และระดั บท้ องถิ่ น
เพื่ อให้ เกิ ดเป็ นรู ปธรรม ทั้ งในด้านการลดความเหลื่ อมล้ํ า และ
ความเป็ น ธรรมในการกระจายการถือ ครองที่ ดิ น รวมทั้ ง การ
บังคับใช้อย่างเคร่งครัด

๗๐

ทส (สผ.)
กษ (พด./สปก.)
มท (ทด.)
กห
พม
กค
นร
อพช.

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล

แผนงานที่ ๓.๑ การจัดการการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ (ต่อ)
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเร่งด่วน (ต่อ)
3.1.2 พัฒนากลไกการบริหารจัดการที่ดินแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อลดการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินและให้มีการ
กระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรม เช่น ปรับปรุงระบบการ
จัดเก็บภาษีที่ ดิน การจัดตั้งธนาคารที่ดิน และการพัฒนาให้ มี
คณะกรรมการระดับชาติในการจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
เพื่อดูแลความเป็นธรรมแก่ประชาชนจากการใช้ประโยชน์และ
จัดการที่ดิน เป็นต้น

ทส (สผ.)
กษ (พด./สปก.)
มท (ทด.)
กห
กค
นร
อพช.

3.1.3 เร่ ง สํ า รวจและจั ด ทํ า แผนที่ แ นวเขตที่ ดิ น ของรั ฐ ให้ ชั ด เจน กษ (พด./สปก.)
ครอบคลุมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งที่ดิน มท (ทด.)
ระหว่างรัฐกับเอกชน และให้มีแผนที่ที่มีมาตรฐานเดียวกันใน กห
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มท (ทด.)
กษ (พด./สปก.)
ทส (สผ.)
พม
กค
3.1.5 พัฒ นาและจั ดทํ า โครงข่ า ยระบบฐานข้อ มูล การถือครองที่ ดิ น มท (ทด.)
เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ และนําไปสู่ กห
กษ (พด./สปก.)
การใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ทส (สผ.)
3.1.4 จัดทําฐานข้อมูลการถือครองที่ดิน ที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับ
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานข้อมูล
กลางในการจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน และใช้ในการกําหนด
นโยบายและแผนการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม

3.1.6 พัฒนากลไกหรือช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบฐานข้อมูล มท (ทด.)
การถือครองที่ดินได้สะดวกและง่าย เพื่อให้สามารถตรวจสอบ กห
สถานภาพที่ดินที่ถือครองอยู่ได้
กษ (พด./สปก.)
ทส (สผ.)
พม
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แผนงานที่ ๓.๑ การจัดการการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ (ต่อ)
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเร่งด่วน (ต่อ)
3.1.7 เร่ ง รั ด การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห าร ทส (สผ.)
จัดการที่ดินที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน และตรากฎหมายขึ้นใหม่ให้ กษ (สปก.)
เหมาะสมกั บ สถานการณ์ ใ นปั จ จุ บั น เพื่ อ นํ า ไปสู่ ก ารบริ ห าร มท (ปค./ยผ.)
จัดการที่ดินที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืน โดย
กฎหมายที่ควรแก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่
- พระราชบั ญ ญั ติ จั ด รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่ พ.ศ. ๒๕๔๗
(กรมโยธาธิการและผังเมือง)
- พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔
(กรมการปกครอง)
- พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘
(สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)
- พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
(กรมโยธาธิการและผังเมือง)
กฎหมายที่ควรตราขึ้นใหม่ ได้แก่
- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....
- พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ....
ระยะปานกลาง
3.1.8 พัฒนากลไก ช่องทาง และรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน ทส (สผ.)
เสี ยและภาคี เครื อข่ ายที่ เกี่ยวข้ องในการติดตาม ตรวจสอบการ กษ (พด./สปก.)
บริหารจัดการที่ดิน
3.1.9 สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนที่ทํามือที่ กษ (พด./สปก.)
แสดงพื้ น ที่ ก ารถื อ ครองที่ ดิ น ของชุ ม ชนร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ มท (สถ./อปท.)
รับผิดชอบ เพื่อร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
3.1.10 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยเฉพาะ ทส
การจัดที่ดินทํากินให้แก่คนจน โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐ กษ
ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน มท
ร่วมในการดําเนินการเพื่อให้การกระจายการถือครองที่ดินเป็นธรรม
และยั่งยื น รวมทั้งให้การจัดที่ดินมีเอกภาพและประสิทธิภาพ
ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐอย่างคุ้มค่า

๗๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล

แผนงานที่ ๓.๑ การจัดการการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ (ต่อ)
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะปานกลาง (ต่อ)
3.1.11 สนับสนุนให้มีการขอคืนที่ดินจากส่วนราชการในส่วนที่ไม่ได้ใช้ มท
ประโยชน์ หรื อ ใช้ ป ระโยชน์ ไ ม่ เ ต็ ม ศั ก ยภาพของพื้ น ที่ เพื่ อ กษ
นํามาใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ รวมทั้งให้มีการใช้มาตรการทาง ทส
ภาษีเพื่อบังคับหรือจูงใจให้ผู้ที่ถือครองที่ดินไว้เป็นจํานวนมากโดย
ไม่ ไ ด้ ทํ า ประโยชน์ ใ นทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม ให้ หั น มาทํ า
ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวมากขึ้น
3.1.12 สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ ทั้ง
ในรู ปของความรู้ พื้น ฐาน การพัฒนาการบริห ารจั ด การใหม่ ๆ
ตลอดจนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับการบริหารจัดการที่ดิน
ในอนาคต เช่น การศึกษาเรื่องการจัดเก็บภาษีมูลค่าส่วนเพิ่มของ
ที่ดิน ซึ่งการเพิ่มของมูลค่าที่ดินมาจากการลงทุนด้านสาธารณูปโภค
ของรัฐที่ทําให้ผู้ถือครองที่ดินได้ประโยชน์ โดยได้กําไรในการขาย
ที่ดินจากผลของโครงการลงทุนของรัฐ จึงต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้น
เป็นต้น

ทส
กษ
วช.
กค

แผนงานที่ ๓.๒ การจัดสรรทรัพยากรน้ําอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเร่งด่วน
3.2.1 เร่งรัดการจัดทําพระราชบัญญัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ทส (ทน./ทบ./สผ.)
แห่งชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรน้ํา โดยเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคีที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม
ในทุกขั้นตอน
3.2.2 เพิ่มประสิทธิภาพกลไกในการจัดการทรัพยากรน้ํา โดยปรับปรุง ทส (ทน./ทบ./สผ.)
องค์ กรกํ ากับ ดู แ ลการจัด การน้ําแบบองค์ รวม การเสริม สร้ า ง
ความเข้มแข็งขององค์กรลุ่มน้ําและองค์กรท้องถิ่นในการจัดการน้ํา
รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้และสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกลุ่มผู้ใช้น้ําในการจัดการน้ํา
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แผนงานที่ ๓.๒ การจัดสรรทรัพยากรน้ําอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน (ต่อ)
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเร่งด่วน (ต่อ)
3.2.3 จัดทําแผนแม่ บทโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรน้ํ าเพื่อการ ทส (ทน./ทบ.)
อุปโภคบริโภคอย่างเป็นระบบ โดยจัดการน้ําผิวดินและน้ําใต้ดิน
อย่ า งผสมผสานตามศั ก ยภาพของลุ่ ม น้ํ า เพื่ อ ให้ ป ระชาชน
สามารถเข้าถึงน้ําสะอาดได้อย่างทั่วถึง
3.2.4 จัดทําฐานข้อมูลการใช้น้ําในระดับลุ่มน้ําย่อยเพื่อใช้ประโยชน์ใน ทส (ทน.)
การควบคุมและกํากับการใช้น้ําในแต่ละลุ่มน้ําให้เป็นไปตามลําดับ
ความสําคัญ รวมถึงกําหนดสัดส่วนการใช้น้ําในแต่ละกิจกรรม
ของแต่ละภาคส่วน โดยผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมต่างๆ
ระยะปานกลาง
3.2.5 จัดทําทะเบียนแหล่งน้ําธรรมชาติ รวมถึงป้องกันการบุกรุกและ ทส (ทน./ทบ.)
ขุดลอกเพื่อปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ําให้เหมาะสมกับสภาพของ มท (อปท.)
พื้ น ที่ และเพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม ปริ ม าณน้ํ า ต้ น ทุ น ในแหล่ ง น้ํ า ที่ มี
ศักยภาพในการกักเก็บน้ํา
3.2.6

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย กษ (ชป./กสก.)
และภัยแล้ง และสนับสนุนภาคเกษตร โดยพัฒนาแหล่ งน้ําขนาด ทส (ทน./ทบ.)
กลางและเล็ก การปรับปรุงคันกั้นน้ํา และการฟื้นฟูการขุดลอกคูคลอง
และแหล่งน้ําที่มีอยู่เดิม ให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ํา รวมทั้ง
ส่งเสริมการใช้น้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเหมาะสมกับชนิดพืช

3.2.7

เร่งรัดขยายพื้นที่ชลประทาน และปรับปรุงระบบการกักเก็บน้ํ า กษ (ชป.)
ต้ น ทุ น และระบบการกระจายน้ํ า ในพื้ น ที่ ช ลประทานให้ มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดการการผันน้ําระหว่างลุ่มน้ําทั้งภายในและ
ระหว่างประเทศให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ควบคู่กับการ
จัดการความต้องการใช้น้ํา โดยคํานึงถึงความสมดุลและเป็นธรรมใน
การจัดสรรน้ําให้แต่ละภาคการใช้น้ําเท่าๆ กับปริมาณน้ําต้นทุนที่มีอยู่

3.2.8 พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละสนั บ สนุ น ให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และ ทส (ทน./สผ./สส.)
ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการลุ่มน้ําในทุก กษ (ชป.)
ระดับ เพื่อลดความขัดแย้งในการใช้น้ําระหว่างภาคประชาชน อก (กนอ.)
ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล

แผนงานที่ ๓.๒ การจัดสรรทรัพยากรน้ําอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน (ต่อ)
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะปานกลาง (ต่อ)
3.2.9 เพิ ่ ม ขีด ความสามารถขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ ่น ทส (ทน./ทบ.)
ด้านการจัดการน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และการใช้ประโยชน์ มท (อปท.)
จากแหล่งน้ํา
3.2.10 สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ําในแต่ละ ทส (ทน./ทบ.)
ลุ่มน้ําแบบบูรณาการและเชื่อมโยงกัน เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพใน กษ (ชป.)
การบริหารจัดการน้ําของประเทศ และสนับสนุนความมั่นคงทางด้าน นร (สกว.)
อาหารและพลังงาน และลดปัญหาน้ําท่วม น้ําแล้งได้อย่างยั่งยืน
3.2.11 สนับสนุนให้มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลความต้องการใช้น้ําให้
เป็นปัจจุ บันและถู กต้ อง โดยเฉพาะปริมาณความต้ องการใช้ น้ํ า
ภาคเมือง ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร รวมทั้งวิเคราะห์
การใช้น้ําผิวดินและน้ําใต้ดิน พร้อมกับคาดการณ์การขยายตัว
ของการใช้พื้นที่ในอนาคต เพื่อนําข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการ
จัดสรรน้ําอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

ทส (ทน./ทบ.)
กษ (ชป.)
อก (กรอ.)
นร (สกว.)

3.2.12 ให้ มี ก ารบู ร ณาการข้ อ มู ล ด้ า นทรั พ ยากรน้ํ า ร่ ว มกั น ระหว่ า ง ทส (ทน./ทบ.)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการน้ํา กษ (ชป.)
ให้มีประสิทธิภาพ เช่น การคาดการณ์ปริมาณน้ําฝน น้ําท่า ความ ทก
ต้องการใช้น้ํา ข้อมูลแหล่งน้ํา และการพยากรณ์อากาศ เป็นต้น
แผนงานที่ ๓.๓ การจัดสรรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นธรรมและยัง่ ยืน
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเร่งด่วน
3.3.1 เร่ ง รั ด การใช้ ก ลไก และกฎระเบี ย บในการเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากร ทส (สผ./สพภ.)
ชี ว ภาพและการได้ รั บ ผลประโยชน์ ต อบแทนจากทรั พ ยากร
ชี ว ภาพ ตามหลั ก การของพิ ธี ส ารนาโงยาว่ า ด้ ว ยการเข้ า ถึ ง
ทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม

๗๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล

แผนงานที่ ๓.๓ การจัดสรรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นธรรมและยัง่ ยืน (ต่อ)
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะปานกลาง
3.3.2 ส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิจัยการนําแนวทางตามหลักการการเก็บ ทส (สพภ./สผ./ปม./อส.)
ค่าบริการเชิงนิเวศ (Payment for Ecosystem Services: PES) และหลักการ นร (สกว.)
ผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย (Beneficiaries Pay Principle: BPP)
มาใช้อย่างเป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
3.3.3 จัดทํากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพ ทส (สผ./สพภ.)
แห่งชาติ (NBSAP) ที่ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3.3.4 สนับสนุนและส่งเสริมองค์ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายเพื่อเข้ามามี ทส (สผ./สส./สพภ.)
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง นร (สกว.)
ชีวภาพอย่างยั่งยืน
วช.
3.3.5 ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ที่สนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ เพื่อลดแรง
กดดันต่อความหลากหลายทางชีวภาพที่เกิดจากกิจกรรมของ
มนุษย์และส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ทส (สพภ./สผ.)
นร (สกว.)
วท
วช.

3.3.6 พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล และองค์ ค วามรู้ ที่ ส นั บ สนุ น การจั ด การ ทส (สผ./สพภ.)
ทรั พ ยากรชี ว ภาพ และพั ฒ นาระบบเครื อ ข่ า ยเชื่ อ มโยงการ
จัดการการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชี วภาพอย่ างเป็นธรรม รวมถึงสร้ างช่องทางการเผยแพร่
ข้ อ มู ล และส่ ง เสริ ม การติ ด ตามข้ อ มู ล แก่ ส าธารณชน และ
สนับสนุนให้สาธารณชนมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล เพื่อ
ความโปร่งใสของข้อมูล
3.3.7

สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานระหว่ า งอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยความ ทส (สผ./อส./ทช.)
หลากหลายทางชี วภาพและอนุ สั ญญา/ความตกลงที่ เกี่ ยวกั บ กษ (กวก./พด./กปม./กข.)
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่า
ที่ ใ กล้ สู ญ พั น ธ์ อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครองมรดกโลกทาง
วั ฒนธรรมและทางธรรมชาติ อนุ สั ญญาว่ าด้ วยพื้ นที่ ชุ่ มน้ํ าที่ มี
ความสําคัญระหว่างประเทศ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่ อต้ านการแปรสภาพเป็ นทะเลทราย โปรแกรมมนุษย์และชี ว
มณฑล อนุสัญญาว่าด้ วยการอนุรั กษ์ชนิ ดพันธุ์ที่ อพยพย้ายถิ่ น
และอื่นๆ

๗๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล

แผนงานที่ ๓.๔ การจัดสรรทรัพยากรแร่อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเร่งด่วน
3.4.1 เร่งรัดการจัดทําเขตศักยภาพแร่และเขตเศรษฐกิจแร่ทั้งประเทศ ทส (ทธ.)
ให้แล้วเสร็จ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนและจัดเตรียมพื้นที่ให้ อก (กพร.)
เกิดการพัฒนาทรัพยากรแร่อย่างยั่งยืน และลดผลกระทบจาก มท
การพัฒนาทรัพยากรแร่ที่มีต่อชุมชนในพื้นที่
ระยะปานกลาง
3.4.2 พัฒนาเครื่องมือกํากับ ควบคุมการบริหารจัดการเหมืองแร่ให้เป็น อก (กพร.)
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมถึงเร่งสร้างมาตรการกํากับ ทส (ทธ.)
ดูแลและชดเชยค่าเสียหายตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย
อย่างเป็นธรรม
3.4.3 สร้ า งกลไกเพื่ อ เสริ ม ศั ก ยภาพของท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชน ในการ อก (กพร.)
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และดูแลการทําเหมืองแร่ มท (อปท.)
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
อพช.
3.4.4 สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถให้กับ
หน่วยงานท้องถิ่นระดับตําบล เพื่อเป็นหน่วยงานเครือข่ายในการ
จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การเฝ้ า ระวั ง และป้ อ งกั น
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการพัฒนาทรัพยากรแร่

อก (กพร.)
ทส (ทธ.)
มท (อปท.)
สธ (อน.)

3.4.5 ส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ ทส (ทธ.)
ใหม่ ๆ เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ แ ละใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ยากรแร่ อ ย่ า ง อก (กพร.)
นร (สกว.)
ชาญฉลาด
วช.
3.4.6 พัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลทรัพยากรแร่ กับข้อมูลด้านอื่นๆ ทส (ทธ.)
โดยเฉพาะข้อมูลด้านสุขภาพ รวมถึงสร้างช่องทางการเผยแพร่ อก (กพร.)
ข้อมูล และการรายงานผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน สธ (อน.)
ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่ โดยสนับสนุนให้
สาธารณชนมี ส่ ว นร่ ว มในการติ ด ตามประเมิ น ผล ตลอดจน
พัฒนาให้เป็นศูนย์ข้อมูลกลางที่มีข้อมูลทันสมัย เข้าถึงได้สะดวก
และมีการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

๗๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล

แผนงานที่ ๓.๕ การจัดการพืน้ ที่วกิ ฤติสิ่งแวดล้อม
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเร่งด่วน
3.5.1 กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต้นน้ํา ทส (สผ.)
ลําธารที่มีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพื้นที่อื่น มีคุณค่า
ทางธรรมชาติหรือศิลปกรรม หรือมีสภาพปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รุนแรงเข้าขั้นวิกฤติ จําเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยทันที ตามที่บัญญัติ
ไว้ในมาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
3.5.2 ผลักดันให้เกิดการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ที่ได้ประกาศ ทส (คพ.)
เป็นเขตควบคุมมลพิษแล้ว และกําหนดค่ามาตรฐานสิ่งแวดล้อม
ที่อาจจะก่อให้เกิดมลพิษตามหลักมาตรฐานสากลเพิ่มเติม
3.5.3 จั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร์ เ ชิ ง บู ร ณาการในระดั บ พื้ น ที่ เพื่ อ การ ทส (คพ./สผ./ทธ.)
จัดการปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม และฟื้นฟูพื้นที่วิกฤติสิ่งแวดล้อม อก (กพร.)
อย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ความสําคัญกับพื้นที่ที่ปนเปื้อนมลพิษ มท (ปภ./อปท.)
พื้นที่แหล่งน้ําหรือแหล่งทรัพยากรอื่นๆ ที่เข้าขั้นวิกฤติ และเขต
ควบคุ ม มลพิ ษ ซึ่ ง อาจกํ า หนดเป็ น โครงการนํ า ร่ อ ง หรื อ
แผนปฏิบัติการร่วมระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ
เพื่ อ ระดมทรั พ ยากรในการเร่ ง แก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า งบู ร ณาการ
รวมทั้งบังคับ ใช้ กฎหมายอย่างจริ งจังเพื่อสร้างมาตรฐานและ
แนวทางปฏิบัติที่ดี โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมหรือ
ผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติสิ่งแวดล้อม
3.5.4 สร้างกลไกการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทส (สผ./สป.ทส.)
โดยจัดตั้งระบบกองทุนฉุกเฉินเพื่อชดเชยค่ารักษาพยาบาลและ ภาคเอกชน
ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องแก่ผู้ได้รับผลกระทบ และ/หรือปรับปรุงระเบียบ
กองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ มให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง ผลกระทบจากปั ญ หา
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ประชาชน
ร่วมกับการศึกษาและกําหนดมาตรการทางการคลังที่เหมาะสม
เป็นธรรมและเป็นไปตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย พร้อมทั้ง
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สามารถเรียกเก็บค่าเสียหายจาก
ผู้ประกอบการเพื่ อรั บผิ ดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ใ น
ระยะยาวถึงแม้โครงการจะสิ้นสุดแล้ว รวมถึงกํากับ ดูแล และส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
๗๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล

แผนงานที่ ๓.๕ การจัดการพืน้ ที่วกิ ฤติสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะปานกลาง
3.5.5

พัฒนากระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุม ทุกด้าน ทส (อส./ปม./ทช./สป.ทส.)
ตั ้ง แต่ก ารเข้า ถึง ข้อ มูล ข่า วสาร การคุ ้ม ครองสิท ธิช ุม ชน ยธ
การพิสูจน์ความเสียหาย การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้
และฐานข้ อ มู ล และข้ อ เท็ จ จริ ง ทางวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ ใช้
ประกอบการพิจารณา

3.5.6

สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจพร้อมกับงบประมาณ ในการแก้ไข มท (อปท.)
ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควบคู่กับ อพช.
การเสริมสร้างศักยภาพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน
และภาคีเครือข่าย เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในผลกระทบที่
เกิดขึ้นทั้งด้านบวกและด้านลบ รวมถึงเพื่อนําไปสู่การแก้ไขและ
จัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.5.7

สร้างกลไกในการเฝ้า ระวัง ติดตามและตรวจสอบพื้ นที่วิก ฤติ
สิ่งแวดล้อมโดยระบบภาคี ๔ ฝ่าย ได้แก่ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ
ผู้ประกอบการ ผู้แทนภาคประชาชน และนักวิชาการ พร้อมทั้ง
เปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

3.5.8

ปรับปรุงแก้ไขระเบียบกองทุนสิ่งแวดล้อมให้สามารถนําเงินจาก ทส (สผ.)
กองทุ นสิ่ ง แวดล้ อ มมาใช้ ใ นการเยี ย วยาปั ญ หาและช่ ว ยเหลื อ
ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากเหตุ วิ ก ฤติ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า ง
เร่งด่วนได้ทันที รวมทั้งเพิ่มช่องทางให้ภาคีที่เกี่ยวข้องสามารถ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟูพื้นที่วิกฤติ

3.5.9

สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา วิจัย เพื่อนําไปสู่การวิเคราะห์ ทส (คพ./สผ.)
หาสาเหตุของปั ญ หาในพื้ นที่วิกฤติ สิ่ งแวดล้อม และการสร้า ง วช.
กระบวนการเรียนรู้ของทุกภาคส่วน

ทส (สผ./คพ.)
สธ (อน.)
ภาคเอกชน
อพช.

3.5.10 พัฒนาระบบฐานข้อมูลในพื้นที่วิกฤติสิ่งแวดล้อม โดยให้ครอบคลุม ทส (คพ./สผ.)
ทั้งมิติทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ เพื่อประโยชน์
ในกระบวนการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลอย่างโปร่งใส
หมายเหตุ:

หมายถึง หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หรือหน่วยงานเจ้าภาพ
๗๙

๘๐๔๗๖๑๔๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างคุณภาพสิง่ แวดล้อมทีด่ ีให้กบั ประชาชนในทุกระดับ
เป้าหมาย - มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต
ให้กับประชาชน
[“การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ” เป็นการดําเนินงานที่มุ่งเน้นการป้องกัน
และลดมลพิษ ณ แหล่งกําเนิด การพัฒนาเมืองและชุมชน การพัฒนาแหล่งธรรมชาติ
แหล่งศิลปกรรม และแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมให้ได้มาตรฐาน และมีการกระจายอํานาจ
การจัดการ เพื่อให้เกิดการจัดการที่มีประสิทธิผล]
ตัวชี้วัด

๔.๑ สัดส่วนแม่น้ําสายหลักที่มีคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
4.2 อัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycle) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของ
ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ
4.3 ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๑๐ ไมครอน (PM10) อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานอย่างน้อยร้อยละ ๙๘
4.4 อัตราการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้ออย่าง
ถูกหลักวิชาการต่อปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
4.5 สัดส่วนของเทศบาลที่มีพื้นที่สีเขียวของชุมชนเมือง ไม่น้อยกว่า ๕ ตารางเมตรต่อคน
4.6 สั ด ส่ วนของแหล่ งธรรมชาติ แหล่ งศิ ล ปกรรม และแหล่ ง มรดกทางธรรมชาติ แ ละ
ศิลปวัฒนธรรมที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบ (เพิ่มขึ้น)
4.7 จํานวนของแหล่งมรดกทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และโบราณสถานของชาติที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียน (เพิ่มขึ้น)

แผนงานและแนวทางการปฏิบตั ิ
แผนงานที่ ๔.๑ การจัดการมลพิษ (คุณภาพน้ํา คุณภาพอากาศ ขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย
ชุมชนและอุตสาหกรรม)
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเร่งด่วน
4.1.1

กําหนดให้การพัฒนาพื้นที่ขนาดใหญ่ต้องจัดทํารายงานการประเมิน ทส (สผ.)
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental นร (สศช.)
Assessment: SEA) โดยยึดศักยภาพของพื้นที่เป็นหลักเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ และจัดทําผังเมืองให้เหมาะสม

๘๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนในทุกระดับ

แผนงานที่ ๔.๑ การจัดการมลพิษ (ต่อ)
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเร่งด่วน (ต่อ)
4.1.2 เร่งรัดการปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ ทส (สผ.)
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยเฉพาะประเด็น
เรื่ อ ง การรั บ รองสิ ท ธิ ใ นการเป็ น ปั จ เจกชน ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น
การกระจายอํ า นาจ และการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนใน
โครงการพั ฒ นาที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ วิ ถี ชี วิ ต สุ ข ภาพและ
สิ่งแวดล้ อ มในพื้ นที่ รวมทั้ งการเพิ่มประสิท ธิภาพการบริห าร
จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม
4.1.3 สร้ า งระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ในพื้ น ที่ ชุ ม ชนเมื อ งที่ มี ค วามจํ า เป็ น ทส (คพ./อจน.)
เร่งด่วน ปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียที่มีอยู่และเพิ่มประสิทธิภาพ มท (อปท.)
การบริ ห ารจั ด การ ให้ ดํ า เนิ น งานได้ เ ต็ ม ศั ก ยภาพของระบบ
รวมทั้งกําหนดมาตรฐานการจ่ายค่าบําบัดน้ําเสียที่เป็นธรรม
4.1.4 พั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพบุ ค ลากรขององค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ค วามชํ า นาญในการจั ด การ
ขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย และการจัดการ
น้ําเสียที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
มีประสิ ท ธิ ภาพ โดยภาครั ฐ ต้อ งจัด สรรงบประมาณให้องค์ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ/หรื อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ อกชนเข้ า มาร่ ว ม
ลงทุนในการดําเนินงาน

ทส (คพ./สส./อจน.)
นร (สงป.)
สธ (อน.)
มท (อปท.)
ภาคเอกชน

4.1.5 จัดทําเครื่องมือและกลไกทางเศรษฐศาสตร์ในการสร้างแรงจูงใจ อก
เพื่ อ ลดการปล่ อ ยมลพิ ษ ณ แหล่ ง กํ า เนิ ด เช่ น การเก็ บ ทส
ค่าธรรมเนียมในการใช้สินค้าที่ก่อมลพิษสูง ระบบมัดจํา - คืนเงิน
(Deposit-Refund System) บรรจุภัณฑ์ต่างๆ โดยเน้นหลัก
๓Rs (Reduce Reuse และ Recycle) ให้เป็นรูปธรรม รวมทั้ง
การใช้พลังงานสะอาดและพลังงานทางเลือก เช่น การแปรรูป
ขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน (Waste to Energy) เป็นต้น

๘๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนในทุกระดับ

แผนงานที่ ๔.๑ การจัดการมลพิษ (ต่อ)
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะปานกลาง
4.1.6 ส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ รี ไ ซเคิ ล หรื อ การแปรรู ป ใช้ ใ หม่ โดยสนั บ สนุ น ทส (คพ./สผ.)
ผู้ประกอบการให้ผลิตสินค้าที่มีส่วนประกอบจากวัสดุรีไซเคิลเพิ่ม มท (อปท.)
มากขึ้ น และพั ฒ นาวิ ธี ก ารนํ า ขยะมู ล ฝอยมาแปรรู ป เพื่ อ
นํากลับมาใช้ประโยชน์
4.1.7 ผลักดันให้รัฐบาลเห็นความสําคัญต่อการจัดการของเสียอันตราย ทส (คพ.)
ชุมชนอย่างจริงจัง โดยพัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย อก
จากชุ ม ชนอย่ า งครบวงจร ซึ่ ง รวมถึ ง ซากเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หลอดไฟ แบตเตอรี่ และถ่านไฟฉาย
เป็นต้น
4.1.8 สนั บ สนุ น การใช้ ห ลั ก การความเป็ น หุ้ น ส่ ว นของรั ฐ - เอกชน
(PPP) เพื่อจูงใจให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในการก่อสร้างศูนย์
กําจัดของเสียอันตรายตามหลักวิชาการหรือร่วมบริหารจัดการ
ของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรม

ทส
มท (อปท.)
อก (กรอ./กนอ.)
อพช.

4.1.9 สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตรายจาก ทส (คพ.)
ประเทศผู้ผลิต และเพิ่มความรับผิดชอบของผู้ประกอบการใน อก (กรอ.)
การจัดการขยะอันตรายและสารอันตรายให้ได้มากขึ้น
ภาคเอกชน
4.1.10 สนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามและ ทส (คพ./สผ.)
เฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้งสารอันตราย กากอุตสาหกรรม มท (อปท.)
สธ (อน.)
และมูลฝอยติดเชื้อในสิ่งแวดล้อม
อพช.
4.1.11 กํ า กั บ ดู แ ลการจั ด การสารเคมี แ ละของเสี ย อั น ตรายใน ทส (คพ.)
ภาคอุตสาหกรรม โดยมีระบบการติดตามการนําเข้าสารเคมีจาก อก (กรอ./สมอ.)
ต่ า งประเทศ (ประเทศต้ น ทาง) และของเสี ย อั น ตรายจาก ภาคเอกชน
อุตสาหกรรม เพื่อให้ทราบแหล่งที่มา และผู้ประกอบการต้อง
รับผิดชอบหากพบการลักลอบทิ้งหรือนําไปใช้ในกิจกรรมที่ผิด
วัตถุประสงค์หรือไม่เหมาะสม

๘๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนในทุกระดับ

แผนงานที่ ๔.๑ การจัดการมลพิษ (ต่อ)
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะปานกลาง (ต่อ)
4.1.12 สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อยมีการใช้ ทส (คพ.)
เทคโนโลยีป้องกันและลดมลพิษมากกว่าการบําบัดมลพิษ หรือ อก (กรอ./สกท.)
เทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดมลพิษต่ําหรือปลอดมลพิษ (Zero Waste) กค
หรื อ เทคโนโลยี ใ หม่ ใ นการผลิ ต หรื อ มี ก ารผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม หรือผลิตสินค้าที่มี ส่วนประกอบจากวัส ดุรีไซเคิล
หรือการผลิตผลิตภัณฑ์ที่คํานึงถึงการประเมินวัฏจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) หรือเทคโนโลยีการ
ผลิตที่สะอาด (Cleaner Technology: CT) เช่น สิทธิประโยชน์
ด้านการลงทุน การลดหย่อนภาษี และการกู้เงินจากกองทุนหรือ
สถาบันการเงิน เป็นต้น
4.1.13 พั ฒ นาระบบการติ ด ฉลาก ระบบติ ด ตามการสื่ อ สารข้ อ มู ล อก (กรอ./สมอ.)
ด้านสารอันตรายที่เป็นมาตรฐานสากลให้แก่ผู้นําเข้า ผู้ผลิต และ ทส (คพ.)
ผู้บริโภค รวมทั้งประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชนและ ภาคเอกชน
กลุ่มเสี่ยงที่อาจได้รับอันตรายจากสารเคมีเพื่อให้สามารถป้องกัน
ตนเองได้อย่างถูกต้อง
4.1.14 ควบคุม กํากับแหล่งกําเนิดมลพิษให้อยู่ในมาตรฐานการปล่อย อก (กรอ./กนอ./สป.อก.)
มลพิษ ทั้งแหล่งกําเนิดที่มีจุดปล่อยชัดเจน (Point Source) และ ทส (คพ.)
บริหารจัดการแหล่งกําเนิดที่ไม่มีจุดปล่อยชัดเจน (Non - Point Source) มท (อปท.)
รวมทั้งคํานึงถึงค่ามลพิษสะสมรวม (Cumulative Pollution)
4.1.15 พั ฒ นาระบบการป้ อ งกั น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ เพิ่ ม ทส (สผ.)
ประสิ ทธิ ภาพในการกํ ากั บ ดู แล ให้ เป็ นไปตามมาตรการหรื อ
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กําหนด เช่น คุณภาพของรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact
Assessment: EIA) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ (Environmental and Health Impact Assessment:
E-HIA) และการจัดทําคู่มือในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

๘๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนในทุกระดับ

แผนงานที่ ๔.๑ การจัดการมลพิษ (ต่อ)
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะปานกลาง (ต่อ)
4.1.16 สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาเปรียบเทียบกับศักยภาพการรองรับ ทส (คพ.)
(Carrying Capacity) มลพิษของพื้นที่ เพื่อใช้ในการกําหนดมาตรการ อก (กรอ./กนอ.)
ในการลดมลพิษและพัฒนามาตรฐานการปล่อยมลพิษที่เหมาะสม
4.1.17 สนับสนุนการศึ กษาและพัฒนางานวิ จัยเพื่อป้องกันและแก้ไข ทส (คพ./สผ.)
ปัญหามลพิษ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพ วท (สวทช.)
อนามัยและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากมลพิษ
สธ (อน.)
นร (สกว.)
วช.
4.1.18 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมการ ทส (คพ.)
ใช้เทคโนโลยีเพื่อติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น การ อก (กรอ.)
ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ํา อากาศ และเสียง ให้ครอบคลุมและ มท (อปท.)
เพี ยงพอ เพื่ อควบคุ มป้ องกั น แก้ ไข เฝ้ าระวั ง ติ ดตาม ดู แลและ ภาคเอกชน
สามารถจัดการปัญหามลพิษต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.19 สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารเชื่ อ มโยงฐานข้ อ มู ล ระหว่ า งหน่ ว ยงาน ทส (คพ.)
โดยเฉพาะข้อมูลผลการตรวจสอบแหล่งกําเนิดมลพิษ คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้านสุขภาพ
จากภาวะมลพิษ รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการมลพิษ โดยให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ สามารถ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้
4.1.20 ส่ ง เสริ ม กลไกและช่ อ งทางการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารและ ทส (คพ.)
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิจัยและ อก
ภาคประชาสั งคมให้ มี ประสิ ทธิ ภาพ ทั้ งในประเด็ นการดํ าเนิ น
นโยบายเกี่ยวกับระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม และการให้คําปรึกษาด้าน
เทคนิคและวิชาการแก่ผู้ประกอบการไทย ระเบียบว่าด้วยการจํากัด
การใช้สารอันตรายบางประเภทในเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(Restriction of Hazardous Substances: ROHS) ระเบียบว่าด้วย
เศษเหลื อ ทิ้ ง ของเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Waste
from Electrical and Electronic Equipments: WEEE) และ
ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยสารเคมี ข องสหภาพยุ โ รป (Registration
Evaluation and Authorization of Chemicals: REACH)
๘๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนในทุกระดับ

แผนงานที่ ๔.๑ การจัดการมลพิษ (ต่อ)
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะปานกลาง (ต่อ)
4.1.21 ผลักดันให้การดําเนินงานเฝ้าระวังด้านการจัดการหมอกควันเป็น ทส (คพ./สผ.)
ภารกิจหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะในพื้นที่ มท (อปท.)
ภาคเหนื อตอนบน โดยสามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การจั ด การคุณ ภาพสิ่ง แวดล้ อ มใน
ระดับจังหวัด และกองทุนสิ่งแวดล้อม
4.1.22 เพิ่มความเข้มแข็งของหน่วยงานในการบริหารจัดการข้อมูลทาง
วิชาการ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเจรจาต่อรองของอนุสัญญาต่างๆ
เช่น อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน
(POPs) และอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้าย
และการกําจัดของเสียอันตรายข้ามแดน (BASEL) เป็นต้น

ทส (คพ.)
กต
วท
อก
กษ

แผนงานที่ ๔.๒ การจัดการสิง่ แวดล้อมเมืองและชุมชน (พืน้ ที่สเี ขียวและภูมทิ ัศน์)
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเร่งด่วน
4.2.1 พัฒนาต้นแบบเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green City) และ
ให้ความสําคัญกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานในพื้นที่เมือง โดยการใช้เทคโนโลยีในการออกแบบ
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่งและอาคารที่อยู่อาศัยที่ประหยัด
พลั ง งาน รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม การใช้ ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงเพื่อนําไปสู่สังคมคาร์บอนต่ํา (Low Carbon Society)

ทส (สผ./ปม.)
พน
คค
มท (อปท.)
กษ

4.2.2 จัดทําและบังคับใช้ผังเมืองที่กําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่าง มท (ยผ.)
เป็ น สั ด ส่ ว น ชั ด เจนและสอดคล้ อ งกั บ ศั ก ยภาพของพื้ น ที่
เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตและสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในการพัฒนาเมือง

๘๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนในทุกระดับ

แผนงานที่ ๔.๒ การจัดการสิง่ แวดล้อมเมืองและชุมชน (พืน้ ที่สเี ขียวและภูมทิ ัศน์) (ต่อ)
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเร่งด่วน (ต่อ)
4.2.3 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างบูรณาการ โดยเฉพาะ ทส (คพ./อจน.)
การจัดการสภาพแวดล้อมในแหล่งชุมชนแออัด ให้มีความเป็น มท (อปท.)
ระเบียบเรียบร้อยด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ทั้งในด้านการจัดการน้ําเสีย และขยะมูลฝอย ภายใต้หลักการ ๓
Rs (Reduce Reuse และ Recycle) ตลอดจนส่งเสริมการเพิ่ม
ศั ก ยภาพแก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ ส ามารถบริ ห าร
จั ด การสิ่ งแวดล้ อ มในพื้ น ที่ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพ โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4.2.4 ส่งเสริ ม และสนับ สนุน ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมี การจัดการ ทส (สผ.)
สิ่ งแวดล้ อ มชุ ม ชนที่ เ หมาะสมกับ บริ บท ศั ก ยภาพ ทรั พ ยากร มท (อปท.)
และความต้ อ งการ โดยการมี ส่ ว นร่ ว มและให้ ค วามสํ า คั ญ ต่ อ
มรดกทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต และเอกลักษณ์ของพื้นที่ รวมถึง
ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารค้ น หา และพั ฒ นาภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน และต่อยอดเป็นองค์ความรู้ในระดับ
สากล
4.2.5 จัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ โดยการมี ทส (สผ.)
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ มท (อปท.)
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว เช่น จัดทําแผนแม่บท
และผั ง เฉพาะภู มิ ทั ศ น์ ใ นพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง การพิจารณานํามาตรการด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม
และเทคโนโลยี มาใช้ เป็ นเครื่องมือ ในการจั ด การสิ่งแวดล้อ ม
ภู มิ ทั ศ น์ และการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพและองค์ ค วามรู้ ใ ห้ แ ก่
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

๘๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนในทุกระดับ

แผนงานที่ ๔.๒ การจัดการสิง่ แวดล้อมเมืองและชุมชน (พืน้ ที่สเี ขียวและภูมทิ ัศน์) (ต่อ)
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะปานกลาง
4.2.6

สนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ ทส (สผ.)
สี เ ขี ย วในเมื อ งที่ ป ระชาชนสามารถใช้ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจได้ มท (อปท.)
การพั ฒ นารู ปแบบของเมื อ งที่ เอื้อ ต่อ การพัฒ นา และมีร ะบบ คค
ขนส่งมวลชน และการพัฒนาโครงสร้ างพื้ นฐานที่เป็นมิตรต่ อ
สิ่งแวดล้อม

4.2.7 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ชุ ม ชนเมื อ งเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการ ทส (สผ.)
จัดการป่าไม้ในเมือง (Urban forestry) รวมทั้งส่งเสริมให้มีการ มท (อปท.)
นํามาตรการจูงใจมาใช้ เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์และการปลูก อพช.
ต้นไม้ที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง
4.2.8 คุ้ ม ครองพื้ น ที่ สี เ ขี ย วรอบเมื อ ง (Green Belt) และพื้ น ที่ ทส (สผ.)
เกษตรกรรมรอบชานเมื อ ง เพื่ อ เป็ น พื้ น ที่ แ นวกั น ชนรอบ มท (ยผ./อปท.)
เมื อ งและป้ อ งกั น การขยายตั ว ของเมื อ งอย่ า งไม่ เ ป็ น ระบบ
4.2.9

ส่งเสริมให้ส่วนราชการเป็นต้นแบบอาคารเขียว (Green Building) ทส (คพ.)
และการมีพื้นที่สีเขียวภายในอาคาร รวมถึงการควบคุมการก่อสร้าง ทุกกระทรวง
ที่รักษาสภาพแวดล้อม

4.2.10 เร่งแก้ไขปัญหาความคาบเกี่ยวและข้อขัดแย้งทางด้านกฎหมายที่ มท (ยผ.)
เกี่ ยวข้ องกั บผั งเมื อง เช่ น การควบคุ มการก่ อสร้ างอาคาร และ
การควบคุมการจัดสรรที่ดิน เป็นต้น รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือทาง
กฎหมายในการดําเนินการทางผังเมืองอื่นๆ
4.2.11 สนับสนุนการใช้จักรยานเป็นนโยบายสาธารณะระดับชาติ และ คค
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการรองรับ เช่น ให้มีทางจักรยาน มท (อปท.)
สําหรับถนนในชุมชน เป็นต้น

๘๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนในทุกระดับ

แผนงานที่ ๔.๓ การจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติ แหล่งธรณีวิทยา แหล่งศิลปกรรม และ
แหล่งมรดกทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเร่งด่วน
4.3.1 เร่งจัดทําทะเบียนแหล่งมรดกทางธรรมชาติและโบราณสถาน วธ (ศก.)
ของชาติ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพแหล่งมรดกไทยให้ได้ ทส (สผ.)
มาตรฐาน
มท (อปท.)
4.3.2 สนั บ สนุ น บทบาทขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และภาคี ทส (สผ./ทธ.)
ร่วมพัฒนา ในการบํารุงรักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมของแหล่ง วธ (ศก.)
ธรรมชาติ แหล่งธรณีวิทยา แหล่งศิลปกรรม และแหล่งมรดกทาง มท (อปท.)
ธรรมชาติ แ ละศิ ล ปวั ฒ นธรรม ตามหลั ก การการอนุ รั ก ษ์ แ ละ
พัฒนาที่ยั่งยืน
ระยะปานกลาง
มท (อปท.)
ทส (สผ./ทธ.)
วธ
ศธ
อพช.
4.3.4 เร่งจัดทํามาตรฐานบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติ วธ (ศก.)
แหล่งธรณีวิทยา แหล่งศิลปกรรม และแหล่งมรดกทางธรรมชาติ ทส (สผ./ทธ.)
และศิ ลปวัฒนธรรม เพื่ อเป็ นแนวทางการปรั บปรุ งแหล่ง และ
สภาพแวดล้อมโดยรอบให้สอดคล้อง ได้มาตรฐาน และกลมกลืน
กับสภาพทางธรรมชาติหรือสภาพดั้งเดิม
4.3.3 สนับสนุนบทบาทของประชาชน เยาวชน สถานศึกษาในท้องถิ่น
ในการเข้ า ถึ ง การใช้ ป ระโยชน์ จ ากสิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ มศิ ล ปกรรมในรู ป แบบที่ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์ และคํานึงถึงการรักษาคุณค่าอันดี

4.3.5 กํ า หนดและวางผั ง สิ่ ง แวดล้ อ มของแหล่ ง ธรรมชาติ แหล่ ง
ธรณีวิทยา แหล่งศิลปกรรม และแหล่งมรดกทางธรรมชาติและ
ศิลปวัฒนธรรม และควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยว รวมถึงกํากับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบแหล่งให้สอดคล้องกับศักยภาพการ
รองรับของพื้นที่ และกําหนดให้มีการบริหารจัดการของเสียและ
มลพิษที่เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ

๘๙

วธ (ศก.)
ทส (สผ./ทธ./อส./คพ.)
มท (อปท.)
กก (กทท.)
นร (อพท.)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนในทุกระดับ

แผนงานที่ ๔.๓ การจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติ แหล่งธรณีวิทยา แหล่งศิลปกรรม และ
แหล่งมรดกทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม (ต่อ)
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะปานกลาง (ต่อ)
4.3.6 เร่ ง รั ด ผลั ก ดั น การจั ด การแหล่ ง มรดกทางธรรมชาติ แ ละ วธ (ศก.)
โบราณสถานของชาติ ที่ไ ด้ รับ การประกาศเป็ น มรดกโลกและ ทส (สผ./ทธ./อส.)
มรดกของชาติไทย รวมถึงการกําหนดพื้นที่แนวกันชนของแหล่ง
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
4.3.7 ส่งเสริม พัฒนาความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การประชาสัมพันธ์ วธ (ศก.)
และการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ รวมถึงการใช้ประโยชน์ ทส (สผ./ทธ.)
จากแหล่งธรรมชาติ แหล่งธรณีวิทยา แหล่งศิลปกรรม และแหล่ง มท (อปท.)
มรดกทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
หมายเหตุ:

หมายถึง หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หรือหน่วยงานเจ้าภาพ

๙๐

๙๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
เป้าหมาย - มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
ตัวชี้วดั

๕.๑ สัดส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติ และ/หรือจัดทํา
แนวทางการฟื้นฟูพื้นที่เสี่ยงภัยต่อพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหมด (เพิ่มขึ้น)
๕.๒ จํานวนผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติ (ลดลง)
๕.๓ ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และ/หรือ
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหัว (ลดลง)
๕.๔ มีฐานข้อมูลกลางการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

แผนงานและแนวทางการปฏิบตั ิ
แผนงานที่ ๕.๑ การสร้ า งความพร้ อ มในการปรั บ ตั ว ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและ
ภัยธรรมชาติ
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเร่งด่วน
5.1.1

กํ า หนดให้ มี ก ารพิ จ ารณาปั จ จั ย ด้ า นผลกระทบต่ อ การ ทส (สผ.)
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ และ
การจั ด ทํ า รายงานการประเมิ น สิ่ ง แวดล้ อ มระดั บ ยุ ท ธศาสตร์
(Strategic Environmental Assessment: SEA) ในเขตพื้นที่
เสี่ยงภัยธรรมชาติ

5.1.2

เร่งจัดทําระบบฐานข้อมูลและแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยง เพื่อคาดการณ์ ทส
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพื้นที่ ทก
เสี่ ย งต่ อ การได้ รั บ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพ มท (อปท./ปภ.)
ภูมิอากาศในด้านต่างๆ ทั้งที่เป็นปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด ตลอดจนพัฒนาและ
ติดตามตัวชี้วัดเฝ้าระวังด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
พื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

5.1.3

จั ด ลํ า ดั บ ความเสี่ ย งของพื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย ธรรมชาติ เพื่ อ กํ า หนด มท (อปท./ปภ.)
แนวทางเฝ้าระวัง แจ้งเตือน และแนวทางบรรเทาและป้องกัน ทส
ผลกระทบที่ใช้ ทั้งมาตรการด้านกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน ทก
และมาตรการควบคุ ม กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมใน
เขตพื้นที่เสี่ยงภัย

๙๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ

แผนงานที่ ๕.๑ การสร้ า งความพร้ อ มในการปรั บ ตั วต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและภั ย
ธรรมชาติ (ต่อ)
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเร่งด่วน (ต่อ)
5.1.4 เร่งติดตั้งและพัฒนาระบบเตือนภัยทางธรรมชาติ ตลอดจนสร้าง มท (อปท./ปภ.)
เครือข่ายระบบเตือนภัยและเฝ้าระวัง โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัย ทส
อย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น ทก
หน่วยงานหลักในการประสานและอํานวยการป้องกันอุบัติภัยใน
พื้นที่
5.1.5 พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมของชุมชนและประเทศ มท (อปท./ปภ.)
ในการรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้น
ทส
5.1.6 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาพันธุ์พืชที่มีความสามารถในการทนทาน กษ
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การเปลี่ยนแปลงของ วช.
อุณหภูมิ อุทกภัย และภัยแล้ง เป็นต้น พร้อมทั้งสนับสนุนให้มี นร (สกว.)
การขยายผลไปสู่การปฏิบัติอย่างแพร่หลาย เช่น การปรับปรุง
พันธุ์ข้าว เป็นต้น
ระยะปานกลาง
5.1.7 สนับสนุนการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ทส (สผ./อบก./ทก./ทช.)
และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเข้าใจถึงปัญหาได้ดียิ่งขึ้น มท (อปท.)
ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อมในลั กษณะของการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ต อพช.
รวมทั้งส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และต่อเนื่อง
5.1.8 เพิ่ ม ขี ด ความสามารถขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการ มท (อปท./ปภ.)
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน ทส
และลดพิบัติภัยจากธรรมชาติในพื้นที่ โดยให้ชุมชนหรือผู้อยู่อาศัย ทก
ในพื้นที่ประสบภั ยได้มีส่วนร่วมริเริ่มวางแผน เพื่อการรองรับ
ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น และเป็นผู้บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
โดยภาครั ฐ ให้ ก ารสนั บ สนุ น ด้ า นข้ อ มู ล ความรู้ งบประมาณ
การแจ้งข่าวเตือนภัย และมีการทดสอบระบบโดยดําเนินการ
ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม

๙๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ

แผนงานที่ ๕.๑ การสร้ า งความพร้ อมในการปรั บ ตั วต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและภั ย
ธรรมชาติ (ต่อ)
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะปานกลาง (ต่อ)
5.1.9 สนั บ สนุ นการปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมหรือกิจ กรรมที่อาจได้ รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การเร่ง
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ําจากภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ําที่มี
ความเสี่ ย ง และการสร้ า งองค์ ค วามรู้ แ ละศั ก ยภาพในการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวให้หลากหลาย เป็นต้น
รวมถึงกํ าหนดให้ การวางระบบสาธารณูป โภคและโครงสร้า ง
พื้นฐานในอนาคตต้องสามารถรับมือกับสภาพอากาศที่รุนแรง
และมีโอกาสที่จะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรง

ทส
กษ
ทก
มท (อปท.)
กก

5.1.10 พัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อรองรับการบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งมาตรการด้านกลไก
ตลาด มาตรการทางด้านเทคโนโลยี และมาตรการทางด้านสังคม
ต่ า งๆ และประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นสาขาต่ า งๆ ได้ ต ามความเหมาะสม
ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารความเสี่ยงของชุมชน
เช่น การประกันภัยหรือประกันความเสี่ยงจากสภาพอากาศ เป็นต้น

กค
มท
ทส (สผ./สป.ทส.)
วท

5.1.11 เสริมสร้ างศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการ ทส (สผ./อบก.)
ดําเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยสนับสนุน
ให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและทักษะในการ
ดํ า เนิ น งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ ง สร้ า งกลไกการ
ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ แ ละแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ด้ า นการ
วางแผนและการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ภายในหน่วยงานเดียวกัน
5.1.12 ส่งเสริมการศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบการจัดการและเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องให้มีศักยภาพเพียงพอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ รวมทั้งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศต่อระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ํา แนวทางการลดความอ่อนไหว
และเปราะบางของระบบนิเวศ และแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกัน
ของภาคส่วนต่างๆ

๙๔

ทส
กษ
วท
วช.
ศธ
นร (สกว.)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ

แผนงานที่ ๕.๑ การสร้ า งความพร้ อ มในการปรั บ ตั วต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและภั ย
ธรรมชาติ (ต่อ)
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะปานกลาง (ต่อ)
5.1.13 สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารศึ ก ษารายละเอี ย ดและสร้ า งความเข้ า ใจ
เกี่ยวกับอนุสัญญา ข้อตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อม และ
กรอบความตกลงอื่นๆ ที่มีประเด็นเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้มีการติดตามสถานการณ์การเจรจา
และท่ า ที ข องประเทศต่ า งๆ ที่ จะมี ผ ลทั้ งเชิ งบวกและลบต่ อ
ประเทศ ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนํามา
กําหนดท่าทีของประเทศที่เหมาะสม โดยเฉพาะท่าทีการเจรจาใน
เชิงรุก โดยมีการเปิ ดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบเพื่ อ
เสริ ม สร้ า งความเข้ าใจและสนั บสนุน ให้เ กิด ความร่ ว มมื อ ของ
ทุกภาคส่วน

ทส
กต
กษ
พณ
ศธ
ภาคเอกชน

5.1.14 เร่ ง จั ด เตรี ย มมาตรการรองรั บ ผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จาก ทส (สผ./อบก.)
มาตรการทางการค้ า และข้ อ ตกลงระหว่ า งประเทศเกี่ ย วกั บ พณ
สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยสร้างกลไก
การติดตามการกําหนดนโยบายหรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
ของประเทศคู่ค้าหลักที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้า
5.1.15 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารเพิ่ ม สื่ อ หรื อ ช่ อ งทาง วิ ธี ก าร ทก
แลกเปลี่ ย นและสร้ า งองค์ ค วามรู้ เรื่ อ งภาวะโลกร้ อ นให้ กั บ ทส
ประชาชนในพื้นที่มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ทราบปัญหาและ มท (อปท.)
สามารถกําหนดมาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ของตนเองได้
5.1.16 ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผน พัฒนาระบบ ทส
ฐานข้ อ มู ล และระบบเตื อ นภั ย ต่ า งๆ โดยให้ มี ศู น ย์ ก ลางที่ มี มท (อปท./ปภ.)
ฐานข้อมูลและระบบเตือนภัยที่เชื่อถือได้ มีความเป็นเอกภาพ ทก
ประชาชนและสื่ อ มวลชนสามารถเข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ยและทั น ต่ อ
เหตุ ก ารณ์ และสามารถเชื่ อ มต่ อ กั บ ฝ่ า ยบริ ห ารที่ สํ า คั ญ ของ
ประเทศได้อย่างรวดเร็ว

๙๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ

แผนงานที่ ๕.๒ การวางรากฐานสู่การพัฒนาแบบปล่อยคาร์บอนต่าํ
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเร่งด่วน
5.2.1 พั ฒ นาและจั ด ทํ า ฐานข้ อ มู ล การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกของ ทส (อบก./สผ.)
ประเทศที่เป็นปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตที่ได้มาตรฐานและ วท (สวทช.)
ต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ ง ข้ อ มู ล การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกรายสาขา
ข้อมูลเกี่ยวกับฉลากลดคาร์บอน (Carbon Reduction Label)
และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ของการประกอบ
กิจการต่างๆ และข้อมูลการซื้อ - ขายปริมาณการลดก๊าซเรือน
กระจก
5.2.2 ศึกษาศักยภาพและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการลดการ
ปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกในเชิ ง ภาพรวมและรายสาขาตาม
ภาคเศรษฐกิจที่สําคัญ ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม ภาคคมนาคม
ขนส่ ง ภาคการเปลี่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และภาค
ของเสีย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดนโยบายและจัดลําดับ
ความสําคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก

ทส (อบก./สผ.)
กค
คค
พน
ศธ
อก

5.2.3 จัดทํากิจ กรรมลดก๊า ซเรือ นกระจกที่เ หมาะสมของประเทศ ทส (อบก.)
(Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) โดย
กําหนดกิจกรรมหรือโครงการระดับชาติที่เข้าข่ายเป็นกิจกรรม
ใน NAMAs
5.2.4 ส่งเสริมการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้นํา พน (พพ.)
เทคโนโลยีพลังงานสะอาดมาใช้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มสัดส่วน วท (สวทช.)
การใช้พลังงานทดแทนในการผลิตพลังงาน ควบคู่กับสนับสนุน ทส
การพัฒนาแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย
คํานึงถึงความสมดุลในการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและ
พลังงานไปพร้อมกันด้วย

๙๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ

แผนงานที่ ๕.๒ การวางรากฐานสู่การพัฒนาแบบปล่อยคาร์บอนต่าํ (ต่อ)
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะปานกลาง
5.2.5 เร่งผลักดันให้มีการจัดตั้งกองทุนคาร์บอนเครดิต เพื่อเป็นแหล่ง ทส (อบก.)
รับซื้อคาร์บอนเครดิตและคาร์บอนออฟเซ็ทในประเทศ และ กต
การพัฒนาตลาดคาร์บอน (Carbon market) ทุกรูปแบบ เพื่อ
แสวงหาโอกาสจากการสร้า งรายได้จ ากการขายคาร์บ อน
เครดิต ของผู้ป ระกอบการ และชุม ชน รวมทั้ง ศึก ษารูป แบบ
และมาตรฐานที ่จ ะสามารถเชื ่อ มต่อ กับ ตลาดคาร์บ อนใน
ต่า งประเทศ ทั ้ง แบบสมัค รใจและแบบทางการ การจัด ตั ้ง
กองทุน คาร์บ อนเครดิต อาเซีย น การกํ า หนดปริม าณการ
ควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และระบบการจัดสรรสิทธิ
การปล่อยก๊าซ ตลอดจนศึกษาความคุ้มทุนและประสิทธิภาพ
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
5.2.6 พัฒนาและจัดทําระบบการขึ้นทะเบียนกิจกรรม ปริมาณการลด ทส (อบก.)
ก๊าซเรื อ นกระจก และการซื้ อ - ขายถ่า ยโอนคาร์ บอนเครดิ ต กค
สําหรับการจัดตั้งตลาดคาร์บอน ทั้งในรูปแบบบังคับและสมัครใจ
ของประเทศไทยในอนาคต รวมถึงเร่งรัดปรับปรุงกฎระเบียบ
กลไก และมาตรการสนับสนุนการจัดการก๊าซเรือนกระจกเพื่อ
รองรับกลไกระหว่างประเทศ
5.2.7 พั ฒ นาระบบการรายงานข้ อ มู ล เพื่ อ รองรั บ พั น ธกรณี ที่ มี ต่ อ ทส (สผ.)
อนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on
Climate Change: UNFCCC) ที่ต้องจัดทําบัญชีก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศ (National GHG Inventory) ทุก ๒ ปี และจัดทํา
รายงานแห่งชาติ (National Communication: NC) ว่าด้วย
ปริมาณการปลดปล่อยและการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจาก
กิ จกรรมของมนุ ษ ย์ ทุ ก ๔ ปี โดยได้ รับ การสนับสนุนทางด้า น
การเงินในการดําเนินงานเรื่องดังกล่าว

๙๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ

แผนงานที่ ๕.๒ การวางรากฐานสู่การพัฒนาแบบปล่อยคาร์บอนต่าํ (ต่อ)
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะปานกลาง (ต่อ)
5.2.8 ส่งเสริมการลงทุนในโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ทส (อบก.)
โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดแบบแผนงานโครงการ (CDM- อก (สกท.)
PoA) หรื อ โครงการลดก๊า ซเรื อ นกระจกตามกลไกต่ างๆ ที่ จ ะ
เกิดขึ้นใหม่ให้มากขึ้น เพื่อกระตุ้นกิจการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ให้พัฒนาโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในทุกด้าน
5.2.9 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงาน ทส (สผ./ทช./อบก.)
ภาคของเสีย ภาคอุตสาหกรรม และเพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซเรือน พน
กระจก เช่น ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน อก
เพื่อเป็นแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก และลดการกัดเซาะชายฝั่ง
เป็นต้น
5.2.10 ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่มีการปล่อย
ก๊าซเรือ นกระจกสูง อาทิ อุต สาหกรรมซีเมนต์ อุตสาหกรรม
เหล็ก อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ยานยนต์ อาหาร เสื ้อ ผ้า และสิ ่ง ทอ
รวมทั ้ง วิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อ มไปสู ่ก ารผลิต ที่
สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Low Carbon Industry)
โดยการสนับสนุน ทั้งด้านสินเชื่อและสิทธิพิเศษด้านภาษีเพื่อ
การปรับ ปรุง ประสิท ธิภ าพของอุป กรณ์ต ามศัก ยภาพการ
พัฒนาเทคโนโลยี (Best Available Technologies: BATs)
และการปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิง

อก
ทส
พน
กค

5.2.11 สนับสนุนการอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรมและชุมชนอย่างยั่งยืน อก
ในลักษณะเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ทส
โดยให้มีการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนมากที่สุด
มท (อปท.)
อพช.
5.2.12 สนั บ สนุ น ให้ ป ระเทศไทยไปสู่เ ศรษฐกิจ คาร์บ อนต่ํา (Low นร (สศช.)
Carbon Economy) และเสริม สร้า งศัก ยภาพการแข่ ง ขั น ทส
ระหว่ า งประเทศ โดยดํา เนิน งานร่ว มกับ หน่ว ยงานอื่ น หรื อ อก
หาแหล่ ง ทุ น ในกิ จ กรรมการเผยแพร่ป ระชาสัม พัน ธ์ ที่เ น้ น พน
การเปลี่ ยนพฤติ กรรมในแนวทางการบริ โภคอย่างยั่ งยืน
คค
๙๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ

แผนงานที่ ๕.๒ การวางรากฐานสู่การพัฒนาแบบปล่อยคาร์บอนต่าํ (ต่อ)
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะปานกลาง (ต่อ)
5.2.13 ผลักดันและส่งเสริมกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งใน
ระดับทวิภาคีและพหุภาคีในการนํากลไกความร่วมมือและการ
สนั บ สนุ น ต่ า งๆ เช่ น การเงิ น การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี การ
เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพ และการวิ จั ย และพั ฒ นา เป็ น ต้ น เพื่ อ
สนับสนุนการดําเนินงานภายในประเทศ โดยมุ่งเน้นกรอบความ
ร่วมมือที่สมประโยชน์ (Win-Win) สอดคล้องและต่อยอดกับ
นโยบายของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้และการดําเนินงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ
ในเรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

ทส
กค
กต
วท (สวทน.)

5.2.14 จัดทําเป้าหมายและแผนปฏิบัติการระยะกลาง และระยะยาวใน
การลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกแบบสมั ครใจ โดยคํานึงถึ ง
ประโยชน์ร่วมในด้านอื่นๆ เช่น ความมั่นคงทางพลังงาน การลด
ภาระในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มของ
ประเทศ และการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการปรับตัวหรือ
เตรีย มรับ มื อกั บ มาตรการกี ด กัน ทางการค้ า และการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น

ทส (อบก./สผ.)
มท
กค
พน

5.2.15 พัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ทส (อบก.)
นํ า ไปสู ่ก ารเป็น สัง คมที ่เ ป็น มิต รกับ สิ ่ง แวดล้อ ม เช่น การ มท
วางเงินประกันความเสี่ยง และกลไกการซื้อ - ขายสิทธิการ พน
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Trading: ET) รวมทั้ง
มาตรการด้า นกลไกการตลาด มาตรการทางด้า นเทคโนโลยี
และมาตรการทางด้า นสัง คมต่า งๆ และประยุก ต์ใ ช้ใ นสาขา
ต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม ตลอดจนการพัฒนาระบบฉลาก
ลดคาร์บอน (Carbon Reduction Label) และคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ติดกับสินค้าที่มาจากการผลิต
ที่ลดก๊าซเรือนกระจก

๙๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ

แผนงานที่ ๕.๒ การวางรากฐานสู่การพัฒนาแบบปล่อยคาร์บอนต่าํ (ต่อ)
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะปานกลาง (ต่อ)
5.2.16 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรในการบริหารจัดการก๊าซ ทส (อบก.)
เรือนกระจก รวมถึงพัฒนาระบบและศักยภาพบุคลากรในการ
ตรวจวั ด การรายงาน และการตรวจสอบ (Measurable
Reportable and Verifiable: MRV) สําหรับการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ทั้งในระดับโครงการและระดับชาติ ตลอดจน
เร่ ง ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาหน่ ว ยงานและบุ ค ลากรในการรั บ รองและ
ทวนสอบโครงการ (Designated Operational Entity: DOE)
ทั้งระดับระหว่างประเทศและระดับประเทศ เพื่อรองรับความ
น่าเชื่อถือในกลไกตลาด
5.2.17 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ ทส (สส.)
นวัตกรรมในสาขาการผลิตต่างๆ ที่นําไปสู่การลดการปล่อยก๊าซ วท
เรือนกระจก
ศธ
นร (สกว.)
วช.
หมายเหตุ:

หมายถึง หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หรือหน่วยงานเจ้าภาพ

๑๐๐

๘๐๔๗๖๑๔๖
๑๐๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาคนและสังคมให้มสี ํานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย - ทุ ก ภาคส่ ว นมี ค วามตระหนั ก รู้ มี จิ ต สํ า นึ ก รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม และมี
ส่วนร่วมตามบทบาทและหน้าที่ที่เหมาะสม
- มีกลไกในการขับเคลื่อนภาคส่วนต่างๆ ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด

๖.๑ จํานวนรายการสื่อโทรทัศน์และวิทยุที่ผลิตรายการเพื่อเผยแพร่และให้ความรู้เรื่อง
สิ่งแวดล้อม (เพิ่มขึ้น)
๖.๒ จํานวนภาคีเครือข่ายที่มีการดําเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (เพิ่มขึ้น)

แผนงานและแนวทางการปฏิบตั ิ
แผนงานที่ ๖.๑ การสร้างจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเร่งด่วน
6.1.1 ประชาสัม พัน ธ์เ ชิง รุก กับ กลุ ่ม เป้า หมายในภาพรวมและ ทส
ในระดับ พื้น ที่ โดยใช้สื่อ ประชาสัม พัน ธ์ที่กว้า งขวาง เช่น สื่อ อพช.
โทรทัศ น์ วิท ยุ หนัง สือ พิม พ์ และเครือ ข่า ยสัง คมออนไลน์
(Social network) เป็ น ต้ น เพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก รู้ แ ละ
ส่งเสริม การมีส่ว นร่วมของประชาชนทุก ระดับในการอนุรัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้มาตรการจูงใจ
เช่น ให้เงินรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น
6.1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดําเนินงานตาม ทส
พันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศ และประชาสัมพันธ์ให้ อพช.
ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสําคัญของความ
ตกลงระหว่างประเทศที่ไทยเข้าเป็นภาคี จุดยืนของประเทศไทย
และประโยชน์ที่เกิดจากความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม
6.1.3 สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และนอก
โรงเรียนที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้
จริ ง โดยเน้ น การเรี ย นรู้ จ ากการถ่ า ยทอดประสบการณ์ แ ละ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีตัวอย่างให้เห็นชัดเจน รวมทั้งสร้างแหล่ง
เรียนรู้ ทางธรรมชาติ เช่น พิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยา และซาก
ดึกดําบรรพ์ สวนพฤกษศาสตร์ และศูนย์เรียนรู้ในชุมชน เป็นต้น

๑๐๒

ศธ
มท (อปท.)
ทส
วท

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาคนและสังคมให้มีสํานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

แผนงานที่ ๖.๑ การสร้างจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะปานกลาง
6.1.4 กํ า หนดให้ มี ส าระการเรี ย นรู้ แ กนกลางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มใน ศธ
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเป็ น หลั ก สู ต รของ ทส
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา ตั้ ง แต่ ร ะดั บ
ประถมศึ กษาจนถึ งระดับอุดมศึกษา เพื่อปลูกฝั งเยาวชนให้มี
จิตสํานึกที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
6.1.5 สร้างเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชน เพื่อ ทส
ดําเนินกิจกรรมต่อเนื่องในการปลูกฝังจิตสํานึก และกระตุ้นการมี อพช.
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภาคเอกชน
6.1.6 สนับสนุนให้มีการสํารวจการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับ ทส (สส.)
สิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วน
ทก
ศธ
6.1.7 สนับสนุนกิจกรรมในภาคการศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักรู้ ศธ
และปลูกฝังจิตสํานึกสําหรับนักเรียนและนักศึกษา เช่น จัดทํา ทส
คู่มือการเรียนการสอนเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สํ า หรั บ นั ก เรี ย นทุ ก ระดั บ ชั้ น และบรรจุ ก ารศึ ก ษาเรื่ อ งการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เป็นต้น
แผนงานที่ ๖.๒ การพัฒนาและกระตุ้นบทบาทของภาคีเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

6.2.1 พัฒนาศักยภาพในการประสานและบูรณาการการดําเนินงานใน
ระดั บ จั ง หวั ด และท้ อ งถิ่ น โดยสร้ า งเครื อ ข่ า ยเพื่ อ ให้ มี ก าร
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ และผลักดันการ
กํ า หนดโครงการและแผนงานการอนุ รั ก ษ์ แ ละแก้ ไ ขปั ญ หา
ทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อม ภายใต้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์
จังหวัด กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ชัดเจน

ทส (สส./คพ./สผ./สป.ทส.)
มท (อปท.)
อพช.

ระยะเร่งด่วน

๑๐๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาคนและสังคมให้มีสํานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

แผนงานที่ ๖.๒ การพัฒนาและกระตุ้นบทบาทของภาคีเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ต่อ)
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเร่งด่วน (ต่อ)
6.2.2 สนั บ สนุ น ให้ ท้ อ งถิ่ น จั ด ทํ า รายงานสถานการณ์ ท รั พ ยากร
ธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการวางแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ให้ มี ดุ ล ยภาพระหว่ า ง
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักการการพัฒนาที่ยั่งยืน

มท (อปท.)

ระยะปานกลาง
6.2.3 สนับสนุนบทบาทของภาคเอกชนในการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้อง ต่อเนื่อง และสามารถต่อยอด
ในการจัดการจากภาคราชการ เช่น การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี
การผลิตที่ประหยัดการใช้ทรัพยากรและลดการปล่อยมลพิษและ
ของเสีย และการสนับสนุนโครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน เป็นต้น

ส.อ.ท.
ภาคเอกชน
ทส (คพ./สส./สพภ.)

6.2.4 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายนักวิชาการเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ และต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงสนับสนุนให้เกิด
เครื อ ข่ า ยของนั ก วิ ช าการและภาคส่ ว นอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ มี ก ารนํ า
ผลงานวิ จั ยและวิ ชาการไปประยุ กต์ ใช้ ให้ เกิ ดประโยชน์ ทั้ งใน
เชิงนโยบายและในทางปฏิบัติ

ศธ
สถาบันการศึกษา
อพช.

6.2.5 สนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพการดําเนินงานของเครือข่าย
อาสาสมัค รพิท ัก ษ์ท รัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ ่ง แวดล้อ ม
และองค์กรเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุน สิ ่ง แวดล้อ ม หรือ กองทุน อื ่น ๆ ที ่มี
รายได้จ ากการเก็บ ภาษีแ ละค่า ธรรมเนีย มการจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทส (สผ./สส./สพภ.)
อพช.
ภาคเอกชน

6.2.6 สนับสนุนการสร้างศักยภาพของสื่อมวลชนด้านสิ่งแวดล้อมใน
การสื่ อ สารด้ า นการอนุ รั ก ษ์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม
จริยธรรมของสื่อ และสนับสนุนการสื่อสารด้านการอนุรักษ์และ
สิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์

ทส (สส.)
ภาคเอกชน
อพช.

๑๐๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาคนและสังคมให้มีสํานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

แผนงานที่ ๖.๒ การพัฒนาและกระตุ้นบทบาทของภาคีเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ต่อ)
แนวทางการปฏิบตั ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะปานกลาง (ต่อ)
6.2.7 สร้ า งกลไกและองค์ ค วามรู้ เ พื่ อ ให้ ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มกั บ ภาครั ฐ
ในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มในพื้ น ที่
ให้เกิดความตระหนักในคุณค่า และความรู้สึกเป็นเจ้าของและ
หวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น
การสนับสนุนการวิจัยแนวใหม่ เป็นต้น

ทส (สส./คพ./สผ./
สป.ทส.)
มท (อปท.)
อพช.

6.2.8 สนับสนุนบุคลากรและเพิ่มสัดส่วนงบประมาณด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ รวมทั้งให้ความสําคัญ
กับการตรวจสอบและติดตามตัวชี้วัดด้านการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มในพื้ น ที่ เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับความสําคัญเท่ากับการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม

มท (อปท.)

6.2.9 จั ด ทํ า คู่ มื อ และแนวทางการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ใ นเรื่องต่างๆ โดยละเอียด เพื่อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและความเข้าใจในการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจ
หน้าที่อย่างแท้จริง รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและ
องค์ ก รในระดั บ พื้ น ที่ ใ นการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม

ทส
มท (อปท.)
อพช.

หมายเหตุ:

หมายถึง หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หรือหน่วยงานเจ้าภาพ

๑๐๕

ส่วนที่ ๔
การขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผล
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 - 2559

ส่วนที่ ๔
การขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผล
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ เป็นแผนระดับชาติที่ใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในภาพรวม และการที่จะให้มีการนําแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังกล่าวไปใช้ เพื่อให้เกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นับเป็น
กระบวนการสําคัญที่ จะสะท้อนให้เห็นความสําเร็ จของแผนฯ โดยจะต้องผลั กดั นให้ภาคีการพัฒนาที่
เกี่ยวข้องนําแผนฯ ไปใช้เป็นกรอบในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน หรือจัดทําแผนงาน/โครงการ ให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงตอบสนอง
ต่อเป้าประสงค์ของแผนฯ นอกจากนี้ ต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจะต้องเปิดโอกาสให้ภาคีการพัฒนา ประกอบด้วย ผู้แทนของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
อิสระ สถาบันการศึกษา นักวิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม เข้ ามามีส่ วนร่ วมในทุ กขั้นตอน เพื่อ ให้เกิดความร่วมมือ ร่วมคิ ด และร่ วมขั บเคลื่ อ น
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้ไปในทิศทางเดียวกันอย่างบูรณาการ เป็นธรรม
และเห็นผลเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ระดับประเทศจนถึงระดับพื้นที่ เพื่อรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติของ
ประเทศให้คงอยู่อย่างสมดุลและยั่งยืน รวมถึงเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน ดั ง นั้ น แผนจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มฉบั บ นี้ จึ ง ได้ มี ข้ อ เสนอกลไกในการขั บ เคลื่ อ นและ
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ข้อเสนอโครงการเร่งด่วน (Flagship Project) และข้อเสนอกลไกในการติดตาม
ประเมินผล ดังนี้
๑. ข้อเสนอกลไกในการขับเคลือ่ นและการแปลงแผนไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
การขั บเคลื่ อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ไปสู่การปฏิบัตินับเป็นอีก
ขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญที่จะผลักดันให้เกิดการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์และแนวทางการปฏิบัติที่บรรจุไว้ใน
แผนฯ ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ แ ผนฯ เกิ ด ผลในทางปฏิ บั ติ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ และเป้ า หมายที่ กํ า หนดไว้
จึงจําเป็นต้องได้รับการขับเคลื่อนและการผลักดันจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการบูรณาการในทุกระดับ
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สื่อและองค์กรต่างๆ ตลอดจนภาคประชาชน รวมทั้งเพื่อให้การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศมีเป้าหมายการทํางานไปในทิศทางเดียวกัน แนวทางการ
ขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ไปสู่การปฏิบัติ จะประสบผลสําเร็จได้
ต้องมีการดําเนินการ ดังนี้ (รูปที่ ๔ - ๑)
๑.๑ สร้ า งความเข้ า ใจในเป้ า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ เพื่อให้ภาคีการพัฒนาเกิดการยอมรับ ตระหนักถึงความสําคัญของแผนฯ และ
พร้ อ มเข้ า ร่ ว มในการผลั ก ดั น แผนฯ ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ โดยการนํ า แนวทางการปฏิ บั ติ ไ ปบรรจุ ไ ว้ ใ น
แผนปฏิบัติการต่างๆ ซึ่งมีวิธีการดําเนินการโดยผ่านกระบวนการและเครื่องมือต่างๆ ดังนี้
๑.๑.๑ พัฒนากระบวนการเพื่อการถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจในแผนจั ดการคุณภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ ม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ไปสู่ ส่ ว นราชการในระดั บ ต่ า งๆ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ส่ ว นกลาง ได้ แ ก่
๑๐๖

ส่วนราชการต่างๆ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น ระดับภาค ได้แก่ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค และ
ส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในภูมิภาค ระดับจังหวัด ได้แก่ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดของสํานักงานจังหวัด ซึ่งมีหน้าที่ในการบูรณาการแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เพื่อเป็น
ช่องทางให้ได้มาซึ่งงบประมาณในการดําเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ระดับท้องถิ่น ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการบริหารจัดการ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ไ ด้ รั บ การถ่ า ยโอนภารกิ จ มาจากส่ ว นกลางโดยตรง รวมถึ ง
สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สําหรับกระบวนการสร้างความเข้าใจในเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของแผนฯ ไปสู่ส่วนราชการต่างๆ ในระดับส่วนกลาง ดําเนินการโดยให้มีการแต่งตั้ง
คณะทํางานระดับกระทรวง ซึ่งประกอบด้วย ส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ชี้แจงสาระของแผนฯ
สร้างความเข้าใจ และให้คําแนะนําแก่หน่วยงานปฏิบัติในการจัดทําแผนปฏิบัติการในระดับหน่วยงาน
๑.๑.๒ กํ า หนดรู ป แบบและแนวทางการประชาสั ม พั น ธ์ ส าระของแผนฯ ผ่ า นสื่ อ ที่
เหมาะสมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านบุคคล สื่อมวลชน
ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น เว็บไซต์ และการสร้างเครือข่ายเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารกระจายไปยัง
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถทําหน้าที่
สื่อสารและถ่ายทอดสาระสําคัญๆ ของแผนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิด
ความรู้ ความเข้าใจในสาระของแผนฯ อย่างแท้จริง นําไปสู่ความตระหนัก การยอมรับในแผนฯ และ
นําไปสู่การปฏิบัติ
๑.๑.๓ จัดฝึก อบรมและให้ ค วามรู้ ใ นการจัดทํ า แผนปฏิบัติ การฯ การกํ าหนดตั วชี้ วั ด
ตลอดจนการเขียนแผนงาน/โครงการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่นให้
สามารถจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในท้องถิ่น ที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
๑.๒ ประสานงาน ชี้แจง และสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานที่เป็นแหล่งเงินงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ดังนี้
1.2.1 ประสานงานและสร้างความเข้าใจกับสํานักงบประมาณ เพื่อให้เห็นความสําคัญของ
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ และให้การสนับสนุนงบประมาณสําหรับการดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ที่กําหนดไว้
1.2.2 ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเข้าใจในการเพิ่ม
บทบาทของกองทุนสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุน
เงินทุนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคประชาชนในการดําเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ
ที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
ตลอดจนมีกลไกและช่องทางที่เอื้อให้ผู้ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมสามารถนําเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
มาใช้ในการเยียวยาปัญหา ฟื้นฟูพื้นที่วิกฤติสิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุวิกฤติ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนได้ทันที

๑๐๗

1.2.3 ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง และประสานเพื่อขอความร่วมมือจากหน่วยงานในต่างประเทศ
ในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
ที่กําหนดไว้ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
๑.๓ สร้างระบบการกํากับ ตรวจสอบและติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
1.3.1 กําหนดให้ตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ผลในการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ในการ
จัดสรรงบประมาณให้กับท้องถิ่น โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสามารถในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมได้รับงบประมาณในอัตราส่วนที่สูงกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีความสัมฤทธิ์
ผลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
1.3.2 สร้ า งระบบการกํ า กั บ การดํ า เนิ น งานตามแผนจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ โดยสร้างเครือข่ายการทํางานระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.3.3 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ทุกภาคีเครือข่าย1เกิดความรู้ ความเข้าใจในสาระสําคัญของแผนฯ รวมทั้งสนับสนุน
และกระตุ้นให้มีการสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อน ติดตาม และตรวจสอบผลการดําเนินงานตาม
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ อย่างต่อเนื่อง

1

เครือข่าย หมายถึง กลุ่มคนหรือองค์กรที่สมัครใจแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันหรือทํากิจกรรมร่วมกัน โดยมีการ
จัดรูปหรือจัดระเบียบโครงสร้างที่กลุ่มคนหรือองค์กรสมาชิกยังคงมีความเป็นอิสระต่อกัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายในการ
สร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อน ติดตาม และตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕
- ๒๕๕๙ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคประชาชน ชุมชน ประชาคมท้องถิ่น เครือข่ายอนุรักษ์ ภาคเอกชน นักวิชาการ องค์กร
พัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาและสื่อมวลชน โดยในกระบวนการสร้างเครือข่ายให้เกิดขึ้น หน่วยงานรับผิดชอบ
จะต้องมีการดําเนินงานเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจร่วมกัน สร้างการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือด้วยความสมัครใจ และสานความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มเป้าหมายให้แน่นแฟ้น ด้วยการทํากิจกรรมร่วมกันเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง
๑๐๘

๑๐๙

รูปที่ ๔ - ๑ แผนภาพแนวทางการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ไปสู่การปฏิบัติ

๒. ข้ อเ ส น อโ คร งก า ร เ ร่ งด่ วน ( Flagship Project) ข อง แ ผ นจั ด ก า ร คุ ณ ภา พ สิ่ งแ วด ล้ อ ม
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
เป็นโครงการสําคัญเร่งด่วนที่เป็นตัวอย่างในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและ
เกิดการบูร ณาการงานด้านการบริห ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อ มระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ ในรูปแบบของกลุ่มโครงการ รวมทั้งเพื่อใช้
ประกอบการขอสนับสนุนงบประมาณจากแหล่ง เงินทุนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณแผ่นดิน กองทุน
สิ่ง แวดล้ อ ม เงิ นช่ วยเหลื อ จากต่า งประเทศ และอื่ นๆ ซึ่ง ข้อ เสนอโครงการเร่ง ด่ว นที่เ ป็น ตัวอย่า ง
เป็นแผนงานบูรณาการเรื่องต่างๆ รวม ๗ แผนงาน ดังนี้
๒.๑ แผนงานบูรณาการการจัดทําแผนการใช้ที่ดินของชาติ
หลักการและเหตุผล
การใช้ที่ดินของประเทศไทยประสบปัญหาหลายประการ เช่น ปัญหาไร้ที่ดินทํากิน ที่ดิน
ที่ไม่ถูกนํามาใช้ประโยชน์ การบุกรุกที่ดินของรัฐ การสูญเสียพื้นที่ป่า การใช้ที่ดินผิดประเภท ฯลฯ ซึ่งปัญหา
เหล่านี้ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นเพราะขาดการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเป็นระบบ ทําให้ไม่สามารถใช้
ประโยชน์จากที่ดินได้เต็มศักยภาพ เช่น บริเวณพื้นที่สูงที่ควรสงวนรักษาไว้เพื่อเป็นต้นน้ําสําคัญของระบบ
นิเวศ ก็ถูกนําไปใช้เพื่อการเกษตร ทําให้เ กิดปัญหาอุทกภัย และภัยแล้งตามมา ที่ดินเพื่อการเกษตรถูก
นํามาพัฒนาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ที่ดินเพื่อกิจกรรมด้านอุตสาหกรรมที่มีปัญหามลพิษ จนส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ข้างเคียง หรือการขาดแคลนพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง เป็นต้น
ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่ภาครัฐต้องมีการวางแผนการใช้ที่ดินในภาพรวมของประเทศ
เพื่อให้การใช้ที่ดินเกิดประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตาม การวางแผนการใช้ที่ดินของประเทศเป็นแผนงานที่ไม่
สามารถดําเนินการโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลําพังได้ ต้อ งมีก ารบูรณาการกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานด้านป่าไม้ หน่วยงานด้านการเกษตร หน่วยงานด้านการพัฒนา
ความเป็นเมือง หน่วยงานด้านที่อยู่อาศัย และหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินงาน
ของหน่วยงานต่างๆ มีความเป็นเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งให้การดําเนินงานด้านการใช้
ประโยชน์ ที่ดิ นเกิด ประสิ ท ธิ ภาพสู ง สุ ด และเป็น ธรรมกับ ทุก ฝ่า ย ภาครั ฐ จึ ง ต้ อ งมีก ารกํา หนดกลไก
ที่เหมาะสม ได้แก่ การกําหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน การใช้มาตรการภาษีที่ดินแบบต่างๆ หรือการลงทุน
ในสาธารณูปโภคของภาครัฐ การบริหารข้อมูลด้านที่ดิน และการจัดที่ดินให้ผู้ด้อยโอกาส ดังนั้น จึงมีความ
จําเป็น ที่รัฐบาลต้อ งมีก ารจัดทํา แผนการใช้ ที่ดินของประเทศที่ เ ป็นการประสานการดํา เนินงานของ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้มีแผนการใช้ที่ดินของชาติที่กําหนดทิศทางและกรอบการใช้ที่ดินแต่ละประเภทให้
สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่นั้นๆ
๒. เพื่ อ เป็ น กฎเกณฑ์ ของการบริห ารจั ด การที่ ดิน ที่ ทุก หน่ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งใช้ ในการ
ดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
มีแผนการใช้ที่ดินของชาติ

๑๑๐

ความสอดคล้องกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล
(แผนงานที่ ๓.๑ การจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน)
โครงการเร่งด่วน (Flagship Project)
แผนงานบูรณาการการจัดทําแผนการใช้ที่ดินของชาติ ประกอบด้วย โครงการเร่งด่วน ๔
โครงการ วงเงิน ๔๒ ล้านบาท ดังนี้
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดําเนิน
งบประมาณ
หน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
รับผิดชอบ
โครงการ
(ล้านบาท)
สนับสนุน
หลัก
(ปี พ.ศ.)
1. โครงการจัดทําฐานข้อมูลกลางการถือครองทีด่ นิ ที่ใช้ในการกําหนดนโยบายทีด่ นิ ของประเทศ
กิจกรรม
๒๐
มท (ทด.) - กษ
๑
- ดําเนินการออกแบบระบบ เพื่อให้ฐานข้อมูล
(พด. /
(๒๕๕๖)
ฐานข้อมูลกลางที่คํานึงถึง ที่ดินของ
สปก.)
การใช้ประโยชน์เพื่อใช้ใน หน่วยงานต่างๆ
- ทส (สผ.)
การกําหนดนโยบายที่ดิน สามารถเชื่อมโยง
- กห
กันได้ ซึ่งจะ
ของประเทศ
- พม
นําไปสู่การใช้
- พัฒนาระบบการสืบค้น
- กค
ประโยชน์จาก
และเรียกใช้ฐานข้อมูล
- จัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ ฐานข้อมูลทีม่ ี
จําเป็นในการพัฒนาระบบ ประสิทธิภาพ
สูงสุด
ฐานข้อมูล
- ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูล
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
2. โครงการพัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทีด่ นิ
กิจกรรม
๑
๒
ทส (สผ.)
ทุก
- รับฟังความคิดเห็นของทุก เพื่อพัฒนา
(๒๕๕๗)
หน่วยงาน
กฎหมายที่จะ
ภาคส่วนต่อ (ร่าง)
ที่เกี่ยวข้อง
นําไปสู่การบริหาร
พระราชบัญญัติ
จัดการที่ดินที่มี
คณะกรรมการนโยบาย
ประสิทธิภาพ
ที่ดินแห่งชาติ
เป็นธรรมและ
ยั่งยืน

๑๑๑

ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดําเนิน
งบประมาณ
หน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
รับผิดชอบ
โครงการ
(ล้านบาท)
สนับสนุน
หลัก
(ปี พ.ศ.)
๒. โครงการพัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทีด่ นิ (ต่อ)
กิจกรรม (ต่อ)
- นําร่างพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ เสนอสภา
ผู้แทนราษฎร ภายหลัง
ผ่านความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
- จัดทําแผนและดําเนินการ
จัดตั้งสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ
3. โครงการศึกษาและกําหนดเป้าหมายการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ของประเทศ
กิจกรรม
๑๐
ทส (สผ.)
ทุก
๑
- ศึกษาและทบทวนแนวทาง เพื่อกําหนด
หน่วยงาน
(๒๕๕๗)
การพัฒนาประเทศในอนาคต เป้าหมายการใช้
ประโยชน์ที่ดิน
ที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษาและกําหนด
กิจกรรมการใช้ที่ดินเพื่อ ประเภทต่างๆ ให้
สอดคล้องกับ
ตอบสนองต่อทิศทาง
การพัฒนาเศรษฐกิจและ ศักยภาพของทีด่ ิน
และนําไปสู่การ
สังคมของประเทศที่
สร้างรายได้และ
นําไปสู่การสร้างความ
มูลค่าเพิ่มตาม
สมดุลทางธรรมชาติ
รวมทั้งกําหนดเป้าหมาย ศักยภาพของทีด่ ิน
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
และความสมดุล
แต่ละประเภท
ทางธรรมชาติ
- ศึกษาบทบาทและ
เพื่อให้การพัฒนา
เครื่องมือของภาครัฐใน
ประเทศเป็นไป
การบริหารจัดการที่ดินให้ อย่างยั่งยืน
เป็นไปตามเป้าหมายการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน

๑๑๒

ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดําเนิน
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
รับผิดชอบ
โครงการ
(ล้านบาท)
หลัก
(ปี พ.ศ.)
๓. โครงการศึกษาและกําหนดเป้าหมายการใช้ประโยชน์ทดี่ ินของประเทศ (ต่อ)
กิจกรรม (ต่อ)
- พัฒนากลไกทางกฎหมาย
ที่จําเป็นเพื่อรองรับ
เครื่องมือการบริหาร
จัดการที่ดินในด้านต่างๆ
- กําหนดแผนการ
ดําเนินงานที่เหมาะสม
4. โครงการจัดทําแผนการใช้ทดี่ นิ ของชาติ
กิจกรรม
- เพื่อให้มี
๑
๑๐
ทส (สผ.)
- ดําเนินการจัดตั้ง
แผนการใช้
(๒๕๕๘)
คณะอนุกรรมการเฉพาะ
ที่ดินของชาติที่
กิจเพื่อการจัดทําแผนการ
กําหนดทิศทาง
ใช้ที่ดินของชาติ
และกรอบการ
- รวบรวม ศึกษาและ
ใช้ที่ดินแต่ละ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการ
ประเภทให้
จัดทําแผนการใช้ที่ดิน
สอดคล้องกับ
ของชาติ
ศักยภาพของ
- จัดทําแผนการใช้ที่ดิน
พื้นที่นั้นๆ
ของชาติ โดยผ่านการรับ
ฟังความคิดเห็นจากผู้มี - เพื่อเป็น
ส่วนได้ส่วนเสีย
กฎเกณฑ์ของ
การบริหาร
จัดการที่ดินที่
ทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องใช้
ในการ
ดําเนินงาน

๑๑๓

หน่วยงาน
สนับสนุน

- กษ
(พด./สปก.)
- มท
- กห
- พม
- กค
- นร

๒.๒ แผนงานบูรณาการการฟืน้ ฟูพนื้ ทีป่ า่ ไม้โดยใช้ระบบพันธบัตรป่าไม้
หลักการและเหตุผล
การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปของการบุกรุกพื้นที่
ป่าสงวนเพื่อทําการเกษตร การบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย และเพื่อการจับจองที่ดินเพื่อนําไปออกเอกสาร
สิทธิ์ ซึ่งการสูญเสียพื้นป่าไม้อย่างกว้างขวางเช่นนี้ได้กลายเป็นต้นเหตุของปัญหาอื่นๆ ตามมา และได้สร้างความ
สูญเสียเป็นมูลค่ามหาศาล เช่น ปัญหาอุทกภัย ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัญหา
ดินถล่ม และปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น แม้ว่ารัฐบาลได้มีการดําเนินงานป้องกัน
การบุกรุกพื้นที่ป่าหรือการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้มาเป็นเวลาหลายทศวรรษ แต่ก็ไม่สามารถรักษาความสมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศป่าไม้ไว้ได้ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และปัญหา
สังคม รัฐบาลจึงควรเร่งดําเนินการเพิ่มพื้นที่ป่าให้กลับคืนสู่สภาวะสมดุล และกําหนดกลไกใหม่ๆ ในการเร่ง
ระดมทรัพยากร โดยให้ภาคประชาชน ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพิทักษ์พื้นที่ป่าให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
พันธบัตรป่าไม้ เป็นมาตรการทางการคลังอย่างหนึ่งในการระดมทุนจากภาคประชาชน ตาม
หลักการ PES (Payment for Ecosystem Services) เพื่อให้ประเทศมีทรัพยากรธรรมชาติที่เพียงพอในการ
รักษาพื้นที่ป่าไม้ โดยประชาชนที่ได้ประโยชน์จากป่า หรือระบบนิเวศจะต้องร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วย
ซึ่งผู้ที่ได้รับประโยชน์จากป่าไม้หรือรายได้จากป่าไม้ที่จะนํามาใช้เพื่อจ่ายผลตอบแทนให้นักลงทุนในพันธบัตร
ป่าไม้อาจประกอบด้วย ๑) รายได้จากการทําไม้อย่างยั่งยืน ๒) รายได้จากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เช่น จากการขายคาร์บอนเครดิต เป็นต้น ๓) รายได้จากผู้ใช้น้ํารายใหญ่ เช่น ภาคอุตสาหกรรม หรือภาคการ
ผลิตไฟฟ้า เป็ นต้น ๔) รายได้จากงบประมาณแผ่นดิ นด้ านการป้ องกันปัญหาอุ ทกภั ยและภั ยแล้ง และ
๕) รายได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการดําเนินงานด้านพันธบัตรป่าไม้
เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน จึงจําเป็นต้องดําเนินการเชิงบูรณาการระหว่างหลายหน่วยงาน
ด้วยกัน เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงมหาดไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาระบบพันธบัตรป่าไม้ที่เหมาะสมกับประเทศไทย
๒. เพื่อจัดทําแผนแม่บทการดําเนินงานด้านพันธบัตรป่าไม้
ตัวชี้วัด
มีแผนแม่บทการดําเนินงานด้านพันธบัตรป่าไม้
ความสอดคล้องกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (แผนงานที่
๒.๑ การสงวนรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน)
โครงการเร่งด่วน (Flagship Project)
แผนงานบูรณาการการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ โดยใช้ระบบพันธบัตรป่าไม้ ประกอบด้วย โครงการ
เร่งด่วน ๓ โครงการ วงเงิน ๒๓ ล้านบาท ดังนี้

๑๑๔

ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดําเนิน งบประมาณ
หน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
รับผิดชอบ
โครงการ (ล้านบาท)
สนับสนุน
หลัก
(ปี พ.ศ.)
1. โครงการศึกษารูปแบบระบบพันธบัตรป่าไม้และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่เหมาะสมกับประเทศไทย
กิจกรรม
ทส (ปม. / - กษ
๑๐
๑
- ศึกษาและทบทวนรูปแบบ - เพื่อกําหนด
อส. / สผ. / - กค
รูปแบบระบบ
(๒๕๕๕)
ระบบพันธบัตรป่าไม้ที่
ออป.)
พันธบัตรป่าไม้
ดําเนินการในต่างประเทศ
และแนวทางการ
เพื่อนํามาปรับใช้ให้
ดําเนินงาน
เหมาะสมกับประเทศไทย
พันธบัตรป่าไม้ที่
- ศึกษารูปแบบการใช้
เหมาะสมกับ
ประโยชน์จากป่าไม้ของ
ประเทศไทย
ประเทศไทย และศักยภาพ
- เพื่อให้ทราบ
ในการจัดเก็บรายได้
แนวทางในการหา
รายได้จากการ
เพิ่มพื้นที่ป่าไม้
และนํามาเป็น
ผลตอบแทน
สําหรับผู้ที่ลงทุน
ในพันธบัตรป่าไม้
2. โครงการศึกษาและพัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้านพันธบัตรป่าไม้
กิจกรรม
๑
๓
ทส (ปม. /
เพื่อพัฒนากฎหมาย
- รวบรวมศึกษากฎหมายที่
ทุก
(๒๕๕๕)
อส. / สผ.) หน่วยงาน
เกี่ยวข้องและขั้นตอนทาง ที่จะนําไปสู่การ
กฎหมาย เพื่อสนับสนุนการ ดําเนินงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินงานจัดทําพันธบัตร พันธบัตรป่าไม้ ที่มี
ประสิทธิภาพ เป็น
ป่าไม้
- ศึกษารูปแบบองค์กร และ ธรรมและยั่งยืน
การดําเนินงานของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบการ
ดําเนินงานพันธบัตรป่าไม้
- ดําเนินการจัดตั้ง
คณะกรรมการพันธบัตร
ป่าไม้แห่งชาติ

๑๑๕

ระยะเวลา
ดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
โครงการ
(ปี พ.ศ.)
๓. โครงการจัดทําแผนแม่บทการดําเนินงานด้านพันธบัตรป่าไม้
กิจกรรม
- เพื่อให้มีแผน
๒
- ดําเนินการจัดตั้ง
(๒๕๕๖ –
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ แม่บทการ
ดําเนินงานด้าน
๒๕๕๗)
เพื่อการจัดทําแผนแม่บท
พันธบัตรป่าไม้
การดําเนินงานด้าน
แห่งชาติที่
พันธบัตรป่าไม้
กําหนดทิศทาง
- รวบรวมข้อมูล ศึกษาและ
และแผนการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการ
ดําเนินงานด้าน
จัดทําแผนแม่บทการ
พันธบัตรป่าไม้ที่
ดําเนินงานด้านพันธบัตร
เหมาะสมและ
ป่าไม้
สอดคล้องกับ
- ระดมความคิดเห็นจาก
ศักยภาพของพื้นที่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึงสาระ
สําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงาน - เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางการ
ด้านพันธบัตรป่าไม้
- ดําเนินการจัดทําแผนแม่บท ดําเนินงานด้าน
พันธบัตรป่าไม้ที่
การดําเนินงานด้าน
ทุกหน่วยงาน
พันธบัตรป่าไม้
ที่เกี่ยวข้องใช้ใน
- รับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
การดําเนินงาน
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องถึง
สาระสําคัญของแผนแม่บท
การดําเนินงานด้าน
พันธบัตรป่าไม้
- นําแผนแม่บทการ
ดําเนินงานด้านพันธบัตร
ป่าไม้เสนอต่อคณะกรรมการ
พันธบัตรป่าไม้แห่งชาติ
และคณะรัฐมนตรีเพื่อขอ
ความเห็นชอบ
- นําเสนอผลการดําเนินงาน
ต่อคณะกรรมการพันธบัตร
ป่าไม้แห่งชาติทุกปี
๑๑๖

หน่วยงาน
งบประมาณ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(ล้านบาท)
สนับสนุน
หลัก

๑๐

ทส (ปม. / - กษ
อส. / สผ. / - กค
ออป.)

๒.๓ แผนงานบูรณาการการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
หลักการและเหตุผล
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเป็นปัญหาที่สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ชายฝั่งเป็นอย่างมาก และ
ได้ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งต้องมีการศึกษาอย่างถ่องแท้ถึง
สาเหตุที่แท้จริง และมีวิธีดําเนินการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
เป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลายประเภท อาทิ การมีสิ่งปลูกสร้างยื่นออกไปในทะเลที่นําไปสู่
การเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ํา การสร้างถนนเลียบชายฝั่ง การเปลี่ยนทางการไหลของตะกอนดิน ฯลฯ
ดังนั้น การดําเนินการแก้ไขปัญหาจึงต้องอาศัยความร่วมมือของหลายหน่วยงาน เช่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น เพื่อให้แนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเชิงบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
2. เพื่อกําหนดแนวทางการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด
มีแผนแม่บทการบริหารจัดการการกัดเซาะชายฝั่งเชิงบูรณาการในระดับพื้นที่
ความสอดคล้องกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (แผนงานที่
๒.๑ การสงวนรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และแผนงานที่ ๒.๒ การฟื้นฟูและส่งเสริม
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ)
โครงการเร่งด่วน (Flagship Project)
แผนงานบูรณาการการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ประกอบด้วย โครงการเร่งด่วน ๔
โครงการ วงเงิน ๕๒ ล้านบาท ดังนี้

๑๑๗

ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดําเนิน
งบประมาณ
หน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
รับผิดชอบ
โครงการ
(ล้านบาท)
สนับสนุน
หลัก
(ปี พ.ศ.)
1. โครงการศึกษาหาสาเหตุและสภาพปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ชายฝั่ง
กิจกรรม
๒
เพื่อกําหนด
๒๐
ทส (ทช. / - มท (ยผ. /
- ศึกษาและวิเคราะห์
(๒๕๕๕ - ๒๕๕๖)
แนวทางและ
ทธ.)
รายละเอียดของปัญหา
อปท.)
ตลอดจนสาเหตุของปัญหา มาตรการการ
- คค (จท.)
การกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อ แก้ไขปัญหาการ
พิจารณาทางเลือกในการ กัดเซาะชายฝั่งที่
เหมาะสมและ
กําหนดแนวทางและ
มาตรการการแก้ไขปัญหา สอดคล้องกับ
ที่เหมาะสมและสอดคล้อง สภาพปัญหาของ
กับสภาพปัญหา โดยการมี พื้นที่นั้นๆ และ
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้สามารถ
- ศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อ พัฒนาและใช้
กําหนดเกณฑ์การจําแนก ประโยชน์พื้นที่
ชายฝั่งในการ
ประเภทพื้นที่ชายฝั่งให้
พัฒนาเศรษฐกิจ
สอดคล้องกับแนวโน้ม
และสังคมของ
ความสําคัญ และความ
รุนแรงของการเกิดปัญหา ประเทศได้อย่าง
ยั่งยืน
การกัดเซาะชายฝั่ง
- จัดลําดับความสําคัญของ
พื้นที่ชายฝั่งทะเลทั่วประเทศ
ตามระดับความรุนแรงและ
ความเร่งด่วนของพื้นที่ที่มี
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
หรือมีแนวโน้มที่จะเกิด
ปัญหาขึ้นในอนาคต
- กําหนดเขตการใช้ที่ดิน
บริเวณชายฝั่ง และ
มาตรการควบคุมการใช้
ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่ง
โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในพื้นที่และผู้มสี ่วน
ได้ส่วนเสียที่จะได้รับ
ผลกระทบโดยตรง
๑๑๘

ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดําเนิน
งบประมาณ
หน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
รับผิดชอบ
โครงการ
(ล้านบาท)
สนับสนุน
หลัก
(ปี พ.ศ.)
2. โครงการพัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
กิจกรรม
ทุก
๒
ทส (ทช.)
๑
เพื่อพัฒนา
- ศึกษาและทบทวน
(๒๕๕๖)
กฎหมายที่จะ
กฎหมายที่มีอยู่และที่
หน่วยงานที่
นําไปสู่การ
เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง
ป้องกันและแก้ไข
- วิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง และ ปัญหาการ
กําหนดกลไกการบังคับใช้ กัดเซาะชายฝั่ง
กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อ อย่างเหมาะสม
สนับสนุนการป้องกันและ และมีประสิทธิภาพ
ในการบังคับใช้
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง โดยผ่านการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน
3. โครงการฟืน้ ฟูและรักษาระบบนิเวศชายฝัง่ ทะเล
กิจกรรม
๑๐
๒
- รวบรวมข้อมูลสถานภาพ - เพื่อป้องกัน
- ทส (ทช. /
ทุก
พื้นที่ที่มีความ
(๒๕๕๖ ปัจจุบันของทรัพยากร
ทธ.)
หน่วยงานที่
เสี่ยงต่อการถูก
๒๕๕๗)
ชายฝั่งทะเล
- มท (ยผ. / เกี่ยวข้อง
กัดเซาะชายฝั่ง
อปท.)
- ศึกษา วิเคราะห์ และ
ทะเล โดยการ
ประเมินศักยภาพของ
- คค (จท.)
อนุรักษ์
ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
ทรัพยากรธรรม
ทั่วประเทศ
ชาติบริเวณ
- กําหนดแนวทางและ
มาตรการจัดการพื้นที่เพื่อ พื้นที่ชายฝั่ง
ป้องกันปัญหาการกัดเซาะ ทะเล
ชายฝั่งและการพังทลาย - เพื่อรักษาระบบ
นิเวศชายฝั่ง
ตามแนวชายฝั่งทะเล
รวมทั้งแนวทางและมาตรการ ทะเล
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
บริเวณพื้นที่ที่มีปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่ง เพื่อรักษา
ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
เช่น ป่าชายเลน ปะการัง
และหญ้าทะเล เป็นต้น
๑๑๙

ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดําเนิน
งบประมาณ
หน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
รับผิดชอบ
โครงการ
(ล้านบาท)
สนับสนุน
หลัก
(ปี พ.ศ.)
4. โครงการจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการการกัดเซาะชายฝัง่ ทะเลเชิงบูรณาการในระดับพืน้ ที่
กิจกรรม
๓
๒๐
ทส (ทช. / - มท (ยผ. /
- ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย - เพื่อกําหนด
(๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)
แนวทางและ
ทธ.)
เกี่ยวกับสภาพปัญหาและ
อปท.)
มาตรการ
สาเหตุของการ
- คค (จท.)
เปลี่ยนแปลงสภาพชายฝั่ง จัดการป้องกัน
- อพช.
แก้ไข และฟื้นฟู
ทะเลในแต่ละพื้นที่ ตาม
พื้นที่ที่มีปัญหา
การจําแนกประเภทและ
การกัดเซาะ
ลําดับความสําคัญ
ชายฝั่งได้อย่าง
- กําหนดแนวทางจัดการ
เหมาะสมและ
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล
สอดคล้องกับ
และมาตรการผังเมืองใน
สภาพพื้นที่
ระดับพื้นที่ โดยการมีส่วน
นั้นๆ โดย
ร่วมระหว่างหน่วยงาน
กระบวนการมี
ส่วนกลางและหน่วยงาน
ส่วนร่วมจากทุก
ระดับพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
ภาคส่วน
ตลอดจนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และชุมชนใน - เพื่อให้พื้นที่
ชายฝั่งทะเลที่
พื้นที่
ประสบปัญหา
- จัดทําแผนแม่บทการ
บริหารจัดการการกัดเซาะ การกัดเซาะ
ชายฝั่งในระดับพื้นที่โดย
ชายฝั่งกลับคืนสู่
ผ่านการรับฟังความ
สมดุลธรรมชาติ
คิดเห็นจากผู้มสี ่วนได้ส่วน
หรือสามารถใช้
เสียในพื้นที่ และทุกภาค
ประโยชน์พื้นที่
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
ชายฝั่งในการ
พัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมของ
ประเทศได้
อย่างยั่งยืน

๑๒๐

๒.๔ แผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนกลไกต่างๆ และผลักดัน
ให้นโยบายและมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้ เพื่อนําไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ให้การรับรองสิทธิและ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ไว้ อ ย่ า งชั ด เจนและได้ มี ก ารกระจายอํ า นาจด้ า นการบริ ห ารจั ด การและการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ อปท. ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยกําหนดให้ อปท. ต้องจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น กําจัดมูลฝอยและน้ําเสีย จัดการสิ่งแวดล้อมและ
มลพิษต่างๆ รวมทั้งคุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงแผนปฏิบัติการ
กําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และแผนปฏิบัติการ
กําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา จาก
แผนที่กําหนดการถ่ายโอนภารกิจกว่า ๓๐๐ ภารกิจ ปัจจุบันสามารถถ่ายโอนภารกิจได้ไม่ถึง ๓ ใน ๔ หรือ
ต่ํากว่าร้อยละ ๗๕ โดยเฉพาะกลุ่ มภารกิ จด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครอง ดูแลและ
บํารุงรักษาป่า การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ พบว่าเป็นกลุ่มภารกิจที่ถ่ายโอนได้น้อยมาก ประกอบ
กับข้อจํากัดของ อปท. ด้านศักยภาพและองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทําให้การ
ขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามกรอบของกฎหมายและความต้องการ
ของประชาชนได้มากนัก
ดังนั้น การเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จึงเป็นแนวทางสําคัญที่จะผลักดันให้นโยบายและมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย นอกจากการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว การสร้างเครือข่ายการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่าง
หน่วยงานสิ่งแวดล้อมระดับส่วนกลาง หน่วยงานสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค และเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมใน
ระดับท้องถิ่นเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร หลักปฏิบัติในการดําเนินงาน
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และตัวอย่างการทํางานระหว่างพื้นที่ต่างๆ รวมถึงการติดตามการดําเนินงาน
ในแต่ละพื้นที่ด้วย
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง มีความเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับสภาพของพื้นที่
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างเครือข่ายการทํางานร่วมกับหน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานส่วนภูมิภาค
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด
- มีแผนงานด้านการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- มีระบบเครือข่ายการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
๑๒๑

ความสอดคล้องกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาคนและสังคมมีสํานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (แผนงานที่ ๖.๒
การพัฒนาและกระตุ้นบทบาทของภาคีเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
โครงการเร่งด่วน (Flagship Project)
แผนงานบู ร ณาการการพั ฒ นาศั ก ยภาพองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการจั ด การ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย โครงการเร่งด่วน ๓ โครงการ วงเงิน ๗๐ ล้านบาท ดังนี้
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดําเนิน งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
รับผิดชอบ
โครงการ (ล้านบาท)
หลัก
(ปี พ.ศ.)
1. โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสิง่ แวดล้อม
กิจกรรม
๒๐
ทส (สส. /
๓
- เพื่อสร้าง
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้
คพ. / สผ.
เครือข่ายองค์กร (๒๕๕๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
/ สป.ทส.)
๒๕๕๗)
ปกครองส่วน
ร่วมสร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนข้อมูลและระบบ ท้องถิ่นด้านการ
จัดการ
การรายงานสถานการณ์
สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
- มีฐานข้อมูลและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ผ่าน
ระบบการ
ช่องทางสื่อที่ประชาชน
รายงาน
สามารถเข้าถึงข้อมูลและ
สถานการณ์
รับทราบสถานการณ์
ทรัพยากร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่นได้
คุณภาพ
อย่างสะดวกและรวดเร็ว
สิ่งแวดล้อม
- พัฒนาและจัดทําฐานข้อมูล
ระดับท้องถิ่น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่น
- พัฒนาระบบการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่าง อปท. ต่างๆ
โดยเน้นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การทํางานของ
แต่ละพื้นที่

๑๒๒

หน่วยงาน
สนับสนุน

- มท
(อปท.)
- อพช.

ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดําเนิน งบประมาณ
หน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
รับผิดชอบ
โครงการ (ล้านบาท)
สนับสนุน
หลัก
(ปี พ.ศ.)
2. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
กิจกรรม
๒๐
ทส (สส. / - มท
๓
- พัฒนาหลักสูตรที่เป็นแนวคิด เพื่อเสริมสร้าง
คพ. / สผ. (อปท.)
(๒๕๕๖ และความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับ ทักษะบุคลากร
/ สป.ทส.) - อพช.
๒๕๕๘)
การดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ขององค์กร
ปกครองส่วน
โดยเน้นเรื่องการรักษาและ
ฟื้นฟูคุณภาพน้ํา การจัดการ ท้องถิ่นในการมี
ขยะมูลฝอยชุมชน และมลพิษ บทบาทและ
ปฏิบัติหน้าที่ใน
ต่างๆ เพื่อให้มคี วามรู้ความ
การบริหารจัดการ
เข้าใจต่อแนวคิดและความรู้
สิ่งแวดล้อมที่
พื้นฐานที่เกี่ยวกับการ
ได้รับการกระจาย
ดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม อํานาจจาก
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ส่วนกลางได้อย่าง
ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เพือ่ ถูกต้อง
เป็นการต่อยอดองค์ความรู้
ด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นการ
ให้ความรู้เชิงลึกเฉพาะด้าน ซึ่ง
จะนําไปสู่การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่
สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรมและสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาของพื้นที่
อันจะนําไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
- จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและศึกษา
ดูงาน อปท. ต้นแบบ
(Best Practice)
ที่ประสบผลสําเร็จในการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
๑๒๓

ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดําเนิน งบประมาณ
หน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
รับผิดชอบ
โครงการ (ล้านบาท)
สนับสนุน
หลัก
(ปี พ.ศ.)
3. โครงการศึกษาและพัฒนาระบบโครงข่ายการทํางานเพือ่ การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับพืน้ ที่
กิจกรรม
๓๐
ทส (สส. / - มท
๔
- เพื่อพัฒนา
- สร้างเครือข่ายผู้นําการ
คพ. / สผ. (อปท.)
เปลี่ยนแปลงด้านการจัดการ ทักษะและสร้าง (๒๕๕๖ / สป.ทส.) - อพช.
๒๕๕๙)
ความรู้ความ
สิ่งแวดล้อมชุมชน โดยจัด
เข้าใจด้านการ
อบรมเพิ่มพูนศักยภาพผู้นํา
จัดการ
ท้องถิ่น
สิ่งแวดล้อม
- พัฒนาศักยภาพในการ
ให้กับผู้นํา
ประสานและบูรณาการการ
ท้องถิ่นที่จะ
ดําเนินงานในระดับจังหวัด
นําไปสู่การสร้าง
และท้องถิ่น โดยสร้าง
โครงข่ายการ
เครือข่ายเพื่อให้มีการ
ทํางานเพื่อการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
แก้ไขปัญหา
หน่วยงานในพื้นที่ และ
ผลักดันการกําหนดโครงการ สิ่งแวดล้อมใน
และแผนงานการอนุรักษ์และ ระดับพื้นที่
- เพื่อส่งเสริมและ
แก้ไขปัญหาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ พัฒนาศักยภาพ
ของ อปท. ด้าน
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
การบริหาร
จังหวัด กลุ่มจังหวัด และ
จัดการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สิ่งแวดล้อมอย่าง
- พัฒนาศักยภาพในการ
บูรณาการ
ประสานและบูรณาการการ
รวมถึงมีการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้
เชื่อมโยงในทุกระดับ โดยให้ ทํางานที่
ประสาน
ส่วนกลางเป็นหน่วยงาน
สอดคล้องกัน
ถ่ายทอดและให้คําปรึกษา
- เพื่อเสริมสร้าง
ส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงาน
ขับเคลื่อนและเชื่อมประสาน ความสัมพันธ์
ระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่น และมีวัฒนธรรม
การทํางานเป็น
ทีมให้กับองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๑๒๔

๒.๕ แผนงานบูรณาการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการวิเคราะห์และประเมินผล
กระทบสิง่ แวดล้อม
หลักการและเหตุผล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดําเนินการด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายใต้พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีการประกาศกําหนดประเภทและขนาด
ของโครงการที่ ต้ อ งจั ด ทํ า รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มรวม ๓๔ ประเภทโครงการ
จากประสบการณ์ที่ผ่านมา พบว่าระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีปัญหาหลาย
ประการ ทั้งในเรื่องของการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เนื้อหาในรายงานฯ การ
พิจ ารณารายงานฯ การยอมรับของประชาชน รวมทั้งกระบวนการติดตาม ตรวจสอบการปฏิ บัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการ
พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งสํานักงานฯ ได้ดําเนินการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง ระบบการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม เมื่ อ ปี
พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยได้วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค จัดประชุมหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้ประกอบการ
เจ้าของโครงการพัฒนาภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน รวมทั้งได้นําเสนอแนวทางในการปรับปรุงระบบ
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งสํานักงานฯ ได้นําข้อเสนอแนะมาพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น ปรับปรุงประเภทและขนาดโครงการ กิจกรรมที่ต้องจัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การกระจายอํานาจการพิจารณา
รายงาน การพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ในการประเมินผลกระทบทางด้านคุณภาพอากาศ จัดทํา
แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมและทางด้านสุขภาพ
เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริบทด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีการขยายตัวมากขึ้น
เช่น การประเมินผลกระทบทางสุขภาพตามที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ ความจําเป็นในการพัฒนาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปสู่การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA) จําเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งกระบวนการ ดังนั้น สํานักงานฯ จึงจัดทํา
แผนงานบูรณาการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นกลไกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เป็นที่ยอมรับในฐานะเป็นเครื่องมือที่ช่วยป้องกันและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นกลไก
ในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล
ประชาชนมีความเชื่อมั่น และเป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น
๒. เพื่อเสริมสร้างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในระบบการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

๑๒๕

ตัวชี้วัด
- มีระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
เพื่อใช้เป็นกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและ
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
- มีภาคีเครือข่ายที่ทราบและเข้าใจความสําคัญของการดําเนินกิจกรรม/โครงการใน
ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม
ความสอดคล้องกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนในทุกระดับ (แผนงาน
ที่ ๔.๑ การจัดการมลพิษ)
โครงการเร่งด่วน (Flagship Project)
แผนงานบูรณาการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการวิเคราะห์และประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย โครงการเร่งด่วน ๓ โครงการ วงเงิน ๔๔๐ ล้านบาท ดังนี้
ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดําเนิน งบประมาณ
หน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
รับผิดชอบ
โครงการ (ล้านบาท)
สนับสนุน
หลัก
(ปี พ.ศ.)
๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบ
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการประเมินผลกระทบทางสุขภาพและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม
- เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
๓๔๐
ทส (สผ.)
ทุก
๔
- จัดทําแนวทางการ
ประสิทธิภาพการ
หน่วยงาน
(๒๕๕๕ พิจารณารายงานการ
พิจารณารายงานการ
๒๕๕๘)
วิเคราะห์ผลกระทบ
ที่เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม และระบบ
- ปรับปรุงประเภทและ
การวิเคราะห์ผลกระทบ
ขนาดโครงการ
สิ่งแวดล้อมให้เป็นกลไก
กิจกรรมที่ต้องจัดทํา
ในการบริหารจัดการ
รายงานการวิเคราะห์
ทรัพยากร
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและ
รายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างมี
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
- การจัดทําฐานข้อมูล
ประสิทธิภาพ มีการ
ด้านการวิเคราะห์
เปิดเผยข้อมูล
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ประชาชนมีความ
เชื่อมั่น และเป็นไปด้วย
ความรวดเร็วยิ่งขึ้น

๑๒๖

ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดําเนิน งบประมาณ
หน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
รับผิดชอบ
โครงการ (ล้านบาท)
สนับสนุน
หลัก
(ปี พ.ศ.)
๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบ
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการประเมินผลกระทบทางสุขภาพและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
กิจกรรม (ต่อ)
- พัฒนาการมีส่วนร่วม - เพื่อพัฒนาภาคี
เครือข่ายให้มีสว่ นร่วม
ของประชาชนในการ
ในการวิเคราะห์
วิเคราะห์ผลกระทบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
- พัฒนาการประเมินผล
กระทบทางสุขภาพใน
การวิเคราะห์ผล
กระทบสิ่งแวดล้อม
๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
เสริมสร้างเครือข่ายด้านการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
๘๐
ทส (สผ.)
ทุก
๔
- จัดทําคู่มือในการ
หน่วยงาน
(๒๕๕๕ ติดตาม ตรวจสอบการ ในการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
๒๕๕๘)
ปฏิบัติตามมาตรการ
ที่เกี่ยวข้อง
ตามมาตรการป้องกัน
ป้องกันและแก้ไข
และแก้ไขผลกระทบต่อ
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
- จัดทําคู่มือในการตรวจ - พัฒนากลไกความ
ประเมินด้าน
ร่วมมือในการติดตาม
สิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
(Environmental
ตามมาตรการป้องกัน
Audit)
และแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
๓. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
กิจกรรม
๒๐
- ทส (สผ.)
๔
- เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
- พัฒนาแนวทางการ
ทุก
- นร (สศช.) หน่วยงาน
(๒๕๕๕ ประสิทธิภาพการ
ประเมินสิ่งแวดล้อม
๒๕๕๘)
ประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง
ระดับยุทธศาสตร์

๑๒๗

๒.๖ แผนงานบูรณาการการจัดการลุ่มน้ํา
หลักการและเหตุผล
ปั จ จุ บั น ปั ญ หาเรื่ อ งน้ํ า นั บ เป็ น ปั ญ หาที่ มี ค วามสํ า คั ญ ในระดั บ ชาติ เนื่ อ งจากน้ํ า เป็ น
ทรัพยากรที่มีความจําเป็นในการดํารงชีวิตและเป็นปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ แม้ว่าการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําที่ผ่านมาได้ดําเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน และมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา
เฉพาะพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ จึงทําให้ประเทศไทยยังคงประสบปัญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค และ
ปัญหาการบริ หารจั ด การเพื่อ ให้มีการจัดสรรปันส่ว นการใช้ น้ําอย่างทั่ วถึง เท่าเที ย มกั นในทุ กภู มิภ าค
ขณะเดียวกันยังมีปัญหาเรื่องอุทกภัย ภัยแล้ง และมลพิษทางน้ําที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และนับวันจะ
ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ตามการเพิ่มขึ้นของประชากร และการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ด้วยเหตุนี้ การแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ําอย่างบูรณาการ จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่ภาครัฐจะต้อง
เร่งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําให้เป็นไปในลักษณะบูรณาการทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ําหลัก เพื่อให้
สามารถสนองตอบความต้องการใช้น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และกิจกรรม
ต่อเนื่องต่างๆ และเพื่อให้การใช้ทรัพยากรน้ําเกิดประโยชน์สูงสุด โดยในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ของประเทศ ต้องมีการบูรณาการกิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานด้านการจัดการ
น้ําอุปโภคบริโภค หน่วยงานด้านป่าไม้ หน่วยงานด้านการเกษตร หน่วยงานด้านการพัฒนาความเป็นเมือง
หน่วยงานด้านที่อยู่อาศัย และหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น เพื่อให้การดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ
มีความเป็นเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะนําไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ
อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการลุ่มน้ําทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ําอย่างบูรณาการ
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุด เหมาะสม
และสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
ตัวชี้วัด
มีระบบการบริหารจัดการลุ่มน้ําอย่างบูรณาการในระดับประเทศทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ํา
ความสอดคล้องกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล
(แผนงานที่ ๓.๒ การจัดสรรทรัพยากรน้ําอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน)
โครงการเร่งด่วน (Flagship Project)
แผนงานบูรณาการการจัดการลุ่มน้ํา ประกอบด้วย โครงการเร่งด่วน ๔ โครงการ วงเงิน ๗๕
ล้านบาท ดังนี้

๑๒๘

ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดําเนิน
งบประมาณ
หน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
รับผิดชอบ
โครงการ
(ล้านบาท)
สนับสนุน
หลัก
(ปี พ.ศ.)
1. โครงการจัดทําฐานข้อมูลการใช้น้ําในระดับลุ่มน้ําย่อยที่ใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําอย่าง
บูรณาการ
กิจกรรม
๒๐
ทส (ทน. /
ทุก
๒
- จัดทําฐานข้อมูลการใช้น้ํา เพื่อให้มี
ทบ.)
หน่วยงาน
(๒๕๕๕ ในระดับลุ่มน้ําย่อย เพื่อ ฐานข้อมูลการใช้
ที่เกี่ยวข้อง
๒๕๕๖)
ประโยชน์ในการควบคุม น้ําในระดับ
และกํากับการใช้น้ําใน
ลุ่มน้ําย่อยและ
แต่ละลุ่มน้ําตามลําดับ
ทะเบียนแหล่งน้ํา
ความสําคัญ พร้อมทั้ง
ธรรมชาติ เพื่อใช้
จัดทําทะเบียนแหล่งน้ํา ประโยชน์ในการ
ธรรมชาติ เพื่อปรับปรุง พัฒนาระบบ
แหล่งน้ําให้เหมาะสมกับ บริหารจัดการ
ระบบนิเวศ และความ
ลุ่มน้ําอย่าง
ต้องการของชุมชน
บูรณาการทั้ง
- กําหนดสัดส่วนการใช้น้ํา ประเทศ
ในแต่ละกิจกรรม โดยผ่าน
กระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในกิจกรรมต่างๆ
- ดําเนินการออกแบบระบบ
ฐานข้อมูลทีค่ ํานึงถึงการ
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการลุ่มน้ํา
ของประเทศอย่าง
บูรณาการ
- พัฒนาระบบการสืบค้น
และเรียกใช้ฐานข้อมูล
- จัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีที่
จําเป็นในการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
- ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูล
ไปยังกลุ่มเป้าหมาย

๑๒๙

ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดําเนิน
งบประมาณ
หน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
รับผิดชอบ
โครงการ
(ล้านบาท)
สนับสนุน
หลัก
(ปี พ.ศ.)
2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งและขีดความสามารถของกลุ่มเครือข่ายลุ่มน้ําเพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา
กิจกรรม
๒๐
ทส (ทน.)
ทุก
๒
- สนับสนุนและส่งเสริมให้ เพื่อสร้างความ
หน่วยงาน
(๒๕๕๖ ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วน เข้มแข็งและเพิ่ม
ที่เกี่ยวข้อง
๒๕๕๗)
ร่วมในการบริหารจัดการ ศักยภาพของกลุ่ม
ลุ่มน้ําในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ เครือข่ายลุ่มน้าํ ใน
กระบวนการตัดสินใจ การ การบริหารจัดการ
ร่วมผลประโยชน์และการ ทรัพยากรน้ํา
ร่วมกระบวนการพัฒนา
- สร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายลุ่มน้าํ โดยให้มี
การจัดประชุมเครือข่าย
ลุ่มน้ําอย่างน้อยปีละ
๑ ครั้ง เพื่อติดตาม
สถานการณ์ของแต่ละ
ลุ่มน้ํา พร้อมทัง้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เครือข่ายในลุ่มน้ําอื่นๆ
- เพิ่มขีดความสามารถ
ให้กับเครือข่ายลุ่มน้ํา โดย
การจัดฝึกอบรมให้เกิด
องค์ความรู้ด้านทรัพยากร
น้ํากับเครือข่ายลุ่มน้ํา
3. โครงการพัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
กิจกรรม
๑
๕
ทส (ทน. /
เพื่อพัฒนากฎหมาย
- เร่งรัดการจัดทํา
ทุก
(๒๕๕๕)
ทบ. / สผ.) หน่วยงานที่
และกฎระเบียบที่
พระราชบัญญัติการ
บริหารจัดการทรัพยากร เกี่ยวข้องที่จะ
เกี่ยวข้อง
นําไปสู่การบริหาร
น้ําแห่งชาติ โดยเปิด
โอกาสให้ผู้มสี ว่ นได้ส่วน จัดการทรัพยากรน้ํา
เสียและภาคีทเี่ กี่ยวข้อง ที่มีประสิทธิภาพ
เป็นธรรมและยั่งยืน
เข้ามามีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอน
๑๓๐

ระยะเวลา
ดําเนิน
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
โครงการ
(ล้านบาท)
(ปี พ.ศ.)
๓. โครงการพัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ํา (ต่อ)
กิจกรรม (ต่อ)
- ปรับปรุงอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการลุ่มน้ํา
เพื่อให้มีอํานาจในการ
กําหนดนโยบายการ
บริหารจัดการทุก
ทรัพยากรในพืน้ ที่ลุ่มน้ําได้
เช่น การปรับปรุง
กฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
4. โครงการจัดทําแผนแม่บทโครงสร้างพืน้ ฐานด้านทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ
กิจกรรม
๓๐
๒
- ดําเนินการศึกษาวิจัยเพื่อ - เพื่อให้มีแผน
แม่บท
(๒๕๕๗ พัฒนาระบบการบริหาร
โครงสร้าง
๒๕๕๘)
จัดการทรัพยากรน้ําแบบ
บูรณาการ เช่น ศึกษาและ พื้นฐานด้าน
รวบรวมข้อมูลความต้องการ ทรัพยากรน้ํา
อย่างเป็น
ใช้น้ําที่เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง โดยเฉพาะปริมาณ ระบบ ที่ใช้ใน
ความต้องการใช้น้ําภาคเมือง การกําหนด
แนวทางในการ
ภาคอุตสาหกรรม และ
บริหารจัดการ
ภาคการเกษตร ศึกษา
ทรัพยากรน้ํา
วิเคราะห์การใช้น้ําผิวดิน
ทั้งประเทศที่
และน้ําใต้ดิน และการ
เหมาะสมและ
คาดการณ์การขยายตัว
สอดคล้องกับ
ของการใช้พื้นที่ในอนาคต
ศักยภาพของ
- ดําเนินการจัดทําแผน
พื้นที่
แม่บทโครงสร้างพื้นฐาน
- เพื่อเป็นกรอบ
ด้านทรัพยากรน้ําอย่าง
แนวทางการ
เป็นระบบโดยจัดการน้ํา
ดําเนินงานใน
ผิวดินและน้ําใต้ดินอย่าง
การบริหาร
ผสมผสานตามศักยภาพ
จัดการ
ของลุ่มน้ํา
๑๓๑

หน่วยงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนับสนุน
หลัก

ทส (ทน. /
ทุก
ทบ.)
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

โครงการ/กิจกรรม
- กําหนดแนวทางป้องกัน
และบรรเทาอุทกภัยใน
พื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพื้นที่น้ําท่วม
ซ้ําซาก
- กําหนดแนวทางขยาย
พื้นที่ชลประทานให้
ครอบคลุมพื้นที่ที่มี
ศักยภาพทางการเกษตร
และพื้นที่เกษตรเศรษฐกิจ
ในเขตโครงการ
ชลประทานขนาดใหญ่
- กําหนดแนวทางปรับปรุง
ระบบการส่งน้ําในพื้นที่
ชลประทานให้มี
ประสิทธิภาพ
- กําหนดแนวทางในการ
เพิ่มขีดความสามารถ
ให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้านการจัดการ
ทรัพยากรน้ําเพื่อการ
อุปโภคบริโภค และการใช้
ประโยชน์จากแหล่งน้ํา
- รับฟังความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนใน
พื้นที่ และทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
สาระสําคัญของแผน
แม่บทฯ

วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ดําเนิน
โครงการ
(ปี พ.ศ.)

ทรัพยากรน้ําที่
ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใช้ใน
การดําเนินงาน
ที่เป็นเอกภาพ
และเป็นไปใน
ทิศทาง
เดียวกัน

๑๓๒

หน่วยงาน
งบประมาณ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(ล้านบาท)
สนับสนุน
หลัก

๒.๗ แผนงานบูรณาการการพัฒนากฎหมาย
หลักการและเหตุผล
กฎหมาย เป็นเครื่องมือสําคัญอย่างหนึ่งที่นํามาใช้เป็นมาตรการบังคับในการบริหารจัดการ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ถึ ง แม้ ว่ า ในปั จ จุ บั น จะมี ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่หลายฉบับก็ตาม แต่เนื่องจากกฎหมายบางฉบับได้มีการประกาศใช้
มาเป็นเวลานาน ทําให้ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ หรือไม่ครอบคลุมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้
ยังขาดกฎหมายใหม่ที่ตอบสนองต่อประเด็นปัญหาและพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้น
เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงควรมีการ
ดําเนินการปรับปรุงกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน และตรากฎหมายขึ้นใหม่
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษาความเหมาะสมของกฎหมาย และระเบียบที่บังคับใช้อยู่กับสถานการณ์ปัญหา
ปัจจุบัน พร้อมทั้งเสนอแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย
๒. เพื่อ ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นากฎหมายใหม่ ทั้ งที่ อยู่ ใ นรู ป ของ (ร่า ง) กฎหมายและ
ยังไม่มีการดําเนินการจัดทํา
ตัวชี้วัด
มีการปรับปรุงกฎหมายเดิม และพัฒนากฎหมายใหม่ที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน
ความสอดคล้องกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (แผนงานที่ ๒.๑
การสงวนรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล (แผนงานที่ ๓.๑ การจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนงานที่
๓.๕ การจัดการพื้นที่วิกฤติสิ่งแวดล้อม) และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน
ในทุกระดั บ (แผนงานที่ ๔.๑ การจั ดการมลพิษ (คุ ณภาพน้ํา คุณภาพอากาศ ขยะมูลฝอย และของเสีย
อันตรายชุมชน และอุตสาหกรรม))
โครงการเร่งด่วน (Flagship Project)
แผนงานบูรณาการการพัฒนากฎหมาย ประกอบด้วย โครงการเร่งด่วน ๔ โครงการ วงเงิน
๗๕ ล้านบาท ดังนี้

๑๓๓

ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดําเนิน
งบประมาณ
หน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
รับผิดชอบ
โครงการ
(ล้านบาท)
สนับสนุน
หลัก
(ปี พ.ศ.)
๑. โครงการพัฒนากฎหมายเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กิจกรรม
๒๕
ทส (ปม. / - กษ
๒
เพื่อพัฒนา
- เร่งรัดให้มีการแก้ไข
อส. / ทช.) - มท
(๒๕๕๕ กฎหมายที่
เพิ่มเติมกฎหมายที่
๒๕๕๖)
เกี่ยวข้องกับการบริหาร เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรป่าไม้
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติที่บังคับใช้อยู่ใน และทรัพยากร
ปัจจุบันและตราขึ้นใหม่ ทางทะเลและ
ชายฝั่งให้รองรับ
เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ที่จะ กับสถานการณ์
นําไปสู่การบริหารจัดการ ปัจจุบัน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม
และยั่งยืน
กฎหมายที่ควรแก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔
- พระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
- พระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
กฎหมายและระเบียบที่ควร
ตราขึ้นใหม่
- พระราชบัญญัติส่งเสริม
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง พ.ศ. ....
- พระราชบัญญัติป่าชุมชน
พ.ศ. ....

๑๓๔

ระยะเวลา
หน่วยงาน
ดําเนิน
งบประมาณ
หน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
รับผิดชอบ
โครงการ
(ล้านบาท)
สนับสนุน
หลัก
(ปี พ.ศ.)
๒. โครงการพัฒนากฎหมายเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพ
กิจกรรม
๑๐
ทส (สผ. / - กษ
๒
- พัฒนากฎระเบียบ และ เพื่อสร้าง
- มท
อส. /
(๒๕๕๖ มาตรการในการอนุรักษ์ เครื่องมือในการ
อสพ.)
๒๕๕๗)
อนุรักษ์ความ
และคุ้มครองความ
หลากหลายทางชีวภาพใน หลากหลายทาง
ชีวภาพ และ
ระบบนิเวศต่างๆ
โดยเฉพาะชนิดพันธุ์ที่ถูก ความปลอดภัย
คุกคาม โดยคํานึงถึงความ ทางชีวภาพ
สมดุลของระบบนิเวศเป็น
สําคัญ
- พัฒนากฎระเบียบว่าด้วย
ความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ (Bio-safety)
๓. โครงการพัฒนากฎหมายเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการทีด่ นิ
กิจกรรม
ทุก
๓๐
- มท
๒
- เร่งรัดการแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อพัฒนา
หน่วยงานที่
- กค
(๒๕๕๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมาย และ
- กษ
๒๕๕๗)
การบริหารจัดการที่ดินที่ กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันและ เกี่ยวข้องที่จะ
นําไปสู่การบริหาร
ตรากฎหมายขึ้นใหม่ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ จัดการที่ดินที่มี
ในปัจจุบัน ซึ่งจะนําไปสู่ ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการที่ดินที่มี เป็นธรรมและ
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม ยั่งยืน
และยั่งยืน
กฎหมายที่ควรแก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.
๒๕๔๗
- พระราชบัญญัติการเช่า
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. ๒๕๒๔

๑๓๕

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ดําเนิน
โครงการ
(ปี พ.ศ.)

หน่วยงาน
งบประมาณ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(ล้านบาท)
สนับสนุน
หลัก

- พระราชบัญญัติการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.
๒๕๑๘
- พระราชบัญญัติการผัง
เมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
กฎหมายที่ควรตราขึ้นใหม่
- พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....
๔. โครงการปรับปรุงพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ระเบียบกองทุนสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม
๑๐
ทส (สผ.)
ทุก
๒
- ปรับปรุงพระราชบัญญัติ เพื่อปรับปรุง
หน่วยงานที่
(๒๕๕๕ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ กฎหมายให้
เกี่ยวข้อง
๒๕๕๖)
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ตอบสนองต่อ
สถานการณ์ใน
๒๕๓๕
- ปรับปรุงระเบียบกองทุน ปัจจุบัน
สิ่งแวดล้อม
๓. ข้อเสนอกลไกในการติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลการดําเนินงานภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องว่ามี
การดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
แนวทางการปฏิ บัติที่บรรจุ ไว้ใ นแผนฯ หรือไม่ และผลการดําเนิ นงานดังกล่าวตอบสนองต่ อวิสัยทั ศ น์
เป้าประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ มากน้อย
เพียงใด โดยการติดตามประเมินผลแบ่งเป็น ๒ ระยะ ได้แก่ (๑) การติดตามประเมินผลตามเป้าหมายของ
แผนฯ ในระยะ ๒ ปีหลังจากการประกาศใช้แผนฯ เพื่อรายงานความก้าวหน้าและนําผลการประเมินที่ได้มา
ใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนฯ เพื่อให้แผนฯ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และใช้กําหนด
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ และ (๒)
การติดตามประเมินผลตามเป้าหมายของแผนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน (๕ ปี) เพื่อรวบรวมปัญหาและ
อุปสรรคจากการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติที่ได้เสนอไว้ในแผนฯ มาใช้ประกอบการจัดทําแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะต่อไป สําหรับข้อเสนอกลไกการติดตามประเมินผล ประกอบด้วย

๑๓๖

๓.๑ จัดตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่
เกี่ ย วข้ อ ง อาทิ ผู้ แ ทนจากส่ ว นราชการต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง นั ก วิ ช าการ และผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากสถาบันการศึกษา ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาสังคม และ
ผู้แทนองค์กรเอกชนอิสระด้านสิ่งแวดล้อม
๓.๒ จัดตั้งคณะทํางานย่อย เพื่อรวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
แนวทางการปฏิ บัติภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ และจั ดทํ ารายงาน
ความก้าวหน้าผลการดําเนินงานเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบทุกๆ ปี โดยการติดตามประเมินผล
ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอนหลัก ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาและทําความเข้าใจในแผนปฏิบัติการฯ และตัวชี้วัด
ขั้นตอนที่ ๒ กําหนดเกณฑ์เปรียบเทียบในการติดตามประเมินผล
ขั้นตอนที่ ๓ รวบรวมข้อมูลและจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด
ขั้นตอนที่ ๔ วิเคราะห์และประมวลผล
ขั้นตอนที่ ๕ จัดทํารายงานการติดตามประเมินผล
ทั้งนี้ การมี ส่วนร่วมของประชาชนยังเป็นกลไกสําคัญในการทําหน้าที่ขับเคลื่อนระบบติดตาม
ประเมินผล ซึ่งระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนควรเริ่มจากการให้ข้อมูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น
การร่วมติดตาม และร่วมตรวจสอบ

๑๓๗

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
คําอธิบายตัวชีว้ ัด

คําอธิบายตัวชี้วดั
ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 - 2559
ตัวชี้วัด

แหล่งข้อมูล
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับฐานการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
1.1 สัดส่วนมูลค่าการจัดซื้อ
จัดจ้างสินค้าและบริการที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(Green Procurement)
ในหน่วยงานภาครัฐ
ต่องบประมาณแต่ละปี

- กค (บก.)
- ทส

สิน ค้ า ที่เ ป็ น มิต รต่ อ สิ่ง แวดล้ อ ม หมายถึ ง สิ น ค้ า ที่ ส่ ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ
การผลิ ต การขนส่ ง การใช้ ง าน และการจั ด การหลั ง
หมดอายุ ก ารใช้ ง านน้ อ ยกว่ า เมื่ อ เที ย บกั บ สิ น ค้ า อื่ น
ที่ทําหน้าที่อย่างเดียวกัน
บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง ธุรกิจบริการ
ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มจากขั้ น ตอนการจั ด หา
วั ต ถุ ดิ บ การใช้ ท รั พ ยากรและพลั ง งานในช่ ว งการ
ให้ บ ริ ก ารและการจั ด การของเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการ
ให้ บ ริ ก ารน้ อ ยกว่ า เมื่ อ เที ย บกั บ การให้ บ ริ ก ารอื่ น ที่ มี
ลักษณะอย่างเดียวกัน
(ข้อมูลจาก กรมควบคุมมลพิษ ในการสัมมนาเรื่อง
การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549 อ้างอิงจาก
www.pcd.go.th/count /ptechdl.cfm?
Filename=GP_seminar.ppt)
ข้อมูลที่ต้องการ :
1. มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐในแต่ละปี
2. งบประมาณด้านการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละปี
สูตรการคํานวณ :
(มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐ ÷ งบประมาณด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างแต่ละปี) x 100
หน่วยวัด : ร้อยละ

1.2 มีการปฏิรูประบบการเงิน
การคลังเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อม

- ทส (สผ.)
- กค
- นร (สงป.)

ข้อมูลที่ต้องการ :
กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางการ
ปฏิบัติด้านการเงิน การคลังของประเทศ ที่สนับสนุนให้เกิด
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
หน่วยวัด : มี / ไม่มี

1.3 จํานวนฟาร์มที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน

- กษ (สศก./กวก.)
- มท

การรั บ รองมาตรฐาน ในที่ นี้ ห มายถึ ง การรั บ รอง
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร หรือเครื่องหมาย
รับรอง “Q” (Q มาจากคําว่า Quality) ที่หน่วยงานใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใ ช้ ใ นการให้ ก ารรั บ รอง
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ระบบหรือสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อแสดงถึงความมี
คุณภาพตามมาตรฐาน และมีความปลอดภัย โดยแบ่ง
การรับรองเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. การรับรองสินค้า (Product Certificate) หมายถึง
การตรวจสอบให้การรับ รองสินค้าที่เป็นผลิตภัณ ฑ์
สุดท้าย และแสดงเครื่องหมายรับรอง “Q” ไว้ที่
ฉลาก สิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่งห่อหุ้ม สิ่งผูกมัด หรือบน
สินค้าได้
2. การรับรองระบบ ( System Certification) หมายถึง
การตรวจประเมินให้การรับรองระบบการผลิตโดย
ครอบคลุมกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร และอาหาร
ให้ได้มาตรฐานที่ใช้ในการรับรอง เช่น CoC, GAP,
GMP, HACCP เป็นต้น ซึ่งไม่สามารถแสดง
เครื่องหมายรับรอง “Q” ที่ตัวสินค้า แต่ให้แสดงที่
ส่วนอื่น เช่น เอกสารรับรอง ประกาศนียบัตร และ
เอกสารการโฆษณาเผยแพร่ เป็นต้น โดยหน่วย
รับรองที่ให้การรับรองระบบ มีการจัดระบบ
มาตรฐาน ISO/IEC Guide 62 : 1996
(อ้างอิงจาก http://www.fisheries.go.th/quality/
qmark/Qmark.htm)
ข้อมูลที่ต้องการ :
จํานวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองระบบการผลิตสินค้า
เกษตรและอาหารให้ได้มาตรฐาน
หน่วยวัด : แห่ง

1.4 พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน
เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ
5 ต่อปีของพื้นที่
การเกษตรทั้งหมด

- กษ (สศก.)

เกษตรกรรมยั่ งยื น เป็ นวิ ถี เกษตรกรรมที่ ฟื้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและดํารงรักษาไว้ซึ่งความสมดุลของระบบ
นิเวศ สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพและพอเพียงตามความ
จําเป็นพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรและผู้บริโภค
พึ่งพาตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเอื้ออํานวยให้เกษตรกร
และชุมชนท้องถิ่นสามารถพัฒนาได้อย่างเป็นอิสระ เพื่อความ
ผาสุ กและความอยู่ รอดของมวลมนุ ษย์ ชาติ โดยรวม ทั้ งนี้
คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาด้ า นเทคนิ ค ของกลุ่ ม CGIAR
(Consultative Group on International Agricultural
Research) ได้นิยามคําว่า “เกษตรยั่งยืน คือ ระบบการบริหาร
ทรัพยากร เพื่อทําการผลิตทางเดียวกัน โดยสามารถดํารงรักษา
และฟื้ นฟู คุ ณภาพของสิ่ งแวดล้ อม ตลอดจนช่ วยอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2543) ให้ความหมายของคําว่า
“เกษตรยั่งยืน” หมายถึง ระบบการทําเกษตรที่ให้ความสําคัญ
กับระบบนิเวศ โดยจะต้องฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรในไร่นา
ก-๒
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และสิ่งแวดล้อม ลดการพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอกให้
มากที่สุด มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและมีผลตอบแทนที่
จะทํ าให้ เกษตรกรสามารถดํ ารงชี พและประกอบอาชี พ
การเกษตรได้ อย่ า งยั่ ง ยื น โดยสามารถจํ า แนกการทํ า
เกษตรกรรมยั่งยืน ได้เป็น 6 รูปแบบ ดังนี้ (1) เกษตรทฤษฏี
ใหม่ (New Theory farming) (2) เกษตรผสมผสาน
(Integrated farming) (3) เกษตรอินทรีย์ (Organic farming)
(4) วนเกษตร (Agroforesty farming) (5) เกษตรธรรมชาติ
(Natural farming) และ (6) ระบบไร่หมุนเวียน (Swidden/
Rotational farming system)
(อ้างอิงจาก สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
http://www.oae.go.th สืบค้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม
2554)
ข้อมูลที่ต้องการ :
1.พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน
2.พื้นที่การเกษตรทั้งหมด
สูตรการคํานวณ :
(พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน ÷ พื้นที่การเกษตรทั้งหมด) x 100
หน่วยวัด : ร้อยละ

1.5 จํานวนสถานประกอบการ
ที่ได้รับการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียว
(Green Industry)

- อก (สป.อก.)

อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) หมายถึง เป็น
อุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตร
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น โดยมุ่ ง เน้ น
ในเรื่อ งของการพัฒ นาและปรับ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต
และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยแบ่งการดําเนินธุรกิจที่เป็น
มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มสู่ ก ารเป็ น “อุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย ว”
เป็น 5 ระดับ ได้แก่
ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment)
คื อ ความมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะลดผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมและมีการสื่อสารภายในองค์กร
ให้ทราบโดยทั่วกัน
ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) คือ การ
ดํ า เนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ ลดผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมได้สําเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้
ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) คือ การ
บริหารจัด การสิ่ง แวดล้ อมอย่ า งเป็ น ระบบ
มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลและทบทวนเพื่ อ
การพัฒนาอย่า งต่อเนื่อง รวมถึง การได้รับ
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รางวัลด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับและ
การรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ
ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) คือ การ
ที่ ทุ ก คนในองค์ ก รให้ ค วามร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ
ดํ า เนิ น งานอย่ า งเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ในทุ ก ด้ า นของการประกอบกิ จ การจน
กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
ระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) คือ
การแสดงถึงการขยายเครือข่ายตลอดห่วงโซ่
อุ ป ทานสี เ ขี ย ว โดยสนั บ สนุ น ให้ คู่ ค้ า และ
พั น ธ มิ ต ร เ ข้ า สู ่ ก ร ะ บ ว น ก า ร รั บ ร อ ง
อุตสาหกรรมสีเขียวด้วย
(อ้างอิงจาก http://green.industry.go.th/node/125)
ข้อมูลที่ต้องการ :
๑. จํานวนสถานประกอบการที่เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ
เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
๒. จํ า นวนเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการป้ อ งกั น และ
มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
๓. ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพและสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กิ ด จาก
ภาคอุตสาหกรรมลดลง
หน่วยวัด : แห่ง

1.6 จํานวนสินค้าและบริการที่
ได้รับการรับรองในระบบ
ฉลากเขียวและฉลาก
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ

- อก (สมอ.)
- ทส
- วท

ขอบเขตของสินค้าและบริการครอบคลุมใน ๓ ส่วน คือ
๑. ระบบฉลากเขียว ซึ่งเป็นมาตรการด้า นการรับรอง
คุณ ภาพสิน ค้า “ผลิตภัณฑ์ฉลากเขีย ว” หมายถึง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ่ า นการรั บ รองคุ ณ ภาพสิ น ค้ า แล้ ว ว่ า
เป็นสินค้าที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการขนส่ง การใช้สารเคมี การใช้
ทรัพยากรอย่า งถูก ต้อ งและไม่ทํา ลายสิ่ง แวดล้อม
การอนุมัติฉลากสีเขียวให้กับสินค้าประเภทใดขึ้นอยู่
กับการประเมินผลกระทบแบบครบวงจรที่สินค้านั้นมี
ต่อสิ่งแวดล้อม เริ่มตั้งแต่การผลิต การขนส่ง การใช้งาน
การจํากัดสิน ค้า เมื่อหมดอายุงาน โดยจะพิจ ารณา
ผลกระทบการใช้ พ ลั ง งานและทรั พ ยากร รวมทั้ ง
มลภาวะที่ถูกปล่อยออกมาจากกระบวนการผลิต
ฉลากสีเ ขีย วได้ร ับ การจดทะเบีย นสิท ธิ ์ก ับ กรม
ทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญา กระทรวงพาณิช ย์ ให้เ ป็น
เครื่องหมายรับรอง การนําฉลากสีเขียวไปใช้โดยไม่ได้
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รั บ การอนุ ญ าตเป็ นลายลั กษณ์ อั ก ษร จากสถาบั น
สิ่งแวดล้อมไทยมีความผิดตามกฎหมาย
(อ้ า งอิ ง จาก ศู น ย์ ร วบรวมข้ อ มู ล ด้ า นการบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์
http://hrm.siamhrm.com/report/management_r
eport.php?max=297)
๒. งานบริการ เช่น บริการทําความสะอาด บริการ
เปลี่ ย นถ่ า ยน้ํ า มั น เครื่ อ ง และบริ ก ารถ่ า ยเอกสาร
เป็นต้น
๓. ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ ๒ ตาม ISO 14021
ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ ๓ ตาม ISO 14025
และฉลากประเภทอื่นๆ เช่น ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ฉลากลดคาร์บอน ฉลากคูลโหมด และฉลากประหยัด
พลังงาน เป็นต้น
ทั้งนี้ เพื่อทําให้บริษัทผู้ผลิตและผู้ให้บริการขนาดเล็กและ
ขนาดกลางมีส่วนร่วมได้มากขึ้น สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรม
ควบคุ มมลพิ ษ ศู น ย์ เทคโนโลยี โลหะและวั สดุ แห่ งชาติ
(เอ็มเทค)/สวทช. และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้จัดทํา
“Thailand Eco-Product Directory” ซึ่งครอบคลุม
สินค้า - บริการที่มีฉลากสิ่งแวดล้อมข้างต้น เป็นประจํา
โดยเริ่มฉบับแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อมูลที่ต้องการ :
จํานวนสินค้าและบริการที่ได้รับการรับรองในระบบฉลาก
เขียว และฉลากสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
หน่วยวัด : ขนิด/ประเภท

1.7 จํานวนสินค้าและบริการ
ด้านการท่องเที่ยวที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว หมายถึง
- ทรัพยากรการท่องเที่ยว ทั้งประเภทที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น
- สายการบิ น โรงแรม ร้ า นอาหาร ร้ า นขายของ
ที่ระลึก บริษัทจัดนําเที่ยว ขนส่ง
(อ้างอิงจาก netra.lpru.ac.th/~kanok-on/files/
week%209%20.ppt)
องค์ประกอบของการพัฒนาสินค้าและและบริการด้าน
การท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด “7 Greens”ประกอบด้วย
๑. Green Hearts: การสร้างความรู้สึกให้นักท่องเที่ยว
และชุมชนมีหัว ใจที่เปี่ยมไปด้วยรัก ความศรัทธา
ใส่ใจ และให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อม

- กก (กทท.)
- ทส (คพ.)
- ภาคเอกชน
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๒. Green Logistics: การปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทาง
หรือรูปแบบการให้บริการด้านการคมนาคมขนส่ง
เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเน้นการเสนอ
ขายกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ใช้ยานพาหนะเป็นมิตร
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม เช่ น การขี่ จั ก รยาน และการ
เดิ น ทางด้ ว ยระบบขนส่ ง มวลชน (เช่ น รถไฟ รถ
ประจําทาง ฯลฯ) เป็นต้น
๓. Green Attractions: สนับสนุนการเสนอขาย
แหล่งท่องเที่ยวที่มีรูปแบบการบริหารจัดการที่ดี และ
ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เป็นหลัก
๔. Green Communities: สนับสนุนการเสนอขาย
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ทั้งชุมชนเมืองและชนบท ที่ให้
ความสําคัญกับการจัดการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการใส่ใจ
ต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน
๕. Green Activities: สนับสนุนการเสนอขายกิจกรรม
การท่องเที่ยวที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ เป็นมิตร
ต่อ สิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ ง อยู่ ภ ายใต้ ข อบเขตความ
เหมาะสมของจํานวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่/ครั้ง
๖. Green Services: สนับสนุนการเสนอขายรูปแบบ
การให้บริการของธุรกิจการท่องเที่ยวต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็ น ที่ พั ก ร้ า นอาหาร และร้ า นขายของที่ ร ะลึ ก
ที่สามารถสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวด้วย
มาตรฐานและคุ ณ ภาพที่ ดี ภายใต้ ก ารคํ า นึ ง ถึ ง
สภาพแวดล้อมที่มีการดูแลอย่างเหมาะสม
๗. Green Plus: เน้นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ตอบ
แทนสู่สังคม ด้วยความรับ ผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
โดยการลด ละ เลิก พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่ ง แวดล้อ ม รวมถึ ง การสร้ า งสิ่ ง แวดล้ อ มใหม่ ที่ ดี
เช่น การปลูกป่า เป็นต้น
(อ้างอิงจาก www.mt.buu.ac.th/th/download/
course_teach/A.../chapter6.ppt)
ข้อมูลที่ต้องการ :
จํานวนสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
หน่วยวัด : ชนิด/ประเภท

1.8 สัดส่วนการเดินทางด้วย
ระบบขนส่งสาธารณะ

- คค (สนข.)

ระบบขนส่งสาธารณะ หมายถึง ๑) ระบบขนส่งทางบก
เช่น รถโดยสารประจําทาง ขสมก. ฯลฯ ๒) ระบบขนส่ง
ทางราง เช่ น รถไฟ รถไฟฟ้ าบี ที เอส รถไฟฟ้ ามหานคร
(MRT) ฯลฯ ๓) เรือโดยสาร และ ๔) ระบบสาธารณะอื่นๆ
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ข้อมูลที่ต้องการ :
จํานวนผู้โดยสารที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
สูตรการคํานวณ :
ใช้การวัดจํานวนผู้โดยสารระบบขนส่งสาธารณะด้วยการ
ใช้แบบจําลองจราจรและขนส่ง (Extended Bangkok
Urban Model: E-BUM) ซึ่ ง พั ฒ นาโดย สนข.
โดยประมาณการสั ด ส่ ว นการเดิ น ทางหลั ก รวมการ
เชื่ อ มต่ อ ระบบสาธารณะ จํ า แนกตามประเภทของ
ยานพาหนะในกรุง เทพมหานครและปริมณฑล
หน่วยวัด : ร้อยละ

1.9 สัดส่วนการใช้พลังงาน
หมุนเวียนต่อการใช้
พลังงานขั้นสุดท้าย

- พน (พพ.)

พลังงานหมุนเวียน หมายถึง พลังงานที่ใช้แล้วสามารถ
หมุนเวียนมาใช้ได้อีก ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม น้ํา ชีวมวล
ชีวภาพ และไฮโดรเจน เป็นต้น
(อ้างอิงจาก http://www.dede.go.th/dede/index.php?id=35)
พลังงานขั้นสุดท้าย ได้แก่ น้ํามันสําเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ
ลิกไนต์/ถ่านหิน ไฟฟ้า และพลังงานหมุนเวียน
ข้อมูลที่ต้องการ :
1. ปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียน (พันตันเทียบเท่า
น้ํามันดิบ)
2. ปริมาณการใช้พลังงานขัน้ สุดท้าย (พันตันเทียบเท่า
น้ํามันดิบ)
สูตรการคํานวณ :
(การใช้พลังงานหมุนเวียน ÷ การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย) x 100
หน่วยวัด : ร้อยละ
ข้อมูลที่ต้องการ :
1. ปริมาณการใช้พลังงาน ในที่นี้หมายถึง ปริมาณการ
ใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย ได้แก่ น้ํามัน
สําเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และไฟฟ้า
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หมายถึง อัตราการ
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP)
สูตรการคํานวณ :
อัตราการเปลี่ยนแปลงของการใช้พลังงาน ÷ อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
หน่วยวัด : ดัชนี
(เกณฑ์การเปรียบเทียบน้อยกว่า 1)

1.10 อัตราการใช้พลังงานต่อ - พน (พพ.)
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
- อก
ในประเทศ (Energy
- คค
Elasticity)

ก-๗

ตัวชี้วัด

แหล่งข้อมูล

คําอธิบายตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
2.1 พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 40 ของพื้นที่
ประเทศ

- ทส (ปม./อส./ทช.)

ข้อมูลที่ต้องการ :
พื้นที่ป่าไม้ ประกอบด้วย ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าบกและ
ป่าชายเลน) พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และป่าไม้ถาวร เพื่อให้เป็นไปตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2528 เรื่อง
นโยบายป่าไม้แห่งชาติ
สูตรการคํานวณ :
(พื้นที่ป่าไม้ ÷ พื้นที่ทั้งประเทศ) x 100
หน่วยวัด : ร้อยละ

2.2 จํานวนชนิดพันธุ์ต่างๆ ที่
ถูกคุกคามจนใกล้สูญพันธุ์

- ทส (สผ./อส./อสพ.)
- วท
- กษ

ข้อมูลที่ต้องการ :
จํานวนชนิดพันธุ์ต่างๆ ที่ถูกคุกคามจนใกล้สูญพันธุ์
หน่วยวัด : ชนิด

2.3 สั ดส่ ว นพื้น ที่อนุรัก ษ์เพื่อ - ทส (อส./ทช.)
พิทัก ษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพต่อพื้น ที่ ทั้ง
ประเทศเพิ่มขึ้น โดย
รัก ษาพื้น ที่ อนุรัก ษ์ ไ ว้
ไม่ น้อยกว่า ร้อ ยละ ๑๙
และเพิ่มพื้น ที่ ป่าชายเลน
ไม่ น้อยกว่า ปีล ะ
๕,๐๐๐ ไร่

พื้นที่อนุรักษ์เพื่อพิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
หมายถึง พื้นที่ซึ่งกันไว้เพื่อคุ้มครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพและทรัพยากรทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่มีอยู่
ในพื้นที่นั้น ซึ่งมีการจัดการโดยวิธีทางกฎหมายและวิธีอื่นๆ
(คํานิยาม “พื้นที่อนุรักษ์” ของสหภาพการอนุรักษ์โลก
หรือ IUCN (The World Conservation Union) และ
คณะกรรมาธิการว่าด้วยอุทยานแห่งชาติและพื้นที่อนุรักษ์
(Commission on National Parks and Protected
Areas – CNPPA กล่าวว่า “พื้นที่อนุรักษ์ คือ พื้นที่ซึ่งกัน
ไว้ เ พื่ อ คุ้ ม ครองความหลากหลายทางชี ว ภาพและ
ทรัพยากรทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่มีอยู่ในพื้นที่นั้น
ซึ่งมีการจัดการโดยวิธีทางกฎหมายและวิธีอื่นๆ”)
ข้อมูลที่ต้องการ :
๑. พื้นที่อนุรักษ์
๒. พื้นที่ป่าชายเลนที่เพิ่มขึ้นต่อปี
สูตรการคํานวณ :
(พื้นที่อนุรักษ์ ÷ พื้นที่ทั้งประเทศ) x 100
หน่วยวัด : ร้อยละ

- ทส (ทช.)
2.4 ร้อยละ 50 ของจังหวัด
ชายทะเล มีแผนบูรณาการ - มท (ยผ./อปท.)
การฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่ง
- คค (จท.)
ที่ได้รับผลกระทบ
ตามแนวทางการจัดการที่
เหมาะสม

ข้อมูลที่ต้องการ :
1. จังหวัดชายทะเลของประเทศไทย
2. จังหวัดชายทะเลที่มีแผนบูรณาการการฟื้นฟูพื้นที่
ชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบ ตามแนวทางการจัดการที่
เหมาะสม

ก-๘

ตัวชี้วัด

แหล่งข้อมูล

คําอธิบายตัวชี้วัด
สูตรการคํานวณ :
(จังหวัดชายฝั่งทะเลที่มีแผนบูรณาการการฟื้นฟูพื้นที่
ชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบตามแนวทางการจัดการที่
เหมาะสม ÷ จังหวัดชายทะเลทั้งหมด) x 100
หน่วยวัด : ร้อยละ

- กษ (พด.)
2.5 จํานวนพื้นที่ที่ได้รับการ
จัดทําระบบการอนุรักษ์ดิน
และน้ํา

การอนุรักษ์ดินและน้ํา (Soil and Water Conservation)
หมายถึง การใช้ทรัพยากรดินและน้ําอย่างเหมาะสม ด้วย
วิธีการชาญฉลาด คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด และมีความ
ยั่งยืน การนํามาตรการการอนุรักษ์ดินและน้ํามาใช้เพื่อ
ป้องกันและรักษาดินไม่ให้ถูกชะล้างพังทลาย ทั้งบนพื้นที่
ที่ มี ค วามลาดเทต่ํ า จนถึ ง พื้ น ที่ ที่ มี ค วามลาดชั น สู ง ซึ่ ง
ปั จ จุ บั น มาตรการการอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ํ า ที่ ใ ช้ กั น อยู่
สามารถแบ่ง ออกตามลัก ษณะของมาตรการได้ เป็น 2
ประเภท คือ มาตรการวิธีกล (Mechanical Measures) และ
มาตรการวิธีพืช (Vegetative Measures) ซึ่งการเลือกใช้
มาตรการใดควรพิจารณาลักษณะดิน ลักษณะภูมิประเทศ
และปริมาณน้ําฝน ตลอดจนการใช้ประโยชน์บนพื้นที่ดิน
โดยอาจเลื อกวิ ธีก ารผสมผสานมาตรการให้ เ หมาะสม
เพื่อให้การทําการเกษตรเกิดความยั่งยืน
ข้อมูลที่ต้องการ :
พื้นที่ที่ได้มีการจัดทําระบบการอนุรักษ์ดินและน้ํา
หน่วยวัด : ไร่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล
3.1 มีแผนการใช้ที่ดินของชาติ

3.2 มีฐานข้อมูลกลางการ
ถือครองที่ดินที่ใช้ในการ
กําหนดนโยบายที่ดินของ
ประเทศ

ข้อมูลที่ต้องการ :
แผนการใช้ที่ดินของชาติ
หน่วยวัด : มี / ไม่มี

- ทส (สผ.)
- กษ (พด./สปก.)
- มท (ทด.)
- พม
- กห
- มท (ทด.)
- กษ (พด./สปก.)
- ทส (สผ.)
- พม
- กห

ฐานข้อมูลกลางการถือครองที่ดิน เป็นการพัฒนาระบบ
และจัดทําฐานข้อมูลกลางการถือครองที่ดินที่สามารถ
นํามาใช้ประโยชน์เพื่อการติดตามการเปลี่ยนแปลงการ
ถือ ครองที่ ดิ น และการจดทะเบีย นนิติ ก รรมที่ดิ น ต่ า งๆ
ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการ
ที่ดินของประเทศเป็น ไปอย่า งมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยหลายๆ หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการที่ดินสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
นี้ได้ เช่น กรมสรรพากร ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลการถือครอง
ที่ดินในการตรวจสอบหลักทรัพย์เพื่อจัดเก็บภาษีรายได้
กรมโยธาธิการและผังเมืองใช้ประโยชน์เพื่อการจัดทําผังเมือง
ก-๙

ตัวชี้วัด

แหล่งข้อมูล

3.3 ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําพระราชบัญญัติการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
แห่งชาติ

- ทส (ทน.)
- กษ (ชป.)
- มท
- อก

3.4 สัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับ
ประโยชน์ต่อพื้นที่
ชลประทาน

- กษ (ชป.)

คําอธิบายตัวชี้วัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถนํา
ฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อการกําหนดแนวเขตที่ดิน
ของรั ฐ ทุ ก ประเภท และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
สามารถนําฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนที่
ภาษีบํ า รุง ท้ องที่ แ ละการขยายฐานการจัด เก็บ ภาษี ไ ด้
ครบถ้วน และเป็นธรรม ตามสภาพการใช้ประโยชน์จริง
ข้อมูลที่ต้องการ :
ฐานข้อมูลกลางการถือครองที่ดินที่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถใช้ประโยชน์ได้
หน่วยวัด : มี / ไม่มี
ข้อมูลที่ต้องการ :
ความก้ า วหน้ า และผลการดํ า เนิ น งานของการจั ด ทํ า
พระราชบัญญัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ
โดยแบ่ ง ขั้ น ความสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น การจั ด ทํ า
พระราชบัญญัติเป็น 5 ระดับ คือ
ระดับที่ ๑ กํ า หนดแนวคิ ด หลั ก การและเหตุ ผ ล เพื่ อ
จัดทําร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําแห่งชาติจนแล้วเสร็จ โดยผ่าน
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ระดับที่ 2 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ และส่งให้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา
ระดับที่ 3 ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
และส่งกลับมายังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ระดับที่ 4 ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
ระดับที่ 5 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
หน่วยวัด : ระดับความสําเร็จ
พื ้น ที ่ช ลประทาน หมายถึง พื ้น ที ่ ข องการพัฒ นา
ทรั พ ยากรน้ํ า โดยการจั ด สรรน้ํ า เพื่ อ ประโยชน์ ใ นด้ า น
เกษตรกรรม
พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ หมายถึง พื้นที่ในขอบเขตที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการชลประทาน ทั้งด้านการเพาะปลูก
อุปโภคบริโภค หรืออื่นๆ
ข้อมูลที่ต้องการ :
1. พื้นที่ชลประทาน
2. พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์
สูตรการคํานวณ :
(พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ ÷ พื้นที่ชลประทาน) x 100
หน่วยวัด : ร้อยละ

ก - ๑๐

ตัวชี้วัด

แหล่งข้อมูล

คําอธิบายตัวชี้วัด

3.5 สัดส่วนทรัพยากรน้ําผิวดิน - ทส (ทน.)
- กษ (ชป.)
ที่นํามาใช้ประโยชน์ต่อ
ทรัพยากรน้ําผิวดินทั้งหมด

ข้อมูลที่ต้องการ :
๑. ทรัพยากรน้ําผิวดิน ในที่นี้คือ ปริมาณน้ําฝนที่ส่วน
หนึ่งระเหย และไหลลงดินไปแล้ว
๒. ทรัพยากรน้ําผิวดินที่นํามาใช้ประโยชน์ ในที่นี้
ประกอบด้วย ปริมาณน้ําที่ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การเกษตรและการผลิต
ไฟฟ้า
๓. ปริมาณน้ําผิวดินทั้งหมด
สูตรการคํานวณ:

{(ปริมาณน้ําที่ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค + ปริมาณน้ําที่
ใช้เพื่ออุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว + ปริมาณน้ําที่ใช้
เพื่อการเกษตรและการผลิตไฟฟ้า) ÷ (ปริมาณน้ําผิวดิน
ทั้งหมด)} x 100
หน่วยวัด : ร้อยละ
3.6 มีการบังคับใช้กฎระเบียบ - ทส (สผ./สพภ.)
ในการเข้าถึงและได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนจาก
ทรัพยากรชีวภาพ

3.7 มีการจัดทําเขตศักยภาพ
แร่และเขตเศรษฐกิจแร่
ทั้งประเทศ

ข้อมูลที่ต้องการ :
มีและใช้กลไกและกฎระเบี ยบในการเข้ า ถึง ทรัพ ยากร
ชี ว ภาพและการได้ รั บ ผลประโยชน์ ต อบแทนจาก
ทรั พ ยากรชี ว ภาพ ตามหลั ก การของพิ ธี ส ารนาโงยา
ว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
พันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม
หน่วยวัด : มี / ไม่มี
เขตศักยภาพแร่ ในที่นี้หมายถึง การกําหนดพื้นที่
เขตศักยภาพแร่เพื่อการพัฒนาทรัพยากรแร่มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ใ นทางเศรษฐกิ จ ซึ่ ง มี ก ารจํ า แนกพื้ น ที่
เขตศั ก ยภาพแร่ เ ป็ น 3 ประเภท คื อ 1) เขตสงวน
ทรั พ ยากรแร่ หรื อ เขตพื้ น ที่ สี แ ดง 2) เขตอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรแร่ หรือเขตพื้นที่สีเหลือง และ 3) เขตพัฒนา
ทรัพยากรแร่ หรือเขตพื้นที่สีเขียว
เขตเศรษฐกิจแร่ ในที่นี้หมายถึง พื้นที่ที่มีแร่ที่มีคุณค่า
ทางเศรษฐกิจ หรือสามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ
ข้อมูลที่ต้องการ :
การศึกษาและจัดทําเขตศักยภาพแร่และเขตเศรษฐกิจแร่
หน่วยวัด : มี / ไม่มี

- ทส (ทธ.)
- อก (กพร.)
- มท

ก - ๑๑

ตัวชี้วัด
3.8 มีระบบกองทุนเพื่อฟื้นฟู
และเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แหล่งข้อมูล

คําอธิบายตัวชี้วัด

- ทส (สผ.)

ข้อมูลที่ต้องการ :
การศึกษาและจัดทําระบบกองทุนเพื่อฟื้นฟูและเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมีการปรับปรุงระเบียบ
กองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ มให้ ค รอบคลุ ม เรื่ อ งการฟื้ น ฟู แ ละ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อม
หน่วยวัด : มี / ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมทีด่ ีให้กบั ประชาชนในทุกระดับ
4.1 สัดส่วนแม่น้ําสายหลักที่มี
คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์
ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘0

- ทส (คพ.)
- มท (อปท.)
- กษ
- สธ (อน.)
- อก (กรอ.)

4.2 อัตราการนําขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ประโยชน์
(Recycle) ไม่น้อยกว่า

- ทส (คพ.)
- มท (อปท.)
- สธ (อน.)

แม่น้ําสายหลัก ในที่นี้หมายถึง แม่น้ําสายสําคัญ 48 สาย
และแหล่งน้ํานิง่ 4 แหล่ง ได้แก่ กว๊านพะเยา บึงบอระเพ็ด
หนองหาน และทะเลสาบสงขลา
เกณฑ์ คุ ณ ภาพน้ํ า หมายถึ ง ระดั บ ของการแบ่ ง ชั้ น
คุณภาพน้ําที่ ได้จากการคํานวณค่ าดัชนี วัดคุ ณภาพน้ํ า ๘
ดัชนี ได้แก่ ความเป็น กรด - ด่าง (pH) ออกซิเจนละลายน้ํา
(DO) ของแข็งทั้งหมด (Total Solid, TS) แบคทีเรีย
กลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria, FCB)
ไนเตรท (NO3- ) ฟอสเฟต (PO43-) ความขุ่น (Turbidity)
และค วามส กปรกในรูป ส า ร อิน ท รีย ์ (Biological
Oxygen Demand, BOD) ซึ่งกําหนดเป็น 4 ระดับ
ได้แก่ ดี พอใช้ เสื่อมโทรม และเสื่อมโทรมมาก โดยค่าที่
คํ า นวณได้ มี ห น่ ว ยเป็ น คะแนนและจั ด แบ่ ง ระดั บ ของ
เกณฑ์คุณภาพน้ําออกเป็น ดังนี้
- ค่าระหว่าง 71 - 100 คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์ดี
- ค่าระหว่าง 61 - 70 คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์พอใช้
- ค่าระหว่าง 31 - 60 คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม
- ค่าระหว่าง 0 - 30 คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์
เสื่อมโทรมมาก
ข้อมูลที่ต้องการ :
1. จํานวนแม่น้ําสายหลักทั้งประเทศ
2. จํานวนแม่น้ําสายหลักที่มีคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์
ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ :
(จํ า นวนแม่ น้ํ า สายหลั ก ที่ มี คุ ณ ภาพน้ํ า อยู่ ใ นเกณฑ์
ตั้ ง แต่ ร ะดั บ พอใช้ ขึ้ น ไป ÷ จํ า นวนแม่ น้ํ า สายหลั ก
ทั้งประเทศ) x 100
หน่วยวัด : ร้อยละ
การนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) หมายถึง การจัดการ
วัสดุที่ใช้แล้วให้กลับมามีคุณภาพดังเดิม โดยนําไปผ่าน
กระบวนการต่ า งๆ เพื่ อ แปรสภาพ เช่ น การหลอม
เพื่อให้เป็นวัสดุใหม่แล้วนํากลับมาใช้ได้อีก เป็นต้น
ก - ๑๒

ตัวชี้วัด

แหล่งข้อมูล

คําอธิบายตัวชี้วัด

ร้อยละ 30 ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยทั่วประเทศ

4.3 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า
10 ไมครอน (PM10) อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน
อย่างน้อยร้อยละ 98

- ทส (คพ.)

4.4 อัตราการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน ของเสีย
อันตรายชุมชน และ
มูลฝอยติดเชื้ออย่างถูก
หลักวิชาการต่อปริมาณ
ขยะมูลฝอยทั่วประเทศ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

- ทส (คพ.)
- สธ (อน.)
- มท (อปท.)

ข้อมูลที่ต้องการ :
1. ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ
2. ปริมาณขยะมูลฝอยที่นํากลับมาใช้ใหม่
สูตรการคํานวณ :
(ปริมาณขยะมูลฝอยที่นํากลับมาใช้ใหม่ ÷ ปริมาณขยะ
มูลฝอยทั่วประเทศ) x 100
หน่วยวัด : ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10
ไมครอน (PM10) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง
ค่าเฉลี่ยรายปีของคุณภาพอากาศที่วัดจากค่าเฉลี่ย 24
ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM 10)
มีค ่า ต่ํ า กว่า หรือ เท่า กับ ค่า มาตรฐานที ่ก รมควบคุ ม
มลพิษกําหนด
ข้อมูลที่ต้องการ :
1. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10
ไมครอน (PM10) (ค่าเฉลี่ย 1 ปี)
2. ค่ ามาตรฐานของคุ ณ ภาพอากาศที่ วั ด จากค่ า เฉลี่ ย
24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน
(PM10)
หน่วยวัด : ร้อยละ
ข้อมูลที่ต้องการ :
1. ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ
2. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน
และมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ที่ มี ก ารจั ด การอย่ า งถู ก หลั ก
วิชาการ
สูตรการคํานวณ :
(ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และ
มูลฝอยติดเชื้อที่มีการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการ ÷
ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ) x 100
หน่วยวัด : ร้อยละ
พื้ นที่ สี เขี ยวของชุ มชนเมื อง หมายถึ ง พื้ น ที่ ธ รรมชาติ
และพื้นที่ที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือกําหนดขึ้นในชุมชนเมืองที่
ปกคลุมด้วยพืช พรรณ ซึ่ง มีไ ม้ยืนต้นเป็ นองค์ ประกอบ
หลัก โดยมี วัตถุป ระสงค์เพื่อ ให้เกิ ด สภาพแวดล้อมที่ ดี
สวยงาม ร่มเย็น น่าอยู่ และเพิ่มองค์ประกอบของการใช้
ที่ ดิ น ในเมื อ ง และเพื่ อ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ในเมื อ ง
ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชากรเขตเมือง และนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน

- มท (ยธ.)
4.5 สัดส่วนของเทศบาลที่มี
พื้นที่สีเขียวของชุมชนเมือง - ทส (สผ.)
ไม่น้อยกว่า 5 ตารางเมตร
ต่อคน

ก - ๑๓

ตัวชี้วัด

แหล่งข้อมูล

คําอธิบายตัวชี้วัด
ชุมชนเมือง หมายถึง กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และ
เทศบาล (เทศบาลนคร เทศบาลเมื อ ง และเทศบาล
ตําบล)
(อ้างอิงจาก แผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดการ
พื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
ข้อมูลที่ต้องการ :
1. จํ า นวนชุ ม ชนเมื อ งที่ มี พื้ น ที่ สี เ ขี ย วไม่ น้ อ ยกว่ า 5
ตารางเมตรต่อคน
2. จํ า นวนชุม ชนเมือ งทั ้ง หมด (ชุม ชนเมือ ง ในที ่นี้
หมายถึง กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล)
สูตรการคํานวณ :
(จํ า นวนชุ ม ชนเมื อ งที่ มี พื้ น ที่ สี เ ขี ย วไม่ น้ อ ยกว่ า 5
ตารางเมตรต่อคน ÷ จํานวนชุมชนเมืองทั้งหมด) x 100
หน่วยวัด : ร้อยละ
ข้อมูลที่ต้องการ :
1. จํานวนแหล่งธรรมชาติ แหล่งศิลปกรรม และแหล่ง
มรดกทา งธรรมช าติแ ละศิล ปวัฒ นธรรมที ่มี
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบ
2. จํานวนแหล่งธรรมชาติ แหล่งศิลปกรรม และแหล่ง
มรดกทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมทั้งประเทศ
สูตรการคํานวณ :
(แหล่งธรรมชาติ แหล่งศิลปกรรม และแหล่งมรดกทาง
ธรรมชาติ แ ละศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การ
สิ ่ง แวดล้อ มบริเ วณโดยรอบ ÷ แหล่ง ธรรมชาติ
แหล่ง ศิล ปกรรม และแหล่ง มรดกทางธรรมชาติแ ละ
ศิลปวัฒนธรรมทั้งประเทศ) x 100
หน่วยวัด : ร้อยละ

4.6 สัดส่วนของแหล่งธรรมชาติ - ทส (สผ./ทธ./คพ.)
แหล่งศิลปกรรม และแหล่ง - วธ (ศก.)
มรดกทางธรรมชาติและ
- มท (อปท.)
ศิลปวัฒนธรรมที่มีการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
บริเวณโดยรอบ

ข้อมูลที่ต้องการ :
จํานวนของแหล่งมรดกทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและ
โบราณสถานของชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
หน่วยวัด : แห่ง

4.7 จํานวนของแหล่งมรดกทาง - วธ (ศก.)
ธรรมชาติ วัฒนธรรมและ - ทส (สผ.)
โบราณสถานของชาติที่
- มท
ได้รับการขึ้นทะเบียน

ก - ๑๔

ตัวชี้วัด

แหล่งข้อมูล

คําอธิบายตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยธรรมชาติ
พื้นที่เสี่ยงภัย หมายถึง พื้นที่เสี่ยงภัยจากเหตุการณ์ภัย
พิบัติจากธรรมชาติ ได้แก่ พื้นที่เสี่ยงวาตภัย พื้นที่เสี่ยง
แผ่นดินไหว พื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง และ
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและโคลนถล่ม
ข้อมูลที่ต้องการ :
1. พื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด ตั้ ง เครื อ ข่ า ยเฝ้ า ระวั ง
ภัยพิบัติ และ/หรือจัดทําแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่เสี่ยงภัย
2. พื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหมด
สูตรการคํานวณ :
(พื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติ
และ/หรือจัดทําแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่เสี่ยงภัย ÷ พื้นที่
เสี่ยงภัยทั้งหมด) x 100
หน่วยวัด : ร้อยละ
ข้อมูลที่ต้องการ :
จํานวนผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติ (ข้อมูลรายปี)
หน่วยวัด : คน
ข้อมูลที่ต้องการ :
1. ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
๓. จํานวนประชากรทั้งประเทศ
สูตรการคํานวณ :
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ÷ ผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ และ/หรือ จํานวนประชากรทั้งประเทศ
หน่วยวัด: ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และ/หรือ
ต่อหัว
ฐานข้อมูลกลางการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศ คือ การรวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของประเทศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเก็บ
เป็นข้อมูลกลางร่วมกันที่หน่วยงานต่างๆ ให้การยอมรับ
และสามารถนําข้อมูลที่รวบรวมไว้ไปใช้ประโยชน์ได้
ข้อมูลที่ต้องการ :
ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยวัด : มี/ ไม่มี

5.1 สัดส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัย - ทส (ทธ.)
ที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่าย
เฝ้าระวังภัยพิบัติ และ/
หรือจัดทําแนวทางการ
ฟื้นฟูพื้นที่เสี่ยงภัยต่อพื้นที่
เสี่ยงภัยทั้งหมด

5.2 จํานวนผู้เสียชีวิตจาก
ภัยธรรมชาติ

- มท (ปภ.)

5.3 ปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ และ/หรือ
ปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อหัว

- ทส (อบก.)
- พน (พพ.)

- ทส (อบก.)
5.4 มีฐานข้อมูลกลางการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศ

ก - ๑๕

ตัวชี้วัด

แหล่งข้อมูล

คําอธิบายตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคนและสังคมให้มีสํานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลที่ต้องการ :
จํานวนรายการสื่อโทรทัศน์และวิทยุที่ผลิตรายการ
เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม
หน่วยวัด : รายการ

6.1 จํานวนรายการสื่อโทรทัศน์ - ทส (สส.)
และวิทยุที่ผลิตรายการเพื่อ
เผยแพร่และให้ความรู้เรื่อง
สิ่งแวดล้อม
6.2 จํานวนภาคีเครือข่ายที่มี
การดําเนินกิจกรรมด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาคีเครือข่าย หมายถึง กลุ่มบุคคล ชุมชน และองค์กร
ต่างๆ ที่มีเป้าหมายร่วมกัน มารวมตัวกันด้วยความสมัครใจ
เพื่อทํากิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายในการบริหาร
จัด การทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อม ตามแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 - 2559
ข้อมูลที่ต้องการ :
จํา นวนภาคี เ ครื อ ข่ า ยที่ มี ก ารดํ า เนิ น กิ จ กรรมด้ า นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยวัด : เครือข่าย

- ทส (สส.)
- ศธ

ก - ๑๖

ภาคผนวก ข
ข้อมูลตัวชี้วัด (Baseline data)

ข้อมูลตัวชี้วัด (Baseline data)
ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 - 2559
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับฐานการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 1.1 สัด ส่วนมู ลค่ าการจัด ซื้อจัด จ้า งสิ นค้ าและบริ การที่ เป็ นมิ ตรต่อสิ่งแวดล้ อม (Green
Procurement) ในหน่วยงานภาครัฐต่องบประมาณแต่ละปี
กรมควบคุมมลพิษรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(Green Procurement) ในหน่วยงานภาครัฐ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 31 มีนาคม 2554 พบว่า
มีข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพียงกระทรวงเดียว ดังนี้
ตารางที่ ๑ ผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับกระทรวง
ช่วงที่ 9 / 1 ตุลาคม 2553 - 31 มีนาคม 2554
มูลค่า
กระทรวง

ที่เป็นมิตร

ทั้งหมด

ที่เป็นมิตร

(บาท)

(หน่วย)

93.39

35,980.00

105

31.91

329

33,600.00 93.39

35,980.00

105

31.91

329

(บาท)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สรุปผลรวม ระดับกระทรวง

ปริมาณ

33,600.00

%

%

ทั้งหมด
(หน่วย)

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2554)
อ้างอิงจาก กรมควบคุมมลพิษ.2554. ศูนย์รวมข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม. ส่วน
เทคโนโลยีการจัดการมลพิษ ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ
http://ptech.pcd.go.th/gp/main/report_by_org.php?categoryid=&subcategoryid
=&timeid=report-18 ค้นเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554.
ตัวชี้วัดที่ 1.2 มีการปฏิรูประบบการเงิน การคลังเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
ตัวอย่าง: การปฏิรูประบบการเงิน การคลังเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การแก้ไข
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิ รู ป ระบบการเงิ น การคลั งเพื่ อการจั ด การสิ่ งแวดล้ อม ในหมวดกองทุ น สิ่ง แวดล้ อม ที่ ยกฐานะเป็ น
นิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออุดหนุนหรือให้กู้ยืมสําหรับการจัดการเพื่อบําบัดหรือกําจัดมลพิษต่างๆ
หรือดําเนินการในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือภยันตรายต่อสาธารณชน อันเนื่องมาจากการแพร่กระจายของ
มลพิษ หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเงินและทรัพย์สินของกองทุน
สิ่งแวดล้อมส่วนหนึ่ง ได้มาจากการเก็บเงินค่าบริการ เงินค่าปรับ ค่าธรรมเนียมหรือภาษีอากรที่มีกฎหมาย
กําหนดให้เป็นของกองทุน เพื่ออุดหนุนส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สําหรับการลงทุนและ
ข-๑

ดําเนินงานระบบบําบัดหรือกําจัดน้ําเสียหรือของเสียรวมที่จัดทําขึ้นเพื่อบริการสาธารณะ รวมทั้งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกู้ยืมสําหรับการลงทุนหรือนําไปร่วมทุนกับเอกชน เพื่อจัดให้มีระบบบําบัดหรือกําจัด
น้ําเสียหรือของเสียรวมที่จัดทําขึ้นเพื่อบริการสาธารณะ และอุดหนุนกิจการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเห็นสมควรและโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น
ทั้งนี้ การปฏิ รู ประบบการเงิ น การคลั งเพื่ อการจั ดการสิ่ ง แวดล้ อม อาจเป็ น การจั ด ทํ า
กฎหมายขึ้นใหม่ เพื่อสนับสนุนการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง เพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ทั้งในการลดมลพิษและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ตัวชี้วัดที่ 1.3 จํานวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ตารางที่ ๒

จํานวนรายและขนาดพื้นที่ที่เข้าสู่ระบบงานรับรองแหล่งผลิตพืช ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2554

รายการ
รอตรวจ
ระหว่างตรวจ
ได้รับ Q
ตรวจติดตาม
ตรวจรอต่ออายุ
หมดอายุ

จํานวน (ราย)
13,439
6,116
82,020
1,228
19,863
79,865

จํานวน (แปลง)
15,562
8,391
96,523
1,383
24,230
102,036

จํานวน (ไร่)
152,434
31,102
767,898
11,673
147,842
616,450

ที่มา: กรมวิชาการเกษตร (2554)
อ้างอิงจาก กรมวิชาการเกษตร. 2554. ระบบงานรับรองแหล่งผลิตพืช: GAP DOA Online.
ส่วนงานพัฒนาระบบและฐานข้อมูล กลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานการผลิต
สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร.
http://gap.doa.go.th/gap/ ค้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554.

ข-๒

ตัวชี้วัดที่ 1.4 พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปีของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด
ตารางที่ ๓ พื้นที่เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย* ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 - 2552
หน่วย : ไร่
ปี พ.ศ.
2547
2548
2549
2550
2551
2552

ผลไม้
อื่นๆ
รวม
ข้าว
พืชไร่
ผัก
52,182.75 7,859.79 13,283.60 12,777.00 768.75 86,871.89
108,302.02 6,731.20 14,844.76 4,995.35 761.00 135,634.33
113,213.04 6,546.65 15,121.21 4,981.83 1,077.25 140,939.98
77,005.03 10,103.64 16,503.19 15,907.20 203.75 119,722.81
70,485.67 11,791.13 13,820.39 8,369.92 1,500.00 105,967.10
112,152.27 45,920.63 18,066.51 7,342.20 8,738.43 192,220.03

หมายเหตุ: *เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน (หน่วยงานรับผิดชอบอยู่ระหว่างการรวบรวม
ข้อมูล) จึงใช้ข้อมูลพื้นที่เกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของเกษตรกรรมยั่งยืน
อ้างอิงจาก มูลนิธิสายใยแผ่นดิน / สหกรณ์กรีนเนท จํากัด.
http://www.greennet.or.th/article/411 ค้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2554.
ตัวชี้วัดที่ 1.5 จํานวนสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รายงานจํานวนสถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียวในปี พ.ศ. 2554 พบว่า มีสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
จํานวน ๘๔๒ แห่ง ดังนี้
ตารางที่ ๔ จํานวนอุตสาหกรรมสีเขียว จําแนกตามระดับอุตสาหกรรมสีเขียว
ระดับ

จํานวนอุตสาหกรรมสีเขียว (แห่ง)

ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว

264

ระดับที่ ๒ ปฏิบัติการสีเขียว

178

ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว

400

ระดับที่ ๔ วัฒนธรรมสีเขียว

0

ระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว

0

รวม

842

ที่มา: สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (2554)
อ้างอิงจาก สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม. 2554. สรุปจํานวนอุตสาหกรรมสีเขียว และ
เป้าหมายปี ๒๕๕๔.

ข-๓

ตัวชี้วัดที่ 1.6 จํานวนสินค้าและบริการที่ได้รับการรับรองในระบบฉลากเขียวและฉลากสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
ตัวอย่าง: สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้รายงานจํานวนรวมของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้
เครื่องหมายฉลากเขียว ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2554 รวมทั้งสิ้น 507 รุ่น 25 กลุ่มผลิตภัณฑ์ และ 75
บริษัท/ผู้ผลิต ดังนี้
ตารางที่ ๕ จํานวนรวมของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2554
กลุ่มที่

ผลิตภัณฑ์/บริการ

รุ่น/แบบ กลุ่มที่

ผลิตภัณฑ์/บริการ

รุ่น/แบบ

1

ผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรใช้ใหม่

7

14

บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์

4

2

หลอดฟลูออเรสเซนต์

29

15

สบู่

1

3

สี

118

16

ทําความสะอาดพื้นผิว

10

4

เครื่องสุขภัณฑ์

27

17

ผลิตภัณฑ์ลบคําผิด

5

5

กระดาษ

98

18

เครื่องถ่ายเอกสาร

79

6

ผลิตภัณฑ์ซักผ้า

9

19

สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง

4

7

ก๊อกน้ําและอุปกรณ์ประหยัดน้าํ

18

20

เครื่องเขียน

23

8

ฉนวนกันความร้อน

25

21

รถยนต์นั่ง

26

9

ฉนวนยางกันความร้อน

1

22

กระเบื้องซีเมนต์มุงหลังคา

2

10

ผลิตภัณฑ์จากผ้า

3

23

กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา

1

11

ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดถ้วยชาม

5

12

เครื่องเรือนเหล็ก

5

24

แผ่นอัดสําหรับงานอาคาร ตกแต่ง
และอุตสาหกรรมเครื่องเรือน

2

13

ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้ยางพารา

3

25

ผลิตภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

2

จํานวนรุ่นรวมทั้งหมด

507

ที่มา: สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (2554)
อ้างอิงจาก สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย. 2554. สถานการณ์ฉลากเขียว ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2554.
สํานักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กรุงเทพมหานคร.
ตัวชี้วัดที่ 1.7 จํานวนสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุ มมลพิ ษได้ จั ด ทํ าศู น ย์ ร วมข้ อมู ล สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยมีการรายงานสินค้าและบริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ในหมวดบริการโรงแรม ซึ่ง ณ ปี
พ.ศ. ๒๕๕๔ มีโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งหมด ๑๔๙ แห่ง
อ้างอิงจาก กรมควบคุ มมลพิ ษ. 2554. ศู นย์ รวมข้ อมู ลสิ นค้ าและบริ การที่ เป็ นมิ ตรกั บสิ่ งแวดล้ อม.
ส่วนเทคโนโลยีการจัดการมลพิษ ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ.
http://ptech.pcd.go.th/gp/main/database_product.php. ค้นเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554.

ข-๔

ตัวชี้วัดที่ 1.8 สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
ตารางที่ ๖ ประมาณการสัดส่วนการเดินทางหลักรวมการเชื่อมต่อระบบสาธารณะ จําแนกตาม
ประเภทของยานพาหนะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พันคน - เที่ยวต่อวัน)
ปริมาณการเดินทาง
(พันคน - เที่ยวต่อวัน)

รูปแบบการเดินทาง
การเดินทางส่วนบุคคล

10,300

47.0

636

2.9

10,407

47.5

280

1.3

292

1.3

21,915

100.0

ระบบรถไฟฟ้า
การเดินทางระบบสาธารณะ รถโดยสารสาธารณะ
เรือโดยสาร
อื่นๆ
รวม

สัดส่วน (%)

ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (๒๕๕๔)
ตัวชี้วัดที่ 1.9 สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
ตารางที่ ๗ การใช้ พลั งงานหมุ น เวี ยน การใช้ พลั งงานขั้ น สุ ด ท้ า ย และสั ด ส่ วนการใช้ พลั งงาน
หมุนเวียนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2551 - 2553
(หน่วย: พันตันเทียบเท่าน้ํามันดิบ)

พลังงานหมุนเวียน
ไฟฟ้า (แสงอาทิตย์ ลม น้าํ ชีวมวล ขยะ และก๊าซชีวภาพ)
ความร้อน (แสงอาทิตย์ ชีวมวล ขยะ และก๊าซชีวภาพ)
เชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอล และไบโอดีเซล)
รวม
การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
ร้อยละของการใช้พลังงานหมุนเวียน

2551

ปี พ.ศ.
2552

2553

253
3,306
602
4,161
65,890
6.3

282
3,557
798
4,637
66,698
7.0

304
4,443
804
5,551
71,166
7.8

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (2554)
อ้างอิงจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. 2554. สถิติพลังงานของประเทศไทย
ปี 2553. www.dede.go.th ค้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554.

ข-๕

ตัวชี้วัดที่ 1.10 อัตราการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Energy Elasticity)
ตารางที่ ๘ ค่าความยืดหยุ่นการใช้พลังงาน (Energy Elasticity) ระหว่างปี พ.ศ. 254๘ – 2553
ปี พ.ศ.
2548
2549
2550
2551
2552
2553

ค่าความยืดหยุ่นการใช้พลังงาน (Energy Elasticity)
0.40
0.27
0.50
0.64
-0.29
0.76

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2554)
อ้างอิงจาก สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน. 2554. ข้อมูลพลังงาน 7. ECONOMIC DATA AND
ANALYSIS. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน.
http://www.eppo.go.th/info/7economic_stat.htm ค้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554.

ข-๖

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ 2.1 พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
ตารางที่ ๙ เนื้อที่ป่าของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2504 - 2552
ปี พ.ศ.

2504
2516
2519
2521
2525
2528
2531
2532
2534
2536
2538
2541
2543
2547
2548
2549
2551
2552
พื้นทีป่ ระเทศ

เนื้อที่ป่าของประเทศไทย
ตารางกิโลเมตร
ร้อยละของพื้นที่ประเทศ
273,629.00
53.33
221,707.00
43.21
198,417.00
38.67
175,224.00
34.15
156,600.00
30.52
150,866.00
29.4
143,803.00
28.03
143,417.00
27.95
136,698.00
26.64
133,554.00
26.03
131,485.00
25.62
129,722.00
25.28
170,110.78
33.15
167,590.98
32.66
161,001.30
31.38
158,652.59
30.92
172,185.28
33.44
172,184.29
33.56
513,115.02
ตารางกิโลเมตร

หมายเหตุ : พื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร เท่ากับ 625 ไร่
วิธีการคํานวณพื้นที่ป่า ปี พ.ศ. 2543 แตกต่างจากการวัดในปี พ.ศ. 2541 กล่าวคือ
การคํานวณในปี พ.ศ. 2541 ใช้ข้อมูลดาวเทียมมาตราส่วน 1 : 250,000 และนําเข้าข้อมูล
โดยการลากเส้นด้วยมือ ในขณะที่การคํานวณพื้นที่ป่า ปี พ.ศ. 2543 ใช้ข้อมูลดาวเทียม
มาตราส่วน 1 : 50,000 และนําเข้าข้อมูลแบบดิจิตอล
ที่มา: กรมป่าไม้ (2553) และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (2552)
อ้างอิงจาก กรมป่าไม้. 2553. สถิติป่าไม้ 2551: เนื้อที่ป่าของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2504 – 255๒
http://www.forest.go.th/stat/stat51/TAB9.htm, (7 เมษายน 2553).
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. 2552. ข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช 2552. สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. กรุงเทพฯ.
ข-๗

ตัวชี้วัดที่ 2.2 จํานวนชนิดพันธุ์ต่างๆ ที่ถูกคุกคามจนใกล้สูญพันธุ์
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการรวบรวมและจัดทํา
ทะเบียนรายชื่อพืชถิ่นเดียว พืชหายาก พืชมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ และพืชใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทย
จํานวน 1,407 ชนิด ใน 135 วงศ์ ในจํานวนดังกล่าวเป็นพืชถิ่นเดียว (endemic) 764 ชนิด พืชกึ่ง
ถิ่นเดียว (semi-endemic) 15 ชนิด โดยชนิดพืชในวงศ์กล้วยไม้ (Orchidaceae) มีจํานวนมากที่สุด
เป็นจํานวน 174 ชนิด การจําแนกสถานภาพพรรณพืชที่ถูกคุกคาม ปี พ.ศ. 2549 มีพืชที่คาดว่าสูญพันธุ์
ไปจากถิ ่น ที่อ ยู ่ใ นธรรมชาติแ ล้ว จํ า นวน 2 ชนิด คือ ฟ้า มุ ่ย น้อ ย (Vanda coerulescens Griff.)
วงศ์ Orchidaceae และโศกระย้า (Amherstia nobilis Wall.) วงศ์ Leguminosae - Caesalpinioideae
สถานภาพแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ 440 ชนิด ใกล้สูญพันธุ์ 134 ชนิด ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง 20 ชนิด ใกล้
ถูกคุกคาม 26 ชนิด มีความกังวลน้อยที่จะสูญพันธุ์ 6 ชนิด และหายาก 801 ชนิด
จากทะเบียนรายการชนิดพันธุ์ของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกคามของประเทศไทย พบว่า มี
สัตว์มีกระดูกสันหลังที่อยู่ในสถานภาพสูญพันธุ์ 6 ชนิด ได้แก่ สมัน (Cervus schomburgki) นกช้อนหอยใหญ่
(Pseudibis gigantea) นกพงหญ้า (Graminicola bengalensis) ปลาหางไหม้ (ปลาหางเหยี่ยว)
(Balantiocheitos cf. melanopterus) ปลาเสือตอ (Datnioides pulcher) และปลาสายยู หรือปลาหวีเกศ
หรือปลาเกด (Platytropicus siamensis) สถานภาพสูญพันธุ์ในธรรมชาติ 7 ชนิด ได้แก่ ละอง (ละมั่ง)
(Cervus eldii) กูปรี (Bos sauveli) แรด (Rhinoceros sondaicus) กระซู่ (Dicerorhinus sumatrensis)
ตะโขง (Tomistoma schlegelii) นกกระเรียนไทย (Grus antigone) และนกช้อนหอยดํา (Pseudibis davisoni)
ตารางที่ ๑๐ ชนิด พัน ธุ์สัต ว์มีก ระดูก สัน หลัง ในประเทศไทย ชนิด พัน ธุ์เ ฉพาะถิ่น และชนิด พัน ธุ์
ที่ถูกคุกคาม ณ ปี พ.ศ. 2548
กลุ่ม
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
นก
สัตว์เลื้อยคลาน
สัตว์สะเทินน้าํ สะเทินบก
ปลา
รวม

ชนิดพันธุ์ในไทย*
จํานวน (ชนิด)
302
982
350
137
2820
4591

ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น
จํานวน (ชนิด) ร้อยละ
5
1.66
2
0.20
47
13.39
7
5.07
72
2.55
133
2.93

ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม**
จํานวน (ชนิด) ร้อยละ
116
38.41
180
18.33
32
9.02
5
3.62
215
7.62
548
11.91

หมายเหตุ: * รวมชนิดพันธุ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วด้วย
** รวมจํ า นวนชนิ ด พั น ธุ์ ที่ใกล้ สู ญ พั น ธุ์ อ ย่ างยิ่ ง ชนิ ด พั น ธุ์ ที่ ใกล้ สู ญพั น ธุ์ และชนิ ด พั น ธุ์ ที่ มี
แนวโน้มใกล้สูญพันธุ์
ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2554)
อ้างอิงจาก สํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม. 2554. ชนิ ด พั น ธุ์ ที่
ถูกคุกคาม. http://chm-thai.onep.go.th/index.html ค้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554.

ข-๘

ตัวชี้วัดที่ 2.3 สัดส่วนพื้นที่อนุรักษ์เพื่อพิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพต่อพื้นที่ทั้งประเทศเพิ่มขึ้น
โดยรักษาพื้นที่อนุรักษ์ไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๙ และเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนไม่น้อยกว่า
ปีละ ๕,๐๐๐ ไร่
พื้นที่อนุรักษ์เพื่อพิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งทางบกและทางทะเล ที่มีกฎหมาย
รองรับในช่วงปี พ.ศ. 2545 - 2551 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 18.2 เป็น 18.8 ของพื้นที่ประเทศ
ซึ่งนับว่าบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ที่กําหนดไว้ที่ร้อยละ 18
ตารางที่ 1๑ สัดส่วนพื้นที่อนุรักษ์เพื่อพิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพต่อพื้นที่ทั้งประเทศ
ปี พ.ศ.

สัดส่วนพื้นที่อนุรักษ์เพื่อพิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ต่อพื้นที่ทั้งประเทศ (ร้อยละ)

2533

12.40

2538

14.80

2543

16.80

2548

18.30

2551

18.80

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2553)
อ้างอิงจาก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2553. รายงานผลตาม
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของประเทศไทย พ.ศ. 2552. สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. กรกฎาคม 2553.
ตารางที่ ๑๒ พื้นที่ป่าชายเลนของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๕๒
ปี พ.ศ.
พื้นที่ป่าชายเลน
(ล้านไร่)

2529
1.23

2539
1.05

2543
1.56

2550
1.46

2552
1.52

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๒๕๕๒)
อ้างอิงจาก สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2553. รายงานฉบับ
สมบูรณ์ โครงการศึกษาทบทวนนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๕๙. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม. กุมภาพันธ์ ๒๕๕4.

ข-๙

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้ อ ยละ 50 ของจั ง หวั ด ชายทะเล มี แ ผนบู ร ณาการการฟื้ น ฟู พื้ น ที่ ช ายฝั่ ง ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบตามแนวทางการจัดการที่เหมาะสม
ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล
23 จังหวัด โดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,055.18 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด
(ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุ รี ฉะเชิงเทรา สมุ ทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส) และชายฝั่ง
ทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,093.14 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด (ระนอง
พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล) ปัจจุบันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเป็นที่ยอมรับว่า ต้องมีการเยียวยาอย่าง
เร่งด่วน เนื่องจากมีผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ชายฝั่งกว่า 12 ล้านคน และพื้นที่ชายฝั่งยัง
มีความสําคัญทางด้านเศรษฐกิจหลายด้าน ได้แก่ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ําและการประมงชายฝั่ง ซึ่งสามารถสร้างอาชีพและรายได้ต่อชุมชนและประเทศอย่างมาก นอกจากนี้ ยังมี
ผลกระทบต่อระบบนิเวศและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วย ป่าชายเลน แนวปะการัง และหญ้า
ทะเลอีกด้วย
รัฐบาลได้เล็งเห็นสภาพปัญหาของการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทยจึงได้มีการประชุม
คณะรัฐมนตรี และมีมติให้ความเห็นชอบ ๓ มติ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง ได้แก่ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กันยายน
2552 และมติ คณะรั ฐมนตรี เมื่อวั นที่ 20 เมษายน 2553 โดยสาระสําคั ญมุ่งเน้ นให้ห น่วยงานต่างๆ
ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการอย่างบูรณาการ ให้มีการศึกษาออกแบบ
โดยให้คํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น การส่งเสริมการเรียนรู้ของทุกภาคส่วน และที่สําคัญคือ การมีส่วน
ร่วมของประชาชน ซึ่งมีหน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการและผังเมือง สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สํ า หรั บ กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ได้ รั บ มอบหมายให้ จั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานประสานงานหลั ก ใน
การดําเนินงานตามกรอบแผนบูรณาการงบประมาณการจัดการและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
รวม 23 จังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2559
นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดทําแผนหลักและแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเลแล้ ว เสร็จ ใน 3 พื้ น ที่ ได้ แก่ พื้ น ที่ อ่าวไทยตอนบน หรื อรูป ตั ว ก (ปี พ.ศ. 2551) ประกอบด้ ว ย
แนวชายฝั่ ง ทะเล 6 จั ง หวั ด ได้ แก่ จั ง หวั ด ฉะเชิ งเทรา สมุทรปราการ กรุ งเทพมหานคร สมุ ทรสาคร
สมุทรสงคราม และเพชรบุรี พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ปี พ.ศ. 2552) ประกอบด้วย แนวชายฝั่งทะเล
4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง และชลบุรี และพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง (ตั้งแต่แหลมตะลุมพุก
ถึงปากน้ําทะเลสาบสงขลา) (ปี พ.ศ. 2552) ประกอบด้วย แนวชายฝั่งทะเล 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช และสงขลา
อ้างอิงจาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. 2554. ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง:
ชายฝั่งในประเทศไทยและพื้นที่การกัดเซาะชายฝั่ง.
http://www.dmcr.go.th/marinecenter/erosion.php. ค้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554.
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2554. ร่างรายงาน
สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 ฉบับสมบูรณ์. 28 มกราคม 2554.
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ตัวชี้วัดที่ 2.5 จํานวนพื้นที่ที่ได้รับการจัดทําระบบการอนุรักษ์ดินและน้ํา
ตารางที่ ๑๓ พื้นที่ที่ได้มีการจัดทําระบบการอนุรักษ์ดินและน้ํา ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 - 10
หน่วยนับ

พื้นที่ที่มีปัญหา

พื้นที่ที่มีการจัดทําระบบ
การอนุรักษ์ดินและน้ํา

ล้านไร่

108.87

14.54

ล้านไร่

-

90.20

ล้านไร่

-

7.01

- การพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม

ล้านไร่

14.39

5.00

- การพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว

ล้านไร่

6.23

1.38

- การปรับปรุงพื้นที่ดินกรด

ล้านไร่

95.41

0.63

3.1 พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา

แห่ง

16,297.00

7,473.00

3.2 แหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน

บ่อ

806,591.00

137,077.00

สภาพปัญหา/ กิจกรรม
1. การอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน
2. ด้านการปรับปรุงบํารุงดินเพื่อฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม
2.1 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้
สารเคมีทางการเกษตร
2.2 ปรับปรุงคุณภาพดิน

3. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ํา

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน (2554)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดที่ 3.1 มีแผนการใช้ที่ดินของชาติ
สถานการณ์ปัจจุบัน: ประเทศไทยประสบกับปัญหาความเสื่อมโทรมของที่ดินและความ
ขัดแย้งในการใช้ที่ดินที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดิน ทั้งใน
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ และระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน ตลอดจนปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
ประชาชนด้วยกัน อันเนื่องมาจากสาเหตุสําคัญประการหนึ่งก็คือ “การขาดแผนการใช้ที่ดินของชาติ”
ถึงแม้ว่ าการบริห ารจัด การที่ดิ นของประเทศที่ ผ่านมา จะมี การจัด ตั้งคณะกรรมการที่ เกี่ ยวข้ องกับ การ
กําหนดเขตการใช้ที่ดินหรือเกี่ยวข้องกับที่ดินอยู่เป็นจํานวนมากก็ตาม แต่ยังไม่ได้มีการพิจารณาร่วมกัน
อย่ า งจริ งจั งถึ ง แนวคิ ดการพั ฒ นาเมื อง การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม และการพั ฒนาการเกษตรในอนาคต
ตลอดจนผลกระทบจากการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากคณะกรรมการแต่ละชุด หรือแต่ละ
หน่วยงาน ต่างก็เน้นหนักในภารกิจตามอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนด ซึ่งมีขอบเขตไม่ครอบคลุมการใช้
ที่ดินในทุกด้าน นอกจากนี้ ยังขาดการวางแผนการใช้ที่ดินในระยะยาวที่ประสานสอดคล้องกัน ทั้งในเขต
เมือง ชานเมืองและชนบท ส่งผลให้การใช้ที่ดินที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่มีความเป็นระเบียบ ประกอบกับความ
ต้องการที่ดิ น ยั งคงเพิ่ มขึ้ น อย่ างต่ อเนื่อง ดังนั้น เพื่ อป้องกั น มิ ให้ ปั ญ หาที่ ดินทวี ความรุ นแรงมากยิ่ งขึ้ น
ในขณะที่ ท รั พ ยากรที่ ดิ น มี อ ยู่ จํ า กั ด หลั ก สํ า คั ญ อย่ า งหนึ่ ง ที่ จ ะนํ า ไปสู่ ก ารใช้ ที่ ดิ น ที่ ยั่ ง ยื น คื อ การมี
“แผนการใช้ที่ดินของชาติ” โดยมีการกําหนดว่า พื้นที่ส่วนใดของประเทศควรจะใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมใด
มี ก ารจํ า แนกว่ า พื้ น ที่ ใ ดควรเป็ น ที่ ดิ น ของรั ฐ และพื้ น ที่ ใดควรนํ า ไปจั ด สรรให้ ป ระชาชนเพื่ อ เป็ น ที่ อ ยู่
อาศัยและที่ทํากิน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถใช้ได้อย่างยั่งยืน และมีความเป็นธรรม
ตัวชี้วัดที่ 3.2 มีฐานข้อมูลกลางการถือครองที่ดินที่ใช้ในการกําหนดนโยบายที่ดินของประเทศ
สถานการณ์ปัจจุบัน: การพัฒนาระบบและจัดทําฐานข้อมูลการถือครองที่ดินและการจด
ทะเบียนนิติกรรมที่ดิน เป็นเครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการที่ดินของประเทศเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยหลายๆ หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดิน
สามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลนี้ได้ เช่น กรมสรรพากรใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลการถือครองที่ดินในการ
ตรวจสอบหลักทรัพย์เพื่อจัดเก็บภาษีรายได้ กรมโยธาธิการและผังเมืองใช้ประโยชน์เพื่อการจัดทําผังเมือง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช้ประโยชน์เพื่อการกําหนดแนวเขตที่ดินของรัฐทุกประเภท และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนที่ภาษีบํารุงท้องที่และการขยายฐานการจัดเก็บภาษี
ได้ครบถ้วน เป็นธรรม ตามสภาพการใช้ประโยชน์จริง ดังนั้น “การมีฐานข้อมูลกลางการถือครองที่ดิน” โดย
มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงเศรษฐกิจ สังคม และข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ จะเป็น
ฐานข้ อ มู ล กลางในการกํ า หนดนโยบายที่ ดิ น และวางแผนการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ของประเทศได้ อย่ า ง
มีประสิทธิภาพ
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ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําพระราชบัญญัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ
ความก้ าวหน้ าและผลการดํ าเนิ นงานของการจั ดทํ าพระราชบั ญญั ติ การบริ หารจั ดการ
ทรัพยากรน้ําแห่งชาติ สามารถจัดแบ่งขั้นความสําเร็จของการดําเนินการจัดทําพระราชบัญญัติเป็น 5 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 กําหนดแนวคิด หลักการและเหตุผล เพื่อจัดทําร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
แห่งชาติจนแล้วเสร็จ โดยผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ระดับที่ 2 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา
ระดับที่ 3 ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา และส่งกลับมายังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ระดับที่ 4 ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา
ระดับที่ 5 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
ตัวชี้วัดที่ 3.4 สัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ต่อพื้นที่ชลประทาน
ตารางที่ ๑๔ พื้นที่ชลประทาน พื้นที่รับประโยชน์ และสัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ต่อพื้นที่
ชลประทาน ปี พ.ศ. 2553
พื้นที่
1/

พื้นที่ชลประทาน
พื้นที่รับประโยชน์2/
สัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ต่อพื้นที่ชลประทาน (ร้อยละ)
หมายเหตุ:

1/

พื้นที่ (ไร่)
29,360,251
10,964,064
37.34

หมายถึง พื้นที่ชลประทาน ปี พ.ศ. 2553 รวมโครงการขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก ซึ่งสูบน้ํา
ด้วยไฟฟ้าและแก้มลิง

2/

หมายถึง พื้นที่ในขอบเขตที่ได้รับประโยชน์จากโครงการชลประทาน ทั้งด้านการเพาะปลูก
อุปโภค บริโภค หรืออื่นๆ
ที่มา: กรมชลประทาน (2553)
อ้างอิงจาก กรมชลประทาน. 2553. รายงานประจําปี/ สารสนเทศ : รายงานข้อมูลสารสนเทศ
โครงการชลประทาน ปีงบประมาณ 2553.
http://www.rid.go.th/2009/_data/docs/stat53.pdf. ค้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554.
ตัวชี้วัดที่ 3.5 สัดส่วนทรัพยากรน้ําผิวดินที่นํามาใช้ประโยชน์ต่อทรัพยากรน้ําผิวดินทั้งหมด
ในปี พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมีปริมาณน้ําฝนประมาณ 732,975 ล้าน ลบ.ม./ปี ส่วนหนึ่ง
ระเหยและไหลลงใต้ดิน ที่เหลือเป็นปริมาณน้ําผิวดิ นประมาณ 213,303 ล้าน ลบ.ม./ปี ในจํานวนนี้
มีการใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค 2,460 ล้าน ลบ.ม./ปี (ร้อยละ 3.5) ใช้เพื่ออุตสาหกรรมและท่องเที่ยว
2,369 ล้าน ลบ.ม./ปี (ร้อยละ 3.4) ใช้เพื่อการเกษตรและการผลิตไฟฟ้า 51,786 ล้าน ลบ.ม./ปี
(ร้อยละ 75.5) ที่เหลือ 12,359 ล้าน ลบ.ม./ปี (ร้อยละ 17.6) ใช้รักษาระบบนิเวศ รวมปริมาณน้ําผิวดิน
ที่ ใ ช้ ป ระโยชน์ ทั้ ง หมด ยกเว้ น การรั ก ษาระบบนิ เ วศ 56,615 ล้ า น ลบ.ม./ปี หรื อ ร้ อ ยละ 26.5
ของปริมาณน้ําผิวดิน

ข - ๑๓

อ้างอิงจาก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2553. รายงานผลตาม
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของประเทศไทย พ.ศ. 2552. สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. กรกฎาคม 2553.
ตัวชี้วัดที่ 3.6 มีการบังคับใช้กฎระเบียบในการเข้าถึงและได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention
on Biological Diversity : CBD) ในลําดับที่ 118 (จาก 193 ประเทศภาคีในปัจจุบัน) โดยเริ่มมีผลบังคับ
ใช้กับประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547 อนุสัญญาฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การใช้องค์ประกอบความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และการแบ่งผลประโยชน์
ที่เ กิ ดขึ้ นจากทรั พยากรพั น ธุกรรมอย่างเท่ าเที ยมและยุติ ธ รรม ต่ อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ (ค.ศ. 2010)
ซึ่งเป็นปีสิ้นสุดเป้าหมายในการลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมีนัยสําคัญ ยังไม่
บรรลุ เ ป้ า หมายตามที่ อนุ สั ญญาว่ าด้ ว ยความหลากหลายทางชี ว ภาพกํ า หนด ดั งนั้ น สํ านั ก เลขาธิ การ
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ จึงได้จัดให้มีการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 10 ขึ้น ระหว่างวันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2553 ณ นครนาโงยา ประเทศ
ญี่ปุ่น ซึ่งที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ได้ให้การรับรองแผนกลยุทธ์ไอจิ (แผนกลยุทธ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพสําหรับระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 (ค.ศ. 2011 – 2020)) โดยมีเป้าประสงค์ที่มุ่งเน้นการลด
อัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพจากภัยคุกคามหลัก 5 ประการ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงถิ่นที่
อยู่ อาศั ย การใช้ ทรั พยากรเกินขี ดจํ ากั ด การปล่ อยมลพิ ษออกสู่ สิ่ งแวดล้ อมปริ มาณมาก การรุ กรานของ
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
นอกจากนี้ สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ยังได้มีมติรับรอง “พิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึง
ทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่าง
เท่าเทียมและยุติธรรม” โดยพิธีสารนาโงยาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางกฎหมายระหว่าง
ประเทศในการกํากับ ดูแลให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและ
ยุติธรรม รวมถึงการเข้าถึงและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดให้
ลงนามพิธีสารฯ ณ สํานักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่วันที่
2 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2555
อ้างอิงจาก สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2553. (ร่าง) รายงานการ
ประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 6. เมื่อวันที่
17 พฤศจิกายน 2553.

ข - ๑๔

ตัวชี้วัดที่ 3.7 มีการจัดทําเขตศักยภาพแร่และเขตเศรษฐกิจแร่ทั้งประเทศ
ตารางที่ ๑๕ พื้นที่ทรัพยากรแร่ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553
พื้นที่ทรัพยากรแร่

เนื้อที่

ร้อยละของพื้นที่ประเทศ

ตารางกิโลเมตร

หน่วย (ล้านไร่)

พื้นที่แหล่งแร่

99,690

62.3

19

พื้นที่ศักยภาพทางแร่

80,640

50.4

16

พื้นที่ที่ยังไม่พบแร่

332,690

207.9

65

รวม

513,020

320.6

100

ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี (2553)
อ้างอิงจาก กรมทรัพยากรธรณี. 2553. สถานการณ์ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2553.
กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
ตัวชี้วัดที่ 3.8 มีระบบกองทุนเพื่อฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบันยังไม่มีกลไกการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม ดังนั้น ภาครัฐจึงควรสนับสนุนให้มีกองทุนฉุกเฉินเพื่อชดเชยค่ารักษาพยาบาล
และค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งอาจทําได้ 2 แนวทาง คือ ๑) จัดตั้งกองทุนใหม่ และ
๒) ปรั บ ปรุ งระเบี ยบกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อมให้ ครอบคลุ มถึ งเรื่ องการเยีย วยาปั ญหาและช่ ว ยเหลื อผู้ ได้ รั บ
ผลกระทบจากเหตุวิ กฤติสิ่ งแวดล้อมที่ เกิ ดขึ้ นอย่างเร่งด่ว นได้ทันที และภาคีที่เกี่ ยวข้องสามารถขอรั บ
การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟูพื้นที่วิกฤติ

ข - ๑๕

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนในทุกระดับ
ตัวชี้วัดที่ 4.1 สัดส่วนแม่น้ําสายหลักที่มีคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘0
สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ไ ด้ ร ายงานผลตาม
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของประเทศไทย พ.ศ. 2552 ว่า ประเทศไทยได้กําหนดเป้าหมายท้าทาย
(MDG+) เพื่อควบคุมคุณภาพน้ําของแหล่งน้ําผิวดินในลุ่มน้ําต่างๆ และแหล่งน้ําธรรมชาติให้อยู่ในเกณฑ์
พอใช้และดีรวมกัน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 85 ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. ๒๕๕๐ –
๒๕๕๔) และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550 - 2554
ตารางที่ ๑๖ สัดส่วนแม่น้ําสายหลักที่มีคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป
รายการ
สัดส่วนแม่น้ําสายหลักที่มีคุณภาพน้าํ อยู่
ในเกณฑ์ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป (ร้อยละ)

ปี พ.ศ.
2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551
65

63

74

66

74

54

76

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2553)
อ้างอิงจาก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2553. รายงานผลตาม
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของประเทศไทย พ.ศ. 2552. สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. กรกฎาคม 2553.
ตัวชี้วัดที่ 4.2 อัต ราการนํา ขยะมูลฝอยกลับ มาใช้ป ระโยชน์ (Recycle) ไม่น้อ ยกว่า ร้อ ยละ 30
ของปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ
ตารางที่ ๑๗ ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ ปริมาณขยะมูลฝอยที่นํากลับมาใช้ใหม่ และอัตราการนํา
ขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ ปี พ.ศ. 2548 – 2552
ปี พ.ศ.
2548
2549
2550
2551
2552

ปริมาณขยะมูลฝอย
ทั่วประเทศ
(ล้านตัน)
14.30
14.60
14.60
15.03
15.11

ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่นํากลับมาใช้ใหม่
(ล้านตัน)
3.15
3.19
3.19
3.45
3.86

อัตราการนําขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ประโยชน์
(ร้อยละ)
22.03
21.85
21.85
22.95
25.55

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2552)
อ้างอิงจาก กรมควบคุมมลพิษ. 2552. (ร่าง) รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2552.
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
ข - ๑๖

ตัวชี้วัดที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานอย่างน้อยร้อยละ 98
ตารางที่ ๑๘ คุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552
สารมลพิษในอากาศ

ช่วงค่าที่วัดได้

เปอร์เซ็นไทล์
ค่ามาตรฐาน
ที่ 95

จํานวนครั้งที่เกินมาตรฐาน/
ค่าเฉลี่ย
จํานวนครั้งที่ตรวจวัด
1 ปี
(ร้อยละ)

บริเวณริมถนนในกรุงเทพมหานคร
PM10 เฉลีย่ 24 ชั่วโมง
15.5 – 183.0 121.2
(มคก. /ลบ.ม.)

120

109/2,043 (5.3)

60.1

120

31/3,171 (1.0)

42.5

บริเวณพื้นที่ทั่วไปในกรุงเทพมหานคร
PM10 เฉลีย่ 24 ชั่วโมง
(มคก. /ลบ.ม.)

5.9 – 193.4

81.7

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (25๕๓)
อ้างอิงจาก กรมควบคุมมลพิษ. 2552. (ร่าง) รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2552.
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
ตัวชี้วัดที่ 4.4 อั ต ราการจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชน ของเสี ย อั น ตรายชุ ม ชน และมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ
อย่างถูกหลักวิชาการต่อปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ตารางที่ ๑๙ ปริ มาณขยะมู ลฝอยที่ เ กิด ขึ้ นและได้รั บการจั ด การอย่ างถูก ต้ องตามหลั ก วิชาการในปี
พ.ศ. 2548 – 2552
ปี พ.ศ.

ปริมาณขยะมูลฝอย
ทั่วประเทศ
(ล้านตัน)

ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่กําจัด
อย่างถูกหลักวิชาการ
(ล้านตัน)

อัตราการจัดการขยะมูลฝอย
อย่างถูกหลักวิชาการ
ต่อปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ
(ร้อยละ)

2548

14.32

5.01

34.99

2549

14.60

5.22

35.75

2550

14.72

5.27

35.80

2551

15.03

5.69

37.86

2552

15.11

5.97

39.51

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2552)
อ้างอิงจาก กรมควบคุมมลพิษ. 2552. (ร่าง) รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย
พ.ศ. 2552. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

ข - ๑๗

ตัวชี้วัดที่ 4.5 สัดส่วนของเทศบาลที่มีพื้นที่สีเขียวของชุมชนเมือง ไม่น้อยกว่า 5 ตารางเมตรต่อคน
พื้นที่สีเขียวของชุมชนเมือง มีการรายงานเฉพาะสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนี้
ตารางที่ ๒๐ สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2549 - 2553
ปี พ.ศ.
2549
2550
2551
2552
2553

สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(ตารางเมตรต่อคน)
3.17
3.29
3.51
3.93
4.10*

หมายเหตุ: * ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2553
ที่มา: สํานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (2553)
อ้างอิงจาก สํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม. 2554. ร่ า งรายงาน
สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 ฉบับสมบูรณ์. 28 มกราคม 2554.
ตัวชี้วัดที่ 4.6 สั ด ส่ ว นของแหล่ ง ธรรมชาติ แหล่ ง ศิ ล ปกรรม และแหล่ ง มรดกทางธรรมชาติ แ ละ
ศิลปวัฒนธรรมที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบ
สิ่งแวดล้อมโดยรอบแหล่งธรรมชาติ แหล่งศิลปกรรม และแหล่งมรดกทางธรรมชาติและ
ศิลปวัฒนธรรม หมายถึง สรรพสิ่งที่เป็นธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่อยู่ในพื้นที่
โดยรอบแหล่งที่เป็นองค์ประกอบและมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อแหล่งนั้นๆ
ความสําคัญของแหล่งธรรมชาติ แหล่งศิลปกรรม และแหล่งมรดกทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมกําลัง
ถูกมองข้าม เนื่องจากขาดการควบคุมการใช้ที่ดินและอาคารโดยรอบ หรือภายในบริเวณโดยรอบแหล่ง
จึงเกิดการทําลายทั้งทางตรงและทางอ้อม ทําให้สิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบแหล่งอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมและ
ไม่เหมาะสม มีผลทําให้หมดคุณค่า และหมดความสง่างามไปในที่สุด ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานอนุรักษ์
แหล่ ง ธรรมชาติ แหล่ งศิ ล ปกรรม และแหล่ ง มรดกทางธรรมชาติ และศิล ปวั ฒ นธรรมประสบผลสํ าเร็ จ
จําเป็นต้องมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบแหล่งอย่างเคร่งครัดและครอบคลุมทั่วทุกแหล่ง
โดยเฉพาะแหล่งธรรมชาติ แหล่งศิลปกรรม และแหล่งมรดกทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นที่
เสี่ยงต่อการถูกทําลายสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบ

ข - ๑๘

ตัวชี้วัดที่ 4.7 จํานวนของแหล่งมรดกทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และโบราณสถานของชาติที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียน
ตารางที่ ๒๑ จํานวนโบราณสถานที่ประกาศขึ้นทะเบียน จําแนกตามรายภาค ปี พ.ศ. 2553
ภาค

โบราณสถาน (แห่ง)
505
490
853
256
2,104

ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้
รวมทั้งประเทศ
หมายเหตุ: ข้อมูลเดือนกันยายน 2553
ที่มา: สํานักโบราณคดี กรมศิลปากร (2553)
อ้างอิงจาก สํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อม. 2554. ร่ า งรายงาน
สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 ฉบับสมบูรณ์. 28 มกราคม 2554.

ข - ๑๙

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเสีย่ งจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
ตัวชี้วัดที่ 5.1 สัดส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติ และ/หรือจัดทํา
แนวทางการฟื้นฟูพื้นที่เสี่ยงภัยต่อพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหมด
พื้นที่เสี่ยงภัย หมายถึง พื้นที่เสี่ยงภัยจากเหตุการณ์ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ได้แก่ พื้นที่เสี่ยง
วาตภัย พื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหว พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง และพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและโคลนถล่ม ดังนี้
1) พื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหวที่มีระดับความเสี่ยงสูง ประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก ลําพูน กําแพงเพชร และกาญจนบุรี
2) พื้นที่เสี่ยงวาตภัย ในที่นี้คือ พื้นที่เสี่ยงภัยจากพายุหมุนเขตร้อน โดยมีพื้นที่ที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูง 4 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร นครพนม ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร
3) พื้ น ที่ เ สี่ ย งอุ ท กภั ย และโคลนถล่ ม ที่ มี ร ะดั บ ความเสี่ ย งสู ง ประกอบด้ ว ย 13,316
หมู่บ้าน ใน 75 จังหวัด
4) พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งที่มีระดับความเสี่ยงสูง ประกอบด้วย 9,921 หมู่บ้าน ใน 45 จังหวัด
อ้างอิงจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. 2554 ก. ฐานข้อมูลสาธารณภัย: ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย
แผ่ นดินไหว.http://www.disaster.go.th/dpm/datarisk/earthquake.htm. ค้ นเมื่อวั นที่
20 กรกฎาคม 2554. อ้างถึงแผนที่บริเวณเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวของประเทศไทย (ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2548) ของกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. 2554 ข. ฐานข้อมูลสาธารณภัย: ข้อมูลพื้นที่เสี่ยง
วาตภั ย . http://www.disaster.go.th/dpm/datarisk/storm.htm. ค้ น เมื่ อ วั น ที่ 20
กรกฎาคม 2554. อ้างถึงโครงการจัดทําแผนแม่บทอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม (แผน
แม่ บ ทระยะ 5 ปี ) รายงานฉบั บ สุ ด ท้ า ย กรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
กระทรวงมหาดไทย, ธันวาคม 2548.
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. 2554 ค. ฐานข้อมูลสาธารณภัย: ข้อมูลพื้นที่เสี่ยง
อุ ท กภั ย และโคลนถล่ ม ปี 2552 - 2553. กรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย . http://www.disaster.go.th/dpm/datarisk/data_risk5253/risk2553.htm ค้นเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554.
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. 2554 ง. ฐานข้อมูลสาธารณภัย: ข้อมูลพื้นที่เสี่ยง
ภั ย แ ล้ ง . http://www.disaster.go.th/dpm/datarisk/drought.htm. ค้ น เ มื่ อ วั น ที่ 20
กรกฎาคม 2554.

ข - ๒๐

ตัวชี้วัดที่ 5.2 จํานวนผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติ
ตารางที่ ๒๒ จํานวนผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2545 – 2551
ปี พ.ศ.
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551

จํานวนผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติ (คน)
อุทกภัย
วาตภัย
216
18
44
74
28
73
75
13
446
29
36
10
113
15

หมายเหตุ: สถิติภัยธรรมชาติมีข้อมูลเฉพาะ ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัย และวาตภัย
ที่มา: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (2554)
อ้างอิงจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. 2554. สถานการณ์สาธารณภัย ข้อมูล ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2551. ศูนย์อํานวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.
http://www.disaster.go.th ค้นเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554.
ตัวชี้วัดที่ 5.3 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และ/หรือ
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหัว
ตารางที่ ๒๓ ปริ มาณการปล่ อยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศ (GDP)
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 – 2553
ปี พ.ศ.
2549
2550
2551
2552
2553

หมายเหตุ:

ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อ GDP*
(หน่วย: พันตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า : 100 ล้านบาท)
4.72
4.60
4.54
4.64
4.31

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในที่นี้หมายถึง ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในภาคพลังงาน ได้แก่ การขนส่ง ไฟฟ้า อุตสาหกรรมการผลิต บ้านอยู่อาศัยและธุรกิจ
การค้า และอื่นๆ (รวมเกษตรกรรม ก่อสร้างและเหมืองแร่)
* ราคา ณ ปี 2531

ข - ๒๑

อ้างอิงจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน). ๒๕๕๔ การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เรื่อง ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 2: การเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่
เศรษฐกิจสีเขียว เมื่อวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2554.
http://www.conference.tgo.or.th/download/2011/research/PPT/180811/J15/
04_r.pdf ค้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2554.
ตารางที่ ๒๔ ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ประชากรทั้งประเทศ และปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหัว ปี พ.ศ. 2549 - 2553

2549

ปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
(หน่วย: ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์)
191,281,000

62,828,706

ปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อหัว
(หน่วย: ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อหัว)
3.04

2550

195,847,000

63,038,247

3.11

2551

198,146,000

63,389,730

3.13

2552

197,657,000

63,525,062

3.11

2553

198,059,000

63,878,267

3.10

ปี พ.ศ.

ประชากรทั้งประเทศ
(คน)

หมายเหตุ: การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในที่นี้หมายถึง ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน
ภาคพลังงาน ได้แก่ การขนส่ง ไฟฟ้า อุตสาหกรรมการผลิต บ้านอยู่อาศัยและธุรกิจการค้า และ
อื่นๆ (รวมเกษตรกรรม ก่อสร้างและเหมืองแร่)
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (2554)
อ้างอิงจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. 2553. สถิติพลังงานของประเทศไทย
ปี 2553. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. www.dede.go.th ค้นเมื่อวันที่
29 มิถุนายน 2554
ตัวชี้วัดที่ 5.4 มีฐานข้อมูลกลางการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
ปัจจุบันยังไม่มีการจัดทําฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศที่เป็นระบบ
แต่มีการเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แยกตามภาคการผลิต ดังนี้
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ตารางที่ ๒๕ ปริม าณการปล่อยก๊า ซเรือนกระจกของประเทศไทย แยกตามภาคการผลิตตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2533 - 2548
หน่วย: ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
ปี พ.ศ.

ก๊าซหลักที่ปล่อย
ออกมา**

2533

2538

2543

2548*

CO2

91.6

155.6

177.3

233.3

- ไฟฟ้าและความร้อน

CO2

28.7

54.3

64.9

83.5

- คมนาคมขนส่ง

CO2

27.1

46.4

43.8

55.9

- อุตสาหกรรมและก่อสร้าง

CO2

14.8

32.2

37.9

59.5

- การเผาไหม้เชื้อเพลิงและอื่นๆ

CO2

17.9

18.7

23.5

25.9

- ก๊าซรั่วไหล

CO2

3.1

4.1

7.2

8.1

CO2

39.9

47.2

47.6

na

CH4, N2O

78.5

81.1

85.7

88.8

CO2, HFCS, PFCS, SF6

9.1

17.6

13.5

21.1

CH4, CO2

6.5

7.0

7.4

7.9

225.6

308.5

329.9

351.1

ภาคการผลิต
พลังงาน

ป่าไม้และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
การเกษตร
อุตสาหกรรม
(กระบวนการผลิต)
ของเสียและสิ่งปฏิกูล
รวม

หมายเหตุ: * ปี พ.ศ. 2548 ไม่มีข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซในภาคป่าไม้และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
ที่ม า: Climate Analysis Indicators Tool (CAIT), World Resources Institute จาก http://cait.wri.org/
(ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2554)
** ก๊าซหลักที่ปล่อยออกมา ตัวย่อหมายถึง CO2 = ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CH4 = ก๊าซมีเทน N2O = ก๊าซ
ไนตรัสออกไซด์ HFCS = ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน PFCS =ก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน และ SF6 = ก๊าซ
ซัลเฟอร์เฮกซ่าฟลูออไรด์
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคนและสังคมให้มีสํานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 6.1 จํา นวนรายการสื่อโทรทั ศน์ และวิทยุ ที่ผลิ ตรายการเพื่ อเผยแพร่ และให้ ค วามรู้ เ รื่ อง
สิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2554) ได้รายงานผลการดําเนินงานการผลิตสื่อและ
เผยแพร่ด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้
รายการเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ 3 รายการ ได้แก่
1) รายการโทรทัศน์กิจกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินนี าถ
2) รายการโทรทัศน์สําหรับเยาวชน
3) รายการโทรทัศน์สารคดีเชิงข่าวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุ 1 รายการ คือ รายการวิทยุ สารคดีสิ่งแวดล้อมในชีวิต
อ้างอิงจาก กรมส่ง เสริม คุณ ภาพสิ่ง แวดล้อ ม. 2554. การผลิต สื่อ และเผยแพร่ด้า นสิ่ง แวดล้อ ม.
http://www.deqp.go.th ค้นเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554.
นอกจากนี้ ยั ง มี ร ายการโทรทั ศ น์ ใ นช่ อ งฟรี ที วี แ ละช่ อ งเคเบิ้ ล รวมถึ ง รายการวิ ท ยุ
ที่มีการเผยแพร่และให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม แต่ยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบในการเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 6.2 จํานวนภาคีเครือข่ายที่มีการดําเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ตารางที่ ๒๖ จํานวนภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม

จํานวน (รายการ)

สถาบัน มูลนิธิ

88

สมาคม

38

สภา

4

องค์กรระหว่างประเทศ

5

รวม

135

ที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2554)
อ้างอิงจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. 2554. ศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อม. กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. http://www.deqp.go.th.
ค้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554.
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ภาคผนวก ค
อภิธานศัพท์

อภิธานศัพท์
กลไกการซื้อ - ขายสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Trading: ET)
กลไกการซื้อ - ขายสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Trading: ET) เป็นการซื้อ - ขาย
สิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Allowed emissions) ระหว่างประเทศในกลุ่มภาคผนวกที่ 1 เท่านั้น
ไม่เกี่ยวข้องกับประเทศนอกภาคผนวกที่ 1 และ ET นี้ถือเป็น 1 ใน 3 รูปแบบของกลไกยืดหยุ่นภายใต้พิธี
สารเกียวโต (อีก 2 กลไกคือ JI และ CDM) รายละเอียดของ ET จะอยู่ในมาตรา 17 ของพิธีสารเกียวโต
และคาร์บอนเครดิตที่มีการซื้อ - ขายกันจะเรียกว่า AAUs
(ที่มา : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน). “อภิธานศัพท์และคําย่อ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ปี ๒๕๕๔”.)
กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM)
กลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) เป็น 1 ใน 3 รูปแบบของกลไกยืดหยุ่นภายใต้พิธีสารเกียวโต
(อีก 2 ประเภทคือ JI และ ET) โดย CDM จะเป็นกลไกยืดหยุ่นกลไกเดียวที่ประเทศนอกภาคผนวกที่ 1
(โดยกว้างๆ หมายถึง ประเทศกําลังพัฒนา) สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ รายละเอียดของ CDM จะอยู่ใน
มาตรา 12 ของพิธีสารเกียวโต สําหรับประเทศไทย การดําเนินโครงการ CDM ทุกโครงการจะต้องได้รับ
หนังสือให้คํารับรองโครงการ (LoA) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
โครงการ CDM นั้นมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อช่วยให้ประเทศในภาคผนวกที่ 1 บรรลุเป้าหมาย
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามพันธกรณี และเพื่อช่วยประเทศนอกภาคผนวกที่ 1 บรรลุถึงการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกในภาพรวม
(ที่มา : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน). “อภิธ านศัพท์และคําย่อ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ปี ๒๕๕๔”.)
กลไกการพัฒนาที่สะอาดแบบแผนงานโครงการ (CDM-PoA)
PoA (Programme of Activities / Programmatic) โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดแบบแผนงาน
โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดแบบแผนงาน (PoA) ในบางครั้งจะรู้จักในชื่อ Programmatic
CDM เป็นโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดที่มาจากที่ประชุม CDM Executive Board ครั้งที่ 28 เมื่อเดือน
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ (ค.ศ. 2006) ทั้งนี้ โครงการแบบ PoA นี้ถือเป็นแนวคิดโครงการ CDM ที่นําโครงการ
ย่อยจํานวนหนึ่งหรือหลายโครงการก็ได้มารวมกันเป็นกิจกรรมโครงการ (CPA: CDM Programme Activity)
และรวมหลายกิจกรรมโครงการ CPA นี้ภายใต้ PoA เดียวกัน เพื่อลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายบางส่วนลงโดย
ภาพรวมแล้ว โครงการ CDM-PoA จะมีลักษณะเฉพาะดังนี้
• จะมีการจัดทําเอกสารออกแบบโครงการแผนงาน ที่เรียกว่า PoA-DD สําหรับแผนงานเพียง
ฉบับเดียว (และใช้ตลอดอายุโครงการ) เพื่อใช้สําหรับการขอขึ้นทะเบียนโครงการต่อ CDM Executive Board
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• จะมีการจัดทําเอกสารออกแบบกิจกรรมโครงการ (CPA-DD) และรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ในรูปของ EIA หรือ IEE) สําหรับการขอขึ้นทะเบียนกิจกรรมโครงการครั้งแรกต่อ
CDM Executive Board และการขอหนังสือรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
• จะมีการจัดทําเอกสารออกแบบกิจกรรมโครงการ (CPA-DD) และกรอบของการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับกิจกรรมโครงการลําดับถัดมา
• มีระยะเวลาของ PoA ไม่เกิน 28 ปีสําหรับโครงการ CDM ทั่วไป และไม่เกิน 60 ปี สําหรับ
โครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่า
• แต่ละโครงการย่อยใน PoA เดียวกัน ไม่จําเป็นต้องเริ่มต้นหรือสิ้นสุดพร้อมกันแต่อย่างใด
และแต่ละกิจกรรมโครงการจะนับ crediting period แยกตามของตนเอง
(ที่มา : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน). “อภิธานศัพท์และคําย่อ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ปี ๒๕๕๔”.)
กองทุนคาร์บอนเครดิต (Carbon Fund)
กองทุนคาร์บอนเครดิต เป็นผู้บริหารกองทุนที่รวบรวมมาจากการรวมตัวกันของรัฐบาลหรือกลุ่ม
บริษัทเอกชนที่ต้องการปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ เช่น ธนาคารโลกเป็นผู้จัดการ Prototype
Carbon Fund, Community Development Carbon Fund, BioCarbon Fund, The Netherlands
CDM Facility, The Netherlands European Carbon Facility, Italian Carbon Fund, Danish
Carbon Fund และ Spanish Carbon Fund ส่วน Japan Carbon Finance ก็เป็นกองทุนคาร์บอน
เครดิตที่รวบรวมเงินทุนจากบริษัทเอกชนต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่นมาบริหารจัดการ
(ที่มา : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน). “อภิธ านศัพท์และคําย่อ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ปี ๒๕๕๔”.)
กองทุนสิ่งแวดล้อม
กองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นมาตรการทางการเงินที่ให้การสนับสนุนทั้งในลักษณะของเงินอุดหนุน
และเงิ น กู้ ซึ่ ง มุ่ งการจ่ ายในลั กษณะที่ ส ามารถมี เ งิ น หมุ น เวี ยนกลั บ เข้ ากองทุ น สิ่ ง แวดล้ อมในสั ด ส่ ว นที่
เหมาะสม โดยให้ การสนั บสนุ นเงิ นกู้ ดอกเบี้ ย ต่ําเป็น อัน ดั บแรก และให้ ในกรณี ที่มีความจําเป็นและไม่
สามารถแสวงหาเงินจากแหล่งอื่นได้เท่านั้น การจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการจัดให้มีระบบบําบัดอากาศเสีย น้ําเสีย
และระบบกําจัดของเสีย สําหรับควบคุม บําบัด และขจัดมลพิษ รวมทั้งการดําเนินการใดๆ เพื่อการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(อ้างอิงจาก http://envfund.onep.go.th/../book 1.pdf สืบค้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554)
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ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide: CO2)
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) คือก๊าซชนิดหนึ่งในชั้นบรรยากาศโลก เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
และเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ (เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล) โดยในพิธีสารเกียวโตซึ่งระบุก๊าซเรือน
กระจกไว้ 6 ชนิดนั้น CO2 ถือเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีสัดส่วนมากที่สุด มีศักยภาพในการทําให้เกิดสภาวะ
โลกร้อน (GWP) โดย IPCC เท่ากับ 1
ทั้งนี้ ในส่วนของหน่วย นิยมวัด CO2 ในหน่วยตัน (Tonne) โดยที่ 1 ตันของคาร์บอนไดออกไซด์
มีปริมาตรโดยประมาณ ซึ่งหากเปรียบเทียบโดยใช้ทรงกลมจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10 เมตร และ
มีปริมาตรที่ประมาณ 556 ลูกบาศก์เมตร
ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHGs)
ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) เป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความร้อน
(รังสีอินฟราเรด) ได้ดี ก๊าซเหล่านี้มีความจําเป็นต่อการรักษาอุณหภูมิในบรรยากาศของโลกให้คงที่ เมื่อมี
ก๊าซเหล่านี้ในบรรยากาศมากขึ้น บรรยากาศโลกจึงมีอุณหภูมิสูงขึ้น ก๊าซเรือนกระจกมีหลายชนิด เช่น
ไอน้ํา และโอโซน เป็นต้น ถือเป็นกลุ่มก๊าซที่จะก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก แต่เมื่อพิจารณาตามพิธีสาร
เกียวโตแล้ว จะระบุก๊าซเรือนกระจกที่สําคัญไว้ 6 ชนิด คือ CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs และ SF6
(ที่มา : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน). “อภิธานศัพท์และคําย่อ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ปี ๒๕๕๔”.)
การเก็บค่าบริการเชิงนิเวศ (Payment for Ecosystem Services: PES)
การเก็บค่าบริการเชิงนิเวศ (Payment for Ecosystem Services: PES) คือ การจัดสรร
ค่าตอบแทนให้กับชุมชนหรือผู้ที่ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นหลักประกันความยั่งยืนของฐาน
ทรั พ ยากรที่ ม นุ ษ ย์ จ ะได้ ป ระโยชน์ จ ากระบบนิ เ วศทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม โดยสร้ า งแรงจู ง ใจ
เชิงเศรษฐศาสตร์แก่ชุมชนและท้องถิ่นที่ปกป้อง ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงไว้
ซึ่งความสมบูรณ์ของระบบนิเวศต่อไป
การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ
การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ หมายความว่า การเข้าไปเก็บ หรือรวบรวมทรัพยากรชีวภาพเพื่อนํา
ทรัพยากรชีวภาพ รวมถึงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรชีวภาพนั้นไปใช้ประโยชน์
(ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษ 26 ง วันที่ 5 มีนาคม 2554. เรื่อง ระเบียบ
คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554.)
การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Procurement)
การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Procurement หรือ Green
Purchasing Network (GPN)) เป็นการปรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ โดยคํานึงถึงผู้จําหน่ายหรือผู้
ให้บริการที่นําเสนอผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยต้องพิจารณาถึงวัสดุที่นํามาใช้
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ในการผลิต การขนส่ง การใช้งาน และสามารถนํากลับมารีไซเคิลได้ หรือขั้นตอนการให้บริการ โดยการ
พิจารณาทั้งหมดเกี่ยวข้องกับวงจรห่วงโซ่อุปสงค์ (Supply Chain) ทั้งกระบวนการ
การบริหารจัดการป่าแบบกลุ่มป่า
เป็นรูปแบบการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่ดีที่สุด คือ การอนุรักษ์ในถิ่นที่อยู่อาศัยตาม
ธรรมชาติ (In situ conservation) สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์มีความแปรผันเนื่องจากถูกควบคุมโดยลักษณะ
ทางพั นธุ กรรม จึ งทํ าให้ สิ่ งมี ชี วิ ตมีความหลากหลายที่ แตกต่ างกั น มีความต้ านทานต่ อโรคและสามารถ
ดํ ารงชี วิ ต ต่ อไปได้ ใ นสภาพแวดล้ อมที่ แ ปรปรวน การที่ สิ่ งมี ชี วิ ต ส่ ว นใหญ่ แต่ ล ะชนิ ดจะมี ลั กษณะทาง
พันธุกรรมที่หลากหลายได้ จําเป็นที่จะต้องมีสิ่งมีชีวิตนั้นๆ จํานวนที่มากพอ ซึ่งพื้นที่ที่สามารถจะรองรับ
สิ่งมีชีวิตที่มีจํานวนมากได้ จะต้องเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างใหญ่ ดังนั้น หลักการพื้นฐานของการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่ง คือ การอนุรักษ์ป่าผืนใหญ่ หรือกลุ่มป่าไว้ให้ได้
หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการจัดกลุ่มป่าหรือผืนป่าอนุรักษ์
จากแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมและตําแหน่งการกระจายของพื้นที่ป่าอนุรักษ์หรือพื้นที่คุ้มครองใน
ปัจจุบัน ประกอบกับภูมิประเทศที่หลากหลาย จึงมีหลักเกณฑ์การแบ่งกลุ่มป่าทั่วประเทศดังนี้
• เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และต่อเนื่องเป็นผืนเดียวกันหรือกระจายห่างกันไม่มาก
• เป็นพื้นที่ที่อยู่ในแนวภูเขาหรือเทือกเขาที่ต่อเนื่องใกล้เคียงกัน
• เป็นพื้นที่ลุ่มน้ําหลายลุ่มน้ําต่อเนื่องหรือติดต่อกัน
• มีส่วนที่เป็นทะเลและมหาสมุทรต่อเนื่องกัน
• มีพื้นที่ต่อเนื่องกับป่าหรือเขตอนุรักษ์ของประเทศเพื่อนบ้าน (Transboundary Protected Areas)
• เป็นแหล่งพันธุกรรมของสัตว์ป่าขนาดใหญ่หลายชนิด
• ประกอบไปด้วยระบบนิเวศป่าหลายประเภท
• เป็นแหล่งพันธุกรรมของพืชและสัตว์ป่าเฉพาะถิ่นหายากและใกล้จะสูญพันธุ์
• อยู่ในบริเวณพื้นที่ซ้อนทับหรือเขตเชื่อมต่อระหว่างเขตชีวภูมิศาสตร์และสัตว์ภูมิศาสตร์หลายเขต
กลุ่มป่าที่สําคัญในประเทศไทย แบ่งได้ 20 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มป่าลุ่มน้ําปาย
2. กลุ่มป่าศรีลานนา
3. กลุ่มป่าดอยภูคา
4. กลุ่มป่าสาละวิน
6. กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง
7. กลุ่มป่าภูเขียว
8. กลุ่มป่าภูพาน
9. กลุ่มป่าพนมดงรักและผาแต้ม
10. กลุ่มป่าดงพญาเย็น
11. กลุ่มป่าตะวันออกรายต่อ 5 จังหวัด
12. กลุ่มป่าตะวันตก
13. กลุ่มป่าแก่งกระจาน
14. กลุ่มป่าชุมพร
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15. กลุ่มป่าคลองแสง-เขาสก
16. กลุ่มป่าเขาหลวง
17. กลุ่มป่าเขาบรรทัด
18. กลุ่มป่าฮาลา-บามา
19. กลุ่มป่าสิมิลัน-พีพี
20. หมู่เกาะอ่างทอง
(อ้ า ง อิ ง จ า ก http://seub.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=
229%3Alibery&catid=65%3A2009-11-12-08-43-25&Itemid=80&showall=1 สืบค้นเมื่อ
วันที่ ๑ ธันวาคม 2554)
การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA)
การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) คือ กระบวนการวิเคราะห์
และประเมินค่าผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การสกัดหรือ
การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่งและการแจกจ่าย การใช้งานผลิตภัณฑ์ การใช้ใหม่/แปรรูป
และการจัดการเศษซากของผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน
(อ้างอิงจาก http://www.mtec.or.th/ecodesign 2010 สืบค้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554)
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA)
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) คือ
การใช้กรอบแนวคิดและกระบวนการในการวิเคราะห์ ประเมินศักยภาพและข้อจํากัดของสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่
การพัฒนานโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญ่ในรายสาขา (sectoral based) หรือในเชิงพื้นที่
(area based) ที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยบูรณาการมิติด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยี และเปรี ยบเทีย บทางเลือกในการตัดสิน ใจ เพื่ อให้การตัดสิ นใจนั้ นมีคุณภาพ รอบคอบ
โปร่งใส และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้ SEA จะเป็นการดําเนินการก่อนถึงขั้นตอนการพัฒนา โดย
สามารถช่ ว ยชี้ ว่ า นโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญ่ ลักษณะใดเหมาะสมกั บ พื้น ที่ แ ละ
เป้าหมายการพั ฒนาที่ยั่ งยื น และช่ว ยบ่ งชี้ เรื่ องหรื อในประเด็น ที่ต้ องให้ความสํ าคั ญในการประเมิ นผล
กระทบสิ่งแวดล้อมในระดับโครงการด้วย ดังนั้น การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ จึงเป็นเครื่องมือ
หนึ่งที่จะนํามาสู่การบูร ณาการ ทั้งความคิดและการปฏิบั ติการร่วมกั นของหลายฝ่ายให้เกิด การทํางาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบและมีกระบวนการตัดสินใจจากหลายฝ่ายอย่างมีส่วนร่วม โดยมุ่งเป้าประสงค์ของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
การปรับรูปแบบการขนส่งสาธารณะ (Modal Shift)
การปรับรูปแบบการขนส่งสาธารณะ (Modal Shift) เป็นการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ โดยการปรับ
รูปแบบการขนส่งจากทางถนน โดยรถยนต์หรือรถบรรทุกที่มีการใช้ต้นทุนพลังงานสูง ไปสู่การขนส่งทางรถไฟ
หรือลําน้ําหรือชายฝั่งที่มีต้นทุนต่ํากว่า เพื่อการประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้สูงสุด
(อ้างอิงจาก http://www.nesdb.go.th/Portals/0/tasks/dev_logis/docu/data51.pdf สืบค้นเมื่อ
วันที่ 23 มิถุนายน 2554)
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การพัฒนาเทคโนโลยี (Best Available Technologies: BATs)
การพัฒนาเทคโนโลยี (Best Practices and Best Available Technologies (BATs)) หมายถึง
การกําหนดระดับเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในขณะนั้น (ที่ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากที่สุด)
เทคโนโลยีเหล่านี้อาจจะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการประหยัดพลังงาน (Energy Efficiency) หรือเทคโนโลยี
ที่สะอาด (Clean Technology) ซึ่ง เป็นการกําหนดในแต่ล ะอุตสาหกรรมแตกต่างกันไป โดยในแต่ล ะ
ประเทศอาจจะใช้มาตรฐาน BATs ที่แตกต่างกันได้ เช่น แบ่งเป็นกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว และกลุ่ม
ประเทศที่กําลังพัฒนา
(อ้างอิงจาก www.measwatch.org/autopage/download.php?id=5896 สืบค้นเมื่อวันที่ 29
มิถุนายน 2554)
การแลกเปลี่ ย นของเสี ย ที่ ไ ม่ เ ป็ น อั น ตรายจากอุ ต สาหกรรมเพื่ อ ให้ มี ก ารนํ า กลั บ มาใช้ ใ หม่
(Waste Exchange)
การแลกเปลี่ยนของเสียที่ไม่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรมเพื่อให้มีการนํากลับมาใช้ใหม่ (Waste
Exchange) เป็นการส่งต่อของเสีย ซึ่งไม่มีค่าสําหรับโรงงานหนึ่งไปเป็นวัตถุดิบสําหรับอีกโรงงานหนึ่งภายใน
เมืองอุตสาหกรรมนั้น เพื่อลดการทิ้งและการกําจัดของเสียในภาพรวมของส่วนอุตสาหกรรมนั้นให้ได้มากที่สุด
(อ้างอิงจาก http://www.masci.or.th/upload_images/file/intelligence/EcoIndustrialTown.pdf
และ http://www.eastasiawatch.in.th/../Eco-Industrial Town.ppt สืบค้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554)
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA)
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) หมายถึง
การประเมินผลกระทบจากโครงการพัฒนาที่จะมีต่อสุขภาพหรือความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวก
และทางลบ รวมทั้งความเสี่ยงที่จะมีผลต่อสภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ต่อธรรมชาติ ซึ่งบางครั้งอาจนําไปสู่ภัยพิบัติต่อสิ่งแวดล้อมที่ร้ายแรง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อาจนิยามได้ว่าเป็น "กระบวนการเพื่อการบ่งชี้ ทํานาย ประเมิน และบรรเทาผลกระทบทางชีวกายภาพ สังคม และ
ผลกระทบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่มีต่อข้อเสนอการพัฒนาใดๆ ก่อนที่จะมีการตัดสินใจให้ลงมือดําเนินการได้" ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มีอํานาจในการตัดสินใจได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลกระทบของโครงการพัฒนาทีจ่ ะ
มีต่อสิ่งแวดล้อม ก่อนการอนุมัติให้ดําเนินโครงการ
(อ้างอิงจาก http://th.wikipedia.org/wiki สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554)
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental and Health Impact Assessment: E-HIA)
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental and Health Impact
Assessment: E-HIA) เป็นการผนวกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment:
HIA) เข้าไว้เป็นกระบวนการเดียวกับการทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental
Impact Assessment: EIA) โดยมีขั้นตอนการทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ได้แก่ ขั้นที่ 1 เป็นขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อกําหนดขอบเขตของ
การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ขั้นที่ 2 เป็นขั้นตอนของการจัดทําร่างรายงาน E-HIA และขัน้
ที่ 3 เป็นขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น เพื่อทบทวนรายงาน E-HIA
ค-๖

(อ้างอิงจาก http://suchons.wordpress.com สืบค้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554)
การวิจัยแนวใหม่
การวิจัยแนวใหม่หรือการวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลง เป็นการวิจัยโดยการกําหนดปัญหาของชุมชน
หรือพื้นที่ และค้นหาข้อคิด ข้อเสนอแนะ และข้อสรุปร่วมกับชุมชน เพื่อนําผลการศึกษาที่ได้ มาใช้ในการ
ปฏิ บั ติ และแก้ไขปั ญหาจริ ง ลั กษณะเด่นของการวิ จัย แนวใหม่ คือ สามารถแก้ ปั ญหาเองได้ โ ดยชุ ม ชน
มีจุดมุ่งหมายร่วมกันระหว่างคนในชุมชน มีความร่วมมือระหว่างกัน ช่วยกระตุ้นการสร้างองค์ความรู้ และ
ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความตระหนักและเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของตน
การให้อัตราค่าไฟฟ้าตามต้นทุนจริง (Feed-in Tariff)
เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน โดยรัฐให้เงินอุดหนุนจํานวนหนึ่งตาม
สัญญาระยะยาวที่ตกลงกั นไว้ กับผู้ ประกอบการที่ผลิ ตไฟฟ้ าจากแหล่ งพลั งงานหมุ นเวี ยน เช่ น พลั งงาน
แสงอาทิตย์ และพลังงานลม เป็นต้น โดยจํานวนเงินอุดหนุนจะแปรผันตามต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากแหล่ง
พลังงานแต่ละประเภท ซึ่งจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต ปัจจุบันเครื่องมือดังกล่าวถูกใช้
เพื่ อสนั บสนุนการพั ฒนาพลั งงานหมุนเวียนในหลายประเทศ เช่ น เยอรมั น ออสเตรเลีย และฟิ ลิ ปปิ นส์
เป็นต้น เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการหันมาลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น
การอนุรักษ์ดินและน้ํา (Soil and Water Conservation)
การอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ํ า หมายถึ ง การใช้ ท รั พ ยากรดิ น และน้ํ า อย่ า งเหมาะสม ด้ ว ยวิ ธี ก าร
ชาญฉลาด คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด และมีความยั่งยืน การนํามาตรการการอนุรักษ์ดินและน้ํามาใช้เพื่อ
ป้องกันและรักษาดินไม่ให้ถูกชะล้างพังทลาย ทั้งบนพื้นที่ที่มีความลาดเทต่ําจนถึงพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง
ซึ่งปัจจุบันมาตรการการอนุรักษ์ดินและน้ําที่ใช้กันอยู่สามารถแบ่งออกตามลักษณะของมาตรการได้เป็น
2 ประเภท คือ มาตรการวิธีกล (Mechanical Measures) และมาตรการวิธีพืช (Vegetative Measures)
ซึ่งการเลือกใช้มาตรการใดควรพิจารณาลักษณะดิน ลักษณะภูมิประเทศ และปริมาณน้ําฝน ตลอดจนการ
ใช้ประโยชน์บนพื้นที่ดิน โดยอาจเลือกวิธีการผสมผสานมาตรการให้เหมาะสมเพื่อให้การทําการเกษตรเกิด
ความยั่งยืน
(ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน อ้างอิงจาก http://www.ldd.go.th สืบค้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554)
การอนุรักษ์นอกถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (Ex situ conservation)
การอนุรักษ์นอกถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (Ex situ conservation) เป็นการอนุรักษ์พันธุ์พืช
และพันธุ์สัตว์ ซึ่งมีลักษณะเป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างชนิดพันธุ์ที่มีความผันแปรทางพันธุกรรม และเก็บ
รักษาไว้ในธนาคารพันธุกรรม (Gene bank) ธนาคารพืชพรรณ (Germplasm bank) หรือสวนพฤกษศาสตร์
ในรูปของเมล็ดหรือเพาะเลี้ยงในหลอด/ในขวด หรือในรูปของต้นพืชที่ปลูกลงดิน ซึ่งการอนุรักษ์แบบนี้มักทํา
กับพืชที่ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด ข้อดีของวิธีนี้คือ สามารถดําเนินการได้ในพื้นที่ขนาดเล็ก สามารถดูแลได้
ทั่วถึง นอกจากนี้ นักปรับปรุงพันธุ์ยังสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย แต่ข้อเสียที่สําคัญคือ Germplasm
จะหยุดกระบวนการวิวัฒนาการ กระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติและการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
ก็หยุดไปเช่นกัน นอกจากนี้ ยังทําให้เกิดการหักเหทางพันธุกรรม เนื่องจากประชากรมีขนาดเล็ก และมีการ
สูญหายของความหลากหลายทางพันธุกรรมได้มาก
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(อ้างอิงจาก http://www2.swu.ac.th/royal/book2/b2c9t3.html สืบค้นเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม 2554)
การอนุรักษ์ในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (In situ conservation)
การอนุรักษ์ในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (In situ conservation) เป็นการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์
สายพันธุ์ ไว้ในระบบนิเวศธรรมชาติ โดยการปกป้องพื้นที่และแหล่งที่อยู่ที่ชนิดพันธุ์นั้นๆ ขึ้นอยู่ด้วยวิธีทาง
กฎหมาย กลไกหลักที่จะช่วยการอนุรักษ์แบบนี้ ได้แก่ การประกาศพื้นที่คุ้มครอง ซึ่งหมายถึง อุทยานแห่งชาติ
วิธีนี้ดีที่สุดสําหรับชนิดพันธุ์พืชป่าและสัตว์ป่า ประโยชน์สูงสุดที่ได้รับคือ กระบวนการวิวัฒนาการของชนิด
พันธุ์นั้นๆ ยังคงเป็นไปตามปกติ แต่ข้อเสียที่สําคัญคือ มีปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ปัญหาทางสังคมและปัญหา
ทางการเมือง อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายอาจลดลงได้ด้วยการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์พร้อมกันหลายชนิด หรือทุกชนิด
แทนที่จะทํากับชนิดพันธุ์เพียงไม่กี่ชนิด
(อ้างอิงจาก http://www2.swu.ac.th/royal/book2/b2c9t3.html สืบค้นเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม 2554)
กิจกรรมลดก๊า ซเรือนกระจกที่เ หมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation
Actions: NAMAs)
กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation
Actions: NAMAs) เป็นข้อความจากข้อมติที่ 2/CP. 13 ของการประชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 13
(Decision 1/CP. 13 - Bali Action Plan) ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ก่อให้เกิดการกําหนด
กิจ กรรมลดก๊าซเรือนกระจกโดยประเทศกําลัง พัฒนาที่จ ะดําเนินการในบริบ ทของการพัฒนาที่ยั่ง ยืน
โดยได้รับการสนับสนุนและสามารถทําให้เป็นไปได้ด้วยการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี การเงิน และ
การเสริมสร้างศักยภาพ โดยเป็นไปในลักษณะที่ตรวจวัดได้ รายงานผลได้ และทวนสอบได้ - “Nationally
appropriate mitigation actions by developing country parties in the context of sustainable
development, supported and enabled by technology, financing and capacity-building, in a
measurable, reportable and verifiable manner;” ซึ่งจากข้อมติดังกล่าว จะต้องมีการเจรจาภายใต้
อนุสัญญาฯ เพื่อกําหนดรายละเอียดการดําเนินงาน NAMAs โดยประเทศกําลังพัฒนาต่อไป
(ที่มา : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์ก ารมหาชน). “อภิธานศัพ ท์และคําย่อ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ปี ๒๕๕๔”.)
เกษตรกรรมยั่งยืน
เกษตรกรรมยั่งยืน เป็นวิถีเกษตรกรรมที่ฟื้นฟูทรัพ ยากรธรรมชาติและดํารงรักษาไว้ซึ่งความ
สมดุลของระบบนิเวศ สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพและพอเพียงตามความจําเป็นพื้นฐานเพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของเกษตรกรและผู้บริโภค พึ่งพาตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเอื้ออํานวยให้เกษตรกรและ
ชุมชนท้องถิ่นสามารถพัฒนาได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ เพื่อความผาสุกและความอยู่รอดของมวลมนุษย์ชาติ
โดยรวม คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านเทคนิคของกลุ่ม CGIAR (Consultative Group on International
Agricultural Research) ได้นิยามคําว่า “เกษตรยั่งยืน คือ ระบบการบริหารทรัพยากร เพื่อทําการผลิต
ทางเดียวกัน สามารถดํารงรักษาและฟื้นฟูคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ตลอดจนช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2543) ให้ความหมาย “เกษตรยั่งยืน”
หมายถึง ระบบการทําเกษตรที่ให้ความสําคัญกับระบบนิเวศ โดยจะต้องฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรในไร่นา
ค-๘

และสิ่งแวดล้อม ลดการพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอกให้มากที่สุดและมีความเป็นไปได้ทางปฏิบัติ และ
มี ผ ลตอบแทนที่ จะทํ า ให้ เกษตรกรสามารถดํ ารงชี พและประกอบอาชี พการเกษตรได้ อย่ างยั่ งยื น โดย
สามารถจําแนกการทําเกษตรกรรมยั่งยืน ได้เป็น 6 รูปแบบ ได้แก่ (1) เกษตรทฤษฏีใหม่ (New Theory
farming) (2) เกษตรผสมผสาน (Integrated farming) (3) เกษตรอินทรีย์ (Organic farming) (4) วนเกษตร
(Agroforesty farming) (5) เกษตรธรรมชาติ (Natural farming) และ (6) ระบบไร่หมุนเวียน (Swidden /
Rotational farming system)
(อ้างอิงจาก http://www.dnaf.org สืบค้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2554)
ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Bio-safety)
ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Bio-safety) หมายถึง การดําเนินการเพื่อให้ความปลอดภัยในการใช้
ประโยชน์จากการดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organism: GMO) โดยครอบคลุมตั้งแต่
ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา การเคลื่อนย้าย การจัดการ และการใช้ประโยชน์
(อ้างอิงจาก http://www.biotec.or.th/ สืบค้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554)
คาร์บอนเครดิตและคาร์บอนออฟเซ็ท (Carbon Credit and Carbon Offset)
คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) หมายถึง ก๊าซที่เป็นตัวทําให้ปฏิกิริยาเรือนกระจกต่างๆ ที่แต่ละ
โรงงานสามารถลดได้ จะถูกตีราคาเป็นเงิน ก่อนจะถูกขายเป็นเครดิตไปยังประเทศที่พัฒนาแล้ว
คาร์บอนออฟเซ็ท (Carbon Offset) คือ การที่องค์กรต่างๆ เช่น ห้างร้าน บริษัท ฯลฯ มีการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในชั้นบรรยากาศ และต้องการทดแทนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ชนิด นี ้ โดยคํ า นวณออกมาว่า กิจ กรรมต่า งๆ ของบริษ ัท นั ้น ทํ า ให้เ กิด ก๊า ซคาร์บ อนไดออกไซด์
ในอัตราเท่าไร และทดแทนด้วยการบริจาคเงินเข้าโครงการต่างๆ ที่มีการรณรงค์และทํากิจกรรมลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในแหล่งอื่น เช่น โครงการใช้พลัง งานธรรมชาติทดแทน และโครงการ
ปลูกป่า เป็นต้น ซึ่งเราเรียกผู้ที่รับบริจาคว่า “Carbon Offset Provider” และองค์กรเจ้าของโครงการ
(carbon offset provider) นี้จะมีวิธีคํานวณแปรอัตราการปล่อยคาร์บอนฯ ของบริษัทออกมาเป็น
จํานวนเงินที่ควรบริจาค
อย่างไรก็ตาม ในการทํา Carbon Offset ผู้บริจาคควรตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ offset
provider ตลอดจนการคํานวณคาร์บอนเครดิตที่ถูกต้อง นอกจากนี้ ผู้บริจาคควรใช้มาตรการลดการปล่อย
คาร์บอนฯ มากกว่าที่จะใช้การทดแทนด้วยการจ่ายเป็นเงิน
(อ้างอิงจาก http://www.kmitnbxmie8.com/index.php?lay=show&ac=article&Ntype
=3 และ http://www.csri.or.th/knowledge/climate-change/246 สืบค้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554)
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint)
คาร์บอนฟุตพริ้ นท์ (Carbon Footprint) คื อ ปริ มาณก๊ าซเรื อนกระจกที่ ปล่ อยออกมาจาก
ผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การประกอบ
ชิ้นส่วน การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน โดยคํานวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า
ค-๙

รูปแสดงฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของประเทศไทย
(ที่มา : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน). “อภิธานศัพท์และคําย่อ ด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ปี ๒๕๕๔”.)
ฉลากเขียว (Green Label)
ฉลากเขียว (Green label หรือ Eco label) คือ ฉลากที่ให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทําหน้าที่อย่างเดียวกัน จึงเป็น
เครื่องหมายที่ทําให้ผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์เหล่านี้หมายถึง
สินค้า และบริการหลายประเภท ยกเว้น ยา เครื่องดื่ม และอาหาร
ฉลากลดคาร์บอน (Carbon Reduction Label)
ฉลากลดคาร์บอน (Carbon Reduction Label) เป็นเครื่องหมายที่จะติดกับสินค้าให้ประชาชน
ผู้บริโภคทราบว่าสินค้านั้นมาจากกระบวนการผลิตที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลก
ร้อนได้มากน้อยเพียงใด เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสินค้าที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยมีการริเริ่ม
ครั้งแรกที่สหราชอาณาจักร
ส่วนในประเทศไทย ฉลากลดคาร์บอน ออกโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หมายถึง
ฉลากที่ติดกับสินค้าเพื่อแสดงถึงระดับปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ โดยการ
ประเมินจะถูกเทียบเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2 equivalent) ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
โดยมีรูปแบบฉลากลดคาร์บอนรูปแบบเดียว คือ สีเงิน สําหรับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิต
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
• สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่าหรือเทียบเท่าร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยในปี พ.ศ. 2545 หรือ
• มีระบบผลิตไฟฟ้าจากวัสดุชีวมวลหรือจากของเสียเพื่อใช้ภายในโรงงาน โดยอาจซื้อไฟฟ้าจาก
ผู้ผลิตภายนอกได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของปริมาณไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตสินค้า ทั้งนี้ จะไม่มีการ
ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในกระบวนการผลิต และไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากของเสีย หรือ
• มีการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงในภาคอุตสาหกรรมประเภทนั้นๆ โดยคณะทํางาน
ส่งเสริมการใช้ฉลากลดคาร์บอนจะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป

รูปแสดงฉลากลดคาร์บอนของประเทศไทย
(ที่มา : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน). “อภิธานศัพท์และคําย่อ ด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ปี ๒๕๕๔”.)
ค - ๑๐

ชุมชนเชิงนิเวศ (Eco-Village)
ชุมชนเชิงนิเวศ (Eco-Village) เป็นแนวคิดการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน โดยมีการออกแบบให้วิถี
ชีวิตในด้านต่างๆ สัมพันธ์สอดคล้องกับระบบนิเวศองค์รวมอย่างยั่งยืน และตอบสนองต่อการเติมเต็มชีวิต
ในด้านต่างๆ ชุมชนเชิงนิเวศแต่ละแห่งจะมีรูปแบบแตกต่างกันออกไป เพื่อตอบสนองต่อชีวิตภายในของ
ตนเองและสอดคล้องกับระบบนิเวศของพื้นที่
ตลาดคาร์บอน (Carbon market)
“ตลาดคาร์บอน” หรือ “ตลาดซื้อ - ขายคาร์บอน” เริ่มมาจากแนวคิดที่ใช้กลไกการตลาดเป็น
แรงจูงใจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยกําหนดให้ “คาร์บอนเครดิต” เป็นสินค้าสําหรับการซื้อ ขายได้ จึงทําให้เกิดเป็น “ตลาดคาร์บอน” ขึ้น รวมทั้งยังทําให้เกิดการกําหนดราคาของคาร์บอนเครดิตด้วย
ซึ่งตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์แล้ว กลไกการตลาดดังกล่าวจะเป็นการทําให้ต้นทุนของการลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกต่ําที่สุด แบ่งเป็น ตลาดคาร์บอนทางการ (Regulated or Compliance market) ที่ซื้อ - ขาย
คาร์บอนจากโครงการ JI, CDM, ET หรือ Domestic emission trading และตลาดแบบสมัครใจ
(Voluntary market) ที่ซื้อขาย VERs
(ที่มา : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน). “อภิธานศัพท์และคําย่อ ด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ปี ๒๕๕๔”.)
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (Cleaner Technology: CT)
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (Cleaner Technology: CT) หมายถึง การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
กระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ์เพื่อใช้วัตถุดิบ พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยให้เปลี่ยนเป็นของเสียน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย จึงเป็นการลดมลพิษที่แหล่งกําเนิด ทั้งนี้ รวมถึงการเปลี่ยน
วัตถุดิบ การใช้ซ้ํา และการนํากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งจะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนในการผลิตไป
พร้อมกัน นอกจากนี้ ยังหมายถึง การพัฒนา เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของกระบวนการผลิต
การบริการ และการบริโภค โดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสี่ยงอันจะเกิดขึ้นต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุด และต้องมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งทําได้โดยการลดมลพิษที่แหล่งกําเนิด และการใช้ซ้ํา
และ/หรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกคนในองค์กร บ้าน และชุมชน
(อ้างอิงจาก http://www. industry.go.th สืบค้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554)
เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) คือ เทคโนโลยีซึ่งนําเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้กับสิ่งมีชีวิต หรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิต หรือผลิตผลของสิ่งมีชีวิต เพื่อเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์
ไม่ว่าจะเป็นการผลิตหรือกระบวนการของสินค้าหรือบริการ เพื่อใช้ประโยชน์เฉพาะอย่างตามที่ต้องการ
โดยสามารถใช้ ป ระโยชน์ ท างด้ านต่ างๆ เช่ น ด้ า นการเกษตร ด้ านอาหาร ด้ า นสิ่ งแวดล้ อ ม และด้ า น
การแพทย์ เป็นต้น
(อ้ า งอิ ง จาก http://www.thaibiotech.info/tag/biotechnology%E0%B8%84%E0%B8%
B7% E0% สืบค้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554)
ค - ๑๑

เทคโนโลยีวัสดุ (Materials Technology)
เทคโนโลยีวัสดุ (Materials Technology) เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะ
ประเทศมหาอํานาจให้ความสําคัญในอันดับต้นๆ โดยถือเป็นปัจจัยหลักในการเพิ่มความได้เปรียบในการ
แข่งขัน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง เนื่องจากปัจจุบันมีวัสดุสังเคราะห์ชนิดใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา
และนับวันจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีบทบาทอย่างสูงในการกําหนดคุณภาพชีวิตมนุษย์ในอนาคต
ทั้งในระดับบุคคล ระดับประเทศ และระดับโลก
(อ้างอิ งจาก http://www.sarakadee.com/feature/1999/08/techno21th.htm สื บค้ น
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554)
ธนาคารต้นไม้ (Tree Bank)
ธนาคารต้นไม้ คือ องค์กรภาคประชาชนที่ตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้ใน
ที่ดินของตัวเองแล้วขึ้นทะเบียนต้นไม้ประเภทที่ใช้เนื้อไม้ได้กับธนาคารต้นไม้แต่ละสาขา ตลอดจนการประเมิน
รับรองไว้ในรูปแบบบัญชีธนาคาร ประกอบไปด้วย ธนาคารต้นไม้สํานักงานใหญ่ และธนาคารต้นไม้สํานักงาน
สาขา ปัจจุบันธนาคารต้นไม้สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 114/1 หมู่ 1 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โดยแนวคิดพื้นฐานเป็นการผสมผสาน/บูรณาการการปลูกต้นไม้ใช้หนี้กับการประเมินค่าต้นไม้เป็น
ทรัพย์ฝากธนาคารได้เหมือนเงินตรา โดยมีแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง
ให้คนในชาติ บนพื้นฐานการออม และการจัดการที่ดินทํากินของตนเองได้ หนี้สินจะถูกปลดเปลื้องด้วย
ต้นไม้ที่ปลูกในแผ่นดินในหลักการที่ถูกต้อง มูลค่าต้นไม้มีตั้งแต่ต้นไม้เริ่มเจริญเติบโต มิใช่มีเพียงในวันที่ตัดออกขาย
เท่านั้น เพราะโดยความเป็นจริงต้นไม้ทุกต้น ธรรมชาติมอบหมายภาระให้ช่วยจัดการเกื้อกูลกับระบบนิเวศ
ทําหน้าที่ดังกล่าว ตั้งแต่ออกจากเมล็ดจนยืนต้นและตายลง แต่ในความเป็นจริงต้นไม้จะได้รับการประเมิน
ค่าเป็นเงิน ต่อเมื่อได้ตัด หรือแปรรูปโดยวิธีการต่างๆ และจําหน่าย ทั้งที่ต้นไม้ได้ทําหน้าที่ตลอดเวลา
(อ้างอิงจาก http:// www.treebankthai.com/index.asp สืบค้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554)
ธนาคารพันธุกรรม (Gene Bank)
ธนาคารพันธุกรรม (Gene Bank) เป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์ตามหลักพันธุกรรม กล่าวคือ เป็น
แหล่งรวบรวมสารพันธุกรรม ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศ และสําหรับใช้เป็นฐานข้อมูลและแหล่งวัสดุทางพันธุกรรม โดยการสงวนและรักษาพันธุกรรม
พืชพื้นเมืองที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและกําลังจะสูญพันธุ์ เพื่อการปรับปรุงพืชและเพื่อเสริมสร้าง
การพึ่งตนเองได้ในด้านเทคโนโลยีการปรับปรุงพืช อันจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรของประเทศ กลุ่มพืช
ดังกล่าว ได้แก่ ข้าว ถั่ว พืชไร่ ไม้ผล ผัก ไม้ประดับ และกล้วยไม้ ไม้ยืนต้นที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
พืชสมุนไพร และอื่นๆ โดยจะอนุรักษ์ไว้ทั้งในรูปเมล็ดและเนื้อเยื่อ การสงวนและรักษาพันธุกรรมของสัตว์
ป่า รวมถึงเชื้อพันธุ์สัตว์ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เช่น หมู วัว และกุ้งกุลาดํา เป็นต้น ตลอดจนจุลินทรีย์
เพื่อการปรับปรุงและขยายพันธุ์สัตว์ที่มีพันธุกรรมดีและเพื่อการจัดการด้านระบบสืบพันธุ์ และการอนุรักษ์
พันธุกรรมสัตว์ป่าหรือสัตว์ที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ โดยการอนุรักษ์ไว้ในรูปของเซลล์สัตว์
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(อ้างอิงจาก http://web.ku.ac.th/king72/2542-06/active05.htm และ http://www.
dld.go.th/biotech/th และ http://www.sut.ac.th/mainnews.html สืบค้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554 )
บัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (National GHG Inventory)
การจัดทําบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (National GHG Inventory) เพื่อนําเสนอต่อ
สํานักงานเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC Secretariat) เป็น
การรวบรวม วิเคราะห์ และจัดทําฐานข้อมูลที่มีคุณภาพของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทําบัญชีก๊าซเรือน
กระจกของประเทศที่เป็นปัจจุบัน และถูกต้องแม่นยํา แล้วนําผลที่ได้ไปใช้ในการประเมินศักยภาพการลด
ก๊าซเรือนกระจกในภาคเศรษฐกิจต่างๆ ของประเทศ
(อ้างอิงจาก http://www.jgsee.kmutt.ac.th/snc/ สืบค้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2554)
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง เป็ น แนวทางการดํ าเนิ น ชีวิ ตและวิถีป ฏิ บั ติที่พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดํารัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๓๐ ปี และได้ทรงเน้นย้ําแนวทาง
พัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การสร้ างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ตลอดจนใช้ความรู้ และคุณธรรมเป็ นพื้นฐานในการดํารงชีวิตการ
ป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤต และให้สามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และ
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ
องค์ประกอบของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนับเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตดําเนินไปในทางสายกลางที่เหมาะสม
สอดคล้ อ งกั บ วิ ถี ค วามเป็ น อยู่ อั น เรี ย บง่ า ยของคนไทย ซึ่ ง สามารถนํ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ
ประชาชนทุกระดับ ทั้งระดับ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร และระดับประเทศได้ โดยมีคุณลักษณะที่
สําคัญดังนี้
• ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจําเป็นและเหมาะสมกับฐานะของตนเอง
สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป และต้องไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น
• ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจดําเนินการเรื่องต่างๆ อย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ
หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงามที่พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างถ้วนถี่ โดย
คํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆ อย่างรอบคอบ
• ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับกับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมเพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที
เงื่อนไขสําคัญเพื่อให้เกิดความพอเพียงในการตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมต่างๆ ต้องอาศัยทั้ง
เงื่อนไขคุณธรรม หลักวิชา และเงื่อนไขชีวิตเป็นพื้นฐาน
• เงื่อนไขคุณธรรม เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติให้มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้รักสามัคคี
ไม่โลภ ไม่ตระหนี่ และรู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่น
• เงื่อนไขหลักวิชา อาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนําวิชาการต่างๆ
มาใช้วางแผนและดําเนินการทุกขั้นตอน
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• เงื่อนไขชีวิต ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน มีความเพียร มีสติ และปัญญา บริหารจัดการการใช้
ชีวิต โดยใช้หลักวิชาและคุณธรรม เป็นแนวทางพื้นฐาน
(ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐)
ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง
ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เกิดขึ้นจากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ความว่า “...การปลูกป่าสามอย่าง แต่ให้ประโยชน์สี่อย่าง ซึ่งได้ไม้ผล ไม้สร้างบ้าน และ
ไม้ฟืนนั้น สามารถให้ประโยชน์ได้ถึงสี่อย่าง คือ นอกจากประโยชน์ในตัวเองตามชื่อแล้ว ยังให้ประโยชน์
อันที่หนึ่ง ซึ่งเป็นข้อสําคัญคือ สามารถช่วยอนุรักษ์ดินและต้นน้ําลําธารด้วย...”
หลักการในการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เป็นแนวคิดของการผสมผสานการอนุรักษ์
ดิน น้ํา และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ควบคู่ไปกับความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อป้องกันมิให้
เกิดการบุกรุกทําลายป่าไม้ อันเป็นแหล่งต้นน้ําลําธารและส่งเสริมให้คนไทยรู้จักการนําทรัพยากรป่าไม้
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดําเนินชีวิต
ป่า 3 อย่าง จําแนกออกได้ดังนี้
1. ป่าไม้ใช้สอย เช่น ไม้ไผ่ และไม้โตเร็วอย่างสะเดา เป็นต้น
2. ป่าไม้กินได้ ได้แก่ ไม้ผล และผักกินใบหรือกินหัวชนิดต่างๆ
3. ป่าไม้เศรษฐกิจ คือ ไม้ที่ปลูกไว้ขาย ไม่ว่าจะเป็น ไม้ผลเศรษฐกิจ และไม้ที่ปลูกไว้ขายเนื้อไม้
เช่น ไม้สัก เป็นต้น
ประโยชน์ 4 อย่าง จําแนกออกได้ดังนี้
1. ประโยชน์ในการเป็นไม้ใช้สอย โดยนํามาสร้างบ้าน ทําเล้าเป็ด เล้าไก่ ทําด้ามจอบ/เสียม
ทําหัตถกรรม หรือกระทั่งเป็นฟืนในการหุงต้ม
2. ประโยชน์ในการเป็นอาหาร ทั้งพืชกินใบ กินผล กินหัว และเป็นยาสมุนไพร
3. ประโยชน์ในการเป็นแหล่งรายได้ของครัวเรือน เป็นพืชที่สามารถนํามาจําหน่ายได้ ซึ่งควร
ปลูกพืชหลากหลายชนิดเพื่อลดความเสี่ยง เรื่องราคาสินค้าเกษตรตกต่ําและไม่แน่นอน
4. ประโยชน์ในการช่วยอนุรักษ์ดินและน้ํา การปลูกพืชที่หลากหลายอย่างเป็นระบบ ช่วยสร้าง
สมดุลของระบบนิเวศในสวน ช่วยปกป้องผิวดินให้ชุ่มชื้น ดูดซับน้ําฝน และค่อยๆ ปลดปล่อยความชื้นสู่
สวนเกษตรกรรม
(ที่มา: ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านบุญ. “คนรักษ์ป่า ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง”)
แผนที่ทํามือ
แผนที่ทํามือ เป็นการสํารวจข้อมูลของผู้ถือครองที่ดินในปัจจุบันเป็นรายแปลง อาทิ ชื่อและที่อยู่
อาศัยของผู้เป็นเจ้าของ ขนาดพื้นที่ วิธีการได้มา และได้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ เป็นต้น พร้อมวาดรูปลักษณะ
แปลงที่ดิน เพื่อจัดทําประวัติการถือครองที่ดินแต่ละแปลง และนําเข้าสู่กระบวนการประชาคมของหมู่บ้าน
เพื่อรับรองการถือครองที่ดิน จากนั้นจึงนํารูปลักษณะแปลงที่ดินแต่ละแปลงมาเชื่อมต่อกันเป็นแผนที่ทํามือ
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แผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (NBSAP)
การจัดทําแผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (National Biodiversity Strategies
and Action Plans: NBSAP) มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดให้มีนโยบายระดับชาติในการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ครอบคลุมในทุกประเด็น ตลอดจนสอดคล้องกับมาตรา 6 ของ
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) และ
การคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสริมสร้างบทบาทของหน่วยงานนั้นๆ
(อ้างอิงจาก http://www.chm-thai.onep.go.th/chm/Meeting/2010/Dec14-15/.../
20101214_006.pdf สืบค้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2554)
พลังงานทดแทน
พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานที่นํามาใช้แทนน้ํามันเชื้อเพลิง สามารถแบ่งตามแหล่งที่ได้มา
เป็น 2 ประเภท คือ
1. พลั ง งานสิ้ น เปลื อ ง คื อ พลั ง งานทดแทนจากแหล่ ง ที่ ใ ช้ แ ล้ ว หมดไป ได้ แ ก่ ถ่ า นหิ น
ก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร์ หินน้ํามัน และทรายน้ํามัน
2. พลังงานหมุนเวียน คือ พลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่ง เป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วสามารถ
หมุนเวียนมาใช้ได้อีก ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล น้ํา และไฮโดรเจน
(อ้างอิงจาก http://www.dede.go.th/dede/index.php?id=35 สืบค้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554)
พลังงานหมุนเวียน
พลังงานหมุนเวียน คือ พลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่ง เป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วสามารถ
หมุนเวียนมาใช้ได้อีก ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล น้ํา ไฮโดรเจน และก๊าซชีวภาพ และได้มีการพัฒนา
และทดลองติดตั้งแล้วในประเทศไทยหลายประเภท ดังนี้
1. ชีวมวล เป็นกากเหลือจากการกสิกรรม เช่น แกลบ ชานอ้อย ปาล์มน้ํามัน หรือกากของเสีย
จากอุตสาหกรรมที่สามารถเผาไหม้ได้โดยตรงและให้พลังงานความร้อนออกมา ที่นําไปผลิตไฟฟ้าต่อไป
2. ก๊าซชีวภาพ ฟาร์มหมู โค หรืออุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร จะเกิดก๊าซชีวภาพจากการย่อย
สารอินทรีย์ในของเสียและให้ก๊าซฯ ออกมา ซึ่งนําไปเผาและให้ความร้อนออกมาผลิตไฟฟ้าได้
3. แสงอาทิตย์ เปลี่ยนแสงอาทิตย์ร้อนๆ ให้เป็นไฟฟ้าได้ โดยผ่านเซลล์สุริยะหรือโฟโตโวลตาอิก
ซึ่งสามารถติดตั้งบนหลังคาบ้านเรือน ตึกอาคาร หรือที่ใดๆ ที่แสงแดดส่องถึง
4. พลังงานน้ําขนาดเล็ก ไม่เพียงแต่พลังงานน้ําขนาดใหญ่อย่างเช่น เขื่อน สามารถผลิตไฟฟ้าได้
แม่น้ําหรือลําธารเล็กๆ ก็สามารถนํามาผลิตไฟฟ้าได้เช่นเดียวกัน และชุมชนสามารถร่วมมือร่วมใจเป็น
เจ้าของระบบไฟฟ้าของตนเองได้
5. พลังงานลม เป็นการนํากระแสลมมาหมุนใบพัดเพื่อผลิตไฟฟ้า ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากใน
ประเทศแถบยุโรปและทวีปอเมริกา ที่มีกระแสลมแรงสม่ําเสมอ สําหรับประเทศไทยมีศักยภาพของกระแส
ลมไม่มากนัก
(อ้างอิงจาก http://netmeter.org/th/howto/renewable สืบค้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554)
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พันธบัตรป่าไม้ (Forest Bonds)
พันธบัตรป่าไม้ (Forest Bonds) เกิดจากแนวคิดที่ว่าทรัพยากรป่าไม้ให้ประโยชน์ เป็นกลไกหนึ่ง
หรือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการป้องกันและอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ เพื่อรักษาประโยชน์ที่ได้รับจากทรัพยากร
ป่าไม้ โดยการระดมทุนทรัพย์จากภาคประชาชน อาทิ ภาคเอกชน นักลงทุน หรือประชาชนทั่วไป ให้
สามารถลงทุนในพันธบัตรป่าไม้ รัฐบาลในฐานะที่เป็นผู้ออกพันธบัตรป่าไม้สามารถนําเงินทุนที่ระดมได้จาก
การขายพันธบัตรป่าไม้มาใช้ในการปกป้องและบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ผู้ที่ลงทุนใน
พันธบัตรป่าไม้นี้จะได้รับค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินและที่ไม่เป็นตัวเงิน ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินจากการ
ลงทุนในพันธบัตรป่าไม้จะมาจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ที่ได้ประโยชน์จากป่าตามหลักการของ
การเก็บค่าบริการเชิงนิเวศ (Payment for Ecosystem Services: PES) เช่น ผลผลิตจากป่าในรูปเนื้อไม้
การขายคาร์บอนเครดิต การเก็บค่าน้ําดิบจากผู้ใช้น้ํารายใหญ่ในภาคอุตสาหกรรม หรือการให้สัมปทาน
พื้นที่ป่าไม้บางส่วนเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งสันทนาการ เป็นต้น
นอกจากนั้น พันธบัตรป่าไม้เป็นสินทรัพย์ทางเลือกใหม่สําหรับผู้ลงทุนสถาบัน (institutional
investors) เช่น กองทุนบําเหน็จบํานาญ และบริษัทประกันภัย เป็นต้น การลงทุนในพันธบัตรป่าไม้จะช่วย
กลุ่มผู้ลงทุนสถาบันเหล่านี้กระจายความเสี่ยงทางการเงินของสินทรัพย์ที่บุคคลเหล่านี้ถือครอง นอกจากนี้
การลงทุนในพันธบัตรป่าไม้ยังสามารถช่วยให้นักลงทุนในองค์กรธุรกิจสามารถดําเนินกิจกรรมที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) ขององค์กรได้อีกด้วย
อย่ างไรก็ ต าม การออกพัน ธบั ต รป่ าไม้ จะไม่ สามารถแก้ ไขปั ญหาการสู ญเสีย พื้ น ที่ ป่ าได้ ทั้งหมด ดั งนั้ น
จึงต้องมีการใช้กลไกอื่นๆ ในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ควบคู่ไปด้วย
พื้นที่วิกฤติสิ่งแวดล้อม
พื้นที่วิกฤติสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมพื้นที่ (1) เขตควบคุมมลพิษ หมายถึง พื้นที่ที่มีปัญหามลพิษซึ่ง
มีแนวโน้มที่จะร้ายแรงถึงขนาดเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบ
เสียหายต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อม (มาตรา 59 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535) (2) เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ได้กําหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยการกําหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็น
2 กรณี คือ (2.1) การประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 43 หมายถึง พื้นที่ใดก็ตามที่มี
ลักษณะเป็นพื้นที่ต้นน้ําลําธาร หรือมีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นโดยทั่วไป หรือมี
ระบบนิเวศตามธรรมชาติที่อาจถูกทําลายหรืออาจได้รับความกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่าง ๆ ของ
มนุ ษ ย์ ไ ด้ โ ดยง่ า ย หรื อ เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี คุ ณ ค่ า ทางธรรมชาติ หรื อ สมบั ติ อั น ควรแก่ ก ารอนุ รั ก ษ์ (2.2)
การประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 45 หมายถึง พื้นที่ใดที่ได้มีการกําหนดให้เป็นเขต
อนุรักษ์ เขตผังเมืองรวม เขตผังเมืองเฉพาะ เขตควบคุมอาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้น หรือเขตควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ไว้แล้ว แต่ปรากฏว่ามีสภาพปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รุนแรงเข้าขั้นวิกฤติ ซึ่งจําเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขโดยทันทีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่มีอํานาจตาม
กฎหมาย หรือไม่สามารถที่จะทําการแก้ไขปัญหาได้ และ (3) เขตพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ เช่น
เขตภัยพิบัติน้ําท่วม เขตภัยพิบัติภัยแล้ง และเขตภัยพิบัติการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นต้น
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พื้นที่สีเขียว
พื้นที่สีเขียว หมายถึง พื้นที่ธรรมชาติ และพื้นที่ที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือกําหนดขึ้นในชุมชนเมืองที่
ปกคลุมด้วยพืชพรรณที่มีไม้ยืนต้นเป็นองค์ประกอบหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี
สวยงาม ร่มเย็น น่าอยู่ และเพิ่มองค์ประกอบของการใช้ที่ดินในเมือง เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมือ ง
ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในเขตเมือง และนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน
(ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. แผนปฏิบัติการเชิง
นโยบายด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน )
พื้นที่สีเขียวรอบเมือง (Green Belt)
พื้นที่สีเขียวรอบเมือง (Green Belt) เป็นพื้นที่โล่งสีเขียวรอบนอกตัวเมืองใหญ่ ที่กันไว้ให้เป็น
ธรรมชาติ ป ลอดจากการพั ฒ นา การก่ อ สร้า งอาคารใหญ่ หมู่ บ้ านจัด สรร การค้ าและอุต สาหกรรม
มีจุดประสงค์หลักเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม และซึมซับน้ําฝนที่ไหลล้นมาจากตัวเมือง นอกจากนั้น ยังมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสําหรับชาวเมือง
(อ้างอิงจาก http://www2manager.co.th/science/ScienceShowWord.aspx?wordday_id =310&
Alphabet=g สืบค้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554)
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Standards)
เกษตรอินทรีย์ คือ ระบบการผลิตที่คํานึงถึงสภาพแวดล้อม การรักษาสมดุลของธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีระบบการจัดการนิเวศวิทยาที่คล้ายคลึงกับธรรมชาติและหลีกเลี่ยงการ
ใช้สารสังเคราะห์ หลีกเลี่ยงการตัดต่อทางพันธุกรรมและการสร้างมลพิษในสภาพแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการ
ใช้อินทรีย์วัตถุ การพึ่งพาตนเอง เพื่อให้ผลผลิตที่ได้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง ปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค และไม่ทําให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ถือเป็นมาตรฐานที่ได้รับความเชื่อถือจากผู้ซื้อและผู้บริโภคอย่างมาก
โดยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในปัจจุบันมีทั้งมาตรฐานของประเทศไทย และมาตรฐานต่างประเทศ ได้แก่
มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสํานักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหาร มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (National Organic Program:
NOP) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศญี่ปุ่น (Japan Organic Standard: JAS) มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ของประเทศจีน (China Organic Standard) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์
นานาชาติ (IFOAM Organic Standard) เป็นต้น
(อ้างอิงจาก http://www.masci.or.th สืบค้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2554)
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หมายถึง พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่มีการจัดวางผังอย่างเหมาะสม
พร้อ มทั้งสาธารณูป โภค สาธารณูป การ และสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อ รองรับ การดําเนินธุร กิจ ของ
ผู้ประกอบการที่มุ่งเน้นให้มีการปล่อยของเสียน้อยที่สุด ด้วยการบริหารจัดการทรัพยากร และพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการ 3Rs เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเสียที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ เป็นการพัฒนาและ
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บริ ห ารโดยการมี ส่ ว นร่ว มของชุ ม ชน พร้ อมทั้ง ประสาน สนั บสนุ นการพั ฒ นาชุ มชนโดยรอบพื้ น ที่ นิ คม
อุตสาหกรรมให้เข้มแข็ง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนและเกื้อหนุนซึ่งกันและกันของภาคอุตสาหกรรม
ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น บริ เ วณโดยรอบพื้ น ที่ อุ ต สาหกรรม เพื่ อ ให้ ส ามารถรองรั บ การขยายตั ว ของ
ภาคอุตสาหกรรมและบริการได้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
(อ้างอิงจาก http://www.ieat.go.th/ieat/index.php?option=com_content&view=
article&id=649&Itemid=265&lang=th&PHPSESSID=783f9fc6a868d6a96c3242ff91aa3c2c
สืบค้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554)
รถยนต์ประหยัดพลังงาน (Eco Car)
รถยนต์ประหยัดพลังงาน (Eco Car) มีลักษณะเหมือนรถยนต์ทั่วไปแต่ทําทุกอย่างให้เล็กลง เช่น ขนาด
ตัวรถเล็กลง เบาลง และใช้เครื่องยนต์เล็กลง เป็นต้น ผลที่ได้คือ ใช้น้ํามันน้อยลงและปล่อยไอเสียน้อยลง
(อ้างอิงจาก http://www.eng.su.ac.th/ie/Ecocar.ppt สืบค้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554)
รถยนต์ปลอดมลพิษ (Zero Emission Vehicle)
รถยนต์ปลอดมลพิษ (Zero Emission Vehicle) หมายถึง รถยนต์ปลอดมลภาวะสิ้นเชิง เป็น
ยนตรกรรม ที่เดินตามกระแสพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
(อ้ า งอิ ง จาก http://www.deeteesood.com/main.php?p=show_review&News_ID=128
สืบค้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554)
ระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transport System)
ระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transport System) หมายถึง ระบบที่มีการ
ใช้เทคโนโลยีด้านการคํานวณ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้กับการจัดการการจราจรและการ
ขนส่งที่สอดคล้องกับเวลาจริง (Real Time) มากที่สุด ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการการจราจรให้มีความสะดวก รวดเร็วในการเดินทาง และก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ ประกอบด้วย 6 ระบบสําคัญ คือ
1. ระบบการจัดการจราจร
2. ระบบการให้ข้อมูลข่าวสารการเดินทาง
3. ระบบความปลอดภัยในยานพาหนะและการจัดการเหตุฉุกเฉิน
4. ระบบการบริหารจัดการรถสินค้า
5. ระบบการจัดการรถขนส่งสาธารณะ
6. ระบบการชําระค่าโดยสาร ค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ
(อ้างอิงจาก http://www.trafficpolice.go.th สืบค้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554)
ระบบขนส่งเชื่อมโยงหลายรูปแบบ (Multimodal Transport)
ระบบขนส่งเชื่อมโยงหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) เป็นรูปแบบการขนส่งสินค้าด้วย
วิธีการผสมผสานหลายรูปแบบจากสถานที่หนึ่งหรือจากผู้ส่งสินค้าต้นทางไปสู่อีกสถานที่หนึ่งหรือต่อเนื่อง
ไปจนถึงสถานที่หรือผู้รับสินค้าปลายทาง โดยการส่งมอบ อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
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ขนส่งรายเดียว หรือภายใต้สัญญาขนส่งเพียงฉบับเดียว เป็นลักษณะการขนส่งซึ่งเหมาะสําหรับการขนส่ง
เชื่อมโยงในระดับภูมิภาคหรือการขนส่งระหว่างประเทศ โดยการผสมผสานการขนส่งสินค้าจากที่หนึ่งที่ใด
(One Point) หรือจากประเทศหนึ่งประเทศใด ไปสู่อีกที่หนึ่งหรืออีกประเทศหนึ่ง ซึ่งเป็นอาณาบริเวณที่
เป็นจุดพบสุดท้าย (Interface Final Point) โดยใช้รูปแบบการขนส่งตั้งแต่ 2 รูปแบบขึ้นไป ภายใต้การ
บริหารจัดการของผู้ขนส่งรายเดียว และมีสัญญาขนส่งฉบับเดียว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลาของ
การขนส่ง ลดต้นทุน เพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพ และให้สินค้ามีความปลอดภัยที่ดีกว่า หรือ
เป็นวิธีการขนส่งสินค้าแบบเบ็ดเสร็จที่ครอบคลุมการขนส่งทุกประเภท โดยผู้ประกอบการเพียงรายเดียว
ในการสนองความต้องการของกระบวนการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์ และลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
ของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ Supply Chain ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนของคลังสินค้า และต้นทุน
ที่เกี่ยวกับการผลิตและการกระจายสินค้า
(อ้างอิงจาก http://www.tanitsorat.com/view.php?id=52 สืบค้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2554)
ระบบมัดจํา – คืนเงิน (Deposit-Refund System)
เป็นระบบที่กําหนดให้มีการจ่ายค่ามัดจํา (Deposit) สําหรับผลิตภัณฑ์หรือการผลิตที่มีศักยภาพ
ในการก่อมลพิษ และจะได้รับเงินมัดจําคืน (Refund) เมื่อนําผลิตภัณฑ์นั้นกลับคืนมา ณ สถานที่ที่กําหนด
หลังจากการใช้หรือเมื่อเสร็จสิ้นการผลิต ตัวอย่างของเครื่องมือเศรษฐศาสตร์นี้ คือ ค่ามัดจําขวด ค่ามัดจํา
แบตเตอรี่ พันธบัตรที่นํามาประกัน (Performance and Assurance Bonds) หรือมัดจําโดยบริษัทเหมืองแร่
บริ ษั ท ป่ า ไม้ และบริ ษั ท พั ฒ นาที่ ดิ น แนวคิ ด นี้ เ ป็ น การป้ อ งกั น ปั ญ หามลพิ ษ ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ผลิ ต สิ น ค้ า
จนสิ้นสุดอายุการใช้งานของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Approach) ซึ่งมีอย่างน้อย 2 รูปแบบ ดังนี้
• ระบบมัดจํา - คืนเงิน เป็นการประเมินของเสียไว้ล่วงหน้า ซึ่งผู้ประกอบการต้องมีการชําระเป็น
รายปีหรือทุกสิ้นงวดตามระยะเวลาที่กําหนด เพื่อเป็นการประกันว่า ผู้ก่อมลพิษจะควบคุมและ
กําจัดมลพิษได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องวางมัดจําเป็นเงินสด
หรือพันธบัตร หรือหนังสือค้ําประกันลักษณะอื่นๆ อีกจํานวนหนึ่งไว้เป็นหลักประกันด้วย
• ระบบการคืนเงิ นมัดจําหรือเงิน ค่าประกั นให้กับ ผู้บริโภค เช่น ในกรณีที่ซื้อสินค้ าไปแล้ ว
นําภาชนะบรรจุภัณฑ์กลับมาคืน ซึ่งนิยมใช้กันมากในหลายประเทศกับบรรจุภัณฑ์ประเภท
ขวดเครื่องดื่ม เพื่อการใช้ซ้ําหรือการแปรรูปใช้ใหม่ เป็นต้น
(อ้างอิงจาก http://is.pcd.go.th/envecodb/market.php สืบค้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554)
ระเบียบว่าด้วยสารเคมีของสหภาพยุโรป (Registration Evaluation and Authorization of
Chemicals: REACH)
ระเบียบว่าด้วยสารเคมีของสหภาพยุโรป หรือ REACH (Registration Evaluation and
Authorization of Chemicals) คือ กฎหมายของสหภาพยุโรปว่าด้วยการจดทะเบียน การประเมิน การ
อนุญาต และการจํากัดการใช้สารเคมี (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of
Chemicals) ซึ่งเกิดจากการนําสาระสําคัญของกฎหมายที่บังคับใช้อยู่เดิมกว่า 40 ฉบับมาปรับปรุง โดย
ไม่ให้มีความซ้ําซ้อนหรือขัดแย้งกับกฎหมายควบคุมสารเคมีอื่น ๆ อีกหลายฉบับที่ยังคงบังคับใช้อยู่ เช่น
กฎหมายเกี่ยวกับยา เครื่องสําอาง หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการ และกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
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คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปควบคุมการใช้สารเคมีด้วยระเบียบว่าด้วยสารเคมีของสหภาพ
ยุโรป REACH (Registration Evaluation and Authorization of Chemicals) ได้กําหนดให้มี
1. Registration การจดทะเบียนสารเคมีโดยยื่นเสนอข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของสารเคมี
ความเป็นอันตรายและพิษต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการประเมินความเสี่ยงของการใช้สารเคมีนั้น
ด้วย เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีข้อมูลที่เกี่ยวกับสารเคมีที่ตนผลิตและใช้ผลิตสินค้าและใช้ข้อมูล
เหล่านั้นในการจัดการสารเคมีเพื่อความปลอดภัย
2. Evaluation การตรวจสอบและประเมินรายงานการศึกษาถึงอันตรายและความเสี่ยงในการ
ผลิตและใช้สารเคมีที่ผู้ยื่นจดทะเบียนเสนอ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าผู้ประกอบการมีข้อมูลและใช้ข้อมูลนั้นจัดการ
สารเคมีในกระบวนการผลิตหรือใช้ได้อย่างปลอดภัย
3. Authorization การขออนุญาตผลิตหรือใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายมาก (very high concern)
อย่างมีเงื่อนไข เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
4. Restriction การจํากัดการผลิต การใช้หรือจําหน่ายสารที่เป็นอันตรายมาก เมื่อมีความจําเป็นต้องใช้
สารนั้นด้วยเหตุผลทางสังคมและเศรษฐกิจ และผู้ประกอบการไม่สามารถหาสารหรือวิธีอื่นที่เหมาะสมมาใช้แทนได้
(อ้างอิงจาก http://siweb.dss.go.th/reachcoach/search/subject01.asp และ http://
www.chemtrack.org/reach-intro.asp#a สืบค้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554)
รายงานแห่งชาติ (National Communication: NC)
การจัด ทํา รายงานแห่ง ชาติ (National Communication: NC) เป็น การดําเนิน งานตาม
พั น ธกรณี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและเป็ น การรายงานผลการดํ า เนิ น งานต่ อ ประชาคมโลก ภายใต้ อ นุ สั ญ ญา
สหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ ซึ่ ง การดํ า เนิ น นโยบายจะต้ อ งไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ และควรให้ความสําคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากแหล่งกําเนิด (carbon sources) และเพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้น
(อ้างอิงจาก http://www.tccnclimate.com สืบค้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2554)
แรมซาร์ไซต์ (Ramsar site)
พื้นที่ชุ่มน้ํา ตามคําจํากัดความของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ
หรืออนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) หมายความถึง ที่ลุ่ม ที่ราบลุ่ม ที่ลุ่มชื้นแฉะ พรุ แหล่งน้ํา
ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งที่มีน้ําขังหรือท่วมอยู่ถาวรและชั่วครั้งชั่วคราว ทั้งที่
เป็นแหล่งน้ํานิ่งและน้ําไหล ทั้งที่เป็นน้ําจืด น้ํากร่อยและน้ําเค็ม รวมไปถึงที่ชายฝั่งทะเลและที่ในทะเล ใน
บริเวณซึ่งเมื่อน้ําลดลงต่ําสุดมีความลึกของระดับน้ําไม่เกิน 6 เมตร พื้นที่ที่มีลักษณะจัดได้ว่า เป็นพื้นที่ชุ่มน้ํา
จึงรวมถึง ห้วย หนอง คลอง บึง บ่อ กระพัง (ตระพัง) บาราย แม่น้ํา ลําธาร แคว ละหาน ชานคลอง ฝั่งน้ํา
สบธาร สระ ทะเลสาบ แอ่ง ลุ่ม กุด ทุ่ง กว๊าน มาบ บุ่ง ทาม พรุ สนุ่น แก่ง น้ําตก หาดหิน หาดกรวด หาดทราย
หาดโคลน หาดเลน ชายทะเล ชายฝั่งทะเล พืดหินปะการัง แหล่งหญ้าทะเล แหล่งสาหร่ายทะเล คุ้งอ่าวดิน
ดอนสามเหลี่ ยม ช่องแคบ ชะวากทะเล ตะกาด หนองน้ํากร่อย ป่ าพรุ ป่าเลน ป่าชายเลน ป่าโกงกาง
ป่าจาก และป่าแสม รวมทั้งนาข้าว นากุ้ง นาเกลือ บ่อปลา และอ่างเก็บน้ํา

ค - ๒๐

ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA Fingerprint)
ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA Fingerprint) เป็นนวัตกรรมการใช้ข้อมูลทางพันธุกรรม ได้แก่ ดีเอ็นเอ
ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดในการช่วยจําแนกและพิสูจน์เอกลักษณ์ ปัจจุบันมีการ
ตรวจสอบพืชสมุนไพรด้วยวิธี DNA Fingerprint แล้ว โดยข้อมูลที่ได้จะถูกจัดเก็บในรูปของลายพิมพ์
ดีเ อ็ น เอ เพื่ อใช้ เ ป็ น ข้ อมู ลอ้ างอิ งต่ อไป (หมายเหตุ: ที่ ใช้ คําว่ า fingerprint เนื่ องจากข้ อมู ล ดี เ อ็ น เอ
ที่ได้เปรียบเสมือนเป็นลายพิมพ์นิ้วมือที่เป็นเอกลักษณ์ ถ้าเป็นคนหมายถึง แต่ละบุคคล ซึ่งแต่ละคนก็จะมี
ลายพิมพ์นิ้วมือไม่เหมือนกัน ถ้าเป็นพืชหมายถึง พืชแต่ละต้น พืชแต่ละชนิด)
(อ้างอิงจาก http://www.tanitsorat.com/view.php?id=52 สืบค้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2554)
ศักยภาพการรองรับ (Carrying Capacity) มลพิษของพื้นที่
ระดั บ ความสามารถในการรองรั บ มลพิ ษ ของพื้ น ที่ ใ ดพื้ น ที่ ห นึ่ ง ภายใต้ ขี ด จํ า กั ด ของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ (Threshold และ Tolerance) ทั้งทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่
มนุษย์สร้างขึ้น ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านนิเวศวิทยา และด้านสังคม ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานที่
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
(อ้างอิงจาก http://www.nesdb.go.th/data_0135200511.pdf สืบค้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554)
เศรษฐกิจคาร์บอนต่ํา (Low Carbon Economy)
เศรษฐกิจคาร์บอนต่ํา (Low Carbon Economy) เน้นการใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์เพื่อนํา
เทคโนโลยีสะอาดมาช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เศรษฐกิจคาร์บอนต่ําใช้กันมากในกลุ่มประเทศที่
พัฒนาแล้ว โดยเน้นเรื่องเทคโนโลยีที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก
(ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.))
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ คื อ แนวคิ ดการขั บเคลื่ อนเศรษฐกิ จ บนพื้ นฐานของการใช้ องค์ ความรู้
(Knowledge) การศึกษา การสร้างสรรค์งาน (Creativity) และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual
Property) ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
สมัยใหม่ แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จะต้องครอบคลุมภาคเศรษฐกิจจริงและเชื่อมโยงกันทั้งภาค
เกษตร ภาคอุตสาหกรรมและบริการ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้ องถิ่ น ผนวกเข้ ากั บการใช้ องค์ ความรู้ และนวั ตกรรม ทั้ งนี้ การพั ฒนาจะต้ องมุ่ งสู่ การเป็ นเศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ และเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Creative and Green Economy) สําหรับขอบเขตใน
การวัดขนาดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทย ได้ยึดตามรูปแบบของ UNCTAD เป็นกรอบ โดยแบ่ง
ประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage)
เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และสภาพ
สังคม (2) ศิลปะ (Arts) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์บนพื้นฐานของศิลปะและวัฒนธรรม เช่น งานศิลปะ
และศิลปะการแสดง เป็นต้น (3) สื่อ (Media) เป็นกลุ่มสื่อผลิตงานสร้างสรรค์ที่สื่อสารกับคนกลุ่มใหญ่ เช่น
งานสื่อสิ่งพิมพ์ และงานโสตทัศน์ เป็นต้น และ (4) งานสร้างสรรค์ตามลักษณะงาน (Functional Creation)
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เป็นกลุ่มของสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน เช่น การออกแบบ และการ
บริการทางความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น ซึ่งเป็นการกําหนดกรอบโดยกว้าง เพื่อประโยชน์ในการวัดขนาดทาง
เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย และสะท้อนถึงความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย
(อ้างอิงจาก http://www.creativethailand.org/th สืบค้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554)
สังคมคาร์บอนต่ํา (Low Carbon Society)
สังคมคาร์บอนต่ํา (Low Carbon Society) เป็นสังคมที่ผู้คน (ส่วนใหญ่) ในสังคมหันมาร่วมมือกัน
ลดการปล่ อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ในทุ กรู ปแบบหรื อในกิ จกรรมต่ างๆ ที่ เกิ ดจากการดํ ารงชี วิ ตปกติ
โดยเฉพาะการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการผลิ ตของโรงงานหรื อ
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อจะได้อยู่ร่วมกันในสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมคาร์บอนต่ําจึงต้องทําให้ผู้คนใน
สังคมมีความตระหนักถึงคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีปริมาณคาร์บอนต่ํา โดยผู้คนใน
สังคมมีความยึดโยงกับการเลือกใช้เทคโนโลยีหรือการพัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และที่
สํ าคั ญก็ คื อ จะต้ องเป็ นสั งคมที่ มี การวางผั งเมื องให้ สอดคล้ องกั บระบบนิ เวศที่ สมดุ ลด้ ว ย ดั งนั้ น สั งคม
คาร์บอนต่ํา จึงมีลักษณะดังนี้ (1) สังคมที่ต้องช่วยกันลดความต้องการใช้พลังงาน (2) สังคมที่ต้องหลีกเลี่ยง
การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือน้ํามัน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ (3) สังคมต้องมีมาตรการความ
มั่นคงทางพลังงานและเป็นสังคมที่มีการพบปะหารือกันในเรื่องความต้องการของคนทุกกลุ่มในสังคม
(ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.))
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายถึง สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากกระบวนการและ
เทคโนโลยีที่ใส่ใจกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นจากการคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิต การ
เลือกใช้พลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้กระบวนการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ ใช้พลังงาน
จากน้ําและไฟฟ้าในการผลิตอย่างคุ้มค่ามากที่สุด จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ รอการ
บรรจุลงในหีบห่อและบรรจุภัณฑ์สําหรับเตรียมการขนส่งและจัดจําหน่ายให้กับตลาดผู้บริโภคต่อไป รวมถึง
การจัดการซากผลิตภัณฑ์นั้นๆ อย่างถูกวิธี
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายถึง บริการต่างๆ ที่อํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน
เช่ น โรงแรม โรงพยาบาล และร้ านอาหาร เป็ น ต้ น ซึ่ งเน้ น การดํ าเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ใส่ ใ จต่ อผลกระทบด้ า น
สิ่งแวดล้อม เช่น มีการเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ํา และมีการจัดการขยะที่สามารถนํา
กลับมาใช้ใหม่ได้ รวมทั้งมีการรณรงค์สื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงานเห็นคุณค่าความสําคัญ และพร้อมเป็น
ส่วนหนึ่งในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ในการเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
(อ้างอิงจาก http://teenet.tei.or.th/Knowledge/greenproduct.html สืบค้นเมื่อวันที่ 17
มิถุนายน 2554)
หลักการ 3Rs (Reduce Reuse และ Recycle)
หลักการ 3Rs คือ Reduce Reuse และ Recycle เป็นกระบวนการจัดการกับเศษซากของเหลือจาก
การผลิตและการใช้ หรือใช้งานผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยนําเอาเศษซากมาซ่อมแซมหรือปรับสภาพ และนํ า
กลับมาใช้ใหม่ (Reuse) หรือนํามาถอดแยกชิ้นส่วนออกเป็นวัตถุดิบชนิดต่างๆ เช่น กระดาษ พลาสติก
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เหล็ก อลูมิเนียม ทองแดง น็อต สกรู และโลหะผสมต่างๆ เป็นต้น และนําเอาชิ้นส่วนวัตถุดิบที่ได้มาจาก
การถอดแยกนี้ ไปส่งให้โรงงานปรับสภาพ เพื่อนํากลับมาใช้ใหม่อีก และเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตอีกครั้ง
การนําเอากระบวนการ 3Rs มาใช้นี้ จะต้องมีระบบการจัดเก็บรวบรวม ซึ่งอาจเป็นของภาครัฐทั้งส่วนกลาง
หรือส่วนท้องถิ่น หรืออาจเป็นจุดรับคืนของภาคเอกชน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือตัวแทนจําหน่ายก็ได้ โดย
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งต้องไม่มากเกินไปจนทําให้การรีไซเคิลไม่คุ้มค่า และโรงงานต้องคัดแยกชิ้นส่วนอย่าง
ถูกหลักวิธี และเข้าใจในสารพิษต่างๆ หรือกรรมวิธีในการถอดคัดแยก (ซึ่งโรงงานที่จะทําการคัดแยกนี้
จะต้องได้รับใบอนุญาตจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรมประเภท 105/106) และส่งต่อไปให้โรงงานที่จะปรับ
สภาพ บําบัดและกําจัด ต่อไป
Reduce คือ การลดบางส่วนที่ไม่จําเป็นในการผลิตและการใช้งานลง เพื่อให้ประหยัดต้นทุน
และค่าใช้จ่ายต่างๆ Reuse คือ การนํากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งหมายถึง การนําอุปกรณ์เก่าทั้งเครื่องหรืออะไหล่
บางส่วนที่เหลือใช้มาซ่อมแซมและนํากลับมาใช้ใหม่ Recycle คือ การนําเอาเศษซากของเก่าเหลือใช้มา
ถอดแยกและนํามาผ่านกระบวนการ เพื่อแปรสภาพให้เป็นวัตถุดิบและนํามาใช้ในการผลิตใหม่
(อ้างอิงจาก http://www.pcd.go.th สืบค้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554)
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework
Convention on Climate Change: UNFCCC)
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework
Convention on Climate Change: UNFCCC) ได้รับการยอมรับในการประชุมที่สํานักงานใหญ่ขององค์การ
สหประชาชาติ ณ รัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2535 และเปิดให้ลงนามใน
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (United Nations Conference on Environment
and Development) หรือการประชุมสุดยอดสิ่งแวดล้อมโลก ณ กรุง ริโอ เดอ จาเนโร (Rio de Janeiro
Earth Summit) ประเทศบราซิล เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 โดยมีเป้าหมายสําคัญคือ เพื่อให้บรรลุ
ถึงการรักษาระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศให้คงที่ อยู่ในระดับที่ปลอดภัยจากการ
แทรกแซงของมนุ ษ ย์ ที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ ระบบภู มิ อ ากาศ การรั ก ษาระดั บ ดั ง กล่ า วต้ อ งดํ า เนิ น การใน
ระยะเวลาเพียงพอที่จะให้ระบบนิเวศปรับตัว โดยไม่คุกคามต่อการผลิตอาหารของมนุษย์ ทั้งนี้ อนุสัญญาฯ
นี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2537 และปัจจุบันมีประเทศภาคีสมาชิกจํานวน 192 ประเทศ
ประเทศไทยได้ลงนาม และให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2537 โดยอยู่ในฐานะกลุ่มประเทศนอกภาคผนวกที่ 1 (Non-Annex I)
และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยให้สัตยาบันต่อพิธีสารเกียวโต เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม
2545 ทั้งนี้ มีพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง คือ การจัดทํารายงานแห่งชาติ (National Communication: NC)
และการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในด้านการปรับตัวเพื่อลด
ผลกระทบ (Adaptation) และการลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) ตามศักยภาพของประเทศ
(อ้ า งอิ ง จาก http://www.onep.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id
=802&catid=81 สืบค้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2554)
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อาคารสีเขียว (Green Building)
อาคารสีเขียว (Green Building) หมายถึง อาคาร และ/หรือที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่ า งยั่ ง ยืน โดยเริ่ ม ตั้ง แต่แ นวคิ ด การออกแบบโครงสร้ างที่ ส อดคล้ อ งกั บ การอนุ รั ก ษ์ พ ลัง งานและ
สิ่งแวดล้อม การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ การก่อสร้างที่ไม่สร้างมลภาวะ และการเตรียมพร้อม
ในการอยู่อาศัยและดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกับการรักษ์โลก
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) จะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย 3 ประการ คือ (1)
จะต้องเป็นอุตสาหกรรมที่ให้ความสําคัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างมีความรับผิดชอบ
(2) จะต้องมีการยึด "หลักการ 3Rs" (Reduce Reuse และ Recycle) ทั้งในการบริหารจัดการและปรากฏ
ชัดในวิธีปฏิบัติการต่างๆ ในองค์กร และ (3) จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของ "สังคมคาร์บอนต่ํา" (Low Carbon
Society)
(อ้างอิงจาก http://www.its.in.th/index.php/component/content/article/1-latestnews/5248--green-industry- สืบค้นเมือ่ วันที่ 17 มิถุนายน 2554)
BASEL (Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous
Wastes and Their Disposal) อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายและการกําจัดของเสีย
อันตรายข้ามแดน
อนุสัญญาบาเซล เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการควบคุมการเคลื่อนย้ายและการกําจัด
ของเสียอันตรายข้ามแดน ซึ่งได้เปิดให้ประเทศต่าง ๆ ลงนามเข้าร่วมเป็นภาคีได้ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม
2533 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2535 โดยมีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากของเสียอันตราย โดยวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพื่อลดการเคลื่อนย้าย
ของเสียอันตรายข้ามแดนให้น้อยที่สุด (2) เพื่อกําจัดของเสียอันตรายที่แหล่งกําเนิดให้ได้มากที่สุด และ (3)
เพื่อลดการก่อกําเนิดของเสียอันตรายทั้งในเชิงปริมาณและความเป็นอันตราย
(อ้า งอิง จาก http://ptech.pcd.go.th/baselweb/basel_histry.php สืบ ค้นเมื่อ วันที่ ๒๕
พฤศจิกายน 2554)
CoC (Code of Conduct)
CoC (Code of Conduct) หมายถึง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ได้อุตสาหกรรมการ
เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ตลอดสายการผลิตจากฟาร์มถึงโรงงานแปรรูป เพื่อพัฒนากุ้งให้ได้คุณภาพ
มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยกุ้งที่ได้รับจากระบบ CoC จะเป็นกุ้งที่มีคณ
ุ ลักษณะ 3 ประการ คือ กุ้งที่มี
การผลิตอย่างมีมาตรฐาน กุ้งที่มีคุณภาพและความปลอดภัย และกุ้งที่มีการเลี้ยงหรือผลิตอย่างเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
(อ้างอิงจาก http://www.acfs.go.th/faq/show_faq.php?qid=105&sub_id=6 สืบค้นเมื่อ
วันที่ 29 มิถุนายน 2554)
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CSR (Corporate Social Responsibility) บรรษัทบริบาล
CSR (Corporate Social Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ขององค์กรธุรกิจ ซึ่งคือการดําเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและ
สิ่งแวดล้อมทั้งในระดับไกลและใกล้ อันนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
หลักแนวคิดของ CSR
1. การกํากับดูแลกิจการที่ดี
2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
3. การเคารพสิทธิและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การเผยแพร่นวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
8. การจัดทํารายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
(อ้างอิงจาก http://www.csrcom.com/csr.php สืบค้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554)
ESCO Fund
โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน หรือ ESCO Fund ภายใต้การ
สนับสนุนทางการเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน (พพ.) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยให้
ความช่วยเหลือด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการ แต่ยังขาดปัจจัยการลงทุน
และช่วยให้ ผู้ ประกอบการหรือผู้ ลงทุ นได้ ประโยชน์ จากการขายคาร์ บอนเครดิ ต ทั้ งนี้ มู ลนิธิ พลังงานเพื่ อ
สิ่ ง แวดล้ อม (มพส.) เป็ น หนึ่ ง ในสองหน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ารโครงการ
ลักษณะการส่งเสริมการลงทุนของ ESCO Fund ประกอบด้วย (1) การเข้าร่วมลงทุนในส่วนทุน
ของโครงการที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานหรือพลังงานทดแทน ส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงาน (2)
การเข้าร่วมทุนกับบริษัทจัดการพลังงาน โดยเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อช่วยให้บริษัทมีทุน
ในการประกอบกิจการด้านอนุรักษ์พลังงานมากขึ้น (3) การเช่าซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานหรือพลังงาน
ทดแทน โดย ESCO Fund จะเป็นผู้ออกเงินในการซื้ออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
ให้กับผู้ประกอบการก่อน และทําสัญญาเช่าซื้อระยะยาวกับผู้ประกอบการ (4) การช่วยให้โครงการอนุรักษ์
พลังงานหรือพลังงานทดแทน ได้รับผลประโยชน์จากการขายคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) โดย ESCO
Fund จะช่วยดําเนินการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการ CDM (5) การอํานวยเครดิตให้
สินเชื่อ โดย ESCO Fund จะร่วมกับสถาบันการเงินหรือองค์กรที่ให้การสนับสนุนในเรื่องการค้ําประกัน
เครดิต เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับการปล่อยสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ และ (6) การให้ความช่วยเหลือ
ทางเทคนิคแก่ผู้ประกอบการที่ดําเนินการในมาตรการอนุรักษ์พลังงานหรือพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน
(อ้างอิงจาก http://efe.or.th/escofund สืบค้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554)
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GAP (Good Agricultural Practice)
หลักวิธีปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice: GAP) คือ แนวทางในการทํา
การเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กําหนด ได้ผลผลิตสูงคุ้มค่าการลงทุนและ
กระบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค มีการใช้ทรัพยากรที่เกิดประโยชน์สูงสุด เกิด
ความยั่ งยื นทางการเกษตรและไม่ ทําให้ เกิ ดมลพิษต่ อสิ่ ง แวดล้อม โดยหลักการนี้ ได้ รับการกํ าหนดโดย
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)
ประเทศไทยมีการนําหลักเกณฑ์ของ GAP มาประยุกต์ใช้ ดังนี้
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (Good Agricultural Practice: GAP) ของ กรมวิชาการ
เกษตร และกรมการข้าว ที่มุ่งให้เกิดกระบวนการผลิตที่ได้ผลิตผลปลอดภัย ปลอดจากศัตรูพืชและคุณภาพ
เป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค ประกอบด้วย ข้อกําหนดเรื่อง แหล่งน้ํา พื้นที่ปลูก การใช้วัตถุอันตรายทาง
การเกษตร การเก็ บ รั ก ษาและขนย้ า ยผลิ ต ผลภายในแปลง การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การผลิ ต ที่ ป ลอดภั ย
จากศั ต รู พืช การจั ดการกระบวนการผลิ ต เพื่ อให้ ได้ ผ ลิ ต ผลคุ ณภาพ และการเก็ บ เกี่ ย วและการปฏิ บั ติ
หลังการเก็บเกี่ยว
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับปศุสัตว์ (Good Agricultural Practice: GAP) ของกรมปศุสัตว์
เป็นหลักเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับสัตว์ (GAP สํา หรับ สัต ว์) เพื่อยกระดับการเลี้ยงสัตว์ใน
ประเทศไทย และเพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้บริโภคอาหารที่ได้จากสัตว์ และสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัย
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับสัตว์น้ํา (Good Agricultural Practice: GAP) ของ กรมประมง
เป็นมาตรฐานการปฏิบัติทางการประมงที่ดีสําหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ํา (GAP สําหรับสัตว์น้ํา) เป็นส่วนหนึ่งของ
มาตรฐานและหลักเกณฑ์สําหรับกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ประมง
(อ้างอิงจาก เว็บไซต์ Management System Certification Institute (Thailand) http://www.masci.or.th
สืบค้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2554)
GMP (Good Manufacturing Practice)
Good Manufacturing Practice (GMP) หมายถึง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารเป็น
เกณฑ์ หรื อ ข้ อกํ า หนดขั้ น พื้ น ฐานที่ จํ า เป็ น ในการผลิ ตและควบคุ ม เพื่ อให้ ผู้ ผ ลิ ต ปฏิ บั ติ ต ามและทํ าให้
สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่อาจจะทําให้อาหารเป็นพิษ
เป็นอันตราย หรือเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค GMP มี 2 ประเภท ดังนี้
- GMP สุขลักษณะทั่วไป หรือ General GMP เป็นหลักเกณฑ์ที่นําไปใช้ปฏิบัติสําหรับอาหารทุก
ประเภท
- GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์ หรือ Specific GMP เป็นข้อกําหนดที่เพิ่มเติมจาก GMP ทั่วไป
เพื่อมุ่งเน้นในเรื่องความเสี่ยง และความปลอดภัยของแต่ละผลิตภัณฑ์อาหารเฉพาะมากยิ่งขึ้น
หลักการของ GMP จะครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร ระบบ
การผลิตที่ดี มีความปลอดภัย และมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนการผลิตระบบ
ควบคุม ตั้งแต่วัตถุดิบระหว่างการผลิตผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ และการขนส่ง
จนถึงผู้บริโภค มีระบบบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงระบบการจัดการที่ดี
ในเรื่องสุขอนามัย (Sanitation และ Hygiene) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีคุณภาพและปลอดภัย เป็นที่
ค - ๒๖

มั่นใจเมื่อถึงมือผู้บริโภค ทั้ง นี้ GMP ยังเป็นระบบประกันคุณภาพขั้นพื้นฐานก่อนที่จะพัฒนาไปสู่ระบบ
ประกันคุณภาพอื่นๆ ต่อไป เช่น ระบบ HACCP (Hazards Analysis and Critical Control Point) และ
ISO 9000 เป็นต้น
สําหรับประเทศไทย มีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ใน
การตรวจรับรองระบบ GMP อาหารในประเทศไทย รวมทั้งมีหน้าที่ในการตรวจติดตามการปฏิบัติของ
ผู้ประกอบการอาหารและน้ําดื่มไทย เพื่อให้มีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ GMP ที่บังคับใช้ตามกฎหมาย
(อ้างอิงจาก เว็บไซต์ Management System Certification Institute (Thailand) http://www.masci.or.th
สืบค้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2554)
Green City (เมืองสีเขียว)
เมืองสีเขียว หมายถึง พื้นที่สีเขียวในเขตเมือ งและนอกเขตเมือง อาจเป็นพื้นที่ส าธารณะหรือ
เอกชน ที่ประกอบด้วยพื้นที่สีเขียวเพื่อนันทนาการและมีความงดงามทางสภาพภูมิทัศน์ โดยเป็นพื้นที่ทาง
ธรรมชาติและกึ่งธรรมชาติอันเป็นถิ่นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ํา รวมถึงพื้นที่ชายหาด
พื้นที่ริมน้ํา พื้นที่เป็นริ้วยาวตามแนวเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ํา และแนวสาธารณูปการต่างๆ หรือ
พื้นที่อื่นๆ เช่น พื้นที่สีเขียวที่ปล่อยรกร้าง พื้นที่สีเขียวที่ถูกรบกวนสภาพธรรมชาติ และพื้นที่สีเขียวที่มีการ
ใช้ประโยชน์ผสมผสานกัน
ดัชนีความเป็นเมือ งสีเ ขีย ว (Green City Index) ตามหน่ว ยวิเ คราะห์ด้า นเศรษฐศาสตร์
(Economist Intelligence Unit: EIU) ได้พัฒนาระเบียบวิธีวิจัยโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพ เศรษฐกิจ
และสังคม เพื่อวิเคราะห์ความเป็นชุมชนเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี (Urban Expert) เพื่อตรวจสอบผลการ
ดําเนินการด้านสิ่ง แวดล้อมในหมวดที่สําคัญ ต่างๆ ของแต่ล ะเมือง ได้แก่ ด้านการใช้พ ลังงานและก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (Energy and CO2) ด้านการใช้ที่ดินและอาคารต่างๆ (Land use and Building)
ด้านการขนส่ง (Transport) ด้านการกําจัดขยะ (Waste) ด้านการจัดการน้ํา (Water) ด้านระบบสุขาภิบาล
(Sanitation) ด้านคุณภาพอากาศและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Air Quality and Environmental
Governance)
(อ้างอิงจาก http://www.ind.cru.in.th/articleind/43.pdf สืบค้นเมื่อวันที่ 2๕ พฤศจิกายน 2554)
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)
HACCP : Hazard Analysis and Critical Control Point คือ ระบบการวิเคราะห์อันตรายและ
จุดวิกฤติที่ต้องควบคุม เป็นเครื่องมือในการชี้เฉพาะเจาะจง ประเมินและควบคุม อันตรายที่มีโอกาส
เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์อาหาร ระบบนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากนานาประเทศถึงประสิทธิภาพ
การประกันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารสําหรับผู้บริโภค เนื่องจากระบบ HACCP เป็นระบบที่
ออกแบบมาเพื่อ ควบคุ ม อัน ตราย ณ จุ ดหรือ ขั้น ตอนการผลิต ที่อั นตรายเหล่า นั้น มีโ อกาสเกิ ดขึ้ นใน
กระบวนการผลิตของโรงงานอาหาร จึงสามารถประกันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ได้ดีกว่าการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์สุดท้ายหรือการควบคุมคุณภาพที่ใช้กันอยู่เดิม ซึ่งมีข้อจํากัดของขนาดตัวอย่างที่สุ่ม
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นอกจากนั้นระบบ HACCP ยังมีศักยภาพในการระบุบริเวณ หรือขั้นตอนการผลิตที่มีโอกาสเกิด
ความผิดพลาดขึ้นได้ แม้ว่าจุดหรือในขั้นตอนดังกล่าวจะยังไม่เคยเกิดอันตรายมาก่อน ซึ่งจะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการดําเนินงาน
• ทําไมจึงต้องใช้ HACCP
คณะกรรมการอาหารระหว่างประเทศ FAO / WHO (Codex Alimentarius Commission)
ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2505 ได้พัฒนามาตรฐานอาหาร แนวทางและข้อแนะนําต่าง ๆ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติทางการค้ าที่ เป็ น ธรรม และเพื่อคุ้ มครองสุ ขภาพของผู้บ ริ โภคจากการบริ โ ภค
ผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งในปัจจุบัน องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ได้ใช้เป็นหลัก
อ้างอิงในการดําเนินการทางการค้าระหว่างประเทศในส่วนของการรับรองความปลอดภัยด้านสุขภาพของ
ผู้บริโภค และการคุ้มครองการกีดกันทางการค้า
Codex จึงได้จัดทําข้อกําหนดหลักการของระบบ HACCP และข้อแนะนําในการนําไปใช้ เพื่อให้
ประเทศต่ าง ๆ ได้ นํ าไปใช้ ในการพั ฒ นาอุ ตสาหกรรมอาหาร และประเทศไทยได้ นํ า มาประกาศใช้ ใ น
ประเทศแล้ว เพื่อสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการดําเนินการค้าระหว่างประเทศ ระบบ HACCP มี
หลักการ 7 ข้อ ที่ต้องปฏิบัติตามที่ระบุในมาตรฐานระหว่างประเทศ และประเทศสมาชิกได้ยึดถือเป็ น
แนวทางประยุกต์ใช้โดยสอดคล้องกันทั่วโลก ดังนี้
1) ดําเนินการวิเคราะห์อันตราย (Conduct a hazard analysis)
2) หาจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (Determine the Critical Control Points : CCPs)
3) กําหนดค่าวิกฤติ (Establish critical Limit : s)
4) กําหนดระบบเพื่อตรวจติดตาม การควบคุมจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (Establish a system
to monitor control of the CCP)
5) กําหนดวิธีการแก้ไขเมื่อตรวจพบว่า จุดวิกฤติที่ต้องควบคุมเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งไม่อยู่ภายใต้
การควบคุม (Establish the corrective action to be taken when monitoring indicates that
particular CCP is not under control)
6) กํา หนดวิธีก ารทวนสอบ เพื่อ ยืน ยัน ประสิท ธิภ าพการดํา เนิน งานของระบบ HACCP
(Establish procedures for verification to confirm that the HACCP system is working effectively)
7) กําหนดวิธีการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เหมาะสม
ตามหลักการเหล่านี้ และการประยุกต์ใช้ (Establish documentation concerning all procedures
and records appropriate to these principles and their application)
• ใครควรทําระบบ HACCP
ผู้ประกอบการด้านอาหารทุกประเภท และทุกขนาด แม้ว่าระบบ HACCP จะมีบทบาทสําคัญใน
การตรวจควบคุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่อง การส่งออก และนําเข้าผลิตภัณฑ์อาหาร โดยเฉพาะ
ในประเทศผู้ นํา เข้ าสํ าคัญ อาทิ สหรั ฐอเมริ กา ประชาคมยุ โ รป แต่ การนํ าระบบ HACCP มาใช้ ของ
ภาคอุตสาหกรรมทุกขนาดธุรกิจ จะช่วยให้เกิดผลดีต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและ
ลูกค้าต่างประเทศ นอกจากทําให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่มีความปลอดภัยต่อการบริโภคแล้ว ยังช่วยลดการ
สูญเสียในด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจากอาการอาหารเป็นพิษด้วย
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องค์กรที่นํามาตรฐาน HACCP ไปปฏิบัติยังสามารถขอให้หน่วยงานให้การรับรองระบบ HACCP
ซึ่งทําให้องค์กรนั้นสามารถนําผลการรับรองไปใช้ในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ภาพลักษณ์ และความเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ขององค์กรให้ดีขึ้น ซึ่งผลประโยชน์ที่ได้รับ คือ
1) บริหารจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารอย่างมีระบบ
2) สร้างความมั่นใจต่อความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร
3) เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กร และผลิตภัณฑ์
4) ลดภาระค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ไม่เ ป็นไปตามข้อ กําหนด โดยเฉพาะคุณภาพด้านความ
ปลอดภัย เช่น ลดจํานวนตัวอย่างที่สุ่ม และลดค่าใช้จ่ายเนื่อ งจากการทําลายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อกําหนด เป็นต้น
5) เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ า นการตลาด และอํ า นวยความสะดวกในการ
ดําเนินการค้าระหว่างประเทศ
6) เป็นระบบคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหารที่สามารถขอรับการรับรองได้
7) เป็นพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาสู่ระบบคุณภาพ ISO 9000
• ประโยชน์ของ HACCP
สร้างความมั่นใจต่อความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์ เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการป้องกัน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์อาหารอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต และอํานวยความสะดวก
ในการดําเนินการค้าระหว่างประเทศ ให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของประเทศคู่ค้า
(อ้างอิงจาก http://www.thaiyuh.com สืบค้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2554)
MRV (Measurable, Reportable and Verifiable) การตรวจวัด รายงานผล และทวนสอบ
MRV (Measurable, Reportable and Verifiable) เป็นข้อความจากข้อมติที่ 1/CP. 13 ของ
การประชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 13
(Decision 1/CP. 13 - (Bali Action Plan)) ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ดังระบุใน paragraph 1
(b) i สําหรับพันธกรณีลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศพัฒนาแล้ว คือ “Measurable, reportable and
verifiable nationally appropriate mitigation commitments or actions, including quantified
emission limitation and reduction objectives, by all developed country Parties, while
ensuring the comparability of efforts among them, taking into account differences in their
national circumstances;” และ paragraph 1 (b) ii สําหรับการลดก๊าซเรือนกระจกโดยประเทศกําลัง
พัฒนาคือ “Nationally appropriate mitigation actions by developing country Parties in the
context of sustainable development, supported and enabled by technology, financing
and capacity-building, in a measurable, reportable and verifiable manner;” ซึ่งจากข้อมติ
ดังกล่าว จะต้องมีการเจรจาภายใต้อนุสัญญาฯ เพื่อกําหนดรายละเอียดการดําเนินงานต่อไป
(ที่มา : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน). “อภิธานศัพท์และคําย่อ ด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ปี ๒๕๕๔”.)
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PEST (Political Economic Socio-cultural Technological Components)
PEST เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ประกอบด้วย (1) การเมือง (Political
Component = P) เป็นการวิเคราะห์นโยบายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของภาครัฐ ที่น่าจะมีผลทั้งในเชิงบวก
และเชิงลบต่อการดําเนินงานขององค์กร เช่น นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และกฎระเบียบต่างๆ ความมั่นคงของรัฐบาล บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์
และกลุ่มพลังทางการเมือง ความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมือง พฤติกรรมทางการเมืองและกลุ่มผู้มี
อิทธิพล/เครือข่ายพันธมิตร เป็นต้น (2) เศรษฐกิจ (Economic Component = E) เป็นการวิเคราะห์เศรษฐกิจ
ระดั บ มหภาค/ระดั บ จุ ล ภาค ซึ่ ง หมายถึ ง ระบบเศรษฐกิ จ ทั้ ง ในและระหว่ า งประเทศที่ เ กี่ ย วกั บ การ
ดําเนินงานขององค์กร เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ การค้าระหว่าง
ประเทศและดุล การชําระเงิน อัตราการว่างงาน และราคาน้ํามัน ดิบ เป็น ต้น (3) สังคมและวั ฒนธรรม
(Socio-cultural Component = S) เป็นการวิเคราะห์ส ภาวะทางสังคมและวัฒ นธรรม ซึ่ง หมายถึง
โครงสร้ า งทางสั ง คมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การดํ า เนิ น งานขององค์ ก ร เช่ น จํ า นวนประชากร โครงสร้ า งของ
ประชากร คุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การกระจายรายได้และความเป็น
ธรรมในสั ง คม และระบบนิ เ วศและสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น ต้ น และ (4) เทคโนโลยี (Technological
Component = T) เป็นการวิเคราะห์สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่จะมีผลต่อการดําเนินงาน
เช่น การผลิตคิดค้นเทคโนโลยีต่างๆ ความรู้และวิทยาการแขนงต่างๆ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างองค์กร ความก้าวหน้าการวิจัยและพัฒนาในสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการให้บริการ เป็นต้น
Point Source / Non-Point Source
แหล่งกําเนิดมลพิษ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) แหล่งกําเนิดมลพิษแบบชัดเจน (Point
Source) เช่น โรงงาน โรงพยาบาล และฟาร์มเลี้ยงหมู เป็นต้น ซึ่งเป็นที่ที่ระบุได้ว่า มีจุดที่ปล่อยของเสีย
หรือมลพิษสู่ธรรมชาติ และ (2) แหล่งกําเนิดมลพิษแบบไม่ชัดเจน (Non-Point Source) มักเป็นพื้นที่เปิด
กว้าง มีการทํากิจกรรมหลากหลาย และไม่สามารถระบุแหล่งที่ปล่อยของเสีย หรือสารพิษได้ว่ามาจากที่ใด
หรือมีการชะล้างหน้าดินหรือใต้ดินเป็นพื้นที่กว้าง ทําให้มลพิษไหลลงสู่แหล่งน้ําบริเวณนั้น โดยอาจมาจาก
กิจกรรมของมนุษย์ เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ปุ๋ยเคมี หรือชุมชนใหญ่ที่ปล่อยน้ําเสีย รวมทั้งบริเวณที่อยู่
ริมฝั่งน้ําได้รับผลกระทบจนเกิดการพังทลาย เป็นต้น
(อ้างอิงจาก http://www.greenworld.or.th/environment/river/activity/960 สืบค้นเมื่อ
วันที่ 25 มิถุนายน 2554)
POPs (Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants) อนุสัญญาสตอกโฮล์ม
ว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน
อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (Stockholm Convention on Persistent
Organic Pollutants: POPs) ได้เปิดให้มีการลงนามครั้งแรก ที่กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน เมื่อวันที่
23 พฤษภาคม 2544 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 จุดมุ่งหมายของอนุสัญญาฯ คือ เพื่อ
คุ้มครองสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน สารเคมี POPs เบื้องต้น ๑๒
ชนิดคือ อัลดริน (aldrin) คลอเดน (chlordane) ดีดีที (DDT) ดิลดริน (dieldrin) เอนดริน (endrin)
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เฮปตะคลอร์ (heptachlor) เอชซีบี (hexachlorobenzene) ไมเร็กซ์ (mirex) ท็อกซาฟีน (toxaphene) พีซีบี
(Polychlorinated Biphenyls: PCBs) ไดออกซิน (Polychlorinated dibenzo-p-dioxins: PCDDs) และ
ฟิวแรน (Polychlorinated dibenzofurans: PCDFs) สาร POPs เหล่านี้เป็นกลุ่มสารประกอบอินทรีย์ซึ่ง
ถูกย่อยสลายได้ยากโดยแสงหรือสารเคมี หรือโดยชีวภาพ ทําให้เกิดการตกค้างในสิ่งแวดล้อมเป็นเวลานานและ
สามารถเคลื่อนย้ายไปได้ไกลมาก มีคุณสมบัติละลายน้ําได้น้อยมาก แต่ละลายได้ดีในไขมัน จึงเป็นผลให้มีการ
สะสมในไขมันของสิ่งมีชีวิต มีความเป็นพิษสูง เป็นสาเหตุของการเสียชีวิต การเจ็บป่วย และความพิการ
แต่กําเนิดของมนุษย์และสัตว์ เป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง อาการแพ้ และระบบประสาทไวต่อความรู้สึก ระบบ
ประสาทส่ วนกลางและรอบนอกถู กทํ าลาย ระบบการสื บพั นธุ์ บกพร่ อง สาร POPs บางชนิ ดสามารถ
เปลี่ยนแปลงระบบฮอร์โมน ทําลายระบบการสืบพันธุ์และระบบภูมิคุ้มกัน
(อ้างอิงจาก www.pcd.go.th/info_serv/haz_pops.htm สืบค้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554)
REDD+ (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation in Developing
Countries)
REDD ย่อมาจาก Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation in
Developing Countries หมายถึง นโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทําลายป่าและความ
เสื่ อมโทรมของป่ า ในประเทศกํ าลั งพั ฒ นา ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการแก้ ไ ขปั ญ หาภาวะโลกร้ อ น ภายใต้
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCC)
ประเด็น เรื่อง REDD มีจุ ดเริ่มต้น อย่างเป็ นทางการ ซึ่งมีการเสนอเข้าสู่เวทีการเจรจาปัญหา
โลกร้อนในปี พ.ศ. 2548 โดยประเทศปาปัวนิวกินีและคอสตาริกาที่มีแนวคิดว่า การดูแลรักษาป่าจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมของโลก ดังนั้น ผู้ที่ดูแลรักษาป่าควรจะได้รับค่าตอบแทนเพื่อเป็น
กลไกที่สร้างแรงจูงใจเชิงบวกในการรักษาป่า โครงการ REDD เป็นโครงการที่ประเทศพัฒนาแล้วสนับสนุน
ให้ประเทศกําลังพัฒนารักษาป่า ซึ่งการเข้าร่วมโครงการจะเป็นการเข้าร่วมตามความสมัครใจ โดยขอบเขต
ของการรักษาป่าคือ เป็นกิจกรรมลดการทําลายป่า ลดความเสื่อมโทรมของป่า รวมถึงกิจกรรมการปลูกป่า
หรือฟื้นฟูป่าเพิ่มเข้าไป จนปัจจุบันนี้เรียกกันว่าเป็น REDD Plus (REDD+)
อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันการดําเนินการภายใต้โครงการ REDD ยังอยู่ในระหว่างการเจรจาบนเวที
ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อหาข้อสรุป โดยเฉพาะประเด็นว่า
การสนับสนุนกิจกรรม REDD ควรจะใช้กลไกการตลาดคือ ให้มีการซื้อ - ขายคาร์บอนเครดิต หรือใช้กลไก
กองทุน หรือผสมกันทั้งสองรูปแบบ เนื่องจากมีข้อดี ข้อเสียแตกต่างกันกล่าวคือ หากใช้กลไกการตลาด
ผู้ที่ทํางานด้านการอนุรักษ์และชนพื้นเมืองบางกลุ่มจะมองว่า อาจนําไปสู่การแย่งชิงพื้นที่ป่า ที่ดินปลูกป่า
รวมไปถึงปัญหาเรื่อง ข้อตกลงสิทธิชุมชนในการดูแลป่า แต่หากเป็นกลไกกองทุน เงินที่มาช่วยเหลือส่วนนี้
อาจจะไปกองรวมอยู่ที่ภาครัฐ ไม่ได้กระจายลงถึงประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง
(อ้างอิงจาก http://www.greenworld.or.th/node/455 สืบค้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554)
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RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substance)
RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substance) หมายถึง ระเบียบว่าด้วยการจํากัดการใช้สาร
อันตรายบางประเภทในเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ระเบียบ 2002/95/EC) เป็นระเบียบสหภาพยุโรป ที่
กําหนดให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง 27 ประเทศต้องออกกฎหมายจํากัดการใช้สารอันตราย 6 ชนิดในสินค้าที่
เกี่ยวข้อง 8 กลุ่ม
โดยระเบียบ RoHS มีวัตถุประสงค์เพื่อจํากัดการใช้สารที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นอุปสรรคต่อการ
รีไซเคิลซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste from Electrical and Electronic Equipments: WEEE)
ระเบียบนี้ระบุให้ใช้สารอื่นทดแทนสารอันตราย 6 ชนิด ได้แก่ ตะกั่ว (Pb) ปรอท (Hg) แคดเมียม (Cd) โครเมียม
เฮกซะวาเลนซ์ (Cr-VI) โพลิโบรมิเนท ไบฟีนิล (PBB) และ โพลิโบรมิเนท ไดฟีนิล อีเธอร์ (PBDE) ในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าฯ
โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2549 ทั้งนี้ ไม่รวมชิ้นส่วนที่ใช้สําหรับซ่อมเครื่องใช้ที่นําเข้าตลาด
ก่อนปี พ.ศ. 2546 และมีข้อยกเว้นให้ สําหรับการใช้งานสารต้องห้ามบางรายการในงานบางอย่างที่ยังไม่สามารถเลิก
ใช้สารต้องห้ามตามที่กําหนดได้ หรือการเลิกใช้อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยมากกว่าผลดี
(อ้างอิงจาก http://www.thairohs.org/index.php?option=com_content&task=view&
id=55&Itemid=98 สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน 2554)
Water Footprint
Water Footprint ของสินค้าหรือบริการ เป็นปริมาณน้ําที่ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยคํานวณปริมาณน้ําจากผลรวมของทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่ของการผลิตสินค้า
และบริการนั้น ปริมาณน้ําที่ใช้สามารถวัดได้จากปริมาณน้ําที่ใช้ไป และ/หรือปริมาณน้ําเสียที่ปล่อยออกมา
ทําให้ Water Footprint เป็นเครื่องชี้วัดที่ชัดเจน เพราะไม่ได้แสดงให้เห็นถึงปริมาณน้ําที่ใช้และปริมาณ
น้ําเสียที่ ปล่ อยออกมาเท่านั้ น หากแต่แสดงให้ เห็ นถึง สถานที่และระยะเวลาที่ เกิด การใช้ น้ํา Water
Footprint สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ
• Blue Water Footprint คือ ปริมาณน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติทั้งแหล่งน้ําผิวดิน เช่น
น้ําในแม่น้ํา ทะเลสาบ รวมทั้งน้ําในอ่างเก็บน้ําต่างๆ และแหล่งน้ําใต้ดินอันได้แก่ น้ําบาดาล
ที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
• Green Water Footprint คือ ปริมาณน้ําที่อยู่ในรูปของความชื้นในดินที่ถูกใช้ไปในการผลิต
สินค้าและบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตพืชผลทางการเกษตร การทําไม้ และทุ่งหญ้า
เลี้ยงสัตว์
• Gray Water Footprint คือ ปริมาณน้ําที่ต้องใช้ในการจัดการให้น้ําเสีย หรือ water
pollution กลับสู่มาตรฐาน เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งคํานวณจาก
ปริมาณน้ําที่ใช้ในการบําบัดน้ําเสียให้เป็นน้ําดีตามค่ามาตรฐาน
ดังนั้น Water Footprint จึงมีทั้งปริมาณน้ําที่ใช้โดยตรงและโดยอ้อม ซึ่งปริมาณน้ําที่ใช้ดังกล่าว
ต่างก็ประกอบด้วย Water Footprint ทั้ง 3 ประเภท โดย Blue Water Footprint และ Green Water
Footprint เป็นปริมาณน้ําที่ใช้ หรือ water consumption ส่วน Gray Water Footprint เป็นปริมาณ
น้ําเสีย หรือ water pollution (สําหรับหน่วยวัดของ Water Footprint มีหน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร/ตัน)
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(อ้างอิงจาก http://www.ces.kmutt.ac.th/../Carbon&WaterFootprint.ppt และ http://
it.doa.go.th/pibai/pibai/n13/v_4-may/ceaksong.html สืบค้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554)
WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipments)
ซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกกันว่า WEEE (Waste from Electrical
and Electronic Equipments) หมายถึง ซากเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ ซึ่งใช้กระแสไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็ก
ในการทํางานที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน หรือหมดอายุการใช้งาน หรือล้าสมัย แบ่งเป็น 10 ประเภท ได้แก่
(1) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือนขนาดใหญ่ เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่อง
ซักผ้า ฯลฯ (2) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือนขนาดเล็ก เช่น เครื่องดูดฝุ่น เตารีด ฯลฯ
(3) อุปกรณ์ IT เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ (4) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
สําหรับผู้บริโภค เช่น วิทยุ โทรทัศน์ กล้อง ฯลฯ (5) อุปกรณ์ให้แสงสว่าง เช่น หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์
หลอดโซเดียม ฯลฯ (6) ระบบอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ (7) เครื่องมือวัดหรือควบคุมต่างๆ เช่น เครื่องจับ
ควัน เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ฯลฯ (8) ของเล่น เช่น ของเล่นที่ใช้ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ (9) เครื่องมือ
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น สว่าน เลื่อยไฟฟ้า ฯลฯ และ (10) เครื่องจําหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เช่น เครื่อง
จําหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ ฯลฯ
ซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากจะมีประเด็นปัญหาในเชิงปริมาณที่เพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วแล้ว ยังมีปัญหาที่เกิดจากส่วนประกอบที่เป็นสารอันตราย เช่น สารตะกั่ว แคดเมียม และ
ปรอท เป็นต้น ซึ่งหากได้รับการจัดการที่ไม่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม และมีความ
เสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพและระบบนิเวศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
(อ้างอิงจาก http://www.pcd.go.th/info_serv/haz_battery.htm สืบค้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน
2554)
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ภาคผนวก ง
อักษรย่อชื่อหน่วยงาน

อักษรย่อชื่อหน่วยงาน
ตัวย่อ
กก
กข.
กค
กต
กทท.
กนอ.
กปม.
กพร.
กรอ.
กวก.
กษ
กสก.
กห
คค
คพ.
จท.
ชป.
ทก
ทช.
ทด.
ทธ.
ทน.
ทบ.
ทส
นร
บก.
บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ

ชื่อหน่วยงาน
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรมการข้าว
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กรมการท่องเที่ยว
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรมประมง
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงคมนาคม
กรมควบคุมมลพิษ
กรมเจ้าท่า
กรมชลประทาน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมที่ดิน
กรมทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรน้ํา
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สํานักนายกรัฐมนตรี
กรมบัญชีกลาง
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ง-๑

ตัวย่อ
บีทีเอส
ปค.
ปภ.
ปม.
พณ
พด.
พน
พพ.
พม
มกอช.
มท
ยธ
ยผ.
วช.
วท
วธ
ศก.
ศธ
สกว.
สกท.
สงป.
สถ.
สธ
สนข.
สปก.
สป.ทส.
สป.อก.
สผ.
สพภ.
สมอ.
สวทช.

ชื่อหน่วยงาน
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
กรมการปกครอง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมป่าไม้
กระทรวงพาณิชย์
กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมศิลปากร
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สํานักงบประมาณ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ง-๒

ตัวย่อ
สวทน.
สศก.
สศช.
สส.
สสช.
ส.อ.ท.
อก
อจน.
อน.
อบก.
อปท.
อพช.
อพท.
อส.
อสพ.
ออป.

ชื่อหน่วยงาน
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กระทรวงอุตสาหกรรม
องค์การจัดการน้ําเสีย
กรมอนามัย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรพัฒนาเอกชน
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
องค์การสวนพฤกษศาสตร์
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ง-๓

