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บทที่ ๑
บทนำา

๑.  หลักการและเหตุผล
	 ในช่วงทศวรรษทีผ่า่นมา	ประเทศไทยยงัอยูใ่นชว่งทีต้่องเผชิญการเปลีย่นแปลงในหลายบริบท	โดยเฉพาะอยา่งยิง่ลกัษณะ

ในเชิงโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อมภายในประเทศ	ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนที่ต้องเผชิญ	และผสมผสาน

กับปัจจัยภายนอกของการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคอาเซียน	และระดับสากล	ก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ	

ทั้งนี้	ในอนาคต	๒๐	ปีข้างหน้าต่อจากนี้	(พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๗๙)	เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม										

ทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีนัยสำาคัญในทุกมิติ	 และจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก	 โดยเฉพาะ													

ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพฒันาใหม้คีวามทัว่ถงึมากข้ึน	จำานวนประชากรทีเ่พิม่ขึน้	ทำาใหค้วามเปน็เมอืง

เติบโตอย่างต่อเน่ือง	 ตลอดจนภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวี														

ความรุนแรงมากข้ึน	 จึงเป็นแรงผลักดันให้ต้องมีการกำาหนดรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวเน่ืองกับลักษณะการใช้พื้นที่																				

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำาเนินธุรกิจ	และการดำารงชีวิตให้มีการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น	

	 รัฐบาลปัจจุบันจึงมีการวางยุทธศาสตร์ชาติ	 โดยจัดทำาเป็นยุทธศาสตร์ชาติ	 ระยะ	 ๒๐	 ปี	 เพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร์ใน											

การพัฒนาประเทศในระยะยาว	และมีความประสงค์ที่จะให้ประเทศไทยมีการวางแนวทางในการดำาเนินงานด้านต่างๆ	ในระยะยาว	

ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ	ระยะ	๒๐	ปี	กรมควบคุมมลพิษ	ในฐานะหน่วยงานหลักในการเสนอนโยบายการจัดการ

มลพิษของประเทศ	ได้จัดทำาแผนจัดการมลพิษ	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดการมลพิษของประเทศ

ทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการพัฒนาประเทศและการเปลีย่นแปลงบริบทในระดบัประเทศและระดบัโลก	และเปน็แนวทางเสริมสร้าง

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาประเทศด้านการจัดการมลพิษที่มีเป้าหมายและทิศทางร่วมกัน	 แผนจัดการมลพิษ

ฉบับแรก	คือ	แผนจัดการมลพิษ	พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙	ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่	๒๐	มีนาคม	๒๕๕๕	และแผนฯ		

ฉบับดังกล่าวได้สิ้นสุดลงใน	ปี	๒๕๕๙	
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	 ด้วยการเปลี่ยนแปลงในบริบทของประเทศ	ซึ่งประสงค์จะให้ส่วนราชการมีการวางแนวทางการดำาเนินงานในระยะยาว	

การจัดทำาแผน	 ฉบับที่	 ๒	 จึงได้จัดทำาเป็นยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ	 ๒๐	 ปี	 สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ	 ระยะ	 ๒๐	 ปี																		

(พ.ศ	๒๕๖๐	-	๒๕๗๙)	เพื่อกำาหนดทิศทางการจัดการมลพิษของประเทศไทยในระยะยาว	และกำาหนดแนวทางการดำาเนินงาน

ในแต่ละช่วงทุก	๕	ปี	โดยเฉพาะระยะ	๕	ปีแรก	เรียกว่าแผนจัดการมลพิษ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔	เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย

และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ	 ทั้งนโยบายรัฐบาล	 การปฏิรูปประเทศไทย	 แผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ	ฉบบัที	่๑๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔)	แผนจดัการคณุภาพสิง่แวดลอ้ม	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔	สถานการณ์

การเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน	และนโยบายเกีย่วกบัการจดัการมลพษิทีส่ำาคญัในระดบัสากล	โดยเฉพาะเปา้หมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื	

(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	โดยใช้กรอบแนวคิดบนหลักการของการพัฒนาที่มุ่งไปสู่เศรษฐกิจสีเขียว	ส่งเสริม

ใหเ้ปน็สงัคมของการผลติและบริโภคทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม	และทกุภาคสว่นร่วมรับผดิชอบสิง่แวดลอ้มและจดัการปญัหามลพษิ

ร่วมกัน	เพื่อนำาไปสู่คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานและการพัฒนาที่ยั่งยืน

	 การจัดทำายุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ	๒๐	ปี	และแผนจัดการมลพิษ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔	ฉบับนี้	ให้ความสำาคัญกับ								

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	องค์กรพัฒนาเอกชน	สถาบันการศึกษา	และภาคประชาชน	

ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล	 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ	 ๒๐	 ปี	 และแผนจัดการมลพิษ													

พ.ศ.	 ๒๕๖๐	-	 ๒๕๖๔	 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมมลพิษ	 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 และ										

คณะรัฐมนตรี	เพื่อให้หน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้องนำาไปสู่การปฏิบัติต่อไป

๒. สาระสำาคัญและผลการดำาเนินงานตามแนวทางการจัดการมลพิษภายใต้
 แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

	 ๒.๑	 ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

  การจัดการมลพิษจากภาคชุมชน

  สาระสำาคัญ	 จัดการขยะมูลฝอยชุมชน	 ของเสียอันตรายชุมชน	 และมูลฝอยติดเชื้อแบบครบวงจรและระบบ							

ศนูยร์วม	ลดและคดัแยกขยะมลูฝอยตัง้แตบ่า้นเรือน	ผลกัดนัการแปรรูปขยะมลูฝอยเปน็พลงังาน	(Waste	to	Energy)	เก็บรวบรวม

และกำาจัดของเสียอันตรายชุมชน	 การเรียกคืนซากของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑ์ใช้แล้ว	 ควบคุมการเผาของเสียและวัสดุ												

เหลือใช้	 ลดปริมาณน้ำาเสีย	 ขยายประสิทธิภาพระบบบำาบัดน้ำาเสียรวมชุมชน	 เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและควบคุม														

แหลง่กำาเนิดมลพษิในภาคชุมชนและการทอ่งเทีย่ว	ใช้ผลการตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้มประกอบการพจิารณาอนุมตั	ิอนุญาต	

และต่อใบอนุญาตการประกอบกิจการ	แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมลพิษและมีกลไกการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น

	 	 ๑)	 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จดัการขยะมูลฝอยชุมชน	มูลฝอยตดิเช้ือ	ของเสยีอนัตรายชุมชนได้

ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

   • ป	ี๒๕๕๗	รัฐบาลประกาศให	้“ขยะมลูฝอยเปน็วาระแหง่ชาต”ิ	ทกุหน่วยงานร่วมขับเคลือ่นการดำาเนินงาน 

ตาม	Roadmap	 การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	 ทำาให้การจัดการและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ																

มีแนวโน้มดีขึ้น	 มีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในรูปแบบศูนย์รวม	 ส่งเสริมประชาชนลดและคัดแยก

ขยะมูลฝอยโดยใช้หลักการ	3Rs	 สร้างตลาดซื้อ	-	 ขายขยะรีไซเคิลในชุมชน	 ส่งเสริมธุรกิจรีไซเคิลหรือการแปรรูปใช้ใหม่													
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อย่างไรก็ตาม	ยังมีข้อจำากัดเรื่องความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบประมาณ	อุปกรณ์	สถานที่กำาจัด	ความร่วมมือ

ของภาคประชาชน	และกฎระเบียบที่เอื้อต่อการจัดการขยะมูลฝอย

	 	 	 •	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการกฎหมายใหม่	 ๔	 ฉบับ	 ได้แก่	 ร่างพระราชบัญญัติการจัดการ																			

ซากผลติภัณฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟา้และอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส	์ร่างกฎกระทรวงวา่ดว้ยสขุลกัษณะการจดัการมลูฝอยทัว่ไป	ร่างกฎกระทรวง	

ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	 ภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	 และ													

ร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	(ฉบับที่	...)	

	 	 	 •	 จดัสรรงบประมาณสนับสนุนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินจดัใหม้รีะบบหรือสถานทีก่ำาจดัขยะมลูฝอยและ

มูลฝอยติดเชื้อภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๕๙											

จำานวน	๑๓๖	โครงการ	(ปี	๒๕๕๖	จำานวน	๒๓	โครงการ	ปี	๒๕๕๘	จำานวน	๙	โครงการ	และ	ปี	๒๕๕๙	จำานวน	๑๐๔	โครงการ)

	 	 	 •	 รัฐบาลกำาหนดให้ขยะมูลฝอยเป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกและมีการจูงใจให้เอกชนลงทุน	 เช่น	 รับซื้อ

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนผ่านระบบ	Feed-in	Tariff	 สนับสนุนโรงกลั่นน้ำามันผลิตน้ำามันจากขยะมูลฝอย	(Waste	to	Oil)								

โดยการประกันราคา	 สนับสนุนเอกชนในการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า	(Waste	to	Energy)	 เปิดดำาเนินการแล้ว									

๔	แห่ง	คือ	เทศบาลนครภูเก็ต	จังหวัดภูเก็ต	เทศบาลนครหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	เทศบาลนครขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น	และ

กรุงเทพมหานคร	อยูร่ะหว่างการกอ่สร้าง	๒	แหง่	คือ	เทศบาลตำาบลแมข่รี	จงัหวัดพทัลงุ	และองค์การบริหารสว่นจงัหวัดหนองคาย

	 	 	 •	 การสร้างความรู้ความเข้าใจใหก้บัประชาชนเกีย่วกบัความจำาเปน็ในการจดัใหม้รีะบบหรือสถานทีก่ำาจดั

ขยะมลูฝอย	มลูฝอยตดิเช้ือ	และของเสยีอนัตรายชุมชนในพืน้ทีย่งัไมม่ปีระสทิธิภาพเทา่ทีค่วร	ประชาชนยงัมกีารตอ่ตา้นในพืน้ที่

ที่จะเป็นสถานที่จัดสร้างระบบฯ	รวมถึงยังไม่มีการสร้างกลไกการตอบแทนตามความเหมาะสม

	 	 ๒)	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนต้องจัดการน้ำาเสียได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 	 •	 การจัดการน้ำาเสียชุมชนยังไม่มีประสิทธิภาพ	 การให้ประชาชนลดการใช้น้ำาเพื่อลดปริมาณน้ำาเสียจาก

ชุมชน	เปน็เพยีงการรณรงคส์ร้างจติสำานกึ	การออกระเบยีบเพือ่ตดิตัง้ระบบบำาบดัน้ำาเสยีสำาหรับบา้นเรือน	และการรับรองผลติภณัฑ์

ระบบบำาบัดน้ำาเสียสำาหรับบ้านเรือนตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยังไม่เกิดผลในทางปฏิบัติ	 ไม่มีการพิจารณาจัดสรร					

งบประมาณสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด	รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำาบัดน้ำาเสียรวมที่มีอยู่เดิม	 และก่อสร้างใหม่ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ									

สิง่แวดลอ้มในระดบัจงัหวดัลดลงตอ่เน่ืองมาต้ังแตป่	ี๒๕๕๓	(จาก	๑,๑๔๙	ลา้นบาทในป	ี๒๕๕๓	เหลอื	๗๑	ลา้นบาทในป	ี๒๕๕๘)												

ในขณะที่ระบบบำาบัดน้ำาเสียรวมที่ก่อสร้างแล้ว	 ๑๐๐	 แห่ง	(ไม่รวมโครงการคลองด่าน)	 มีการเดินระบบ	๘๗	 แห่ง	 นอกจากนี้											

น้ำาเสียจากบ้านเรือนและสถานประกอบการจำานวนมากยังไม่ถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำาบัดน้ำาเสียรวม

	 	 	 •	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการจัดเก็บค่าบริการบำาบัดน้ำาเสีย	 เพียง	 ๙	 แห่ง	 ได้แก่	 เมืองพัทยา												

เทศบาลเมืองแสนสุข	 เทศบาลเมืองศรีราชา	 จังหวัดชลบุรี	 เทศบาลตำาบลท่าแร่	 จังหวัดสกลนคร	 เทศบาลตำาบลหัวขวาง														

จังหวัดมหาสารคาม	 เทศบาลเมืองป่าตอง	 จังหวัดภูเก็ต	 เทศบาลนครสงขลา	 เทศบาลนครหาดใหญ่	 จังหวัดสงขลา	 และ										

เทศบาลบ้านเพ	จังหวัดระยอง	

	 	 	 •	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบรรจุหลักสูตรการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม										

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม	(รวมเรื่องการบริหารจัดการน้ำาเสียชุมชน)	แต่ยังไม่เป็นหลักสูตรบังคับ
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	 	 ๓)	 เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ	ควบคุมแหล่งกำาเนิดมลพิษ

	 	 	 •	 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มกีารออกข้อบญัญตัเิพือ่ควบคมุมลพษิจากแหลง่กำาเนิดรวมกวา่	๗๐๐	ฉบบั	

แต่ยังไม่ครอบคลุมกิจการที่ก่อให้เกิดน้ำาเสียในปริมาณมาก	เช่น	หอพัก	โรงแรม	และยังไม่มีการนำาหลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม

ไปผนวกในข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อการควบคุมและพิจารณาการอนุญาต/ต่อใบอนุญาตการประกอบกิจการในชุมชน

	 	 	 •	 มีมาตรการทางสังคมเชิงบวก	ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการ	ชุมชน	และผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี	 เช่น	 รางวัลชุมชนต้นแบบปลอดขยะ	 โรงเรียนปลอดขยะ	 สำานักงานสีเขียว	 โรงแรม								

ที่มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	รางวัลสินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม	เป็นต้น

	 	 	 •	 ยังไม่มีการเช่ือมโยงฐานข้อมูลด้านมลพิษระหว่างหน่วยงาน	 ทั้งข้อมูลชนิดและปริมาณของสารมลพิษ

ในการอนุญาตประกอบกิจการ	ผลการตรวจสอบแหล่งกำาเนิดมลพิษ	คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบ

ด้านสุขภาพจากภาวะมลพิษ	 รวมทั้งยังมีข้อจำากัดในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ																		

หน่วยงานต่างๆ

	 	 	 •	 การบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำาเนิดมลพิษในภาคชุมชนในภาพรวมยังไม่มีประสิทธิภาพ	 ข้ึนอยู่กับ

ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่

	 	 ปัญหาและอุปสรรค	

	 	 	 •	 นโยบายของหน่วยงานและกฎหมายของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 มีความซ้ำาซ้อน	 ไม่ชัดเจน	 ขาดสภาพ				

การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 •	 นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำาคัญกับภารกิจด้านอื่นมากกว่าด้านสิ่งแวดล้อม	

	 	 	 •	 สถานทีก่ำาจดัขยะมลูฝอยไมเ่พยีงพอ	และการจดัหาสถานทีก่ำาจดัขยะมลูฝอยเพิม่เตมิทำาไดย้าก	เนือ่งจาก

มีการต่อต้านและไม่ยอมรับจากประชาชนบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	

	 	 	 •	 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ขนาดเลก็ยงัขาดความพร้อมในการบริหารจดัการขยะมลูฝอย	และมข้ีอจำากดั

ในการรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์	(Cluster)

	 	 	 •	 ขาดกลไกทางกฎหมายจากหน่วยงานระดับนโยบายในการรวบรวม	ขนส่ง	และกำาจัดของเสียอันตราย

ชุมชน	อาทิ	ซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	ซากรถยนต์เก่า	อย่างถูกต้อง	ทำาให้ของเสียอันตรายชุมชนส่วนใหญ่จึงถูกทิ้ง

และกำาจัดรวมกับขยะมูลฝอยทั่วไปในสถานที่กำาจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

	 	 	 •	 ยังไม่มีกฎหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการจัดการ											

ขยะมูลฝอย	

	 	 	 •	 ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในระบบกำาจัดหรือบำาบัดของเสียน้อย	

	 	 	 •	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งไม่สามารถบริหารจัดการระบบบำาบัดน้ำาเสียรวมที่ก่อสร้าง													

แล้วเสร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และยังคงมีระบบบำาบัดน้ำาเสียรวมไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

	 	 	 •	 ขาดการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย	(Polluter	Pays	Principle	:	

PPP)	เพื่อให้ผู้ประกอบการหาวิธีลดมลพิษ	ลดปริมาณการเกิดน้ำาเสีย	และไม่มีรายได้จากการจัดเก็บค่าบริการบำาบัดน้ำาเสียรวม

ที่สะท้อนค่าใช้จ่ายของภาครัฐ

	 	 	 •	 กฎระเบียบในการควบคุมการจัดการน้ำาเสียจากบ้านเรือน	อาคาร	หมู่บ้านจัดสรร	ยังไม่มีประสิทธิภาพ	

และการจัดการน้ำาเสียด้วยระบบบำาบัดน้ำาเสียรวมยังไม่เพียงพอ
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  การจัดการมลพิษจากภาคเกษตรกรรม	

  สาระสำาคญั	ขับเคลือ่นการผลติภาคเกษตรกรรมทีเ่ปน็มติรกับสิง่แวดลอ้ม	สร้างโอกาสทางการตลาดใหก้บัสนิคา้

ทางการเกษตรทีเ่ป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม	ควบคมุ	ลด	และจดัการการใชส้ารเคมปีอ้งกนักำาจดัศตัรพูืชและสัตวท์ี่เป็นอนัตรายและ

เสนอทางเลือกการใช้สารทดแทน	 พัฒนาฐานข้อมูลสารเคมีและควบคุมสารเคมีที่ยังมิได้มีการกำาหนดเป็นวัตถุอันตราย													

ตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงระหวา่งประเทศทีเ่ก่ียวข้อง	ลดความเสีย่งอนัตรายจากสารเคมทีีม่คีวามเสีย่งสงู	กำาหนดมาตรการ

เกษตรปลอดการเผา	ดำาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า	การเผาในที่โล่ง	และมลพิษหมอกควัน

	 	 ๑)	 การผลิตภาคเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 	 	 •	 สง่เสริมและสนับสนุนใหเ้กษตรกรทำาการเกษตรปลอดการเผาและจดัการเศษวสัด	ุโดยการไถกลบทดแทน

การเผา	การปลูกพืชทางเลือกแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	

	 	 	 •	 ส่งเสริมให้มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองในชุมชนในพื้นที่	๘๘๒	อำาเภอ	๗๗	จังหวัด	สามารถผลิตปุ๋ยได้	

๖๙,๒๕๗	ตัน	

	 	 	 •	 พัฒนาเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี	(Good	Agricultural	Practice:	

GAP)	และพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร	เช่น	การผลิตข้าว	ผัก	ไก่	สุกร	และกุ้ง	เข้าสู่มาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ	

มีการออกใบรับรองมาตรฐาน	(Q)	เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย	อย่างไรก็ตาม	สินค้าเกษตรของ

ไทยมีเพียงร้อยละ	 ๓	 เท่าน้ัน	 ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์	 จึงจำาเป็นต้องทบทวน

มาตรฐานสินค้าเกษตร	 โดยกำาหนดมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี	(GAP)	 ตลอดทั้งห่วงโซ่ของการผลิตอาหารและ										

ยกระดับให้เป็นมาตรฐานเชิงบังคับ	

	 	 	 •	 ใช้มาตรการทางสงัคมยกยอ่งผูท้ีม่กีารจดัการสิง่แวดลอ้มทีด่	ีไดแ้ก่	เกษตรกร	สถาบนัเกษตรกร	สหกรณ์

ที่มีผลงานดีเด่นหรือมีการทำาการเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	จำานวน	๘	สาขา	เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณ	

และเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนทราบและยึดถือเป็นแบบอย่าง	

	 	 	 •	 ปจัจบุนัมีการนำาน้ำาทิง้จากโรงงานอตุสาหกรรมบางประเภทและน้ำาทิง้จากฟาร์มสกุรไปใช้ในพืน้ทีเ่กษตร

บางพื้นที่	แต่ยังไม่มีกฎระเบียบรองรับการดำาเนินงานดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม	ทำาให้การนำาน้ำาเสียที่บำาบัดแล้วไปใช้ประโยชน์

ยังไม่แพร่หลาย	

	 	 ๒)	 การจัดการสารอันตรายในภาคเกษตรกรรม

	 	 	 •	 มีการควบคุมสารเคมีที่มีความเป็นพิษสูงและมีความเป็นอันตรายในภาคเกษตรกรรม	โดยกำาหนดเป็น

วัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 ภายใต้การควบคุมดูแลของ	 ๖	 หน่วยงาน	 ได้แก่	 กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม	กรมวิชาการเกษตร	กรมประมง	สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	กรมปศุสัตว์	และกรมธุรกิจพลังงาน	

	 	 	 •	 ให้ความรู้เพื่อให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย	 ใช้สาร																

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	เช่น	เชื้อจุลินทรีย์	สารสกัดชีวภาพ	และศัตรูธรรมชาติแทนการใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชที่เป็นอันตราย	

	 	 	 •	 ยงัไมม่ข้ีอเสนอการจดัเกบ็ภาษสีิง่แวดลอ้มจากสารเคมทีางการเกษตร	เพือ่ควบคมุการใช้สารเคมีอนัตราย

จากภาคเกษตรกรรม	
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	 	 ๓)	 การควบคุมการเผาในที่โล่ง	

	 	 	 •	 จดัทำาแผนปฏบิติัการปอ้งกนัและแก้ไขปญัหาการเผาในทีโ่ลง่เปน็ประจำาทกุป	ีโดยมกีลไกการดำาเนินงาน

และการบัญชาการทั้งในระดับส่วนกลาง	 ระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด	 ให้จังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบหลักตามระบบศูนย์สั่งการ

แบบเบ็ดเสร็จ	(Single	Command)	และมีการประเมินผล	(After	Action	Review	:	AAR)	

	 	 	 •	 ให้ความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรเกี่ยวกับผลกระทบจากการเผาในพื้นที่เกษตร	 ส่งเสริมการปลูกพืช

ทดแทน	การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนที่สูง	การรวมกลุ่มในรูปแบบเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา	รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อ

กระตุ้นจิตสำานึกของเกษตรกรผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ	

	 	 	 •	 ในปี	 ๒๕๕๙	 มีการยกร่าง	Roadmap	 อาเซียนปลอดหมอกควัน	(ASEAN	Haze-Free	Roadmap)									

เพื่อนำาไปสู่การกำาหนดเป้าหมายตัวช้ีวัด	 มาตรการ	 แนวทางการดำาเนินงาน	 เพื่อเปลี่ยนให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นภูมิภาคปลอด

หมอกควันภายในปี	๒๕๖๓

	 	 ปัญหาและอุปสรรค	

	 	 	 •	 เกษตรกรสว่นใหญข่องประเทศยงัใช้สารเคมไีมถู่กตอ้ง	ไมป่ลอดภัย	และการจดัการซากบรรจเุคมภัีณฑ์

ทางการเกษตรยงัไมถู่กต้อง	ซึง่อาจเกดิจากการโฆษณาและการขายตรงวัตถุอนัตรายทางการเกษตรทีไ่มถู่กตอ้งตามหลกัวชิาการ	

	 	 	 •	 กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการสารเคมียังไม่ทันสมัย	 ไม่ครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตของสารเคมีทั้งหมด

ที่มีการผลิต	นำาเข้า	ใช้ในประเทศ	และกำาจัด	รวมถึงสารเคมีที่อยู่ภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศ	

	 	 	 •	 มาตรฐานสินค้าเกษตร	 โดยเฉพาะมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี	 (GAP)	 ไม่ได้พิจารณาให้

ครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตอาหาร	และไม่มีการนำาไปใช้ในเชิงบังคับเท่าที่ควร	ทำาให้มีสินค้าเกษตรที่ได้รับรองมาตรฐาน

น้อยมาก	

	 	 	 •	 การรณรงค์	 ประชาสัมพันธ์	 และเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชน	 เพื่อลดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม		

ยงัไมเ่กดิผลในทางปฏบิตั	ิเน่ืองจากเกษตรกรสว่นใหญย่งัขาดเทคโนโลยแีละเคร่ืองจกัรกลเพือ่จดัการเศษวสัดกุารเกษตร	ตน้ทนุ

ในการไถกลบตอซังมีราคาสูง	จึงยังคงเผาเศษวัสดุการเกษตรหรือเผาไร่นาเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก

	 	 	 •	 กฎหมายไม่มีบทลงโทษที่รุนแรงต่อผู้กระทำาผิดที่ทำาการเผา	

	 	 	 •	 ขาดกฎหมายและมาตรการที่ชัดเจนในการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำาเนิดประเภทเกษตรกรรม												

หลายแห่ง	เช่น	การเพาะปลูกในพื้นที่ชลประทาน	การทำาปศุสัตว์	อุตสาหกรรมชุมชน	โดยส่วนใหญ่ไม่มีระบบการจัดการน้ำาเสีย	

หรือบำาบัดน้ำาเสียไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	และระบายน้ำาเสียที่มีปริมาณความสกปรกสูงลงสู่แหล่งน้ำา	

  การจัดการมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม

  สาระสำาคัญ	 ขับเคลื่อนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 กำาหนดพื้นที่พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศหรือ

มาตรการบริหารจดัการมลพษิเชิงพืน้ที	่สง่เสริมการใชเ้ทคโนโลยสีะอาด	จดัเก็บค่าธรรมเนียมการระบายมลพษิ	เพิม่ประสทิธิภาพ

การตรวจสอบและควบคุมแหล่งกำาเนิดมลพิษ	 พัฒนาระบบการรายงานผลการตรวจวัดมลพิษและฐานข้อมูลเพื่อควบคุม													

การระบายมลพิษ	มีมาตรการกำากับดูแลการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย	มีระบบการติดตามและรายงานการขนส่งวัตถุ

อันตรายและของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม	 และจัดทำาแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านอุบัติภัยมลพิษจาก																		

ภาคอุตสาหกรรม	โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากอุบัติภัยสูง
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	 	 ๑)	 การผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 	 	 •	 กำาหนดพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม	(Zoning)	เพื่อรองรับการลงทุนของอุตสาหกรรมเป้าหมายในภูมิภาค	

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบอุตสาหกรรม	และจัดการพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิมอย่างเหมาะสม

ตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่

	 	 	 •	 จัดทำาแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	(Eco	 Industrial	 Town)	 ในพื้นที่เป้าหมาย										

๑๕	 จังหวัด	 ที่มีอุตสาหกรรมหนาแน่น	 โดยนำาร่องใน	 ๕	 จังหวัดแรก	 ได้แก่	 ปราจีนบุรี	 ระยอง	 ฉะเชิงเทรา	 สมุทรปราการ	

สมุทรสาคร	และอีก	๑๐	จังหวัด	ได้แก่	ปทุมธานี	ชลบุรี	นครปฐม	ราชบุรี	พระนครศรีอยุธยา	สุราษฎร์ธานี	สระบุรี	นครราชสีมา	

ขอนแก่น	และสงขลา	

	 	 	 •	 ออกนโยบายพื้นที่สีเขียวหรือแนวถนนหรือกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษเป็นแนวกันชน	(Buffer	zone/

Protection	strip)	นอกเหนือจากมาตรการที่กำาหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(EIA)	ที่ให้สถานประกอบการ

มีพืน้ทีส่เีขียว	ร้อยละ	๕	และอยูร่ะหว่างกำาหนดระยะขอบเขตพืน้ทีส่เีขียวในพืน้ทีนิ่คมอตุสาหกรรม/เขตประกอบการอตุสาหกรรม	

และโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งโดดเดี่ยว	 (Stand	Alone)	 เพื่อป้องกันผลกระทบของการแพร่กระจายมลพิษต่อความเป็นอยู่												

ของชุมชน

	 	 	 •	 กำาหนดเป็นเงื่อนไขประกอบมาตรการใน	EIA	และ/หรือในการส่งเสริมการลงทุน	 โดยให้อุตสาหกรรม			

ที่มีการปล่อยสารเบนซีน	สาร	1,3-บิวทาไดอีน	และ	1,2-ไดคลอโรอีเทน	หากมีโครงการที่จะขยายหรือก่อสร้างโรงงานต้องทำาให้

โครงการเดิมปล่อยมลพิษลดลงในอัตราส่วนที่มากกว่าโครงการใหม่	 หรือจัดสรรสัดส่วนรูปแบบอื่น	 เพื่อให้ความเข้มข้นของ											

สารดังกล่าวในบรรยากาศมีค่าคงที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำาหนด	

	 	 	 •	 จดัทำาโครงการอตุสาหกรรมสเีขียว	เพือ่จงูใจและผลกัดนัใหภ้าคอตุสาหกรรมประกอบกจิการทีเ่ปน็มติร

กับสิ่งแวดล้อม	 มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรอง	 ปี	 ๒๕๕๘	(๒๕๕๔	-	 ๒๕๕๘)	 รวม	 ๒๓,๗๖๒	 ราย	 มีการนำาระบบ											

การจัดการสิ่งแวดล้อมไปใช้ในการให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน	การลดหย่อนภาษี	การกู้เงินจากกองทุนหรือสถาบันการเงิน									

เริ่มต้นนำาร่องในโครงการบางประเภท

	 	 	 •	 จดัตัง้คณะทำางานภายใตค้ณะอนุกรรมการประสานการจดัการสิง่แวดลอ้มและอตุสาหกรรม	และจดัทำา

หลักเกณฑ์การนำาน้ำาทิ้งอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ในภาคเกษตรกรรม	โดยมีโรงงานเป้าหมาย	ได้แก่	โรงงานเกี่ยวกับน้ำามันพืช	

หรือสัตว์	 หรือไขมันสัตว์	 กิจการเกี่ยวกับการทำาแป้ง	 โรงงานต้ม	 กลั่นหรือผสมสุรา	 โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์	 และ													

โรงงานยาง	

	 	 	 •	 จัดทำาโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสียเพื่อส่งเสริมการหมุนเวียน											

ใช้ประโยชน์ของเสียและลดปริมาณของเสียที่ต้องกำาจัด	 ส่งเสริมและกระตุ้นความรู้	 ความเข้าใจของภาคอุตสาหกรรมใน															

การจัดการกากอุตสาหกรรมตามหลัก	3Rs	และเป็นการสนับสนุนให้ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม		

	 	 	 •	 จัดนิทรรศการแสดงสินค้าเพื่อสร้างตลาดสำาหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่รู้จัก	และ

สง่เสริมใหผู้ป้ระกอบการมีการประกอบการ/ผลติผลติภัณฑท์ีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม	มกีารพฒันามาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้มและ

ตราคุณภาพให้กับสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	หรือการติดฉลากสิ่งแวดล้อม	(Eco-Labeling)	และขยายผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐให้ครอบคลุมถึงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	แต่ยังไม่มีการจัดเก็บภาษีผลิตภัณฑ์หรือ

สินค้าที่ก่อมลพิษหรือค่าธรรมเนียม	การระบายมลพิษทั้งที่ผลิตในประเทศหรือนำาเข้าสินค้าจากต่างประเทศ	ที่จะเป็นการสร้าง

โอกาสทางการตลาดและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับผู้ผลิตสินค้าดังกล่าว
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	 	 	 •	 สง่เสริมใหผู้ป้ระกอบการดำาเนินการตามมาตรฐานสากล	เช่น	ระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มตามมาตรฐาน	

ISO	14001	ความรับผิดชอบต่อสังคม	อาทิ	CSR-DIW	ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	ISO	26000

	 	 	 •	 สนับสนุนใหอ้ตุสาหกรรมขนาดใหญท่ีม่รีะบบการจดัการสิง่แวดลอ้มทีด่เีปน็พีเ่ลีย้งใหแ้กอ่ตุสาหกรรมที่

เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(Small	and	Medium	Enterprises:	SMEs)	 ให้มีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ									

อยู่ร่วมกับชุมชนได้	ส่งเสริมรวมกลุ่มของภาคอุตสาหกรรมเพื่อร่วมกันแก้ปัญหามลพิษในพื้นที่ร่วมกัน

	 	 ๒)	 เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ	และควบคุมแหล่งกำาเนิด

	 	 	 •	 ปรับปรุงมาตรฐานการระบายมลพิษจากแหล่งกำาเนิดเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	 และ

กำาหนดระยะเวลาในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมในการรองรับการประกาศใช้	

	 	 	 •	 ออกกฎระเบยีบภายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วข้องเพือ่ควบคมุและสง่เสริมใหโ้รงงานอตุสาหกรรมมกีารจดัการ

สิง่แวดลอ้มอยา่งจริงจงัและกำากบัดแูลใหก้ารประกอบกจิการปฏบิติัตามกฎหมายและเกณฑม์าตรฐานทีก่ำาหนด	เชน่	หลกัเกณฑ์

และวธีิปฏบิตัใินการตรวจสอบและควบคมุการร่ัวซมึของสารอนิทรียร์ะเหยง่ายจากอปุกรณ์ในโรงงานอตุสาหกรรม	กำาหนดปริมาณ

ของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิตแก้วและกระจก	 กำาหนดให้มีการแจ้งและรับแจ้งการมีบุคลากรด้าน											

สิ่งแวดล้อมประจำาโรงงาน	การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำาบัดมลพิษน้ำาและอากาศ	ระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม	

กำาหนดให้มีการจัดทำารายงานชนิดและปริมารสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน	 ปรับปรุงแก้ไขปัญหาความซ้ำาซ้อนของ														

ข้อกฎหมายการควบคุมการปล่อยน้ำาทิ้งจากโรงงานลงสู่แหล่งน้ำาภายใต้กฎหมายของหน่วยงานต่างๆ

	 	 	 •	 ยังไม่มีการใช้แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการสิ่งแวดล้อม	 เช่น	Best	Available	Techniques	 (BAT),												

Best	Environmental	Practice	(BEP)	เป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณาอนุญาตจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแห่งใหม่	

	 	 	 •	 พัฒนาระบบการรายงานผลการตรวจวัดมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง	แต่ยังมีข้อจำากัด

ในการเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำาคัญกับหน่วยงานของรัฐ	 เพื่อรายงานต่อหน่วยงานกำากับ	 ดูแล	 และใช้

ประกอบการควบคุมการระบายมลพิษ	เพิ่มเติมการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง

	 	 	 •	 มมีาตรการทางสงัคมเชิงบวก	ยกยอ่งเชิดชูเกยีรตผิูป้ระกอบการอตุสาหกรรมทีม่กีารจดัการสิง่แวดลอ้ม

ที่ดี	 เช่น	 รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพ

แวดล้อมดีเด่น	(EIA	Monitoring	Awards)	 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการรักษาสิ่งแวดล้อม	 รางวัลเหมืองแร่สีเขียว											

(Green	Mining)	โรงโม่	เหมืองหิน	ติดดาว	เป็นต้น	

	 	 	 •	 บังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำาเนิดมลพิษในภาคอุตสาหกรรม	 แต่ยังไม่ครอบคลุมอุตสาหกรรม													

ขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	และยังไม่มีการกำาหนดกลไกการวางหลักประกันและการชดเชยความเสียหายที่ชัดเจน

	 	 ๓)	 กำากับดูแลการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายในภาคอุตสาหกรรม

	 	 	 •	 มีแผนงาน/โครงการที่สำาคัญในการลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีในภาคอุตสาหกรรม	 ภายใต้													

แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ	ฉบับที่	๔	(พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๖๔)	โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีปัญหา	หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง  

ลดการใช้สารเคมีทีม่คีวามเสีย่งสงู	เช่น	การใช้สารทดแทน	การสือ่สารใหผู้ป้ระกอบการมคีวามรู้	ความเข้าใจการประเมนิวัฏจกัร

ชีวิตของผลิตภัณฑ์	(Life	Cycle	Assessment	:	LCA)	การควบคุมให้บำาบัด	กำาจัดสารเคมีและกากของเสียอันตรายอย่างถูกต้อง	

และป้องกันไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง	
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	 	 	 •	 พัฒนาระบบทำาเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษหรือระบบการรายงานข้อมูลการปลดปล่อย

สารเคมีหรือมลพิษจากแหล่งกำาเนิดสู่ตัวกลางสิ่งแวดล้อมทั้งอากาศ	 น้ำา	 และดิน	 รวมทั้งข้อมูลการเคลื่อนย้ายของเสียจาก										

สถานประกอบการเพื่อบำาบัดหรือกำาจัด	(PRTR)	โดยเลือกจังหวัดระยองเป็นพื้นที่นำาร่อง	

	 	 	 •	 ควบคุมสารเคมีที่มีความเป็นพิษสูงและมีความเป็นอันตราย	 โดยกำาหนดให้เป็นวัตถุอันตราย															

ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	พ.ศ.	๒๕๓๕	ภายใต้พันธกรณีด้านการจัดการสารอันตรายระหว่างประเทศ	ได้แก่	

	 	 	 	 -	 อนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำาหรับสารเคมีอันตรายและ	

สารเคมีป้องกันกำาจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ	กำาหนดสารเคมี	รวมทั้งสิ้น	๔๗	ชนิด	

	 	 	 	 -	 อนุสญัญาสตอกโฮลม์วา่ดว้ยการจดัการสารมลพษิทีต่กคา้งยาวนาน	(Persistent	Organic	Pollutants:	

POPs)	 ปัจจุบันมีการห้ามใช้สาร	POPs	 โดยควบคุมให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่	 ๔	 ภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย																					

พ.ศ.	๒๕๓๕	แล้ว	จำานวน	๑๘	ชนิด	จากทั้งหมด	๒๓	ชนิด

	 	 	 	 -	พธิสีารมอนทรีออลว่าดว้ยสารทำาลายช้ันบรรยากาศโอโซน	ปจัจบุนัอยูร่ะหวา่งดำาเนินโครงการลดและ

เลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน

	 	 	 •	 ยังไม่มีการสร้างกลไกการเรียกคืนและการจัดการซากบรรจุภัณฑ์หรือซากผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเสีย

อันตรายจากอุตสาหกรรม

	 	 	 •	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกับแผนการจัดการกากอุตสาหกรรม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	-	 ๒๕๖๒	 เพื่อกำากับดูแล											

การจดัการกากอตุสาหกรรมตัง้แตต่น้ทางจนถงึปลายทางอยา่งครบวงจร	ไดแ้ก	่ผูก้อ่กำาเนดิของเสยี	ผูข้นสง่ของเสยี	ผูบ้ำาบดั/กำาจดั/

รีไซเคลิของเสยี	และผูก้ำากบัดแูลของเสยี	มเีปา้หมายใหโ้รงงานผูก้อ่กำาเนิดกากอตุสาหกรรมเข้าสูร่ะบบการจดัการกากอตุสาหกรรม	

(ดำาเนินการแจ้งการขนส่งกากอุตสาหกรรมออกไปบำาบัด/กำาจัด/รีไซเคิลยังโรงงานผู้รับดำาเนินการที่ได้รับอนุญาต)	 เพิ่มข้ึน										

อย่างต่อเนื่องปีละอย่างน้อย	๑๒,๐๐๐	โรงงาน	

	 	 	 •	 มีการเตรียมพื้นที่รองรับกากอุตสาหกรรม	 ๖	 แห่ง	 ทั่วประเทศ	 และมีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา

เป็นศูนย์จัดการกากอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ	 จำานวน	 ๑๕	 จังหวัด	 ใน	 ๖	 ภูมิภาค	 คือ	 ภาคเหนือ	 ได้แก่	 จังหวัดลำาปาง								

ลำาพูน	ภาคตะวันตก	ได้แก่	จังหวัดกาญจนบุรี	ราชบุรี	ตาก	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ได้แก่	จังหวัดนครราชสีมา	ขอนแก่น	

ภาคตะวันออก	 ได้แก่	 จังหวัดชลบุรี	 ปราจีนบุรี	 ระยอง	 สระแก้ว	 ภาคกลาง	 ได้แก่	 จังหวัดสมุทรสาคร	 สระบุรี	 และภาคใต้								

ได้แก่	จังหวัดนครศรีธรรมราช	สงขลา	

	 	 	 •	 ออกแบบระบบเช่ือมโยงการแลกเปลี่ยนระบบฐานข้อมูลการขนส่งกากอุตสาหกรรมและการรับข้อมูล

จากผู้ให้บริการระบบรายตำาแหน่ง	(Global	Positioning	System	Provider)	 เพื่อติดตามยานพาหนะที่ขนส่งวัตถุอันตราย											

กำากับการขนส่งกากอันตรายตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม	 เร่ือง	 กำาหนดเง่ือนไขในใบอนุญาตมีไว้ในครอบครอง												

ซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง	พ.ศ.	๒๕๕๕	โดยมียานพาหนะที่ขึ้นทะเบียนแล้วกว่า	๓,๐๐๐	คัน

	 	 	 •	 พัฒนากลไกการสื่อสารการควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษระหว่างชุมชนและแหล่งกำาเนิดมลพิษ	 โดย

คัดเลือกพื้นที่ใกล้หลุมฝังกลบกากของเสียอันตรายของบริษัทเอกชน	(ตำาบลห้วยแห้ง	 อำาเภอแก่งคอย	 ตำาบลหนองปลาไหล									

ตำาบลกุดน้ำาเปล้า	อำาเภอเมือง	จังหวัดสระบุรี)	เพื่อให้ชุมชนและแหล่งกำาเนิดมลพิษแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับ

สถานการณ์การปนเปื้อนและแนวทางแก้ไข	เสริมศักยภาพชุมชนในการเฝ้าระวังและปกป้องชุมชนจากมลพิษ	

	 	 	 •	 จัดทำาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติให้แก่หน่วยงานทุก								

ภาคส่วนในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างบูรณาการเป็นระบบ	 โดยมีกรมโรงงานอุตสาหกรรม											

อุตสาหกรรมจังหวัดเป็นหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลตามแนวปฏิบัติภาวะฉุกเฉินด้านอุบัติภัยมลพิษภาคอุตสาหกรรม	
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	 	 ปัญหาและอุปสรรค	

	 	 	 •	 ขาดกฎหมายและระเบียบที่ครอบคลุมผู้ประกอบการรายย่อย	 ทำาให้มีการลักลอบทิ้งสารเคมีและ														

ของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม	โดยเฉพาะอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	ออกสู่สิ่งแวดล้อม								

รวมทั้งระบบการจัดการน้ำาเสียของโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	

	 	 	 •	 หน่วยงานอนุมัติรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(EIA)	กับหน่วยงานอนุญาต	ยังไม่สามารถ

ใช้	EIA	เป็นเครื่องมือในการป้องกันผลกระทบจากมลพิษได้

	 	 	 •	 ยังไม่มีกฎหมายและการบังคับเก็บค่าธรรมเนียมการระบายมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม	 เน่ืองจากยัง

ไม่สามารถเร่งรัดให้มีการออกมาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อมที่จะนำามาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการ

  การจัดการมลพิษจากภาคคมนาคมและการขนส่ง 

  สาระสำาคัญ	 ส่งเสริมการใช้ยานพาหนะและเชื้อเพลิงที่มีมลพิษต่ำา	 เพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงสะอาด	 พัฒนา

ระบบโครงข่ายการขนสง่สาธารณะเพือ่ลดปริมาณการใช้รถยนต์สว่นบคุคลในเขตเมอืง	เพิม่ประสทิธิภาพในการตรวจสอบ	ควบคมุ

แหล่งกำาเนิดมลพิษโดยกำากับ	 ดูแล	 ปรับปรุง	 และห้ามใช้ยานพาหนะที่มีมลพิษเกินมาตรฐาน	 นำาผลการตรวจมลพิษจาก													

ยานพาหนะเช่ือมโยงกับการต่อทะเบียนรถยนต์ประจำาปี	 รวมทั้งกำากับดูแล	 จัดระบบผู้ประกอบการตรวจสภาพยานยนต์												

สถานีบริการน้ำามันเชื้อเพลิง	สถานประกอบการซ่อมบำารุงที่เกี่ยวข้องให้มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	มีแนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน

การนำาเข้าและขนส่งสารพิษ	 การลักลอบทิ้งของเสียจากการเดินเรือและการขนส่งทางทะเล	 รวมถึงการเกิดอุบัติภัยทางเรือ												

ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

	 	 ๑)	 ส่งเสริมการใช้ยานพาหนะและเชื้อเพลิงที่มีมลพิษต่ำา

	 	 	 •	 สง่เสรมิการลงทุนผลติรถยนตป์ระหยดัพลังงาน	หรอือโีคคาร	์ออกประกาศกรมสรรพสามติจดัเกบ็ภาษี

รถยนต์ตามปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	(CO2)	 สู่ชั้นบรรยากาศ	 เพื่อให้ผู้ผลิตปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิต

และออกแบบรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น	มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	๑	มกราคม	๒๕๕๙

	 	 	 •	 ประกาศยกเลิกการจำาหน่ายน้ำามันเบนซิน	 ๙๑	 ตั้งแต่วันที่	 ๑	 มกราคม	 ๒๕๕๖	 เพื่อส่งเสริมการใช้									

แก๊สโซฮอล์	E20	และ	E85	โดยมีเป้าหมายการใช้เอทานอล	๓.๐	ล้านลิตร/วัน	ในปี	๒๕๕๘	เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้เอทานอล	ที่

ได้จากการผลิตภายในประเทศและลดการใช้น้ำามันดิบจากการนำาเข้า	เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็น	Green	Energy	

	 	 	 •	 ใช้ระบบการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองมากข้ึน	 โดยขยายการก่อสร้างเพิ่มและเช่ือม								

เส้นทางระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร	จัดทำาระบบการเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน	เช่น	รถต่อเรือ	ส่งเสริมให้ประชาชนใช้

ระบบขนส่งมวลชน	เช่น	รถเมล์ฟรี	รถไฟฟรี	พัฒนาเส้นทางจักรยาน	เพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานในเมือง	แม้ว่าระบบโครงข่าย

รถไฟฟา้และระบบเช่ือมตอ่การเดนิทางอาจยงัขยายไมค่รอบคลมุทกุพืน้ที	่หรือระบบขนสง่มวลชนยงัไมไ่ดเ้ช่ือมตอ่อยา่งสมบรูณ์	

แต่มีแนวโน้มดีขึ้น	รวมถึงความนิยมในการใช้จักรยาน	แต่ต้องเพิ่มการสร้างช่องทางจักรยานให้มีความปลอดภัยมากขึ้น	

	 	 	 •	 ออกมาตรการทางภาษีส่งเสริมให้มีการใช้รถยนต์ปลอดมลพิษหรือมลพิษต่ำา	 โดยรถที่ใช้เช้ือเพลิงร่วม	

(Dual	 Fuel)	 หรือสลับ	 (Bi-fuel)	 กับก๊าซ	CNG	 จะได้ลดภาษีประจำาปีร้อยละ	 ๒๕	 และรถที่ใช้เช้ือเพลิงก๊าซ	CNG																								

เพียงอย่างเดียว	(Dedicated)	จะได้ลดภาษีร้อยละ	๕๐	

	 	 	 •	 ยังไม่มีการนำามาตรการควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลตามหมวดทะเบียนเลขคี่	 เลขคู่	 ในเขตเมือง	

หรือการเก็บค่าธรรมเนียมเข้าพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นมาบังคับใช้ในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการจราจร
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	 	 ๒)	 เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ	ควบคุมแหล่งกำาเนิดมลพิษ

	 	 	 •	 ปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายมลพิษจากยานพาหนะที่เข้มงวดขึ้น	และสอดคล้องกับขนาดและ

ประเภทของรถยนต์ในปัจจุบัน	ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเครื่องยนต์	มาตรฐานน้ำามันเชื้อเพลิงจาก	

EURO3	เป็น	EURO4

	 	 	 •	 กำาหนดให้รถยนต์ตรวจสภาพก่อนต่อทะเบียนประจำาปี	 แต่ยังไม่มีการกำาหนดอายุการใช้งานของ											

รถรับจ้างสาธารณะ	หรือการลดระยะเวลาของการนำายานพาหนะเข้ารับการตรวจสภาพประจำาปี	

	 	 	 •	 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	(ขสมก.)	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้มงวดในการตรวจสอบเพื่อให้มี

การบำารุงรักษารถยนต์โดยสาร	 ระบายมลพิษให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนออกให้บริการ	 และปลดระวางรถยนต์โดยสารที่มี							

สภาพเก่าทรุดโทรม	ไม่มั่นคง	ไม่ปลอดภัยสำาหรับให้บริการผู้โดยสาร	และปล่อยควันดำาเกินมาตรฐาน

	 	 	 •	 ตรวจจับรถยนต์ที่มีการระบายมลพิษไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	โดยตั้งด่านตรวจสอบ	ตรวจจับ	ริมถนน	

	 	 	 •	 ปรับปรุงมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์	(รถใช้งาน)	ที่เข้มงวดขึ้นและสอดคล้องกับขนาดรถ	รวมทั้ง

แยกตามปีที่จดทะเบียน	 การกำาหนดมาตรฐานระดับเสียงยานพาหนะใหม่ขณะวิ่ง	 ปัจจุบันยังไม่มีสนามทดสอบระดับเสียงรถ				

ขณะวิ่งเพื่อใช้เป็นสนามทดสอบกลางในประเทศ

	 	 	 •	 จดัการปญัหามลพษิทางเสยีงจากอากาศยาน	โดยกำาหนดเสน้ทางการบนิ	ข้อกำาหนดทางเทคนิคการบนิ

เพื่อลดเสียง	แต่ยังไม่มีการปรับปรุงแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อให้สอดคล้องกับผลกระทบทางเสียงรอบท่าอากาศยาน	

	 	 	 •	 มีมาตรการควบคุมควันดำาและระดับเสียงจากเรือ	แต่ยังไม่ครอบคลุมประเภทรถไฟฟ้า	และรถไฟ

	 	 	 •	 ยงัไมม่กีารนำาผลการตรวจยานพาหนะทีม่มีลพษิเกินมาตรฐานเช่ือมโยงกับการตอ่ทะเบยีนประจำาป	ีและ

การเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน	

	 	 ปัญหาและอุปสรรค	

	 	 	 •	 การขยายโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่	 และระบบเช่ือมต่อกันยังไม่สมบูรณ์	

ทำาให้ยังไม่สามารถลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลได้

	 	 	 •	 การควบคุมยานพาหนะทีก่อ่มลพษิยงัไมม่ปีระสทิธิภาพ	เน่ืองจากยงัไมม่กีารเช่ือมโยงระหวา่งการอนุญาต

การต่อทะเบียนประจำาปีกับผลการตรวจมลพิษทางอากาศและเสียง	ทำาให้ยังมียานพาหนะที่มีสภาพเครื่องยนต์เสื่อมโทรมออกสู่

ท้องถนน	ประกอบกับการบังคับใช้กฎหมายที่ยังไม่เข้มงวด

	 	 	 •	 ขาดกฎหมายควบคมุปริมาณยานพาหนะและอายกุารใช้งานของยานพาหนะ	เพือ่ลดปริมาณยานพาหนะ

บนท้องถนน	

	 	 	 •	 ขาดมาตรการจูงใจ	 ทั้งมาตรการทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการทางสังคมที่จะสร้างแรงจูงใจให้

ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

	 	 	 •	 นโยบายรัฐบาลบางอยา่งยงัไมส่อดคลอ้งและไมส่ง่เสริมการจดัการคณุภาพอากาศ	เช่น	โครงการรถยนต์

คันแรก	ที่ทำาให้มีปริมาณรถยนต์บนท้องถนนมาก	มีการใช้พลังงานและปล่อยมลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้น
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  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของภาคส่วน	และการวิจัย 

  และพัฒนาเพื่อสนับสนุนการจัดการมลพิษ 

  สาระสำาคัญ	ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	จัดเก็บค่าธรรมเนียม

และค่าบริการจัดการของเสียภาครัฐ	 ติดตามการแก้ไขปัญหามลพิษและแจ้งข้อมูลข่าวสารโดยเครือข่ายภาคประชาชน	 พัฒนา

ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และเครือข่ายภาคประชาชนให้มีองค์ความรู้ด้านการจัดการมลพิษ										

นำาแนวคิดการจัดการมลพิษไปใช้ในการวางแผนบริหารพัฒนาท้องถิ่น

	 	 ๑)	 การวิจัยพัฒนา	จัดลำาดับความสำาคัญ	และจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการมลพิษ

	 	 	 •	 หน่วยงานวิจัยได้ให้ทุนสนับสนุนนักวิจัยของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ	 ในการวิจัยเทคโนโลยี	

ในการจัดการมลพิษที่เหมาะสม	 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 สนับสนุนเงินทุนแก่กิจกรรมที่เกี่ยวกับการนำา								

ของเสียหรือวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์	 มีการจัดต้ังโครงการวิจัยเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาการขับเคลื่อนเทคโนโลยีพลังงาน							

ชีวมวลให้บรรลุเป้าหมายตามที่กระทรวงพลังงานกำาหนด

	 	 	 •	 การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการมลพิษ	 และหน่วยงานที่สนับสนุนงานวิจัยและ

พฒันาองคค์วามรู้และเทคโนโลยยีงัขาดการบรูณาการการทำางานระหว่าง	๒	ภาคี	จงึทำาใหห้ลายงานวิจยัไมส่ามารถนำามาประยกุต์

ใช้ในการจัดการมลพิษและการแก้ไขปัญหามลพิษบางเรื่องขาดองค์ความรู้หรือข้อมูลที่สำาคัญ	

	 	 ๒)	 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

	 	 	 •	 หน่วยงานภาครฐัได้กำาหนดกระบวนการและขั้นตอนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรว่มในการจัดการมลพิษ

มากขึ้น	

	 	 	 •	 มกีารรณรงค์ประชาสมัพนัธ์	และเผยแพร่ความรู้เพือ่ปรับรูปแบบพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนให้

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	แต่ยังไม่เข้มข้นเพียงพอ

	 	 	 •	 การมีส่วนร่วมรับผิดชอบตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย	 (PPP)	 ยังไม่บรรลุผล	 องค์กรปกครอง									

ส่วนท้องถิ่นในหลายพื้นที่ไม่ประสบความสำาเร็จในการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการกำาจัดของเสีย

	 	 	 •	 ภาคประชาชนไดเ้ข้ามามสีว่นร่วมและมบีทบาทในการตดิตาม	ตรวจสอบ	และแจง้ข้อมลูข่าวสารผูฝ้า่ฝนื

กฎหมายให้แก่หน่วยงานภาครัฐมากข้ึน	 เป็นการใช้มาตรการทางสังคมในการกดดันให้ผู้ประกอบการ	 มีความตระหนักและ														

รับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษเพิ่มขึ้น
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	 	 ปัญหาและอุปสรรค	

	 	 	 •	 ยังไม่มีมาตรการจูงใจให้ประชาชนใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม										

เช่น	การลดภาษีให้สินค้ามีราคาถูกลง	เพื่อทำาให้เกิดการกระตุ้นให้ประชาชนบริโภคเพิ่มขึ้น

	 	 	 •	 ประชาชนส่วนใหญ่ขาดจิตสำานึก	 ไม่สนใจในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	 เห็นว่าเป็นหน้าที่ของภาครัฐ							

ที่ต้องดูแลจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม	

	 	 	 •	 ระบบการปลูกฝังและสร้างจิตสำานึกด้านสิ่งแวดล้อมยังขาดความต่อเน่ืองตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึง								

ระดับอุดมศึกษา

	 	 	 •	 ขาดมาตรการทางเศรษฐศาสตร์และสงัคมในการสร้างแรงจงูใจมใิหภ้าคเอกชนและประชาชนกระทำาผดิ	

หรือทำาให้หันมาใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น

	 	 	 •	 หน่วยงานทีรั่บผดิชอบแตล่ะดา้น	ยงัมองเฉพาะบริบทภารกจิของตนเอง	ขาดการมองเปา้หมายร่วมของ

การดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในภาพรวม

	 	 	 •	 เครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เป็นรูปธรรม

	 	 	 •	 ขาดการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประเด็นใหม่ๆ	อย่างเป็นระบบ

	 ๒.๒	 การบรรลุเป้าหมายของแผนจัดการมลพิษ	พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙

	 	 ๒.๒.๑	การบรรลุตัวชี้วัดในแต่ละเป้าหมาย	

	 	 ข้อมูล	 ค่าเป้าหมายตามแผนจัดการมลพิษ	
ผลการดำาเนินงาน

	 ตัวชี้วัด	 ย้อนหลัง	 พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙	

	 	 ๒๕๕๓	 ๒๕๕๔	 ๒๕๕๕	 ๒๕๕๖	 ๒๕๕๗	 ๒๕๕๘	 ๒๕๕๙	 ๒๕๕๕	 ๒๕๕๖	 ๒๕๕๗	 ๒๕๕๘

	 เป้าหมายที่	๑	:	คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้นและอยู่ในเกณฑ์ที่กำาหนดไว้

	 ๑.	 คุณภาพน้ำา

	 ๑.๑	 สัดส่วนของจำานวนแหล่งน้ำา	 ๗๕	 ๘๕	 ๖๔	 ๖๘	 ๗๑	 ๗๕	 ๘๐	 ๘๒	 ๗๗	 ๗๘	 ๗๔

	 	 ผิวดินที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์	

	 	 พอใช้ขึ้นไปต่อจำานวนแหล่งน้ำา

	 	 ผิวดินที่มีการตรวจวัดทั้งหมด

	 	 ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๘๐	

	 ๑.๒	 สัดส่วนของสถานีตรวจวัด	 ๘๙	 ๘๘	 ๙๑	 ๙๒	 ๙๓	 ๙๔	 ๙๕	 ๙๓	 ๕๑	 ๘๖	 ๘๘	

	 	 คุณภาพน้ำาทะเลชายฝั่งที่มี 

	 	 คุณภาพอยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไป	

	 	 ต่อจำานวนสถานีที่มีการตรวจวัด

	 	 ทั้งหมด	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๙๕	
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	 	 ข้อมูล	 ค่าเป้าหมายตามแผนจัดการมลพิษ	
ผลการดำาเนินงาน

	 ตัวชี้วัด	 ย้อนหลัง	 พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙	

	 	 ๒๕๕๓	 ๒๕๕๔	 ๒๕๕๕	 ๒๕๕๖	 ๒๕๕๗	 ๒๕๕๘	 ๒๕๕๙	 ๒๕๕๕	 ๒๕๕๖	 ๒๕๕๗	 ๒๕๕๘

	 ๒.	 คุณภาพอากาศและเสียง

	 ๒.๑	 ค่าเฉลี่ย	๒๔	ชั่วโมงของ	 ๙๗.๗	 ๙๙.๔	 ๙๗	 ๙๗	 ๙๗	 ๙๘	 ๙๘	 ๙๗.๑	 ๙๖.๓	 ๙๗.๒	 ๙๗.๕

	 	 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน	

	 	 ๑๐	ไมครอน	(PM10)	

	 	 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างน้อย

	 	 ร้อยละ	๙๘	

	 ๒.๒	 จำานวนวันที่ก๊าซโอโซนอยู่ใน	 ๙๕.๙	 ๙๖.๗	 ๙๘	 ๙๘	 ๙๘	 ๙๙	 ๙๙	 ๙๕.๒	 ๙๒.๓	 ๙๓.๕	 ๙๑.๕

	 	 เกณฑ์มาตรฐานอย่างน้อย

	 	 ร้อยละ	๙๙	

	 ๒.๓	 จำานวนวันที่มีระดับเสียงอยู่ใน	 ๘๓.๙	 ๘๓.๘	 ๗๙	 ๗๙	 ๘๐	 ๘๐	 ๘๑	 ๘๔.๐	 ๘๐.๐	 ๘๐.๓	 ๘๑.๒

	 	 เกณฑ์มาตรฐาน	(อย่างน้อย

	 	 ร้อยละ	๘๑)

	 เป้าหมายที่	๒	:	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	และภาคส่วนต่างๆ	มีส่วนร่วมในการจัดการมลพิษเพิ่มขึ้น

	 ๓.	 การจัดการน้ำาเสีย	ขยะมูลฝอยและสารอันตราย

	 ๓.๑	 ความสามารถในการบำาบัด	 ๒๖.๑		 ๒๖.๕	 ๒๒	 ๒๔	 ๒๖	 ๒๘	 ๓๐	 ๒๖.๕	 ๒๖.๖	 ๒๖.๖	 ๒๘.๙

	 	 น้ำาเสียชุมชนอย่างถูกหลักวิชาการ

	 	 ต่อปริมาณน้ำาเสียชุมชน

	 	 ทั่วประเทศเพิ่มขึ้น	(ไม่น้อยกว่า

	 	 ร้อยละ	๓๐)	

	 ๓.๒	 อัตราการนำาขยะมูลฝอยกลับมา	 ๑๖.๑	 ๑๖.๒	 ๒๗	 ๒๘	 ๒๙	 ๓๐	 ๓๐	 ๒๑.๔	 ๑๙.๒	 ๑๘.๔	 ๑๘.๕

	 	 ใช้ประโยชน์	(Recycle)

	 	 ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๓๐	ของ

	 	 ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ	

	 ๓.๓	 อัตราการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	 N.A.	 N.A.	 ๔๒	 ๔๔	 ๔๖	 ๔๘	 ๕๐	 N.A.	 N.A.	 ๓๑.๓	 ๓๕.๕

  ของเสียอันตรายชุมชนและมูลฝอย

  ติดเชื้ออย่างถูกหลักวิชาการต่อ

	 	 ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ

	 	 เพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๕๐	
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	 	 ข้อมูล	 ค่าเป้าหมายตามแผนจัดการมลพิษ	
ผลการดำาเนินงาน

	 ตัวชี้วัด	 ย้อนหลัง	 พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙	

	 	 ๒๕๕๓	 ๒๕๕๔	 ๒๕๕๕	 ๒๕๕๖	 ๒๕๕๗	 ๒๕๕๘	 ๒๕๕๙	 ๒๕๕๕	 ๒๕๕๖	 ๒๕๕๗	 ๒๕๕๘

	 ๓.๔	 จำานวนสารเคมีที่ยังมิได้มีการ	 -	 -	 ๑๐	 ๒๐	 ๓๐	 ๑๐	 ๕๐	 ๑	 ๕	 ๗	 ๑๐

	 	 กำาหนดเป็นวัตถุอันตรายตาม

	 	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือตาม

	 	 ข้อตกลงระหว่างประเทศได้รับ

	 	 การควบคุมอย่างเข้มงวด

	 	 ไม่น้อยกว่า	๕๐	ชนิด	

	 ๓.๕	 ลดความเสี่ยงอันตรายจาก	 -	 -	 ๑๐	 ๑๐	 ๑๐	 ๑๐	 ๑๐	 -	 -	 -	 ๗

	 	 สารเคมีที่มีความเสี่ยงสูง

	 	 มากที่สุด	จำานวน	๕๐	ลำาดับแรก	

	 	 ตามพระราชบัญญัติวัตถุ

	 	 อันตราย	พ.ศ.	๒๕๓๕	

	 ๔.	 การร้องเรียนด้านมลพิษในประเทศ

	 ๔.๑	 ร้อยละการลดลงของจำานวน	 -	 -	 ๑	 ๑	 ๑	 ๑	 ๑	 ลดลง	 ลดลง	 เพิ่มขึ้น	 เพิ่มขึ้น

	 	 เรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ	 	 	 	 	 	 	 	 ๒๓.๐๔	 ๐.๔๘	 ๘.๐๕	 ๔๗.๓๘

	 	 ในประเทศ	(ร้อยละ)	

	 ๔.๒	 จำานวนเรื่องร้องเรียน	(เรื่อง)	 -	 ๗,๒๘๒	 -	 -	 -	 -	 -	 ๕,๖๐๔	 ๕,๕๗๗	 ๖,๐๒๖	 ๑๑,๔๕๒
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	 	 ๒.๒.๒	 การวิเคราะห์ปัญหา	สาเหตุ

   เป้าหมายที่	๑	:	คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้นและอยู่ในเกณฑ์ที่กำาหนดไว้

	 	 	 ๑)	คุณภาพน้ำา

    ๑.๑)	สัดส่วนของจำานวนแหล่งน้ำาผิวดินที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์พอใช้ข้ึนไปต่อจำานวนแหล่งน้ำาผิวดิน						

ที่มีการตรวจวัดทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ	 ๘๐:	 คุณภาพน้ำาในช่วงปี	 ๒๕๕๕	-	 ๒๕๕๘	 มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงอย่างต่อเนื่อง		

จากร้อยละ	 ๘๒	 เหลือร้อยละ	 ๗๔	 ในปี	 ๒๕๕๘	 ซึ่งยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย	 โดยมีสาเหตุมาจากปริมาณน้ำาเสียที่เพิ่มข้ึน													

ในขณะทีร่ะบบบำาบดัน้ำาเสยีทีมี่อยูย่งัไม่เพยีงพอ	และไมม่ปีระสทิธิภาพ	รวมทัง้การควบคมุและบงัคบัใช้กฎหมายกบัแหลง่กำาเนิด

ภาคอุตสาหกรรม	ภาคเกษตรกรรมและภาคชุมชน	ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ	

    ๑.๒)	สัดส่วนของสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำาทะเลชายฝ่ังที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์พอใช้ข้ึนไปต่อจำานวน

สถานีที่มีการตรวจวัดทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ	 ๙๕:	 ข้อมูลตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๕	-	 ๒๕๕๘	 มีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ	 ๕๑	-	 ๙๓													

โดยคณุภาพน้ำามีทศิทางทีเ่สือ่มโทรมลง	ซึง่ยงัไมบ่รรลเุปา้หมาย	โดยมสีาเหตจุากการบำาบดัน้ำาเสยีทีไ่มเ่ปน็ไปตามมาตรฐานและ

การลกัลอบทิง้น้ำาเสยีปลอ่ยออกสูแ่มน่้ำาลำาคลองและไหลลงสูท่ะเล	นอกจากน้ี	ยงัมาจากการขยายตวัของแหลง่ทอ่งเทีย่วโดยไมม่ี

การควบคุมและไม่ได้คำานึงถึงศักยภาพการรองรับของพื้นที่	โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งทะเลและเกาะ

	 	 	 ๒)	คุณภาพอากาศและเสียง

    ๒.๑)	ค่าเฉลี่ย	 ๒๔	 ช่ัวโมงของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน	 ๑๐	 ไมครอน	(PM10)	 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน											

อย่างน้อยร้อยละ	 ๙๘:	 สถานการณ์ภาพรวมของประเทศ	 ในช่วงปี	 ๒๕๕๕	-	 ๒๕๕๘	 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มข้ึนจาก															

ร้อยละ	๙๗.๑	ในปี	๒๕๕๕	เป็นร้อยละ	๙๗.๕	ในปี	๒๕๕๘	ซึ่งใกล้เคียงค่าเป้าหมาย	เนื่องมาจากมีมาตรการปรับปรุงคุณภาพ

น้ำามนัเช้ือเพลงิจาก	EURO3	เปน็	EURO4	สง่เสริมระบบขนสง่มวลชนควบคมุการระบายมลพษิจากยานพาหนะ	รวมทัง้มมีาตรฐาน

ควบคุมการระบายมลพิษจากรถยนต์ใหม่ที่เข้มงวดขึ้น	อย่างไรก็ตามพื้นที่ภาคเหนือ	๙	จังหวัด	และจังหวัดสระบุรี	ยังเป็นพื้นที่

วิกฤตปัญหาฝุ่นละออง	โดยภาคเหนือ	๙	จังหวัด	มาจากไฟป่า	การเผาในพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตร	จังหวัดสระบุรี	มาจากการ

ประกอบกิจการโรงโม่	บดหรือย่อยหิน	โรงงานปูนซีเมนต์	โรงงานปูนขาว	การจราจร	และกิจกรรมการบรรทุกขนส่ง

    ๒.๒)	จำานวนวันที่ก๊าซโอโซนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	 อย่างน้อยร้อยละ	 ๙๙:	 สถานการณ์ภาพรวม												

ของประเทศ	ในช่วงปี	๒๕๕๕	-	๒๕๕๘	มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ	๙๕.๒	ในปี	๒๕๕๕	เป็นร้อยละ	๙๑.๕	ในปี	๒๕๕๘	ซึ่งยัง

ไม่บรรลุเป้าหมาย	 เน่ืองมาจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงทั้งจากยานพาหนะ	 เคร่ืองยนต์	 เคร่ืองจักร	 และส่วนหน่ึงมาจากการเผา							

ในที่โล่ง	รวมทั้งภาคอุตสาหกรรม	ได้แก่	โรงกลั่นน้ำามัน	คลังเก็บน้ำามันเชื้อเพลิง	เตาเผา	หรือหม้อไอน้ำาในโรงงานอุตสาหกรรม	

    ๒.๓)	จำานวนวันที่มีระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	 อย่างน้อยร้อยละ	 ๘๑:	 สถานการณ์ภาพรวม																

ของประเทศ	พบว่าในช่วงปี	๒๕๕๕	-	๒๕๕๘	มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ	๘๔	ในปี	๒๕๕๕	(ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย)	เป็นอยู่									

ในช่วงร้อยละ	๘๐	-	๘๐.๓	ในปี	๒๕๕๖	-	๒๕๕๘	ซึ่งยังไม่บรรลุเป้าหมาย	เนื่องมาจากปัญหาการจราจรและปริมาณรถยนต์												

ที่เพิ่มขึ้น
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   เป้าหมายที่	๒	:	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	และภาคส่วนต่างๆ	มีส่วนร่วมในการ

จัดการมลพิษเพิ่มขึ้น

	 	 	 ๓)	การจัดการน้ำาเสีย	ขยะมูลฝอย	 และสารอันตราย

    ๓.๑)	ความสามารถในการบำาบัดน้ำาเสียชุมชนอย่างถูกหลักวิชาการต่อปริมาณน้ำาเสียชุมชนทั่วประเทศ

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	๓๐:	ในช่วงปี	๒๕๕๕	-	๒๕๕๘	บำาบัดน้ำาเสียได้ร้อยละ	๒๖.๕	-	๒๙	สถานการณ์โดยรวมมีแนวโน้ม							

ดีข้ึน	 แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายและการต้ังค่าเป้าหมายมีค่าต่ำา	 สาเหตุเน่ืองมาจากระบบบำาบัดน้ำาเสียรวมของชุมชนทั่วประเทศ

ก่อสร้างเพิ่มข้ึนน้อยมาก	 ระบบฯ	 ที่มีอยู่หลายแห่งชำารุดเสียหาย	 และมีน้ำาเข้าระบบเพียงร้อยละ	 ๔๐	 ของความสามารถ																

ในการรองรับน้ำาเสียของระบบ	 ทำาให้ระบบฯ	 ที่มีอยู่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรองรับการบำาบัดน้ำาเสียที่มีปริมาณเพิ่มข้ึน							

ตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชนและอุตสาหกรรม	

    ๓.๒)	อัตราการนำาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์	(Recycle)	 ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 ๓๐	 ของปริมาณ								

ขยะมูลฝอยทั่วประเทศ:	ในช่วงปี	๒๕๕๕	-	๒๕๕๘	มีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่อง	จากร้อยละ	๒๑.๔	ในปี	๒๕๕๕	เหลือร้อยละ	๑๘.๕ 

ในป	ี๒๕๕๘	ซึง่ยงัไม่บรรลเุปา้หมาย	เน่ืองจากปริมาณขยะมลูฝอยทีเ่พิม่ข้ึน	ในขณะทีก่ารจดัการขยะมลูฝอยยงัไมม่ปีระสทิธิภาพ

และไม่เป็นระบบ	 มาตรการที่นำามาใช้บังคับให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเป็นเพียงมาตรการสมัครใจ	 ทำาให้ยังพบขยะมูลฝอย						

ถูกทิ้งปะปนกันโดยไม่มีการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง	 รวมทั้งยังไม่มีการเพิ่มมูลค่าให้วัสดุรีไซเคิล	 โดยการกำาหนดสัดส่วนของวัสดุ

รีไซเคิลในการผลิตสินค้า	

    ๓.๓)	อัตราการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	 ของเสียอันตรายชุมชน	 และมูลฝอยติดเช้ืออย่างถูกหลัก			

วิชาการต่อปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศเพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๕๐:	ในช่วงปี	๒๕๕๕	-	๒๕๕๖	ยังไม่มีระบบการจัดเก็บ

ข้อมูลที่ชัดเจน	ข้อมูลตั้งแต่ปี	๒๕๕๗	-	๒๕๕๘	มีแนวโน้มการจัดการดีขึ้น	จากร้อยละ	๓๑	เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	๓๕.๕	เนื่องจาก

รัฐบาลกำาหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ	 ซึ่งได้ให้ความสำาคัญกับการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน							

ของเสียอันตราย	 กากอุตสาหกรรม	 และมูลฝอยติดเช้ือ	 และหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำาเนินงานตาม							

Roadmap	การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	อย่างไรก็ตามยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำาหนด	เนื่องจากขาดกลไกในการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร	 ทั้งเร่ืองความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ข้อจำากัดด้านงบประมาณ											

อุปกรณ์	สถานที่กำาจัด	ความร่วมมือของภาคประชาชน	และกฎระเบียบที่เอื้อต่อการจัดการขยะมูลฝอย

    ๓.๔)	จำานวนสารเคมทีีย่งัมไิดม้กีารกำาหนดเปน็วตัถอุนัตรายตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องหรือตามข้อตกลง

ระหว่างประเทศได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดไม่น้อยกว่า	๕๐	ชนิด:	ในช่วงปี	๒๕๕๕	-	๒๕๕๘	ได้ดำาเนินการแล้ว	๑๐	ชนิด	

ภายใต้อนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำาหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกำาจัด

ศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ	 และอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยการจัดการสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน								

ซึ่งยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำาหนด	 เน่ืองจากต้องใช้ระยะเวลา	 และมีกระบวนการหลายข้ันตอน	 เพื่อเตรียมความพร้อมในการ

ยกเลิกและหาสารเคมีอื่นมาทดแทน
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    ๓.๕)	ลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีที่มีความเสี่ยงสูงมากที่สุด	 จำานวน	 ๕๐	 ลำาดับแรกตาม													

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕:	 ในช่วงปี	 ๒๕๕๕	-	 ๒๕๕๘	 มีการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีที่มี										

ความเสี่ยงสูงมากที่สุด	 ๗	 ชนิด	 ภายใต้การควบคุมวัตถุอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม	 เร่ือง	 บัญชีรายช่ือ													

วัตถุอันตราย	(ฉบับที่	 ๒)	 โดยได้เพิ่มเติมกลุ่มสารควบคุมตามคุณสมบัติ	 ๑๐	 ประเภท	 ที่ยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบในการ		

ควบคมุกำากบัดแูลการผลติหรือการนำาเข้า	เพือ่รวบรวมข้อมลูสารเคมดีงักลา่วจดัทำาเปน็ทำาเนียบสารเคมทีีม่อียูแ่ลว้ของประเทศไทย	

(Thailand	Existing	Chemicals	Inventory)	ขณะนี้	อยู่ในระหว่างการจัดทำา	ซึ่งยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำาหนด	

	 	 	 ๔)	การลดลงของจำานวนเร่ืองร้องเรียนด้านมลพิษในประเทศ	 (ร้อยละ	 ๑):	 ในช่วงปี	 ๒๕๕๕	-	 ๒๕๕๗										

สถิติจำานวนเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษในประเทศไทยเพิ่มขึ้น	จาก	๕,๖๐๔	เรื่อง	ในปี	๒๕๕๕	เป็น	๑๑,๔๕๒	เรื่อง	ในปี	๒๕๕๘	

ซึ่งยังไม่บรรลุเป้าหมาย	เนื่องมาจากแหล่งกำาเนิดมลพิษที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น	ในขณะที่การบริหารจัดการยังไม่มีประสิทธิภาพ	

ยังพบการลักลอบปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม	 ทำาให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชน	 อีกส่วนหน่ึงคือหน่วยงานภาครัฐ															

ให้ความสำาคัญในการให้บริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมากข้ึน	 จึงเพิ่มช่องทางการรับแจ้งปัญหามลพิษ												

ทั้งในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นมากขึ้น	จำานวนเรื่องร้องเรียนจึงเพิ่มมากตามไปด้วย
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บทที่ ๒
สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ที่มีผลต่อการจัดการมลพิษในอนาคต

๑. คุณภาพอากาศและเสียง
	 สถานการณ์ในภาพรวมของประเทศ	 คุณภาพอากาศในภาพรวมในช่วง	 ๑๐	 ปีที่ผ่านมา	 มีแนวโน้มดีข้ึน	 แต่ยังคงมี										

สารมลพษิทางอากาศทีเ่กนิคา่มาตรฐานในหลายพืน้ทีข่องประเทศ	โดยสารมลพษิหลกัทีย่งัคงเปน็ปญัหาสำาคญั	ไดแ้ก	่ฝุน่ละออง

ขนาดไม่เกิน	๑๐	ไมครอน	และ	๒.๕	ไมครอน	ก๊าซโอโซน	และสารอินทรีย์ระเหยง่าย	แหล่งกำาเนิดมลพิษทางอากาศมีลักษณะ

เฉพาะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่	 ซึ่งในภาพรวมทั้งประเทศ	 มลพิษทางอากาศส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมการใช้พลังงานใน							

ภาคคมนาคมขนส่ง	การผลิตไฟฟ้า	และอุตสาหกรรม

ปริมาณฝุ่นละออง	(PM10)	เฉลี่ยรายปี	และค่าเฉลี่ยรายพื้นที่	ปี	๒๕๔๘	-	๒๕๕๘

ฝุ่นละออง	PM10	เฉลี่ยรายปี	(มคก./ลบ.ม.)

๑๕๐

๑๐๐

๕๐

๐
๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ปี	พ.ศ.

ช่วงค่าตรวจวัด

สระบุรี	(หน้าพระลาน)

กทม.	-	ปริมณฑล

มาตรฐาน

ภาคเหนือ

ทั้งประเทศ

ปริมาณฝุ่นละออง	(PM2.5)	เฉลี่ยรายปี	และค่าเฉลี่ยรายพื้นที่	ปี	๒๕๕๔	-	๒๕๕๘

ฝุ่นละออง	PM2.5	เฉลี่ยรายปี	(มคก./ลบ.ม.)

๕๐

๔๐

๓๐

๒๐

๑๐

๐

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ปี	พ.ศ.

ช่วงค่าตรวจวัด

สระบุรี

กรุงเทพฯ	(ดินแดง)

ค่ามาตรฐาน

เชียงใหม่

ค่าเฉลี่ย
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ปริมาณก๊าซโอโซน	(O3)	ค่าเฉลี่ย	๑	ชั่วโมงสูงสุด	และค่าเฉลี่ยรายพื้นที่	ปี	๒๕๔๘	-	๒๕๕๘

ก๊าซโอโซนค่าเฉลี่ย	๑	ชั่วโมง	(ppb)

๑๘๐

๑๐๐

๒๐
๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ปี	พ.ศ.

ช่วงค่าตรวจวัด

ภาคกลาง

กทม.	-	ปริมณฑล

มาตรฐาน

ตะวันออก

ทั้งประเทศ

ปริมาณสารเบนซีนเฉลี่ยรายปี	ในพื้นที่	๗	จังหวัดที่มีการตรวจวัดปี	๒๕๕๔	-	๒๕๕๘

พื้นที่ทั่วไป	จ.ราชบุรี

พื้นที่ทั่วไป	จ.ปทุมธานี

พื้นที่ทั่วไป	จ.สงขลา

พื้นที่ริมถนน	จ.ขอนแก่น

พื้นที่ริมถนน	จ.เชียงใหม่

พื้นที่ริมถนน	กทม.

พื้นที่ใกล้เขตอุตสาหกรรม	จ.ระยอง

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖
เบนซีน

(มคก./ลบ.ม.)

ค่ามาตรฐาน	๑.๗	มคก./ลบ.ม. ๒๕๕๘

๒๕๕๗

๒๕๕๖

๒๕๕๕

๒๕๕๔
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สถานการณ์คุณภาพน้ำาแม่น้ำาสายหลักและแหล่งน้ำาสำาคัญ

	 ระดับเสียงในพื้นที่ทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและมีแนวโน้มลดลง	ยกเว้นบริเวณริมถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลที่มีแนวโน้มสูงขึ้น	ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการจราจรหนาแน่น

 พื้นที่วิกฤตคุณภาพอากาศ	ยังคงเป็นพื้นที่เดิม	ได้แก่	

	 •	 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	มีปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน	๑๐	ไมครอน	และ	๒.๕	ไมครอน	ก๊าซโอโซน	และ

สารอนิทรยีร์ะเหยงา่ย	เช่น	สารเบนซนี	ทีเ่กนิมาตรฐาน	แต่มแีนวโน้มลดลง	ซึง่เปน็ผลมาจากมาตรการในการควบคมุมลพษิจาก

ยานพาหนะและการก่อสร้าง	

	 •	 พื้นที่เขตควบคุมมลพิษตำาบลหน้าพระลาน	 จังหวัดสระบุรี	 มีปัญหาฝุ่นละอองในบรรยากาศเกินค่ามาตรฐาน															

ซึ่งเกิดจากกิจกรรมการผลิตปูนขาวและปูนซีเมนต์ในพื้นที่	โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง	เดือนมกราคม	-	เมษายน	และเดือนตุลาคม	- 

ธันวาคม	ของทุกปี	

	 •	 พื้นที่เขตควบคุมมลพิษพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง	จังหวัดระยอง	มีปัญหาหลัก	คือสารอินทรีย์ระเหยง่าย	

ได้แก่	สารเบนซีน	สาร	1,3-บิวทาไดอีน	และสาร	1,2-ไดคลอโรอีเทน	ที่ยังคงเกินค่ามาตรฐานแต่มีแนวโน้มลดลง	ซึ่งส่วนใหญ่

เกิดจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและอุตสาหกรรมในพื้นที่และแหล่งกำาเนิดอื่นๆ	

	 •	 สถานการณ์หมอกควันใน	๙	จังหวัดภาคเหนือ	มีปัญหาปริมาณฝุ่นละอองสูงเกินค่ามาตรฐาน	ซึ่งมีสาเหตุมาจาก

ไฟปา่และการเผาในพืน้ทีเ่กษตร	อยา่งไรกต็ามจำานวนวันทีฝุ่น่ละอองเกนิคา่มาตรฐานลดลง	สว่นหน่ึงมาจากการดำาเนินการตาม

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ	 การกำาหนดให้จังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบหลักตามระบบศูนย์สั่งการ

แบบเบ็ดเสร็จ	 เน้นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	 ปัญหามลพิษข้ามแดน	 จากปัญหาหมอกควัน

ภาคใต้ที่เกิดจากการเผาป่าและพื้นที่เกษตรในพื้นที่ป่าพรุ	 เกาะสุมาตรา	 และเกาะบอร์เนียว	 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 และจาก

ปัญหาการระบายสารมลพิษจากรถยนต์บริเวณด่านชายแดน	โดยเฉพาะจากรถบรรทุกขนส่งสินค้า	

๒. คุณภาพน้ำาในแหล่งน้ำาผิวดิน
 คณุภาพน้ำาโดยรวมของแมน้่ำาสำาคญัและแหลง่น้ำาหลกัอยูใ่นเกณฑพ์อใช้	แหลง่น้ำาทีอ่ยูใ่นเกณฑเ์สือ่มโทรมเพิม่จำานวนข้ึน 

โดยแม่น้ำาที่มีคุณภาพเสื่อมโทรมมาอย่างต่อเนื่อง	ได้แก่	แม่น้ำากวง	แม่น้ำาลำาตะคองตอนล่าง	แม่น้ำาท่าจีนตอนล่าง	แม่น้ำาป่าสัก	

แม่น้ำาลพบุรี	แม่น้ำาเจ้าพระยาตอนล่าง	แม่น้ำาท่าจีนตอนกลางและตอนล่าง	และแม่น้ำาเพชรบุรีตอนล่าง

ร้อยละ
๑๐๐%

๙๐%

๘๐%

๗๐%

๖๐%

๕๐%

๔๐%

๓๐%

๒๐%

๑๐%

๐%

๔๓

๑๒

๔๕

๒๕๔๙ ๒๕๕๐

๓๗

๒๘

๓๕

๒๕๕๑

๓๕

๒๙

๓๖

๒๕๕๒

๓๒

๒๕

๔๓

๒๕๕๓ ๒๕๕๔

๓๔

๑๘

๔๘

๒๕๕๕

๒๘

๒๓

๔๙

๒๕๕๖

๒๙

๒๒

๔๙

๒๕๕๗

๓๔

๒๕

๔๑

๒๕๕๘ ปี

ดีมาก

ดี

พอใช้

เสื่อมโทรม

เสื่อมโทรมมาก

๓๔

๑๕

๔๙

๒

๒๖

๒๒

๕๑

๑
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	 สาเหตุสำาคัญของปัญหาคุณภาพน้ำาเสื่อมโทรมมีปัจจัยสำาคัญมาจากน้ำาเสียชุมชนที่เพิ่มขึ้น	เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของ

ประชากรและการขยายตวัของชุมชน	โดยเฉพาะชุมชนทีตั่ง้อยูริ่มน้ำาทีส่ว่นใหญ่ระบายน้ำาเสยีลงสูแ่หลง่น้ำาโดยตรง	ในขณะเดยีวกนั

ระบบบำาบัดน้ำาเสียรวมของชุมชนมีไม่เพียงพอในการรองรับการบำาบัดน้ำาเสียที่มีปริมาณเพิ่มข้ึนตามการขยายตัวของภาคชุมชน

และภาคอุตสาหกรรม	ระบบบำาบัดน้ำาเสียรวมหลายแห่งชำารุดเสียหายจากหลายสาเหตุ	เช่น	เกิดอุทกภัย	ขาดการดูแลและบำารุง

รักษา	เป็นต้น	ทำาให้ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และการก่อสร้างระบบบำาบัดน้ำาเสียรวมเพิ่มขึ้นน้อยมาก	ปัจจุบัน

มเีพยีง	๑๐๐	แหง่	บำาบดัน้ำาเสยีได	้๒.๗	ลา้นลกูบาศกเ์มตร/วนั	(คดิเปน็ร้อยละ	๔๖	ของปริมาณน้ำาเสยีชุมชน	๕.๘๗	ลา้นลกูบาศก์

เมตร/วัน	ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย	 ได้แก่	พื้นที่ลุ่มน้ำาวิกฤต	พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	แหล่งท่องเที่ยว	 เขตควบคุมมลพิษ	

เป็นต้น)	แต่มีน้ำาเข้าระบบเพียงร้อยละ	๔๐	หรือประมาณ	๑.๐๘	ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน	โดยปัจจัยสำาคัญที่มีผลต่อการก่อสร้าง

หรือปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบำาบัดน้ำาเสียรวมของชุมชนคือ	 ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำาหนด

รูปแบบระบบฯ	การจัดหาที่ดิน	และการอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้าง

๓. คุณภาพน้ำาทะเลชายฝั่ง
	 สถานการณ์คุณภาพน้ำาทะเลชายฝั่งในรอบ	 ๑๐	 ปีที่ผ่านมา	 คุณภาพน้ำาทะเลส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้	 คิดเป็น												

ร้อยละ	 ๗๒	 โดยมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เสื่อมโทรมลง	 สาเหตุมาจากน้ำาเสียชุมชนที่ไม่ได้บำาบัดหรือบำาบัด							

ไม่ได้ตามมาตรฐานและปล่อยออกสู่แหล่งน้ำาไหลลงทะเล	 การขยายตัวของแหล่งท่องเที่ยวริมฝั่งทะเล	 โดยเฉพาะพื้นที่เกาะ									

โดยไม่ได้คำานึงถึงศักยภาพการรองรับของพื้นที่	 และการเกิดปรากฏการณ์น้ำาทะเลเปลี่ยนสีบ่อยขึ้น	 ซึ่งมักเกิดขึ้นบริเวณชายฝั่ง

ทะเลด้านอ่าวไทย	โดยมีสาเหตุมาจากน้ำาเสียบนบกที่ไหลลงทะเลเป็นปัจจัยเร่งที่ทำาให้เกิดการรวมตัวของสาหร่าย	ประกอบกับ

มีปริมาณสารอาหาร	(โดยเฉพาะสารประกอบไนเตรท	ฟอสเฟต)	ออกซิเจน	แสงแดด	และอุณหภูมิ	ทำาให้สาหร่ายแพร่กระจาย

อย่างรวดเร็ว	เกิดปรากฎการณ์น้ำาทะเลเปลี่ยนสี

สถานการณ์คุณภาพน้ำาทะเลชายฝั่ง

ร้อยละ
๑๐๐%

๙๐%

๘๐%

๗๐%

๖๐%

๕๐%

๔๐%

๓๐%

๒๐%

๑๐%

๐%

๕๒

๑๓

๗

๒๕

๒๕๔๙

๔๙

๑๒

๓๖

๒๕๕๐

๔๘

๑๖
๘

๒๙

๒๕๕๑

๕๑

๓๔

๒๕๕๒

๔๗

๓๔

๒๕๕๓

๓๖

๑๑

๙

๕๐

๒๕๕๔

๑๕

๗๘

๒๕๕๕

๑๖

๓๖

๓๕

๒๕๕๖

๕๒

๑๓

๒๓

๒๕๕๗

๑๖

๙

๗๒

๒๕๕๘ ปี

ดีมาก

ดี

พอใช้

เสื่อมโทรม

เสื่อมโทรมมาก

๑๓

๕
๒

๕ ๖
๕

๓
๒ ๖ ๖
๑ ๑

๕
๓ ๑ ๑ ๓
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๔. ขยะมูลฝอยชุมชน 
	 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดข้ึนมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองทุกปี	 ปี	 ๒๕๕๘	 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึน										

๒๖.๘๕	ล้านตัน	(๗๓,๕๖๐	ตัน/วัน)	อัตราการเกิดขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นจาก	๑.๑๑	เป็น	๑.๑๓	กิโลกรัมต่อคนต่อวัน	การจัดการ

ขยะมูลฝอยชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 จำานวน	 ๔,๕๔๕	 แห่ง	(ร้อยละ	 ๕๙)	 มีการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย									

และนำาไปกำาจัด	ณ	สถานที่กำาจัดขยะมูลฝอย	๑๕.๔๙	ล้านตัน		(ร้อยละ	๕๘)	กำาจัดได้อย่างถูกต้องเพียง	๘.๓๔	ล้านตัน/ปี			

(ร้อยละ	๓๑)	ส่วนที่เหลือ	๑๓.๕๙	ล้านตัน	(ร้อยละ		๕๐.๖๑)	มีทั้งตกค้างอยู่ในชุมชน	นำาไปกำาจัด	ณ	สถานที่กำาจัดขยะมูลฝอย

ที่ไม่ถูกต้อง	 เช่น	 เผากลางแจ้ง	 เทกองทิ้งในบ่อดินเก่าหรือพื้นที่รกร้าง	 โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก												

สำาหรับการนำาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์	ปัจจุบันมีเพียง	๔.๙๔	ล้านตัน	(ร้อยละ	๑๘)	

ปริมาณขยะมูลฝอยใหม่ที่เกิดขึ้น	การตกค้างทั้งในชุมชนและสถานที่กำาจัดขยะมูลฝอย	การกำาจัดอย่างถูกต้อง	

และการนำาไปใช้ประโยชน์		

	 ปริมาณขยะมลูฝอยเกา่ทีอ่ยูใ่นสถานทีก่ำาจดัขยะมลูฝอยทีย่งัไมไ่ดรั้บการจดัการอยา่งถกูตอ้ง	มกีารประเมนิวา่มจีำานวน	

๓๐.๔	 ล้านตัน	 ตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๗	 และ	ณ	 กลางปี	 ๒๕๕๙	 ลดปริมาณเหลือ	 ๖.๒๒	 ล้านตัน	 ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายรัฐบาล												

ที่ประกาศให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ	 ทำาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและส่วนราชการได้ร่วมกันแก้ปัญหา								

ในการจัดการขยะมูลฝอย

ปริมาณขยะมูลฝอย กำาจัดอย่างถูกต้อง นำาไปใช้ประโยชน์ตกค้าง

๓๐

ล้านตัน

๒๕

๒๐

๑๕

๑๐

๕

๐

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ปี

๒๓.๙๓

๑๔.๗๙

๕.๖๙

๓.๔๕

๒๔.๑๑

๑๔.๒๘

๕.๙๗

๓.๘๖

๒๔.๒๒

๑๔.๕๕

๕.๗๗

๓.๙

๒๕.๓๕

๑๕.๖๑

๕.๖๔

๔.๑

๒๔.๗๓

๑๓.๖๒

๕.๘๓

๕.๒๘

๒๖.๗๗

๑๔.๒

๗.๔๒

๕.๑๕

๒๖.๑๙

๑๓.๔๙

๗.๘๘

๔.๘๒

๒๖.๘๕

๑๓.๕๙

๘.๓๔

๔.๙๔
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๕. ของเสียอันตราย
	 ของเสียอันตราย	แบ่งออกเป็น	๓	ประเภท	ได้แก่	ของเสียอันตรายชุมชน	ของเสียอันตรายอุตสาหกรรม	และมูลฝอย

ติดเชื้อ	

 ของเสียอันตรายชุมชน	ปี	๒๕๕๘	มีปริมาณเกิดขึ้น	๐.๕๙	ล้านตัน	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์	และที่เหลืออีกร้อยละ	๓๕	เป็นของเสียอันตรายประเภทอื่นๆ	จากชุมชน	เช่น	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	ภาชนะบรรจุ

สารเคม	ีแตข่องเสยีอนัตรายทีเ่กดิข้ึน	ถกูสง่ไปกำาจดัไดไ้มถ่งึ	๒๐๐	ตนั/ป	ีเน่ืองมาจากสาเหตตุา่งๆ	ไดแ้ก	่การทิง้ของเสยีอนัตราย

ชุมชนปะปนกบัขยะมลูฝอยทัว่ไป	การทีย่งัไมม่รีะบบคัดแยก	รวบรวม	สถานทีก่ำาจดัไมเ่พยีงพอ	มกีารรีไซเคลิดว้ยวธีิทีไ่มถ่กูตอ้ง	

ผูรั้บซือ้ขยะดำาเนินการจดัการซากผลติภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟา้และอเิลก็ทรอนิกสอ์ยา่งไมป่ลอดภัยตอ่สขุภาพอนามยั	รวมทัง้ยงัไมม่ี

กฎระเบียบในการจัดการ

 ของเสียอันตรายอุตสาหกรรม	ปี	๒๕๕๘	กากอุตสาหกรรม	มีจำานวนทั้งสิ้น	๓๗.๔	ล้านตัน	แบ่งเป็น	กากอุตสาหกรรม

ที่เป็นอันตราย	 ๒.๘	 ล้านตัน	 (ร้อยละ	 ๗.๕)	 และกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย	 ๓๔.๖	 ล้านตัน	 (ร้อยละ	 ๙๒.๕)																							

ซึ่งกากอุตสาหกรรมอันตรายถูกจัดการได้เพียง	 ๐.๙๗	 ล้านตัน	(ร้อยละ	 ๓๔.๖)	 บางส่วนถูกทิ้งปะปนกับขยะมูลฝอยทั่วไป													

ไมถ่กูรวบรวมเข้าระบบจดัการ	มกีารลกัลอบทิง้ในพืน้ทีต่า่งๆ	แตก่ารลกัลอบทิง้กากของเสยีมแีนวโน้มลดลง	เน่ืองจากหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้องมคีวามเขม้งวดในการกำากบัและดแูลสถานประกอบการ	โรงงาน	ผูรั้บจา้งบำาบดั	กำาจดั	และขนสง่กากของเสยีอนัตราย	

และมีการจับกุมและดำาเนินคดีกับผู้ลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายอย่างต่อเนื่อง	

 มูลฝอยติดเชื้อ	ปี	๒๕๕๘	เกิดขึ้นประมาณ	๕๓,๘๖๘	ตัน	มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี	ส่วนใหญ่เป็นมูลฝอย

ติดเชื้อที่เกิดจากโรงพยาบาลรัฐ	๓๐,๕๙๑	ตัน	(ร้อยละ	๕๗)	รองลงมาคือ	คลินิก	๑๐,๓๔๙	ตัน	(ร้อยละ	๑๙)	โรงพยาบาลเอกชน	

๙,๑๘๓	ตัน	(ร้อยละ	๑๗)	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลหรือสถานีอนามัย	๓,๔๓๑	ตัน	(ร้อยละ	 ๖)	 สถานพยาบาลสัตว์												

๓๑๑	 ตัน	(ร้อยละ	 ๐.๖)	 และห้องปฏิบัติการเช้ืออันตราย	 ๓.๑	 ตันต่อปี	(ร้อยละ	 ๐.๐๐๖)	 โดยปริมาณมูลฝอยติดเช้ือที่ได้รับ										

การจัดการถูกต้องจากเตาเผาของโรงพยาบาล	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน	คิดเป็นร้อยละ	๖๕	และมีมูลฝอยติดเชื้อ

ที่หายไปจากระบบ	 ประมาณ	 ๑๘,๘๕๔	 ตัน	 (ร้อยละ	 ๓๕)	 อาจเกิดจากการเก็บรวบรวมและกำาจัดในสถานที่ของตนเอง														

หรือบางส่วนถูกส่งไปกำาจัดร่วมกับโรงพยาบาลของรัฐที่เป็นเครือข่าย	 รวมทั้งอาจเกิดจากปัญหามูลฝอยติดเช้ือถูกทิ้งปนไปกับ

ขยะมูลฝอยชุมชน	ระบบเก็บขนไม่มีประสิทธิภาพ	สถานที่กำาจัดไม่เพียงพอ	และการดำาเนินการที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	

 

ปริมาณของเสียอันตราย	จำาแนกตามประเภท

ปร
ิมา
ณ
	(ล
้าน
ตัน

)

๓

๒.๕

๒

๑.๕

๑

๐.๕

๐

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ปี

กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย

ของเสียอันตรายชุมชน

มูลฝอยติดเชื้อ

๒.๓๗

๐.๖๕๙

๐.๐๔

๒.๔๔๑

๐.๖๗๘

๐.๐๔๑

๒.๖๕

๐.๗๐๗

๐.๐๔๒

๒.๘๑

๐.๗๑๓

๐.๐๔๔

๒.๖๙

๐.๕๖๓

๐.๐๕

๒.๐๖๕

๐.๕๗๖

๐.๐๕๒

๒.๘

๐.๕๙๑

๐.๐๕๔
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๖. สารอันตราย
	 ประเทศไทยนำาเข้าสารเคมจีากต่างประเทศเพือ่ใช้ในภาคเกษตรกรรม	อตุสาหกรรม	และอืน่ๆ	เช่น	ดา้นการแพทย	์และ

การสาธารณสุข	๘.๕๕	ล้านตัน/ปี	 ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา	แนวโน้มการนำาเข้าสารเคมีและการผลิตสารเคมีภายในประเทศลดลง	

รวมถึงปริมาณการใช้ลดลงด้วย	 ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายการลดการใช้สารเคมีของรัฐบาล	 สารเคมีที่นำาเข้าหรือผลิตข้ึน											

ภายในประเทศ	 ส่วนใหญ่นำามาใช้ในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม	 โดยสารเคมีบางส่วนถูกนำามาใช้อย่างไม่ถูกต้อง	

ทำาให้เสี่ยงต่อโอกาสในการเกิดอุบัติภัย	 การปนเปื้อนของสารเคมีในอาหารและสิ่งแวดล้อม	 และผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย											

ของประชาชน	

ปริมาณการใช้สารเคมี	การผลิต	การนำาเข้า	และการส่งออกในประเทศไทย

๘๐

ล้านตัน

๗๐

๖๐

๕๐

๔๐

๓๐

๒๐

๑๐

๐

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ปี

นำาเข้า ส่งออกผลิตใช้งาน

๖๕.๓๖

๖๐

๑๐.๓๘

๕.๐๒

๖๘.๑๓

๖๒.๓๕

๑๑

๕.๒๑

๖๒.๓๘

๖๑.๘๕

๖.๑๕

๕.๖๒

๒๑.๔๒

๒๐.๖

๖.๑๗

๕.๓๕

๒๐.๓๖

๑๗.๑

๘.๕๕

๕.๒๘
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๗. การร้องเรียนปัญหามลพิษ
	 ในช่วงระยะเวลา	๕	ปีที่ผ่านมา	จำานวนเรื่องร้องเรียนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น	ส่วนใหญ่เกิดจากสถานประกอบการ	และ

บ้านพักอาศัย	พื้นที่ที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมากที่สุด	คือ	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาเรื่องเสียงดังและ

ความสั่นสะเทือน	ส่วนจังหวัดอื่นเป็นการร้องเรียนปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศ	เช่น	กลิ่นเหม็น	ฝุ่นละออง

สัดส่วนประเภทปัญหามลพิษที่มีการร้องเรียน	ปี	๒๕๕๘	

กรุงเทพมหานคร	(๙,๑๗๕	เรื่อง)

กรมโรงงานอุตสาหกรรม	(๘๑๔	เรื่อง)

ศูนย์บริการร่วม	(๑๓๖	เรื่อง)

กรมควบคุมมลพิษ	(๔๒๐	เรื่อง)

ศูนย์ดำารงธรรม	กระทรวงมหาดไทย	(๑๗๑	เรื่อง)

ศูนย์บริการประชาชน

สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี	(๗๓๖	เรื่อง)

ร้อยละ

๑๐๐๘๐๖๐๔๐๒๐๐

๗๕๒๓๙

๔๑๑๒๖๕๙

๑๔๓๑๕๕๐

๔๑๑๒๓๖๓

๕๑๕๑๖๖๔

๕๓๒๖๒๐

มลพิษทางอากาศ เสียงดัง/ความสั่นสะเทือน น้ำาเสีย มูลฝอย	สิ่งปฏิกูล/ของเสียอันตราย

๒

๒
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บทที่ ๓
ปัจจัยแวดล้อมด้านนโยบายเกี่ยวกับการจัดการ

มลพิษที่สำาคัญในระดับชาติ

	 การกำาหนดกรอบแนวคดิและทศิทางการจดัการมลพษิในอนาคตไดเ้ช่ือมโยงกับแนวคิดและทศิทางภายใต้นโยบายรัฐบาล	

ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาต	ิ วันที่	 ๑๒	 กันยายน	 ๒๕๕๗	 ยุทธศาสตร์ชาต	ิ ระยะ	 ๒๐	 ปี	(พ.ศ.	 ๒๕๖๐	-	 ๒๕๗๙)													

วาระปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษ	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๑๒	(พ.ศ.	 ๒๕๖๐	-	 ๒๕๖๔)													

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔	นโยบายเกี่ยวกับการจัดการมลพิษที่สำาคัญในระดับสากล	ได้แก่	ผลจาก

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน	(United	Nations	Conference	on	Sustainable	Development:	UNCSD)	

(Rio+๒๐)	 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษ	 และ								

ความตกลงปารีส	 (Paris	Agreement)	 เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และแนวนโยบายที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศและ																					

การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม	 และนำามาเช่ือมโยงกันเพื่อให้การจัดทำายุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ	 ๒๐	 ปี	 และแผนจัดการ

มลพิษ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	-	 ๒๕๖๔	 สอดรับกับนโยบายและยุทธศาสตร์ประเทศ	 รวมทั้งสอดคล้องเป็นไปในทิศทางและเป้าหมาย									

เดียวกับแผนฉบับต่างๆ	 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษเพื่อให้หน่วยงานหุ้นส่วนสำาคัญได้นำายุทธศาสตร์การจัดการ

มลพิษ	๒๐	ปี	และแผนจัดการมลพิษแปลงไปสู่การปฏิบัติได้	ซึ่งนโยบายและแผนในระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษ

ในมิติและประเด็นต่างๆ	ทั้งบริบทภายในประเทศ	ภูมิภาคอาเซียนและในระดับสากล	สรุปได้ดังนี้
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ปัจจัยแวดล้อมด้านนโยบายเกี่ยวกับการจัดการมลพิษที่สำาคัญของประเทศไทย

๑. นโยบายรัฐบาล
 (แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗)
	 นโยบายรัฐบาลมีทั้งหมด	๑๑	ประการ	โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษ	๔	ประการ	ดังนี้

	 ๑.๑	 การรักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากร	และการสรา้งสมดลุระหวา่งการอนุรักษก์บัการใชป้ระโยชน์ 

	 	 อย่างยั่งยืน

	 	 •	 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ	ขยะ	และน้ำาเสีย	ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค	โดยให้ความสำาคัญ

ในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลำาดับแรก	 ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนำากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด						

เร่งกำาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำาจัดขยะในพื้นที่วิกฤต	 ซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลัก	 สนับสนุนพื้นที่ที่สามารถ

จัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงาน	 ส่วนขยะอุตสาหกรรมจะวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการเป็นพิเศษ											

โดยกำาหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างข้ึนอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน	 และให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน									

สำาหรับขยะของเสียอันตราย	 ขยะอิเล็กทรอนิกส์	 และขยะติดเช้ือ	 จะพัฒนาระบบกำากับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มี

การลักลอบทิ้ง	รวมทั้งจัดการสารเคมี	โดยลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล	และการเกิดอุบัติเหตุ	ให้ความสำาคัญ

กับการจัดการอย่างครบวงจร	 ตั้งแต่การผลิต	 การนำาเข้า	 การส่งออก	 การใช้	 การขนส่ง	 การกำาจัดทำาลาย	 การใช้มาตรการ									

ทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด	รวมทั้งมาตรการสนับสนุนอื่น	อาทิ	การใช้สารทดแทนที่มีความปลอดภัย

มากกว่าการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

	 	 ในระดับพื้นที่จะเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่มาบตาพุด	 ซึ่งเป็นฐานอุตสาหกรรมหลักของประเทศอย่างต่อเน่ือง	

ครอบคลุมทุกมิติ	 ทั้งการลดและขจัดมลพิษ	 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน														

ที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรม	 รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐาน	 และการพัฒนาสู่เมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

	 ๑.๒	 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

	 	 •	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในประเทศให้มีคุณภาพ	

	 	 •	มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน	 ด้วยวิธีการที่เปิดเผย	 โปร่งใส	 เป็นธรรม	 และ	

เป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม

	 	 •	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม	 ทางบกเร่ิมโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน

กรุงเทพมหานครและรถไฟฟ้าเช่ือมกรุงเทพมหานครกับเมืองบริวารเพิ่มเติม	 ทางอากาศโดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ระยะที่	 ๒	 ท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสากลในภูมิภาค	 และทางน้ำาโดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางลำาน้ำาและ				

ชายฝั่งทะเล	เริ่มจากท่าเทียบเรือชายฝั่งที่ท่าเรือแหลมฉบัง	ท่าเรือชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน	ผลักดันให้ท่าเรือในลำาน้ำา

เจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศและเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง

	 	 •	พฒันาอตุสาหกรรมทีส่อดคลอ้งกบัศกัยภาพพืน้ฐานของประเทศ	โดยพฒันาวตัถดุบิและกระบวนการผลติให้

มีคุณภาพ	ได้มาตรฐาน	และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	
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	 ๑.๓	 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

	 	 •	พฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ	โดยเร่ิมจากการพฒันาดา่นการคา้ชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมขนสง่บริเวณ

ประตูการค้าหลักของประเทศ	 โดยระยะแรกให้ความสำาคัญกับด่านชายแดนที่สำาคัญ	 ๖	 ด่าน	 ได้แก่	 ปาดังเบซาร์	 สะเดา	

อรัญประเทศ	แม่สอด	บ้านคลองลึก	และบ้านคลองใหญ่	

	 ๑.๔	 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 การวิจัยและพัฒนา	 และ 

	 	 นวัตกรรม

	 	 •	ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ	 เช่น	 ด้านพลังงานสะอาด	 ระบบราง	 ยานยนต์ไฟฟ้า											

การจัดการน้ำาและขยะ	ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม

๒. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
	 	 •	วิสัยทัศน์	:	“ประเทศมีความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	 เป็นประเทศพัฒนาแล้ว	ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง”	โดยความยั่งยืน	คือ	๑)	การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ	ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้

ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี	 ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์										

๒)	 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน													

ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น	๓)	มุ่งประโยชน์ส่วนร่วมอย่างยั่งยืน	ให้ความสำาคัญ

กบัการมสีว่นร่วมของประชาชนทกุภาคสว่น	และ	๔)	ประชาชนทกุภาคสว่นในสงัคมยดึถอืและปฏบิติัตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

	 	 •	อนาคตประเทศไทย	ปี	๒๕๗๙	ด้านสิ่งแวดล้อม	คือ	เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	

เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจสีเขียว	ระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำา	มีพื้นที่สีเขียวใหญ่ขึ้น	ประชาชนมีพฤติกรรม

การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

	 	 •	ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ	 ๒๐	 ปีต่อไป	 ประกอบด้วย	 ๖	 ยุทธศาสตร์									

โดยยุทธศาสตร์หลักที่เกี่ยวข้อง	คือ	

	 	 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	

	 	 ๑)	 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ	 บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	

โดยส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำาเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ																	

โดยการใช้ดจิทิลัและการค้ามาเพิม่มูลค่าและยกระดบัหว่งโซม่ลูคา่ในระดบัสงูข้ึน	และขยายฐานการบริการใหม้คีวามหลากหลาย													

มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เช่น	ภาคการท่องเที่ยว	บริการสุขภาพ

	 	 ๒)	 การพฒันาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิพเิศษและเมอืงพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน	และพฒันาระบบเมอืงศนูยก์ลาง									

ความเจริญ	มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
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	 	 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	

	 	 ๑)	 การจัดระบบอนุรักษ์	ฟื้นฟูและป้องกันการทำาลายทรัพยากรธรรมชาติ

	 	 ๒)		 วางระบบบริหารจัดการน้ำาให้มีประสิทธิภาพทั้ง	๒๕	ลุ่มน้ำา	

	 	 ๓)		 การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 	 ๔)		 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 	 ๕)		 การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

	 	 ๖)		 การใช้เครื่องมือเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม

๓. วาระปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษ

	 ๓.๑	 วาระปฏิรูป	:	ระบบพลังงาน

	 	 ให้ความสำาคัญต่อการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน	 พลังงานหมุนเวียนท่ีสะอาดมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย	

ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน	 เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 และสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทดแทนใน											

หน่วยงานภาครัฐ

	 ๓.๒	 วาระปฏิรูป	:	ภาคการเกษตร

	 	 ปฏิรูประบบความปลอดภัย/มาตรฐานสินค้า	โดยกำาหนดมาตรฐานบังคับสำาหรับสินค้าเกษตร	เช่น	การกำาหนด

เกณฑ์มาตรฐานของข้าวขาวด้านการผลิตในพื้นที่การเกษตร	(GAP)	และการผลิตสินค้าปลอดภัย

	 ๓.๓	 วาระปฏิรูป	:	ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 	 ๓.๓.๑	 ประเด็นปฏิรูป	:	การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 	 	 	 -	 ให้เกษตรกรทำาการเกษตรด้วยระบบเกษตรกรรมยั่งยืน	 การผลิตที่ใช้เทคโนโลยี	 การเกษตร																	

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 ตามหลักวิธีปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี	 (GAP)	 อาทิ	 การลดการเผาซากตอซัง	 การห้ามใช้สารเคมี									

ทางการเกษตรในพื้นที่สูงและพื้นที่ต้นน้ำา	การนำาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไปใช้ประโยชน์	

	 	 	 	 -	 เร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติการจัดการน้ำาเสีย	

	 	 	 	 -	 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำา	โดยลดความเข้มข้นของการใช้น้ำา	(Water	Intensive)	ผ่านการประหยัด	

การพัฒนาเทคโนโลยีประหยัดน้ำา	 ผลักดันให้เกิดเคร่ืองมือในการบริหารจัดการน้ำาโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์	 ใช้มาตรการ														

ทางด้านราคา	เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

	 	 	 	 -	 สร้างระบบบำาบัดน้ำาเสียในพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีความจำาเป็นเร่งด่วน	 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำาบัด										

น้ำาเสียที่มีอยู่เดิม	กำาหนดมาตรฐานการจ่ายค่าบำาบัดน้ำาเสียที่เป็นธรรม
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	 	 	 	 -	 เร่งรัดการออกกฎ	 ระเบียบเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	 ทั้งการคัดแยก										

เก็บขน	 และกำาจัดมูลฝอย	 ค่าธรรมเนียมการเก็บขนและกำาจัดมูลฝอย	 ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์																	

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น	

	 	 	 	 -	 จัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร	 โดยการรวมกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และ												

ภาครัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และ/หรือส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุน	

	 	 	 	 -	 ให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้งสารอันตราย									

กากอุตสาหกรรมและมูลฝอยติดเชื้อในสิ่งแวดล้อม

	 	 	 	 -	 สนับสนุนผู้ประกอบการให้ผลิตสินค้าที่มีส่วนประกอบจากวัสดุรีไซเคิลเพิ่มมากข้ึนและพัฒนาวิธี					

การนำาขยะมูลฝอยมาแปรรูปเพื่อนำากลับมาใช้ประโยชน์

	 	 	 	 -	 ให้ความรู้กับทุกภาคส่วนในการลดขยะมูลฝอยจากบ้านเรือน	โดยหลักการ	3Rs	คัดแยกและจัดการ

ขยะมูลฝอย	รวมถึงเยาวชน

	 	 	 	 -	พัฒนามาตรฐานคุณภาพอากาศและเสียงในบรรยากาศ	 มาตรฐานควบคุมการระบายมลพิษให้มี		

ความเข้มงวดและครอบคลุมแหล่งกำาเนิดหลักในแต่ละประเภทและสารมลพิษที่สำาคัญ

	 	 	 	 -	 แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่เป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่	 เช่น	 ปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย	(VOCs)	

และโอโซน	(O3)	ในเมืองใหญ	่เขตควบคุมมลพษิจงัหวดัระยองหรือพืน้ทีอ่ตุสาหกรรม	ปญัหาฝุน่ละอองในพืน้ทีต่ำาบลหน้าพระลาน	

ปัญหามลพิษจากหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ	๙	จังหวัด

	 	 	 	 -	นำาระบบการรายงานผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ือง	

(Continuous	Emission	Monitoring	Systems	:	CEMs)	มาใช้อย่างกว้างขวางมากขึ้น	 โดยมีการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่าย

ระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำาคัญกับหน่วยงานรัฐ

	 	 	 	 -	นำาหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย	(Polluter	Pays	Principle:	PPP)	มาใช้ในการเรียกเก็บค่าเสียหาย

จากผู้ประกอบการที่มีการปล่อยมลพิษทางอากาศและเสียง	สร้างแรงจูงใจในการลดการก่อมลพิษ

	 	 	 	 -	 จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างบูรณาการ	ทั้งการจัดการน้ำาเสีย	และขยะมูลฝอย	ภายใต้หลักการ	3Rs	

(Reduce	Reuse	และ	Recycle)	เพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ	

	 	 	 	 -	 สร้างระบบหมนุเวียนวสัดทุีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มตลอดวฏัจกัรชีวิตตัง้แตก่ารออกแบบ	การใช้วัตถดุบิ

ที่สามารถหมุนเวียนมาใช้ใหม่ได้	 การลดการใช้	 ณ	 แหล่งกำาเนิด	 การยืดอายุการใช้	 การใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า	 การขนส่ง								

การจัดเก็บ	การกำาจัด	การฟื้นฟูสภาพ	การใช้ซ้ำาและการนำากลับมาใช้ใหม่
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	 	 ๓.๓.๒	 ประเดน็ปฏรูิป	:	การปฏรูิประบบ	โครงสร้างองคก์ร	และกฎหมายดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

	 	 	 	 -	 จัดทำาประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อม	 ตรากฎหมายใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน	 อาทิ									

การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสิ่งแวดล้อม

	 	 	 	 -	 เร่งรัดการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	....

	 	 	 	 -	พฒันากระบวนการยตุธิรรมดา้นสิง่แวดลอ้มใหค้รอบคลมุตัง้แตก่ารเข้าถึงข้อมลูข่าวสาร	การคุ้มครอง

สิทธิชุมชน	การพิสูจน์ความเสียหายโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

	 	 	 	 -	ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการดำาเนินคดีและการเยียวยาความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม	 และ		

การบังคับคดีด้านสิ่งแวดล้อม

	 	 	 	 -	 จัดตั้งองค์กรและสถาบันเกี่ยวกับความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม	 รวมถึงพัฒนารูปแบบที่จะผลักดัน			

สู่การจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อม

	 	 ๓.๓.๓	 ประเดน็ปฏรูิป	:	การเพิม่ประสทิธิภาพการใช้เคร่ืองมือและกลไกในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

	 	 	 	 -	 เพิ่มเติมเร่ืองการบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อมและกระบวนการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์	(Strategic	Environmental	Assessment:	SEA)	ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	....	

ฉบับแก้ไข

	 	 	 	 -	ศึกษาการใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์	 เพื่อสนับสนุน	 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ	

สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม	 จัดทำาโครงการนำาร่องการใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ในสาขาที่ก่อมลพิษสูง	 เช่น	 การลดการใช้											

ถุงพลาสติกและโฟม

	 	 	 	 -	ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพันธกรณีที่เก่ียวข้องกับความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม	 (Multilateral														

Environmental	Agreements:	MEAs)	และความตกลงทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม	

	 	 ๓.๓.๔	 ประเด็นปฏิรูป	:	การสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 	 	 	 -	 สร้างแรงจูงใจผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 ให้สิทธิพิเศษ						

ด้านภาษี	สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน	การสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำา	การยกย่อง	ให้รางวัล	และสนับสนุนแนวทางการขยาย

ความรับผดิชอบใหแ้กผู่ผ้ลติ	(Extended	Producer	Responsibility:	EPR)	ในการจดัการซากผลติภัณฑท์ีเ่กดิจากการบริโภคสนิคา้	

และให้ผู้ผลิตปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ตลอดวัฏจักรผลิตภัณฑ์

	 	 	 	 -	 เพิ่มขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคประชาชนในการเลือกบริโภคสินค้าและบริการ

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 	 	 	 -	 สร้างศักยภาพของสื่อมวลชนในการถ่ายทอดเพื่อสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมร่วมกัน	จัดตั้ง

สถานีโทรทศัน์สาธารณะ	(Green	Channel)	เพือ่เปน็ช่องทางใหค้วามรู้ดา้นการบริโภคทีเ่ปน็มติรกับสิง่แวดลอ้มแก่ภาคสว่นตา่งๆ

	 	 	 	 -	 สร้างเครือข่ายนักวิชาการและเชื่อมโยงกับภาคส่วนอื่น	เพื่อต่อยอดงานวิจัย	พัฒนา	และนำาผลงาน

วิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์	ทั้งในเชิงนโยบายและในทางปฏิบัติ
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	 ๓.๔	 วาระปฏิรูป	:	การปฏิรูปกฎหมายและระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศ

	 	 -	 บูรณาการกฎหมายเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นกฎหมายหลักฉบับเดียว	 เพื่อให้เกิด						

ความชัดเจนในการบริหารจัดการและบังคับการ	

	 	 -	 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	โดยส่งเสริมภาคเอกชนดำาเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	

กำาหนดให้มีมาตรการเยียวยาและให้ความรู้เร่ืองความปลอดภัยแก่ประชาชนที่อยู่ใกล้กับที่ตั้งสถานที่กำาจัดขยะมูลฝอย	 จัดตั้ง

ศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	และสร้างวินัยของคนในชาติ

๔. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบับที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
	 มีการกำาหนดยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๑๒	(พ.ศ.	 ๒๕๖๐	-	 ๒๕๖๔)	 จำานวน															

๑๐	ยุทธศาสตร์	โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษ	จำานวน	๔	ยุทธศาสตร์	ประกอบด้วย

	 ๔.๑	 ยุทธศาสตร์ที่	๓	การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

	 	 -	 ใช้เคร่ืองมือทางภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้ง									

เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ภาครัฐ

	 	 -	 สง่เสริมการผลติสนิค้าเกษตรและอาหารใหไ้ดค้ณุภาพมาตรฐานและความปลอดภยัขับเคลือ่นการผลติสนิคา้

เกษตรอนิทรียอ์ยา่งจริงจงั	โดยสร้างแรงจงูใจในการปรับเปลีย่นเข้าสูม่าตรฐานเกษตรอนิทรีย	์ผา่นมาตรการทางการเงินการคลงั	

การสง่เสริมการผลติ	การยกระดบัราคาสนิคา้เกษตรอนิทรียใ์หแ้ตกตา่งจากสนิคา้เกษตรทีใ่ช้สารเคม	ีมาตรการสง่เสริมการตลาด	

การสร้างความรู้ความเข้าใจทีถ่กูต้องใหก้บักลุม่ผูบ้ริโภค	การพฒันาระบบการรับรองมาตรฐาน	และการพสิจูน์ตรวจสอบคณุภาพ

สินค้าเกษตรอินทรีย์	การส่งเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม	รวมทั้งการจัดทำาโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย์อย่างเป็น

รูปธรรม

	 	 -	 ส่งเสริมขยายผลและพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน	 ควบคุมการใช้สารเคมีการเกษตรที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

	 	 -		สง่เสริมผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมปรับกระบวนการผลติทีใ่ชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัและไมก่อ่ใหเ้กดิผลกระทบ

ทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	 	 -		พฒันาอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วเชิงบรูณาการ	โดยสง่เสริมการทอ่งเทีย่วทีค่ำานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ

ของระบบนิเวศ	เพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
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	 ๔.๒	 ยุทธศาสตร์ที่	๔	การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

	 	 •	 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม	

	 	 	 -	 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤต	 จัดทำาแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย								

ในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น	 การรวมกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการร่วมลงทุนของภาคเอกชนเพื่อ																		

เพิม่ประสทิธิภาพการจดัการขยะ	จดัการขยะทีค่รบวงจรตัง้แตต้่นทางจนปลายทาง	โดยลดปริมาณการผลติขยะและใหเ้กดิกลไก

การคัดแยกขยะเพื่อนำากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด	 การแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน	 การออกกฎหมายและมาตรการจัดการ

ของเสยีอนัตรายชุมชน	โดยเฉพาะซากผลติภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟา้และอเิลก็ทรอนกิส	์ตัง้แต่ต้นทางรวมไปถงึการควบคมุการนำาเข้า	

จัดให้มีแหล่งรวบรวมและแหล่งรับกำาจัดของเสียอันตรายจากชุมชนกระจายอยู่ทั่วประเทศ	 พัฒนาระบบควบคุมการขนส่งของ

เสียอันตรายจากอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน	 สร้างวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน	 โดยให้ความรู้ปลูกจิตสำานึก	

และสร้างความตระหนักให้ประชาชน	 นักเรียน	 เยาวชน	 มีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม	 นำาเคร่ืองมือ																				

ทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการบริหารจัดการขยะ	 โดยใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย	 ทบทวนเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียม										

การจัดการขยะที่เหมาะสม	รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

	 	 	 -	 เร่งแกไ้ขปญัหาน้ำาเสยีจากชุมชนและน้ำาเสยีจากอตุสาหกรรม	พฒันาและเพิม่ประสทิธิภาพระบบรวบรวม

และระบบบำาบัดน้ำาเสียรวมของชุมชน	 บริหารจัดการระบบบำาบัดน้ำาเสียอย่างครบวงจร	 โดยนำาน้ำาทิ้งที่บำาบัดแล้วกลับมาใช้

ประโยชน์ด้านอื่น	 สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำาเนินการระบบบำาบัดน้ำาเสียรวมของชุมชนและเมือง	 จัดเก็บ															

ค่าธรรมเนียมในการบำาบัดน้ำาเสีย	ดูแลรักษา	ซ่อมบำารุง	ติดตามและประเมินประสิทธิภาพระบบบำาบัดน้ำาเสีย	ส่งเสริมบทบาท

ของภาคเอกชนในการบริหารจัดการระบบบำาบัดน้ำาเสีย	 ปรับปรุงกฎระเบียบภายใต้กฎหมายควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้องกับ											

แหลง่กำาเนิดน้ำาเสยี	กำาหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธกีารสำาหรับการอนุญาตใหร้ะบายมลพษิทีค่ำานึงถงึปริมาณมลพษิสะสมรวมในแหลง่

รองรับน้ำาเสีย

	 	 	 -	 เร่งแกไ้ขปญัหาหมอกควันภาคเหนอืและภาคใต	้ร่วมดำาเนินการประสานกบัประเทศเพือ่นบา้นทัง้ในระดบั

พหุภาคีและทวิภาคีตามข้อกำาหนดในข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน	 บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและ

เป็นธรรมสำาหรับการแก้ไขปัญหาหมอกควันจากการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร	 วิจัยพืชอื่นทดแทนที่เหมาะสม	 มีตลาดรองรับ

และต้นทุนต่ำากว่า	และสร้างอาชีพทดแทน

	 	 	 -	 ปรับปรุงเทศบัญญัติท้องถิ่น	 กฎหมายควบคุมอาคารเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	

และมีการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	

ขยายผลการพัฒนาเมืองสีเขียวในมิติต่างๆ	 อาทิ	 เมืองน่าอยู่	 เมืองคาร์บอนต่ำา	 เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ	 เมืองเกษตรสีเขียว								

เมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
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	 	 •	 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	

	 	 	 -	 ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสะอาด	การออกแบบระบบการผลิตและสร้างนวัตกรรม

สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 แนวทางการจัดการเชิงรุก	 เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่ม		

ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน	ส่งเสริมสินค้าฉลากเขียว	และฉลากสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 	 	 -		สนับสนุนการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์	 การใช้วัสดุอินทรีย์และการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมี

การเกษตร	 สนับสนุนงานวิจัยและจัดทำาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสาธิตการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม											

จัดให้มีแหล่งทุนและกลไกทางการตลาด	 เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับรูปแบบการทำาการเกษตรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	

พัฒนาการรับรองมาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 	 	 -	 ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน	 โดยคำานึงถึงขีดความสามารถในการรับรองของระบบนิเวศ	 พัฒนาระบบ

การจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว	โดยเฉพาะระบบการจัดการมูลฝอยและบำาบัดน้ำาเสีย	

	 	 	 -	 สร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืน	 โดยสร้างความตระหนักรู้ของผู้บริโภค	

โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องพอเพียง	 เสริมสร้างทัศนคติในการดำารงชีวิต	 ให้เป็นวิถีชีวิตที่พอเพียงและยั่งยืน	 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	

ด้วยการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ	 การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ	 ผ่านช่องทางต่างๆ	 ที่เข้าถึงผู้บริโภค	 เลือกใช้

มาตรการจงูใจทีเ่หมาะสมกบัแตล่ะกลุม่เปา้หมาย	ประยกุตใ์ช้เคร่ืองมอืเศรษฐศาสตร์เพือ่สิง่แวดลอ้ม	เพือ่ปรับเปลีย่นพฤตกิรรม

ของผู้บริโภค	 สร้างเครือข่ายการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์	 ห้างสรรพสินค้าในเมือง	 และ								

ตลาดในท้องถิ่น	 ขยายผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภาครัฐให้ครอบคลุมถึงระดับภูมิภาค

และท้องถิ่น	ขยายประเภทของสินค้าให้มากขึ้นและครอบคลุมสินค้าทางการเกษตร	โดยเฉพาะสินค้าเกษตรอินทรีย์

	 	 •	 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน

	 	 •	 บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ	 เสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและ												

การรับมือภัยพิบัติ	พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน	ระบบการฟื้นฟูบูรณะหลังการเกิดภัย

	 	 •	 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 	 	 -	 ปรับปรุงกลไกและกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพทุกขั้นตอน

	 	 	 -	 ผลักดันการนำาแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์	 (Strategic	 Environmental	 

Assessment	:	SEA)	ให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติ

	 	 	 -	 สร้างจิตสำานึกความตระหนัก	และปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

	 	 	 -	 ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและชุมชนเพื่อสร้างพลังร่วม

	 	 •	 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
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	 ๔.๓	 ยุทธศาสตร์ที่	๗	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

	 	 •	 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง

	 	 	 -	 พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง	 โดยการสร้างรถไฟฟ้า	 ปรับปรุงการบริการรถโดยสาร	 พัฒนา

โครงสร้างพืน้ฐานและสิง่อำานวยความสะดวกเพือ่สนับสนุนการเดนิทางทีไ่มใ่ช้เคร่ืองยนต์ในเขตเมอืง	(Non-Motorized	Transport:	

NMT)	โดยให้ความสำาคัญกับการพัฒนาทางข้าม	ทางเท้าและทางจักรยานในพื้นที่ที่สามารถเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่ง

สาธารณะในเขตเมือง

	 	 	 -	 กำาหนดมาตรการการลดปริมาณการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลในเขตเมือง	 (Demand	Management)	

เพือ่ใหป้ระชาชนเปลีย่นรูปแบบการเดนิทางมาใช้ระบบขนสง่สาธารณะเพิม่ข้ึน	และการเก็บคา่ธรรมเนียมการใช้ถนนเพือ่ลดภาระ

ค่าใช้จ่ายการบำารุงรักษาโครงข่ายถนนของภาครัฐ

	 	 •	 การพัฒนาด้านพลังงาน

	 	 	 -	 พัฒนามาตรการสนับสนุนด้านการเงินและสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ	

ภาคอุตสาหกรรม	 ภาคขนส่ง	 ภาคธุรกิจ	 และภาคครัวเรือน	 อาทิ	 มาตรการ/โครงการเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน														

การบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคาร	(Building	Energy	Code	:	BEC)	 สำาหรับอาคารใหม่	 และเกณฑ์มาตรฐานการประหยัด

พลังงานสำาหรับผู้ผลิตและจำาหน่ายพลังงาน	(Energy	Efficiency	Resources	Standard:	EERS)	 เตรียมความพร้อมโครงสร้าง						

พื้นฐานรองรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างกว้างขวางในอนาคต

	 	 	 -	 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ	 การผลิต	 และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด	 อาทิ	 

พลังงานแสงอาทิตย์	พลังงานลม	พลังงานน้ำา	ชีวมวล	ก๊าซชีวภาพ	พืชพลังงาน	และขยะ

	 	 •	 การพัฒนาระบบน้ำาประปา

	 	 	 -	 จัดทำาแผนการบริหารจัดการด้านการใช้น้ำาของกลุ่มผู้ใช้น้ำาประปาประเภทต่างๆ	 และใช้มาตรการ	3Rs	

(Reduce	Reuse	 และ	Recycle)	 และการจัดเก็บค่าน้ำาเสีย	 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างจิตสำานึกให้มีการใช้น้ำาอย่าง

ประหยัดในภาคครัวเรือน	ภาคธุรกิจ	และภาคอุตสาหกรรม

	 ๔.๔	 ยุทธศาสตร์ที่	๙	การพัฒนาภาค	เมือง	และพื้นที่เศรษฐกิจ

	 	 •	 การพัฒนาเมือง

	 	 	 -	 จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง	 ส่วนท้องถิ่น	 ภาคประชา

สังคม	 และภาคเอกชน	 ใช้แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร	 ปรับปรุงการรวบรวม	 การคัดแยก	 การนำากลับมา										

ใช้ประโยชน์	 และจัดตั้งสถานที่จัดการขยะมูลฝอยร่วมกันระหว่างชุมชน	 รณรงค์การใช้น้ำาอย่างประหยัดเพื่อช่วยลดมลพิษ													

ทางน้ำา	และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเขตเมือง

	 	 	 -	 พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง	 เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรและให้ประชาชนเข้าถึงบริการระบบ

ขนสง่สาธารณะซึง่มีตน้ทนุต่ำาและเปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม	โดยใหค้วามสำาคญัตอ่ระบบรถประจำาทาง	ระบบทางจกัรยาน	ทางเทา้	

และการพัฒนาสถานีขนส่งสาธารณะในเขตเมือง

	 	 	 -	 เมืองสำาคัญ	๑)	กรุงเทพและปริมณฑล	แก้ไขปัญหาจราจร	ขยะ	น้ำาเสีย	น้ำาท่วม	และมลภาวะทางอากาศ	

๒)	ภูเก็ต	หาดใหญ่	ให้มีระบบการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสม
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	 	 •	 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ

   พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก

	 	 	 -	 เร่งรัดการแกป้ญัหามลพษิและสิง่แวดลอ้มในพืน้ทีเ่ศรษฐกจิหลกัใหเ้กิดผลในทางปฏิบตัอิยา่งเปน็รูปธรรม	

โดยเฉพาะการกำากับดูแลตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมให้ดำาเนินการตามระเบียบ	 กฎหมาย	 และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมอย่าง	

เข้มงวดและต่อเนื่อง

	 	 	 -	 สนับสนุนอตุสาหกรรมเดมิทีม่ศีกัยภาพใหป้รับเปลีย่นกระบวนการผลติเดมิและสง่เสริมอตุสาหกรรมอนาคต

ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน	 ลดการปล่อยมลพิษจากแหล่งกำาเนิด	 ลดการร่ัวซึมของ														

สารอินทรีย์ระเหยง่ายโดยเฉพาะในพื้นที่มาบตาพุด	 และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 ส่งเสริมให้ขยายพื้นที่อุตสาหกรรม																

ในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมเพื่อควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 สนับสนุนการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิต									

เชื่อมโยงกันเพื่อลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด

	 	 	 -	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ	 สังคมและสิ่งแวดล้อม	 ที่ได้มาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ประชาชนและรองรับการเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ	โดยการจัดการสิ่งแวดล้อม	คือ	ขยะ	น้ำาเสีย

   พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน	๑๐	พื้นที่

	 	 	 -	 ยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่

	 	 	 -	 แกป้ญัหาขยะมูลฝอยโดย	“การลดใช้	ใช้ซ้ำา	และแปรรูป	นำากลบัมาใช้ใหม”่	จดัต้ังศนูยจ์ดัการขยะมลูฝอย

ร่วมกันระหว่างชุมชนและการจัดการน้ำาเสีย	กำาหนดมาตรการควบคุมผลกระทบจากการดำาเนินกิจกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดนที่อาจมีต่อพื้นที่รอบนอก

๕. แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
	 แผนจดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้ม	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔	ประกอบดว้ย	๔	ประเดน็ยทุธศาสตร์	ซึง่ม	ี๒	ประเดน็ยทุธศาสตร์

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษ	ได้แก่

	 ๕.๑	 ยุทธศาสตร์ที่	๒	การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี	ได้รับการป้องกัน	บำาบัด	และฟื้นฟู

	 	 ๕.๑.๑	 การป้องกัน	ลด	และขจัดมลพิษ

	 	 	 	 ๑)		 นำาเคร่ืองมือและกลไกทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม	 เพื่อสร้างแรงจูงใจใน								

การลดการปล่อยมลพิษ	 ณ	 แหล่งกำาเนิด	 เช่น	 การจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษ	 การเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ก่อ												

มลพิษสูง	 การเรียกเก็บเงินค่ามัดจำา-คืนเงิน	 บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 และส่งเสริมหลักการ	3Rs	(Reduce,	Recycle,												

Reuse)	ให้นำามาประยุกต์และปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม	

	 	 	 	 ๒)		 จัดทำากฎระเบียบเกี่ยวกับจัดการขยะมูลฝอย	 โดยเฉพาะร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะ											

การจัดการมูลฝอยทั่วไป	 พ.ศ.	....	 ร่างกฎกระทรวงกำาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการการเก็บขน	 หรือกำาจัดสิ่งปฏิกูล							

หรือมูลฝอย	 พ.ศ.	....	 ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น								

พ.ศ.	....

	 	 	 	 ๓)		 กำาหนดให้มีการจัดทำารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์	 (Strategic 

Environment	Assessment:	SEA)	 สำาหรับการพัฒนาโครงการบนพื้นที่ขนาดใหญ่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	 หรือการพัฒนา

โครงการหลายโครงการในระยะเวลาเดียวกัน	 หรือใกล้เคียงกัน	 และมีผลกระทบสะสม	 ก่อนตัดสินใจดำาเนินโครงการ	 รวมถึง

กำาหนดให้มีการประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ		
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	 	 	 	 ๔)		 พัฒนาฐานข้อมูลด้านสารเคมีสำาหรับใช้ในภาคอุตสาหกรรม	 ภาคการเกษตร	 ภาคการศึกษา								

หรือการศึกษาวิจัย	รวมถึงภาคอื่นๆ	ให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งในกระบวนการผลิต	นำาเข้า	จำาหน่าย	ขนย้าย	และกำาจัด	

	 	 	 	 ๕)		 เร่งรัดแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน	 โดยให้มีการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง	 เพื่อให้มีการนำากลับมา				

ใช้ใหม่ให้มากที่สุด	 เร่งกำาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำาจัดในพื้นที่วิกฤต	 ผลักดันกฎหมายการลดและนำาของเสีย				

กลับมาใช้ประโยชน์

	 	 	 	 ๖)		 พฒันารูปแบบการจดัการขยะมลูฝอยชุมชน	และของเสยีอนัตรายทีเ่หมาะสมและกอ่ใหเ้กดิความ

คุ้มค่า	ส่งเสริมภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนและดำาเนินการแปลงขยะผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า	และให้มีการจัดการอย่างเป็นระบบ

ครบวงจร	ส่วนขยะที่ไม่สามารถกำาจัดได้	ให้มีการศึกษาวิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการจัดการ

	 	 	 	 ๗)		 ปลกูฝงัความรู้	ความเข้าใจ	และสร้างจติสำานึกใหแ้ก่นักเรียน	นักศกึษาในโรงเรียนและสถานศกึษา	

พัฒนาครู	อาจารย์ให้มีความรู้	ความเข้าใจในการถ่ายทอดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน	นักศึกษา	

	 	 	 	 ๘)		 สง่เสริมการลดปริมาณขยะจากต้นทาง	โดยการงดหรือเลกิการใชก้ลอ่งโฟม	ถงุพลาสตกิ	หรือวสัดุ

ที่ย่อยสลายได้ยาก	

	 	 	 	 ๙)		 พัฒนากลไกทางภาษีเพื่อควบคุมการใช้กล่องโฟม	ถุงพลาสติก	หรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ยากให้ลด

การใช้ลงไป	พัฒนาพลาสติกชีวภาพ	รวมถึงวัสดุอื่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้สามารถนำากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้

	 	 	 	 ๑๐)	 สนับสนุนร้านรับซือ้ของเกา่ทีรั่บซือ้และมกีารคดัแยกขยะมลูฝอย	โดยตอ้งไดรั้บการอนุญาตประกอบ

กิจการ	มีสถานที่จัดเก็บที่ได้มาตรฐาน	มีการขนส่งที่ปลอดภัย	และประกอบกิจการที่ไม่ก่อผลกระทบต่อสุขอนามัยของคนงาน	

สิ่งแวดล้อม	หรือชุมชนข้างเคียง	

	 	 	 	 ๑๑)	 ให้ผู้ผลิตและผู้จำาหน่ายสินค้าสนับสนุนผู้ประกอบการคัดแยกซากผลิตภัณฑ์	 ซากบรรจุภัณฑ์							

และของเสียอันตรายชุมชน	มีการจัดการที่ถูกวิธี	ไม่เป็นอันตรายต่ออนามัยของผู้คัดแยก	และไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

	 	 	 	 ๑๒)	 เพิ่มความรับผิดชอบให้แก่ผู้ผลิต	(Extended	Producer	Responsibility)	 ในการจัดการซาก	

ผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบครบวงจร	 ต้ังแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์	 การผลิตผลิตภัณฑ์	 การรวบรวมซากผลิตภัณฑ์	 การจัดสถานท่ี	

จัดเก็บ	การขนส่ง	จนถึงการจัดการอย่างถูกต้อง	เหมาะสม	และปลอดภัย	ไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	

	 	 	 	 ๑๓)	 เพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	โดยสนับสนุนให้มี

ระบบการจัดการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่และศักยภาพในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น																			

มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม	เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอในการเดินระบบ	และบำารุงรักษาระบบได้อย่างต่อเนื่อง	

	 	 	 	 ๑๔)	 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาขยะที่คัดแยกและไม่สามารถกำาจัดได้	 ขยะอันตราย	 สารอันตราย	

ให้นำามาใช้ประโยชน์ได้ใหม่อย่างคุ้มค่า	วิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนกล่องโฟม	และถุงพลาสติก	ที่ย่อยสลายได้ยาก	

	 	 	 	 ๑๕)	 ติดตามและเฝ้าระวัง	 เพื่อมิให้มีการลักลอบทิ้งของเสียและสารอันตราย	 กากอุตสาหกรรมและ	

มูลฝอยติดเชื้อในสิ่งแวดล้อมทั้งบนบกและในทะเล	และป้องกันการลักลอบนำาเข้าสารอันตรายมาใช้ในกิจการที่ผิดวัตถุประสงค์							

การรั่วไหล	และการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี	
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	 	 	 	 ๑๖)	 ตดิตาม	และตรวจสอบการใหบ้ริการการจดัการของเสยีอนัตรายและสารอนัตราย	กากอตุสาหกรรม

และมูลฝอยติดเชื้อในสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานและมาตรการที่กำาหนดอย่างเคร่งครัด

	 	 	 	 ๑๗)	 สร้างความรู้	ความเข้าใจ	และความตระหนกัดา้นการจดัการน้ำาเสยีใหแ้ก่ประชาชน	และผูเ้ก่ียวข้อง

ทุกภาคส่วนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุน

	 	 	 	 ๑๘)	 ควบคุม	และกำากบัแหลง่กำาเนิดมลพษิใหอ้ยูใ่นระดบัทีไ่มเ่กินมาตรฐานทีก่ำาหนด		ทัง้แหลง่กำาเนิด

ทีม่จุีดปลอ่ยชัดเจน	และบริหารจดัการแหลง่กำาเนิดทีไ่มม่จีดุปลอ่ยทีชั่ดเจน	รวมทัง้คำานึงถงึคา่มลพษิสะสมรวม	และมกีารศกึษา

เปรียบเทยีบกบัศักยภาพการรองรับมลพษิของพืน้ที	่เพือ่กำาหนดมาตรการในการลดมลพษิและพฒันามาตรฐานการปลอ่ยมลพษิ

ที่เหมาะสม

	 	 	 	 ๑๙)	 ปรับปรุงและแกไ้ขกฎหมายและคา่มาตรฐานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์	และสภาพปญัหาคณุภาพ

อากาศของแต่ละพื้นที่	โดยเฉพาะในพื้นที่ที่คุณภาพอากาศอยู่ในขั้นวิกฤต	และมีปัญหาหมอกควัน

	 	 	 	 ๒๐)	 จัดทำา	 พัฒนา	 และเช่ือมโยงฐานข้อมูลมลพิษจากยานพาหนะด้านคุณภาพอากาศและเสียง								

ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 	 ๕.๑.๒	 การเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ

	 	 	 	 ๑)		 จัดต้ังระบบกองทุนฉุกเฉิน	 เพื่อชดเชยค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องแก่ผู้ได้รับ

ผลกระทบ	 ร่วมกับการศึกษาและกำาหนดใช้มาตรการทางการคลังที่เหมาะสม	 เป็นธรรม	 และเป็นไปตามหลักการผู้ก่อมลพิษ						

เป็นผู้จ่าย	

	 	 ๕.๑.๓	 การฟื้นฟูพื้นที่วิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

	 	 	 	 ๑)		 ติดตามและเฝา้ระวงัสถานการณ์มลพษิในพืน้ทีว่กิฤตทีส่ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม	พร้อมเปดิเผย

ข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องผ่านทุกช่องทาง	

	 	 	 	 ๒)		 ฟื้นฟูพื้นที่วิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม	 โดยให้ความสำาคัญกับพื้นที่ที่											

ปนเปื้อนมลพิษ	และเขตควบคุมมลพิษ

	 	 ๕.๑.๔	 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมือง	และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	

	 	 	 	 ๑)		 การติดตั้งระบบการจัดการน้ำาเสียขนาดเล็ก	 การติดตั้งถังดักไขมันของชุมชนริมน้ำาลำาคลอง										

การดูแลสภาพแวดล้อมและอนามัยสิ่งแวดล้อม	
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	 ๕.๒	 ยุทธศาสตร์ที่	๓	เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า	และยั่งยืน

	 	 ๕.๒.๑	 การส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน

	 	 	 	 ๑)		 ใหค้วามรู้แกท่กุภาคสว่นเพือ่ใหเ้กดิความตระหนัก	และปรับเปลีย่นพฤตกิรรม	และคา่นยิมการใช้

ชีวิตประจำาวันในการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 โดยสนับสนุนการใช้สินค้าที่ติดฉลากสิ่งแวดล้อม													

ฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์	 ฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานหรือทรัพยากรของสินค้า	 ฉลากแสดงการปล่อย																				

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ	 โรงแรมใบไม้เขียว	 แหล่งท่องเที่ยวที่มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 และภาชนะหรือวัสดุ

หรือถุงพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ	ไม่เป็นสารตกค้างหรือเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

	 	 	 	 ๒)		 รณรงค์	ประชาสมัพนัธอ์ยา่งต่อเนือ่งและทัว่ถงึ	ใหป้ระชาชนใช้ชีวติอยา่งพอเพยีงในการดำารงชีวติ

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นกิจวัตรประจำาวัน

	 	 	 	 ๓)		 สนับสนุนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้านสิ่งแวดล้อม	 และเพิ่มนวัตกรรมการรณรงค์	 ประชาสัมพันธ์	

เพื่อสร้างความตระหนักและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	สื่อสารทางช่องทางใหม่ๆ	ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายในช่วงวัยต่างๆ

	 	 	 	 ๔)		 ผลกัดนัหรือปรับปรุงระเบยีบการจดัซ้ือจดัจา้งสนิคา้ทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มในหน่วยงานภาครัฐ	

	 	 ๕.๒.๒	 ส่งเสริมการผลิตและบริการที่ยั่งยืน

	 	 	 	 ๑)		 ให้ความรู้ในการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร	 ลดและเลิกการใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชที่มีพิษ								

ร้ายแรงต่อมนุษย์	 สัตว์	 และสิ่งแวดล้อม	 รวมถึงการจัดการสารเคมีและซากบรรจุภัณฑ์สารเคมีในภาคการเกษตรให้ถูกวิธี										

อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง	

	 	 	 	 ๒)		 สนับสนุนแหล่งทุนและกลไกทางการตลาด	 เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำา 

การเกษตรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	และได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น	

	 	 	 	 ๓)		 พัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 ควบคู่ไปกับมาตรฐานความปลอดภัย							

โดยสนับสนุนให้มีการรับรองสินค้าที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ

	 	 	 	 ๔)		 สนับสนุนงานวจิยัและพฒันา	และจดัทำาพืน้ทีต่น้แบบ	เพือ่สาธิตการปรับเปลีย่นกระบวนการผลติ

ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	โดยเฉพาะวิธีปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี	และการเกษตรอินทรีย์

	 	 	 	 ๕)		 สนับสนุนการแบ่งปันการบริการ	 เคร่ืองมือ	 และทรัพยากรส่วนเกินที่เกิดจากการผลิต	 ระหว่าง	

กลุ่มอุตสาหกรรม	 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนการผลิต	 และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม	 รวมถึงสนับสนุนการพัฒนา												

นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	 โดยเชื่อมโยงกับการประเมินสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์	 การวางผังเมือง	 และเปิดโอกาสให้

ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม

	 	 	 	 ๖)		 ผลักดันการใช้	 และยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมให้เป็นสากลในการจัดการองค์กร	 หรือ												

สถานประกอบการ

	 	 	 	 ๗)		 สนับสนุนการวจิยัและพฒันาดา้นการใช้เทคโนโลยสีะอาดภายในประเทศ	รวมถึงการสร้างศกัยภาพ

บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม	เพื่อสนับสนุนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 	 	 	 ๘)		 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 โดยสร้างแรงจูงใจให้มี										

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	ลดการปล่อยมลพิษ	และลดการใช้วัสดุและสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

	 	 	 	 ๙)		 พฒันาระบบการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มในแหลง่ทอ่งเทีย่ว	โดยเฉพาะระบบการจดัการขยะมลูฝอย	

(รวมขยะทะเล)	และบำาบัดน้ำาเสียชุมชน	การเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	การจัดทำาทางจักรยาน	
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ปัจจัยแวดล้อมด้านนโยบายเกี่ยวกับการจัดการมลพิษที่สำาคัญในระดับสากล

๖. ผลจากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 (United Nations Conference on Sustainable 
 Development: UNCSD) (Rio+20)
	 ผลจากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนทำาให้เกิดผลลัพธ์	“The	Future	We	Want”	หรือ	“อนาคต	

ที่เราต้องการ”	 โดยทุกภาคส่วนมีความเข้าใจร่วมกันที่จะผลักดันให้เกิดแนวความคิดของเศรษฐกิจสีเขียว	(Green	Economy)	

โดยการดำาเนินงานต้องมีความยืดหยุ่นและไม่มีลักษณะที่ต้องดำาเนินการเหมือนกันในทุกประเทศ	 ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง												

กับการจัดการมลพิษ	ดังนี้

	 ๖.๑	 นำ้าและการสุขาภิบาล	(Water	and	Sanitation)

	 	 •	 เน้นความจำาเป็นในการรับรองมาตรการเพื่อลดมลพิษทางนำ้าและเพิ่มคุณภาพนำ้า	 ปรับปรุงการบำาบัดนำ้าเสีย	

ประสิทธิภาพของนำ้า	และลดอัตราการสูญเสียนำ้าอย่างมีนัยสำาคัญ

	 ๖.๒		 มหาสมุทรและทะเล	(Oceans	and	Seas)

	 	 •	 ความอุดมสมบูรณ์ของมหาสมุทรและความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล	 อาจได้รับผลกระทบเชิงลบ					

จากมลพิษทางทะเล	 เช่น	 ขยะทะเล	 โดยเฉพาะพลาสติก	 สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน	 โลหะหนัก	 ซึ่งเกิดจากแหล่งกำาเนิด										

ทางทะเลและแหล่งกำาเนิดบนบก	ได้แก่	การเดินเรือ	และนำ้าชะล้างจากแผ่นดิน

	 	 •	 สนับสนุนข้อริเริ่มตอบสนองต่อภาวะความเป็นกรดในมหาสมุทร	และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศต่อทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง

	 ๖.๓	 สารเคมีและของเสีย	(Chemicals	and	Waste)

	 	 •	 ระบบการจัดการสารเคมีที่ดีมีความสำาคัญอย่างมากสำาหรับการป้องกันสุขภาพอนามัยของประชาชนและ											

สิ่งแวดล้อม	การผลิตและการใช้สารเคมีในตลาดโลกที่เติบโต	ต้องการความร่วมมือระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น	การยืนยันเป้าหมาย

ที่จะบรรลุการจัดการสารเคมีตลอดวงจรชีวิต	 และการจัดการของเสียอันตรายที่เหมาะสม	 จะนำาไปสู่การลดผลกระทบร้ายแรง

ตอ่สขุอนามยัของประชาชนและสิง่แวดลอ้มใหเ้หลอืน้อยทีส่ดุในป	ีพ.ศ.	๒๕๖๓	ตามทีร่ะบไุวใ้นแผนการดำาเนนิงานโจฮันเนสเบร์ิก	

ตามแนวทางการจัดการสารเคมีและของเสียที่เหมาะสมในทุกระดับ

	 	 •	 ประเทศพฒันาน้อยทีส่ดุขาดศกัยภาพการจดัการสารเคมแีละของเสยีทีเ่หมาะสมตลอดวงจรชีวติ	จงึตอ้งเพิม่

ความพยายามที่จะยกระดับการทำางาน	 เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ	 รวมถึงการมีหุ้นส่วนความร่วมมือการสนับสนุนทาง

วิชาการและการปฏิรูปโครงสร้างของการบริหารงาน

	 	 •	 การรับรองแนวทางการจดัการสารเคมตีลอดวงจรชีวติ	การพฒันานโยบายการใช้ทรัพยากรอยา่งมปีระสทิธิภาพ	

และการจัดการของเสียที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	การนำานโยบายเหล่านี้ไปปฏิบัติ	โดยส่งเสริมให้ลดการใช้	ใช้ซำ้า	และนำากลับมา

ใชใ้หม่	และเพิม่การนำาพลงังานจากการกำาจดัของเสยีกลบัมาใช้ใหมเ่พือ่จดุมุง่หมายในการจดัการของเสยีสว่นใหญใ่นลกัษณะที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและทำาให้ของเสียกลับมาเป็นทรัพยากร	 โดยของเสียต่างๆ	 เช่น	 ขยะอิเล็กทรอนิกส์และพลาสติกมี										

ความแตกต่างกัน	จึงควรมีรูปแบบการจัดการที่แตกต่างกันด้วย
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	 	 •	 ประเทศต่างๆ	 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ	 ใช้มาตรการทั้งหมดที่เป็นไปได้เพื่อป้องกันการจัดการของเสีย

อันตรายที่ไม่เหมาะสมและการลักลอบทิ้งของเสียอันตรายต่างๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีขีดจำากัดของความสามารถ	

ในการจัดการ	การใช้มาตรการดังกล่าวต้องสอดคล้องกับพันธกรณีของประเทศภายใต้เครื่องมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

	 	 •	 การประเมินบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกับความเสี่ยงของสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย						

ของประชาชนและสิ่งแวดล้อม	 และความสำาคัญของการลดการได้รับสารเคมีอันตรายของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม	 ส่งเสริมการ

พัฒนาสารเคมีทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทนสารเคมีอันตรายในข้ันตอนการผลิตและในผลิตภัณฑ์														

มีการประเมินวงจรชีวิตของสารเคมี	 การให้ข้อมูลแก่สาธารณะ	 การเพิ่มความรับผิดชอบของผู้ผลิต	 การวิจัยและพัฒนา															

การออกแบบที่ยั่งยืนและการแบ่งปันความรู้ตามความเหมาะสม

๗. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:   
 SDGs) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษ
	 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	 มีจำานวนทั้งหมด	 ๑๗	 เป้าหมาย	 โดยมี												

เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษ	จำานวน	๗	เป้าหมาย	ได้แก่

	 ๗.๑	 เป้าหมายที่	 ๓	 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำาหรับทุกคน 

ในทุกวัย

	 	 ลดจำานวนการตายและการป่วยจากสารเคมีอันตราย	และจากการปนเปื้อนและมลพิษทางอากาศ	น้ำา	และดิน	

ให้ลดลงอย่างมาก	ภายในปี	๒๕๗๓

	 ๗.๒	 เป้าหมายที่	๖	สรา้งหลกัประกนัวา่จะมกีารจดัใหม้นี้ำาและสขุอนามยัสำาหรบัทกุคน	และมกีารบรหิาร

จัดการที่ยั่งยืน

	 	 ๑)	 ยกระดบัคณุภาพน้ำา	โดยลดมลพษิ	ขจดัการทิง้ขยะและลดการปลอ่ยสารเคมแีละวสัดอุนัตราย	ลดสดัสว่น

น้ำาเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่ง	และเพิ่มการนำากลับมาใช้ใหม่ทั่วโลก	ภายในปี	๒๕๗๓

	 	 ๒)	 ดำาเนินการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำาแบบองคร์วมในทกุระดบั	รวมถงึผา่นทางความร่วมมอืระหวา่งเขตแดน

ตามความเหมาะสม	ภายในปี	๒๕๗๓

	 	 ๓)	 ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศ	 สนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ประเทศกำาลังพัฒนา	

ในกิจกรรมและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำาและสุขอนามัย	รวมถึงด้านการเก็บน้ำา	การขจัดเกลือ		การใช้น้ำาอย่างมีประสิทธิภาพ	

การจัดการน้ำาเสีย	เทคโนโลยีการนำาน้ำากลับมาใช้ใหม่
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	 ๗.๓	 เป้าหมายท่ี	 ๘	 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเน่ือง	 ครอบคลุม	 และย่ังยืน	 การจ้างงานท่ีเต็มท่ี	

และมีผลิตภาพ	และการมีงานที่สมควรสำาหรับทุกคน

	 	 พัฒนาความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต	 และพยายามที่จะตัด											

ความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการทำาให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม	ซึ่งเป็นไปตามกรอบการดำาเนินงาน	๑๐	ปี

ของแผนการทำางานเพื่อการบรโิภคและการผลิตที่ยั่งยืน	โดยมีประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นผู้นำาในการดำาเนินการ	ไปจนถึงปี	๒๕๗๓

	 ๗.๔	 เป้าหมายที่	 ๙	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง	 ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็น

อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง	และสนับสนุนนวัตกรรม

	 	 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความยั่งยืน	 โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร								

รวมทั้งการใช้กระบวนการทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 โดยให้ดำาเนินการตามขีด												

ความสามารถของแต่ละประเทศ	ภายในปี	๒๕๗๓

	 ๗.๕	 เป้าหมายที่	๑๑	ทำาให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม	ปลอดภัย	มีภูมิต้านทาน

และยั่งยืน

	 	 ลดผลกระทบทางลบของเมืองต่อสิง่แวดลอ้มตอ่หวัประชากร	โดยรวมถงึการใหค้วามสนใจเปน็พเิศษตอ่คณุภาพ

อากาศและการจัดการของเสียของเทศบาลและอื่นๆ	ภายในปี	๒๕๗๓

	 ๗.๖	 เป้าหมายที่	๑๒	สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน

	 	 ๑)	 ดำาเนินการให้เป็นผลตามกรอบดำาเนินงานระยะ	๑๐	ปี	ว่าด้วยการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน	ทุกประเทศ

นำาไปปฏิบัติโดยประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นผู้นำา	โดยคำานึงถึงการพัฒนาและขีดความสามารถของประเทศกำาลังพัฒนา

	 	 ๒)	 บรรลุการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดในวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งวงจรชีวิตของ														

สิ่งเหล่าน้ัน	 ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่ตกลงกันแล้ว	 และลดการปล่อยสิ่งเหล่าน้ันออกสู่อากาศ	 น้ำา	 และดิน									

อย่างมีนัยสำาคัญ	ภายในปี	๒๕๖๓

	 	 ๓)	 ลดการผลิตของเสียโดยการป้องกัน	 การลด	 การแปรรูปเพื่อนำากลับมาใช้ใหม่	 และการนำามาใช้ซ้ำา											

ภายในปี	๒๕๗๓

	 ๗.๗	 เป้าหมายที่	๑๔	อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร	ทะเล	และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน	

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

	 	 ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภท	 โดยเฉพาะจากกิจกรรมบนแผ่นดิน	 รวมถึงขยะทะเลและมลพิษ								

ของสารอาหาร	(Nutrient	Pollution)	ภายในปี	๒๕๖๘
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๘. ความตกลงปารีส (Paris Agreement) 
	 มีเป้าหมายหลักเพื่อควบคุมการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยให้น้อยกว่า	 ๒	 องศาเซลเซียส	 และมุ่งมั่นจำากัด																		

การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยให้อยู่ที่	 ๑.๕	 องศาเซลเซียส	 โดยประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก	 คือการดำาเนินงานด้าน						

การลดก๊าซเรือนกระจก	(Mitigation)	การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	(Adaptation)	ความร่วมมือ         

ในการรับมือกับความสูญเสียและความเสียหาย	(Loss	and	damage)	 และการดำาเนินงานเพื่อยกระดับการให้การสนับสนุน							

ด้านการเงิน	 เทคโนโลยี	 การเสริมสร้างศักยภาพ	(Support;	Means	of	 Implementation)	 พร้อมทั้งวางกรอบเพื่อรับรอง												

ความโปรง่ใสของการดำาเนนิงานและการสนบัสนนุ	(Transparency)	ให้มีความยืดหยุ่นและคำานงึถึงขดีความสามารถของรฐัภาคี

ที่แตกต่างกัน	

	 พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	ได้ประกาศเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย	

(Intended	Nationally	Determined	Contributions:	INDCs)	 ภายในปี	 ค.ศ.	 ๒๐๓๐	(พ.ศ.	 ๒๕๗๓)	 ว่าได้กำาหนดเป้าหมาย										

ขั้นต่ำาที่ร้อยละ	๒๐	จากระดับปีฐานการปล่อยปกติ	(กรณีปกติ)	และเป้าหมายขั้นสูงที่ร้อยละ	๒๕	ในกรณีที่ได้รับการสนับสนุน

ทางด้านเงินทุนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศพัฒนาแล้ว	 โดยจะมุ่งเน้นการลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลและ														

หันมาใช้พลังงานทดแทน	 ส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะมูลฝอย	 ส่งเสริมการขนส่งทางรางแทนการใช้ถนน	 ส่งเสริม															

การปลกูปา่	และใหค้วามสำาคญักบัการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำา	พร้อมทัง้ไดน้้อมนำาหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงเปน็แนวทาง

หลักในการดำาเนินงาน
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บทที่ ๔
ยุทธศาสตร์และแนวทางการดำาเนินงาน

จัดการมลพิษระยะ ๒๐ ปี และระยะ ๕ ปีแรก

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

	 จากผลการดำาเนินงานบริหารจดัการมลพษิในช่วงทีผ่า่นมา	ยงัมกีารดำาเนินงานหลายสว่นทีย่งัไมส่ามารถบรรลเุปา้หมาย	

และเม่ือวิเคราะห์ปัญหา	 อุปสรรคของการดำาเนินงานจัดการมลพิษที่ผ่านมา	 พบว่ายังมีอีกหลายประเด็นปัญหาที่ยังต้องได้รับ									

การจัดการแก้ไข	 รวมทั้งจากการประเมินสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยที่ยังไม่ดีข้ึน	

ทำาให้ต้องมีการวางแนวทางการดำาเนินงาน	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านมลพิษของประเทศ	จึงนำาไปสู่การจัดทำายุทธศาสตร์

การจัดการมลพิษ	ในลักษณะระยะยาว	๒๐	ปี	เพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ	ระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๗๙)	ที่กำาหนด											

วิสัยทัศน์	 “ประเทศมีความมั่นคง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน	 เป็นประเทศพัฒนาแล้ว	 ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”										

ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ	ระยะ	๒๐	ปี	มีการกล่าวถึงอนาคตประเทศไทย	ปี	พ.ศ.	๒๕๗๙	ในมิติสิ่งแวดล้อมผ่านประเด็นความยั่งยืน

ที่มุ่งเน้นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี	 ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม	และมีการผลิตและ

การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	รวมถึงได้พิจารณาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	๑๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐	-	

๒๕๖๔)	 ที่ให้ความสำาคัญกับการรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโต																

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	 และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	 ๒๕๖๐	-	 ๒๕๖๔													

ที่มุ่งเป้าหมายบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษ	ให้มีคุณภาพดีขึ้น	

๑. ภาพในอนาคตด้านสิ่งแวดล้อม
	 ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ	 ๒๐	 ปี	 แบ่งการดำาเนินงานออกเป็น	 ๔	 ช่วง	 ช่วงละ	 ๕	 ปี	 มีการวางภาพในอนาคต																		

ที่ต้องการจะเห็น	ดังนี้

 ระยะที่	 ๑	 ระยะ	 ๕	 ปีแรก	(พ.ศ.	 ๒๕๖๐	-	 ๒๕๖๔)	 จะมุ่งจัดการมลพิษที่ต้นทาง	 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภค																

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 โดยภาคการผลิตจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	 ใช้กระบวนการผลิต									

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 เพื่อให้เกิดมลพิษต่ำา	 มีระบบจัดการของเสียจากแหล่งกำาเนิดมลพิษทุกประเภทอย่างเพียงพอและ							

จัดการมลพิษได้ตามมาตรฐาน	โดยจะใช้	“แผนจัดการมลพิษ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔”	เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์

การจัดการมลพิษ	๒๐	ปี	มาสู่การขับเคลื่อนและแปลงไปสู่การปฏิบัติ
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 ระยะที่	๒	-	๓	ช่วงระยะ	๑๐	-	๑๕	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๕	-	๒๕๗๔)	มุ่งส่งเสริมให้ภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาชน									

ลดการใช้ทรัพยากรที่กำาจัดยาก	 ลดการเกิดของเสียและมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม	 มีการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ													

สิ่งแวดล้อมเป็นหลักในชีวิตประจำาวัน	

 ระยะที่	 ๔	 ระยะ	 ๕	 ปีสุดท้าย	(พ.ศ.	 ๒๕๗๕	-	 ๒๕๗๙)	 ได้วางกรอบแนวทางดำาเนินงานเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่										

สังคมคาร์บอนต่ำา	 (Low	carbon	Society)	 บนพื้นฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง	 โดยมีฐาน																		

องค์ความรู้	เทคโนโลยี	กฎระเบียบ	และสถาบัน/องค์กรรองรับการพัฒนาประเทศแบบไร้ของเสีย	(Zero	Waste)	

	 ทัง้น้ี	เปา้หมายในภาพรวมทีจ่ะเกดิข้ึนในแตล่ะช่วงเวลา	ดงัแสดงตามแผนภาพภูมทิศัน์การจัดการมลพษิของประเทศไทย

ในระยะ	๒๐	ปี

ภาพในอนาคตด้านสิ่งแวดล้อม

• จัดการมลพิษที่ต้นทาง	 โดยภาค							

การผลิตขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับ

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ			

มีมลพิษต่ำา	 โดยกระบวนการผลิตที่							

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• มีระบบจัดการของเสียจากแหล่ง

กำาเนิดมลพิษ	 ทุกประเภทที่เพียงพอ	

และมีการจัดการมลพิษได้เป็นไปตาม

มาตรฐาน

สง่เสริมใหห้น่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน 

และภาคประชาชนลดการใช้ทรัพยากร

ที่กำาจัดยาก	 ลดการเกิดของเสียและ

มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม	 บริโภคสินค้า	

และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป็นหลัก 

ทำาใหป้ระเทศไทยกา้วสูส่งัคมคาร์บอนต่ำา 

(Low	carbon	Society)	 บนพื้นฐาน			

หลักเศรษฐกิจพอเพียง	และการพัฒนา

ที่ ยั่ ง ยื นอย่ า งแท้ จ ริ ง 	 โดยมี ฐ าน														

องค์ความรู้	 เทคโนโลยี	 กฎระเบียบ				

และสถาบัน/องค์กรรองรับการพัฒนา

ประเทศแบบไร้ของเสีย	(Zero	Waste)

เป้าหมายระยะ	๕	ปี	: 

ระบบการบริหารจัดการมลพิษ	

มีการพัฒนาในระดับที่ดีขึ้น

เป้าหมายระยะ	๑๐	-	๑๕	ปี	: 

มกีารผลติและบริโภคสนิคา้และบริการ

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นฐาน			

ในวิถีการดำารงชีวิต

เป้าหมายระยะ	๑๐	-	๒๐	ปี	: 

การพฒันาประเทศเปน็ไปตามหลกัสงัคม

คาร์บอนต่ำา	(Low	Carbon	Society)	และ

ไร้ของเสีย	(Zero	Waste)

๕	ปี
(พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔)

๑๐	ปี
(พ.ศ.	๒๕๖๕	-	๒๕๖๙)

๑๕	ปี
(พ.ศ.	๒๕๗๐	-	๒๕๗๔)

๒๐	ปี
(พ.ศ.	๒๕๗๕	-	๒๕๗๙)

แผนภาพภูมิทัศน์การจัดการมลพิษของประเทศไทยในระยะเวลา	๒๐	ปี



แผนภาพความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๒๐ ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

วิสัยทัศน์ประเทศ : ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                            ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน                                          เป้าหมาย : สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ

  

ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๒๐ ปี

วิสัยทัศน์ : ประชารัฐร่วมจัดการมลพิษ เพื่อปกป้องคุณภาพสิ่งแวดล้อม                             เป้าหมาย : คุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐานที่กำาหนด

วัตถุประสงค์ : ๑. ป้องกัน ลด และควบคุมมลพิษที่มีประสิทธิผล  ๒. สร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการมลพิษที่มีประสิทธิภาพ  ๓. พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดการมลพิษ  ๔. สร้างหุ้นส่วนการมีส่วนร่วมในการจัดการมลพิษ

ค่าเป้าหมายระยะ ๒๐ ปี

มิติการลดปริมาณมลพิษ
 

ตัวชี้วัด
 ข้อมูล  ค่าเป้าหมาย

  ปีฐาน ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๑๐ ปี ๑๕ ปี ๒๐ ปี

 ๑. น้ำาเสียชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง (ร้อยละ)  ๔๖ ๔๖.๕ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๖๐ ๗๖ ๙๓

 ๒. คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

  ฝุ่นละออง PM10 (จำานวนวันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน)         

  ๒.๑ ตำาบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี (ร้อยละ) ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๘๐ ๘๓ ๘๕

  ๒.๒  ภาคเหนือ ๙ จังหวัด (ร้อยละ) ๘๕ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๒ ๙๕

  สารเบนซีน (ความเข้มข้นในบรรยากาศลดลง)

  ๒.๓  จังหวัดระยอง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ๒.๖ ๒.๕ ๒.๔ ๒.๓ ๒.๒ ๒.๑ ๑.๙ ๑.๘ ๑.๗

  ๒.๔ กรุงเทพมหานคร (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ๓.๖ ๓.๕ ๓.๔ ๓.๓ ๓.๒ ๓.๑ ๒.๖ ๒.๑ ๑.๗

 ๓. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง (ร้อยละ) ๔๙ ๕๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ได้รับการจัดการทั้งหมดภายในปี ๒๕๖๙

 ๔. ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง (ร้อยละ) ๐.๐๓ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ได้รับการจัดการทั้งหมดภายในปี ๒๕๗๔

 ๕. มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง (ร้อยละ) ๖๕ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ได้รับการจัดการทั้งหมดภายในปี ๒๕๖๓

 ๖. กากอุตสาหกรรมอันตรายได้รับการจัดการถูกต้อง (ร้อยละ) ๓๕ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ได้รับการจัดการทั้งหมดภายในปี ๒๕๖๓

 ๗. สารเคมีได้รับการกำาหนดให้เป็นวัตถุอันตรายตามกฎหมาย    ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๗ ๒๒ ๒๗

  ที่เกี่ยวข้องหรือข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ (จำานวน)

มิติผลลัพธ์ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
   

ตัวชี้วัด ข้อมูลปีฐาน 
  ค่าเป้าหมาย

     ๕ ปี ๑๐ ปี ๑๕ ปี ๒๐ ปี

 ๑. คุณภาพน้ำาแหล่งน้ำาผิวดินอยู่ในเกณฑ์ดี (ร้อยละ)  ๗๖ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕

 ๒.  คุณภาพแหล่งน้ำาทะเลอยู่ในเกณฑ์ดี (ร้อยละ) ๘๗ ๘๘ ๘๙  ๙๐ ๙๑

 ๓.  ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ๒๘.๐  ๒๕.๕ ๒๒.๐ ๑๘.๐ ๑๕.๐

 ๔. ระดับเสียงริมถนนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ) ๗๐ ๗๕  ๘๐ ๘๕ ๙๐

 หมายเหตุ : คุณภาพน้ำาเกณฑ์ดี หมายถึง คุณภาพน้ำาประเภทที่ ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง

เป้าประสงค์

๑. ผู้ประกอบการมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดมลพิษน้อยที่สุด

๒. มีรูปแบบและพฤติกรรมการบริโภคที่ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์

๑. พัฒนาและรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ๓. ใช้สื่อประชาสัมพันธ์กระตุ้นการเปลี่ยนแปลง

๒. การใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการทางสังคมจูงใจผู้ผลิต  ๔. การติดฉลากแสดงข้อมูลการเป็นมิตรต่อ

  และผู้บริโภค  สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดการดำาเนินงาน

๑. จำานวนเครื่องมือและกลไกที่ส่งเสริมการผลิตและการบริโภค ๔. มีฉลากสิ่งแวดล้อมครอบคลุมประเภทสินค้า

  ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และบริการเพิ่มขึ้น

๒. จำานวนโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ เกษตรกรรม  ๕. ประชากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตร

  และแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น  กับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

๓. จำานวนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการบำาบัด กำาจัดของเสีย

    และควบคุมมลพิษจากแหล่งกำาเนิด

เป้าประสงค์

ลดการระบายมลพิษจากแหล่งกำาเนิดออกสู่สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

๑. บูรณาการทุกภาคส่วนในการกำากับดูแลและบังคับใช้กฎหมาย

๒.  เพิ่มศักยภาพการบำาบัด กำาจัดของเสียรวม

ตัวชี้วัดการดำาเนินงาน

๑.  แหล่งกำาเนิดมีการปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒.  มีระบบการจัดการของเสียและมลพิษอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมลพิษ

เป้าประสงค์

๑. ระบบการบริหารจัดการมลพิษมีประสิทธิภาพ    ๓. สามารถรับมือกฎระเบียบด้านการค้า การลงทุน

๒.  ภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมร่วมขับเคลื่อนการดำาเนินงาน  และสิ่งแวดล้อมในเวทีโลก

  ด้านการจัดการมลพิษ   

กลยุทธ์

๑. บูรณาการทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการมลพิษ ๔. เพิ่มความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับโลก

๒. สร้างเครื่องมือ กลไกที่มีความหลากหลายครอบคลุมการบริหารจัดการมลพิษ  ระดับภูมิภาคและอาเซียนในรูปแบบการเข้าร่วมเป็นภาคี

๓. เสริมสร้างภาคีเครือข่ายการจัดการมลพิษ  สมาชิกในอนุสัญญาระหว่างประเทศ และข้อตกลงระหว่าง

    ประเทศอื่นๆ

ตัวชี้วัดการดำาเนินงาน

๑. มีเครื่องมือ กลไก ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๓. มีผลการเจรจาต่อรองในการดำาเนินการตามพันธกรณี

๒.  จำานวนภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมที่ร่วมขับเคลื่อนการดำาเนินงาน  และความร่วมมือระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ

  ด้านการจัดการมลพิษเพิ่มขึ้น 

แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ภาพในอนาคตที่อยากจะเห็น

• จัดการมลพิษที่ต้นทาง โดยภาคการผลิต  

 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับการใช้ทรัพยากร

 อย่างมีประสิทธิภาพ มีมลพิษต่ำา 

 โดยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• มีระบบจัดการของเสียจากแหล่งกำาเนิด

 มลพิษทุกประเภทที่เพียงพอและ

 มีการจัดการมลพิษได้เป็นไปตามมาตรฐาน

 ระยะ ๕ ปี :

 ระบบการบริหารจัดการมลพิษ

 มีการพัฒนาในระดับที่ดีขึ้น

หน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน

และภาคประชาชนลดการใช้

ทรัพยากรที่กำาจัดยาก

ลดการเกิดของเสียและมลพิษ

ต่อสิ่งแวดล้อม บริโภคสินค้า

และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป็นหลัก

ระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี :

มีการผลิตและบริโภคสินค้าและ

บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป็นพื้นฐานในวิถีการดำารงชีวิต

ประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำา

(Low carbon Society)

บนพื้นฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียง

และการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

โดยมีฐานองค์ความรู้ เทคโนโลยี 

กฎระเบียบ และสถาบัน/องค์กรรองรับ

การพัฒนาประเทศแบบไร้ของเสีย

(Zero Waste)

ระยะ ๑๐ - ๒๐ ปี :

การพัฒนาประเทศเป็นไป

ตามหลักสังคมคาร์บอนต่ำา

(Low carbon Society)

และไร้ของเสีย (Zero Waste)

๕ ปี

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

๑๐ ปี

(พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)

๑๕ ปี

(พ.ศ. ๒๕๗๐ - ๒๕๗๔)

๒๐ ปี

(พ.ศ. ๒๕๗๕ - ๒๕๗๙)



การดำาเนินงานในระยะ ๕ ปีแรก และทิศทางการดำาเนินงานในระยะยาว (๒๐ ปี)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง

ระยะ ๕ ปีแรก ระยะ ๕ ปีแรก ระยะ ๕ ปีแรกระยะ ๑๐ - ๒๐ ปี ระยะ ๑๐ - ๒๐ ปี ระยะ ๑๐ - ๒๐ ปี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการบำาบัด กำาจัดของเสีย และควบคุมมลพิษจากแหล่งกำาเนิด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมลพิษ

การผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๑. กำาหนดพื้นที่อุตสาหกรรมหลักของประเทศให้ชัดเจน ดำาเนินนโยบายการพัฒนา

อุตสาหกรรมในลักษณะเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)
๒. สนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการผลิตของผู้ประกอบการ
๓. ลดการใช้สารเคมีอันตราย
๔. ส่งเสริมการออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(Eco-Design)
๕. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนของเสียจากกระบวนการผลิตระหว่างโรงงาน

อุตสาหกรรม 
๖. ส่งเสริมและพัฒนากฎระเบียบควบคุมการนำาเข้า ส่งออกเศษวัสดุรีไซเคิล และ

คุณภาพวัตถุดิบจากวัสดุใช้แล้ว
๗. ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เป็นแรงจูงใจ ได้แก่ ลดภาษีเครื่องจักรอุปกรณ์

ให้กับผู้ผลิตสินค้า ลดภาษีเงินได้นิติบุคคล จัดทำาโปรแกรมส่งเสริมการลงทุน
๘. กำาหนดมาตรฐานรับรองสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกำาหนด

ฉลาก
๙. กำาหนดให้มีหน่วยงานให้การรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม (Eco-Labeling)
๑๐. ยกระดับมาตรฐานทั่วไปที่ควบคุมปริมาณปรอทในผลิตภัณฑ์ให้เป็นมาตรฐาน

เชิงบังคับ
๑๑. สื่อสารประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัล 
การผลิตภาคเกษตรกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๑๒. พัฒนาสินค้าเกษตรให้มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้วิธี

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) โดยเป็นมาตรฐานเชิงสมัครใจในระยะแรก
๑๓. ออกนโยบายให้สินค้าเกษตรเป้าหมายสำาคัญทำาการเกษตรโดยใช้ GAP
๑๔. ผลิตสินค้าเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ Zoning
๑๕. ลดการใช้สารเคมีอันตราย
๑๖. ถอดบทเรียน Smart Farmer
๑๗. กำาหนดมาตรฐานรับรองสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 และกำาหนดฉลากเครื่องหมายคุณภาพสินค้าเกษตร
๑๘. สื่อสารประชาสัมพันธ์เกษตรกรที่ได้รับรางวัล
การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๑๙. กำาหนดปริมาณนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว
๒๐. พัฒนาศักยภาพให้ผู้ประกอบการมีกระบวนการดำาเนินงานที่เป็นมิตร
 ต่อสิ่งแวดล้อม
๒๑. จัดทำาข้อควรปฏิบัติ (Do and Don’t) สำาหรับนักท่องเที่ยว
๒๒. ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เป็นแรงจูงใจ
๒๓. พัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
๒๔. สื่อสารประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการท่องเที่ยวที่ได้

รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
การคมนาคมขนส่งและการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒๕. ใช้มาตรการลดปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคลที่วิ่งในพื้นที่การจราจรหนาแน่น
๒๖. ยกระดับการผลิตยานพาหนะให้รองรับการยกระดับมาตรฐานการควบคุม
 การระบายมลพิษและคุณภาพน้ำามันเชื้อเพลิง
๒๗. สนับสนุนการผลิตยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒๘. สนับสนุนงบประมาณจัดทำาสนามทดสอบระดับเสียงยานพาหนะใหม่ขณะวิ่ง
๒๙. สนับสนุนให้เกิดการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๓๐. ปรับปรุงถนนให้มีความเรียบ
๓๑. จัดทำาทำาเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษของภาคการขนส่ง 

(Pollution Release and Transfer Registers: PRTR)
๓๒. สนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงสะอาดสำาหรับยานพาหนะ
๓๓. กำาหนดมาตรการป้องกัน/ควบคุมมลพิษโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินและ
 พลังงานทดแทน
๓๔. กำาหนดมาตรการหรือระบบรองรับการกำาจัดซากผลิตภัณฑ์ประเภทแบตเตอรี่
๓๕. พัฒนามาตรฐานอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๓๖. กระตุ้นจิตสำานึกให้เกิดความตระหนักให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 และเกิดค่านิยมพอดี ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย
๓๗. ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ 
 เพื่อสร้างกระแสค่านิยมการบริโภคและการเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม
๓๘. กำาหนดพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน
 ในประเทศ
๓๙. ออกนโยบายรัฐบาลเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเข้าสู่พฤติกรรมการบริโภค
 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ
 สิ่งแวดล้อม
๔๐. ให้ภาครัฐ ภาคเอกชน เป็นผู้นำาในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม (Green Public Procurement)
๔๑. แก้ไขระเบียบว่าด้วยการพัสดุ เพื่ออำานวยความสะดวกหน่วยงานราชการ
 ในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑. เพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยตาม
 กระบวนการไหลเวียน (Mass Flow) ของ
 ขยะมูลฝอยในประเทศไทย โดยลดปริมาณ
 ขยะมูลฝอยต่อคน คัดแยกขยะเต็มรูปแบบ 
 และกำาจัดขยะที่ปลายทางได้ทั้งหมด
๒. ลดขยะอาหาร (Food Waste) ตลอดทั้งห่วงโซ่

อุปทาน 
๓. สร้างและพัฒนาระบบรองรับซากผลิตภัณฑ์ 
 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่จะมีแนวโน้ม
 เพิ่มมากยิ่งขึ้นในอนาคต ภายใต้นโยบายดิจิทัล
 ไทยแลนด์ หรือไทยแลนด์ 4.0
๔. พัฒนานวัตกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่
 ย่อยสลายง่าย

๕. ยกระดับมาตรฐานโรงงานรับบำาบัด/กำาจัด
 กากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย 
๖. กำาหนดให้มีการสลักหลังเอกสารสิทธิที่ดินที่นำามา

เป็นหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรม
๗. ให้ภาคเอกชนตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 โดยรอบสถานที่กำาจัดกากอุตสาหกรรม

๘. พัฒนาระบบการประเมินความเสี่ยงจาก
 สารอันตรายทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
 ต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม
๙. กำาหนดให้มีกฎระเบียบเกี่ยวกับระบบการรายงาน

การปลดปล่อย และเคลื่อนย้ายมลพิษของ
 โรงงานอุตสาหกรรม (PRTR)
๑๐. ลดและควบคุมสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร 

อุตสาหกรรม สาธารณสุข และชุมชน ไม่ให้
 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 

๑๑. ยกระดับคุณภาพน้ำาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
 ในระดับที่สูงขึ้น 
๑๒. รักษาคุณภาพแหล่งน้ำาทะเลและชายฝั่ง 
๑๓. พัฒนานวัตกรรมการจัดการน้ำาเสียชุมชน
๑๔. กำาหนดให้กิจการระบบบำาบัดน้ำาเสียรวมเป็น
 กิจการสาธารณะลักษณะเดียวกับกิจการประปา
 ที่รัฐบาลต้องดูแล 

๑๕. พัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน มาตรการในการควบคุม
มลพิษจากแหล่งกำาเนิดให้สอดคล้องกับสถานการณ์
การพัฒนาประเทศ 

๑๖. เพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจสอบ กำากับและ
บังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำาเนิดมลพิษ 

๑๗. สร้างและพัฒนาระบบการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะ (Public Disclosure) เพื่อสร้าง

 ความร่วมมือและแรงผลักดันให้ผู้ก่อมลพิษ
 มีการจัดการมลพิษให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

๑๘. ยกระดับมาตรฐานการระบายมลพิษจาก
 ยานพาหนะให้รองรับมาตรฐานสากล 
๑๙. นำาผลการตรวจมลพิษจากยานพาหนะเชื่อมโยงกับ

การต่อทะเบียนประจำาปี
๒๐. เพิ่มบทลงโทษกรณีผู้ขับขี่รถยนต์และเรือยนต์
 ที่ก่อมลพิษทางอากาศและเสียงดัง

๒๑. จัดการปัญหาหมอกควันโดยคำานึงถึงปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ ความยากจน และวิถีชีวิต 

๒๒. ขยายการใช้ GAP เป็นมาตรฐานบังคับ 

๒๓. จัดการและประเมินผลพื้นที่ที่มีปัญหามลพิษที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพอนามัยประชาชน

การบริหารจัดการในภาพรวม
๑. กำาหนดศักยภาพการรองรับมลพิษของพื้นที่
๒. ให้ IEE,EIA,E-HIA,COP เป็นเครื่องมือป้องกันการเกิด

มลพิษและควบคุมสถานประกอบการ 
๓. จัดทำาฐานข้อมูลกลางสำาคัญด้านมลพิษของประเทศ
 ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. กำาหนดสัดส่วนงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมในระบบ
 งบประมาณของประเทศ
๕. กำาหนดให้มีตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมในลักษณะ
 ตัวชี้วัดร่วม
๖. สร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำาเนินงานของ 

อปท. ในการจัดการมลพิษ
๗. เพิ่มการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ

พยากรณ์สถานการณ์มลพิษแจ้งเตือน 
การใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์
และมาตรการทางสังคม
๘. กำาหนดเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อสร้างแรงจูงใจ
๙. กำาหนดประเภทกิจการที่มีความเสี่ยงส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม และจัดทำาหลักประกันความเสี่ยง
๑๐. จัดให้มีระบบการชดเชยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
 จากกิจการของรัฐ หรือกิจการสาธารณประโยชน์
๑๑. ใช้มาตรการทางสังคมแจ้งข้อมูลข่าวสารผู้ฝ่าฝืน

กฎหมายสิ่งแวดล้อม
การเพิ่มประสิทธิภาพด้านกฎหมาย
๑๒. กำาหนดให้หน่วยงานนำามาตรการมากำาหนดเป็น
 เงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต
๑๓. ปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกับ พรบ. ส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
๑๔. ให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งกำาหนดเกณฑ์การปฏิบัติ

ด้านสิ่งแวดล้อมสำาหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก
 ที่เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๑๕. ปรับปรุงกฎระเบียบให้ อปท. เป็นเจ้าพนักงาน
 ตามกฎหมายอื่น
๑๖. ออกกฎหมายจัดเก็บภาษีการระบายมลพิษทางน้ำา  
๑๗. ใช้กลไกคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงาน 
 เพื่อบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเครือข่ายของ
ภาคส่วนต่างๆ ในการจัดการมลพิษ
๑๘. แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่
๑๙. ให้ ทสม. มีบทบาทเฝ้าระวัง แจ้งเหตุมลพิษ
๒๐. เพิ่มบทบาทชุมชนร่วมจัดสภาพแวดล้อมของชุมชน
๒๑. สนับสนุนการวิจัยแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
๒๒. จัดทำาพื้นที่ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้
๒๓. ให้สถานศึกษาบรรจุหลักสูตร อบรมตั้งแต่เด็กๆ
๒๔. จูงใจให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในการจัดสร้าง
 ระบบจัดการของเสียตามหลักวิชาการ
๒๕. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความเข้าใจ
๒๖. สร้างศักยภาพของสื่อมวลชนด้านสิ่งแวดล้อม 
๒๗. จัดทำาข้อมูล/องค์ความรู้ด้านมลพิษในรูปแบบ 

เข้าใจง่ายเพื่อสื่อสารกับประชาชน เช่น Infographic
การดำาเนินงานตามพันธกรณี
และความร่วมมือระหว่างประเทศ
๒๘. ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนปฏิบัติตามพันธกรณี

และความร่วมมือระหว่างประเทศ
๒๙. เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท
๓๐. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการเจรจา

ด้านการจัดการมลพิษระหว่างประเทศ
๓๑. ร่วมกันในระดับอาเซียนเพื่อจัดการมลพิษข้ามแดน
๓๒. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านพันธกรณีและข้อตกลง 

ระหว่างประเทศด้านการจัดการมลพิษสู่สาธารณะ
๓๓. กำาหนดหัวข้อวิจัยไว้ในยุทธศาสตร์การวิจัย
 ของประเทศ

๑. พัฒนาเศรษฐกิจโดยพิจารณา
จาก Green GDP เป็นหลัก

๒. ใช้กระบวนการ SEA ใน     
การบริหารพื้นที่พัฒนา 

๓. ให้มีการเตรียมการล่วงหน้า
ในการจัดทำามาตรการรองรับ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

๔. พัฒนาฐานข้อมูลกลางของ
ประเทศ เปิดเผยต่อสาธารณะ 

๕. พัฒนาเทคโนโลยีตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม/มลพิษ 
ให้ครอบคลุมทุกประเภท
มลพิษหรือชนิดมลพิษ

๖. ใช้หลักการ BPP, PPP 
๗. กำาหนดเครื่องมือทาง

เศรษฐศาสตร์ประเภทอื่น
 เพิ่มเติม ภายใต้แนวคิดว่า

มลพิษมีค่าใช้จ่าย 
๘. บังคับใช้เครื่องมืออื่น เช่น 

การเปิดเผยข้อมูล การติดฉลาก

๙. ทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบ
ต่างๆ เป็นระยะ

๑๐. จัดทำาประมวลกฎหมาย
 ด้านสิ่งแวดล้อม
๑๑. ออก พรบ. มาตรการ
 การคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 

๑๒. พัฒนาระบบการบริหารและ
การจัดการมลพิษในลักษณะ
องค์รวมไปสู่การทำางานตาม
ประเด็นหรือวาระ 

๑๓. ภาคี ทสม. และเครือข่ายอื่น
 ร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ของตนเอง 
๑๔. สร้างเครือข่ายนักวิชาการ
 และนักวิจัย

๑๕. ส่งเสริมความร่วมมือทั้ง
ภายในประเทศและ

 ระหว่างประเทศ 
๑๖. เตรียมความพร้อมมาตรการ
 เพื่อรองรับผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้นจากมาตรการทาง
 การค้า การออกกฎระเบียบ
 ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม 

๑. ยกระดับศักยภาพภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตร
 ต่อสิ่งแวดล้อมในทุกประเภท/ทุกขนาด 
๒. ขยายผลเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
๓. เพิ่มการออกกฎระเบียบให้เอื้อต่อการผลิตที่เป็นมิตร
 ต่อสิ่งแวดล้อม 
๔. พัฒนาผู้ประกอบการดำาเนินการตามมาตรฐานสากล 
๕. สนับสนุนความร่วมมือในกระบวนการทำาธุรกิจ
 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๖. สร้างมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อม 
๗. ออกกฎหมายรองรับฉลากสินค้าและผลิตภัณฑ์
 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๘. ศึกษาวิจัยระบบการประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 

๙. พัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูก การปศุสัตว์ 
 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร
๑๐. ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบ
 เกษตรอินทรีย์ หรือออร์แกนิก 
๑๑. สร้างสินค้าเกษตรที่บริโภคในชีวิตประจำาวันให้เป็น
 สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๑๒. พัฒนามาตรฐานและฉลากให้เป็นมาตรฐานในระดับ

อาเซียน/สากล

๑๓. พัฒนาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในรูปของ
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือการท่องเที่ยวที่เป็นมิตร
 ต่อสิ่งแวดล้อม (Ecotourism) 
๑๔. กำาหนดกฎระเบียบ ให้ดำาเนินการตามมาตรฐานการ
 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยกระดับให้เป็นมาตรฐาน

เชิงบังคับ

๑๕. พัฒนาเทคโนโลยีของเครื่องยนต์และคุณภาพเชื้อเพลิง 
๑๖. ยกระดับการผลิตยานพาหนะให้รองรับมาตรฐานสากล 
๑๗. ดำาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในการลดปริมาณการใช้

รถยนต์ส่วนบุคคล 
๑๘. ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่มาแทนกิจกรรม
 ในชีวิตประจำาวัน เพื่อลดการเดินทาง
๑๙. ใช้กลไกทางด้านราคา จูงใจประชาชน
 ใช้พลังงานสะอาด พลังงานทดแทน 
๒๐. ส่งเสริมการเป็นอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ตลอดวงจรอายุอาคาร

๒๑. ปลูกฝังค่านิยมพอดี ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือยให้เป็น
วัฒนธรรมของประเทศ 

๒๒. สร้างการตัดสินใจกับผู้บริโภค โดยการแสดง
 ตราคุณภาพหรือการติดฉลากสิ่งแวดล้อม
๒๓. ออกเครื่องมือประเภทต่างๆ เป็นลำาดับ 
 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การบริโภคที่เป็นมิตร
 ต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว 
๒๔. สร้างเครือข่ายผู้บริโภคและสื่อสารในเชิงรุก 
๒๕. สร้างตราคุณภาพสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 หรือสินค้าสีเขียวให้เป็นที่รู้จัก 
๒๖. ใช้กฎระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อ
 สิ่งแวดล้อมของภาครัฐ สร้างตลาดสินค้าและบริการ
 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ใหญ่ขึ้น 

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ
๑. กำาจัดขยะมูลฝอยตกค้างและฟื้นฟูประสิทธิภาพสถานที่
 กำาจัดขยะมูลฝอยเดิม
๒. กำาหนดให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง
 ที่บ้านเรือนและอาคาร
๓. จัดระบบผู้คัดแยกขยะมูลฝอยรายย่อย (ซาเล้ง) 
๔. จัดให้มีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย (Transfer Station) 
 สำาหรับ อปท. ที่อยู่ห่างไกล
๕. จัดให้มีศูนย์กำาจัดขยะมูลฝอยรวม
๖. ให้ อปท. จัดให้มีระบบกำาจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ
 ตามแนวคิดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน
๗. กำาหนดมาตรการลดขยะอาหาร
๘. ให้มีจุดรวมของเสียอันตรายชุมชนทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
๙. ให้เอกชนเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์เมื่อหมดอายุ
๑๐. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
 และอิเล็กทรอนิกส์
๑๑. เพิ่มการจัดตั้งศูนย์กำาจัดของเสียอันตรายชุมชน 
 โรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
 และอิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุรีไซเคิลอื่น

๑๒. ออกมาตรการป้องกันสินค้าด้อยคุณภาพ/สินค้ามือสอง 
 เข้ามาจำาหน่ายและใช้งานในประเทศ
๑๓. จัดทำาแผนแม่บทการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อฉบับใหม่
๑๔. กำาหนดสถานบริการสาธารณสุขขนาดเล็กให้ควบคุม
 การขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ
๑๕. ให้ทุก อปท. ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นการเก็บขน การกำาจัด 
 และค่ากำาจัดขยะมูลฝอย
๑๖. จัดทำากฎหมายเฉพาะการบริหารจัดการขยะในภาพรวม
 ของประเทศ
๑๗. ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบ
 สถานที่บำาบัด/กำาจัดขยะมูลฝอย 
๑๘. ให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมตัดสินใจในโครงการจัดการ
 ขยะมูลฝอยตั้งแต่เริ่มดำาเนินงาน
๑๙. สร้างความเข้าใจกับประชาชนรอบสถานที่กำาจัดขยะ
๒๐. ควบคุมกิจกรรมที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งไม่ให้มีการ
 ทิ้งขยะมูลฝอยลงในทะเล
๒๑. สร้างความเข้าใจเพื่อลดปริมาณขยะทะเลที่ต้นทาง

การจัดการกากอุตสาหกรรม
๒๒. จัดตั้งศูนย์จัดการกากอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ
 ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคและสามารถรองรับ
 กากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น
๒๓. กำากับให้โรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดกากอุตสาหกรรมที่

เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมทุกแห่ง

๒๔. กำากับโรงงานที่ได้รับอนุญาตการบำาบัดกำาจัด
 กากอุตสาหกรรมให้ดำาเนินการตามมาตรฐาน
๒๕. ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณ
 โดยรอบสถานที่กำาจัดกากอุตสาหกรรม

การจัดการสารอันตรายในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
๒๖. ออกประกาศให้สารเคมีทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
 ในพันธกรณีระหว่างประเทศเป็นวัตถุอันตรายตาม 
 พรบ. วัตถุอันตราย ทุกประเภท
๒๗. กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บและการกำาจัด

ทำาลายสารอันตรายทางการเกษตรและอุตสาหกรรมที่
 คงค้างเสื่อมสภาพและซากบรรจุภัณฑ์สารเคมีที่ใช้แล้ว 
๒๘. จัดทำาทำาเนียบ PRTR
๒๙. ปรับปรุงทำาเนียบข้อมูลสารเคมีอันตรายให้เป็นปัจจุบัน
 และจัดทำาแผนปฏิบัติการระดับชาติ    
๓๐. ดำาเนินงานรองรับอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยสารปรอท

๓๑. เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ ติดตามระบบ
 เอกสารกำากับการขนส่งสารเคมี
๓๒. ติดตามตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนมลพิษ
 สู่สิ่งแวดล้อม เส้นทางการขนส่งสารอันตราย
๓๓. ตรวจสอบปริมาณการตกค้างของสารอันตราย
 ทางการเกษตรในสิ่งแวดล้อม
๓๔. กำาหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม/ควบคุมมลพิษ
 จากแหล่งกำาเนิดที่ครอบคลุมสารอันตรายชนิดใหม่ๆ 
๓๕. ปรับปรุงกฎหมายควบคุมโฆษณาสารเคมีทางการเกษตร
 ให้ชัดเจนและเพิ่มบทลงโทษ

การจัดการน้ำาเสียชุมชน
๓๖. รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำาอย่างประหยัดและรู้คุณค่า
๓๗. ให้ อปท. ดำาเนินการตาม พรบ. ควบคุมอาคารสำาหรับ
 บ้านเรือนและอาคารประเภทต่างๆ
๓๘. จัดทำาแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำาเสียชุมชนของ

ประเทศ
๓๙. ปรับการจัดการน้ำาเสียรวมชุมชนให้เหมาะสมกับพื้นที่
๔๐. ให้ อปท. จัดสร้างระบบรวบรวม/บำาบัดน้ำาเสียรวมเพิ่ม

๔๑. แก้ไขกฎหมายให้ มท. และ อปท. จัดตั้งงบประมาณ
 สำาหรับก่อสร้างระบบบำาบัดน้ำาเสียรวมชุมชนได้
๔๒. กำาหนดอัตราค่าบริการบำาบัดน้ำาเสียรวมของประเทศ
๔๓. กำาหนดให้นำารายได้จากการจำาหน่ายน้ำาประปาในสัดส่วน
 ที่เหมาะสมเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม   
๔๔. ทำาแนวทางนำาน้ำาทิ้งจากระบบบำาบัดน้ำาเสียรวมของชุมชน
 ไปใช้ประโยชน์

การตรวจสอบและควบคุมแหล่งกำาเนิด
๔๕. ปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายมลพิษทางน้ำา
๔๖. กำาหนดหลักเกณฑ์การนำาน้ำาทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
๔๗. กำาหนด/ปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายมลพิษทาง

อากาศจากแหล่งกำาเนิดสำาคัญ
๔๘. ปรับปรุงกฎระเบียบควบคุมมลพิษการขนส่งทางน้ำาและเรือ
๔๙. กำาหนดมาตรการ BMP และหลักเกณฑ์วิชาการในการ
 ควบคุมมลพิษแหล่งกำาเนิดมลพิษที่ไม่มีจุดปล่อยแน่นอน 
๕๐. นำาระบบ CEMs มาใช้
๕๑. นำาผลการติดตามตรวจสอบตาม IEE, EIA, E-HIA, COP ไปใช้ 

ในอนุมัติ อนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ

๕๒. ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับผู้ก่อมลพิษ 
 โดยให้ความสำาคัญในพื้นที่วิกฤติ
๕๓. กำาหนดให้สถานีบริการน้ำามันเชื้อเพลิงต้องติดตั้งระบบ
 ควบคุมไอระเหยน้ำามัน
๕๔. ให้ อปท. กำากับดูแลการประกอบกิจการที่อยู่ในชุมชน 
 สถานประกอบการขนาดเล็กที่เป็นกิจการที่เป็นอันตราย 
 ให้จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
๕๕. เผยแพร่หน้าที่ของหน่วยงานให้รับทราบในวงกว้าง
๕๖. ใช้กลไกเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมตรวจสอบคุณภาพ
 สิ่งแวดล้อมรอบแหล่งกำาเนิด

การตรวจสอบและควบคุมยานพาหนะ
๕๗. พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานเครื่องยนต์ คุณภาพเชื้อเพลิง 

และมาตรฐานการระบายมลพิษจากยานพาหนะ ให้ทันกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์

๕๘. พัฒนามาตรฐานการตรวจสภาพรถยนต์และเรือยนต์ประจำาปี
๕๙. ตรวจจับและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ 
 โดยเฉพาะในเขตเมือง

การจัดการปัญหาหมอกควัน
๖๐. จัดที่ดินทำากินที่เหมาะสมให้กับเกษตรกรในพื้นที่ป่า
๖๑. ส่งเสริมความร่วมมือจากชุมชนติดแนวเขตป่า 
๖๒. ดำาเนินมาตรการควบคุมการเผาในพื้นที่ทั่วไป

๖๓. ให้ผู้ประกอบการ/พ่อค้าคนกลางร่วมจัดการปัญหา
๖๔. ดำาเนินงานตามข้อตกลงอาเซียนด้านการจัดการ
 หมอกควันข้ามแดนและ ASEAN Haze-Free Roadmap

การจัดการมลพิษเชิงพื้นที่
๖๕. กำาหนดมาตรการรองรับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
 จากพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม/เขตเศรษฐกิจพิเศษ
๖๖. กำากับดูแลกิจการในพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม/
 เขตเศรษฐกิจพิเศษ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่รอบนอก
๖๗. เร่งรัดการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่วิกฤต

๖๘. วางระบบการจัดการน้ำาเสียและขยะมูลฝอย
 ในแหล่งท่องเที่ยวสำาคัญและพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
๖๙. ปรับปรุงลำาน้ำาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนน้ำา
๗๐. เพิ่มประสิทธิภาพในการโต้ตอบเหตุฉุกเฉินด้านมลพิษ
๗๑. เชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานในเชิงพื้นที่
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๒. วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๒๐ ปี
	 “ประชารัฐร่วมจัดการมลพิษ	เพื่อปกป้องคุณภาพสิ่งแวดล้อม”

๓. เป้าหมายยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๒๐ ปี 
	 “คุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐานที่กำาหนด”

๔. วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๒๐ ปี
	 ๔.๑	 ป้องกัน	ลด	และควบคุมมลพิษที่มีประสิทธิผล

	 ๔.๒	 สร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการมลพิษที่มีประสิทธิภาพ

	 ๔.๓	 พัฒนาองค์ความรู้	นวัตกรรม	และบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดการมลพิษ

	 ๔.๔	 สร้างหุ้นส่วนการมีส่วนร่วมในการจัดการมลพิษ

๕. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
	 กำาหนดตัวชี้วัดที่มีความสอดคล้องกับภาพในอนาคตที่ต้องการจะเห็น	ประกอบด้วย	มิติการลดปริมาณมลพิษ	และมิติ

ผลลัพธ์ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม	

	 ๕.๑	 มิติการลดปริมาณมลพิษ

  
ข้อมูล	

	 ค่าเป้าหมาย

	 ตัวชี้วัด	
ปีฐาน

	 ปี	พ.ศ.		 ระยะ

	 	 	 ๖๐	 ๖๑	 ๖๒	 ๖๓	 ๖๔	 ๑๐	ปี	 ๑๕	ปี	 ๒๐	ปี

 ๑.	 น้ำาเสียชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	(ร้อยละ)		 ๔๖	 ๔๖.๕	 ๔๗	 ๔๘	 ๔๙	 ๕๐	 ๖๐	 ๗๖	 ๙๓

	 ๒.	 คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

  ฝุ่นละออง	PM10	(จำานวนวันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน)         

	 	 ๒.๑	 ตำาบลหน้าพระลาน	จังหวัดสระบุรี	(ร้อยละ)	 ๗๒	 ๗๓	 ๗๔	 ๗๕	 ๗๖	 ๗๗	 ๘๐	 ๘๓	 ๘๕

	 	 ๒.๒	ภาคเหนือ	๙	จังหวัด	(ร้อยละ)	 ๘๕	 ๘๕	 ๘๖	 ๘๗	 ๘๘	 ๘๙	 ๙๐	 ๙๒	 ๙๕

  สารเบนซีน	(ความเข้มข้นในบรรยากาศลดลง)

	 	 ๒.๓		จังหวัดระยอง	(ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	 ๒.๖	 ๒.๕	 ๒.๔	 ๒.๓	 ๒.๒	 ๒.๑	 ๑.๙	 ๑.๘	 ๑.๗

	 	 ๒.๔		กรุงเทพมหานคร	(ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	 ๓.๖	 ๓.๕	 ๓.๔	 ๓.๓	 ๓.๒	 ๓.๑	 ๒.๖	 ๒.๑	 ๑.๗

	 ๓.	 ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง		 ๔๙	 ๕๕	 ๖๐	 ๖๕	 ๗๐	 ๗๕	 ได้รับการจัดการทั้งหมด

	 	 (ร้อยละ)	 	 	 	 	 	 	 ภายในปี	๒๕๖๙	

	 ๔.	 ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง		 ๐.๐๓	 ๑๐	 ๑๕	 ๒๐	 ๒๕	 ๓๐	 ได้รับการจัดการทั้งหมด

	 	 (ร้อยละ)	 	 	 	 	 	 	 ภายในปี	๒๕๗๔

	 ๕.	 มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	(ร้อยละ)	 ๖๕	 ๘๕	 ๙๐	 ๙๕	 ได้รับการจัดการทั้งหมดภายในปี	๒๕๖๓

	 ๖.	 กากอุตสาหกรรมอันตรายได้รับการจัดการถูกต้อง	 ๓๕	 ๗๐	 ๘๐	 ๙๐	 ได้รับการจัดการทั้งหมดภายในปี	๒๕๖๓ 

	 	 (ร้อยละ)

	 ๗.	 สารเคมีได้รับการกำาหนดให้เป็นวัตถุอันตราย	 ๗	 ๘	 ๙	 ๑๐	 ๑๑	 ๑๒	 ๑๗	 ๒๒	 ๒๗ 

	 	 ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือข้อตกลงความร่วมมือ 

	 	 ระหว่างประเทศ	(จำานวน) 
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	 ๕.๒	 มิติผลลัพธ์ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม	

  
ข้อมูล	

	 ค่าเป้าหมาย

	 ตัวชี้วัด	
ปีฐาน

	 ระยะเวลา

	 	 	 ๕	ปี	 ๑๐	ปี	 ๑๕	ปี	 ๒๐	ปี

	 ๑.	คุณภาพน้ำาแหล่งน้ำาผิวดินอยู่ในเกณฑ์ดี	(ร้อยละ)		 ๗๖	 ๘๐	 ๘๕	 ๙๐	 ๙๕

	 ๒.		คุณภาพแหล่งน้ำาทะเลอยู่ในเกณฑ์ดี	(ร้อยละ)	 ๘๗	 ๘๘	 ๘๙		 ๙๐	 ๙๑

	 ๓.		ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ	

	 	 (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	 	 ๒๘.๐	 ๒๕.๕	 ๒๒.๐	 ๑๘.๐	 ๑๕.๐

	 ๔.		ระดับเสียงริมถนนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	(ร้อยละ)	 ๗๐	 ๗๕		 ๘๐	 ๘๕	 ๙๐

หมายเหตุ	:	คุณภาพน้ำาเกณฑ์ดี	หมายถึง	คุณภาพน้ำาประเภทที่	๓

๖. ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดการดำาเนินงาน
	 แนวทางการดำาเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ	 ๒๐	 ปี	 จะแบ่งออกเป็น	 ๒	 ช่วงเวลา	 ช่วงที่	 ๑	 คือ														

ระยะ	๕	ปี	แรก	(พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔)	และช่วงที่	๒	คือ	ระยะหลัง	๕	ปีแรกจนถึง	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๕	-	๒๕๗๙)	โดยระยะแรก	

จะวางแนวทางการดำาเนินงานในเร่ืองที่มีความเร่งด่วน	 การเร่งแก้ไขปัญหาที่มีความวิกฤต	 จัดระบบการบริหารจัดการมลพิษ							

และมีรายละเอยีดการดำาเนินงานทีช่ดัเจนเพือ่สะดวกตอ่การนำาไปปฏิบตั	ิสว่นช่วงที	่๒	จะเปน็การวางทศิทางการดำาเนินงานจาก

ช่วง	๕	ปีแรก	และปรับเปลี่ยนไปสู่ระยะ	๒๐	ปี	ซึ่งสอดรับกับภาพในอนาคตที่ต้องการจะเห็นและการเกิดผลการดำาเนินงานและ

ผลลัพธ์ในระยะยาว	โดยยังไม่ได้ระบุรายละเอียดแนวทางการดำาเนินงานในแต่ละช่วงทุก	๕	ปี	เช่นเดียวกับช่วงที่	๑	เนื่องจาก

จะตอ้งมกีารปรับและพฒันาใหส้อดคลอ้งกบับริบทการเปลีย่นแปลงตามสถานการณ์ของโลกและของประเทศ	ตลอดจนการแกไ้ข

ปัญหา	จุดอ่อน	อุปสรรคที่เกิดจากการดำาเนินงานในช่วง	๕	ปีแรก

 สำาหรับช่วงระยะ	๕	ปีแรก	จะเรียกว่า	แผนจัดการมลพิษ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔	ซึ่งได้กำาหนดยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน 

๓	ยุทธศาสตร์	ได้แก่

	 ยุทธศาสตร์ที่	๑	การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง

	 สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งภาคอุตสาหกรรม	 ภาคเกษตรกรรม	 ภาคบริการ	 ภาคการท่องเที่ยว	 ภาคพลังงาน										

และภาคการขนส่ง	 ให้ใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่างคุ้มค่า	 ใช้เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต	 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม													

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาคประชาชนในทุกระดับมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการรักษา													

สิ่งแวดล้อม	มีจิตสำานึกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	การบริโภคและการใช้ทรัพยากรที่พอดี	

 เป้าประสงค์

	 ๑.	 ผู้ประกอบการมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดมลพิษน้อยที่สุด

	 ๒.	 มีรูปแบบและพฤติกรรมการบริโภคที่ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม
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 กลยุทธ์

	 ๑.	 พัฒนาและรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

	 ๒.	 การใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการทางสังคมจูงใจผู้ผลิต	และผู้บริโภค

	 ๓.	 ใช้สื่อประชาสัมพันธ์กระตุ้นการเปลี่ยนแปลง

	 ๔.	 การติดฉลากแสดงข้อมูลการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 ตัวชี้วัดการดำาเนินงาน

	 ๑.	 จำานวนเครื่องมือและกลไกที่ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

	 ๒.	 จำานวนโรงงานอุตสาหกรรม	 สถานประกอบการ	 เกษตรกรรม	 และแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม												 

	 	 เพิ่มมากขึ้น

	 ๓.	 จำานวนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

	 ๔.	 มีฉลากสิ่งแวดล้อมครอบคลุมประเภทสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น

	 ๕.	 ประชากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

	 ยุทธศาสตร์ที่	๒	เพิ่มประสิทธิภาพในการบำาบัด	กำาจัดของเสีย	และควบคุมมลพิษจากแหล่งกำาเนิด

	 ใหค้วามสำาคญักบัการจดัการมลพษิทีเ่กดิขึน้จากแหลง่กำาเนิด	การจดัใหม้รีะบบจดัการของเสยี	ทัง้จากภาคอตุสาหกรรม	

ภาคเกษตรกรรม	 ภาคชุมชน	 ภาคการบริการ	 ภาคการท่องเที่ยว	 ภาคพลังงาน	 ภาคการขนส่ง	 โดยครอบคลุมการจัดการ												

ทั้งขยะมูลฝอย	ของเสียอันตราย	มูลฝอยติดเชื้อ	กากอุตสาหกรรม	สารอันตราย	น้ำาเสีย	และมลพิษทางอากาศ

 เป้าประสงค์

	 ลดการระบายมลพิษจากแหล่งกำาเนิดออกสู่สิ่งแวดล้อม

 กลยุทธ์

	 ๑.	 บูรณาการทุกภาคส่วนในการกำากับดูแลและบังคับใช้กฎหมาย

	 ๒.	 เพิ่มศักยภาพการบำาบัด	กำาจัดของเสียรวม

 ตัวชี้วัดการดำาเนินงาน

	 ๑.		แหล่งกำาเนิดมีการปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

	 ๒.	 มีระบบการจัดการของเสียและมลพิษอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้น
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	 ยุทธศาสตร์ที่	๓	การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมลพิษ

	 เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษผ่านทรัพยากรมนุษย์	 องค์ความรู้	 กลไก	 กฎหมาย	 ฐานข้อมูล														

การกำาหนดนโยบาย	 การใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์	 มาตรการทางสังคม	 งานวิจัยและนวัตกรรม	 การให้ทุกภาคส่วน																				

มีส่วนร่วม	การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ	การดำาเนินการตามกฎ	 ระเบียบ	 ข้อผูกพัน	 และข้อตกลงพันธกรณี

ระหว่างประเทศ

 เป้าประสงค์

	 ๑.	 ระบบการบริหารจัดการมลพิษมีประสิทธิภาพ

	 ๒.	 ภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมร่วมขับเคลื่อนการดำาเนินงานด้านการจัดการมลพิษ	

	 ๓.	 สามารถรับมือกฎระเบียบด้านการค้า	การลงทุน	และสิ่งแวดล้อมในเวทีโลก

 กลยุทธ์

	 ๑.		บูรณาการทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการมลพิษ

	 ๒.		สร้างเครื่องมือ	กลไกที่มีความหลากหลายครอบคลุมการบริหารจัดการมลพิษ

	 ๓.		เสริมสร้างภาคีเครือข่ายการจัดการมลพิษ

	 ๔.		เพิ่มความร่วมมือกับประเทศต่างๆ	 ทั้งในระดับโลก	 ระดับภูมิภาคและอาเซียน	 ในรูปแบบการเข้าร่วมเป็นภาคี 

	 	 สมาชิกในอนุสัญญาระหว่างประเทศ	และข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นๆ	

 ตัวชี้วัดการดำาเนินงาน

	 ๑.	 มีเครื่องมือ	กลไก	ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

	 ๒.	 จำานวนภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมที่ร่วมขับเคลื่อนการดำาเนินงานด้านการจัดการมลพิษเพิ่มขึ้น

	 ๓.	 มผีลการเจรจาต่อรองในการดำาเนินการตามพนัธกรณีและความร่วมมอืระหวา่งประเทศ	ทีเ่ปน็ประโยชน์ตอ่ประเทศ
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	 รายละเอียดการดำาเนินงานในระยะ	๕	ปี	หน่วยงานรับผิดชอบ	และทิศทางการดำาเนินงานในระยะยาว	มีดังนี้

 
ระยะ	๕	ปีแรก	

	 หน่วยงาน	
ระยะ	๑๐	-	๒๐	ปี

 
แผนจัดการมลพิษ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔

	 รับผิดชอบ	
(พ.ศ.	๒๕๖๕	-	๒๕๗๙)

	 	 หลัก	 สนับสนุน	

	 ยุทธศาสตร์ที่	๑	การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง	

	 การผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๑.๑	 กำาหนดพื้นที่อุตสาหกรรมหลักของประเทศให้ชัดเจน	

ดำาเนินนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมในลักษณะ

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	(Eco	Industrial	Town)	

เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้	 กำาหนดประเภท

และจำานวนอุตสาหกรรมท่ีเป็นเป้าหมายของการพัฒนา

ใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถในการรองรับของพืน้ที	่

ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

อก. -	ทส.

-	สศช.

-	มท.

-	สกท.

-	ส.อ.ท.	

•	ย ก ร ะ ดั บ ศั ก ย ภ า พ ข อ ง ภ า ค

อุ ตสาหกรรม	 ให้ เ ป็ นมิ ต รต่ อ																	

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ใ น ทุ ก ป ร ะ เ ภ ท	

อุตสาหกรรมและทุกขนาด	 และ							

ขยายผลสู่ ระบบห่วง โซ่อุปทาน	

(Green	Supply	Chain)	

•	ขยายผลหลักการดำาเ นินงานใน

ลักษณะเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ใหก้ระจายไปตามภูมภิาคทีเ่ปน็พืน้ที่

เป้าหมายการลงทุนทางเศรษฐกิจ

•	เพิ่มการออกกฎระเบียบของประเทศ

ให้ เอื้อต่อการผลิตที่ เป็นมิตรต่อ												

สิ่ งแวดล้อม	 ส่งเสริมการลงทุน									

ภาคการผลิตและบริการที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม	(Green	Investment)	

ทั้งด้านแหล่งทุน	 เช่น	 การลงทุน									

ร่วมกัน	(co-funding)	การให้สินเชื่อ

เพื่อสิ่งแวดล้อม	 (Green	Credit)									

เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำา	 มาตรการทางภาษี	

เป็นต้น	 และการสร้างงาน	(Green	

Job)	ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	

•	พฒันาผูป้ระกอบการดำาเนินการตาม

มาตรฐานสากล	และพัฒนาต่อเนื่อง

ไปในระดับที่สูงข้ึน	 เพื่อแสดงความ

ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม	

๑.๒	 สนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการผลติของผูป้ระกอบการ

ทีต่อ้งการเพ่ิมประสทิธภิาพการใช้ทรัพยากร	พลงังาน	

ลดของเสีย	 นำาของเสียหรือวัสดุผลพลอยได้จาก

กระบวนการผลติกลบัมาใช้ใหม	่การจดัการผลติภณัฑ์

และบรรจุภัณฑ์เมื่อเสื่อมสภาพ

อก. -	ส.อ.ท.

-	สกท.	

๑.๓	 ลดการใช้สารเคมีอันตรายโดยส่งเสริมการใช้เทคนิค

ที่ดีที่สุด	 (Best	 Available	 Techniques:	 BAT)														

และแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด	 (Best	

Environmental	Practices:	BEP)	 หรือการใช้สาร

ทดแทนสารเคมีที่มีความปลอดภัยมากกว่าใน

กระบวนการผลิต

อก. -	ส.อ.ท.	

๑.๔	 ส่งเสริมการออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม	(Eco-Design)	 ให้มีอายุการใช้งาน				

นานข้ึน	 นำากลับมาใช้ซ้ำาได้หลายคร้ัง	 กำาหนดให้							

การผลิตสินค้ามีส่วนประกอบจากวัสดุ รีไซเคิล										

เพิ่มมากข้ึน	 โดยเฉพาะวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้						

ในธรรมชาติ	 ไม่มีสารพิษ/สารอันตรายตกค้างหรือ	

เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

อก. -	วท.

-	วช.

-	สกว.

-	สกท.

-	ส.อ.ท.	

๑.๕	 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนของเสียจากกระบวนการผลิต

ระหว่างโรงงานอุตสาหกรรม	 (Waste	Exchange	

System)	 และพัฒนาเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มี

กระบวนการผลิตเช่ือมโยงกัน	 เพื่อลดของเสียให้							

เหลือน้อยที่สุด

อก. ส.อ.ท.	
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ระยะ	๕	ปีแรก	

	 หน่วยงาน	
ระยะ	๑๐	-	๒๐	ปี

 
แผนจัดการมลพิษ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔

	 รับผิดชอบ	
(พ.ศ.	๒๕๖๕	-	๒๕๗๙)

	 	 หลัก	 สนับสนุน 

•	สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาค

เอกชนและประชาชนในกระบวนการ

ทำาธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยั่งยืน	 เพื่อให้เกิดการแบ่งปันและ					

เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมและ								

สิ่งแวดล้อม

•	สร้างมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมของ

ประเทศ	 เพื่อกระตุ้นภาคการผลิต

และ เ กิดการป รับ ตั ว ในการ ใ ช้

ทรัพยากรใหเ้กดิความคุม้คา่	ลดการ

สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม	 และมี

ความรับผิดชอบต่อสังคม

•	ออกกฎหมายรองรับฉลากสนิคา้และ

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	

และกำาหนดหน่วยงานรับผิดชอบ

เฉพาะ

•	ศึกษาวิจัยระบบการประเมินวัฎจักร

ชีวิตของผลิตภัณฑ์	 และจัดทำาคลัง

ข้อมูลวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เพื่อ

ประโยชน์ในการกำาหนดประเภท

ฉลากสิ่งแวดล้อม

๑.๖	 ส่งเสริมและพัฒนากฎระเบียบควบคุมการนำาเข้า										

สง่ออกเศษวสัดรีุไซเคิล	และคณุภาพวัตถดุบิจากวสัดุ

ใช้แล้ว

๑.๗	 ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เป็นแรงจูงใจ	 ได้แก่								

ลดภาษีเครื่องจักรอุปกรณ์ให้กับผู้ผลิตสินค้า	ลดภาษี

เงินได้นิติบุคคล	 จัดทำาโปรแกรมส่งเสริมการลงทุน	

เพื่อให้สามารถแข่งขันกับสินค้าปกติในตลาดได้	และ

เปน็แรงจงูใจใหผู้บ้ริโภคหนัมาซือ้สนิค้าทีเ่ปน็มติรตอ่

สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

๑.๘	 กำาหนดมาตรฐานรับรองสนิคา้และผลติภัณฑท์ีเ่ปน็มติร	

ต่อสิ่งแวดล้อม	 กำาหนดฉลากสินค้าและผลิตภัณฑ์	

และให้เพิ่มคำาแนะนำาขั้นตอน	วิธีการทิ้ง	จุดทิ้ง	หรือ

การกำาจัดซากผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

๑.๙	 กำาหนดใหมี้หน่วยงานใหก้ารรับรองฉลากสิง่แวดลอ้ม	

(Eco-Labeling)	 เพื่อส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 ผ่านการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า

และบริการที่ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม	 (Green													

Procurement)

๑.๑๐	ใหส้ำานักงานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม	(สมอ.)	

ยกระดับมาตรฐานทั่วไปที่ควบคุมปริมาณปรอท										

ในผลิตภัณฑ์	 ให้เป็นมาตรฐานเชิงบังคับ	 เพื่อให้												

ผู้ประกอบการปฏิบัติให้สอดคล้องกับอนุสัญญา														

มินามาตะว่าด้วยปรอท

๑.๑๑	สื่อสารประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม												

ที่ได้ รับรางวัลการประกอบกิจการที่ เป็นมิตรต่อ												

สิ่งแวดล้อม	 ยกย่องเชิดชูให้มีการรับรู้ในวงกว้าง									

เพื่อเป็นแรงจูงใจต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรม	

 

พณ.อก.

อก. -	กค.

-	สกท.

-	ทส.

อก. -	ทส.

-	ส.อ.ท.

สมอ. -	ทส.

-	สถาบัน

สิ่งแวดล้อม

ไทย

สมอ.

-	กปส.

-	อก.

-	ทส.

-	พณ.
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ระยะ	๕	ปีแรก	

	 หน่วยงาน	
ระยะ	๑๐	-	๒๐	ปี

 
แผนจัดการมลพิษ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔

	 รับผิดชอบ	
(พ.ศ.	๒๕๖๕	-	๒๕๗๙)

	 	 หลัก	 สนับสนุน 

การผลิตภาคเกษตรกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๑.๑๒	พัฒนาสินค้าเกษตรทั้งการเพาะปลูก	 การปศุสัตว์	

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา	 และอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร								

ให้มีกระบวนการผลิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม													

ภายใต้วิ ธีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี	 (Good											

Agricultural	Practice:	GAP)	โดยเป็นมาตรฐานเชิง

สมัครใจในระยะแรก

๑.๑๓	ออกนโยบายใหส้นิคา้เกษตรทีเ่ปน็เปา้หมายสำาคญัของ

ประเทศทำาการเกษตรโดยใช้วิธีปฏิบัติทางการเกษตร

ที่ดี	 (GAP)	 เพื่อลดการเกิดมลพิษจากการทำา	

การเกษตรและป้องกันการกีดกันทางการค้า

๑.๑๔	ผลิตสินค้าเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ตามแนวทาง	

การบริหารจัดการเขตความเหมาะสมสำาหรับการ							

ปลกูพชืเศรษฐกจิสำาคัญ	(Zoning)	และไมส่ง่ผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อม	เช่น	ไม่ทำาการเกษตรบนพื้นที่ต้นน้ำา

๑.๑๕	ลดการใช้สารเคมีอันตรายโดยส่งเสริมการใช้เทคนิค								

ที่ดีที่สุด	 (Best	Available	 Techniques:	 BAT)														

และแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด	 (Best	

Environmental	Practices:	BEP)	 หรือการใช้สาร

ทดแทนสารเคมีที่มีความปลอดภัยมากกว่าใน											

การเพาะปลูก

๑.๑๖	ถอดบทเรียน	Smart	Farmer	 ต้นแบบด้านการลด								

การใช้สารเคมีทางการเกษตร	 นำาไปขยายผลและ								

เผยแพร่ไปใช้ในการปฏิบัติ

๑.๑๗	กำาหนดมาตรฐานรับรองสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อ							

สิ่งแวดล้อม	 และกำาหนดฉลากเคร่ืองหมายคุณภาพ

สินค้าเกษตรเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

 

กษ. ทส. • พฒันาเทคโนโลยเีกีย่วกบัการเพาะปลกู 

การปศุสัตว์	 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา	และ

อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร	 ภายใต้

วิ ธีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี	

(Good	Agricultural	Practice:	GAP)	

ระบบการควบคุมความปลอดภัย	

ของอาหารที่มีผลต่อความปลอดภัย

ของผู้บริโภค	(Hazard	Analysis	and	

Critical	Control	Points:	HACCP)	

และหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการ

ผลิตอาหาร	(Good	Manufacturing	

Practice:	GMP)	 ตลอดห่วงโซ่	

(Green	Supply	Chain)	 โดยให้มี

มาตรฐานความปลอดภัยทีส่งูข้ึนและ

ไ ร้มลพิษ	 และยกระดับให้ เป็น

มาตรฐานเชิงบังคับ

•	มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยน

จากระบบการผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภัย	 หรือวิธีการปฏิบัติทาง	

การเกษตรที่ดี	(Good	Agricultural	

Practice:	GAP)	 เข้าสู่ระบบเกษตร

อินทรีย์	 หรือออร์แกนิก	(Organic)	

เพื่อยกระดับผลผลิตให้ได้คุณภาพ

และมีความปลอดภัยข้ึน	 โดยไม่ใช้						

ปุย๋เคม	ีสารเคม	ีและลดการใช้ปจัจยั

การผลิตจากภายนอก	ซึ่งจะช่วยลด

ต้นทุน	 ส่ งผลดี ต่อสุขภาพของ

เกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภค	รวมถึง

ยังช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้า

กษ. พณ.

กษ. -	มท.

-	ทส.

กษ. ทส.

กษ. ทส.

กษ. -	ทส.

-	พณ.
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ระยะ	๕	ปีแรก	

	 หน่วยงาน	
ระยะ	๑๐	-	๒๐	ปี

 
แผนจัดการมลพิษ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔

	 รับผิดชอบ	
(พ.ศ.	๒๕๖๕	-	๒๕๗๙)

	 	 หลัก	 สนับสนุน 

•	ส ร้างสินค้ า เกษตรประ เภทที่ มี 									

การบริโภคในชีวิตประจำาวันให้เป็น

สิ นค้ าที่ เ ป็ นมิ ตรต่ อสิ่ ง แวดล้ อม												

ไ ร้ ส า รตก ค้ า ง ใ นผลิ ตภัณฑ์ ใ น													

สิ่งแวดล้อมและในร่างกาย	

• พฒันามาตรฐานและฉลากเคร่ืองหมาย	

คุณภาพสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อ					

สิง่แวดลอ้ม	ใหเ้ปน็มาตรฐานในระดบั	

อาเซียนและระดับสากล

๑.๑๘	สื่อสารประชาสัมพันธ์ เกษตรกรที่ ได้ รับรางวัล

การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 ยกย่องเชิดชูให้

มีการรับรู้ในวงกว้าง	เพื่อเป็นแรงจูงใจต่อเกษตรกร

 

-	กปส.

-	กษ.

-	ทส.	

-	พณ.

การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๑.๑๙	กำาหนดปริมาณนักทอ่งเทีย่วใหเ้หมาะสมกบัศักยภาพ

ของแหล่งท่องเที่ยวและระบบการจัดการด้าน																						

สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว	 เร่ิมจากแหล่งท่องเที่ยว	

ที่มีความอ่อนไหว	เช่น	อุทยานแห่งชาติ	พื้นที่เกาะ

๑.๒๐	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้ผู้ประกอบการ	

บุคลากรและผู้ ที่ เ กี่ ยว ข้องด้ านการท่อง เที่ ยว																		

มีกระบวนการดำาเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	

ได้แก่	การใช้ทรัพยากร	เช่น	น้ำา	ไฟฟ้า	พลังงาน	ลด

การเกิดของเสีย	เช่น	น้ำาเสีย	มลพิษทางอากาศ	ขยะ	

วัสดุ	บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้ว	และให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้

รับการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม

๑.๒๑	จัดทำาข้อควรปฏิบัติ	 (Do	and	Don’t)	 สำาหรับ															

นักท่องเที่ยวที่ต้องดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว	 เช่น										

ไม่ทิ้งขยะในทะเล	 ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย														

ลดการใช้วสัดทุีเ่ปน็อันตรายต่อสิง่แวดลอ้ม	อาท	ิโฟม	

ถุงพลาสติก	 ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	

และสื่อสาร	 ให้ข้อมูลคำาแนะนำาแก่นักท่องเที่ยว												

ในการปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติดังกล่าว	 ผ่านธุรกิจ			

นำาเที่ยวและมัคคุเทศก์

ทส. -	มท.

-	อปท.

-	กก.

•	พัฒนาการจัดการแหล่งท่องเที่ยว					

ทุกระดับในประเทศให้มีคุณภาพ									

ในรูปของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ				

หรือการท่องเที่ยวที่ เป็นมิตรต่อ										

สิ่งแวดล้อม	 (Ecotourism)	 และ											

ไม่ส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม									

โดยชุมชนสามารถบริหารจัดการ							

เองได้

•	กำาหนดกฎระเบียบเพื่อให้แหล่ง							

ท่อง เที่ ยวและบริการท่อง เที่ ยว											

รูปแบบใหม่ๆ 	ดำาเนินการตามมาตรฐาน	

การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 และ								

ยกระดับให้เป็นมาตรฐานเชิงบังคับ

กก. -	ทส.

-	อปท.

-	สทท.

-	สทน.

กก. -	กปส.

-	อปท.

-	สทท.	

-	สทน.
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ระยะ	๕	ปีแรก	

	 หน่วยงาน	
ระยะ	๑๐	-	๒๐	ปี

 
แผนจัดการมลพิษ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔

	 รับผิดชอบ	
(พ.ศ.	๒๕๖๕	-	๒๕๗๙)

	 	 หลัก	 สนับสนุน 

๑.๒๒	ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เปน็แรงจงูใจผูป้ระกอบการ 

บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว	 ได้แก่								

จัดทำาโปรแกรมส่งเสริมการลงทุน	 ลดภาษีเงินได้

นิติบุคคล	 อัตราเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำา	 เพื่อให้สามารถ

แข่งขันกับธุรกิจบริการท่องเที่ยวปกติในตลาดได้										

และเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาเลือกใช้บริการที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

๑.๒๓	พฒันามาตรฐานการทอ่งเทีย่วไทย	(อาท	ิแหลง่ทอ่งเทีย่ว	

เชิงเกษตร	แหลง่ทอ่งเทีย่วประเภทชายหาด	ร้านอาหาร 

เรือรับจา้งนำาเทีย่ว	ธุรกจินำาเทีย่ว	มคัคเุทศก์)	ทีค่ำานึง

ถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี	และผลักดันไปสู่

การรับรองมาตรฐานในระดับภูมิภาคอาเซียนและ

ระดับสากล

๑.๒๔	สื่อสารประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและสถาน

ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับรองมาตรฐานการ								

ทอ่งเทีย่วไทย	เช่น	การจดัทำาทำาเนียบนาม	การมอบรางวลั 

ประกาศนียบตัร	การประชาสมัพนัธ์ทัง้ในระดบัประเทศ	

และต่างประเทศ

กก. -	กค.	

-	สกท.

-	ทส.

กก. -	ทส.

-	สทท.

-	สทน.

กปส.

การคมนาคมขนส่งและการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๑.๒๕	ใช้มาตรการลดปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคลที่วิ่งในพ้ืนที่

การจราจรหนาแน่น	เช่น	การจัด	Zoning	เพื่อควบคุม

ปริมาณการจราจรเฉพาะพื้นที่	 การลดพื้นที่จราจรที่			

แบง่ใหก้บัรถยนตส์ว่นบคุคล	การควบคมุสมรรถนะของ

เครื่องยนต์	(Performance)

๑.๒๖	ยกระดับการผลิตยานพาหนะให้รองรับการยกระดับ

มาตรฐานการควบคุมการระบายมลพิษและคุณภาพ

น้ำามันเช้ือเพลิง	 ซึ่งกำาหนดให้รถยนต์ใหม่ประเภท

รถยนต์เบนซินขนาดเล็กตามมาตรฐาน	 EURO	 6												

รถจักรยานยนต์และรถยนต์ดี เซลขนาดเล็กตาม

มาตรฐาน	 EURO	5	 รถยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ตาม

มาตรฐาน	EURO	4	 และคุณภาพน้ำามันเชื้อเพลิงตาม

มาตรฐาน	EURO	5

-	คค.	

-	สตช.

-	มท.

-	อปท.

•	พฒันาเทคโนโลยขีองเคร่ืองยนตแ์ละ

คุณภาพเช้ือเพลิงท่ีใช้ในการคมนาคม

ทั้งทางบก	 ทางน้ำา	 และทางอากาศ		

ให้เกิดมลพิษต่ำาและเป็นมิตรกับ							

สิ่งแวดล้อม	

•	ยกระดับการผลิตยานพาหนะให้

รองรับมาตรฐานสากล	 โดยรถยนต์

ดี เ ซลขนาด เล็ ก ให้ เ ป็ น ไปตาม

มาตรฐานเทียบเท่า	EURO	6	 และ

รถยนต์ขนาดใหญ่ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานเทียบเท่า	EURO	4/5/6

อก. -	วช.

-	สถาบัน

ยานยนต์

-	กลุ่มอุต

สาหกรรม

ยานยนต์
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ระยะ	๕	ปีแรก	

	 หน่วยงาน	
ระยะ	๑๐	-	๒๐	ปี

 
แผนจัดการมลพิษ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔

	 รับผิดชอบ	
(พ.ศ.	๒๕๖๕	-	๒๕๗๙)

	 	 หลัก	 สนับสนุน 

๑.๒๗	สนับสนนุการผลติยานพาหนะทีเ่ปน็มิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม	

โดยต่อยอดการใช้ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ตามค่า

คาร์บอนไดออกไซด์ให้ครอบคลุมมลพิษอื่น	 การได้รับ

ฉลากรับรอง	 การลดภาษียานพาหนะที่เป็นมิตรต่อ									

สิ่งแวดล้อม	 ให้ภาครัฐเป็นผู้นำาในการจัดซื้อจัดจ้าง							

ยานยนต์ทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม	เพือ่สง่เสริมการผลติ

เชิงพาณิชย์

๑.๒๘	สนับสนุนงบประมาณจัดทำาสนามทดสอบระดับเสียง

ยานพาหนะใหม่ขณะวิ่ง	การเตรียมเครื่องมือ	อุปกรณ์	

และบุคลากรในการปฏบัติงาน	และการรับรองแบบรถ

ด้านระดับเสียงรถขณะวิ่ง	 เพื่อส่งเสริมการผลิตและ							

ใช้ยานพาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๑.๒๙	สนับสนุนให้เกิดการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	

เช่น	 จัดสร้างทางจักรยาน	 พัฒนาและยกระดับ

มาตรฐานระบบขนส่งมวลชน	 ทางเดินเท้าที่สะดวก	

สะอาด	ปลอดภยั	จดัระบบการขนสง่มวลชนทีด่	ีสะดวก	

เข้าถึงง่าย	 มีจุดเช่ือมต่อสู่ระบบการเดินทางอื่น	 และ			

จัดสภาพแวดล้อมที่สะดวกต่อการเดินทางที่ไม่ใช้

เครื่องยนต์

๑.๓๐	ปรับปรุงถนนให้มีความเรียบ	เพื่อลดการกระแทกจาก

การขับข่ีที่ทำาให้เกิดเสียงดัง	 และพัฒนามาตรฐาน

สำาหรับถนนสร้างใหม่ในพื้นที่ที่มีปัญหาเฉพาะด้าน							

เช่น	 พื้นที่ที่มีกิจกรรมการขนส่ง	 การขนถ่าย	 หรือ								

การก่อสร้างหนาแน่น

๑.๓๑	จัดทำาทำาเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ				

ของภาคการขนส่ง	(Pollution	Release	and	Transfer	

Registers:	PRTR)	โดยหน่วยงานราชการเป็นผู้ประเมิน

หรือคาดประมาณการปลดปลอ่ยและเคลือ่นยา้ยมลพษิ	

เพื่อใ ช้ในการวางแผนและกำาหนดมาตรการใน														

การป้องกัน

•	ใหม้กีารดำาเนนิงานอย่างเปน็รูปธรรม

ในการลดปริมาณการใช้รถยนต์						

สว่นบคุคล	ใช้ยานพาหนะทีม่มีลพษิต่ำา 

ปรับปรุงพฤติกรรมการขับข่ี	 สร้าง

ทาง เลื อก ในการ เดิ นทา งด้ ว ย											

การขนส่งสาธารณะ	เพ่ิมการใช้จักรยาน

และการเดินในระยะทางไม่ไกล

•	ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่								

มาแทนการดำาเนินกิจกรรมในชีวิต

ประจำาวัน	 การประกอบธุรกิจ	 และ

การทำางาน	เพื่อลดการเดินทาง

•	ใช้กลไกทางด้านราคา	 เพื่อจูงใจ									

ให้ประชาชนใช้พลังงานสะอาด	

พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น 	 แ ล ะ เ พิ่ ม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานทั้งใน

ภาคการผลิตไฟฟ้า	คมนาคม	ขนส่ง	

อตุสาหกรรม	เกษตรกรรมและการใช้	

ในครัวเรือน	เพือ่ลดการระบายมลพษิ 

การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกทีส่ง่ผลตอ่

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

•	พฒันาระบบการก่อสร้าง	การใช้งาน	

การบำารุงรักษา	 การปรับปรุง	 และ

การทำาลายเมื่อเลิกใช้	 เพื่อส่งเสริม

การเปน็อาคารทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 

(Green	Building)	 ตลอดวงจรอายุ

อาคาร	(Life	Cycle)

กค. ทส.

สงป. คค.	

คค. -	มท.	

-	อปท.

คค. -	มท.	

-	อปท.

คค. ทส.
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ระยะ	๕	ปีแรก	

	 หน่วยงาน	
ระยะ	๑๐	-	๒๐	ปี

 
แผนจัดการมลพิษ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔

	 รับผิดชอบ	
(พ.ศ.	๒๕๖๕	-	๒๕๗๙)

	 	 หลัก	 สนับสนุน 

๑.๓๒	สนับสนุนการใช้เช้ือเพลิงสะอาดสำาหรับยานพาหนะ	

เช่น	 ไบโอดีเซล	 พลังงานไฮโดรเจน	 การปรับปรุง

คุณภาพน้ำามันเชื้อเพลิง	และให้ใช้เทคโนโลยีถ่านหิน

สะอาด	(Clean	Coal	Technology)	เพื่อลดการเกิด

มลพิษ

๑.๓๓	กำาหนดมาตรการในการป้องกันและควบคุมมลพิษที่

เข้มงวดสำาหรับโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินและพลังงาน

ทดแทน	เช่น	ก๊าซธรรมชาติ	ขยะชีวมวล	ยางรถยนต์	

เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย	

๑.๓๔	กำาหนดมาตรการหรือระบบรองรับการกำาจัด													

ซากผลิ ต ภัณฑ์ประ เภทแบต เตอ ร่ีที่ เ กิ ดจาก																	

การสนับสนุนการใช้รถไฟฟ้า	รถ	Hybrid	ผลิตภัณฑ์

จากการใช้พลังงานทดแทน	 เช่น	 แผง	Solar	cell										

ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

๑.๓๕	พัฒนามาตรฐานอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม								

ทั้งด้านการจัดการของเสีย	การใช้น้ำา	พลังงาน	การใช้	

วสัดทุดแทนทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม	(กรณีปรับปรุง/

ซ่อมแซมอาคาร)	และสนับสนุนการใช้มาตรฐานการ

อนุรักษ์พลังงานในอาคาร	(Building	Energy	Code)	

เป็นลำาดับแรก

พน. ทส.

พน. ทส.

อก. -	ทส.

-	ส.อ.ท.

พน. -	วสท.

-	สวสท.

การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๑.๓๖	เพิม่การกระตุน้จติสำานึกใหเ้กิดความตระหนักในภาครัฐ 

เอกชน	และประชาชนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

และเกิดค่านิยมการใช้ชีวิตประจำาวันในการบริโภค							

ให้มีความพอดี	ประหยัด	ไม่ฟุ่มเฟือย

๑.๓๗	ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลทางสื่อวิทยุ	โทรทัศน์	

และสื่อออนไลน์	(Social	Media)	 รวมทั้ง	Mobile	

Application	 เพื่อสร้างกระแสให้เกิดค่านิยมใน									

การบริโภคและการเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กปส.

กปส.

-	ทส.	

-	สมาคม

ผู้สื่อข่าว	

และสื่อ	

มวลชน

-	ทส.	

-	สมาคม

ผู้สื่อข่าว	

และสื่อ	

มวลชน

•	ปลูกฝังค่านิยมการบริโภคที่มีความ

พอดี	ประหยัด	ไม่ฟุ่มเฟือย	ให้เป็น

เร่ืองทันสมัย	 มีคุณค่า	 และสังคม

ใหก้ารยกยอ่ง	จนกลายเปน็วฒันธรรม 

ของประเทศ	

• สร้างการตัดสนิใจกับผู้บริโภคใหเ้ลอืก	

ซ้ือสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ						

สิง่แวดลอ้ม	โดยการแสดงตราคณุภาพ	

ห รื อกา ร ติดฉลากสิ่ ง แ วดล้ อม									

(Eco-	Labeling)	การแสดงคณุสมบตัิ

ของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ											

สิ่งแวดล้อม
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ระยะ	๕	ปีแรก	

	 หน่วยงาน	
ระยะ	๑๐	-	๒๐	ปี

 
แผนจัดการมลพิษ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔

	 รับผิดชอบ	
(พ.ศ.	๒๕๖๕	-	๒๕๗๙)

	 	 หลัก	 สนับสนุน 

• ออกเคร่ืองมอืประเภทตา่งๆ	เปน็ลำาดบั 

เพือ่ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมการบริโภค

ทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้มในระยะยาว	

เช่น	ภาษีสิ่งแวดล้อม	ค่าธรรมเนียม

ผลติภณัฑ	์การใช้กลไกราคาทีแ่ตกตา่ง 

•	สร้างเครือข่ายผู้บริโภคที่เป็นมิตร							

ต่อสิ่งแวดล้อมและสื่อสารต่อสังคม	

ในเชิงรุก	 เกี่ยวกับความใส่ใจและ

ความตระหนักต่อสิง่แวดลอ้มทีม่สีว่น

สัมพันธ์กับสุขภาพของประชาชน	

เพือ่กระตุน้ใหเ้กิดความนิยมในสนิคา้

และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

•	สร้างตราคุณภาพ	(Brand)	 สินค้าที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือสินค้า								

สเีขียวระดบัประเทศ	(Eco-Labeling)	

ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและมีความ

เปน็เอกลกัษณ์	เพือ่สนับสนุนการเกดิ

สินค้าสีเขียวและสร้างตลาดสำาหรับ

สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	

•	ใชก้ฎระเบียบการจดัซือ้จดัจา้งทีเ่ปน็

มิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของภาครัฐ							

ส ร้างตลาดสินค้ าและบ ริการที่ 									

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ใหญ่ข้ึน			

ทั้งด้านปริมาณและมูลค่า	 เพื่อเป็น

กลไกสำาคัญให้เกิดการลงทุนในภาค

เอกชน	และมสีนิคา้ในทกุระดบัราคา

ให้กับประชาชน

๑.๓๘	กำาหนดพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ให้กับประชาชนในประเทศ	 อาทิ	 การใช้น้ำาและไฟฟ้า

อย่างประหยัด	 ลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง												

ใช้บริการระบบขนส่งมวลชน	 การขนส่งระบบราง													

ใช้จักรยาน	การเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์	ใช้รถยนต์ที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือที่มีมลพิษต่ำา	เช่น	รถ	Eco	

Car	 รถ	 Hybrid	 เลือกซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์และ												

การบริการ	 โดยดูจากการติดฉลากสิ่งแวดล้อม	

(Eco-Labeling)	 และปฏิบัติตามคำาแนะนำาข้ันตอน	

วธีิการทิง้	จดุทิง้	หรือการกำาจดัซากผลติภณัฑท์ีถู่กตอ้ง 

ลดการใช้วสัดทุีเ่ปน็อนัตรายตอ่สิง่แวดลอ้ม	เช่น	โฟม	

ถุงพลาสติก

๑.๓๙	ออกนโยบายรัฐบาลเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเข้าสู่

พฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 และ

เลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	

เช่น	นำาใบเสร็จมาลดภาษี	จัดโปรแกรมส่งเสริมการซื้อ	

และใช้บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 ออกบัตร			

สะสมแตม้	หรือบตัรสเีขียว	(Green	dot,	Green	card)

๑.๔๐	ให้ภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 เป็นผู้นำาในการจัดซื้อจัดจ้าง

สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	(Green	

Public	Procurement)	เพื่อสร้างตลาดสินค้า

๑.๔๑	แกไ้ขระเบยีบวา่ดว้ยการพสัด	ุเพือ่อำานวยความสะดวก	

หน่วยงานราชการในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ

บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 และเพิ่มรายการ

สินค้าและบริการให้อยู่ในบัญชีแสดงสินค้ามากขึ้น

ทส. สศช.	

ทส. -	กค.

-	พณ.

กค. -	พณ.

-	ทส.

นร. -	กค.

-	ทส.
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ระยะ	๕	ปีแรก	

	 หน่วยงาน	
ระยะ	๑๐	-	๒๐	ปี

 
แผนจัดการมลพิษ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔

	 รับผิดชอบ	
(พ.ศ.	๒๕๖๕	-	๒๕๗๙)

	 	 หลัก	 สนับสนุน 

ยุทธศาสตร์ที่	๒	เพิ่มประสิทธิภาพในการบำาบัดกำาจัดของเสีย	และควบคุมมลพิษจากแหล่งกำาเนิด 

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	ของเสียอันตรายชุมชน	และมูลฝอยติดเชื้อ

๒.๑	 กำาจัดขยะมูลฝอยตกค้างและฟื้นฟูประสิทธิภาพ								

สถานที่กำาจัดขยะมูลฝอยเดิม

๒.๒	 กำาหนดให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง											

ทีบ่า้นเรือนและอาคาร	โดยเฉพาะการแยกขยะอนิทรีย์

และของเสยีอนัตราย	และองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

ดำาเนินการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและของเสีย

อันตรายชุมชนแบบแยกประเภท

๒.๓	 จัดระบบผู้คัดแยกขยะมูลฝอยรายย่อย	 (ซาเล้ง)									

ร้านคา้ของเกา่และเครือข่ายกจิกรรมรีไซเคลิชุมชน	และ	

ตลาดนัดรีไซเคิล	กำาหนดมาตรฐานการประกอบการ	

การออกใบอนุญาต	และกำากับดูแลให้ถูกสุขลักษณะ

๒.๔	 จัดให้มีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย	(Transfer	Station)	

สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล	เพื่อ

รวบรวมขยะมลูฝอยรอการขนสง่ไปยงัศนูยก์ำาจดัขยะ

มูลฝอยรวม	 ส่วนพื้นที่ที่ไม่สามารถส่งขยะมูลฝอย											

ไปกำาจดัยงัศนูยก์ำาจดัขยะมลูฝอยรวม	อาท	ิพืน้ทีเ่กาะ	

พืน้ทีส่งู	พืน้ทีห่บุเขา	ใหจ้ดัการและกำาจดัขยะมลูฝอย

แยกเฉพาะในพื้นที่ตนเอง	(Stand	Alone)	 โดยเน้น	

การลด	 คัดแยก	 และนำาขยะมูลฝอยกลับไปใช้

ประโยชน์ให้มากที่สุด

๒.๕	 จัดให้มีศูนย์กำาจัดขยะมูลฝอยรวม	 โดยใช้เทคโนโลยี

แบบผสมผสานอย่างเหมาะสม	 เช่น	 ระบบคัดแยก	

ระบบหมักปุ๋ย	 การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล	

สำาหรับการนำาขยะมูลฝอยมาแปรรูปเปน็พลงังาน	เช่น	

การผลติไฟฟา้	การผลติกา๊ซชีวภาพ	(Biogas)	เปน็ตน้	

ให้เป็นผลพลอยได้และเป็นแรงจูงใจให้เอกชนเข้ามา

ร่วมลงทุน

•	เพิม่ศกัยภาพการจดัการขยะมลูฝอย

ตามกระบวนการไหลเวียน	 (Mass	

Flow)	ของขยะมลูฝอยในประเทศไทย	

โดยมีการลดปริมาณขยะมูลฝอย							

ต่อคน	มีการคัดแยกขยะเต็มรูปแบบ	

และสามารถกำาจัดขยะที่ปลายทาง	

ได้ทั้งหมด

•	ลดขยะอาหาร	 (Food	Waste)								

ตลอดทั้ งห่วงโซ่อุปทาน	 ตั้ งแต่ 								

การผลติ/เก็บเก่ียว	การจดัเก็บ/ขนสง่	

การแปรรูป/บรรจ	ุการกระจายสนิคา้

สู่ตลาด	 และการบริโภคในทุกระดับ	

และสามารถนำาอาหารส่วนเกินไป

จัดสรรแบ่งปันส่วนรวมได้

•	สร้างและพัฒนาระบบรองรับซาก

ผลิ ต ภัณฑ์ เ ค ร่ื อ ง ใ ช้ ไฟฟ้ า และ

อิ เ ล็ กท รอ นิ กส์ ที่ จ ะมี แนว โ น้ ม										

เพิ่มมากยิ่งข้ึนในอนาคต	 ภายใต้

นโยบายดิจิทัลไทยแลนด์	 หรือ										

ไทยแลนด์	4.0

•	พฒันานวตักรรมการผลติบรรจภุณัฑ์

ที่ย่อยสลายง่าย

-	มท.

-	อปท.

-	มท.

-	อปท.

ทส.

-	อปท.

-	สตช.	

-	มท.

-	ทส.

-	มท.

-	อปท.

-	ทส.

-	สกถ.

-	มท.

-	อปท.

-	ทส.	

-	สกถ.
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ระยะ	๕	ปีแรก	

	 หน่วยงาน	
ระยะ	๑๐	-	๒๐	ปี

 
แผนจัดการมลพิษ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔

	 รับผิดชอบ	
(พ.ศ.	๒๕๖๕	-	๒๕๗๙)

	 	 หลัก	 สนับสนุน 

๒.๖	 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(อปท.)	จัดให้มีระบบ

กำ าจั ดสิ่ ง ป ฏิกู ลที่ ถู กสุ ขลั กษณะตามแนวคิ ด																	

การสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน	(Sustainable	Sanitation)	

หรือใหน้ำาไปกำาจดัใน	อปท.	อืน่ทีมี่ระบบ	และกำาหนด

ให้ภาคเอกชนที่ประกอบกิจการรับกำาจัดสิ่งปฏิกูล							

ส่งไปกำาจัดท่ีระบบของ	อปท.	เพ่ือป้องกันการลักลอบท้ิง  

ในพื้นที่สาธารณะ

๒.๗	 กำาหนดมาตรการลดขยะอาหาร	(Food	Waste)	ตัง้แต่

การบริโภคในครัวเรือน	 ธุรกิจบริการเกี่ยวกับอาหาร	

และการกำาจัด	 โดยเฉพาะในเมืองใหญ่และแหล่ง						

ท่องเที่ยว

๒.๘	 กำาหนดให้มีจุดรวมของเสียอันตรายชุมชนในทุก

หมู่บ้าน/ชุมชน	 และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด	

(รวมถงึเทศบาลทีม่คีวามพร้อม)	จดัตัง้สถานทีร่วบรวม	

ของเสียอันตรายชุมชนของจังหวัด	 และส่งไปกำาจัด			

ในสถานที่กำาจัดอย่างถูกต้อง

๒.๙	 ให้ภาคเอกชนมีระบบการเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์								

เม่ือหมดอายุการใช้งาน	 ตั้งแต่การเก็บรวบรวม								

การรีไซเคิล	 และการบำาบัดกำาจัดอย่างปลอดภัยต่อ				

สิ่งแวดล้อม	 ตามหลักการขยายความรับผิดชอบของ

ผู้ผลิต	(Extended	Producer	Responsibility:	EPR)

๒.๑๐	จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้	

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	 เนื่องจากซากผลิตภัณฑ์										

มีหลายประเภท	 และมีการจัดการที่สลับซับซ้อน							

แตกต่างกัน	 โดยสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามี													

ส่วนร่วมในการจัดตั้งและดำาเนินงาน

-	มท.

-	อปท.

สธ.

-	สธ.

-	ทส.

-	สมาคม

ผู้ค้าปลีก

ไทย

-	มท.

-	อปท.

-	ทส.	

-	สธ.

-	ส.อ.ท.

-	ภาค

เอกชน

-	ทส.	

-	อก.

-	อปท.

ทส. -	อก.

-	ส.อ.ท.

-	ภาค

เอกชน
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ระยะ	๕	ปีแรก	

	 หน่วยงาน	
ระยะ	๑๐	-	๒๐	ปี

 
แผนจัดการมลพิษ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔

	 รับผิดชอบ	
(พ.ศ.	๒๕๖๕	-	๒๕๗๙)

	 	 หลัก	 สนับสนุน 

๒.๑๑	เพิ่มการจัดต้ังศูนย์กำาจัดของเสียอันตรายชุมชน	

โรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้	

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และวัสดุรีไซเคิลอื่นที่ได้

มาตรฐาน	 โดยให้กระจายครอบคลุมทุกภูมิภาคเพื่อ

ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งหรือใช้บริการศูนย์จัดการ

กากอตุสาหกรรม	และควบคมุไมใ่หก้ลุม่รับซ้ือของเก่า	

ผูป้ระกอบการรายยอ่ย	และชาวบา้นถอดแยกชิน้สว่น

เพื่อขายอย่างไม่ถูกต้อง

๒.๑๒	ออกมาตรการในการป้องกันและควบคุมสินค้า									

ด้อยคุณภาพ	สินค้ามือสอง	หรือสินค้าคุณภาพไม่ได้

มาตรฐานที่มีอายุการใช้งานสั้นและเกิดมลพิษเข้ามา

จำาหน่ายและใช้งานในประเทศ

๒.๑๓	จัดทำาแผนแม่บทการบริหารจัดการมูลฝอยติดเช้ือ			

ฉบับใหม่	เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพ

ปญัหาในปจัจบุนั	รวมถงึการกำาหนดประเภทขยะทีจ่ะ

ถกูจดัใหเ้ปน็มลูฝอยตดิเช้ือดว้ย	อาท	ิผา้ออ้มสำาเร็จรูป

สำาหรับเด็กและผู้ใหญ่	ยาหมดอายุ	 เศษวัสดุอุปกรณ์

การแพทย์ในบ้านเรือน	

๒.๑๔	กำาหนดสถานบริการสาธารณสขุขนาดเลก็	ใหค้วบคมุ

การขนส่งมูลฝอยติดเช้ือให้เป็นไปตามระบบเอกสาร

กำากับการขนส่งเช่นเดียวกับโรงพยาบาลและสถาน

บริการสาธารณสุขขนาดใหญ่

๒.๑๕	ให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติ							

ท้องถิ่นการเก็บขนแบบแยกประเภท	 การกำาจัดขยะ

มูลฝอยแบบถูกต้อง	 และค่ากำาจัดขยะมูลฝอยที่

สอดคล้องกับต้นทุนเพื่อให้มีรายได้มาดำาเนินงาน

๒.๑๖	เร่งรัดการออกพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาด

และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง												

พระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	 ยกร่างกฎหมายส่งเสริม									

การลด	 และนำาของเสียมาใช้ประโยชน์	 และจัดทำา

กฎหมายเฉพาะการบริหารจดัการขยะในภาพรวมของ

ประเทศ

-	อก.

-	มท.

-	ทส.	

-	สธ.

พณ. -	ทส.

-	อก.

สธ. ทส.

สธ. อปท.	

-	มท.

-	อปท.

-	สธ.

-	ทส.	

-	มท.

-	ทส.

-	สคก.
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ระยะ	๕	ปีแรก	

	 หน่วยงาน	
ระยะ	๑๐	-	๒๐	ปี

 
แผนจัดการมลพิษ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔

	 รับผิดชอบ	
(พ.ศ.	๒๕๖๕	-	๒๕๗๙)

	 	 หลัก	 สนับสนุน 

๒.๑๗	ตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้มบริเวณโดยรอบ

สถานท่ีบำาบัด/กำาจัดขยะมูลฝอย	 กำากับดูแลการเก็บขน 

บำาบัดและกำาจัดขยะมูลฝอย	 ของเสียอันตราย										

และมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือ								

หลักเกณฑ์ที่กำาหนดทั้งของรัฐและเอกชน

๒.๑๘	ให้ประชาชนในพื้นที่ ร่ วมให้ ข้อเสนอแนะและ														

ร่วมตัดสินใจในโครงการจัดการขยะมูลฝอยและ								

ของเสียอันตรายต้ังแต่เ ร่ิมดำาเนินงาน	 เพื่อลด										

ความขัดแย้งและการต่อต้านจากประชาชน

๒.๑๙	เร่งสร้างความเข้าใจและความมัน่ใจกับประชาชนและ

ชุมชนที่อยู่โดยรอบสถานที่กำาจัดขยะมูลฝอย	ที่ได้รับ

งบประมาณก่อสร้างแต่ถูกคัดค้านไม่สามารถเปิด

ดำาเนินการไดถ้งึเหตุผลความจำาเปน็และการเดนิระบบ	

เพื่อให้สามารถเข้าเดินระบบได้

๒.๒๐	ควบคุมกิจกรรมที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่ง	การทำาประมง	

การเดนิเรือ	เรือทอ่งเทีย่วและนกัทอ่งเทีย่ว	การขนถ่าย	

สนิคา้กลางทะเล	ไมใ่หม้กีารทิง้ขยะมลูฝอยลงในทะเล	

สร้างระบบการจัดเก็บ	 รวบรวมขยะที่มาตามแม่น้ำา

ลำาคลองและนำามาจัดการอย่างถูกต้อง

๒.๒๑	สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนัก	การวิจัย

วสัดทุดแทนพลาสตกิ	เพือ่ลดปริมาณขยะทะเลทีต่น้ทาง

อปท. -	ทส.

-	สธ.

อปท. มท.	

อปท. -	มท.

-	ทส.

คค.	

(กรม

เจ้าท่า)

-	อปท.

-	กษ.

-	กก.	

ทส. -	วช.	

-	สกว.

การจัดการกากอุตสาหกรรม

๒.๒๒	จัดต้ังศูนย์จัดการกากอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ								

ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคและมีขีดความสามารถ

รองรับปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เกิดข้ึนได้อย่าง				

เพยีงพอในระยะยาว	รวมถงึใหร้องรับของเสยีอนัตราย

ชุมชนด้วย

•	ยกระดับมาตรฐานโรงงานรับบำาบัด/

กำาจัดกากอุตสาหกรรมที่ ไม่ เป็น

อนัตราย	ใหม้รีะบบปอ้งกนัการปนเปือ้น	

สู่สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ

อก. -	มท.

-	ทส.
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ระยะ	๕	ปีแรก	

	 หน่วยงาน	
ระยะ	๑๐	-	๒๐	ปี

 
แผนจัดการมลพิษ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔

	 รับผิดชอบ	
(พ.ศ.	๒๕๖๕	-	๒๕๗๙)

	 	 หลัก	 สนับสนุน 

•	ปรับปรุง	ออกกฎระเบยีบ	โดยกำาหนด	

ให้มีการสลักหลังเอกสารสิทธิที่ดิน									

ที่ ถู กนำ ามา ใ ช้ เป็ นหลุ มฝั ง กลบ											

กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย

•	พัฒนาให้ เป็นระบบการติดตาม							

ตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้มโดยรอบ	

สถานที่กำ าจัดกากอุตสาหกรรม								

โดยภาคเอกชน

๒.๒๓	กำ า กั บ ใ ห้ โ ร ง ง า น อุ ต ส า หก ร ร มที่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด																									

กากอตุสาหกรรมทีเ่ปน็อนัตรายเข้าสูร่ะบบการจดัการ

กากอุตสาหกรรมทุกแห่ง	 ติดตามตรวจสอบ															

การปฏิบัติงานและการขนส่งกากอุตสาหกรรมของ

โรงงานใหด้ำาเนินการไดต้ามมาตรฐานและกฎระเบยีบ	

และไม่ออกใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตให้กับโรงงาน						

ที่ไม่เข้าระบบ

๒.๒๔	กำากับดูแลโรงงานที่ได้รับอนุญาตการบำาบัดกำาจัด							

กากอตุสาหกรรมใหด้ำาเนินการไดต้ามมาตรฐาน	และ

กฎระเบียบ

๒.๒๕	ตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มบริเวณโดยรอบ

สถานทีก่ำาจดักากอตุสาหกรรมเพือ่เฝา้ระวงัผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม

อก.

อก.

อก. ทส.

การจัดการสารอันตรายในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

๒.๒๖	ออกประกาศให้สาร เคมีทางการ เกษตรและ

อุตสาหกรรมที่ระบุอยู่ในพันธกรณีระหว่างประเทศ

เป็นวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย							

ให้ครบทุกประเภท

๒.๒๗	กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บและ				

การกำาจัดทำาลายสารอันตรายทางการเกษตรและ

อตุสาหกรรมทีค่งคา้งเสือ่มสภาพและซากบรรจภัุณฑ์

สารเคมีที่ใช้แล้ว	และแจ้งให้ผู้รับผิดชอบดำาเนินการ

๒.๒๘	จัดทำาทำาเนียบการปลดปล่อย	และเคลื่อนย้ายมลพิษ

ของโรงงานอุตสาหกรรม	(Pollution	Release	and	

Transfer	Registers:	PRTR)	และบัญชีรายชื่อสารเคมี

อนัตราย	(Priority	Substance	List)	สำาหรับอตุสาหกรรม

ที่จะต้องรายงาน

๒.๒๙	ปรับปรุงทำาเนียบข้อมลูสารเคมอีนัตรายใหเ้ปน็ปจัจบุนั

และจัดทำาแผนปฏิบัติการระดับชาติ	 เพื่อการปฏิบัติ

ตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสารเคมีอันตราย

•	พัฒนาระบบการประเมินความเสี่ยง

จากสารอันตรายทางการเกษตรและ

อุตสาหกรรมต่อสุขภาพอนามัยและ								

สิ่งแวดล้อม

• กำาหนดให้มีกฎระเบียบเก่ียวกับ		

ระบบการรายงานการปลดปล่อย	

และเคลื่อนย้ายมลพิษของโรงงาน

อุตสาหกรรม	(Pollution	Release	

and	Transfer	Registers:	PRTR)

• ลดและควบคมุสารเคมทีีใ่ช้ในการเกษตร 

อุตสาหกรรม	สาธารณสุข	และชุมชน

ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและ					

ความเปน็อยูข่องประชาชน	โดยมรีะบบ

ตดิตามตัง้แตก่ารนำาเข้า	ผลติ	จำาหน่าย	

ขนย้าย	และกำาจัด	ตลอดวัฏจักร	เพื่อ

ป้องกันการตกค้างในสิ่งแวดล้อมและ

การลักลอบทิ้งที่ไม่ถูกต้อง	 และมีการ

ประเมินผลการจัดการสารเคมีที่มี							

การใช้ไปแล้ว	 เพื่อใช้พัฒนาแนวทาง

การจัดการที่เหมาะสมต่อไป

-	กษ.

-	อก.

-	ทส.	

-	สธ.

-	กษ.

-	อก.

ทส.

อก. ทส.

ทส. -	กษ.	

-	อก.
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ระยะ	๕	ปีแรก	

	 หน่วยงาน	
ระยะ	๑๐	-	๒๐	ปี

 
แผนจัดการมลพิษ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔

	 รับผิดชอบ	
(พ.ศ.	๒๕๖๕	-	๒๕๗๙)

	 	 หลัก	 สนับสนุน 

๒.๓๐	พัฒนาการดำาเนินงานรองรับอนุสัญญามินามาตะ									

ว่าด้วยสารปรอท	 อาทิ	 การจัดทำาแนวทางการลด								

การใช้ปรอท	 แนวทางการควบคุมการปลดปล่อยสู่

อากาศและการปล่อยสู่น้ำาและดินของสารปรอท

๒.๓๑	เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ	 ติดตามระบบ

เอกสารกำากับการขนส่งสารเคมี	 เพื่อลดอุบัติภัยจาก

การขนส่งสารเคมีอันตราย

๒.๓๒	เฝา้ระวงั	ตดิตามตรวจสอบพืน้ทีเ่สีย่งต่อการปนเปือ้น

มลพิษสู่สิ่งแวดล้อม	 เส้นทางการขนส่งสารอันตราย	

และบ่งชี้พื้นที่ปนเปื้อนจากกิจกรรมต่างๆ	และจัดทำา

มาตรการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง

๒.๓๓	เฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบปริมาณการตกค้าง								

ของสารอันตรายทางการเกษตรในสิ่งแวดล้อม													

ทั้งในตะกอนดิน	 ดิน	 น้ำาผิวดิน	 น้ำาใต้ดิน	พืช	 และ

สัตว์	 และจัดทำามาตรการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่มี	

ความเสี่ยงสูง

๒.๓๔	กำาหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม	และมาตรฐาน

ควบคมุมลพษิจากแหลง่กำาเนดิทีค่รอบคลมุ	สารอนัตราย	

ชนิดใหม่ๆ	 ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและ								

สิ่งแวดล้อม	ซึ่งตรวจพบบ่อยครั้ง

๒.๓๕	ปรับปรุงกฎหมายสำาหรับการควบคุมโฆษณาสารเคมี

ทางการเกษตรให้มีความชัดเจนและเพิ่มบทลงโทษ

เน่ืองจากที่ผ่านมาไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบกำากับ

ดูแลการโฆษณาสารเคมีทางการเกษตรโดยตรง

ทส. -	อก.	

-	สธ.

อก. คค.

อก. ทส.

กษ. ทส.

ทส.

กษ. สคบ.	



ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๒๐ ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

69

 
ระยะ	๕	ปีแรก	

	 หน่วยงาน	
ระยะ	๑๐	-	๒๐	ปี

 
แผนจัดการมลพิษ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔

	 รับผิดชอบ	
(พ.ศ.	๒๕๖๕	-	๒๕๗๙)

	 	 หลัก	 สนับสนุน 

การจัดการน้ำาเสียชุมชน

๒.๓๖	ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำาอย่าง

ประหยัดและรู้คุณค่าเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำา	 และ

ปริมาณน้ำาเสียที่จะระบายลงสู่แหล่งน้ำา

๒.๓๗	ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(อปท.)	 ดำาเนินการ

ตามกฎกระทรวงภายใตพ้ระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร 

สำาหรับบ้านเรือนและอาคารประเภทต่างๆ	 อาทิ	

อาคารชุด	โรงแรม	หา้งสรรพสนิคา้	รวมทัง้ทีด่นิจดัสรร 

โดยกรณีบา้นเรือน	ใหก้ำาหนดแนวปฏิบติัใหก้บั	อปท.	

ในการอนุญาตการตดิตัง้ระบบบำาบดัน้ำาเสยีทีต่อ้งรับ

น้ำาเสียจากทุกส่วนของบ้าน	 และกรณีที่ดินจัดสรร								

ให้กระทรวงมหาดไทยปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวง								

ให	้อปท.	สามารถตรวจสอบและกำากับดแูลการจดัการ	

น้ำาเสยีจากหมูบ่า้นจดัสรรใหค้รอบคลมุถงึการจดัสรร

ที่ดินเกิน	๑๐๐	หลังด้วย

๒.๓๘	จัดทำาแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำาเสียชุมชนของ

ประเทศ	 เพื่อเป็นข้อเสนอต่อรัฐบาลในการตัดสินใจ

ระบบการบริหารจัดการน้ำาเสียชุมชนของประเทศ										

ในภาพรวม	อาท	ิหนว่ยงานรับผิดชอบหลกั	การลงทนุ	

ระบบ	 ประมาณการงบประมาณและแผนการลงทุน

ในแตล่ะช่วงเวลา	รูปแบบการเกบ็เงนิคา่บริการบำาบดั

น้ำาเสีย	ออกกฎหมายการจัดการน้ำาเสีย

๒.๓๙	ปรับทศิทางการจดัการน้ำาเสยีรวมชุมชนใหเ้หมาะสม

กับสภาพปัญหาและพื้นที่	 โดยให้ความสำาคัญกับ

ระบบจัดการน้ำาเสียขนาดเล็กระดับชุมชนหรือ									

กลุ่มอาคาร	(Cluster	Wastewater	Treatment)	หรือ

ระบบบำาบัดน้ำาเสียแบบพึ่งพาธรรมชาติ

•	ย ก ร ะ ดั บ คุ ณภ าพ น้ำ า ใ ห้ อ ยู่ ใ น										

เกณฑ์มาตรฐานในระดับที่สูงข้ึน	

ฟื้นฟูคุณภาพน้ำ าที่ เหมาะสมกับ							

การใช้ประโยชน์	 โดยการลดมลพิษ	

ขจัดการทิ้ งขยะ	 ลดการปล่อย								

สารเคม	ีบำาบดัน้ำาเสยีจากชุมชนเมอืง														

ล ด ป ริ ม า ณ น้ำ า เ สี ย ที่ ไ ม่ ผ่ า น

กระบวนการบำาบัดจากกิจกรรมการ

ผลิตและการบริโภคทั้งจากครัวเรือน	

ภาคเกษตรกรรม	 ภาคอุตสาหกรรม	

กา รท่ อ ง เที่ ย ว และกา รบ ริ ก า ร												

การประหยัดน้ำาในภาคบริการ	 และ

เพิ่มการนำาน้ำากลับมาใช้ประโยชน์	

•	รักษาคุณภาพสิ่ ง แวดล้ อมของ							

แหล่งน้ำาทะเลและชายฝั่ง	 โดยเน้น

การจัดการของเสียและมลพิษบนฝั่ง

จากภาคชุมชนเมือง	 อุตสาหกรรม	

เกษตรกรรมตั้งแต่ต้นทาง	 รวมถึง

ปัญหาขยะทะเลในแหล่งท่องเที่ยว

ชายทะเล

•	พัฒนานวัตกรรมการจัดการน้ำาเสีย

ชมุชนใหม้ีคุณภาพดีพอที่จะนำาไปใช้

ประโยชน์ใหม่ในอุตสาหกรรมหรือ

การประกอบกิจการ	 เพื่อเปลี่ยน

แนวคดิใหน้้ำาเสยีเปน็สิง่ทีใ่ช้ประโยชน์ได	้

และคุ้มค่าต่อการลงทุน

กปส. -	ทส.	

-	มท.

-	อปท.

-	มท.

ทส. มท.

-	มท.

-	อปท.

-	ทส.

-	สกถ.
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ระยะ	๕	ปีแรก	

	 หน่วยงาน	
ระยะ	๑๐	-	๒๐	ปี

 
แผนจัดการมลพิษ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔

	 รับผิดชอบ	
(พ.ศ.	๒๕๖๕	-	๒๕๗๙)

	 	 หลัก	 สนับสนุน 

•	กำาหนดให้กิจการระบบบำาบัดน้ำาเสีย

รวมเป็นกิจการสาธารณะลักษณะ

เดียวกับกิจการประปาที่รัฐบาลต้อง

ดแูลในการบริหารจดัการ	โดยสง่เสริม	

ให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนในการจัดการ

น้ำาเสีย	 ปรับแก้ไขพระราชบัญญัติ					

การประปา	กำาหนดใหจ้ดัเกบ็คา่น้ำาเสยี	

ผนวกอยู่ในใบเรียกเก็บค่าน้ำาประปา

๒.๔๐	ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จดัสร้างระบบรวบรวม

และบำาบดัน้ำาเสยีรวมเพิม่เตมิ	โดยเฉพาะชุมชนเมอืง

ในพืน้ทีค่ณุภาพน้ำาวกิฤต	(พืน้ทีริ่มน้ำา)	แหลง่ทอ่งเทีย่ว 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 เขตควบคุมมลพิษ	 และ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม	 โดยให้องค์การบริหาร								

สว่นจงัหวดัสนับสนนุการศึกษาออกแบบรายละเอยีด	

(Detail	Design)

๒.๔๑	แก้ไขกฎหมายหรือระเบยีบเพ่ือใหก้ระทรวงมหาดไทย	

และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถจัดตั้ง									

งบประมาณสำาหรับก่อสร้างระบบบำาบัดน้ำาเสียรวม

ชุมชนไดน้อกเหนือจากการจดัต้ังงบประมาณภายใต้

แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม			

ในระดับจังหวัดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๓๕

๒.๔๒	กำาหนดอัตราค่าบริการบำาบัดน้ำาเสียในภาพรวม									

ของประเทศที่สอดคล้องกับต้นทุนการบำาบัดน้ำาเสีย	

และใหก้ระทรวงมหาดไทยออกเปน็นโยบายบงัคบัให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บค่าบริการบำาบัด			

น้ำาเสียในระยะแรก	 และนำาไปกำาหนดไว้ในพระราช

บญัญตักิารรักษาความสะอาดและความเปน็ระเบยีบ

เรียบร้อยของบ้านเมือง

๒.๔๓	กำาหนดให้นำารายได้จากการจำาหน่ายน้ำาประปา											

ในสัดส่วนที่ เหมาะสมเข้ากองทุนสิ่ งแวดล้อม												

ตามหลกัการผูไ้ดรั้บประโยชน์เปน็ผูจ้า่ย	(Beneficiary	

Pays	Principle:	BPP)	เพือ่นำามาใช้ในการลงทนุบำาบดั

น้ำาเสียที่เกิดจากการใช้น้ำาประปา	การรักษาคุณภาพ

ของแหล่งน้ำาที่จะเป็นแหล่งน้ำาดิบของการผลิต										

น้ำาประปาและการใช้ประโยชน์ของประชาชน

๒.๔๔	จัดทำาแนวทางการนำาน้ำาทิ้งจากระบบบำาบัดน้ำาเสีย

รวมของชุมชนไปใช้ประโยชน์	 และส่งเสริมให้									

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่นำาน้ำาทีบ่ำาบดัแลว้กลบัไป

ใช้ประโยชน์

-	มท.

-	อปท.

-	ทส.

-	สกถ.

ทส. มท.	

-	ทส.

-	มท.

อปท.

มท. -	กปน.	

-	กปภ.

-	ทส.

ทส. -	มท.	

-	อปท.
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ระยะ	๕	ปีแรก	

	 หน่วยงาน	
ระยะ	๑๐	-	๒๐	ปี

 
แผนจัดการมลพิษ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔

	 รับผิดชอบ	
(พ.ศ.	๒๕๖๕	-	๒๕๗๙)

	 	 หลัก	 สนับสนุน 

การตรวจสอบและควบคุมแหล่งกำาเนิด

๒.๔๕	กำาหนด/ปรับปรุง	มาตรฐานควบคมุการระบายมลพษิ

ทางน้ำา	 ได้แก่	 อาคาร	 ที่ดินจัดสรร	 สถานีบริการ		

น้ำามันเช้ือเพลิง	 ฟาร์มสุกร	 บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา	

โรงงานอตุสาหกรรมแยกเฉพาะประเภท	เช่น	ฟอกหนัง 

ฟอกย้อม	แป้ง	เยื่อและกระดาษ	ปิโตรเคมี

๒.๔๖	กำาหนดหลักเกณฑ์เพื่อส่งเสริมการนำาน้ำาทิ้งจาก								

ภาคอุตสาหกรรม	 ภาคเกษตรกรรม	 กลับมาใช้

ประโยชน์ใหม	่โดยเฉพาะการนำาน้ำาทิง้จากอตุสาหกรรม	

ไปใช้ประโยชน์ในภาคเกษตรกรรม

๒.๔๗	กำาหนด/ปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายมลพษิ

ทางอากาศจากแหล่งกำาเนิดสำาคัญ	 ได้แก่	 โรงงาน

กลั่นน้ำามันปิโตรเลียม	 ก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์จาก

โรงงานอุตสาหกรรม	ฝุ่นละอองจากโรงโม่	บด	ย่อยหิน 

การขนถา่ยสนิคา้	โรงไฟฟา้ทีใ่ช้ของเสยีเปน็เช้ือเพลงิ	

ปริมาณรวม	(Loading)	 ของสารเบนซีน	 และสาร	

1,3-บิวทาไดอีน	จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี

๒.๔๘	ปรับปรุงกฎระเบยีบการควบคุมมลพษิจากการขนสง่

ทางน้ำาและเรือ	 ได้แก่	 การขนถ่ายสินค้า	 ของเสีย							

จากเรือ	เช่น	น้ำาทอ้งเรือ	น้ำาอบัเฉา	ฝุน่ละออง	ไอเสยี	

เสยีงดงั	เปน็ต้น	การขนสง่ทางเรือ	เรือทอ่งเทีย่ว	และ

การขนสง่สนิค้าอนัตราย	กำากบัดแูล	และมบีทลงโทษ

ที่เหมาะสม

๒.๔๙	กำาหนดมาตรการ	แนวปฏิบัติที่ดี	(Best	Management 

Practice	 :	BMP)	 และหลักเกณฑ์วิชาการในการ

ควบคุมมลพิษแหล่งกำาเนิดมลพิษที่ไม่มีจุดปล่อย

แน่นอน	(Non-point	source)	และใหค้วามสำาคญักบั

การลดปริมาณสารอาหารในรูปของไนโตรเจนและ

ฟอสฟอรัสที่จะระบายลงสู่แหล่งน้ำา	 เช่น	 การใช้ปุ๋ย

ในพื้นที่เกษตร	 อาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสัตว์								

ของเสียจากการประกอบกิจการต่างๆ

•	พัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน	มาตรการ

ในการควบคุมมลพษิจากแหลง่กำาเนิด	

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การ

พัฒนาประเทศ	 การเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ	 เทคโนโลยี

ในการผลติ	รูปแบบของวถิกีารใช้ชีวติ 

ครอบคลุมทั้งการปล่อยมลพิษจาก

แหล่งที่มีจุดกำาเนิดแน่นอนและมี							

จุดกำาเนิดไม่แน่นอน	

•	เพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจสอบ	

กำากับและบังคับใช้กฎหมายกับ			

แหล่งกำาเนิดมลพิษ	 โดยการกำาหนด

กฎระเบียบให้มีการรายงานและ

ประ เมินการระบายมลพิษของ								

แหล่งกำาเนิด	อาทิ	ระบบการรายงาน

การระบาย	 การปลดปล่อยและ

เคลื่อนย้ายมลพิษ	ระบบการรายงาน

คุณภาพ น้ำ าทิ้ ง และอากาศ เสี ย										

แบบอัตโนมัติอย่างต่อเน่ือง	 การให้								

ผู้ ป ระกอบการประ เมิ นตน เอง	

(Self-Monitoring)	 การกำาหนดให้มี

บุ คคลที่ ส าม 	 ( T h i r d 	 Pa r t y )																			

ในการตรวจสอบการระบายมลพิษ														

การตรวจสอบในลักษณะไตรภาคี	

เพือ่ใหเ้กดิความโปร่งใสในการทำางาน	

และมีการทำางานแบบบูรณาการ

ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทส. -	อก.

-	กษ

-	มท.

-	อก.

-	ทส.

กษ.

ทส.	 -	พน.

-	คค.

-	อก.

คค.	

(กรม

เจ้าท่า)

ทส.

ทส. -	กษ.	

-	มท.
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ระยะ	๕	ปีแรก	

	 หน่วยงาน	
ระยะ	๑๐	-	๒๐	ปี

 
แผนจัดการมลพิษ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔

	 รับผิดชอบ	
(พ.ศ.	๒๕๖๕	-	๒๕๗๙)

	 	 หลัก	 สนับสนุน 

•	สร้างและพัฒนาระบบการเปิดเผย

ข้ อมู ล ต่ อ ส า ธ า รณะ 	 ( P u b l i c																		

Disclosure)	 เพื่อสร้างความร่วมมือ

และแรงผลักดันให้ผู้ก่อมลพิษมีการ

จดัการมลพษิ	ใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน	

เป็นการส ร้างความเ ช่ือมั่ นของ

ประชาชนต่อการดำาเนินงานของ							

ภ า ค รั ฐ แ ล ะ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น													

การจัดการมลพิษ	 และให้หน่วยงาน									

ของภาครัฐหรือโครงการของรัฐ									

เป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตาม

กฎหมายและการเปิดเผยข้อมูล										

ต่อสาธารณะ

๒.๕๐	นำาระบบการรายงานผลการตรวจวัดมลพิษจาก

โรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ือง	 (Continuous	

Emission	Monitoring	:	CEMs)	มาใช้โดยขยายไปใน

กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นที่สำาคัญ	 หรือเขตพัฒนา

อุตสาหกรรม	 และให้หน่วยงานของรัฐสามารถ															

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกัน

๒.๕๑	นำาผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการรายงาน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น	รายงาน

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 รายงานวิเคราะห์

ผลกระทบต่อสุขภาพ	 (IEE,EIA,E-HIA)	 รวมถึง								

การปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ	 (Code	of									

practice:	COP)	 ไปใช้ในการกำากับ	 บังคับใช้

กฎหมาย	 อนุมัติ	 อนุญาตและต่ออายุใบอนุญาต

ประกอบกิจการ

๒.๕๒	ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับผู้ก่อมลพิษ								

โดยใหค้วามสำาคญัในพืน้ทีว่กิฤต	สง่เสริม	เพิม่ศกัยภาพ 

ในการจัดการมลพิษให้กับผู้ก่อมลพิษที่ละเมิด

กฎหมาย	และหน่วยงานภาครัฐต้องเป็นตัวอย่างที่ดี

ในการปฏิบัติตามกฎหมาย

๒.๕๓	กำาหนดให้สถานีบริการน้ำามันเช้ือเพลิงต้องติดตั้ง

ระบบควบคุมไอระเหยน้ำามัน	 เพื่อป้องกันและแก้ไข

ปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย	(VOCs)	ในเมืองใหญ่

๒.๕๔	ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินกำากบัดแูล	และสง่เสริม

การประกอบกจิการทีอ่ยูใ่นชุมชน	สถานประกอบการ

ขนาดเล็กที่เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ										

ให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง	และกำาหนด

เป็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมในการ

ออกใบอนุญาตด้วย

๒.๕๕	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์อำานาจหน้าที่ของหน่วยงาน		

ทีเ่กีย่วข้อง	ข้อมลูการตรวจสอบและบงัคบัใช้กฎหมาย	

ของหน่วยงาน	สทิธิและหนา้ทีข่องแหลง่กำาเนิดมลพษิ

ให้เป็นที่รับทราบในวงกว้าง

อก.

ทส. -	อก.

-	มท.

-	อปท.

-	อก.

-	ทส.

-	คค.	

-	อปท.

พน. ทส.

อปท. -	มท.

-	สธ.

-	ทส.

-	อก.

-	ทส.

-	กษ.	

-	คค.

-	มท.



ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๒๐ ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

73

 
ระยะ	๕	ปีแรก	

	 หน่วยงาน	
ระยะ	๑๐	-	๒๐	ปี

 
แผนจัดการมลพิษ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔

	 รับผิดชอบ	
(พ.ศ.	๒๕๖๕	-	๒๕๗๙)

	 	 หลัก	 สนับสนุน 

๒.๕๖	ใชก้ลไกเครอืขา่ยด้านสิ่งแวดลอ้มตรวจสอบคณุภาพ

สิง่แวดลอ้มรอบแหลง่กำาเนิด	เพือ่กดดนัใหผู้ป้ระกอบ

การเปดิเผยข้อมลูการปลอ่ยมลพษิออกสูส่ิง่แวดลอ้ม	

และสร้างแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม

กฎหมาย

ทส.

การตรวจสอบและควบคุมยานพาหนะ

๒.๕๗	พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานเคร่ืองยนต์	 คุณภาพ

เช้ือเพลิง	 และมาตรฐานการระบายมลพิษจาก									

ยานพาหนะใหท้นักบัเทคโนโลยแีละนวัตกรรมยานยนต	์

ได้แก่	 ค่าควันดำา	 ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์และ									

ก๊าซไฮโดรคาร์บอนของรถยนต์ที่ใช้งานแล้วตาม

มาตรฐาน	EURO	4	รถยนต์ใหม่ประเภทรถยนต์เบนซิน

ขนาดเล็กตามมาตรฐาน	EURO	6	 รถจักรยานยนต์						

และรถยนต์ดีเซลขนาดเล็กตามมาตรฐาน	EURO	5								

รถยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ตามมาตรฐาน	EURO	4	 และ

คุณภาพน้ำามันเช้ือเพลิงตามมาตรฐาน	EURO	5

๒.๕๘	พฒันามาตรฐานการตรวจสภาพรถยนต์และเรือยนต์

ประจำาปี	 ปรับปรุงระบบการตรวจสภาพรถยนต์และ

เรือยนต์ให้มีการตรวจมลพิษตามมาตรฐานการ

ระบายมลพิษทางอากาศและเสียงจากยานพาหนะ	

กำากับดูแลการดำาเนินงานของสถานตรวจสภาพ

รถยนตแ์ละเรือยนต์ใหม้มีาตรฐานเดยีวกนัทัง้ประเทศ

๒.๕๙	ตรวจจับและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ										

โดยเฉพาะในเขตเมอืงและการบรรทกุขนสง่ทีก่อ่ใหเ้กดิ	

มลพิษ	ส่งเสริม	เพิ่มศักยภาพในการดูแลเครื่องยนต์	

สภาพยานพาหนะ	 และการขนส่งกับผู้ขับข่ีที่ละเมิด

กฎหมาย	และหน่วยงานภาครัฐต้องเป็นตัวอย่างที่ดี

ในการปฏิบัติตามกฎหมาย

ทส. -	อก.

-	พน.

-	สมาคม

ยานยนต์

•	ยกระดับมาตรฐานการระบายมลพิษ

จากยานพาหนะให้รองรับมาตรฐาน	

สากล	 อาทิ	 รถยนต์ดีเซลขนาดเล็ก

ตามมาตรฐาน	EURO	6	รถยนต์ดีเซล

ขนาดใหญต่ามมาตรฐาน	EURO	4/5/6

•	ใหน้ำาผลการตรวจมลพษิจากยานพาหนะ 

เชื่อมโยงกับการต่อทะเบียนประจำาปี

เพื่อให้ผู้ครอบครองยานพาหนะ									

ให้ความสำาคัญและตระหนักในการ

บำารุงรักษาสภาพรถยนต์สม่ำาเสมอ

ตลอดการใช้งาน	 โดยให้มีการ							

เช่ือมโยงฐานข้อมลูระหวา่งหน่วยงาน

อนุญาตการต่อทะเบียนประจำาปี	

สถานตรวจสภาพรถยนต์ประจำาปี	

และหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม

•	เพิม่บทลงโทษกรณีผูขั้บข่ีรถยนตแ์ละ

เรือยนต์ที่มีพฤติกรรมที่ทำาให้เกิด

มลพษิทางอากาศและเสยีงดงัรบกวน

ประชาชนใกล้เคียง

คค. ทส.

-	คค.

-	สตช.

-	ทส.
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ระยะ	๕	ปีแรก	

	 หน่วยงาน	
ระยะ	๑๐	-	๒๐	ปี

 
แผนจัดการมลพิษ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔

	 รับผิดชอบ	
(พ.ศ.	๒๕๖๕	-	๒๕๗๙)

	 	 หลัก	 สนับสนุน 

การจัดการปัญหาหมอกควัน

๒.๖๐	 จัดที่ดินทำากินในสัดส่วนที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร

ในพื้นที่ป่า	 เพื่อลดการเผาป่าจากการบุกรุก	 และ							

ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำาเนินการส่งเสริม

การทำาเกษตรปลอดการเผา	 โดยใช้วิธีการปฏิบัติ

ทางการเกษตรที่ดี	(Good	Agricultural	Practice:	

GAP)	 เป็นมาตรฐานบังคับสำาหรับการปลูกข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์	 หรือปลูกพืชทางเลือกทดแทนการปลูก

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่สูงเพื่อลดการเผา

๒.๖๑	 ส่งเสริมความร่วมมือจากชุมชนติดแนวเขตป่า											

อยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน	 โดยไม่เผาป่า	 หรือเผา									

เศษวัสดุทางการเกษตร	 ติดตามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง

การเกิดไฟป่าและการเผา

๒.๖๒	ดำาเนินมาตรการควบคุมการเผาในพื้นที่ทั่วไป	

ประกอบดว้ย	พืน้ทีก่ารเกษตร	โดยสง่เสริมการจดัการ

เศษวสัดกุารเกษตร	การปรับรูปแบบการทำาการเกษตร 

ควบคุมการเผา	 ควบคู่กับการสร้างวิถีการเกษตร

ปลอดการเผา	 และการงดการเผาในชุมชน	 งดเผา		

ริมทาง	 รวมถึงการเผาในที่ดินว่างเปล่า	 ซึ่งเจ้าของ

ที่ดินจะจัดการกับพื้นที่หรือกำาจัดวัชพืช

๒.๖๓	ให้ผู้ประกอบการและพ่อค้าคนกลางมีส่วนร่วม											

ในการจัดการปญัหา	เช่น	จดัการเศษวัสดกุารเกษตร	

รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรที่ได้รับการตรวจรับรอง

ตามวิ ธีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี	 (Good													

Agricultural	Practice:	GAP)	 ไม่รับซื้อผลผลิตที่							

มาจากการบุกรุก/เผาป่า

๒.๖๔	ดำาเนินงานตามข้อตกลงอาเซียนด้านการจัดการ

หมอกควันข้ามแดนและผลักดันการดำาเนินการตาม

กรอบโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควัน	 (ASEAN	

Haze-Free	Roadmap)	ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

•	จดัการกับปญัหาหมอกควันโดยคำานึง

ถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ	ความยากจน	

และวิถีชีวิต	 การควบคุมการเผา	

ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน	

การมีส่วนร่วมของชุมชน	และการให้

ความรู้แก่ประชาชน	 ถึงผลกระทบ

จากปญัหาหมอกควนัตอ่สขุภาพของ

ประชาชน

•	ขยายการใ ช้ วิ ธี ก ารป ฏิบั ติ ทาง		

การเกษตรที่ดี	(Good	Agricultural	

Practice:	GAP)	เปน็มาตรฐานบงัคบั

สำาหรับพืชทางการเกษตรที่ เป็น

สาเหตุของการลักลอบเผาในที่โล่ง	

เช่น	อ้อย	เป็นต้น

-	ทส.

-	กษ.

ทส. กษ.

-	กษ.

-	อปท.

มท.

กษ.	 -	พณ.

-	ทส.

-	ภาค	

เอกชน

ทส. กต.
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ระยะ	๕	ปีแรก	

	 หน่วยงาน	
ระยะ	๑๐	-	๒๐	ปี

 
แผนจัดการมลพิษ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔

	 รับผิดชอบ	
(พ.ศ.	๒๕๖๕	-	๒๕๗๙)

	 	 หลัก	 สนับสนุน 

๒.๖๕	กำ าหนดมาตรการป้ องกันและจัดการมลพิษ																

เพ่ือรองรับผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มทีอ่าจจะเกิดข้ึน

จากพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมและ/หรือในพื้นที่										

เขตเศรษฐกิจพิเศษ	 รวมถึงการป้องกันผลกระทบ							

ต่อสุขภาพ

๒.๖๖	 กำากับดูแลและติดตามการประกอบกิจการในพื้นที่

พัฒนาอุตสาหกรรม	พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ไม่ให้

ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อพ้ืนที่รอบนอก									

รวมถึงการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ

๒.๖๗	 เร่งรัดการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่วิกฤต	 ได้แก่	

พื้นที่ เขตควบคุมมลพิษที่มีการประกาศไปแล้ว										

๑๘	 พื้นที่	 หมู่บ้าน/ชุมชนที่ประกอบอาชีพคัดแยก								

ช้ินสว่นซากผลติภณัฑเ์คร่ืองใช้ไฟฟา้และอเิลก็ทรอนิกส	์

ที่ไม่ถูกต้อง	พื้นที่เหมืองแร่ที่มีปัญหาการปนเปื้อน

๒.๖๘	วางระบบการจัดการน้ำาเสียและขยะมูลฝอยใน							

แหล่งท่องเที่ยวสำาคัญของประเทศและพื้นที่อุทยาน

แห่งชาติ

๒.๖๙	ปรับปรุงลำาน้ำาเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการไหลเวยีนของน้ำา	

และเพิ่มออกซิเจน	 เช่น	 ขุดลอก	 กำาจัดผักตบชวา								

ไม่ทิ้งขยะ	 ส่งเสริมให้แหล่งน้ำาเป็นแหล่งท่องเที่ยว							

เชิงอนุรักษ์เพื่อให้มีการดูแลรักษาคุณภาพน้ำา

๒.๗๐	เพิม่ประสทิธิภาพในการโตต้อบเหตุฉกุเฉนิดา้นมลพษิ	

เช่น	การรั่วไหลของสารเคมี	อุบัติเหตุจากการขนส่ง

สารเคม	ีการเกดิเพลงิไหมจ้ากสารเคม	ีน้ำามนัร่ัวไหล

๒.๗๑	ให้มีการเช่ือมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานในเชิง

พื้นที่	 โดยเฉพาะข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพ										

สิ่งแวดล้อม	 มลพิษจากแหล่งกำาเนิด	 ผลกระทบ								

ด้านสุขภาพอนามัยจากภาวะมลพิษ	 เพื่อเป็น											

การเฝ้าระวังสถานการณ์มลพิษในพื้นที่

การจัดการมลพิษเชิงพื้นที่

-	อก.

-	นร.

-	สศช.

-	ทส.

-	สธ.

•	บริหารจัดการและประเมินผลพื้นที่						

ที่มีปัญหามลพิษที่เป็นอันตรายต่อ

สขุภาพอนามยัประชาชนหรืออาจก่อ

ใหเ้กดิผลกระทบเสยีหายตอ่คณุภาพ

สิ่งแวดล้อม	เช่น	เขตควบคุมมลพิษ	

เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม	 พื้นที่

การทำาเหมืองแร่	แหล่งอุตสาหกรรม

ขนาดใหญ่	 พื้นที่ปนเปื้อนมลพิษ								

เพือ่นำาไปสูก่ารดำาเนนิการทีเ่หมาะสม	

ในการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่								

ทั้งการเพิ่มระดับความเข้มงวด	และ

การสร้างแรงจูงใจ

อก. -	ทส.

-	มท.	

-	สธ.

-	อก.

-	ทส.

-	มท.	

-	อปท.	

-	กษ.

-	อปท.

-	ทส.

-	มท.	

-	กก.

อปท. -	มท.	

-	กษ.	

-	คค.

อก. -	ทส.

-	มท.

ทส. -	อก.	

-	สธ.
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ระยะ	๕	ปีแรก	

	 หน่วยงาน	
ระยะ	๑๐	-	๒๐	ปี

 
แผนจัดการมลพิษ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔

	 รับผิดชอบ	
(พ.ศ.	๒๕๖๕	-	๒๕๗๙)

	 	 หลัก	 สนับสนุน 

๓.๑	 ศึกษาและกำาหนดศักยภาพการรองรับมลพิษของ

พื้นที่	 (Carrying	Capacity)	 เพื่อใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณากำาหนดประเภทและจำานวน

สถานประกอบการในพื้นที่สำาคัญโดยเฉพาะพื้นที่										

ที่เป็นเป้าหมายของพัฒนา	เช่น	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	

พื้นที่เขตอุตสาหกรรมหลัก

๓.๒	 ให้ระบบของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อ										

สิ่งแวดล้อม	 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อ

สุขภาพ	 (IEE,EIA,E-HIA)	 รวมถึงการปฏิบัติตาม

ประมวลหลักการปฏิบัติ	(Code	of	Practice:	COP)	

เป็นเคร่ืองมือในการป้องกันการเกิดมลพิษและ										

การควบคุมการดำาเนินงานของสถานประกอบการ								

ให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายมลพิษ									

ที่กำาหนด

๓.๓	 กำาหนดและจัดทำาฐานข้อมูลกลางสำาคัญด้านมลพิษ

ของประเทศทีเ่ช่ือมโยงข้อมูลจากหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง 

ได้แก่	 ฐานข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 ฐานข้อมูล

แหล่งกำาเนิดมลพิษทุกประเภทและข้อมูลการระบาย

มลพิษของแต่ละแหล่งกำาเนิด	 ฐานข้อมูลสารเคมี						

ฐานข้อมูลกากอุตสาหกรรม	 ฐานข้อมูลขยะมูลฝอย

และของเสียอันตราย	 ฐานข้อมูลการตรวจสภาพ

รถยนต์	ฐานข้อมูลด้านพลังงาน	โดยทุกส่วนราชการ

สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลกลางและใช้ประโยชน์													

ในการอนุมัติ	 อนุญาต	 กำากับดูแล	 ในการประกอบ

กิจการ

ยุทธศาสตร์ที่	๓	การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมลพิษ	

การบริหารจัดการในภาพรวม

อก. -	ทส.

-	สศช.

•	ดำาเนินนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ

โดยพจิารณากำาหนดทศิทางจากดชันี

ช้ีวัดการเติบโตที่คำานึงถึงต้นทุนด้าน

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	(Green	

GDP)	เป็นหลัก

•	ใช้กระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อม

ระดับยุทธศาสตร์	 (S t ra teg ic													

Environmental	Assessment:	SEA)	

ในการบริหารพื้นที่พัฒนา	 หรือ

โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ทุกแห่ง

•	ให้มีการเตรียมการล่วงหน้าในการ			

จดัทำามาตรการรองรับผลกระทบดา้น

สิง่แวดลอ้ม	(Green	Precautionary)	

ทีอ่าจจะเกดิข้ึนจากการเปลีย่นแปลง

ในสถานการณ์ต่างๆ	 อาทิ	 รูปแบบ

ของเมือง	 รูปแบบของวิถีการใช้ชีวิต	

โครงสร้างทางเศรษฐกจิ	โครงการพฒันา 

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	 การเป็น

ภูมิภาคอาเซียน	 การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมอิากาศ	การพฒันาพลงังาน

ทางเลอืกใหม	่ปญัหามลพษิข้ามแดน

-	ทส.

-	อก.

-	อปท.

-	มท.	

-	สธ.	

อก. -	กษ.	

-	คค.

-	ทส.	

-	พน.
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ระยะ	๕	ปีแรก	

	 หน่วยงาน	
ระยะ	๑๐	-	๒๐	ปี

 
แผนจัดการมลพิษ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔

	 รับผิดชอบ	
(พ.ศ.	๒๕๖๕	-	๒๕๗๙)

	 	 หลัก	 สนับสนุน 

•	พัฒนาฐานข้อมูลกลางของประเทศ	

ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งกำาเนิดมลพิษ	

คุณภาพสิง่แวดลอ้ม	สนิค้าทีเ่ปน็มติร

ต่อสิ่งแวดล้อม	และอื่นๆ	เพื่อใช้เป็น

ศูนย์กลางข้อมูลที่จะเปิดเผยต่อ

สาธารณะ	เชื่อมโยงการใช้ประโยชน์

ระหว่างหน่วยงานและนำามาใช้ในการ

บริหารจัดการมลพิษทั้งในระดับ	

ประเทศและในระดับพื้นที่

•	สร้างระบบ	 พัฒนาเทคโนโลยีและ

เครือข่ายการตดิตามตรวจสอบคณุภาพ	

สิ่งแวดล้อมและหรือภาวะมลพิษ								

ใหค้รอบคลมุทกุประเภทมลพษิ	หรือ

ชนิดมลพิษที่มีผลกระทบ	 มีระบบ

เตือนภัยด้านมลพิษทั้งในระดับพื้นที่	

ระดับภูมิภาค	ระดับประเทศ	ระดับ

อาเซียน	และการรายงานต่อสาธารณะ	

และหน่วยงานรับผิดชอบ

๓.๔	 กำาหนดสัดส่วนงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมในระบบ

งบประมาณของประเทศ	เพือ่สนับสนุนใหก้ารจดัการ

มลพิษมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 พิจารณางบประมาณ

ตามประเด็นหรือวาระสำาคัญ	 (Agenda-base)	

มากกว่าตามภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน	และ

ใช้เงื่อนไขงบประมาณบูรณาการในการขับเคลื่อน

โครงการสำาคัญ

๓.๕	 กำาหนดให้มีตัวช้ีวัดด้านสิ่งแวดล้อมในลักษณะ														

ตัวช้ีวดัร่วมเช่ือมโยงจากระดบักระทรวง	กรม	จงัหวัด	

จนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๖	 สร้างความเช่ือมั่นของประชาชนต่อการดำาเนินงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 (อปท.)	 ในการ

จัดการมลพิษ	 อาทิ	 การให้รางวัลยกย่องเชิดชู												

การรายงานสาธารณะ	 การจัดสรรงบประมาณจาก

ส่วนกลางโดยพิจารณาจากผลการดำาเนินงานของ	

อปท.	เป็นต้น

๓.๗	 เพิ่มการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม											

โดยเฉพาะมลพิษที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบและ												

มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ	 เช่น	 ฝุ่นละอองขนาดเล็ก					

๒.๕	ไมครอน	(PM2.5)	สารประกอบกลุ่มโพลีไซคลิก	

อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน	(PAHs)	 และพยากรณ์

สถานการณ์มลพิษเพื่อแจ้งเตือนแก่ประชาชน												

โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ให้ประชาชนสามารถ

เข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา

   

สงป. สกถ.	

สำานัก

งาน

กพร.

-	มท.

-	ทส.

-	มท.

-	สกท.

อปท.

ทส.
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ระยะ	๕	ปีแรก	

	 หน่วยงาน	
ระยะ	๑๐	-	๒๐	ปี

 
แผนจัดการมลพิษ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔

	 รับผิดชอบ	
(พ.ศ.	๒๕๖๕	-	๒๕๗๙)

	 	 หลัก	 สนับสนุน 

๓.๘	 กำาหนดเคร่ืองมอืทางเศรษฐศาสตร์เพือ่สร้างแรงจงูใจ

ในการลดการปล่อยมลพิษ	 ได้แก่	 ภาษีการระบาย

มลพิษทางน้ำา	 ภาษีน้ำามัน	 เพิ่มภาษีรถยนต์เก่าหรือ

รถยนต์ที่ปล่อยมลพิษมาก	 ค่าธรรมเนียมการให้

บริการเก็บขนและกำาจัดขยะมูลฝอย	 ค่าธรรมเนียม

การบำาบัดน้ำาเสีย

๓.๙	 กำาหนดประเภทกิจการที่มีความเสี่ยงที่จะส่ง												

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 และให้จัดทำาหลักประกัน

ความเสี่ยงในการที่จะก่อให้เกิดมลพิษ	 โดยให้

ครอบคลุมถึงการชดใช้ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบและ			

การฟ้ืนฟคูณุภาพสิง่แวดลอ้ม	และพฒันาเปน็กองทนุ

เพื่อประกันความเสี่ยง	 หรือกองทุนฟื้นฟูสำาหรับ

กิจการที่มีความเสี่ยง

๓.๑๐	 จดัใหม้รีะบบการชดเชยใหก้บัผูท้ีไ่ดรั้บผลกระทบจาก

กิจการของรัฐ	 หรือกิจการสาธารณประโยชน์	 เช่น									

ที่ตั้งศูนย์กำาจัดขยะมูลฝอยรวม	 ที่ตั้งระบบบำาบัด								

น้ำาเสียรวม	โรงไฟฟ้า

๓.๑๑	ใช้มาตรการทางสังคมติดตาม	 เฝ้าระวัง	ตรวจสอบ	

แจ้งข้อมูลข่าวสารผู้ฝ่าฝืนกฎหมายสิ่งแวดล้อม											

การส่งเสริมให้สื่อมวลชนและนักข่าวประชาชน										

ช่วยติดตามดูแลสิ่งแวดล้อม

การใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการทางสังคม

•	ประยกุตใ์ช้หลกัการผูไ้ดรั้บประโยชน์

เป็นผู้จ่าย	 (Beneficiary	 Pays												

Pr inciple:	 BPP)	 และหลักการ															

ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย	(Polluter	Pays	

Principle:	 PPP)	 เพื่อสร้างการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการใช้

ประโยชน์และการรักษาสิ่งแวดล้อม

•	กำาหนดเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์

ประเภทอื่นเพิ่มเติม	 ภายใต้แนวคิด

ว่ามลพิษมีค่าใช้จ่าย	 เพื่อให้สะท้อน

ต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักการ

ผู้ก่อให้เกิดมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบ							

ค่าใช้จ่ายเพื่อจูงใจให้เกิดการพัฒนา	

การผลิตและการบริการที่เป็นมิตร	

ต่อสิ่ งแวดล้อม	 โดยลดปริมาณ			

มลพิษที่จะเกิดจากการผลิตหรือ						

การประกอบการแทนการปล่อยให้

เ กิดข้ึนและเสียค่าใช้จ่ายในการ

บำาบัดหรือกำาจัดสูง	 เ ช่น	 ภาษี												

สิ่ ง แวดล้ อม	 การกำ าหนดสิท ธิ 												

การปล่อยมลพิษ	 ภาษีคาร์บอนจาก

ยานยนต์	 ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์								

ที่มีมลพิษสูง	 ระบบมัดจำา-คืนเงิน	

(Depo s i t - Re f und	 S y s t em)														

บรรจุภัณฑ์ต่างๆ	 โดยเน้นหลัก	3Rs	

หลกัประกันความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้ม 

และออกเปน็พระราชบญัญัติมาตรการ	

การคลั ง เพื่ อสิ่ งแวดล้อม	 ห รือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อเป็นกลไก		

ในการบริหารจัดการมลพิษของ							

ภาครัฐ

กค. ทส.

อก. ทส.

-	มท.

-	ทส.

อปท.

ทส. -	มท.

-	อปท.
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ระยะ	๕	ปีแรก	

	 หน่วยงาน	
ระยะ	๑๐	-	๒๐	ปี

 
แผนจัดการมลพิษ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔

	 รับผิดชอบ	
(พ.ศ.	๒๕๖๕	-	๒๕๗๙)

	 	 หลัก	 สนับสนุน 

•	พัฒนาและบังคับใช้เคร่ืองมืออื่นเพื่อ

ใช้ร่วมกับเคร่ืองมอืทางเศรษฐศาสตร์	

เช่น	การเปิดเผยข้อมูล	การติดฉลาก

และสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและ

บริการที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม							

การใ ช้ เค ร่ืองมือทางสั งคมหรือ									

การลงโทษทางสังคม

การเพิ่มประสิทธิภาพด้านกฎหมาย

๓.๑๒	กำาหนดใหห้นว่ยงานซึง่มอีำานาจอนุญาตตามกฎหมาย	

อื่นๆ	 นำามาตรการหรือมาตรฐานตามกฎหมาย										

สิ่งแวดล้อม	มากำาหนดเป็นเงือ่นไขในการสั่งอนญุาต

หรือต่ออายุใบอนุญาต	 โดยให้ถือเป็นเง่ือนไขที่

กำาหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย

๓.๑๓	ปรับปรุงกฎระเบียบภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับ

การจัดการมลพิษให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ								

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

 

๓.๑๔	ให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งกำาหนดเกณฑ์การปฏิบัติ

ด้านสิ่งแวดล้อมสำาหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก

ที่ เป็นกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ครบ													

ทุกประเภท	และออกเป็นกฎกระทรวงเพื่อให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนำาไปออกข้อกำาหนดท้องถิ่น

๓.๑๕	ปรับปรุงกฎระเบียบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายอื่น	 เพื่อให้มีอำานาจ								

ในการควบคุม	กำากับดูแลการประกอบกิจการ

๓.๑๖	 ออกกฎหมายเพื่อจัดเก็บภาษีการระบายมลพิษ									

ทางน้ำา

๓.๑๗	ใช้กลไกคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงาน										

เพื่อบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมเร่งรัดการบังคับใช้

กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	 ทั้งการดำาเนินคดีแพ่ง	

คดีอาญา	และคดีปกครอง	การป้องกันและปราบปราม	

การละเมิดกฎหมายและแก้ไขเยียวยาความเสียหาย

-	อก.

-	มท.

-	ทส.

-	อปท.

•	ทบทวนกฎหมาย	 กฎระเบียบต่างๆ	

เป็นระยะเพื่อให้เอื้อต่อการบริหาร

จดัการสิง่แวดลอ้มอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

การเพิ่มประสิทธิภาพ	 การบังคับใช้

กฎหมาย	 ตลอดจนการดำาเนินการ

เกีย่วกบัคดสีิง่แวดลอ้มและการเยยีวยา

ความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม

•	จั ด ทำ า ป ร ะ ม ว ล กฎหม า ยด้ า น																

สิ่งแวดล้อม	 เพื่อให้การบังคับใช้

กฎหมายมีประสิทธิภาพ	 ไม่ซ้ำาซ้อน	

มเีจา้ภาพชดัเจน	และลดความขัดแยง้	

ระหว่างหน่วยงาน

•	ออกพระราชบัญญั ติมาตรการ											

การคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม	 เพื่อสร้าง

แรงจูงใจให้ผู้ก่อมลพิษมีการจัดการ

มลพิษและเปลี่ยนพฤติกรรมให้										

ลดมลพิษ

-	อก.

-	สธ.

-	คค.

-	มท.

-	ทส.	

-	อปท.	

สธ. -	อปท.	

-	มท.

-	ทส.

-	อก.

-	ทส.

-	พน.

มท.

กค.	 -	ทส.

-	อก.

ทส.	 ยธ.
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ระยะ	๕	ปีแรก	

	 หน่วยงาน	
ระยะ	๑๐	-	๒๐	ปี

 
แผนจัดการมลพิษ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔

	 รับผิดชอบ	
(พ.ศ.	๒๕๖๕	-	๒๕๗๙)

	 	 หลัก	 สนับสนุน 

๓.๑๘	ให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

ในพืน้ทีเ่พือ่การประสานและบรูณาการการดำาเนนิงาน	

ในระดับจังหวัดและท้องถิ่น

  

๓.๑๙	ให้เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	(ทสม.)	 มีบทบาทในการเฝ้าระวัง	

ติดตาม	ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	การแจ้งเหตุ

มลพษิและอบุตัภัิย	และร่วมขับเคลือ่นการดำาเนินงาน

ในการจัดการมลพิษของภาครัฐ	 โดยเฉพาะในพื้นที่

วิกฤต

๓.๒๐	เพิ่มบทบาทของชุมชนในการร่วมจัดสภาพแวดล้อม

ของชุมชนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	 มีการดูแล											

สิ่งแวดล้อมในชุมชน	 แหล่งน้ำา	 การจัดการน้ำาเสีย				

การจัดการขยะมูลฝอย	 สารอันตรายและของเสีย

อันตราย	 มลพิษบริเวณที่อยู่อาศัย	 การจราจร										

การจัดการพื้นที่สีเขียว	การไม่เผาในที่โล่ง

๓.๒๑	สนับสนุนการวิจยัโดยใหค้วามสำาคญักับการแก้ไขปญัหา	

วิกฤตสิ่งแวดล้อม	 เพื่อนำาผลการวิจัยไปประยุกต์								

ใหถ้งึการปฏบิตัอิยา่งเปน็รูปธรรม	การสร้างนวตักรรม 

เช่น	 การจัดการขยะอินทรีย์ในบ้าน	 วัสดุทดแทน	

ไมโครพลาสติกเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม							

ทางทะเล	วสัดทุดแทนผลติภณัฑก์ำาจดัยาก	(เช่น	โฟม	

พลาสติก)	 การนำาวัสดุรีไซเคิลมาเป็นวัตถุดิบในการ

ผลิต	การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์	(Life	Cycle	

Assessment	:	LCA)	การออกแบบผลติภณัฑ์ทีเ่ปน็มติร	

กับสิ่งแวดล้อม	 (Eco-design)	 เคร่ืองมืออุปกรณ์								

การวิเคราะห์มลพิษ	 ระบบป้องกันสุขภาพให้กับ										

ผูป้ฏบิตังิานจากกระบวนการจดัการมลพษิ	การเตรียม	

การรับมือมลพิษใหม่	 เช่น	 ฝุ่นละอองขนาดนาโน	

(Nano-Particles)	มลพิษข้ามแดนระยะไกล	(Long	

Range	Transport	Pollution)	

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเครือข่ายของภาคส่วนต่างๆ	ในการจัดการมลพิษ

• พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ	

มลพิษในลักษณะองค์ รวมไปสู่ 										

การทำางานตามประเด็นหรือวาระ	

(Agenda-based	 Approach)								

เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่าง				

หน่วยงานภาครัฐดว้ยกนั	และกระจาย	

การจัดการมลพิษจากส่วนกลางไปสู่

ท้ อ ง ถิ่ น แ ละ ชุมชน เพื่ อ ใ ห้ เ กิ ด									

ความสอดคล้องกันของทิศทาง

นโยบาย	 เกิดการเรียนรู้ระหว่างกัน	

และมคีวามยดืหยุน่ในการดำาเนินการ	

และสนับสนุนการจัดตั้งพันธมิตร

ความร่วมมือท้องถิ่นและชุมชน

•	ภาคีเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

(ทสม.)	 และเครือข่ายอื่นร่วมแก้ไข

ปัญหาสิ่ ง แ วดล้ อมของตน เอ ง											

ร่วมตรวจสอบและติดตามการแก้ไข

ปัญหามลพิษของส่วนราชการและ										

ผู้ประกอบการ	การติดตามเฝ้าระวัง

การระบายมลพิษจากการประกอบการ 

การแจ้งข้อมูลข่าวสารสิ่งแวดล้อม

•	สร้างเครือข่ายนักวิชาการและนักวิจยั

ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม										

ในการจัดการมลพิษและเทคโนโลยี			

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 (Green	

Technology)	 โดยผสมผสานกับ	

ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญา							

ชาวบ้าน	 รวมถึงการเปลี่ยนแปลง						

ทางสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดข้ึนจาก

การพัฒนา

-	ทส.

-	มท.

-	อก.

-	กษ.

-	สธ.

-	ทส.

-	ทสม.

มท.

มท. -	อปท.

-	สธ.

-	ทส.

วช. -	วท.

-	สกว.	
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ระยะ	๕	ปีแรก	

	 หน่วยงาน	
ระยะ	๑๐	-	๒๐	ปี

 
แผนจัดการมลพิษ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔

	 รับผิดชอบ	
(พ.ศ.	๒๕๖๕	-	๒๕๗๙)

	 	 หลัก	 สนับสนุน 

๓.๒๒	จดัทำาพืน้ทีต้่นแบบศูนยก์ารเรียนรู	้หรือกรณีตวัอยา่ง

ในการจัดการมลพิษทางน้ำา	 มลพิษทางอากาศ									

การจัดการขยะมูลฝอย	การจัดการสารอันตรายและ

ของเสียอันตราย	 และเผยแพร่ไปในวงกว้าง	 ทั้งใน

ระดับประเทศจนถึงระดับครัวเรือน

๓.๒๓	ให้สถานศึกษาบรรจุหลักสูตร	 ปลูกฝังอบรมตั้งแต่

เดก็ๆ	ใหใ้ช้ชีวติอยา่งพอเพยีง	บริโภคสนิคา้อยา่งพอด	ี

และจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชน	 ฝึกปฏิบัติเพื่อ							

เข้าสู่พฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	

รวมถึงการศึกษานอกระบบและการแลกเปลี่ยน																			

เรียนรู้ในสังคม	 เพื่อให้ประชาชนและชุมชนร่วมคิด										

ร่วมทำาในการรักษาสิ่งแวดล้อม	 การจัดการมลพิษ	

และดำาเนินวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๓.๒๔	ใช้หลักการความเป็นหุ้นส่วนของรัฐและเอกชน								

จงูใจให้เอกชนเขา้มารว่มลงทนุในการจัดสรา้งระบบ

จดัการของเสยีตามหลกัวิชาการ	ทัง้น้ำาเสยี	ขยะมลูฝอย 

ของเสียอันตราย	 มูลฝอยติดเช้ือ	 กากอุตสาหกรรม

จากภาคอุตสาหกรรม	 เกษตรกรรม	 ภาคบริการ							

และภาคชุมชน

๓.๒๕	ประชาสมัพนัธ์เชิงรุกเพือ่สร้างความเข้าใจและรับฟงั

ความเห็นของประชาชนในการดำาเนินงานตาม

นโยบายของรัฐเพือ่ใหภ้าคสว่นตา่งๆ	เข้าใจ	สนับสนุน	

และลดการต่อต้านการดำาเนินงานในการจัดการ										

สิ่งแวดล้อม

๓.๒๖	สร้างศักยภาพของสื่อมวลชนด้านสิ่งแวดล้อม														

ให้มีการผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้านมลพิษ	 เพื่อเพิ่ม							

ความตระหนักและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดา้นมลพษิ

ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

-	มท.

-	อปท.

-	ทส.	

-	อก.

-	สธ.

ศธ. ทส.

-	ทส.

-	อก.

-	มท.

ภาค

เอกชน

-	ทส.

-	มท.

-	อก.

กปส. ทส.
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ระยะ	๕	ปีแรก	

	 หน่วยงาน	
ระยะ	๑๐	-	๒๐	ปี

 
แผนจัดการมลพิษ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔

	 รับผิดชอบ	
(พ.ศ.	๒๕๖๕	-	๒๕๗๙)

	 	 หลัก	 สนับสนุน 

๓.๒๗	จัดทำาข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการจัดการมลพิษ								

ในรูปแบบที่ เข้าใจง่ายเพื่อสื่อสารกับประชาชน											

ในวงกวา้ง	เชน่	Infographic	ใช้สือ่และสือ่ทางสงัคม	

ทั้งรูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่	เช่น	Line	Facebook	

Mobile	Application	 สื่อโทรทัศน์	 วิทยุ	 และ															

สื่อสิ่งพิมพ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในช่วงวัยต่างๆ

ทุก

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

การดำาเนินงานตามพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศ

๓.๒๘	ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนปฏิบัติตามพันธกรณี

และความร่วมมือระหว่างประเทศ

๓.๒๙	การดำาเนินการเพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญา										

มินามาตะว่าด้วยปรอท	ทั้งการจัดทำาทำาเนียบข้อมูล	

แผนปฏบิตักิารระดบัชาติ	แนวทางการลดการใช้และ

การควบคมุการปลดปลอ่ยสารปรอทออกสูส่ิง่แวดลอ้ม

๓.๓๐	เสริมสร้างศกัยภาพบคุลากรของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ในการเจรจาด้านการจัดการมลพิษระหว่างประเทศ	

มีการหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำาหนด

ท่าทีที่เหมาะสมของประเทศไทยในการเจรจา

๓.๓๑	ดำาเนินงานร่วมกันในระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อ

จดัการปญัหามลพษิข้ามแดน	เช่น	ปญัหาหมอกควัน

ข้ามแดนการลักลอบขนส่งสินค้า	 สารอันตราย									

ยานพาหนะ	เป็นต้น

๓.๓๒	เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านพันธกรณีและข้อตกลง

ระหว่างประเทศด้านการจัดการมลพิษสู่สาธารณะ	

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและให้ความ

ร่วมมือในการดำาเนินงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

๓.๓๓	ใหม้กีารกำาหนดหวัข้อการศกึษาวจิยัไวใ้นยทุธศาสตร์

การวิจัยของประเทศ	และดำาเนินการวิจัยเพื่อรองรับ

การปฏิบัติตามพันธกรณีและความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ

-	ทส.

-	อก.

-	กษ.

-	สธ.	

-	พณ.

กต. • สง่เสริมความร่วมมอืทัง้ภายในประเทศ	

และระหว่างประเทศ	 เพื่อรองรับ								

การดำาเนินงานตามข้อผูกพันและ

พั น ธ ก ร ณี ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ด้ า น															

สิง่แวดลอ้ม	โดยคำานึงถงึผลประโยชน์

สูงสุดของประเทศ

•	เตรียมความพร้อมมาตรการเพื่อ

รองรับผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจาก

มาตรการทางการค้า	 การออกกฎ

ระเบียบ	ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม	

ความตกลงระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วข้อง 

ดำาเนินงานเชิงรุกกับประเทศเพือ่นบา้น 

ประเทศสมาชิกอาเซยีน	และประเทศ

สมาชิกตามกรอบความร่วมมือ

ระหวา่งประเทศตา่งๆ	ในการจดัการ

ปัญหามลพิษข้ามแดน

ทส. กต.

กต. -	ทส.

-	อก.

-	กษ.

-	สธ.

ทส. กต.

ทส. -	กต.

-	อก.

-	สธ.

-	กษ.

วช. สกว.
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๗. โครงการ/กิจกรรมสำาคัญในระยะ ๕ ปี ภายใต้แผนจัดการมลพิษ 
 พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
	 เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำาเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม	 สามารถตอบสนองต่อเป้าประสงค์และตัวช้ีวัด										

ในแตล่ะประเดน็ยทุธศาสตร์ร่วมกัน	รวมทัง้ใช้เปน็กรอบในการขอรับการจดัสรรงบประมาณประจำาปขีองหน่วยงาน	งบประมาณ									

ในลักษณะบูรณาการ	และอื่นๆ	จึงกำาหนดโครงการ/กิจกรรมสำาคัญใน	๓	ยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน	ภายใต้แผนจัดการมลพิษ	

พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔	ดังนี้

 ยุทธศาสตร์ที่	๑	การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง

 ๗.๑	 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	 เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพในการผลิต									

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรม	 โดยกำาหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายให้มีประเภทและจำานวนที่มีความเหมาะสม												

กับศักยภาพของพื้นที่	 สนับสนุนและยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม	 ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต	

ใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ	 ใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง	 ลดการระบายมลพิษในทุกข้ันตอนตั้งแต่การออกแบบ	 การใช้วัตถุดิบ	

จนถึงผลิตภัณฑ์ข้ันสุดท้าย	 พัฒนามาตรฐานและฉลากสินค้าที่รับรองสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 ยกย่อง					

มอบรางวัลให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	

  หน่วยงานหลัก	:	กระทรวงอุตสาหกรรม	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 ๗.๒	 โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 โดยส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตาม									

ความเหมาะสมของพื้นที่	 (Zoning)	 พัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรทั้งการเพาะปลูก	 การปศุสัตว์	 และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา											

ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 ปลอดภัย	 ส่งเสริมการลดการใช้สารเคมี	 มีการจัดการน้ำาเสียให้ได้มาตรฐาน															

ทำาการเกษตรปลอดการเผา	 การสร้างตลาด	 พัฒนามาตรฐานการรับรองสินค้าเกษตร	 สร้างฉลากสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อ								

สิ่งแวดล้อม	ยกย่องมอบรางวัลให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  หน่วยงานหลัก	:	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กระทรวงพาณิชย์

  ๗.๓	 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเน่ืองกับการท่องเที่ยวให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 เพื่อพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว	 โดยศึกษาเพื่อประเมินขีดความสามารถของพื้นที่	(Carrying	Capacity)	 ที่จะรองรับ

จำานวนนักท่องเที่ยว	 ส่งเสริมระบบการจัดการขยะมูลฝอย	 น้ำาเสีย	 การจัดการระบบจราจรเพื่อลดมลพิษทางอากาศ																							

ในแหล่งท่องเที่ยว	 กำาหนดมาตรฐานรับรองแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเน่ืองกับการท่องเที่ยว	 ยกย่องมอบรางวัลให้แก่											

แหล่งท่องเที่ยวและการบริการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

  หน่วยงานหลัก	:	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ๗.๔	 โครงการส่งเสริมสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 เพื่อพัฒนาสถานประกอบการ	 โดยเฉพาะสถาน

ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่ดำาเนินธุรกิจเก่ียวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้มีการดำาเนินงานที่เป็นมิตร							

กับสิ่งแวดล้อม	โดยให้มีการลดใช้ทรัพยากร	และลดการเกิดน้ำาเสียและขยะมูลฝอย	กำาหนดมาตรฐานรับรองสถานประกอบการ

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ยกย่องมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

  หน่วยงานหลัก	:	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 กระทรวงสาธารณสุข	 กระทรวงอุตสาหกรรม	

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	



ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๒๐ ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

84

 ๗.๕	 โครงการประหยัดพลังงานและลดมลพิษในภาคขนส่ง	โดยการรณรงค์ให้ใช้การเดินทางที่ไม่เกิดมลพิษ	จัดให้มี

ระบบการเชือ่มต่อเพื่ออำานวยความสะดวกในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ	พัฒนาระบบการจัดการจราจรที่ลดมลพิษทางอากาศ								

ส่งเสริมการผลิตยานพาหนะที่ประหยัดพลังงานและระบายมลพิษต่ำา	 ส่งเสริมการใช้เช้ือเพลิงสะอาดและเช้ือเพลิงทางเลือก		

พัฒนาระบบการกำาจัดซากแบตเตอรี่จากยานยนต์และแผง	Solar	Cell	จากระบบการใช้พลังงานทดแทน	

  หน่วยงานหลัก	 :	 กระทรวงคมนาคม	 กระทรวงพลังงาน	 กรุงเทพมหานคร	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น										

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 ๗.๖	 โครงการส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการ	 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 โดย										

รณรงค์	สื่อสาร	ประชาสัมพันธ์	ให้ความรู้แก่ประชาชนและเยาวชน	เพื่อปรับพฤติกรรมการใช้วิถีชีวิต	การบริโภคที่ไม่ฟุ่มเฟือย	

ส่งเสริมการเลือกใช้สินค้าที่ติดฉลากสิ่งแวดล้อม	 จัดโปรแกรมส่งเสริมการซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 เช่น	

โครงการ	“บัตรเดียวเขียวทั่วไทย”	โครงการ	“ธงเขียวคู่ธงฟ้า”	

  หน่วยงานหลัก	:	กรมประชาสัมพันธ์	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กระทรวงพาณิชย์	

 ยุทธศาสตร์ที่	๒	เพิ่มประสิทธิภาพในการบำาบัด	กำาจัดของเสีย	และควบคุมมลพิษจากแหล่งกำาเนิด

 ๗.๗	 การขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ	(พ.ศ.	 ๒๕๕๙	-	 ๒๕๖๔)	 โดยจัดการ 

ขยะมลูฝอยตกคา้งในสถานทีก่ำาจัดขยะมูลฝอยในพืน้ทีท่ัว่ประเทศ	สร้างระบบจดัการทีเ่หมาะสม	กำาจดัแบบศนูยร์วม	และแปรรูป

ผลิตพลังงานโดยมีเอกชนร่วมลงทุน	จัดให้มีสถานที่รวบรวมและจัดการของเสียอันตรายชุมชน	สถานที่กำาจัดกากอุตสาหกรรม

ทีเ่ปน็อนัตราย	และศูนยก์ำาจัดมลูฝอยติดเช้ือใหเ้พียงพอ	วางระเบยีบมาตรการการบริหารจดัการขยะมลูฝอยและของเสยีอนัตราย	

เพือ่ใหเ้กิดการลดและคัดแยกตัง้แตต่น้ทางและเกบ็	รวบรวม	ขนสง่	และกำาจดัอยา่งถกูต้อง	การสร้างวินัยและจติสำานึกประชาชน	

  หน่วยงานหลัก	:	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 กระทรวงมหาดไทย	 กระทรวงอุตสาหกรรม	

กระทรวงสาธารณสุข	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ๗.๘	 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	 โดยส่งเสริมการสร้างองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ	ขยายผลดำาเนินงานลดและคัดแยกขยะมูลฝอย	การประหยัดและลดปริมาณการใช้น้ำา	การบำาบัด

น้ำาเสียจากบ้านเรือน	และส่งเสริมการนำาน้ำาทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ตามหลักการ	3Rs	ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ	

  หน่วยงานหลัก	:	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ๗.๙	 การกำากบัดแูล	ควบคมุแหลง่กำาเนิดมลพษิ	และบงัคบัใช้กฎหมาย	โดยกำาหนดมาตรฐาน	มาตรการ	และแนวทาง

ในการควบคมุมลพษิจากแหลง่กำาเนิดในพืน้ทีเ่ฉพาะ	เช่น	เขตเศรษฐกจิพเิศษ	พืน้ทีท่อ่งเทีย่ว	เขตนิคมอตุสาหกรรม	เขตควบคมุ

มลพิษ	 การกำากับดูแล	 ติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายให้แหล่งกำาเนิด	 จัดทำาระบบการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม										

สู่สาธารณะ	เช่น	Public	Disclosure	การเคลื่อนย้ายมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม	(PRTR)	

  หน่วยงานหลัก	 :	 กระทรวงอุตสาหกรรม	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ															

สิ่งแวดล้อม	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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 ๗.๑๐	 การจดัการมลพษิในพืน้ทีเ่ปา้หมายและพืน้ทีว่กิฤต	โดยดำาเนินการจดัการมลพษิในพืน้ทีเ่ปา้หมายและพืน้ทีว่กิฤต	

ไดแ้ก	่พืน้ทีท่ีม่ปีญัหาหมอกควัน	๙	จงัหวัดภาคเหนือ	เขตควบคมุมลพษิ	ตำาบลมาบตาพดุ	จงัหวดัระยอง	และตำาบลหน้าพระลาน	

จังหวัดสระบุรี	พื้นที่วิกฤตคุณภาพน้ำา	

  หน่วยงานหลัก	:	 กระทรวงอุตสาหกรรม	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์	กระทรวงสาธารณสุข	กระทรวงมหาดไทย

 ยุทธศาสตร์ที่	๓	การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมลพิษ

 ๗.๑๑	 โครงการการจัดเก็บภาษีมลพิษ	ค่าธรรมเนียม	และค่าบริการด้านสิ่งแวดล้อม	โดยศึกษาและออกกฎหมายเพื่อ

จัดเก็บภาษีการระบายมลพิษทางน้ำา	ทางอากาศ	การลดภาษีสรรพสามิตสำาหรับสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เร่งรัดการออก

และบังคับใช้กฎหมายในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนและกำาจัด	 ขยะมูลฝอย	 สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น										

จัดเก็บค่าบริการบำาบัดน้ำาเสีย	ให้มีการจัดเก็บค่าการใช้ประโยชน์จากน้ำาเพื่อการผลิตน้ำาประปาจากการประปา	

  หน่วยงานหลัก	:	กระทรวงการคลัง	กระทรวงพาณิชย์	กระทรวงอุตสาหกรรม	กระทรวงมหาดไทย	

 ๗.๑๒	 โครงการพัฒนากฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม	 โดยจัดทำากฎหมาย	 กฎระเบียบ	 ระบบการรายงานการปลดปล่อย		

และเคลื่อนย้ายมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม	(PRTR)	 การเตรียมความพร้อมในการออกกฎหมายอนุบัญญัติภายใต้กฎหมาย

ด้านสิ่งแวดล้อม	 การแก้ไขกฎระเบียบให้นำาผลการติดตามการดำาเนินงานตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมมาใช้ประกอบการต่อ														

ใบอนุญาตการประกอบกิจการ	 การแก้ไขกฎระเบียบให้มีการนำาผลการติดตามตรวจสอบมลพิษเพื่อไปเช่ือมโยงกับระบบ														

การอนุมตั	ิอนุญาตการประกอบกจิการ	การปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายควบคมุมลพษิจากการขนสง่ทางน้ำา	รวมทัง้ปรับปรุงกฎหมาย

สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสากล

  หน่วยงานหลัก	:	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 กระทรวงอุตสาหกรรม	 กระทรวงมหาดไทย	

กระทรวงคมนาคม	

 ๗.๑๓	 โครงการเสริมสร้างศกัยภาพและสง่เสริมการมสีว่นร่วมในการจดัการสิง่แวดลอ้ม	โดยสง่เสริมการพฒันาศกัยภาพ

ใหแ้ก่บคุลากรดา้นสิง่แวดลอ้มและภาคประชาชนใหม้คีวามรู้และมสีว่นร่วมในการจดัการสิง่แวดลอ้ม	สง่เสริมการสร้างเครือข่าย

ภาคประชาชนในการดำาเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ	 ส่งเสริมการสร้างพื้นที่ต้นแบบ	 ศูนย์การเรียนรู้การจัดการมลพิษ									

ทางน้ำา	ทางอากาศ	และการจัดการขยะมูลฝอย	สารอันตราย	และของเสียอันตรายในชุมชน	ส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารด้านมลพิษสู่สาธารณะ	

  หน่วยงานหลัก	 :	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 กระทรวงสาธารณสุข	 กระทรวงมหาดไทย	

กระทรวงศึกษาธิการ	กรมประชาสัมพันธ์	

 ๗.๑๔	 โครงการพฒันาและวจิยัเพือ่สนับสนนุการจดัการมลพษิ	โดยสนบัสนุนการวิจยั	องค์ความรู้	เทคโนโลย	ีนวตักรรม	

เพื่อนำามาใช้ในการจัดการมลพิษ	โดยเฉพาะมลพิษที่เป็นปัญหาใหม่	เช่น	การรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ	การพัฒนา

พื้นที่อุตสาหกรรม	 การขยายตัวของเมือง	 การส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะนำามาประยุกต์ใช้						

กับการจัดการมลพิษให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่	 การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อศึกษาหาสาเหตุและการแก้ไขปัญหา
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มลพิษที่เกิดขึ้นใหม่ๆ	 เช่น	 ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน	 ๒.๕	 ไมครอน	 ปัญหาฝุ่นละอองขนาดนาโน	(Nano	particle)					

ปัญหามลพิษข้ามแดนระยะไกล	(Long	Range	Transport	Air	Pollution)	 การสนับสนุนงานวิจัยที่ส่งเสริมการผลิตสินค้า															

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เช่น	การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	การออกแบบบรรจุภัณฑ์	การพัฒนายานยนต์	

ที่ใช้พลังงานสะอาด	การศึกษาวิจัยที่จะเตรียมการเพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานตามพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศ	

  หน่วยงานหลัก	 :	 สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 กระทรวง 

ศึกษาธิการ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ๗.๑๕	 การจัดการมลพิษข้ามแดน	 และความร่วมมือด้านการจัดการมลพิษในภูมิภาคอาเซียนและระหว่างประเทศ        

โดยส่งเสริมความร่วมมือการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม	เพื่อรองรับการดำาเนินงานตามอนุสัญญาและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อม	

ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการปัญหามลพิษข้ามแดนในภูมิภาคอาเซียน	 พัฒนาบุคลากรในด้านทักษะการเจรจาด้าน													

การจัดการมลพิษระหว่างประเทศ	เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศแก่สาธารณชน

  หน่วยงานหลัก	:	กระทรวงการต่างประเทศ	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘. ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ 
	 ๘.๑	 การกำาหนดนโยบายที่ทันต่อสถานการณ์	 มีความต่อเนื่องและการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน																

ในทุกระดับ

	 ๘.๒	 ความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการมลพิษ

	 ๘.๓	 กฎหมาย	 กฎระเบียบ	 ที่ครอบคลุมเป็นเอกภาพ	 ลดความซ้ำาซ้อน	 และเอื้อต่อการดำาเนินงานจัดการมลพิษ									

ของภาคส่วนต่างๆ	

	 ๘.๔	 งบประมาณและเงินทุนสนับสนุนที่เพียงพอต่อการดำาเนินการจัดการมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ

	 ๘.๕	 ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	และมีความรับผิดชอบในการจัดการมลพิษ
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บทที่ ๕
กลไกการแปลงแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การจัดการมลพิษ ๒๐ ปี และแผนจัดการมลพิษ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

	 การแปลงแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ	๒๐	ปี	และแผนจัดการมลพิษ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔	เป็น			

การเช่ือมโยงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ไปสู่แผนงาน	 โครงการ	 กิจกรรม	 เพื่อผลักดันให้บรรลุเป้าประสงค์และตัวช้ีวัดของ															

แต่ละยุทธศาสตร์	และให้แนวทางการดำาเนินงานภายใต้แผนได้ถูกนำาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน	ซึ่งการดำาเนินการ

จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้	โดยกลไกการแปลงแผน

และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ	๒๐	ปี	และแผนจัดการมลพิษ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔	ไปสู่การปฏิบัติ	ประกอบด้วย

	 ๑.	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โดยกรมควบคุมมลพิษนำายุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ	๒๐	ปี	และ

แผนจัดการมลพิษ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔	ที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมมลพิษ

และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา	และนำาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ

	 ๒.	 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ	๒๐	ปี	และแผนจัดการมลพิษ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔	ผ่าน	

การสื่อสารหลายช่องทาง	เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้รับทราบ	

	 ๓.	 เสริมสร้างความเข้าใจในแนวคดิของยทุธศาสตร์การจดัการมลพษิ	๒๐	ป	ีและแผนจดัการมลพษิ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔ 

ให้แก่องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก	 มีความเข้าใจ	 ความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ													

ได้อย่างเป็นรูปธรรม	 โดยจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ	 เป้าหมายและยุทธศาสตร์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลาง

และภูมิภาค	 ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ	๒๐	ปี										

และแผนจัดการมลพิษ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔	ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

	 ๔.	 จัดตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน	 ติดตาม	 และกำากับการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ	 ๒๐	 ปี					

และแผนจัดการมลพิษ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔	โดยเน้นการขับเคลื่อนมาตรการหรือแนวทางที่ยังไม่เคยดำาเนินการหรือมาตรการ

ใหม่ๆ	และมาตรการเร่งด่วน
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	 ๕.	 สร้างการดำาเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน	 เพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์	 การจัดการมลพิษ										

๒๐	 ปี	 และแผนจัดการมลพิษ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	-	 ๒๕๖๔	 ในทิศทางเดียวกัน	 เช่น	 การลงนามคำารับรองการปฏิบัติงานเพื่อสร้าง								

พันธสัญญาระหว่างหน่วยงาน	 การกำาหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลักที่จะเป็นแกนนำาการบูรณาการและประสานงาน	 กำาหนดตัว								

ชี้วัดร่วม	(Joint	KPI)	กับหน่วยงานราชการอื่นๆ	

	 ๖.	 เชื่อมโยงและบูรณาการกับแผนเฉพาะเร่ืองระดับชาติที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย									

พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๗๔	แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก	พ.ศ.	๒๕๕๘	-	๒๕๗๙	แผนแมบ่ทรองรับการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศ	พ.ศ.	๒๕๕๘	-	๒๕๙๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๙	-	๒๕๖๔	ยุทธศาสตร์								

การท่องเที่ยวไทย	พ.ศ.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๐	แผนการจัดการกากอุตสาหกรรม	พ.ศ.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๒	แผนแม่บทการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยของประเทศ	(พ.ศ.	๒๕๕๙	-	๒๕๖๔)	แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	ฉบับที่	๓	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔	

เป็นต้น

	 ๗.	 ใช้ระบบงบประมาณในลักษณะบูรณาการเป็นกลไกผลักดันการดำาเนินงานจัดการมลพิษ	 เพื่อให้ส่วนราชการ											

ทีเ่กีย่วข้องจดัทำาแผนงาน/โครงการทีส่อดรับกบัยทุธศาสตร์การจดัการมลพษิ	๒๐	ป	ีและแผนจดัการมลพษิ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔	

	 ๘.	 เช่ือมโยงและบรูณาการโดยผา่นการจดัทำาแผนพฒันากลุม่จงัหวดั	แผนพฒันาจงัหวดั	และแผนปฏิบติัราชการของ

หน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งในระดับส่วนกลาง	ส่วนภูมิภาค	และส่วนท้องถิ่น

	 ๙.	 ให้เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน	(ทสม.)	 และอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำาหมู่บ้าน	(อสม.)	เป็นผู้ประสานกับภาคประชาชน	ชุมชุม	ภาคเอกชน	และเครือข่ายประชาชนในแต่ละพื้นที่	เพื่อให้เกิด

การดำาเนินงานในเชิงพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ	๒๐	ปี	และแผนจัดการมลพิษ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔	

	 ๑๐.	 ขับเคลือ่นเชิงนโยบายใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วข้องมกีารดำาเนินการตามแผนฯ	ผา่นกลไกของคณะกรรมการตามกฎหมาย	

เช่น	คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	คณะกรรมการควบคุมมลพิษ	คณะกรรมการวัตถุอันตราย	คณะกรรมการสาธารณสุข	

เป็นต้น

	 ๑๑.	 จัดทำาระบบติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานตามแผนจัดการมลพิษ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	-	 ๒๕๖๔	 โดยติดตาม								

ความก้าวหน้าการดำาเนินงานเป็นประจำาทุกปี	 และประเมินผลการดำาเนินงานตามแผนจัดการมลพิษ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	-	 ๒๕๖๔									

ในระยะครึ่งแผน	เพื่อนำาผลไปปรับปรุงแผนจัดการมลพิษ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔	ในช่วงครึ่งหลังของแผน	(ช่วงปี	๒๕๖๓	-	๒๕๖๔)	

และติดตามประเมินผลในระยะสิ้นสุดแผน	 เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นสำาหรับการจัดทำาแผนจัดการมลพิษฉบับต่อไป	 รวมทั้งรายงาน

ผลการดำาเนนิงานตามแผนจดัการมลพษิ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔	ทัง้	๒	ระยะ	เสนอตอ่คณะกรรมการควบคมุมลพษิ	คณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	คณะรัฐมนตรี	และเผยแพร่ต่อสาธารณะ
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บัญชีอักษรย่อ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

	 ตัวย่อ	 ชื่อหน่วยงาน
	 กค.	 กระทรวงการคลัง
	 กต.	 กระทรวงการต่างประเทศ
	 กก.	 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
	 กษ.	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 คค.	 กระทรวงคมนาคม
	 ทส.	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 พน.	 กระทรวงพลังงาน
	 พณ.	 กระทรวงพาณิชย์
	 มท.	 กระทรวงมหาดไทย
	 ยธ.	 กระทรวงยุติธรรม
	 วท.	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 ศธ.	 กระทรวงศึกษาธิการ
	 สธ.	 กระทรวงสาธารณสุข
	 อก.	 กระทรวงอุตสาหกรรม
	 วธ.	 กระทรวงวัฒนธรรม
	 วช.	 สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
	 กปส.	 กรมประชาสัมพันธ์
	 กด.	 กรมที่ดิน
	 สงป.	 สำานักงบประมาณ
	 นร.	 สำานักนายกรัฐมนตรี
	 สศช.	 สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
	 สกท.	 สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
	 สำานักงาน	ก.พ.ร.	 สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
	 สตช.	 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ
	 สคก.	 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
	 สคบ.	 สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
	 อปท.	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(รวมถึงกรุงเทพมหานคร	และเมืองพัทยา)	
	 สกถ.	 สำานักงานคณะกรรมการการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	 กปน.	 การประปานครหลวง
	 กปภ.	 การประปาส่วนภูมิภาค
	 ส.อ.ท.	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	 วสท.	 สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชินูปถัมภ์
	 สวสท.	 สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
	 สทท.	 สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
	 สทน.	 สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศไทย
	 สกว.	 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
	 สกอ.	 สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
	 ทสม.	 เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
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คำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนจัดการมลพิษ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔

และคณะทำางานจัดทำาแผนจัดการมลพิษ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔
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รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

	 1.	 นายวิจารย์		สิมาฉายา	 กรมควบคุมมลพิษ

	 2.	 นางสุณี		ปิยะพันธุ์พงศ์	 กรมควบคุมมลพิษ

	 3.	 นางสาวจงจิตร์		นีรนาทเมธีกุล	 กรมควบคุมมลพิษ

	 4.	 นายสุวรรณ	นันทศรุต	 กรมควบคุมมลพิษ

	 5.	 นายอนุพันธ์		อิฐรัตน์	 กรมควบคุมมลพิษ

	 6.	 นายวัชรพล	พุ่มแก้ว	 สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

	 7.	 นายเตชะวัณณ์		พจน์สมพงส์	 สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 8.	 นายฉัตรชัย	อินต๊ะทา	 สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 9.	 นายเจนวิทย์		วงษ์ศานูน	 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

	 10.	 นายดำารงค์		นิลหลา	 องค์การจัดการน้ำาเสีย

	 11.	 นายสุชัย	เจนพจนารถ	 องค์การจัดการน้ำาเสีย

	 12.	 นายกานตพันธุ์	พิศาลสุขสกุล	 สำานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 13.	 นายนินธพันธุ์		กุลปรีดารัตน์	 กรมปศุสัตว์

	 14.	 นายบุญส่ง		ศรีเจริญธรรม	 กรมประมง

	 15.	 นางจิตติมา		ยถาภูธานนท์	 กรมวิชาการเกษตร

	 16.	 นางจุไรรัตน์		แสงสวัสดิ์	 กรมส่งเสริมการเกษตร

	 17.	 นางสาววิไลวรรณ		สอนพูล	 กรมส่งเสริมการเกษตร

	 18.	 นายบุญส่ง	หนองนา	 กรมส่งเสริมการเกษตร

	 19.	 นางจินดา		เตชะศรินทร์	 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

	 20.	 นายไชยรัตน์	เลี้ยงสุพงศ์	 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

	 21.	 นางสุวลี		รักพาณิชสิริ	 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

	 22.	 นางสาวเพียงใจ	หาญวัฒนาวุฒิ	 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

	 23.	 นางสาวอิศริยา		แสงเจริญ	 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

	 24.	 นายนฤบดินทร์			วุฒิวรรณ	 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

	 25.	 นายนิพิฐพนธ์		โอภาวัฒนะ	 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

	 26.	 นางสาวสรัญพร		แสงอุทัย	 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

	 27.	 นายบุญศิริ	อังคุรัตน์	 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

	 28.	 นางสาววรรณพร		ความสุข	 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

	 29.	 นายกู้เกียรติ	นิ่มเนียม	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

	 30.	 นายพิชัย		ชัยสัมฤทธิ์โชค	 สำานักงานคณะกรรมการการกระจายอำานาจให้แก่

	 	 	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๒๐ ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

96

	 31.	 นายสมศักดิ์		ศิริวนารังสรรค์	 กรมอนามัย

	 32.	 นางเพ็ญผกา	วงศ์กระพันธุ์	 กรมอนามัย

	 33.	 นายสมบัติ		ชนะสิทธิ์	 สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

	 34.	 นายประจักษ์		เขียนนอก	 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

	 35.	 นายมานพ		คล้ายบัณฑิต	 กรมการขนส่งทางบก

	 36.	 นางสาวฐิติมา	แสงงาม	 กรมการขนส่งทางบก

	 37.	 นางสาวสุนทรี		ภิรมย์	 กรมเจ้าท่า

	 38.	 นายศุภกิตต์	เจียรสุวรรณ	 กรมเจ้าท่า

	 39.	 นางจรีรัตน์		สาตราวาหะ	 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

	 40.	 นางสาวธารทิพย์	เศรษฐชาญวิทย์	 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

	 41.	 นางสาวสุทธาสิณี		กล่าวกิติกุล	 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

	 42.	 พันตำารวจโท	วีรพล	วุฒิเสน	 กองบังคับการตำารวจจราจร	(บก.จร.)	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

	 43.	 พันตำารวจโท	สวิสส์	เจริญผล	 กองบังคับการตำารวจจราจร	(บก.จร.)	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

	 44.	 ร้อยตำารวจเอก	อนุชา		กาญจนาภรณ์	 กองบังคับการตำารวจจราจร	(บก.จร.)	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

	 45.	 นางสาวกอบกุล	ปิตรชาต	 กรมการท่องเที่ยว

	 46.	 นางสาวทัศนีย์		วีรสิทธิ์	 กรมการท่องเที่ยว

	 47.	 นายยุทธพันธ์		ไชยทิพย์	 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

	 48.	 นางมณฑิพย์	ศรีรัตนา	 สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

	 49.	 นายสุรชัย		สถิตคุณารัตน์	 สำานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

	 	 	 และนวัตกรรมแห่งชาติ

	 50.	 นางวาสนา	เชิญขวัญ	 กรมประชาสัมพันธ์

	 51.	 นางสาวพนิดา		ภาคพิธเจริญ	 กรมประชาสัมพันธ์

	 52.	 นางสาววีรดี		อิศรเสนา	ณ	อยุธยา	 กรมประชาสัมพันธ์

	 53.	 นางอัจฉรา		อัศวรุจิกุลชัย	 มหาวิทยาลัยมหิดล

	 54.	 นางภัทรา	จิตรานนท์	 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

	 55.	 นางจูน		กังวานนวกุล	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

	 56.	 นายสมศักดิ์	สุขสำาราญ	 เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

	 	 	 และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน

	 57.	 นายรังสรรค์	ปิ่นทอง	 กรมควบคุมมลพิษ

	 58.	 นายเถลิงศักดิ์	เพ็ชรสุวรรณ	 กรมควบคุมมลพิษ

	 59.	 นางกัญชลี		นาวิกภูมิ	 กรมควบคุมมลพิษ
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