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“ An assessment of a stage of the Sustainable Development Goal in Thailand and 

possible alternatives of economic, social and legal measures: SDG-Goal 11 (sustainable cities 

and communities)” aims to assess the stage and the readiness of the SDG-Goal 11 in Thailand 

with a view to make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable. 

The research methodology includes secondary information reviews and public and 

private/civil society sectors interviews in order to provide the definition of terms for the current 
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targets and indicators. Moreover, this research also studies the current stage, level of 

achievement and capability of the related public and private sectors to purpose different 

types of measures and other national indicators in order to foster an integrated and achievable 

SDG-Goal 11 for sustainable cities in Thailand. 
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บทท่ี 1  

บทนํา 
 

1. ความสําคัญของปญหา 

 

การทําใหเมืองและการตั้งถ่ินฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย พรอมรับการเปลี่ยนแปลง

และยั่งยืน เปนเปาหมายที่รัฐบาลไทยใหความสําคัญเปนอยางมาก ในอดีตคนไทยสวนใหญอาศัยอยูในชนบท 

แตปจจุบันคนยายเขามาอยูในเมือง และในขณะนี้ประเทศไทยมีเมืองที่มีความเจริญเพ่ิมมากข้ึน อีกทั้งยังมี

กรุงเทพมหานครที่เปนมหานคร (Megacity) สําคัญของโลก อยางไรก็ตามการยายเขามาตั้งถ่ินฐานในเมืองมาก

ขึ้นก็กอใหเกิดปญหาหลายอยาง เชน การหาท่ีอยูอาศัยที่เหมาะสม และตองเรียนรูการอยูอาศัยรวมกัน

ทามกลางความแตกตางในพ้ืนที่ หรือหากมองในระดับใหญ หลายเมืองของประเทศไทยตั้งอยูในพ้ืนที่ราบลุม

ใกลแหลงน้ําซึ่งเสี่ยงตอการเกิดอุทกภัย อยางไรก็ตาม ทุกคนที่อาศัยอยูในเมืองตางก็เปนพลเมืองของพื้นที่และ

ไดทําหนาท่ีที่เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเมือง ดังนั้นทุกคนในเมืองจึงควรท่ีจะไดรับการดูแลและไดรับ

การสนับสนุน แตทวาทิศทางในการพัฒนาปจจุบันสงผลใหหลากหลายพ้ืนที่กลายเปนพื้นที่ของผูมีรายไดสูง

เพียงเทานั้น หลาย ๆ เมืองในประเทศไทยเปนเมืองที่ถูกสรางเพ่ืออํานวยความสะดวกแกการขับรถ มีพ้ืนที่

สําหรับเดินนอยและมีขอจํากัดในการใชงานมาก มีระบบขนสงสาธารณะที่ยังคงประสบปญหาการใชงานใน

หลากหลายดาน ขาดพ้ืนที่ที่เหมาะสมสําหรับคนพิการที่ใชรถเข็น มีพื้นที่สีเขียวนอย และนอกจากนี้เม่ือ

กลาวถึงเรื่องของการพัฒนา ผูคนสวนใหญมักกลาวถึงเพียงแตดานการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยนัยยะดานสังคม 

เชน การมีคณุภาพชีวิตที่ดี การมีความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต หรือการเขาถึงการรักษาสุขภาพ และดาน

สิ่งแวดลอม เชน การมีพื้นที่สี เขียว การลดมลภาวะภายในเมือง หรือการปรับตัวตอภัยพิบัติและการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) นั้นมักถูกมองขามไป ดังนั้นการใชประโยชนจากเปาหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยเฉพาะเปาหมายที่ 11 จึงเปนโอกาสสําคัญที่

จะทําใหประเทศไทยมีการออกแบบและการวางแผนการพัฒนาเมืองที่ไมท้ิงใครไวขางหลัง 

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) นับเปนเปาหมายสําคัญท่ี

มีการกําหนดกรอบภาพรวมอันจะทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งดานสังคม (People) เศรษฐกิจ 

(Prosperity) สิ่งแวดลอม (Planet) สันติภาพ (Peace) และความรวมมือทุกภาคสวน (Partnership) ภายใน 

พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) โดยประเทศไทย ในฐานะหนึ่งในประเทศสมาชิกสหประชาชาติ (United Nations: 

UN) ไดลงนามและมีคําม่ันรวมมือกับประเทศตาง ๆ ในการนําเปาหมายดังกลาวไปปรับใช โดยเปาประสงคที่ 

11 คือดานการทําใหเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิตานทานและยั่งยืน

นั้น เปนหนึ่งใน 17 เปาหมายที่มีความสําคัญตอการพัฒนาเมืองและสังคมเมืองอยางยิ่ง และยังมีสวนเก่ียวของ

โดยตรงกับขอตกลงระหวางประเทศหลายประการ อาทิ วาระการพัฒนาเมืองใหม (New Urban Agenda) 
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ความตกลงปารีส (Paris Agreement) และ กรอบการดําเนินงานเซนได (Sendai Framework for Disaster 

Risk Reduction) ทวาในปจจุบันการดําเนินการตาง ๆ อาจยังขาดการสํารวจสถานะปจจุบัน วาเปาหมาย

ดังกลาวนั้นไดดําเนินการไปในทิศทางใด เกิดมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคมและกฎหมายที่เกี่ยวของอยางไร 

และมีแนวทางหรือมาตรการที่จะทําใหเปาประสงคที่ 11 นี้สามารถบรรลุเปาประสงคไดอยางแทจริง 

 โครงการสํารวจสถานะของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทของประเทศไทย และทางเลือก

มาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย เปาหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษยอยางยั่งยืน เปนสวนหนึ่ง

ของโครงการสํารวจสถานะฯ ทั้ง 17 เปาหมาย ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว) ใหมีการศึกษาความเหมาะสมของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตอบริบทของประเทศไทย อีกทั้งยังตองมี

การสํารวจทางเลือกอื่น ๆ ที่จะสามารถชวยใหประเทศสามารถบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได ดวยเหตุนี้ 

คณะทํางานจึงเห็นความจําเปนที่ประเทศไทยจะตองใชขอมูลและองคความรูเพ่ือกําหนดทิศทางและมาตรการ

ประเมินผลความสําเร็จบนหลักการที่เหมาะสมกับบริบทของชาติ อีกท้ังยังสอดคลอง กับขอเท็จจริงทาง

วิชาการอยางรอบดาน ทั้งนี้เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เปาหมายที่ 11 มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 โดยเฉพาะการมุงใหเกิดการทําใหเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษยมี

ความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิตานทานและยั่งยืน ภายใน พ.ศ. 2573 โดยเนนการสรางหลักประกันวาทุกคน

จะสามารถเขาถึงท่ีอยูอาศัยและบริการพื้นฐานท่ีเพียงพอ ปลอดภัย การจัดใหมีการเขาถึงระบบคมนาคมที่

ยั่งยืน การมีสวนรวมในการบริหารเมืองและชุมชนโดยเฉพาะการกระจายอํานาจสูหนวยงานทองถิ่น การ

ปกปองและคุมครองทางวัฒนธรรม การวางผังเมืองที่เชื่อมโยงและยืดหยุนเพ่ือลดผลกระทบจากภัยพิบัติ

โดยเฉพาะกลุมผูเปราะบาง การใหความสนใจตอคุณภาพอากาศในเมือง การเขาถึงพื้นที่สีเขียว การสงเสริม

และสนับสนุนใหมีความเชื่อมโยงกันระหวางพ้ืนที่เมืองและชนบท การมีแผนการทํางานและนโยบายที่บูรณา

การ และการสรางอาคารที่ยั่งยืนโดยใชวัสดุทองถ่ิน แมภาครัฐจะใหความสําคัญตอการพัฒนาเมืองและถิ่นฐาน

มนุษยใหมีความยั่งยืน การดําเนินการในระยะที่ผานมา หลายภาคสวนยังมีเปาหมายของนโยบายและแผนงาน

ที่แยกสวน ยังไมมีบูรณาการดานขอมูลและองคความรูซึ่งถูกจัดเก็บไวในแตละหนวยงานที่รับผิดชอบ อีกทั้งยัง

ไมคอยมีการดําเนินงานรวมกับภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการเทาท่ีควร เหลานี้เปนอุปสรรค

ตอการจัดทํามาตรการและดัชนีชี้วัดสําหรับดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายเมืองและการตั้งถ่ินฐานท่ียั่งยืน 

 

2.  ทบทวนเอกสารเชิงสังเคราะห 

 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2558 สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ (United Nations General 

Assembly) ไดมีมติรับรองเปาหมายแหงการพัฒนาของโลกชุดใหมท่ีมหานครนิวยอรค  ซึ่งมีชื่อวาเปาหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งไดมาแทนเปาหมายการพัฒนาแหง

สหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) โดย SDGs เปนเปาหมายของการพัฒนา ตั้งแต ค.ศ. 

2015–2030 โดยมีการตั้งเปาไวถึง 17 เปาหมายดวยกัน ซึ่งครอบคลุมทั้งดานสังคม (People) เศรษฐกิจ 
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(Prosperity) สิ่งแวดลอม (Planet) สันติภาพ (Peace) และความรวมมือของทุกภาคสวน (Partnership) 

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดมีคําสั่งใหแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือ

การพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ชุดใหมขึ้น ซึ่งประกอบดวยตัวแทนจากทุกกระทรวง ตัวแทนภาคเอกชน (สภา

หอการคาแหงประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย) และตัวแทนภาควิชาการ (สถาบัน

สิ่งแวดลอมไทย สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ และสถาบันวิจัย

เพ่ือการพัฒนาประเทศไทย) และภายใต กพย. นี้ก็มีอนุกรรมการอีก 3 คณะ (และอีก 1 คณะตั้งในภายหลัง) 

ประกอบดวย 1. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 2. คณะอนุกรรมการสงเสริมความ

เขาใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. คณะอนุกรรมการพัฒนา

ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน และเพิ่มเติมในภายหลัง คือ 4. คณะอนุกรรมการ

วาดวยการประเมินดานสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment: SEA) 

เปาหมายที่โครงการนี้ใหความสนใจคือเปาหมายที่ 11 ซึ่งประกอบไปดวย 10 เปาประสงค และ 15 ตัวชี้วัด 

(ตารางที่ 1) เปาหมายที่ 11 นี้ถูกจัดอยูในกลุมเศรษฐกิจ (Prosperity) แตก็มีสวนเก่ียวของกับเปาหมายใน 

“P” อ่ืน ๆ อีกดวย ทั้งนี้ ประเทศไทยมีหนวยงานซึ่งรับผิดชอบเปาหมายที่ 11 คือ กระทรวงมหาดไทย (มท.) 

และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) และมีหนวยงานภาครัฐที่ใหการสนับสนุนไดแก 

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (กก.) กระทรวงการตางประเทศ (กต.) กระทรวงคมนาคม (กค.) กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานสถิติแหงชาติ 

(สสช.) และในแตละตัวชี้วัดก็จะมีหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุนซึ่งมีหนาที่ในการเก็บขอมูล 
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ตารางที่ 1 รายละเอียดของเปาหมายที่ 11 

เปาหมายที่ 11 ทําใหเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษยมีความปลอดภัย ทั่วถึง 

พรอมรับการเปล่ียนแปลง 

และย่ังยืน (ขอมูล ณ ธันวาคม 2560) 

 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 

ระดับ 

สถานะ 

ตัวช้ีวัด 

(UN's 

Tier) 

หนวยงานท่ี 

รับผิดชอบ 

จัดทํา 

ตัวช้ีวัด 

หนวยงา

น 

สนับสนุน

ขอมูลตัว

ช้ีวัด 

 

 

 

11.1 สรางหลักประกันวา 

ทุกคนจะเขาถึงที่อยูอาศัยและ

การบริการพื้นฐานที่พอเพียงให

ปลอดภัย และในราคาที่ 

สามารถจายได และยกระดับ 

ชุมชนแออัดภายในพ.ศ. 2573 

11.1.1 สัดสวนของประชากร 

ในเขตเมืองที่อาศัยอยูใน 

ชุมชนแออัด ที่อยูอาศัยนอก 

ระบบ หรือที่ที่ไมเหมาะสม 

1 สถาบัน 

พัฒนาองคกร 

ชุมชน (องคการ 

มหาชน)/ 

การเคหะ 

แหงชาติ 

-  

11.2 ภายในพ.ศ. 2573 

จัดใหทุกคนเขาถึงระบบ 

คมนาคมขนสงที่ยั่งยืน 

เขาถึงได ปลอดภัย ในราคา 

ที่สามารถจายได พัฒนาความ 

ปลอดภัยทางถนน โดยการ 

ขยายระบบขนสงสาธารณะ 

โดยคํานึงถึงกลุมคนที่มีความ 

เปราะบาง คือ ผูหญิง เด็ก 

ผูมีความบกพรองทางรางกาย 

และผูสูงอายุ เปนพิเศษ 

11.2.1 สัดสวนของประชากร 

ที่เขาถึงการขนสงสาธารณะ 

ไดอยางสะดวก จําแนกตาม 

เพศ กลุมอายุ และบุคคลที่มี 

ความบกพรองทางรางกาย 

2 กระทรวง 

คมนาคม 

-  

11.3 ยกระดับการพัฒนาเมือง 

และขีดความสามารถใหครอบ 

คลุมและยั่งยืน เพ่ือการวาง 

11.3.1 

อัตราสวนการใชที่ดินตออัตรา

การเติบโตของประชากร 

2 กรมโยธาธิการ 

และผังเมือง/ 

กรมพัฒนาท่ีดิน 

-  
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แผนและการบริหารจัดการ 

การตั้งถ่ินฐานของมนุษยอยางมี

สวนรวม บูรณาการและยั่งยืน 

ในทุกประเทศ ภายใน พ.ศ. 

2573 

11.3.2 สัดสวนของเมืองที่มี 

โครงสรางจากการมีสวนรวม 

โดยตรงของภาคประชาสังคมใ

นการวางแผนและการ 

จัดการซึ่งดําเนินการเปน 

ประจําละเปนประชาธิปไตย 

3 กรมโยธาธิการ 

และผังเมือง 

กทม./ 

อปท. 

 

11.4 เสริมความพยายามที่ 

จะปกปองและคุมครองมรดก 

โลกทางวัฒนธรรมและทาง 

ธรรมชาติของโลก 

11.4.1 การใชจายรวม 

(ภาครัฐและภาคเอกชน) 

ตอหัวที่การใชจายในเรื่อง 

การสงวน การปองกัน 

และการอนุรักษวัฒนธรรม 

และมรดกทางธรรมชาติ 

จําแนกตามประเภทมรดก 

(ทางวัฒนธรรม ทางธรรมชาติ 

ผสมผสาน 

การกําหนดโดยศูนยมรดก 

โลก) ระดับของรัฐบาล 

(ประเทศ ภูมิภาค และทอง 

ถิ่น/ เทศบาล) ประเภทการ 

ใชจาย (คาใชจายในการ 

ดําเนินงาน/ คาใชจายในการ 

ลงทุน) และประเภทการ 

ระดมเงินทุนจากภาคเอกชน 

(การบริจาคเปนสิ่งของ 

ภาคเอกชนที่ไมหวังผลกําไร 

และผูสนับสนุน) 

3 กรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช/ 

สํานักงานปลัด 

กระทรวง 

วัฒนธรรม 

อปท. 

กรม 

ศิลปากร 

 

11.5 ลดจํานวนการตายและ 

จํานวนคนที่ไดรับผลกระทบ 

และลดการสูญเสียโดยตรงทาง 

เศรษฐกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ 

11.5.1 จํานวนผูเสียชีวิต 

ผูสูญหาย และผูไดรับผล 

กระทบจากภัยพิบัติ ตอ 

ประชากร 100,000 คน 

2 ซ้ํากับ 

1.5.1 

และ 

13.1.1 

กรมปองกันและ

บรรเทา 

สาธารณภัย 

-  
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มวลรวมภายในประเทศของ 

โลกที่เกิดจากภัยพิบัติ ซึ่งรวม 

ถึงภัยพิบัติที่เก่ียวกับน้ํา โดยมุง 

เปาปกปองผูมีรายไดนอยและ 

คนที่อยูในสถานการณที่เปราะ

บางภายใน พ.ศ. 2573 

11.5.2 การสูญเสียทาง 

เศรษฐกิจอันเนื่องมาจากภัยพิ

บัติโดยตรง ตอ GDP ของ 

โลกรวมทั้งความเสียหายท่ี 

เกิดกับโครงสรางพ้ืนฐานและขั

ดขวางการบริการขั้นพ้ืน 

ฐานที่สําคัญอ่ืน ๆ 

อันเนื่องมาจากภัยพิบัติ 

1 กรมปองกันและ

บรรเทา 

สาธารณภัย 

-  

11.6 ลดผลกระทบทางลตอ 

สิ่งแวดลอมตอหัวประชากรใน 

เขตเมือง รวมถึงการใหความ 

สนใจเปนพิเศษตอคุณภาพ 

อากาศ และการจัดการของเสีย 

ของเทศบาล และการจัดการ 

ของเสียอ่ืน ๆ ภายใน พ.ศ. 

2573 

11.6.1 สัดสวนของขยะใน 

เขตเมืองที่มีการจัดเก็บเปน 

ประจํา และปลอยของเสีย 

ขั้นสุดทายอยางเพียงพอโดยค

ำนึงถึงของเสียทั้งหมดที่เกิดจา

กเมือง 

 

2 กรมควบคุม 

มลพิษ มท.  

โดย สถ. ทส.  

โดย คพ. สธ.  

โดยกรมอนามัย 

อล. โดยกรม 

โรงงาน 

อุตสาหกรรม 

อปท.  

11.6.2 รอยละจํานวนวันที่ 

ฝุนละออง (PM2.0) ในเขต 

เมืองอยูในเกณฑมาตรฐาน 

1 กรมควบคุม 

มลพิษ 

-  

11.7 จัดใหมีการเขาถึงพ้ืนที่ 

สาธารณะสีเขียว ที่ปลอดภัย 

ครอบคลุมและเขาถึงได โดย 

ถวนหนา โดยเฉพาะผูหญิง เด็ก 

คนชรา และผูมีความบกพรอง 

ทางรางกายภายใน พ.ศ. 2573 

11.7.1 สวนแบงเฉลี่ยของ 

พ้ืนที่เมืองที่ถูกสรางขึ้นให 

เปนสถานที่ที่ใชประโยชน 

สาธารณะสําหรับทุกคน 

3 กรมท่ีดิน -  

11.7.2 สัดสวนของผูที่ตก 

เปนเหยื่อของการคกุคามทางร

างกาย หรือทางเพศ  

จําแนกตาม เพศ อายุ 

สถานภาพความพิการและ 

3 สํานักงาน 

กิจการยุติธรรม 

พม.  
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สถานที่เกิดเหตุ ในชวง 12 

เดือนที่ผานมา 

11.A สนับสุนนการเชื่อมโยง 

ทางเศรษฐกิจ สังคม และ 

สิ่งแวดลอมระหวางพื้นที่เมือง 

รอบเมือง และชนบท โดยการ 

เสริมความแข็งแกรงของการ 

วางแผนการพัฒนาในระดับ 

ภูมิภาคและระดับประเทศ 

11.A.1 สัดสวนประชากร 

อาศัยในเมืองที่นําแผนการ 

พัฒนาเมืองและภูมิภาคไป 

บูรณาการกับการคาด 

ประมาณประชากรและความ

ตองการทรัพยากร จําแนก 

ตามขนาดของเมือง 

3 กรมโยธาธิการ 

และผังเมือง 

อปท.  

11.B ภายใน พ.ศ.2563 

เพ่ิมจํานวนเมืองและกระบวน 

การตั้งถ่ินฐานของมนุษยที่ 

เลือกใชและดําเนินการตาม 

นโยบายและแผนที่บูรณาการ 

เพ่ือนําไปสูความครอบคลุม 

ความมีประสิทธิภาพการ 

ใชทรัพยากร การลดผลกระทบ 

และปรับตัวตอการเปลี่ยน 

แปลงสภาพภูมิอากาศ 

มีภูมิตานตอภัยพิบัติ และ 

ใหพัฒนาและดําเนินการตาม 

การบริหารความเสี่ยงจากภัย 

พิบัติแบบองครวมในทุกระดับ 

ใหเปนไปตามกรอบการดําเนิน

งานเซนไดเพ่ือการลดความเสี่ย

งจากภัยพิบัติ  

พ.ศ. 2558-2573 

11.B.1 จํานวนของเมืองที่มี 

กลยุทธลดความเสี่ยงและการ 

ฟนฟูใหสูสภาพปรกติ 

มีความสอดคลองกับกรอบ 

การทํางานระหวางประเทศ 

ตามกรอบการดําเนินงานเซนไ

ดเพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัย

พิบัติ พ.ศ. 2558-2573 

1 ซ้ํากับ 

1.5.3 

และ 

13.1.2 

อปท. -  

11.B.2 สัดสวนประเทศท่ีมี 

ยุทธศาสตรการลดความเสี่ยง

ภัยพิบัติระดับประเทศ 

และระดับทองถิ่น 

2 ซ้ํากับ 

1.5.4 

และ 

13.1.3 

กรมปองกันและ

บรรเทา 

สาธารณภัย/ 

อปท. 

-  
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11.C สนับสนุนประเทศพัฒนา 

นอยที่สุด รวมถึงผานทางความ 

ชวยเหลือทางการเงินและวิชา 

การในการสรางอาคารที่ยั่งยืน 

และทนทานโดยใชวัสดุทองถิ่น 

11.C.1 สัดสวนของการ 

สนับสนุนทางการเงินที่ 

จัดสรรใหกับการกอสราง 

และการเพ่ิมเติมเพ่ือใหเกิด 

ความยั่งยืน ยืดหยุน

และอาคารที่ใชทรัพยากร 

อยางมีประสิทธิภาพ 

3 กรมกิจการ 

ความรวมมือ 

ระหวาง 

ประเทศ: TICA  

(กต.) 

-  

ตารางที่:  1 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ วันที่ 7 ก.ค. 2560 

  

 โดยคณะผูวิจัยไดมีวิธีการดําเนินการวิจัยเพื่อศึกษาสถานะการนําเนินงานการวิจัย วิเคราะหความ

สอดคลองของเปาประสงค จัดลําดับความสําคัญของเปาประสงคและตัวชี้วัด ผานขอมูลทุติยภูมิและขอมูลจาก

การสัมภาษณหนวยงานที่รับผิดชอบจัดทําตัวชี้วัด โดยเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) เปนเปาหมายที่

มีการกําหนดขึ้น และมีความรวมมือในระดับนานาชาติ จึงทําใหเปาประสงคหรือตัวชี้วัดบางตัวไมมีความ

เหมาะสมที่จะสามารถใชชี้วัดการดําเนินการในประเทศไทยไดเนื่องจากขอจํากัดทาง ความแตกตางในดาน

ภูมิศาสตร สภาพสังคม และวัฒนธรรมที่ตางกันในแตละประเทศ เพ่ือใหบรรลุเปาประสงคที่ 11 ที่ประชุม

ขับเคลื่อนตัวชี้วัดแหงชาติจึงไดมีการดําเนินการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดและเปาประสงคเพื่อใหสอดคลองกับการ

ดําเนินงานและบริบทในประเทศไทย ซึ่งการพัฒนาอยางยั่งยืนเปาประสงคที่ 11 “เมืองและถิ่นฐานมนุษยอยาง

ยั่งยืน” มีเปาประสงค 7 เปาประสงคหลัก 3 เปาประสงครอง 15 ตัวชี้วัดสากล โดยมีการเปลี่ยนแปลง

เปาประสงคใหสอดคลองกับบริบทของประเทศไทยทั้งสิ้น 4 เปาประสงค ในสวนของตัวชี้วัดในบริบทของ

ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง 6 ตัวชี้วัด จึงทําใหเปาประสงคที่ 11 ในบริบทของประเทศไทยมีเปาประสงค

หลัก 7 ตัว เปาประสงครอง 3 ตัว 17 ตัวชี้วัดไทย เพ่ือใหสามารถดําเนินการเพ่ือบรรลุเปาประสงคที่ 11 ทําให

เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษยมีความปลอดภัย ทั่วถึง พรอมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน ทั้งนี้ในระหวาง

การดําเนินการวิจัย ไดมีมติจากที่ประชุมตัวชี้วัดแหงชาติ ครั้งที่ 3 ใหเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดบางสวน 

ทางทีมวิจัยจึงได ใชขอมูลของเปาประสงคและตัวชี้วัดบางตัวท่ีมีการปรับเปลี่ยนมาใชในการดําเนินการวิจัย ซึ่ง

อาจมีตัวชี้วัดและเปาประสงคบางตัวไมสามารถนํามาเขียนในงานวิจัยเลมนี้ได เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน

ตัวชี้วัดและเปาประสงคในชวงทายของการวิจัย 

หากเปรียบเทียบกับทั่วโลก ประเทศไทยถูกจัดใหอยูอันดับที่ 59 จาก 156 ประเทศที่มีการเก็บขอมูล

โดย SDGs Index  ทั้งนี้หากมองแตเปาหมายที่ 11 จากดัชนี SDGs Index ประเทศไทยยังคงตองใชความ

พยายามอยางมากในการบรรลุเปาที่ 11 ท้ังนี้ SDGs Index ใชเพียงสามตัวชี้วัด 1. ประกอบดวย PM2.5 ใน

พ้ืนที่เมือง 2. คุณภาพน้ําจากทอประปา และ 3. ความพึงพอใจกับขนสงมวลชน จากตัวชี้วัดทั้งหมดของ
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เปาหมายที่ 11 แมวาจะ SDGs Index จะไมไดกลาวถึงทุกตัวชี้วัด แตก็แสดงใหเห็นวาหนวยงานที่เก่ียวของ

ยังคงตองทํางานกันตอไปเพ่ือแกไขปญหาตาง ๆ 

ทั้งนี้ สามปที่ผานมาหลายหนวยงานไดดําเนินการอยางเต็มท่ีเพ่ือผลักดันใหเกิดการพัฒนาตาม

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อยางไรก็ตาม ในชวงแรกหนวยงานสวนใหญมักมุงความสนใจไปที่การเก็บขอมูล

ตัวชี้วัดเพ่ือใชรายงาน ทวาตัวชี้วัดจากสหประชาชาติยังไมแนนอนและอาจมีการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงได

ตลอดเวลา ทางสหประชาชาติเองก็สนับสนุนใหแตละประเทศมีการปรับเปาประสงคและตัวชี้วัดใหเหมาะกับ

บริบทของตนดวย ในประเทศไทยหลายภาคสวนเองก็มีความพยายามที่จะปรับเปาประสงคใหเขากับบริบท

ประเทศไทย เชน การจัดลําดับความสําคัญของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยตัวแทนภาคสวนตาง ๆ และ

ผานมติคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งท่ี 1/ 2559 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559  

โดยเปาประสงคที่ 11.5 ลดจํานวนการตายและจํานวนคนที่ไดรับผลกระทบและลดการสูญเสีย

โดยตรงทางเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของโลกที่เกิดจากภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงภัยพิบัติ

ที่เก่ียวกับน้ํา โดยมุงเปาปกปองคนจนและคนที่อยูในสถานการณที่เปราะบาง ภายใน พ.ศ. 2573 ไดถูกจัดให

อยูใน 30 เปาประสงคเรงดวน ที่ภาครัฐจะตองใหความสําคัญเปนพิเศษในการขับเคลื่อน โดยที่จะตองไม

ลดทอนความสําคัญของเปาประสงคอื่น ๆ ทั้งนี้เปาประสงคทั้ง 10 เปาไดมีการแปลจากภาษาอังกฤษเปน

ภาษาไทย จึงอาจสงผลใหคําศัพทหลาย ๆ คํายังคงมีความกํากวมและจําเปนที่จะตองปรับหรือทําความเขาใจ

ใหลึกซึ้งกอนที่จะสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มที่ ทั้งในระดับประเทศ และระดับทองถ่ิน (Localizing)  

ในดานตัวชี้วัด สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) และสํานักงาน

สถิติแหงชาติ (สสช.) ไดรวมกันรวบรวมสถิติทุกอยางที่ภาครัฐมีอยู ตั้งแต พ.ศ. 2559 เพ่ือตรวจสอบวา ปจจุบัน

สถานะดานขอมูลทางสถิติของประเทศไทยมีความพรอมเพียงใด และจะปรับปรุงใหครอบคลุมเพ่ือใหการเก็บ

ขอมูลเก่ียวกับ SDGs มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นไดอยางไร (คณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบสวนของการปรับปรุง

ตัวชี้วัดคือ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน) อยางไรก็ตาม

ขอมูลตัวชี้วัดหลาย ๆ อยาง ยังมีการนําไปใชในระดับทองถ่ินคอนขางนอย  และเก็บขอมูลจากภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ นอกจากนี้หากประเทศไทยมีความประสงคที่จะพัฒนาตัวชี้วัดเพ่ิมเติมให

ตรงกับบริบทของชาติ และสามารถใชวัดความคืบหนาของการพัฒนาที่ยั่งยืนไดจริง ภาครัฐจะตองทํางานกับ

ภาคสวนอ่ืนอยางบูรณาการ  

ศาสตราจารย ประภัสสร เทพชาตรี อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มองวา 

แม SDGs จะเปนเปาหมายที่มีความทะเยอทะยานสูง และยากตอการทําใหเกิดความสําเร็จ แตทวา SDGs ก็

เปนการตั้งเปาหมายที่จะทําใหประชาคมโลกรวมมือกันจัดการกับปญหาตาง ๆ รวมกัน แนนอนวาเมื่อมีการ

ตั้งเปาหมายชัดเจน ก็จะมีความชัดเจนในเรื่องการระดมทุน ระดมทรัพยากร และการสนับสนุนตาง ๆ  และ

อยางที่เห็นจาก MDGs ถึงแมวาประเทศไทยจะไมบรรลุทุกเปาหมาย แตจากการดําเนินการในชวง 15 ป ตั้งแต 

พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ก็ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในหลาย ๆ ดานภายในประเทศ ดังนั้นหากประเทศ

ไทยตั้งม่ันที่จะพัฒนาประเทศใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเทศไทยก็จะไดรับผลประโยชนระหวาง
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ทางไมมากก็นอย เชนนี้ภาควิชาการเองก็จําเปนที่จะตองยื่นมือเขามาชวยขับเคลื่อนเพื่อใหการพัฒนาที่ยั่งยืน

เปนไปไดอยางราบรื่นที่สุด และตรงกับบริบทของประเทศไทย เพราะในทายที่สุดแลว เราจะบรรลุ SDGs ได

หรือไมเพียงใดนั้น มิใชเรื่องของรัฐแตเพียงผูเดียว 

 

3.  วัตถุประสงคการวิจัย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัยมีรายละเอียดดังนี ้

3.1 เ พ่ื อศึ กษาสถานะป จ จุ บั นของประ เทศไทยที่ เ ก่ี ย ว ข อ ง กับ เป า ประส งค ที่  1 1 

เมืองและถิ่นฐานมนุษยอยางยั่งยืน โดยอาศัยมุมมองเชิงวิชาการและหลักฐานเชิงประจักษ 

3.2 วิเคราะหความสอดคลองของเปาประสงค (Targets) ที่ กําหนดใหในเปาหมายที่ 11 

และกําหนดเปาประสงคเพ่ิมเติมเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทประเทศไทย 

3.3 จัดลํ าดับความสํ าคัญของเปาประสงค  (Ta rge ts )  และ ตั วชี้ วั ด  ( I nd i cators ) 

ภายใตเปาหมายที่ 11 โดยพิจารณาความสําคัญและความพรอมของประเทศไทยในการบรรลุเปาหมายที่ 11 

3.4 ประเมินสถานะดานมาตรการทีภ่ายรัฐและหนวยงานในภาคสวนอ่ืน ๆ ดําเนินการอยู 
 

4.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

กรอบการวิจัยนี้จะดําเนินงานตามกรอบการพัฒนาเมืองยั่งยืนตามบริบทสากล ผนวกกับการพัฒนาที่

ยั่งยืนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของงานวิจัย ซึ่งกรอบการพัฒนาเมืองยั่งยืนตามบริบทสากล ประกอบดวย 

4.1 ความนาอยู (Livable) ที่เนนพิจารณาในดานสังคมและสิ่งแวดลอมเปนหลัก มีแนวทางการ

ผลักดันคือการเนนใหเกิดเมือง สุขภาพดี (Healthy City) 

4.2 ความคงอยูไดและประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Viable-Eco Efficiency) ที่เนนพิจารณา

ดานสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจเปนหลัก มีแนวทางการผลักดันคือการเนนใหเกิดเมืองนิเวศ (Eco City) เมือง

คารบอนต่ํา  (Low Carbon City) เมืองกระชับ (Compact City) และ ลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม (New 

Urbanism) 

4.3 ความเทาเทียม (Fair-Equality) ที่เนนพิจารณาในดานสังคมและเศรษฐกิจเปนหลัก (Social 

- Economic) มีแนวทางการผลักดันคือการเนนใหเกิดเมืองที่มีความทั่วถึง (Inclusive City) ตอมาคือการ

ปกครอง เมือง (Urban Governance) ที่มีแนวทางการผลักดันคือการเนนใหเกิดเมืองที่มีสวนรวมของทุกคน 

มีความโปรงใส การประเมินผลและติดตามผล 

 การศึกษานี้ใชกรอบการพัฒนาเมืองยั่งยืนสากลผนวกเขากับหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวคิด

ของสหประชาชาติ ซึ่งมี 3 มิติ คือ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดลอม ซึ่งจะกอใหเกิด เมืองยั่งยืน 
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(Sustainable City) คือเมือง ท่ีมีแนวทางการจัดการที่คํานึงถึงทุก ๆ ดานในกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนตาม

บริบทสากล ผานแนวทางจากแผนปฏิบัติการ 21 เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (Agenda 21)  Rio+20, European 

Effort และ วาระการพัฒนาเมืองใหม (New Urban Agenda หรือ Habitat III) ใหเกิดความยั่งยืนในเมือง

อยางครอบคลุมในทุก ๆ  มิติของเมือง    

ภาพที่:  1 หลักการพัฒนาอยางยั่งยืนตามแนวคิดของสหประชาชาติ  

 

ที่มา: วิจิตรบุษบา มารมย. การประเมินองคความรูดานเมืองยั่งยืนในประเทศไทย  A Knowledge 

Assessment on Sustainable Cities in Thailand. นครปฐม:  ศูนยวิจัยและฝกอบรมนิเวศวิทยา

อุตสาหกรรม คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560. 

ปจจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติตาง ๆ มีดังนี้ 

1) ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ อาทิ การกระจายรายได การเพ่ิมผลผลิต การลดความอยากจน 

และการตอบสนองความจําเปนพ้ืนฐาน เปนตน 

2) ปจจัยทางดานสังคม อาทิ ความหลายหลากทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทางเพศ ความ

ยุติธรรมและความเทาเทียม และการมีสวนรวมของประชาชน เปนตน 

3) ปจจัยทางสิ่งแวดลอม อาทิ การผลิตและการบริโภค การพัฒนาเทคโนโลยีสะอาด ความ

สมดุลของระบบนิเวศ การใชทรัพยากรอยางประหยัด มลพิษ ภัยธรรมชาติ และการบริหาจัดการสิ่งแวดลอม 

เปนตน 

การบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจะสําเร็จหรือไมขึ้นอยูกับการจัดลําดับความสําคัญระหวาง

องคประกอบตาง ๆ วาจะใหองคประกอบใดมีความสําคัญสูงกวาองคประกอบอื่น ๆ เชน หากเมืองใดตองการ

ใหการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีความสําคัญสูงสุด เมืองนั้นอาจจะตองชดเชยดวยการลดระดับการพัฒนา
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ทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งอาจจะกอใหเกิดวิกฤตทางสิ่งแวดลอมและสังคมได วิกฤตเหลานี้อาจจะหวน

กลับมากระทบตอมิติเศรษฐกิจอีกดวย แตถาหากเมืองใหความสําคัญของกับการพัฒนาทั้งสามองคประกอบ

เทา ๆ กัน เชน การมีแผนพัฒนาสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการมีการผลักดันใหผูอยูอาศัยมีคุณภาพชีวิตและ

เศรษฐกิจท่ีดี เมือง ๆ นี้อาจมีแนวโนมท่ีจะบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนได ทั้งนี้หนวยงานรัฐที่เก่ียวของจะกําหนด

นโยบายที่ชัดเจน ครอบคลุมประเด็นสําคัญ และตองดําเนินการพัฒนาอยางมีธรรมาภิบาลและบูรณาการ อีก

ทั้งจะตองทํางานรวมกับทุกภาคสวน ทั้งภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคประชาชนที่

เปนคนในพ้ืนที่ ตลอดจนการนําองคความรูที่เก่ียวของจากงานวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือ

สนับสนุนการตัดสินใจและการประเมินผลสําเร็จของการมีเมืองและการตั้งถ่ินฐานท่ียั่งยืน 

ภาพที่:  2 รูปภาพแสดงความเก่ียวของกับเปาประสงคที่ 11 และเปาประสงคอื่น 

 

การเจริญเติบโตของเมืองและความยากจน (Urbanisation and Poverty)  

จากสถิติปจจุบันกวา 25 เปอรเซ็นตของคนยากจนบนโลกนี้ (SDG1) อาศัยอยูในเขต เมืองโดยสัดสวน

นี้คาดวาจะเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 50 ภายใน ค.ศ. 2040 หลักฐานแสดงใหเห็นวาสัดสวนของประชากรที่อาศัยอยู

ในเขตเมืองมี ความ สัมพันธอยางมากกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลดลงของความยากจน แตปญหาที่

ตามมาคือการเพ่ิมขึ้นของความไมเทาเทียม (SDG10) ซึ่งเปนผลที่ทําให เกิดความยากจนตามมา ตัวอยางเชน 

ที่อยูที่ไมคงทน การตั้งถ่ินฐานนอกระบบ พ้ืนที่สาธารณะ การขึ้นคาที่พัก การแบงแยกเชื้อชาติ เปนตน ฉะนั้น

แลว เมืองตาง ๆ ทั่วโลกจําเปนตองมีมาตรการรองรับเพ่ือปกปองผูอยูอาศัยรวม ทั้งความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจาก

ภัยพิบัติอีกดวย นอกจากนี้การขับไลที่ไมมีกระบวนการทางกฎหมายที่เหมาะสมถูกนํามาใชมากขึ้นในเมืองเพื่อ

เปนวิธีในแยงซื้อที่ดิน ซ้ําเติมปญหาใหแกผูยากจนผูตั้งถ่ินฐานนอกระบบไรหนทางยิ่งกวาเกา การใชความ

รุนแรงในการไลที่ในเมืองกําลังเพ่ิมความกังวลและเปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนและเปนของ

ทุกคน เมืองท่ีดีจะตองประกอบไปดวยสิทธิในการเขาถึงที่อยู ทรัพยากรและผลประโยชน ทางเศรษฐกิจ ซึ่ง

การเกิดความรุนแรงในหลายรูปแบบ (ความรุนแรงทางการเมืองและสังคมการ ทารุณกรรมทางเพศ

อาชญากรรมและความรุนแรงระหวางบุคคลหรือในครัวเรือน) นั้น มีความเขมขนมากขึ้นเรื่อย ๆ ในเขตเมือง
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ในชวง 20 ปท่ีผานมา ภายในเมืองความรุนแรงมีการกระจายอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริเวณ ถิ่น

ฐานที่ไมเปนทางการและตอผูหญิง  

การเขาถึงสวัสดิการรัฐในเมือง (Urban access to social service)  

นอกจากที่รัฐจะอํานวยอาหารท่ีดีและที่อยูอาศัยที่เขาถึงได ภายใตการเพ่ิมข้ึนของประชากรในเมือง 

รัฐยังตองมุงท่ีจะเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือสังคม เชน การรักษาพยาบาล (SDG3) การศึกษาท่ีดี (SDG4) ซึ่งจะนําพา

ไปสูโอกาสในการทํางานที่ดียิ่งขึ้น (SDG8) บริการตาง ๆ ที่รัฐตองจัดทํานั้นจะตองใหทั่วถึง เชน น้ําสะอาด 

สุขอนามัย การเก็บขยะ อนามัยประจําหมูบาน โรงเรียนและระบบขนสงมวลชน ซึ่งจะพัฒนาชีวิตคนในเมืองได

ยิ่งขึ้น แตเขตที่ยากจนนั้นคุณภาพจะลดหลั่นออกไปในสลัมบางที่บริการของรัฐนั้นไมสามารถเขาถึงได หาก

เทียบกับตางจังหวัดแลวนอยยิ่งกวาเสียอีก ความผิดพลาดนี้สงผลเสียใหญหลวงกวาที่คิดไว เนื่องจากสลัมใน

บางพ้ืนที่ เกิดอหิวาตกโรคหรือโรคอ่ืน ๆ ท่ีสงผลเสียทั้งสลัม การวางผังเมืองที่ถูกตองจะชวยยกระดับความเทา

เทียมทางเพศ (SDG5) การเขาถึงน้ําที่สะอาดบริสุทธิ์ราคาไมแพง (SDG11) โดยน้ําบริสุทธิ์นั้นจําตองแกไข

ปญหามลพิษตนแหลงน้ํา (SDG6) รวมทั้งการเขาถึงไฟฟาที่ราคาถูกและครอบคลุม (SDG7) ระบบขนสง

มวลชนนั้น (SDG9) จะเปนเสนเลือดใหญในการหลอเลี้ยงเศรษฐกิจและสังคมในเมือง การที่จะทําใหเมืองนั้น

นาอยูมากขึ้นเราจะตองทําใหบริการสาธารณะตาง ๆ ครอบคลุมขึ้นและราคาเขาถึงไดมากยิ่งข้ึน 

การวางผังเมืองอยางยั่งยืน (Sustainable city planning)  

เมืองนับวันมีแตขยายออก ซึ่งนับวันยิ่งรุกล้ําเขาไปสูเขตเกษตรกรรมนอกเมือง เมืองตาง ๆ ในปจจุบัน

ปลอยคารบอนไดออกไซตประมาณรอยละ 70 เมื่อเทียบกับสดัสวนธรรมชาตริอยละ 30 นี้เปนวิกฤตที่ทุกเมือง

เผชิญปญหาอยู รวมท้ังปญหาการบริหารขยะที่ไมดี พลังงานที่ใชอยางไมหยุดหยอน และระบบคมนาคมที่

นับวันมีแตจะสรางมลภาวะ ทั้งหมดนี้เปนปญหาที่ยิ่งใหญ ท่ีมีผลตอภาวะเรือนกระจกโดยตรง (SDG13) หาก

คิดแลวทรัพยากรที่คนในเมืองใชทั้งหมดนั้น (น้ํา อาหาร และพลังงาน) รวมทั้งขยะตาง ๆ (คารบอน น้ําเสีย 

และขยะมูลฝอย) ทําใหพ้ืนที่ธรรมชาติ เกษตรกรรมยาวมาท้ังผลผลิตขาดน้ําที่สะอาดโดยตรงอยางมีนัยยะ

สําคัญ (SDG 2 6 7 14 15)  ความทาทายในการใชทรัพยากรที่เพ่ิมขึ้นของคนในเมืองและการผลิตของทดแทน

ใหเพียงพอนั้นเปนหนาที่ของนักวางผังเมืองที่ตองเสนอความคิดแบบ “ยั่งยืน” ซึ่งจะตองคํานวนการใช

ทรัพยากรของเมืองนั้น ๆ แหลงน้ําที่เพียงพอปญหานี้ไมเพียงแตรัฐสวนกลางเปนผูรับผิดชอบภาคทองถ่ินและ

สวนกลางเองนับจากนี้ จะตองรวมมือกันเพ่ือลดภาวะเรือนกระจก รักษาแหลงน้ําที่สะอาดโดยออกกฎหมาย

หามปราม ในการใชทรัพยากรใหมีคุมคาที่สุด รัฐจะตองเอาจริงเอาจังแกการประสานงานระหวางรัฐ ทองถิ่น

และเอกชนในการออกแบบกฎหมายอยางจริงจัง 
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บทท่ี 2  

นิยามคําศัพทปฏิบตัิการ และความหมายของตัวชี้วัด ภายใตเปาหมายที่ 11 
 

1.  นิยามศัพทปฏิบัติการ  

 

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ตามคํานิยามของ คณะกรรมาธิการโลกวาดวย

สิ่งแวดลอมและการพัฒนา สหประชาชาติ หมายถึง วิถีการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความตองการของคนรุน

ปจจุบัน โดยไมลดทอนความสามารถในการตอบสนองความตองการของคนรุนหลัง ซึ่งจะตองครอบคลุมทั้ง

ดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม 

กรอบเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ตามคํานิยามของ โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ 

(UNEP) (พ.ศ. 2551) หมายถึง ผลผลิตของความเปนอยูของมนุษยและความเทาเทียมทางสังคมที่ถูกพัฒนา

แลว ในขณะเดียวกันก็เปนแนวทางท่ีลดความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมและความขาดแคลนทางนิเวศวิทยาไป

พรอมกัน โดยเศรษฐกิจสีเขียวนั้นจัดไดวาเปนเศรษฐกิจที่มุงรักษาสิ่งแวดลอมใชทรัพยากรอยางคุมคาและใสใจ

สังคม 

การขับเคลื่อน SDGs ในประเทศไทยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามคํานิยามของโครงการ

ประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (สกว.) หมายถึง การที่ทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หรือภาควิชาการ จะตองใหความสําคัญกับการใชความรูและขอมูลในการ

ขับเคลื่อนนโยบายตาง ๆ ในการพัฒนาประเทศ และการพัฒนานั้นจะตองโปรงใส และไมเบียดเบียนผูอ่ืน มี

การใชทรัพยากรอยางพอประมาณ เปดใหทุกภาคสวนไดมีสวนรวมใชเหตุใชผลรวมกันในการวางแผนและการ

ขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือใหประเทศสามารถรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง และสิ่งแวดลอม ทั้งในประเทศและระดับโลกได 

การศึกษาเชิงอนาคต (Future Studies) ตามคํานิยามของ ดร. ภาสกร เรืองรอง เปนการศึกษาใน

แนวโนมเหตุการณอนาคตที่มีความเปนไปได เปนคาดการณหรือยางใดอยางหนึ่งที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

โดยอิงพื้นฐานขอมูลและขอคนพบจากอดีตถึงปจจุบัน สรางกระบวนการศึกษา สรุปผลขอมูลและสามารถใช

พิจารณาถึงแนวโนมที่จะเกิดเหตุการณในภายหนาที่สามารถหาวิธีทางการเพื่อรองรับหรือปองกัน 

ภัยพิบัติ (Disaster) ตามคํานิยามของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ). กระทรวงมหาดไทย 

หมายถึง การหยุดชะงักอยางรุนแรงของการปฏิบัติหนาที่ของชุมชนหรือสังคมอันเปนผลมาจากการเกิดภัยทาง

ธรรมชาติหรือเกิดจากมนุษย ซึ่งสงผลตอทรัพยสิน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอยางกวางขวาง เกินกวา

ความสามารถของชุมชนหรือสังคมที่ไดรับผลกระทบดังกลาวจะรับมือไดโดยใชทรัพยากรที่มีอยู 
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ความเปราะบาง (Vulnerability) ตามคํานิยามของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 

กระทรวงมหาดไทย หมายถึง ปจจัยหรือสภาวะใด ๆ ที่ทําใหชุมชนหรือสังคมขาดความสามารถในการปกปอง

ตนเอง ทําใหไมสามารถรับมือกับภัยพิบัติ หรือไมสามารถฟนฟูไดอยางรวดเร็วจากความเสียหายอันเกิดจากภัย

พิบัติและอาจเปนปจจัยที่ทําใหผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากขึ้น 

นิยามศัพทปฎิบตัิการเปาประสงคท่ี 11.1  

ชุมชนแออัด (Slum): สืบเนื่องจาก MDG ไดมีการประชุมกลุมผูเชี่ยวชาญที่ถูกจัดขึ้นในป 2002 โดย 

UN-Habitat และ the United Nations Statistics Division and the Cities Alliance ไดนิยามคําศัพทคํา

วา “ครัวเรือนที่แออัด” หรือ Slum households ไววา เปนครวัเรือนที่ประสบกับภาวะความทนทุกขหนึ่งหรือ

มากกวาหนึ่งชนิดขึ้นไป ประกอบดวย  

1) การขาดแคลนการเขาถึงแหลงน้ํา ท่ีมีคุณภาพ ( Lack of access to improved water 

source) 

2) การขาดแคลนการเขาถึงระบบสุขาภิบาลที่มีคุณภาพ (Lack of access to improved 

sanitation facilities)   

3) การขาดแคลนที่อยูอาศัยที่เพียงพอ (Lack of sufficient living area) 

4) การขาดแคลนความคงทนของที่อยูอาศัย ( Lack of housing durability)  

5) การขาดแคลนความมั่นคงในการถือครอง ( Lack of security of tenure)  

ที่อยูอาศัยนอกระบบ (Informal Settlements): ที่อยูอาศัยนอกระบบนั้นมีอยูในหลายประเทศไม

เวนแมแตในกลุมประเทศพัฒนาแลวกลุมที่อยูอาศัยนอกระบบนั้น ไมจําเปนตองยึดติดอยูกับประชากรที่

ยากจนเสมอไป หากแตสามารถพบไดท่ัวไปในที่อยูอาศัยทุกระดับรายได  คํานิยามของที่อยูอาศัยนอกระบบ 

ถูกกําหนดโดยองคการสหประชาชาติและ UN-Habitat ในป 2015 วาคือที่พํานักอาศัยท่ี 

1) ผูอยูอาศัยไมมีความปลอดภัยในการถือครองที่ดิน หรืออาคารพํานักอาศัยที่พวกเขาอาศัยอยู 

โดยชนิดของอาคารพํานักอาศัยนี้ครอบคลุมตั้งแตแบบบุกรุก ไปจนถึงแบบเชานอกระบบ  

2) ชุมชนท่ีอยูอาศัยท่ีมักจะขาดหรือถูกตัดขาดจากการบริการข้ันพ้ืนฐานและโครงสรางพ้ืนฐาน

ของเมือง  

3) ที่อยูอาศัยที่มีการสรางโดยไมเปนไปตามกฎหมายทางผังเมืองและอาคาร ซึ่งกลุมที่อยูอาศัย

ดังกลาวมักอยูในพ้ืนที่มีภัยอันตราย (hazard) ทั้งในเชิงภูมิศาสตรและสิ่งแวดลอม และมักจะไมไดรับอนุญาต

ใหปลูกสรางจากหนวยงานทองถ่ิน ดังนั้นที่อยูอาศัยนอกระบบควรเปนการอธิบายเชิงเทคนิค มากกวาเชิง

รายได 

ที่อยูอาศัยที่ไมเหมาะสม (Inadequate Housing): ในกฎบัตรมาตราที่ 25 ของปฏิญญาสากลวา

ดวยสิทธิมนุษยชนไดใหความสําคัญรวมไปถึง “การมีที่อยูที่เหมาะสม” ไวเปนหนึ่งในสวนประกอบของสิทธิข้ัน

พ้ืนฐานของทุกคน ที่อยูที่เหมาะสมนั้นตองประกอบดวยอยางดวย กําแพงสี่ดาน และหลังคา The United 
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Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights’ general comments No.4 (1991) 

on the right to adequate housing and No.7 (1997) on forced evictions ไดเนนย้ําถึงสิทธิในการมีท่ี

อยูอาศัยที่เหมาะสมวาควรจะถูกมองในฐานะสิทธิในการอยูอาศัยในพื้นที่ที่มีความปลอดภัย สันติภาพ และ

ศักดิ์ศรี สําหรับที่อยูอาศัยที่จะ ‘เหมาะสม’ ไดนั้น จะตองประกอบไปดวยคุณสมบัติอยางนอย 7 ขอ ไดแก 

1) มีความมั่นคงในการถือครองโดยกฎหมาย ที่ประกันความคุมครองทางกฎหมายตอการไลรื้อ 

ทําใหอับอาย และการขูอื่น ๆ  

2) มีการจัดสรรบริการตาง ๆ วัสดุอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ 

โดยรวมถึงน้ําดื่มที่ปลอดภัย ระบบสุขาภิบาลที่เหมาะสม พลังงานสําหรับหุงตม การใหความอบอุน การมีแสง

สวาง พื้นที่จัดเก็บอาหารหรือการกําจัดขยะ  

3) ความสามารถในการเขาถึงที่อยูที่สามารถจายได โดยไมไปริดรอนสิทธิของมนุษยชนในการอยู

ไดอยางมีสุข  

4) มีหลักประกันของความปลอดภัยเชิงกายภาพหรือมีพื้นที่อยางเพียงพอ รวมไปถึงสามารถ

ปองกันจากภัยหนาว ความชื้น ความรอน ฝน ลม และภัยคุกคามอ่ืน ๆ ท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพและ

โครงสรางของอาคาร  

5) พิจารณาความตองการเฉพาะของทุกหนวยของสังคม โดยเฉพาะกลุมคนชายขอบ เชน กลุม

คนมีรายไดนอย กลุมคนผูถูกกีดกันออกจากสังคม ผูพิการ และผูประสบภัยทางธรรมชาติ  

6) ที่ตั้งของที่อยูอาศัย จะตองไมถูกตัดขาดออกแหลงการจางงาน ศูนยการใหบริการดาน

สาธารณะสุข สถานศึกษา ศูนยดูแลเด็ก และการใหบริการทางสังคมอ่ืน ๆ หรือเมื่อที่ตั้งอยูในแหลงมลพิษหรือ

แหลงอันตราย หรืออยูใกลแหลงมลพิษ  

7) ความเหมาะสมทางวัฒนธรรม ที่อยูอาศัยจะไมถือวาเหมาะสมหากไมมีการเคารพและถูก

ผนวกรวมเขากับอัตลักษณทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของสังคมนั้น 

นิยามศัพทปฎิบตัิการตัวชี้วัดท่ี 11.2.1  

การขนสงสาธารณะ: ถูกนิยามวาเปนบริการขนสงผูโดยสารที่ใชรวมกันซึ่งมีการใหบริการแก

สาธารณะ ระบบขนสงนี้รวมไปถึงรถยนต รถโดยสาร รถเข็น รถราง รถไฟ รถไฟใตดินและเรือขามฟากท่ีใช

รวมกันโดยคนแปลกหนาโดยไมจําเปนตองมีการนัดหมายลวงหนา แตไมรวมการใหบริการแท็กซี่สวนบุคคล 

การใชรถรวมกัน และรถโดยสารรับจาง ซึ่งไมไดใชรวมกับคนแปลกหนาโดยไมมีการนัดหมายลวงหนา 

นอกจากนี้ยังไมรวมถึงโหมดการขนสงที่ไมเปนทางการและไมมีการควบคุม (ระบบขนกึ่งสงสาธารณะ หรือ 

Paratransit) รถจักรยานยนตรับจาง รถสามลอรับจาง ฯลฯ 

การขนสงสาธารณะ: ยังหมายถึงบริการสาธารณะที่เปนสินคาสาธารณะที่มี 'จุดหยุดขนสงสาธารณะ' 

ซึ่งไดรับการออกแบบมาเปนอยางดีสําหรับผูโดยสารที่จะขึ้นและลงรถดวยวิธีที่ปลอดภัย และ 'เสนทาง' ที่แบง

เขตอยางเปนทางการและ/หรอืไดรับการยอมรับอยางเปนทางการ 
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นิยามศัพทปฎิบตัิการตัวชี้วัดที่ 11.3.1  

อัตราการเติบโตของประชากร (Population Growth Rate หรือ PGR): การเพ่ิมข้ึนของจํานวน

ประชากรภายในประเทศในชวงระยะเวลาหนึ่ง (มักจะใน 1 ป) แสดงเปนรอยละของจํานวนประชากรในระยะ

เริ่มตน มันสะทอนถึงจํานวนการเกิดและการเสียชีวิตในชวงเวลาหนึ่ง และจํานวนผูคนที่อพยพเขาและออก

จากประเทศ 

การใชท่ีดิน รวมถึง (ก): การขยายของพ้ืนที่ของสิ่งปลูกสรางซึ่งสามารถวัดไดโดยตรง (ข) ขอบเขตท่ี

แนนอนของท่ีดินที่ถูกใชหาประโยชนอยางไมถูกตองโดยภาคการเกษตร การทําปาไม และกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจอื่น ๆ (ค) การใชประโยชนจากที่ดินที่มากเกินไปสําหรับการเกษตรและปาไม 

นิยามศัพทปฎิบตัิการตัวชี้วัดที่ 11.3.2  

การพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษยอยางยั่งยืนตองการการมีสวนรวมอยางจริงจังขององคการภาค

ประชาสังคมรวมถึงการมีสวนรวมของประชาชนในวงกวาง ดังนั้นหนวยงานภาครัฐในระดับเมืองควรพยายาม  

1)  อํานวยความสะดวกและปกปองการมีสวนรวมของประชาชนและการมีสวนรวมของพลเมือง

ผานองคกรอิสระอยาง CBOS NGOS ที่มีภูมิหลังหลากหลาย ทั้งในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ  

2)  สงเสริมการศึกษา และฝกอบรมดานสิทธิพลเมืองและสิทธิมนุษยชน เพ่ือใหผูอยูอาศัยในเมือง

ไดตระหนักถึงสิทธิพลเมืองและบทบาทท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงของผูหญิงและผูชายในเมือง  

3)  ขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการมีสวนรวมของกลุมชายขอบสังคม และสงเสริมการไมเลือกปฏิบัติ 

และการมีสวนรวมอยางเต็มที่และเทาเทียมกันของผูหญิง เยาวชน กลุมเปราะบาง และกลุมผูดอยโอกาส 

นิยามศัพทปฎิบตัิการตัวชี้วัดที่  11.4.1  

มรดกทางวัฒนธรรม: มรดกที่ประกอบดวย สิ่งประดิษฐ อนุเสาวรีย กลุมอาคารและสถานที่ที่มีความ

หลากหลายของคานิยม ไดแก สัญลักษณ ประวัติศาสตร ศิลปะ ความงาม สุนทรียศาสตร ชาติพันธุวิทยาหรือ

มานุษยวิทยา วิทยาศาสตรและสังคม 

มรดกทางธรรมชาติ: ลักษณะทางธรรมชาติ การกอตัวทางธรณีวิทยาและทางกายภาพ และพื้นที่ท่ีมี

การแบงแยกซึ่งเปนท่ีอยูอาศัยของสัตวและพันธุพืชที่ถูกคุกคาม และแหลงธรรมชาติที่มีคุณคาจากมุมมองของ

วิทยาศาสตร การอนุรักษหรือความงามตามธรรมชาติ ยังรวมถึงสวนสาธารณะและเขตอนุรักษธรรมชาติ สวน

สัตว อควาเรียม และสวนพฤกษศาสตร  

การอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม: หมายถึง มาตรการที่ใชในการยืดอายุของมรดกทางวัฒนธรรม 

ในขณะท่ีการเสริมสรางการสงสารและคานิยมทางมรดกท่ีสําคัญ ในขอบเขตของทรัพยสินทางวัฒนธรรม
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จุดประสงคของการอนุรักษคือการรักษาลักษณะทางกายภาพและทางวัฒนธรรมของวัตถุเพ่ือใหแนใจวาคุณคา

ของมันจะไมถูกทําลาย และจะมีอายุยืนยาวกวาชั่วอายุของเรา 

การอนุรักษมรดกทางธรรมชาติ: หมายถึง การปกปอง การดูแล การจัดการ และการบํารุงรักษา

ระบบนิเวศแหลงที่อยูอาศัย ชนิดสัตวปาและประชากรในหรือนอกสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ เพ่ือปกปอง

สภาพธรรมชาติเพ่ือความยั่งยืนในระยะยาว 

การสงวนหรือการเก็บรักษา (Preservation): เปาหมายของการเก็บรักษาคือการขจัดความเสียหาย

ที่มีแนวโนมวาจะเกิดจากปจจัยดานสิ่งแวดลอม หรืออุบัติเหตุซึ่งเปนภัยคุกคามตอสภาพแวดลอมของวัตถุที่จะ

อนุรักษ ดังนั้นวิธีการและมาตรการปองกันมักจะไมถูกนํามาใชโดยตรง แตถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมสภาวะ

ทางภูมิอากาศเฉพาะพ้ืนท่ีหรือเฉพาะจุดยอย ๆ ของสภาพแวดลอมนั้น ๆ โดยมีจุดประสงคเพ่ือกําจัดปจจัย

หรือองคประกอบที่เปนอันตราย ซึ่งอาจมีอิทธิพลชั่วคราวหรือถาวรตอการเสื่อมสภาพของวัตถุ 

การปองกัน (Protection): การกระทําหรือกระบวนการของการใชมาตรการที่ออกแบบมาเพ่ือสงผล

กระทบทางกายภาพของทรัพยสิน โดยการปกปองหรือปกปองมันจากการเสื่อมสภาพ การสูญเสียหรือการ

โจมตี หรือเพ่ือปกปดหรือปองกันทรัพยสินจากอันตรายหรือการถูกทําลาย ในกรณขีองอาคารและสิ่งปลูกสราง

การบําบัดดังกลาวโดยท่ัวไปจะมีลักษณะชั่วคราว และคาดการณถึงประวัติศาสตรในอนาคต 

วิธีการสงวนรักษา  (Preservation Treatment): ในกรณีของแหลงโบราณคดีมาตรการปองกัน

อาจเปนการปองกันทั้งชั่วคราว และถาวร 

คาใชจายสาธารณะ: หมายถึง การใชจายของหนวยงานสาธารณะทุกระดับ คาใชจายที่ไมเก่ียวของ

โดยตรงกับมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาตินั้นไมรวมอยูรายจายประเภทนี้ คาใชจายสาธารณะใน

การอนุรักษคุมครองและอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมและ/ หรือมรดกทางธรรมชาติครอบคลุมคาใชจาย

โดยตรง (รวมถึงเงินอุดหนุน) การโอนและคาใชจายทางออมรวมถึงสิทธิประโยชนทางภาษ ี

คาใชจายภาคเอกชน: หมายถึง เงินทุนที่ไดรับจากภาคเอกชนเพ่ือเปนคาใชจายในการสงวนหรือเก็บ

รักษา ปกปอง และอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมและ/ หรือมรดกทางธรรมชาติของชาติ และรวมถึงการ

สนับสนุนจากภาคเอกชนท่ีไมแสวงหาผลกําไรรูปแบบใดก็ตาม 

นิยามศัพทปฎิบตัิการตัวชี้วัดที่  11.5.1  

การเสียชีวิต: จํานวนผูเสียชีวิตระหวางหรือหลังเกิดเหตุภัยพิบัติโดยตรง ซึ่งเปนผลโดยตรงจากภัย

อันตรายนั้น ๆ  

สาบสูญ/ สูญหาย: จํานวนคนท่ีหายสาบสูญหรือไมทราบตําแหนงที่อยูตั้งแตหลังเกิดเหตุภัยอันตราย 

และยังรวมถึงคนท่ีคาดวาเสียชีวิตแลวแมวาจะยังไมมีหลักฐานบงชี้ที่แนชัด ขอมูลจํานวนผูเสียชีวิต และจํานวน

ผูหายสาบสูญเปนขอมูลคนละชุดกัน 
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ผูไดรับผลกระทบ: บุคคลที่ไดรับผลกระทบจากภัยอันตราย ผูไดรับผลกระทบอาจหมายถึงผูที่ไดรับ

ผลกระทบทั้งทางตรง และทางออม  ซึ่งอาจประสบกับผลกระทบระยะสั้นหรือระยะยาวตอชีวิตความเปนอยู 

หรือสุขภาพ และทรัพยสินทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 

ผูไดรับผลกระทบโดยตรง: บุคคลที่ไดรับบาดเจ็บ ปวย หรือผลกระทบอ่ืน ๆ ผูถูกอพยพ โยกยายถ่ิน

ฐาน หรือไดรับความเสียหายโดยตรงตอการดํารงชีวิตทางเศรษฐกิจ สินทรัพยทางกายภาพ สังคมวัฒนธรรม 

และสิ่งแวดลอม 

ผูไดรับผลกระทบทางออม: ผูที่ไดรับความเดือดรอนจากผลกระทบที่สืบเนื่องอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก

ผลกระทบโดยตรง ผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลังสักระยะหนึ่งอันเกิดจากการหยุดชะงักหรือการเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจ โครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ บริการขั้นพ้ืนฐาน การคา การทํางาน หรือผลกระทบทางสังคม 

สุขภาพและรางกาย 

บาดเจ็บ หรือ ปวย: จํานวนคนท่ีทุกขทรมานจากการบาดเจ็บทางรางกาย การบาดเจ็บ หรือในกรณี

โรคท่ีตองการความชวยเหลือทางการแพทยทันที ซึ่งเปนผลโดยตรงจากเหตุการณภัยพิบัติ 

อพยพ: จํานวนคนท่ียายจากถิ่นฐานที่พวกเขาอยูเพียงชั่วคราว (รวมถึงถ่ินที่อยู ที่ทํางาน โรงเรียนและ

โรงพยาบาล) ไปยังที่ที่ปลอดภัยกวาเพ่ือความปลอดภัย 

ยายถิ่นฐาน: จํานวนคนที่ยายออกจากถิ่นฐานอยางถาวรไปยังสถานที่ใหม เนื่องจากเหตุการณที่เปน

ภัยอันตราย (หมายเหตุ: คําจํากัดความนี้ไมรวมการยายตําแหนงเชิงปองกันกอนเหตุการณ) 

บุคคลท่ีบานเรือนไดรับความเสียหายหรือพงัทลายจากเหตุการณท่ีมีภัยอันตราย: จํานวนคาดการณ

ของบุคคลที่อาศัยอยูในครัวเรือนที่ไดรับความเสียหายหรือพังทลายลง จํานวนผูอยูอาศัยจะถูกคาดวาจะไดรับ

ผลกระทบตอการอยูอาศัยหรือความเสียหายโดยตรงจากการเสียหายของท่ีอยูอาศัยและคาเฉลี่ยของผูอยูอาศัย

ตอครัวเรือนในประเทศนั้นสามารถใชเปนขอมูลคาดการณได 

บานเรือนถูกทําลาย: บานเรือน (หนวยที่พักอาศัย) ที่ถูกยกขึ้น ฝง พังทลาย พัดพาหายไป หรือ

เสียหายในระดับที่ผูคนไมสามรถอยูอาศัยได  

บานเรือนเสียหาย: บานเรือน (หนวยที่พักอาศัย) ที่ไดรับความเสียหายเล็กนอย ซึ่งสวนโครงสราง 

และสถาปตยกรรมไมถูกทําลายจนไมสามารถอาศัยได แตตองการเพียงการซอมแซม และทําความสะอาด

เล็กนอย 

ผูที่ไดรับความชวยเหลือดานอาหาร: จํานวนคนที่ไดรับอาหาร/ โภชนาการ โดยรัฐบาลหรือผู

ชวยเหลือดานมนุษยธรรม ในชวงระหวาง หรือหลังจากเกิดเหตุภัยพิบัต ิ

เหตุการณภัยอันตราย: การเกิดขึ้นของปรากฏการณทางธรรมชาติ หรือที่เกิดจากมนุษยในสถานที่

เฉพาะ ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ขณะที่เกิดเหตุภัย 

ภัยอันตราย: เหตุการณทางกายภาพที่มีโอกาสเปนอันตราย ปรากฎการณ หรือเกิดจากการกระทํา

ของมนุษย ที่อาจสรางความสูญเสียตอชีวิตหรือบาดเจ็บ ความเสียหายตอทรัพยสิน การหยุดชะงักทางสังคม

และเศรษฐกิจ หรือความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม 
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นิยามศัพทปฎิบตัิการตัวชี้วัดที่  11.5.2  

ความสูญเสียโดยตรงดานเศรษฐกิจ: ความสูญเสียนี้มีคาใกลเคียงกับความสูญเสียทางกายภาพ มูลคา

ทางการเงนิของทรัพยสินที่ถูกทําลายท้ังหมด หรือบางสวนในพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบ อาทิ การสูญเสียสินทรัพย

ทางกายภาพ ไมวาจะเปนบานเรือนที่เสียหาย โรงงานและโครงสรางพื้นฐานที่ถูกทําลาย การสูญเสียโดยตรง

มักเกิดขึ้นในชวงเกิดเหตุการณ หรือภายในสองถึงสามชั่วโมงแรกหลังจากเหตุการณ และมักจะถูกประเมินใน

ไมชาหลังจากเหตุการณเพ่ือประเมินคาใชจายในการฟนฟูและเงินประกันภัย ซึ่งความสูญเสียโดยตรงนี้สามารถ

วัดไดงายและจับตองได รวมถึงความสูญเสียทางเกษตรกรรม ความเสียหายตอโครงสรางพ้ืนฐานสําหรับ

อุตสาหกรรมและการคา และโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต  

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศทั่วโลก: ผลรวมของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของ

ประเทศตาง ๆ ความหมายโดย World Bank 

เหตุการณภัยอันตราย: การเกิดขึ้นของปรากฏการณทางธรรมชาติ และจากมนุษยในสถานที่หนึ่ง 

และภายในระยะเวลาที่เกิดขึ้นของเหตุภัย 

ภัยอันตราย: เหตุการณทางกายภาพ ปรากฏการณ และกิจกรรมท่ีกระทําโดยมนุษยที่อาจทําใหเกิด

ความสูญเสียตอชีวิต และการบาดเจ็บ ความเสียหายของทรัพยสิน การหยุดชะงักของสังคมและเศรษฐกิจ หรือ

การเสื่อมสภาพของสิ่งแวดลอม 

 

นิยามศัพทปฎิบตัิการตัวชี้วัดที่ 11.6.1  

ขยะมูลฝอยทองถิ่น: เปนขยะท่ีเกิดจากครัวเรือน และขยะที่มีลักษณะคลายกันท่ีเกิดจากสถาน

ประกอบการเชิงพาณิชยและธุรกิจ สถานที่อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม สถาบันตาง ๆ อาทิ โรงเรียนและ

โรงพยาบาล พ้ืนที่สาธารณะ เชน สวนสาธารณะ ถนน และเขตพื้นที่กอสราง ขยะประเภทนี้ไมเปนอันตราย 

ประกอบดวยเศษอาหาร ขยะจากการทําสวน กระดาษและกระดาษแข็ง ไม สิ่งทอ ผาออม (ผาออมสําเร็จรูป) 

ยางและหนัง พลาสติก โลหะ แกว ขี้เถา ดิน และฝุน เศษตะกอนในน้ําเสียและอุจจาระมูลฝอยยังรวมอยูใน

หมวดหมูขยะมูลฝอยในทองถ่ิน แตไมรวมน้ําเสีย 

ขยะมูลฝอยอื่น ๆ: เปนของเสียที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ เชน ของเสียอันตรายจากกระบวนการ

ทางอุตสาหกรรม กิจกรรมการเกษตร และของเสียจากการทําเหมือง ขยะโรงพยาบาล พาหนะที่สิ้นอายุการใช

งาน ขยะจากการกอสรางและการรื้อถอน และขยะไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส (WEEE: Waste 

Electrical and Electronic Equipment) หลาย ๆ เมืองในประเทศท่ีพัฒนาแลว โดยทั่วไปมีระบบบําบัดและ

กําจัดเฉพาะพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อรวบรวมและจัดการแยกขยะประเภทนี้จากขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล 

ในขณะที่ประเทศกําลังพัฒนายังไมมีวิธีกําจัดขยะประเภทนี้ท่ีถูกตอง เพราะยังคงรวมกับขยะประเภทอื่น ๆ อยู

ดวย 
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ขยะที่ถูกจัดเก็บเปนประจํา: หมายถึง ขยะที่มีการจัดเก็บเปนประจําจากที่อยูเฉพาะ หรือจุดรวบรวม

ที่กําหนด เก็บขยะดําเนินการโดยตรงโดยหนวยงานเทศบาลหรือผูรับจางเอกชนไดรับใบอนุญาต/ มอบหมาย

จากหนวยงานเทศบาลที่มีกําหนดเวลาปกติของวันในสัปดาหและเวลาที่รวบรวม หรือโดยการวาจาง

บริษัทเอกชนโดยหนวยงานเทศบาล ในบางกรณีบริษัทเอกชนจะมีสัญญากับลูกคารายบุคคล 

ขยะที่ไมถูกจัดเก็บ: หมายถึง ของเสียที่เกิดขึ้นในเมือง แตไมถูกจัดเก็บไวเนื่องจากการขาดบริการการ

จัดเก็บ ในหลายเมือง ๆ การตั้งถิ่นฐานนอกระบบพื้นที่ไมสามารถเขาถึงบริการพื้นฐานนี้ได ปริมาณของเสียที่

ไมถูกจัดเก็บสามารถคํานวณไดจากการสรางของเสียตอหัวของคนในเมืองนั้น ๆ คูณดวยจํานวนประชากรที่ไม

สามารถเขาบริการการจัดเก็บขยะมูลฝอย 

ของเสียโดยรวมในเมือง: คือผลรวมของขยะมูลฝอยชุมชน และขยะมูลฝอยอ่ืน ๆ หรือผลรวมของ

ขยะที่ถูกจัดเก็บอยางสม่ําเสมอและขยะที่ไมถูกจัดเก็บ ไมรวมของเสียบางสวนที่ถูกทิ้ง และนํากลับมาใชใหมมา

กอนการจัดเก็บขยะ 

การท้ิงของเสียขั้นสุดทายอยางเหมาะสม: ของเสียที่นํากลับมาใชใหมตามในจุดบริการรีไซเคิลที่

กําหนดไว ที่นําไปหมักหรือเผาในจุดบริการที่กําหนดไวเชนกัน และกําจัดในหลุมฝงกลบสุขาภิบาลในรูปแบบที่

เหมาะสมตอสิ่งแวดลอม แตไมรวมของเสียที่ที่ถูกกําจัดหรือนํามากลับมาใชใหมโดยผานกระบวนการซึ่งไมมี

ระบบควบคุมมลพิษท่ีเหมาะสม และมาตรฐานความปลอดภัยของแรงงานตามแนวทางสากล หรือกฎหมาย

ระดับประเทศและระดับทองถ่ิน อาทิ การบําบัดน้ําเสีย และระบบปองกันมลพิษทางอากาศ และการจัดหา

อุปกรณที่จําเปนสําหรับคนงาน นอกจากนี้ยังไมรวมขยะมูลฝอยท่ีถูกเผา และเผาในที่โลงแจง หรือถูกทิ้งลงไป

ในหลุมโดยที่ไมมีระบบน้ําชะขยะ           

การนํากลับมาใช: เปนขบวนการที่นําวัสดุเขาสูกระบวนการนํามากลับใชแทนการนําไปทําลายหรือทิ้ง 

โดยการจัดเก็บ ประมวลผล และผลิตซ้ําหรือนํามาใชใหม แตยกเวนการนํากลับมาใชใหมเปนเชื้อเพลิง และไม

รวมการนํากลับมาใชใหมโดยตรงภายในโรงงานอุตสาหกรรม ณ สถานที่ผลิต 

การหมัก: กระบวนการทางชีวภาพที่เก่ียวของกับการเนาเปอยหรือสลายตัวทางชีวภาพแบบไรอากาศ

ของสารอินทรียเพ่ือผลิตปุยอินทรียที่มีความเสถียร การยอยสลายทางชีวภาพเปนกระบวนการทางชีวภาพที่

เปนธรรมชาติและตอเนื่องซึ่งเปนสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วไปในสภาพแวดลอมที่มนุษยสรางข้ึนและตามธรรมชาติ 

          การเผา: เปนกระบวนการที่ใชความรอนในการจัดการขยะในขณะที่พลังงานเคมีคงท่ีของวัตถุติดไฟจะ

ถูกเปลี่ยนเปนพลังงานความรอน สารประกอบท่ีติดไฟไดจะถูกเปลี่ยนเปนกาซเผาไหมออกจากระบบเปนกาซ

ไอเสีย สารอนินทรียชนิดไมติดไฟยังคงอยูในรูปของตะกรันและเถาลอย การเผาเปนเถาถานรวมถึงการเผาเปน

เชื้อเพลิงโดยมีหรือไมมีการกลับคืนของพลังงาน 

การฝงกลบ: เปนการกําจัดของเสียท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมท่ีไมสามารถทําใหลดลง นํากลับมาใชใหม 

หมัก เผา หรือเขาสูกระบวนการอื่น ๆ ได การฝงกลบเปนสิ่งจําเปนสําหรับการกําจัดของเสียจากการนํากลับมา

ใชใหม การหมัก การเผา หรือกระบวนการรูปแบบอื่น ๆ และสามารถนํามาใชถาวิธีการกําจัดทางเลือกอ่ืน ๆ 

ไมสามารถใชการได 
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นิยามศัพทปฎิบตัิการตัวชี้วัดที่  11.6.2  

ความเขมขนเฉลี่ยรายปของฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน ถูกประเมินดวยการสรางแบบจําลอง

ที่ดีข้ึนโดยใชการรวบรวมขอมูลจากการสํารวจระยะไกลผานดาวเทียม การประเมินประชากร การทําแผนที่ 

และการสํารวจภาคพ้ืน (WHO, 2016 forthcoming)  

มวลรวมสวนภูมิภาค: มวลรวมสวนภูมิภาคและระดับโลกคือตัวเลขถวงน้ําหนักประชากรของการ

ประมาณภายในประเทศ 

CAGG = Σ (CNAT * PNAT) / Σ(PNAT) 

CAGG คือ การประมาณสวนภูมิภาคและระดับโลก 

CNAT คือ การประมาณภายในประเทศ 

PNAT คือ ประชากรภายในประเทศ  

โดยผลรวมจะถูกคํานวณผานประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค (มวลรวมสวนภูมิภาค) หรือทุก ๆ ประเทศ 

(มวลรวมระดับโลก) 
 

นิยามศัพทปฎิบตัิการเปาประสงคที่ 11.7  

เมือง: มีความแตกตางกันไปทั้งทางดานขนาดของเมือง ประวัติศาสตร รูปแบบการพัฒนา การ

ออกแบบ รูปราง และทัศนคติของประชากรตอพ้ืนที่สาธารณะ ซึ่งการวัดสัดสวนของพ้ืนที่สาธารณะนั้นเปน

เพียงวิธีหนึ่งในการชี้วัดวาประขาชนภายในเมืองไดรับผลประโยชนจากพื้นที่เหลานั้นมากนอยเพียงใด  

  พื้นที่ปลูกสรางอาคาร: (Built-up Area) ของเมืองมาความหมายถึงพ้ืนที่ที่ตอเนื่องกันของสิ่งปลูก

สราง และพื้นท่ีซึมน้ําตาง ๆ รวมไปถึงพ้ืนที่วางในเมืองท่ีอยูในและรอบขางพื้นที่เมือง แตไมนับรวมถึงพ้ืนที่

ชนบทที่อยูนอกชายขอบของเมือง   

ประชากร: ของเมืองในที่นี้สามารถนิยามไดถึงผลรวมของประชากรที่อาศัยในหนวยของเขตการ

ปกครองของรัฐ โดยกอใหเกิดขอบเขตของพ้ืนที่สิ่งปลูกสรางของเมืองในปที่ไดมีการวัดนั้น ๆ 
 

นิยามศัพทปฎิบตัิการเปาประสงคที่ 11.A  

การพัฒนากรอบการประเมินนโยบายที่สามารถคํานวณและติดตามความกาวหนาในขอบเขตที่

แผนการพัฒนาเมืองและทองถิ่นนั้นถูกพัฒนาและนําไปบังคับใชจนเกิดผลแหงความพึงพอใจตามประเด็น

ดังตอไปนี้ 

1) ตอบสนองตอความอัตราความเปลี่ยนแปลงของประชากร 

2) สามารถรักษาความสมดุลระหวางการพัฒนาระดับภูมิภาคและระดับพ้ืนถิ่น 

3) ขยายขีดจํากัดดานการเงนิใหแกทองถิ่น 
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ตัวแปรการชี้วัดดังกลาวตองการเจาะเขาไปตามการพัฒนาในแตละสวนทั้งในระดับชาติและระดับ

ภูมิภาค ที่จะสามารถเพ่ิมขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ที่เชื่อมโยงกันระหวางพ้ืนท่ี

เมือง กึ่งเมือง และชนบท 

วิธีการของการวัดผลตัวชี้วัดนี้นั้นอยูบนรากฐานของการประเมินผลจากการวิเคราะหนโยบายที่ไดรับ

แรงสนับสนุนจากนโยบายที่ถูกบังคับใช ขอตกลงตาง ๆ ขอกฎหมาย โครงการของภาครัฐ และโครงการริเริ่ม

อ่ืน ๆ ที่ประกอบกันเปนนโยบายระดับชาติหรือระดับภูมิภาค นโยบายพัฒนาเมืองในทั้งสองระดับดังกลาวนั้น

สามารถตีความไดอยางกวางวาเปนชุดของการตัดสินใจที่ไดรับการผลักดันโดยกระบวนการของรัฐบาล 

นโยบายเมืองระดับชาติและระดับภูมิภาค มีความหมายแบบกวาง เปนการกําหนดที่สอดคลองกันโดย

การนําของภาครัฐซึ่งมีเจตนาในการประสานงาน และผานการรวมตัวของตัวแสดงตาง ๆ เพ่ือวิสัยทัศนท่ีมี

รวมกัน และเปาหมายที่จะสงเสริมการพัฒนาเมืองท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว คํานิยามมาตรฐานนี้จะถูก

ขยาย และปรับเปลี่ยนเพ่ือใหเขากับบริบทของประเทศ รวมถึงขอกําหนดท่ีบังคบัใช อาทิ แผนผังเมืองแหงชาติ 

ขอบขาย กลยุทธ ฯลฯ ตราบใดที่มีการปรับใหสอดคลองกับคําอธิบายขางตน การประเมินผลการวิเคราะห

นโยบายจะพิจารณาเครื่องมือดังตอไปนี้ การทําแผนที่ขอมูลพ้ืนฐานเชิงพ้ืนที่ การเปรียบเทียบ การสํารวจ ดัชนี

ชี้วัด การตรวจสอบประสิทธิภาพและการรายงาน ชองวาง และการวิเคราะหเนื้อหา 

 

นิยามศัพทปฎิบตัิการเปาประสงคที่ 11.B  

ยุทธศาสตรการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทองถิ่นอยูบนฐานของ Sendai Framework: 

ยุทธศาสตรและแผนการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทองถิ่นในชวงเวลาที่แตกตางกันโดยมีเปาหมายตัวชี้วัดและ

กรอบเวลาเพ่ือปองกันการสรางความเสี่ยง การลดความเสี่ยงที่มีอยู และการเสริมสรางความเขมแข็งของ

เศรษฐกิจ สังคมสุขภาพ และสิ่งแวดลอม (Sendai Framework, para27 (B)) (หมายเหตุ: กลยุทธ DRR 

จะตองอยูบนพ้ืนฐานของขอมูลความเสี่ยงและการประเมินผล) 

รัฐบาลทองถิ่น: รูปแบบของการบริหารรัฐกิจในระดับลางที่สุดของการบริหารภาบในประเทศ 

โดยทั่วไปจะบริหารภายในอํานาจที่ไดรับมอบหมายจากกฎหมายหรือคําสั่งของรัฐบาลระดับสูงกวา 

 

นิยามศัพทปฎิบตัิการเปาประสงคที่ 11.C  

ที่พักอาศัยตนทุนต่ําสามารถพิจารณาใหเปนที่พักอาศัยท่ีเหมาะสมสําหรับผูมีรายไดนอย และผูมี

รายไดปานกลาง ในกรณีที่ครัวเรือนสามารถรับหนวยที่พักอาศัย (เจาของหรือผูเชา) เปนจํานวนเงินสูงถึงรอย

ละ 30 ของรายไดครวัเรือน (Miles, 2000)  

1. ที่พักอาศัยที่คุมคาเปนแนวคิดที่เก่ียวของกับการจัดทํางบประมาณและความพยายามที่จะลด

ตนทุนการกอสรางผานการจัดการท่ีดีขึ้น การใชวัสดุทองถิ่น ทักษะ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม แตไมมีการ

ลดทอนประสิทธิภาพ และโครงสรางชีวิต (Tiwari et al., 1999) 
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2. บานราคาต่ําถูกออกแบบ และสรางเหมือนบานหลังอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับรากฐาน โครงสราง 

และความแข็งแกรง การลดตนทุนทําไดโดยการใชวัสดุและเทคนิคการกอสรางในพ้ืนท่ีที่มีความทนทาน 

ประหยัด และไดรับการยอมรับจากผูใช และไมตองการการบํารุงรักษาที่มีคาใชจายสูง 

ที่พักอาศัยตนทุนต่ําเปนแนวคิดใหมที่เก่ียวของกับการจัดทํางบประมาณที่มีประสิทธิภาพ และเทคนิค

ตาง ๆ ซึ่งชวยในการลดตนทุนการกอสรางโดยใชวัสดุที่มีในทองถิ่น พรอมกับทักษะและเทคโนโลยีที่ดีข้ึนโดยไม

ลดทอนความแข็งแกรง ประสิทธิภาพ และอายุการใชงานของโครงสราง (Kumar, 1999; Civil Engineering 

Portal, 2008) เทคโนโลยีที่พักอาศัยตนทุนต่ํานี้มุงไปที่การลดตนทุนการกอสรางโดยการใชทางเลือกขอวิธีการ

และขอมูลแบบดั้งเดิม ซึ่งเก่ียวของกับการใชวัสดุกอสรางในทองถ่ิน ทักษะทองถิ่น การประหยัดพลังงาน และ

ทางเลือกที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม 

คําจํากัดความของคาํสําคัญในตัวชี้วัดนี ้

1) ความชวยเหลือดานการพัฒนาอยางเปนทางการสุทธิรวม (ODA) สําหรับการกอสราง (รหัส

วัตถุประสงค 32310) การพัฒนาเมืองและการจัดการ (รหัส 43030) สวนยอยในประเทศที่พัฒนานอยที่สุด 

ขอมูลที่แสดงเปนดอลลารสหรัฐทีอั่ตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยตอป 

2) ขอมูลสนับสนุนอื่น ๆ ที่ถูกรวบรวมในตัวชี้วัดนี ้

2.1) การสรางทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ: การจัดสรรงบประมาณสําหรับการสราง

ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ เพราะสวนแบงของงบประมาณแหงชาติทั้งหมดจะถูกแยกออกจากบัญชี

ระดับประเทศ 

2.2) วัสดุทองถิ่น: เงินทุนที่ถูกใชในการซื้อวัสดุทองถ่ินจะถูกรวบรวมจากคาใชจาย/ บัญชี

ของรัฐบาลระดับประเทศและทองถิ่น 
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บทท่ี 3  

ผลการวิเคราะหนิยาม คําจํากัดความ และตัวชี้วัดภายใตเปาหมายที ่11 

 

การวิเคราะหนิยาม คําจํากัดความในบทนี้ ไดอางอิงมาจากขอมูล Metadata ตามเอกสารเผยแพร

ของสหประชาชาติ  (SDG Goal 11 Monitoring Framework: A Guide to Assist National and local 

governments to monitor and report on SDG Goal 11 + Indicators) จากนั้นจึงไดทบทวนคํานิยาม

ตางๆ ในแตละเปาประสงคและตัวชี้วัด รวบรวมและเรียบเรียงจากการสัมภาษณหนวยงานที่รับผิดชอบในแต

ละตัวชี้วัด  

การทบทวนรายละเอียดตัวชี้วัดที่ 11 เมือง และการตั้งถ่ินฐานของมนุษย มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

1. เปาประสงค 11.1 สรางหลักประกันวาทุกคนจะสามารถเขาถึงที่อยูอาศัยและบริการขั้นพื้นฐานที่ 

เพียงพอ อยางปลอดภัย ในราคาที่สามารถจายได และทําการยกระดับชุมชนแออดั ภายในป 2573 

 

เปาประสงคที่ 11.1 มีรายละเอียดของตัวชี้วัด 1 จํานวน คือ 

1.1 ตัวชี้วัด 11.1.1 สัดสวนของประชากรในเขตเมืองท่ีอาศัยอยูในชุมชนแออัดที่อยูอาศัย 

นอกระบบ หรือที่ท่ีไมเหมาะสม 

1) ขอมูลอภิพันธุ  

ปญหาที่อยูอาศัยและการบริการข้ันพ้ืนฐาน เคยถูกใหความสําคัญเปนอยางมาก โดยอยูใน

เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals) โดยเฉพาะการเพ่ิมจํานวนของ

ชุมชนแออัดและการตั้งถ่ินฐานนอกระบบ ซึ่งปจจุบัน 1 ใน 8 ของประชากรทั่วโลกนั้นอาศัยอยูในชุมชนแออัด  

(UN-Habitat, 2016; UN-Habitat, 2015) โดยการขาดที่อยูอาศัยในพื้นที่ตาง ๆ นั้นนําไปสูปญหาความ

ยากจน และสงผลใหเกิดความเหลื่อมล้ําในพ้ืนที่เมืองตามมา ซึ่งกลายเปนความทาทายสําคัญของปรากฏการณ

การขยายตัวของเมือง กระนั้นการพัฒนาการเขาถึงที่อยูอาศัย การบริการขั้นพ้ืนฐานและการยกระดับชุมชน

แออัด เพ่ือใหกลุมคนดังกลาวมีบทบาทและศักยภาพทั้งทางดานองคความรูและรายไดเพ่ือสรางความมั่งคั่งให

ตนเองและสภาพแวดลอมทางสังคมในองครวม จึงเปนสิ่งที่มีความจําเปนอยางยิ่ง  

ตัวชี้วัดของเปาประสงคที่ 11.1 ขางตนมีความเชื่อมโยงและตอเนื่องกับเปาหมายการพัฒนาแหง

สหัสวรรษ (Millennium Development Goals) ในเปาที่ 7.D โดยการตรวจสอบสถานะของเปาประสงค

ดังกลาวจะตองใชความรวมมือจากหลายภาคสวน รวมไปถึงผูมีสวนไดสวนเสียที่เก่ียวของ ท้ังในระดับสากล 

ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ไปจนถึงระดับชุมชน 
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ความไมเทาเทียมเชิงพ้ืนท่ี (spatial inequalities) สามารถแสดงออกไดผานการจําแนกกลุม

บุคคล อันจะสามารถชี้วัดใหเห็นถึงอัตราความยากจน รวมไปถึงสภาพความเปนอยูที่ไมเหมาะสม มากไปกวา

นั้น ปรากฏการณดังกลาวยังสามารถถูกเรงผานกระบวนการขยายตัวของเมืองอยางรวดเร็วไดหากไมไดรับการ

จัดการอยางเหมาะสม ดังนั้นการกําหนดนโยบายที่ตอบโจทย การระบุจํานวนสัดสวนของประชากรท่ีอยูใน

ชุมชนแออัด ท่ีอยูอาศัยนอกระบบ หรือที่ที่ไมเหมาะสมจึงเปนสิ่งสําคัญ เมืองที่มีนโยบายที่มั่งคั่งและครอบคลุม

สังคมทุกภาคสวนนั้นมีแนวโนมท่ีจะลดปญหาความเหลื่อมล้ําและสามารถตอบสนองตอความทาทายตาง ๆ 

ของเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 UN-Habitat ไดมีการเก็บขอมูลของชุมชนแออัดและที่อยูอาศัยนอกระบบไวกวา 15 ป โดย

เริ่มตนจากการเก็บขอมูลกลุมประเทศกําลังพัฒนา ทั้งมีการประสานและประยุกตขอมูลทั้งสองชุดเขาดวยกัน 

จนเกิดการพัฒนาตัวชี้วัดข้ึนมาในที่สุด ซึ่งสามารถใชงานไดกับทุกประเทศท่ัวโลก ทั้งที่กําลังพัฒนาและพัฒนา

แลว ในสวนของที่อยูอาศัยที่ไมเหมาะสมนั้นไดถูกนิยามขึ้นเพื่อตอบสนองตอที่อยูอาศัยนอกระบบในกลุม

ประเทศพัฒนาแลวที่มีสถานะทางการเงินที่สูงกวา 

วิธีการวัดผลตัวชี้วัด  

A. ชุมชนแออัด 

B. ที่อยูอาศัยนอกระบบ 

C. ที่อยูอาศัยที่ไมเหมาะสม 

 

ภาพที่:  3 รูปภาพแสดงการวัดผลตัวชี้วัดขนาดท่ีอยูอาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

2) ขอมูล ในบริบทสากล 

Sustainable-Urbanization-Strategy ยุทธศาสตรวาดวยการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน 

แผนแมบทอา เ ซี ยนว า ด ว ย ก าร เ ชื่ อ มต อป  2025 ห รื อ  The Master Plan on ASEAN 

Connectivity (MPAC) 2025 นั้นถูกรางข้ึนในท่ีประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนที่กรุงเวียงจันทร สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในเดือนกันยายนป 2016 โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะสรางความเชื่อมโยงและความ
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รวมมือของประชาคมอาเซียน ที่จะสามารถนําเสนอจุดแข็งทางดานการแขงขัน  การมีสวนรวม และจิตสํานึก

ความเปนประชาคมรวมกันมากยิ่งข้ึน แผนแมบทดังกลาวประกอบดวยโครงการมากกวา 15 โครงการ 

ในประเด็นสําคัญ 5 ประเด็น ไดแก  

1. ระบบโครงสรางพ้ืนฐานที่ยั่งยืน  

2. นวัตกรรมดิจิตอล  

3. ระบบโลจิสติกที่เชื่อมตอกันอยางสมบูรณ  

4. ความเปนเลิศดานการบังคบัใชกฎหมาย  

5. การเชื่อมโยงของผูคน  

ASEAN Sustainable Urbanization Strategy (ASUS) นั้นเปนหนึ่งในโครงการภายใตประเด็น

การสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานที่ยั่งยืน ยุทธศาสตรวาดวยการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืนนี้จะสามารถนํามาปรับ

ใชและใหขอเสนอแนะแกรัฐบาลของกลุมประเทศอาเซียน เพ่ือที่จะนํามาพัฒนาเมืองของตนใหมีความยั่งยืนได 

ยุทธศาสตรดังกลาวประกอบดวย 6 ประเด็นหลัก ไดแก 

1. civic and social ประเด็นดานเมืองและสังคม 

2. Health and well-being สุขภาพและความเปนอยู 

3. Security ความปลอดภัย 

4. Quality environment สิ่งแวดลอมที่มีคุณภาพ 

5. Built infrastructure การสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

6. Industry & Innovation อุตสาหกรรมและนวัตกรรม 

แบงจําแนกประเด็นที่ตองใหความสําคัญ(Priority area) ออกเปน 7 ดาน ไดแก 

1. การเจริญเติบโตของเมืองที่มีสวนรวมและเทาเทียม 

2. การพัฒนาที่อยูอาศัยและการเคหะ 

3. ความปลอดภัยและความมั่นคงของผูอาศัย 

4. การจัดการทรัพยากรน้ํา ขยะ และของเสีย 

5. ระบบการขนสง 

6. ความเปนพลวัตของเมือง 

7. การศึกษา 

และมีการจัดทําหัวขอเจาะจงเฉพาะใหแกทั้ง 7 ดาน ไดแก 

1. แนะนําและปรับปรุงการเขาถึงการชําระเงินทางดิจิทัลเพื่อเพ่ิมการเขาถึงระบบการเงินที่

มากขึ้น 

2. พัฒนาและขยายขอบเขตของที่อยูอาศัยที่สามารถจายได 

3. แนะนําวิธีการแกไขปญหาเชิงดิจิทัลเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นคงในเมือง 

4. ปรับปรุงระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
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5. นําเสนอและพัฒนาระบบ Bus Rapid Transit (BRT) 

6. พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการจราจร 

7. พัฒนาระบบการจัดการน้ําทวม 

8. พัฒนาทักษะดิจิทัลผาน “Industry boot camps” 

โดยประเด็นที่เชื่อมโยงกับเปาประสงคและตัวชี้วัดขอ 11.1 มากที่สุดนั้น ไดแก ประเด็นที่ 2.1 คือ

ดานการพัฒนาที่อยูอาศัยและการเคหะ  

 

ภาพที่:  4 แผนภาพแสดงการวางกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืนในแตละระดับของอาเซียน 

 
ที่มา: ASEAN SUSTAINABLE URBANISATION STRATEGY  

source: https://asean.org/storage/2018/11/ASEAN-Sustainable-Urbanisation-Strategy-ASUS.pdf 

 

1.1 การพัฒนาที่อยูอาศัยและการเคหะ 

การพัฒนาดังกลาวนั้นเนนไปที่การพัฒนาศักยภาพของการบริการสาธารณะเพ่ือที่จะจัดหา

สภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยที่เหมาะสมและสามารถเขาถึงพ้ืนที่เศรษฐกิจได เชน บานสําหรับผูมีรายไดนอย การ
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พัฒนาชุมชนแออัด ศูนยกลางชุมชน และพื้นท่ีสีเขียว เนื่องดวยการยายถ่ินฐานเขาเมืองอยางรวดเร็วของผูคน

มหาศาล หนวยการปกครองทองถิ่นไดประสบกับปญหาการจัดการงบประมาณการเคหะและดูแลการเขาถึง

บริการขั้นพ้ืนฐานใหเพียงพอ นํามาซึ่งปญหาตอกลุมผูอยูอาศัยใหมดังกลาว ทําใหประเด็นนี้มีความสําคัญอยาง

ยิ่ง  

1.2 พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการเพิ่มจํานวนที่อยูอาศัยที่สามารถจายได  

เปาหมายของแนวทางนี้คือการพัฒนาการเขาถึงที่อยูอาศัยในเมืองที่เหมาะสม ปลอดภัย และ

สามารถจายได ‘ที่อยูอาศยัที่สามารถจายได’ สามารถนิยามโดยกวางไดวาคืออาคารบานเรือนที่มีคุณภาพและ

อยูในพื้นที่ที่ไมมีราคาสูงจนเกินไปจนไปกีดกันคาใชจายพ้ืนฐานของผูอยูอาศัย หรือไปลดทอนสิทธิข้ันพ้ืนฐาน

ของพวกเขา หลายเมืองในกลุมประเทศอาเซียนประสบกับปญหาการขาดแคลนที่อยูอาศัยท่ีสามาถจายได 

ปญหานี้มักเกิดข้ึนมากในเมืองที่มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว การทีป่ระชากรประสบกับปญหาการเขาถึงบริการ

ขั้นพื้นฐานและการขาดสินทรัพยที่เพียงพอนั้นนํามาสูปญหามากมาย ทั้งปญหาการขาดแคลนอาหาร การ

รักษาพยาบาล และการศกึษาแกบุตรธิดา สิ่งเหลานี้นํามาซึ่งการกอตัวของที่อยูอาศัยที่ไมเหมาะสม หรือชุมชน

แออัด  

รัฐบาลทองถิ่นของเมืองนั้นมีบทบาทสําคัญในการหาแนวทางการการแกไขปญหา โดยเฉพาะการ

แกไขปญหาที่อยูอาศัยในบริบทเฉพาะของทองถิ่นนั้น แนวทางการแกไขปญหาเหลานี้นั้นตองรวมถึง การ

พัฒนาพื้นที่ของรัฐและเอกชนเพื่อสรางที่อยูอาศัยท่ีสามารถจายได ผานกระบวนการ เชน การพัฒนาที่มีการ

ขนสงเปนศูนยกลาง นโยบายที่จัดการกับพ้ืนที่รกราง (เชน การเก็บภาษีพ้ืนที่ที่ไมมีการพัฒนา การละเวนภาษี

สําหรับพ้ืนที่พัฒนาใหม) การบูรณาการระบบอุตสาหกรรมเขามาปรับใชเพ่ือพัฒนาการกอสรางเพ่ือลดตนทุน 

ในขณะที่คงคุณภาพไว การพัฒนาศักยภาพการปรับปรุงอาคารที่เสียหาย  โดยเฉพาะการใหหนวยงาน

ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการติดตั้งวัสดุที่ประหยัดพลังงาน และลดคาใชจายผานการพัฒนานโยบายดาน

การเงินการคลัง เพ่ือทําใหราคาอยูในระดับท่ีสมเหตุสมผล (ASEAN Sustainable Urbanization Strategy, 

2018) 

3) ขอมูลในบริบทของประเทศไทย 

วิวัฒนาการนิยามศัพทของคํา “ชุมชนแออัด” นั้น เดิมใชคําวา “สลัม” บัญญัติศัพทภาษาอังกฤษ

วา “Slum” ตามความหมายของกระทรวงมหาดไทยหมายถึง “แหลงเสื่อมโทรม” ตอมาการเคหะแหงชาติ

เสนอใหเปลี่ยนชื่อเปน “ชุมชนแออัด” คณะรัฐมนตรี ใตมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2525 การเคหะ

แหงชาติใหความหมายเชนเดียวกับ Encyclopedia Britannica วา “ชุมชนแออัด” (Slum) หมายถึง ที่อยู

อาศัยอ่ืนไมมีที่วาง ชํารุดทรุดโทรม ขาดบริการที่ถูกตองตามหลักอนามัย หรืออยูอาศัยอยางยัดเยียดอันทําให

ไมอาจใชเปนที่อยูอาศัยเพื่อการดํารงชีวิตในครอบครัวใหมีความสุขกายสบายใจได (Encyclopedia 

Britannica, 1956, p. 800) 
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ชุมชนแออัด หมายถึง บริเวณพ้ืนที่ที่สวนใหญมีท่ีอยูอาศัยอยางหนาแนน ไรระเบียบและชํารุด

ทรุดโทรม ประชาชนอยู กันอยางแออัด หรือที่อาศัยอยูรวมกัน โดยมีความสัมพันธทางสังคม ซึ่งมี

สภาพแวดลอมไมเหมาะสม อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยของผูอยูอาศัย และมี

ปญหาทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในการอยูอาศัย (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2549) 

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช) ใหคํานิยามของ “ชุมชนแออัด” “ที่อยูอาศัยนอกระบบ” และ 

“ที่อยูที่ไมเหมาะสม” หมายถึง ที่อยูอาศัยที่ไมมั่นคง ไมมีที่ดินเปนของตนเอง บุกรุกเขาไปอยู มีการพัฒนา

ระบบตาง ๆ รวมถึงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ไมเอ้ืออํานวยตอการอยูอาศัย [ปยเนตร เขตสมุทร 

(สัมภาษณ) 11 กรกฎาคม 2562] 

การเคหะแหงชาติ ใหคํานิยาม “ชุมชนแออัด” วา "ชุมชนแออัด" ที่อยูอาศัยอันไมมีที่วาง ชํารุด

ทรุดโทรม ขาดบริการที่ถูกตองตามหลักอนามัย หรืออยูอาศัยอยางยัดเยียดอันทําใหอาจไมอาจใชเปนที่อยู

อาศัย เพื่อการดํารงชีวิตในครอบครัวใหมีความสุขกายสบายใจได (การเคหะ เสนอใหเปนมติ คณะรัฐมนตรี 

2525) เหมือนกับขางบนแตอยางไรก็ตาม การเคหะแหงชาติ ไมไดมีการใหคํานิยามคําวา “ที่อยูอาศัยนอก

ระบบ” “ที่อยูอาศัยที่ไมเหมาะสม” และ “ที่อยูอาศัยไมเพียงพอ” ไวอยางเปนทางการ 

 

2.  เปาประสงค 11.2 ภายในป 2573 จัดใหทุกคนเขาถึงระบบคมนาคมขนสงที่ย่ังยืน เขาถึงไดปลอดภัย 

ในราคาที่สามารถจายไดพฒันาความปลอดภัยทางถนนโดยการขยายการขนสงสาธารณะโดยคํานึงถึงกลุม

คน ที่อยูในสถานการณท่ีเปราะบาง ผูหญิง เด็ก ผูมีความบกพรองทางรางกาย และผูสูงอายุ เปนพิเศษ  

 

เปาประสงคที่ 11.2 มีรายละเอียดของตัวชี้วัด 2 จํานวน ไดแก 

2.1 ตัวชี้วัด 11.2.1 สัดสวนของประชากรที่เขาถึงการขนสงสาธารณะไดอยางสะดวก จําแนก 

ตามเพศ กลุมอายุ และบุคคลท่ีมีความบกพรองทางรางกาย 

1) ขอมูลอภิพันธุ  

ขีดความสามารถของประชากรอันรวมไปถึงกลุมบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย และภาค

ธุรกิจในการเขาถึงระบบตลาด โอกาสในการจางงาน และแหลงใหบริการตาง ๆ อาทิ โรงเรียน และ

โรงพยาบาล นั้นมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของเมือง ดังนั้นการเคลื่อนยายของ

ประชากร และระบบการขนสงจะสามารถสรางการเขาถึงทรัพยากรที่กลาวมาขางตน และโอกาสในการจาง

งาน ตัวชี้วัดของ SDGs ดานการเขาถึงระบบขนสงสาธารณะนี้ไดชี้ใหเห็นถึงชองโหวอยางมีนัยสําคัญที่ไมถูก

กลาวถึงในตัวชี้วัดของ MDGs ก็คือ MDGs ชี้ใหเห็นอยางชัดเจนวาระบบขนสงเปนตัวการสําคัญของกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ และความครอบคลุมทางสังคม แตสิ่งที่เกิดข้ึนตามมาหลังจากนั้นที่เกี่ยวของกับการขนสงปรากฏ

ในแงของการปลอยกาซเรือนกระจก ความแออัดของการจราจร และอุบัติเหตุบนทองถนนเพ่ิมขึ้น เพ่ือที่จะ

บรรลุเปาประสงคของ SDGs ขอที่ 11 นั้นจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานในการคิดเรื่องการขนสงโดย

มุงเนนไปที่เปาหมายของการขนสงมากกวาวิธีการ ดวยการเขาถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน สินคา และโอกาสสําหรับ
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ทุกคนในฐานะเปาหมายสูงสุด เปาหมายที่สําคัญคือการทําใหเมืองกระชับและเดินไดงายขึ้นผานการวางแผนที่

ดีข้ึน และการบูรณาการการวางแผนการใชที่ดินดวยการวางแผนการขนสง ระดับความแออัดของการจราจรที่

เพ่ิมสูงข้ึนและคุณภาพอากาศที่ติดลบสงผลใหพ้ืนที่มหานครหลายแหงตองยกระดับความตองการระบบขนสง

สาธารณะที่ประสบความสําเร็จเพ่ือลดการพึ่งพาวิธีการขนสงสวนตัว การปรับปรุงการเขาถึงพื้นที่ที่มีสัดสวน

ของกลุมผูดอยโอกาสดานการขนสง เชน ประชากรผูสูงอายุ บุคคลท่ีมีความความบกพรองทางรางกาย และผูมี

รายไดนอย หรือพ้ืนท่ีที่มีที่พักอาศัยประเภทเฉพาะ เชน อาคารพักอาศัย หรือการเคหะหลวง (public 

housing) ยังชวยเพ่ิมประสิทธิภาพและความยั่งยืนของระบบขนสงสาธารณะ การขนสงที่มีประสิทธิภาพและ

ราคายอมเยามีความสําคัญตอการลดความยากจนและความเหลื่อมล้ําในเมือง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการ

พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ดวยเหตุผลท่ีวามันจะสรางการเขาถึงงาน สาธารณสุข บริการดานการศึกษา และ

ทรัพยสินสาธารณะตาง ๆ  

ระบบขนสงสาธารณะที่ใชพลังงานสะอาดเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพอยางมากในการลดการปลอย

กาซ คารบอนไดออกไซด ซึ่งมีสวนชวยประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดระดับการบริโภค

พลังงาน สิ่งสําคัญที่สุดคือการขนสงสาธารณะตองเขาถึงงายตอประชากรผูมีความบกพรองทางรางกาย และ

ผูสูงอายุ 

สัดสวนประชากรที่สามารถเขาถึงระบบขนสงสาธารณะจะตรวจสอบตัวชี้วัดดังกลาว เนื่องจาก

ผูใชระบบขนสงสาธารณะสวนใหญเดินจากจุดเริ่มตนของการเดินทางไปจุดจอดขนสงสาธารณะ และจากจุดนี้

ไปยังจุดหมายปลายทางของการเดินทาง ความพรอมและการเขาถึงในเชิงพ้ืนที่ของทองถิ่นบางครั้งถูกประเมิน

ในแงของการเขาถึงดวยการเดินเทา ซึ่งตรงขามกับจุดจอดแลวจร หรือจุดเปลี่ยนถาย การเขาถึงระบบขนสง

สาธารณะที่สะดวกจะเกิดขึ้นเมื่อระยะของจุดหยุดท่ีถูกยอมรับอยางเปนทางการสามารถเขาถึงไดทุก ๆ 0.5 

กิโลเมตร จากจุดเริ่มตน อาทิ ที่พักอาศัย โรงเรียน สถานท่ีทํางาน ตลาด และอื่น ๆ เกณฑเพิ่มเติมสําหรับการ

กําหนดระบบขนสงสาธารณะที่สะดวกประกอบดวย: 

A. การขนสงสาธารณะสามารถเขาถึงกลุมคนที่มีความตองการพิเศษ รวมถึงบุคคลที่มีความ

บกพรองทางรางกาย สายตา และ/ หรือมีความบกพรองทางการไดยิน เชนเดียวกับบุคคลที่มีความบกพรอง

ชั่วคราว ผูสูงอายุ เด็ก และคนอ่ืน ๆ ในสถานการณที่เปราะบาง 

B.ระบบขนสงสาธารณะที่มีการเขาถึงไดอยางสม่ําเสมอในชวงเวลาเรงดวน 

C. จุดหยุดรถที่มีสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย 

วิธีการคํานวณ 

การคํานวณจํานวนประชากรท่ีใหบริการ The Identification of the Population Served 

เมื่อรัศมีการใชบริการถูกสรางขึ้นแลวจึงนํา buffer มาซอนทับกับพ้ืนที่อื่น (polygon) เชน สํามะโนประชากร 

เพ่ือการไดมาซึ่ง ขอมูล สังคม-ประชากร เชน จํานวนประชากร จํานวนผูพิการ (Disabled) พ้ืนที่รูปแบบของที่

อยูอาศัยที่ใชได โดยเราจะอางถึงพ้ืนที่ (Polygon) เพ่ือใชเปนโซนในการวิเคราะห โดยที่รัศมีการใชบริการของ

พ้ืนที่หนึ่ง (แสดงเปน i) จะซอนทับกับรัศมีบริการของพ้ืนที่อ่ืน (อาจจะทั้งเต็มหรือบางสวน) ที่เปนพ้ืนที่
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วิเคราะห (แสดงเปน j) การใหบริการประชากร โดยขนสงสาธารณะในรัศมีการใชบริการ Pij จึงเทากับผลรวม

ของจํานวนประชากรในพ้ืนที่ซอนทับของ Pij เมื่อ Pij คือ การประมาณการบนฐานชองจํานวนที่ซอนทับ

ระหวางพ้ืนที่ใหบริการ i และพื้นที่วิเคราะห j 

 
ในการประมาณการ Pij เราจะตั้งสมมุติฐานวาประชากรจะกระจายตัวอยางสม่ําเสมอ ในพื้นที่

วิเคราะห โดยวิธีในการประเมินสัดสวนประชากรที่สามารถเขาถึงระบบขนสงสาธารณะไดอยางสะดวกอยูบน

พ้ืนฐานของ 4 ขั้นตอนดังตอไปนี้:  

1. การวิเคราะหเชิงพ้ืนที่เพื่อกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีที่สรางข้ึนของการรวมตัวกันในเมือง 

2. รายการของจุดหยุดขนสงสาธารณะในเมืองหรือพื้นที่ใหบริการ 

3. การประเมินพ้ืนที่เขตเมืองที่มีการเขาถึงระบบขนสงสาธารณะ 

4. การประเมินสัดสวนของประชากรที่เขาถึงขนสงสาธารณะที่สะดวกจากประชากรทั้งหมด

ภายในเมือง  
 

3. เปาประสงค 11.3 ยกระดับการพัฒนาเมืองและขดีความสามารถใหครอบคลุมและย่ังยืน 

เพื่อการวางแผน และการบริหารจัดการการตั้งถิ่นฐานของมนุษยอยางมีสวนรวม 

บูรณาการและย่ังยืนในทุกประเทศ ภายในป 2573 

เปาประสงคท่ี 11.3 มีรายละเอียดของตัวชี้วัด 2 จํานวน ไดแก 

3.1 ตัวชี้วัด 11.3.1 อัตราสวนการใชที่ดินตออัตราการเติบโตของประชากร 

1) ขอมูลอภิพันธุ  

การเติบโตของเมืองจําเปนตองขยายอยางเปนระเบียบ ซึ่งจะทําใหการใชที่ดินมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น ดังนั้นจึงตองมีแผนสําหรับการเติบโตของประชากรในอนาคตและการเติบโตของเมืองที่เกิดจากการยายถ่ิน 

อีกทั้งยังตองการการรองรับการใชสอยแบบใหมและความเจริญของเมือง เชน เสนทางการคมมนาคมที่ขยาย

อยางตอเนื่อง แตอยางไรก็ตามบอยครั้งที่การเติบโตทางกายภาพของเขตเมืองมีสัดสวนที่ไมสอดคลองกับการ

เติบโตของจํานวนประชากรและสงผลใหการใชที่ดินมีประสิทธิภาพนอยกวา การเติบโตประเภทนี้มีหลาย

รูปแบบและเปนปจจัยหลักในการทําลายความยั่งยืนของพ้ืนที่เมือง และอาจถูกตัดสินวาเปนตัวการทําให

เกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและกอใหเกิดผลกระทบดานลบตอสังคมและเศรษฐกิจอื่น ๆ เชน การเพ่ิมความ

ไมเทาเทียมเชิงพ้ืนที่และการลดการกระจุกตัวกันของเศรษฐกิจ 

ตัวชี้วัดนี้มีความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดอีกหลายตัวชี้วัดของ SDGs และยังชี้ใหเห็นวา SDGs จะ

รวบรวมมิติที่กวางข้ึนของพื้นที่ ประชากร และท่ีดินอยางเพียงพอ ใหเปนกรอบสําหรับการดําเนินการเพ่ือ

บรรลุเปาหมายอื่น ๆ เชน ความยากจน สุขภาพ การศึกษา พลังงาน ความไมเทาเทียมกัน และการ
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เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ตัวชี้วัดนี้ยังมีการวัดแบบอเนกประสงค ไมเพียงแตเก่ียวของกับประเภท/ รูปแบบของ

เมืองเทานั้น แตยังใชเพ่ือบันทึกมิติตาง ๆ ในการใชที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ ดานเศรษฐกิจ (ความใกลของการ

แปรสภาพปจจัยการผลิต) ดานสิ่งแวดลอม (อัตราการใชทรัพยากรและการปลอย GHG ที่ต่ํากวาตอคน) และ

ดานสังคม (ลดระยะการเดินทางและคาใชจาย) 

วิธีการคํานวณ 

สูตรการประเมินประสิทธิภาพการใชที่ดินมี 2 ขั้นตอน 

ขั้นตอนท่ี 1: การคาดการณอัตราการเติบโตของประชากร  

อัตราการเติบโตประชากร เชน  

 
เมื่อ    

Pop t : ประชากรในเมืองในอดีต/ปเริ่มตน 

Pop t+n : ประชากรในเมืองปจจุบัน/ปสุดทาย  

y  : จํานวนป ระหวางการวัดสองชวงเวลา  

ขั้นตอนท่ี 2: การคาดการณอัตราการใชประโยชนท่ีดิน  

อัตรานี้ทําใหเราสามารถวัดความกระชับ ซึ่งระบุถึงการขยายตัวเชิงพ้ืนที่ของเมือง อัตราการใชประโยชนท่ีดิน 

เชน  
 

 
เมื่อ    

Urb t : ขอบเขตพ้ืนที่ของกลุมเมืองทั้งหมด (ตารางกิโลเมตร) ในปอดีต/ปเริ่มตน 

Urn t+n : ขอบเขตพ้ืนที่ของกลุมเมืองทั้งหมด (ตารางกิโลเมตร) ในปปจจุบัน 

y  : จํานวนป ระหวางการวัดสองชวงเวลา  

สูตรการคาดการณสัดสวนของการใชที่ดินตอการเติบโตของประชากร มีดังนี้  

 
สดัสวนของการใชที่ดินตอการเติบโตของประชากร = (อัตราการใชประโยชนท่ีดิน/อัตราการเติบโต

ประชากรประจําป)  

สามารถสรุปสูตรโดยรวมได ดังนี ้
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โดยชวงเวลาสําหรับการขยายตัวของเมือง และการเติบโตประชากรควรมีขนาดใกลเคยีงกัน  

2) ขอมูลในบริบทของประเทศไทย 

กรมการผังเมืองไดใหคํานิยามเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดิน คือ บริเวณที่มีกิจกรรมทุกชนิดท่ีมี

การกระทําในลักษณะเปนประจํา ไมวากิจกรรมนั้นจะประกอบอยูบนพ้ืนที่ดิน เหนือพื้นดิน หรือใตพ้ืนดิน และ

ไมวาจะอยูภายในอาคารหรือนอกอาคารท่ีตั้งอยูบนพื้นที่ดินแปลงนั้น 

นิยามการใชท่ีดินของกรมโยธาธิการและผังเมือง  

Land Consumption หมายถึง การขยายของพ้ืนที่ของสิ่งปลูกสราง ซึ่งสามารถวัดไดโดยตรง (ข) 

ขอบเขตที่แนนอนของที่ดินที่ถูกใชหาประโยชนอยางไมถูกตองโดยภาคการเกษตร การทําปาไม และกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจอื่น ๆ (ค) การใชประโยชนจากที่ดินที่มากเกินไปสําหรับการเกษตรและปาไม  

ประเภทการใชผังเมืองรวมจังหวัด แบงประเภทการใชประโยชนที่ดินออกเปน 6 ประเภท ไดแก 

1. ที่ดินประเภทชุมชน 

2. ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 

3. ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

4. ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม 

5. ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 

6. ที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ประเภทผังเมืองรวมเมือง แบงประเภทการใชประโยชนที่ดินออกเปน 13 ประเภท ไดแก 

1. ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย  

2. ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง 

3. ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก 

4. ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและสถานบริการ 

5. ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 

6. ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

7. ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

8. ที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

9. ที่ดินประเภทที่ดินอนุรักษปาไม 

10. ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

11. ที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและการประมง 
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12. ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

13. ที่ดินประเภทสถาบันราชการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

นิยามการใชท่ีดินของกรมพัฒนาที่ดิน  

กรมพัฒนาที่ดินไดใหคํานิยามการใชที่ดิน โดยมีการแบงประเภทการใชที่ดินออกเปน 5 ประเภท 

ไดแก  

1. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง (Urban and Built-up land: U) 

2. พื้นที่เกษตรกรรม (Agricultural land: A) 

3. พื้นที่ปาไม (Forest land: F) 

4. พื้นที่น้ํา (Water Body: W) 

5. พื้นที่เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous land: M) 

ความแตกตางของการใชที่ดินของกรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมพัฒนาที่ดิน คือ กรมพัฒนา

ที่ดินใชอัตราสวนการใชที่ดินตอการเจริญเติบโตของประชากรขนาด 1: 250,000 แตอัตราสวนของกรมโยธาธิ

การและผังเมือง มีขนาด 1: 1000 และ 1: 4,000 ซึ่งเปนมาตราสวนที่มีขนาดใหญกวามาตราสวนของกรม

พัฒนาที่ดิน ทําใหไมสามารถมองเห็นภาพรวมของการใชที่ดินทั้งหมดได และยังรวมถึงความละเอียดในการ

แสดงขอมูลที่มีความแตกตางกันอีกดวย 

 

3.2 ตัวชี้วัดท่ี 11.3.2 สัดสวนของเมืองที่มีโครงสรางจากการมีสวนรวมโดยตรงของภาคประชา 

สังคมในการวางแผน และการจัดการซ่ึงดําเนินการเปนประจําและเปนประชาธิปไตย  

1) ขอมูลอภิพันธุ  

การมีสวนรวมของประชาชนชวยใหเกิดความสัมพันธเชิงบวกระหวางรัฐบาลและประชาชน ดวย

การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพและแกปญหาความขัดแยงอยางออนโยน ในหลายกรณีเมื่อผูคนเห็นการ

ตัดสินใจการวางผังเมืองโดยไมแจงใหทราบ ประชาชนจึงมีปฏิกิริยาตอบโตอยางรุนแรงซึ่งสงผลใหสถานการณ

ที่อาจเกิดการระเบิดของสังคม ความขัดแยงในสังคม การสรางความมั่นใจวาความคิดเห็นที่หลากหลายจะ

ไดรับการพิจารณานั้นชวยใหผูมีอํานาจตัดสินใจในการทําความเขาใจกับธรรมชาติของปญหาที่เชื่อมโยงถึงกัน 

การวางผังเมืองเปนภาพสะทอนของอุดมการณและสถาบันระดับชาติ การมีสวนรวมของประชา

ชนหมายถึงขอตกลงซึ่งจะชวยเพิ่มปฏิสัมพันธทางการเมืองระหวางประชาชนและรัฐบาลอยางมากและชวย

เพ่ิมความชอบธรรมของกระบวนการวางผังและตัวผังเอง ผังจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากผูที่เก่ียวของทุกฝาย

รวมสนับสนุนขอเสนอและทํางานรวมกันเพ่ือปรับใชในกระบวนการตอไป 

การมีสวนรวมของประชาชนยังแสดงใหเห็นถึงความเคารพตอความคิดเห็นของผูมีสวนรวมและ

เพ่ิมความตื่นตัวในการเปนพลเมืองและการเมือง และเสริมสรางอิทธิพลของพวกเขาในการวางผังเมืองและชีวิต

ในสาธารณะ เม่ือพิจารณาขอเรียกรองและมุมมองที่ขัดแยงกันแลว มีความเปนไปไดสูงวาผลลัพธจากการทําให

เกิดการมีสวนรวมของประชาชนสามารถสรางความไวใจใหกับประชาชนได วิธีนี้สรางผลลัพธที่ดีกวาการสราง

ความตื่นตัวใหกับภาคประชาสังคม 
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โดยมีการใชแบบสอบถามที่มีคะแนนความพึงพอใจ 5 ระดับ (ต่ํามาก ต่ํา ปานกลาง สูง และสูง

มาก) ใชทดสอบระดับการมีสวนรวมจากมุมมองเชิงวัตถุวิสัย (Objective Viewpoint): ดังนี ้

1.ระดับการมีสวนรวมของพลเมืองในขอตกลงรายไดและคาใชจายในเมือง 

2.การควบคุมดูแลและวิจารณเก่ียวกับประสิทธิภาพของการบริหารเมือง 

3.การเปนสมาชิกในมูลนิธิและองคกรทางสังคม  

4.ระดับและความหลากหลายของความรวมมือในการวางผังเมือง/ การจัดทํางบประมาณ/ การ

จัดหา 

5.การมีสวนรวมในการออกแบบผังเมืองและขอตกลงการวางผังเมือง 

 

2) ขอมูลในบริบทของประเทศไทย 

กรมโยธาธิการใหความเห็นวาการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการทําผังนั้นมีมากขึ้นทั้ง

เชิง คุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยเฉพาะพื้นที่ท่ีมีโครงการพัฒนาขนาดใหญ จะมีความสนใจเพ่ิมมากข้ึนจาก

อดีต โดยการมีสวนรวมของประชาชนนั้นยึดมาจาก รน. 50 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ

ที่ 12 และยุทธศาสตรชาติ ที่เนนการมีสวนรวมเพ่ิมมากขึ้น 

แตการมีสวนรวมของไทยนั้นอยูในระดับท่ีออนมาก (การมีสวนรวมในระดับ การประชุม

ประชาชน หรือ (Consultation) และยังมีเทคนิคในการชักชวนชาวบานใหเขามารับฟงจากผูจัดกิจกรรมตาง ๆ 

(organize) 
 

4. เปาประสงค 11.4 เสริมความพยายามท่ีจะปกปองและคุมครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทาง 

ธรรมชาติของโลก  

 

เปาประสงคที่ 11.4 มีรายละเอียดของตัวชี้วัด 1 จํานวน ไดแก 

4.1 ตัวชี้วัด 11.4.1 การใชจายรวม (ภาครัฐและภาคเอกชน) ตอหัวท่ีการใชจายในเรื่องการสงวน 

การปองกัน และการอนุรักษวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ จําแนกตามประเภทมรดก (ทางวัฒนธรรม 

ทางธรรมชาติ ผสมผสาน การกําหนดโดยศูนยมรดกโลก) ระดับของรัฐบาล (ประเทศ ภูมิภาค และ

ทองถิ่น/เทศบาล) ประเภทการใชจาย (คาใชจายในการดําเนินงาน/ คาใชจายในการลงทุน) และประเภท

การระดมเงินทุนจากภาคเอกชน (การบริจาคเปนสิ่งของ ภาคเอกชนที่ไมหวังผลกําไร และผูสนับสนุน) 

1) ขอมูลอภิพันธุ  

ตัวชี้วัดนี้แสดงใหเห็นถึงความพยายามสนับสนุนทางการเงิน/ บทบาทของเจาหนาที่ของรัฐทั้งในระดับ

ทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติเพียงอยางเดียวก็ได หรือรวมกับองคกรภาคประชาสังคม (CSO) และ

ภาคเอกชนเพ่ือปกปองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลกมีผลกระทบโดยตรงในการทําใหเมืองและ
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การตั้งถ่ินฐานของมนุษยมีความยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งหมายความวาทรัพยากรและทรัพยสินทางวัฒนธรรมไดรับการ

ปกปอง/ เพ่ือดึงดูดผูคน (ผูอยูอาศัย คนทํางาน นักทองเที่ยว ฯลฯ) และการลงทุนทางการเงินเพ่ือเพ่ิม

คาใชจายในทายที่สุด ตัวชี้วัดนี้เปนตัวแทนในการวัดเปาหมาย 

วิธีการคํานวณ  

รอยละของงบประมาณแหงชาติ (หรือเทศบาล) ที่จัดไวใหการบํารุงรักษาและอนุรักษมรดกทาง

วัฒนธรรม และธรรมชาติ ตัวชี้วัดนี้แสดงถึงสวนแบงของงบประมาณระดับชาติ (หรือเทศบาล) ที่ใชกับการ

ปกปองคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ รวมถึงแหลงมรดกโลก 

 
เมื่อ 

BH i: รอยละของงบประมาณรายปที่จัดทําขึ้นเพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรม และธรรมชาติในปที่ i 

Bh i: จํานวนงบประมาณรายปทั้งหมดที่จัดไวเพ่ือรักษามรดกทางวัฒนธรรม และธรรมชาติในปที่ i 

B I  : ยอดรวมของงบประมาณสาธารณะประจําปที่ i 

2) ขอมูลในบริบทของประเทศไทย 

กองการตางประเทศ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดใชนิยามตาม อนุสัญญาวาดวยการ

คุมครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ใหนิยาม “มรดกโลกทางธรรมชาติ” มีความหมาย

ครอบคลุมถึงสิ่งตาง ๆ ดังนี้  

ลักษณะทางกายภาพและทางชีวภาพ หรือกลุมของสภาพทางธรรมชาติซึ่งมีคุณคาโดดเดนอันเปน 

สากลในมิติทางสุนทรียศาสตร หรือวิทยาศาสตร  

สภาพองคประกอบทางธรณีวิทยา หรือธรณีสัณฐาน หรือบริเวณที่พิสูจนทราบไดอยางชัดแจงวาเปน 

ถิ่นที่อยูอาศัยของสายพันธุสัตวและพืชทีกํ่าลังไดรับการคุกคามซึ่งมีคุณคา โดดเดนอันเปนสากลในมิติทาง

วิทยาศาสตรหรือการอนุรักษ 

สภาพธรรมชาติหรือบริเวณที่พิสูจนทราบอยางชัดแจงวามีคุณคาโดดเดนอันเปนสากล ในมิติทาง

วิทยาศาสตร การอนุรักษ และความงดงามตามธรรมชาติ โดยมีเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 

เกณฑขอที่ 7 ประกอบดวยดวยปรากฎการณทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ หรือพ้ืนที่ที่มีความงามทาง

ธรรมชาติเปนท่ียอมรับ และมีความสําคัญดานความสวยงาม 

เกณฑขอที่ 8 เปนตัวอยางที่มีความโดดเดนสะทอนถึงวิวัฒนาการความเปนมาของโลกในชวงเวลา 

ตาง ๆ ซึ่งรวมไปถึงรองรอยของสิ่งมีชีวิตหรือกระบวนการทางธรณีวิทยาที่สําคัญอันทําใหเกิดรูปลักษณของ

แผนดินหรือลักษณะธรณีสัณฐาน หรือลักษณะภูมิประเทศที่สําคัญ 

เกณฑขอที่ 9 เปนตัวอยางทีม่ีความโดดเดนสะทอนถึงกระบวนการนิเวศวิทยาและชีววิทยา ซึ่ง

กอใหเกิดและมีพัฒนาการของระบบนิเวศทางบก หรือระบบนิเวศน้ําจืด หรือระบบนิเวศชายฝง และทางทะเล 

และสังคมสัตวและพืช 
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เกณฑขอที่ 10 เปนถ่ินที่อยูอาศัยของชนิดสัตวและพืชท่ีหายากหรือที่ตกอยูในสภาวะอันตราย แต

ยังคงสามารถดํารงชีวิตอยูได ซึ่งรวมถึงระบบนิเวศอันเปนแหลงรวมความอุดมสมบูรณของสัตวและพืช ที่ทั่ว

โลกใหความสนใจ 

 

5. เปาประสงค 11.5 ลดจํานวนการตายและจํานวนคนที่ไดรับผลกระทบและลดการสูญเสียโดยตรงทาง 

เศรษฐกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของโลกที่เกิดจากภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงภัยพิบัติ 

ที่เกี่ยวกับน้ํา โดยมุงเปาปกปองคนจนและคนท่ีอยูในสถานการณท่ีเปราะบาง ภายในป 2573 

 

เปาประสงคท่ี 11.5 มีรายละเอียดของตัวชี้วัด 2 จํานวน ไดแก 

5.1) ตัวชี้วัด 11.5.1 จํานวนผูเสียชีวิต ผูสูญหาย และผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบตั ิตอประชากร 

100,000 คน 

1. ขอมูลอภิพันธุ  

เมืองตาง ๆ ทั่วโลกรวมไปถึงพ้ืนที่ชนบทไดประสบกับความเสี่ยงตอภัยพิบัติที่สูงข้ึน ผลกระทบ

ของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนํามาซึ่งปรากฏการณความเสียหายที่เกิดข้ึนอยางชา ๆ เชน ระดับน้ําทะเลที่สูง 

อุณภูมิที่เพ่ิมข้ึน ความเปนกรดและความเค็มที่มากขึ้นของน้ําทะเล การทลายลงของแผนน้ําแข็ง และ

เหตุการณที่เก่ียวของ รวมไปถึงปญหาการลดถอยลงของพ้ืนที่ปา ที่นํามาซึ่งการลดทอนความหลายหลายเชิง

ชีวภาพและการเกิดขึ้นของทะเลทราย และสภาพอากาศที่สุดข้ัว การเสียชีวิตของมนุษยนั้นสามารถวัดไดจาก

จํานวนการเสียชีวิต สูญหาย บาดเจ็บ เจ็บปวย อพยพ ยายถิ่นฐาน รวมถึงผูคนที่ที่อยูอาศัยไดรับความเสียหาย

หรือถูกทําลาย และผูคนที่ไดรับความชวยเหลือทางอาหารเพราะผลกระทบจากภัยตาง ๆ  

เมืองเปนพื้นที่ที่มีความเปราะบางตอภัยพิบัติทางธรรมชาติสูงมากท่ีสุดแหงหนึ่ง การขาดการวาง

แผนการพัฒนาเมือง เชน การเกิดที่อยูอาศัยนอกระบบ ประชากรที่มีจํานวนสูงจนเกินไป หรือการมีโครงสราง

พ้ืนฐานท่ีไมเหมาะสมนั้นไดเพ่ิมพูนความเปราะบางตอภัยพิบัติทางธรรมชาติใหแกเมืองทั้งภัยทางอุทก

อุตุนิยมวิทยาและทางธรณีวิทยา มากกวาครึ่งของพ้ืนที่ชายฝงนั้นตางอยูในพื้นที่เมือง เมืองจํานวนถึง 21 เมือง 

จาก 33 เมืองขนาดใหญ หรือ มหานครนั้นอยูในพื้นที่เสี่ยงน้ําทวม พื้นที่ชายฝงเหลานี้บางสวนไดรับผลกระทบ

จากการเพ่ิมขึ้นของน้ําทะเล น้ําทวมชายฝง การกัดเซาะชายฝง และภัยพิบัติที่รุนแรงอยางมาก (เชน สึนามิ 

และพายุฝนฟาคะนอง) สืบเนื่องจากการไมใหความสําคัญตอการรักษาชายฝงทางธรรมชาติ การพัฒนาชายฝง

ที่ไมสอดคลองตอการขยายตัวของประชากรอยางรวดเร็ว ซึ่งประชากรที่มีรายไดต่ํามักหันไปพ่ึงวิธีการแกไข

ปญหาที่ไมยั่งยืน   

ตัวชี้วัดนี้มุงติดตามการสูญเสียที่เชื่อมโยงกับมิติมนุษย ขอมูลการเสียหายจากภัยพิบัติ (บางสวน

เปนการสูญเสียชีวิต) ตนตอสวนมากมาจากภัยพิบัติขนาดใหญ ที่ทําให UNISDR หรือสํานักงานวาดวยกลยุทธ

ระหวางประเทศเพ่ือการลดภัยพิบัติแหงสหประชาชาติ ไดแนะนําใหการนําเสนอขอมูลการสูญถูกจัดเก็บเปน
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รายเหตุการณ เพ่ือที่เมื่อมีการวิเคราะหขอมูลจะสามารถแบงแยกระหวางการสูญเสียทั้งที่รวมถึงจากภัยพิบัติ

และไมรวมจากภัยพิบัติได ตัวชี้วัดนี้ไดสรางความเชื่อมโยงระหวางเปาหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนกับกรอบ

ขอตกลงเซนไดและจะถูกตรวจสอบโดยไดเครื่องมือภายใตกรอบขอตกลงเซนไดเชนเดียวกัน 

การเสียชีวิต: จํานวนผูเสียชีวิตระหวางหรือหลังเกิดเหตุภัยพิบัติโดยตรง ซึ่งเปนผลโดยตรงจาก

เหตุการณท่ีรุนแรงนั้น ๆ  

สาบสูญ/ สูญหาย: จํานวนคนที่หายสาบสูญ หรือไมทราบตําแหนงที่อยูตั้งแตหลังเกิดเหตุภัย

พิบัติ และยังรวมถึงคนที่คาดวาเสียชีวิตแลวแมวาจะยังไมมีหลักฐานบงชี้ที่แนชัด ขอมูลจํานวนผูเสียชีวิต และ

จํานวนผูหายสาบสูญเปนขอมูลคนละชุดกัน 

ผูไดรับผลกระทบ: บุคคลที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ  

ความคิดเห็นจากการสัมภาษณกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย: ผูไดรับผลกระทบอาจ

หมายถึงผูท่ีไดรับผลกระทบท้ังทางตรง และทางออม ซึ่งอาจประสบกับผลกระทบระยะสั้นหรือระยะยาวตอ

ชีวิตความเปนอยู หรือสุขภาพ และทรัพยสินทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 

ผูไดรับผลกระทบโดยตรง: บุคคลที่ไดรับบาดเจ็บ ปวย หรือผลกระทบอ่ืน ๆ ดานสุขภาพ ผูถูก

อพยพ โยกยายยายถ่ินฐาน หรือไดรับความเสียหายโดยตรงตอการดํารงชีวิตทางเศรษฐกิจ สินทรัพยทาง

กายภาพ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 

ผูไดรับผลกระทบทางออม: ผูที่ไดรับความเดือดรอนจากผลกระทบอื่น ๆ นอกเหนือจาก

ผลกระทบโดยตรง ผลกระทบที่เกิดข้ึนหลังจากเหตุภัยพิบัติสักระยะหนึ่ง อาทิ การหยุดชะงักหรือการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ โครงสรางพ้ืนฐานที่สําคัญ บริการขั้นพ้ืนฐาน การคา การทํางาน หรือผลกระทบ

ทางสังคม สุขภาพและรางกาย 

บาดเจ็บ หรือ ปวย: จํานวนคนที่ทุกขทรมานจากการบาดเจ็บทางรางกาย หรือในกรณีโรคที่

ตองการความชวยเหลือทางการแพทยทันที ซึ่งเปนผลโดยตรงจากเหตุการณภัยพิบัติ 

อพยพ: จํานวนคนท่ียายจากถิ่นฐานที่พวกเขาอยูเพียงชั่วคราว (รวมถึงถิ่นที่อยู ที่ทํางาน 

โรงเรียนและโรงพยาบาล) ไปยังท่ีที่ปลอดภัยกวาเพ่ือความปลอดภัย 

ยายถ่ินฐาน: จํานวนคนที่ยายออกจากถิ่นฐานอยางถาวรไปยังสถานท่ีใหม เนื่องจากเหตุภัยพิบัติ 

(หมายเหตุ: คําจํากัดความนี้ไมรวมการยายตําแหนงเชิงปองกันกอนเหตุการณ) 

บุคคลท่ีไดรับความเสียหายจากเหตุการณรุนแรง: จํานวนคาดการณของบุคคลที่อาศัยอยูใน

ครัวเรือนที่ไดรับความเสียหาย จํานวนผูอยูอาศัยจะถูกคาดวาจะไดรับความเสียหายโดยตรงจากการเสียหาย

ของที่อยูอาศัยและคาเฉลี่ยของผูอยูอาศัยตอบานเรือนในประเทศนั้นสามารถใชคาดการณมูลคาได 

บานเรือนถูกทําลาย: บานเรือน (หนวยที่พักอาศัย) ที่ถูก levelled ฝง ยุบ ทําลาย หรือเสียหาย

ในระดับที่ผูคนไมสามรถอยูอาศัยได  
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บานเรือเสียหาย: บานเรือน (หนวยท่ีพักอาศัย) ที่ไดรับความเสียหายเล็กนอย ซึ่งสวนโครงสราง 

และสถาปตยกรรมไมถูกทําลายจนไมสามารถอาศัยได แตตองการเพียงการซอมแซม และทําความสะอาด

เล็กนอย 

ผูที่ไดรับความชวยเหลือดานอาหาร: จํานวนคนที่ไดรับอาหาร/ โภชนาการ โดยรัฐบาลหรือผู

ชวยเหลือดานมนุษยธรรม ในชวงระหวาง หรือหลังจากเกิดเหตุภัยพิบัต ิ

เหตุการณรุนแรง: การเกิดขึ้นของปรากฏการณทางธรรมชาติ หรือท่ีเกิดจากมนุษยในสถานที่

เฉพาะ ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ขณะที่เกิดเหตุภัยพิบัต ิ

ภัย: เหตุการณทางกายภาพที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระทําของมนุษย ที่อาจ

สรางความเสียหาย อาทิ สูญเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ ความเสียหายตอทรัพยสิน การหยุดชะงักทางสังคมและ

เศรษฐกิจ หรือความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม 

วิธีการคํานวณ  

การสรุปขอมูลตัวชี้วัดที่เก่ียวของจากฐานขอมูลการสูญเสียจากภัยพิบัติแหงชาติ ทําใหผลรวมมี

ความสัมพันธกับตัวเลขของขอมูลประชากรโลก (World Bank or UN Statistics information) ความสัมพันธ

นี้สําคัญ เนื่องจากมีการเติบโตของประชากร (คาดวาจะอยูท่ี 9 พันลานคน ในป 2050) แปลวาไดวาจะมีความ

เสี่ยงภัยเพ่ิมขึ้นตามประชากร  

กลุมผูเชี่ยวชาญไมแนะนําใหใชตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับคนที่บานเสียหาย หรือถูกทําลายในการ

คํานวณ แนะนําใหใช UNISDR และ IRDR เพื่อประเมินอยางกวาง กับขอมูลที่มีอยู และขอมูลที่ตรวจสอบได 

และสะทอนถึงความเปราะบาง และปญหาการดํารงชีวิต ขอมูลเกี่ยวกับความเสียหายและท่ีอยูอาศัยที่ถูก

ทําลาย เปนสิ่งจําเปนสําหรับ การสูญเสียทางเศรษฐกิจ ดังนั้นการใชตัวชี้วัดเหลานี้จะไมทําใหเกิดภาระในการ

เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติม ซึ่งการนับซ้ํา: จากมุมมองเชิงปฏิบัติ กลาวคือ ผูที่ไดรับผลกระทบซ้ําซอน นับเปน

สิ่งท่ีเลี่ยงไมได (เชน ผูที่บาดเจ็บและตองยายที่อยูดวย) ในหลายประเทศ โดยการนับซ้ําขั้นต่ําจะรวม “จํานวน

ผูบาดเจ็บ” และจํานวนผูท่ีบานเรือนถูกทําลาย การยายถ่ินฐานเปนสวนหนึ่งของคนที่บานเรือนถูกทําลาย  

ขอมูลสามารถจําแนกประเภทตามความเสี่ยงได เมื่อนําไปใชกับเปาหมาย 13.1 และ 15.3 จะมี

การเฝาระวังและเตือนภัยเก่ียวกับภัยพิบัติ และอุทกอุตุนิยมวิทยาทั้งทางตรงและทางออม 

2) ขอมูลในบริบทของประเทศไทย  

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยไดนิยามความหมายท่ีเก่ียวของกับภัยพิบัติไว ดังนี ้

ภัย (Hazard) เหตุการณที่เกิดจากภัยธรรมชาติหรือการกระทําของมนุษย ที่อาจนํามาซึ่งความ

สูญเสียตอชีวิตและทรัพยสิน ตลอดจนทําใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

ภัยพิบัติ (Disaster) หมายความวา สาธารณภัยอันไดแก อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง ภาวะ

ฝนแลง ฝนทิ้งชวง ฟาผา ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟปา ภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของแมลงหรือ

ศัตรูพืชทุกชนิด อากาศหนาวจัดผิดปกติ ภัยสงคราม และภัยอันเนื่องมาจากการกระทําของผูกอการราย กอง

กําลังจากนอกประเทศ หรือจากการปราบปรามของเจาหนาที่ของทางราชการตลอดจนภัยอื่น ๆ ไมวาเกิดจาก
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ธรรมชาติ หรือมีบุคคลหรือสัตวทําใหเกิดขึ้น ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิตรางกายของประชาชน หรือกอใหเกิด

ความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชนหรือรัฐ (ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือ

ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546) 

อยางไรก็ดี คําวา “สาธารณภัย” เปนการประยุกตแนวคิดเรื่องภัยพิบัติตามบริบทของประเทศ

ไทย ดังคํานิยามที่ปรากฏในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ซึ่งเปน

พระราชบัญญัติหลักของประเทศไทยในการบริหารจัดการเหตุการณภัยตาง ๆ ในประเทศไทย กลาวคือ  

สาธารณภัย หมายถึง “อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว 

โรคระบาดสัตวน้ํา การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจาก

ธรรมชาติ มีผูทําใหเกิดขึ้น อุบัติเหตุหรือเหตุอื่นใด ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชนหรือ

ความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการกอ

วินาศกรรมดวย” (พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550) 

จากความหมายของคําวา ภัยพิบัติ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดใชคํานิยามตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 

โดยมีทั้งหมด 18 ภัย โดยภัยพิบัติ จะเห็นไดวาคําวา “ภัย” “ภัยพิบัติ” และ “สาธารณภัย” ใหความสําคัญกับ

สถานการณภัยทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและโดยมนุษยที่จะสงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

และรัฐทุกประเภท และคําวา “สาธารณภัย” อาจใหความหมายที่กวางกวา และครอบคลุมสถานการณภัยทุก

ประเภทซึ่งไดรวม “ภัยพิบัติ” เขาไวดวย 

การพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development) กระบวนการพัฒนาอยางรอบดาน ไดแก 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมพรอม ๆ กัน โดยใหความสําคัญกับคุณภาพของการพัฒนา

มากกวาอัตราการเจริญเติบโต การพัฒนาที่มีคุณภาพเปนการสรางความเจริญเติบโตที่สรางงานแกประชาชน 

ตอบสนองความตองการของประชาชนอยางเทาเทียมและยุติธรรม และในกระบวนการพัฒนานี้ไมใช

ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินศักยภาพของธรรมชาติ เปนการพัฒนาท่ีกอใหเกิดความสมดุลหรือมีปฏิสัมพันธที่

เก้ือกูลกันในระหวางมิติตาง ๆ และตอบสนองความตองการของคนรุนปจจุบันโดยไมลดทอนศักยภาพการ

พัฒนาที่ตอบสนองความตองการของคนรุนตอไป (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย) 

11.5.2 การสูญเสียทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากภัยพิบัติโดยตรง ตอ GDP ของโลก รวมทั้งความ

เสียหายที่เกิดกับโครงสรางพื้นฐานและขัดขวางการบริการขั้นพื้นฐานท่ีสําคัญอื่นๆ อนัเนื่องมาจากภัยพิบัต ิ

1) ขอมูลอภิพันธุ  

เมืองตาง ๆ ทั่วโลกรวมถึงประชากรในชนบทตางก็ประสบกับความเสี่ยงที่เพิ่มข้ึนจากภัยพิบัติ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีตอการพัฒนาอยางยั่งยืนนั้นเกิดขึ้นทั้งจากเหตุการณท่ีเกิดข้ึนชา 

(เชน ระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้น อุณหภูมิที่เพ่ิมข้ึน การเปนกรดของน้ําทะเล การละลายของน้ําแข็งขั้วโลก และ

ผลกระทบที่เก่ียวของ การทําลายลางดินและปาเสื่อมโทรม ความเสื่อมโทรมของที่ดินและปาไม การสูญเสีย

ความหลากหลายทางชีวภาพ) และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่รุนแรง ตัวชี้วัดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ
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สามารถติดตามจากการสูญเสียทางการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และการพาณิชย และความเสียหายตอที่อยู

อาศัยและโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ การพัฒนาเมืองท่ีปราศจากการวางแผนไว (เชน การตั้งถิ่นฐานนอกระบบ 

การอัดแนนเกินไป โครงสรางพ้ืนฐานที่ไมเพียงพอ) ทําใหชองโหวของเมืองทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น เนื่องจากผล 

กระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และอันตรายจากอุทกอุตุนิยมวิทยาและธรณีวิทยาตัวชี้วัดนี้จะติดตาม

การสูญเสียทางกายภาพโดยตรงเชิงเศรษฐกิจ ขอมูลการสูญเสียจากภัยพิบัติ (โดยเฉพาะอยางยิ่งการเสียชีวิต) 

ไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญจากเหตุการณภัยพิบัติขนาดใหญ ตัวชี้วัดจะสรางความเชื่อมโยงระหวาง SDGs 

และ Sendai Framework เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเนื่องจากการลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยตรง 

รวมอยูในเปาหมายระดับโลกของ Sendai Framework และจะถูกตรวจสอบภายใตกลไกการติดตามกรอบ

ของ Sendai 

ความสูญเสียโดยตรงดานเศรษฐกิจ: ความสูญเสียนี้มีคาเทากับความสูญเสียทางกายภาพ มูลคา

ทางการเงนิของทรัพยสินที่ถูกทําลายท้ังหมด หรือบางสวนในพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบ อาทิ การสูญเสียทรัพยสิน

ทางกายภาพ ไมวาจะเปนตัวเรือนที่เสียหาย โรงงานและโครงสรางพื้นฐานท่ีถูกทําลาย การสูญเสียโดยตรงมัก

เกิดขึ้นในชวงเหตุการณ หรือภายในสองถึงสามชั่วโมงแรกหลังจากเหตุการณ และมักจะถูกประเมินในไมชา

หลังจากเหตุการณเพ่ือประเมินคาใชจายในการกูคืนและการชําระเงินประกัน  

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศท่ัวโลก: ผลรวมของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของ

ประเทศตาง ๆ ความหมายโดย World Bank 

เหตุภัย: การเกิดข้ึนของปรากฏการณทางธรรมชาติ และจากมนุษยในสถานที่หนึ่ง และภายใน

ระยะเวลาที่เกิดข้ึนของเหตุภัย  

ภัย: เหตุการณทางกายภาพ ปรากฏการณ และกิจกรรมที่กระทําโดยมนุษยที่อาจทําใหเกิดความ

สูญเสียตอชีวิต และการบาดเจ็บ ความเสียหายของทรัพยสิน การหยุดชะงักของสังคมและเศรษฐกิจ หรือการ

เสื่อมสภาพของสิ่งแวดลอม 

วิธีการคํานวณ 

ฐานขอมูลการสูญเสียภัยพิบัติแหงชาติ มักจะบันทึกขอมูลมูลคาความเสียหายทางกายภาพ (การ

สูญเสียที่อยูอาศัย การสูญเสียโครงสรางพื้นฐาน อ่ืน ๆ) ดังนั้น ตองแปลงมูลคาทางกายภาพเปนคาเงินตาม

ระเบียบวิธี UNISDR หลังจากแปลงแลวใหแบงการสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยตรงทั่วโลกดวย GDP โลก (ปรับ

อัตราเงนิเฟอ USD คงที่) ซึ่งคํานวณจากตัวชี้วัดการพัฒนาของธนาคารโลก 

2) ขอมูลในบริบทของประเทศไทย  

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยไมไดมีคาํนิยาม หรือพันธกิจที่เก่ียวของกับประเด็นนี้ 
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6. เปาประสงค 11.6 ลดผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอมตอหัวประชากรในเขตเมือง รวมถึงการใหความ

สนใจเปนพิเศษตอคุณภาพอากาศ และการจัดการของเสียของเทศบาล และการจัดการของเสียอื่นๆ

ภายในป 2573 

 

เปาประสงคที่ 11.6 มีรายละเอียดของตัวชี้วัด 2 จํานวน ไดแก 

6.1 ตัวชี้วัด 11.6.1 สัดสวนของขยะในเขตเมืองที่มีการจัดเก็บเปนประจํา และปลอยของเสียขั้น

สุดทายอยางเพียงพอโดยคํานึงถึงของเสียทั้งหมดท่ีเกิดจากเมือง 

1) ขอมูลอภิพันธุ  

การจัดเก็บขยะคือการรวบรวมและขนสงของเสียไปยังสถานท่ีบําบัด หรือจําหนายโดยหนวยงาน

เทศบาล หรือสถาบันที่คลายคลึงกัน หรือโดยองคกรของรัฐหรือเอกชนองคกรพิเศษ หรือรัฐบาลทั่วไป 

(สหประชาชาติ, 1997) เมืองที่เจริญแลวพยายามจัดเก็บและจัดการขยะมูลฝอยอยางเหมาะสม และปรับปรุง

มาตรฐานการดําเนินชีวิต ความสะอาด และลดโอกาสในการเกิดโรคระบาดที่เก่ียวของกับการจัดการขยะที่ไม

เหมาะสม ครัวเรือนและธุรกิจในเมืองผลิตขยะมูลฝอยจํานวนมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการกอสราง และ

ขยะอันตรายที่ตองจัดเก็บเปนประจําและกําจัดอยางถูกตอง เพ่ือรักษาสภาพความเปนอยูท่ีดีตอสุขภาพและถูก

สุขลักษณะ การเก็บขยะดังกลาวสามารถทําไดโดยวิธีทางการ และไมเปนทางการ การจัดการขยะมูลฝอยอยาง

ยั่งยืนเปนสิ่งจําเปนตอความยั่งยืนของเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งหากมีการลดของเสียการใชซ้ํา การรีไซเคิล และ

การทําปุยการเผา และการกําจัดในหลุมฝงกลบ ภายในลําดับชั้นการจัดการของเสียการปองกันและนํากลับมา

ใชซ้ําเปนวิธีที่ตองการมากที่สุด และควรไดรับการสงเสริมเนื่องจากลดความตองการทรัพยากรดานสิ่งแวดลอม

ที่หายาก ลดการใชพลังงานและลดปริมาณของเสียที่จะตองนํามารีไซเคิล หรือฝงกลบ 

ขยะมูลฝอยชุมชน: เปนขยะที่เกิดจากครัวเรือน และขยะท่ีมีลักษณะคลายกันเชิงพาณิชย และ

เกิดจากสถานประกอบการเชิงพาณิชยและธุรกิจ สถานที่อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม สถาบันตาง ๆ อาทิ 

โรงเรียนและโรงพยาบาล พ้ืนที่สาธารณะ อาทิ สวนสาธารณะ ถนน และเขตพ้ืนที่กอสราง ขยะประเภทนี้ไม

เปนอัตราย 

วิธีการคํานวณ 

การคํานวณรอยละของขยะในเมืองที่ถูกเก็บและปลอยขั้นสุดทายเปนประจํา เก่ียวของกับขยะ

ทั้งหมดที่เกิดจากเมือง จะตองตรวจสอบองคประกอบของเสียที่เกิดข้ึนทั่วไป ( Common Waste Steam) 

จากรูปดานลาง 
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ภาพที่:  5 การตรวจสอบองคประกอบของเสียที่เกิดขึ้นทั่วไป 

 
 

สําหรับขยะเทศบาล และขยะอื่น ๆ บางสวนจะถูกนําไปรีไซเคิล สิ่งนี้ไมนับรวมในการสรางขยะ

ทั้งหมด ในการผลิตขยะมูลฝอยท้ังหมดจะมีสวนหนึ่งที่ถูกเก็บ และไมไดถูกเรียกเก็บเปนประจํา ในกรณีขยะมูล

ฝอยชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานนอกระบบ พ้ืนที่ที่ไมไดรับการจัดการขยะ ขยะที่ถูกเก็บรวบรวมเปนประจําจะถูกสงไป

ยังสถานที่รีไซเคิล/ บําบัด แตในบางกรณีโรงงาน จะไมไดมาตรฐานความปลอดภภัยดานสิ่งแวดลอมหรือ

แรงงาน ปริมาณของเสียที่ถูกบําบัดในสิ่งแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกไมเพียงพอควรถูกแยกออกจาก

ปริมาณขยะมูลฝอยที่ปลอยออกมาอยางเพียงพอ ในทํานองเดียวกันปริมาณของเสียที่ขนสงไปยังสถานที่ฝง

กลบก็ไมสามารถควบคุมได  

สูตรท่ัวไป คือ 

 
 

เมื่อ 

X : รอยละของขยะมูลฝอยในเมืองที่เก็บเปนประจําและมีการปลอยสุดทายอยางเพียงพอโดย

คํานึงถึงขยะทั้งหมดที่เกิดจากเมือง 

Rw : ขยะมูลฝอยท่ีเก็บเปนประจํา (ตัน) 

Rin : ขยะรีไซเคิลในโรงงานรีไซเคิลที่ไมเพียงพอตอสิ่งแวดลอม (ตัน) 

Tin : ของเสียที่ไดรับการบําบัดในโรงงานท่ีไมเพียงพอตอการรักษาสิ่งแวดลอม (ตัน) 
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Lin : ของเสียที่ทิ้งในหลุมฝงกลบที่ไมเพียงพอตอสิ่งแวดลอม (ตัน) 

Re : ขยะรีไซเคิลในโรงงานรีไซเคิลที่เพียงพอตอสิ่งแวดลอม (ตัน) 

Te : ของเสียที่ไดรับการบําบัดในโรงงานท่ีเพียงพอตอการรักษาสิ่งแวดลอม (ตัน) 

Le : ของเสียที่ทิ้งในหลุมฝงกลบที่เพียงพอตอสิ่งแวดลอม (ตัน) 

T : การสรางขยะทั้งหมดในเมือง (ตัน) 

ควรใชสูตรกับของเสียประเภทตาง ๆ (เชน ขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอ่ืน ๆ) เพ่ือแยกและ

เฉลี่ยเพ่ือใหไดมูลคาสุดทาย หากตองการคาดการณการสรางขยะทั้งหมดในเมือง สามารถใชสูตรตอไปนี ้

  

 
 

การสรางขยะทั้งหมดในเมือง = ขยะที่ถูกจัดเก็บปกติ + ขยะที่ไมถูกจัดเก็บ 

ขยะที่ถูกจัดเก็บปกติ = Re + Rin + Te + Tin + Le + Lin - ขยะตกคาง (กาก) จากโรงงาน 

 

ในการประเมินขยะในเขตเทศบาลที่ไมไดทําการรวบรวมสามารถใชสูตรตอไปนี้ 
 

 
 

ขยะที่ไมถูกจัดเก็บ = (ขยะที่รวบรวมเปนประจํา)/(ประชากรที่ไดรับบริการเรียกเก็บปกติ) x (ประชากรที่ไมได

รับบริการเรียกเก็บ) 
 

2) ขอมูลในบริบทของประเทศไทย  

“ขยะ” หมายความวา ขยะชุมชนทั่วไป ขยะอันตรายชุมชน ขยะติดเชื้อ ขยะอุตสาหกรรม และ

ขยะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

“ขยะชุมชนทั่วไป” หมายความวา สิ่งของที่ไมใชแลว เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา 

เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว 
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หรือท่ีอื่น และผลิตภัณฑตาง ๆ ที่เหลือทิ้งจากบานพักอาศัย รานคา ตลาด สถานประกอบการ สถานที่ทํางาน 

หรือสถานที่อ่ืนใด 

“ขยะอันตรายชุมชน” หมายความวา สิ่งของท่ีไมใชแลวหรือของเสีย และผลิตภัณฑตาง ๆ ที่

เหลือทิ้งท่ีเปนวัตถุอันตราย ซากเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สิ่งของ หรือของเสียอ่ืนที่มีการปนเปอนแลว

กลายเปนวัตถุอันตราย หรือสิ่งของหรือของเสียอ่ืนที่อาจกอใหเกิดการปนเปอนและแพรกระจาย หรือเกิดผล

กระทบตอสุขภาพ หรือเกิดอันตรายตอประชาชนตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 

“ขยะติดเชื้อ” หมายความวา สิ่งของที่ไมใชแลวหรือสิ่งอ่ืนใด ซึ่งมีเชื้อโรคปะปนอยู อันเกิดจาก

การรักษาพยาบาล การทดลองในหองปฏิบัติการ การชันสูตรศพ หรือซากสัตว หรือกรณีอ่ืนใดซึ่งหากมีการ

สัมผัสหรือใกลชิดแลวอาจกอใหเกิดโรคได ตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“ขยะอุตสาหกรรม” หมายความวา สิ่งของที่ไมใชแลวหรือของเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการ

โรงงานท้ังที่เปนวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิต ของเสียที่เปนผลิตภัณฑเสื่อมคุณภาพท่ีเกิดจาก

โรงงาน แตไมรวมถึงขยะชุมชนทั่วไปที่เหลือทิ้งจากสถานประกอบการหรือสํานักงานในโรงงาน (ราง

พระราชบัญญัติการจัดการขยะแหงชาติ) 

ในสวนของกรมอนามัยนั้นจะใช “ขยะติดเชื้อ” เปนมูลฝอยติดเชื้อ โดยปรากฏอยูใน กฎกระทรวง

วาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 วา 

“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความวา มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยูในปริมาณหรือมีความ เขมขนซึ่งถา

มีการสัมผัสหรือใกลชิดกับมูลฝอยนั้นแลวสามารถทาใหเกิดโรคได 

กรณีมูลฝอยดังตอไปนี้ ที่เกิดขึ้นหรือใชในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทยและการ

รักษาพยาบาล การใหภูมิคุมกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว รวมทั้ง

ในการศกึษาวิจัยเรื่องดังกลาว ใหถือวาเปนมูลฝอยติดเชื้อ 

(๑) ซากหรือชิ้นสวนของมนุษยหรือสัตวที่เปนผลมาจากการผาตัด การตรวจชันสูตรศพหรือซาก

สัตว และการใชสัตวทดลอง 

(๒) วัสดุของมีคม เชน เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแกว ภาชนะท่ีทาดวยแกว สไลด และ

แผนกระจกปดสไลด 

(๓) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยวาจะสัมผัสกับเลือด สวนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑที่ไดจากเลือด 

สารนาจากรางกายของมนุษยหรือสัตว หรือวัคซีนที่ทาจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เชน สาลี ผากอส ผาตางๆ และทอ

ยาง 

(๔) มูลฝอยทุกชนิดท่ีมาจากหองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง 

โดยกรมอนามัยไดยึดนิยามคําวามูลฝอยติดเชื้อตามนิยามของแนวทางการของเสียจาก

สถานพยาบาล (Safe Managament of Enviroment from Health-Care Actives) ขององคการอนามัย
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โลก  (World Health Organization) ค.ศ. 2014 โดยจําแนกประเภทมูลฝอยติดเชื้อออกเปน 3 ประเภท 

ไดแก  

1) มูลผอยประเภทมีคม (Sharps waste) มูลฝอยประเภทมีคมที่เกิดจากการผาตัดบาดแผล 

รวมทั้งจากการเย็บ การฉีดใตผิวหนัง การใชมีดผาตัดขนาดเล็กและใบมีดอื่นๆ ชุดน้ําเกลือ เลื่อย เศษแกว และ 

ปเปต ซึ่งมูลฝอยประเภทดังกลาวใหถือวาเปนมูลฝอยที่มีอันตรายสูงและควรทําการบําบัดเหมือนกับมีการติด

เชื้อ 

2) มูลฝอยติดเชื้อ (Infectious waste) คือ มูลฝอยท่ีสงสัยวาปนเปอนสิ่งที่กอใหเกิดโรค เชน 

แบคทีเรีย ไวรัส พาราสิต เชื้อรา ที่มีความเขมขนเพียงพอ หรือปริมาณท่ีเปนสาเหตุใหเกิดโรค จําแนกเปน 

2.1) มูลฝอยที่ปนเปอนเลือดหรือสารคัดหลั่งตางๆ ในรางกาย รวมทั้งนาเลือด องคประกอบ 

ของเลือด และสารคดัหลั่งจากรางกายที่ปนเปอนเสื้อผา ผาพันแผล ฟองน้ํา ถุงมือ ผาปดปาก เสื้อคลุม ผามาน 

และของใชอ่ืนๆที่มีการปนเปอน และมูลฝอยที่มีการสัมผัสกับเลือดของผูปวยขณะที่มีการตรวจ เม็ดเลือด เชน 

หลอดทดลองและเครื่องกรอง ผาขนหนู เสื้อคลุม ผากันเปอน ถุงมือ และเสื้อกราวน เปนตน 

2.2) หองปฏิบัติการที่มีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเครื่องมือตาง ๆ มูลฝอยจากการ ชันสูตรศพ 

รางกายสัตว และมูลฝอยอื่น ๆ ที่เกิดจากการใหวัคซีน เชื้อที่กอใหเกิดโรคหรือการสัมผัสตัวกลางที่ กอใหเกิด

โรค การทิ้งเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ที่มีการสัมผัสคนหรือสัตวท่ีกอใหเกิดโรคหรือเปนตัวกลางท่ี กอใหเกิด

โรคสูง 

2.3) มูลฝอยจากผูปวยที่มีการติดเชื้อจากหองแยกโรค โดยรวมถึงของเสียที่ขับออกจาก 

รางกาย เสื้อผาของผูปวยที่มีการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งจากรางกาย แตในกรณีที่ มูลฝอยที่ไมมีการ

ปนเปอน เลือดหรือสารคดัหลั่งของผูปวยที่ไมมีการติดเชื้อใหถือวาไมเปนมูลฝอยติดเชื้อ 

3) มูลฝอยจากพยาธิวิทยา (Pathological waste) มูลฝอยจากพยาธิวิทยา อาจถือวาเปน สวน

หนึ่งของมูลฝอยติดเชื้อ แตควรมีการจําแนกออกไปจากมูลฝอยติดเชื้อ เนื่องจากตองมีการจัดการเปนพิเศษ ทั้ง

การบําบัดและการกําจัดมูลฝอยจากพยาธิวิทยาประกอบดวยเนื้อเยื่อ อวัยวะสวนตางๆ ของรางกาย เลือด สาร

คัดหลั่งจากรางกาย และมูลฝอยอื่นๆ ที่เกิดจากกระบวนการทางกายแพทยหรือการศึกษาวิจัยทางการแพทย 

หรือการชันสูตรศพของผูปวยที่เปนโรคติดเชื้อ ในบางครั้งอาจเรียกวา Anatomical waste 

ถูกตองตามหลักวิชาการ หมายถึง การดําเนินการถูกตองและเหมาะสม ตั้งแตข้ันตอนการคัดแยก

เก็บรวบรวม ขนสง และกําจัด โดยมูลฝอยติดเชื้อที่ผานการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการแลวตอง

ปราศจากเชื้อโรคหรือไมสามารถแพรกระจายสูมนุษย และสิ่งแวดลอมตอได  

“ชุมชนที่มีความเขมแข็ง” หมายถึง ชุมชนที่มีความเขมแข็งดานอนามัยสิ่งแวดลอมดวยการบูรณา

การรวมกันทุกภาคสวนและเกิดจากกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน  
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“การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมชุมชน” หมายถึง การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมชุมชนตามบริบท

หรือสภาพปญหาสําคัญของพ้ืนที่ที่เอ้ือตอการมีสุขภาพดีของประชาชน อาท ิ

 1) การจัดการมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน 

 2) การจัดการสวมและสิ่งปฏิกูล  

 3) การจัดสภาพแวดลอมในที่พักอาศัย เพ่ือลดความเสี่ยงโรคติดตอผานสัตวและแมลงนําโรค 

 4) การเฝาระวังคุณภาพอาหารและน้ําบริโภค เพ่ือลดปญหาโรคอาหารและน้ําเปนสื่อ 

 5) การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในพื้นที่พิเศษหรือพื้นที่เสี่ยง 

6) การสงเสริมสภาวะแวดลอมที่เอ้ือตอการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนทุกกลุมวัย 

สิ่งที่มีความแตกตางกันในที่นี้ คือ คํานิยามของคําวา “ขยะติดเชื้อ” ตามรางพระราชบัญญัติการ

กําจัดขยะแหงชาติ กับนิยามคําวา “มูลฝอยติดเชื้อ” ของกรมอนามัยที่อางอิงมาจาก กฎกระทรวงวาดวยการ

จัดการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 โดยในนิยามของมูฝอยติดเชื้อจะมีายละเอียดกวาคํานิยามของ

พระราชบัญญัติกําจัดการขยะ 

6.2 ตัวชี้วัด 11.6.2 รอยละจํานวนวันที่ฝุนละออง (PM2.5) ในเขตเมืองอยูในเกณฑมาตรฐาน 

1) ขอมูลอภิพันธุ  

มลพิษทางอากาศ ประกอบดวยสารพิษจํานวนมากในหมูอนุภาคอื่น ๆ อนุภาคเหลานี้สามารถ

แทรกซึมเขาไปในทางเดินหายใจดังนั้นจึงมีความเสี่ยงตอสุขภาพ โดยการเพิ่มอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อ

และโรคทางเดินหายใจ มะเร็งปอด และโรคหลอดเลือดหัวใจบางชนิด 

วิธีการคํานวณ 

คาความเขมขนเฉลี่ยของ PM2.5 รายป แตละเมืองนั้นถูกคาดการณดวย การสรางแบบจําลอง

โดยใชการบูรณาการขอมูลรวมกันของ การสํารวจระยะไกลผานดาวเทียม (Remote Sensing) การคาดการณ

ประชากร ภูมิประเทศ และการตรวจวัดภาคพ้ืนดิน (WHO,2559) 

มวลรวมสวนภูมิภาค: มวลรวมสวนภูมิภาค และระดับโลก คือตัวเลขถวงน้ําหนักของการ

คาดการณระดับชาติ  
 

 
เมื่อ 

Cagg : การคาดการณระดับภูมิภาค / ระดับโลก  

Cnat : การคาดการณระดับชาติ 

Pnat : ประชากรในประเทศ 

ผลรวมจะดําเนินการผานประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค (มวลรวมภูมิภาค)หรือทุกประเทศ (มวลรวม

โลก)  
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2) ขอมูลในบริบทของประเทศไทย  

ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index: AQI) เปนการรายงานขอมูลคุณภาพอากาศในรูปแบบ

ที่งายตอความเขาใจของประชาชนทั่วไป เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธใหสาธารณชนไดรับทราบถึงสถานการณ

มลพิษทางอากาศในแตละพ้ืนที่วาอยูในระดับใด มีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยหรือไม ดัชนีคุณภาพอากาศ 1 

คา ใชเปนตัวแทนคาความเขมขนของสารมลพิษทางอากาศ 6 ชนิด แตในท่ีนี้จะยกมา 2 คา ไดแก 

ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เปนฝุนท่ีมีเสนผานศูนยกลางไมเกิน 2.5 ไมครอน 

เกิดจากการเผาไหมท้ังจากยานพาหนะ การเผาวัสดุการเกษตร ไฟปา และกระบวนการอุตสาหกรรม สามารถ

เขาไปถึงถุงลมในปอดได เปนผลทําใหเกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ และโรคปอดตาง ๆ หากไดรับในปริมาณ

มากหรือเปนเวลานานจะสะสมในเนื้อเยื่อปอด ทําใหการทํางานของปอดเสื่อมประสิทธิภาพลง ทําใหหลอดลม

อักเสบ มีอาการหอบหืด 

ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) เปนฝุนที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางไมเกิน 10 

ไมครอน เกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิง การเผาในท่ีโลง กระบวนการอุตสาหกรรม การบด การโม หรือการทํา

ใหเปนผงจากการกอสราง สงผลกระทบตอสุขภาพเนื่องจากเมื่อหายใจเขาไปสามารถเขาไปสะสมในระบบ

ทางเดินหายใจ (กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กองควบคุมมลพิษ, 2562) 

 

7. เปาประสงค 11.7 จัดใหมีการเขาถึงพื้นท่ีสาธารณะสีเขียว ที่ปลอดภัยครอบคลุมและเขาถึงได โดย

ถวนหนา โดยเฉพาะผูหญิง เด็ก คนชรา และผูมีความบกพรองทางรางกาย ภายในป 2573 

 

เปาประสงคท่ี 11.7 มีรายละเอียดของตัวชี้วัด 2 จํานวน ไดแก 

7.1 ตัวชี้วัด 11.7.1 สวนแบงเฉลี่ยของพื้นที่เมืองที่ถูกสรางขึ้นใหเปนสถานท่ีที่ใชประโยชน

สาธารณะสําหรับทุกคน  

1) ขอมูลอภิพันธุ  

พ้ืนที่สาธารณะหลายแหงถูกทิ้ง และละเลยเพื่อการนํามาใชประโยชน เนื่องจากละแวกพ้ืนท่ี

สาธารณะนี้ไมมีความปลอดภัยสําหรับผูคนในการเขาอยูอาศัย การทําใหพ้ืนที่สาธารณะในเมืองและที่อยูอาศัย

มีความสัมพันธที่เชื่อมโยงกันจะทําใหพ้ืนท่ีเหลานี้กลับมามีชีวิตชีวา และปลอดภัยมากยิ่งข้ึน การเรียกคืนพื้นที่

ในเมืองสําหรับผูคนสามารถทําใหเปนเมืองและถนนเปนชุมชนมากขึ้น (สรางความรูสึกการเปนเจาของ) พ้ืนที่

สาธารณะเปนท่ีที่ทําใหเกิดการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน ที่สงผลกระทบตอความสัมพันธของผูคนในพ้ืนที่ 

และยังทําใหชุมชนที่อยูอาศัยและภูมิทัศนเมืองมีความหมายและความสําคัญมากขึ้น  

ตัวชี้วัดนี้ใหขอมูลเก่ียวกับจํานวนพ้ืนที่สาธารณะเปดโลงในเมือง เมืองท่ีไดรับการฟนฟู และ

สนับสนุนการใชพ้ืนที่สาธารณะ รวมถึงถนน มีการสนับสนุนการทํางานรวมกันของชุมชน อัตลักษณของ

พลเมือง และคุณภาพชีวิต การเขาถึงพ้ืนที่สาธารณะแบบเปดโลงไมเพียงแตปรับปรุงคุณภาพชีวิตเทานั้น แตยัง
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เปนกาวแรกสูการเสริมสรางพลังพลเมืองและการเขาถึงพื้นที่เชิงสถาบันและการเมืองไดมากขึ้น เมืองจะทํางาน

ในลักษณะท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และยั่งยืนก็ตอเมื่อพื้นที่สวนตัวและพ้ืนที่สาธารณะทํางานใน

ความสัมพันธท่ีพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและเพ่ือสนับสนุนซึ่งกันและกัน เมืองตาง ๆ ที่มีอยุในขณะนี้ มีความจําเปนที่

ตองไดรับการแกไข และสงเสริมใหมีการขยายอัตราสวนพ้ืนท่ีสาธารณะในเมืองเพ่ือใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ใหมีความเจริญรุงเรืองและยั่งยืน การเติบโตของเมืองอยางรวดเร็วที่ไมสามารถควบคุมไดจะสรางรูปแบบการ

ตั้งถิ่นฐานที่ไมเปนระเบียบประกอบกับมีพ้ืนที่สาธารณะในสัดสวนท่ีไมเหมาะสม จํานวนเมืองหลายเมืองใน

ประเทศที่พัฒนาแลวกําลังประสบปญหาพ้ืนที่สาธารณะลดลงอยางมาก ดังนั้นการเพิ่มพื้นที่สาธารณะให

เพียงพอในเมืองชวยใหบรรลุเปาหมายอ่ืน ๆ ของเปาหมาย 11 และมีผลกระทบเชิงบวกในเปาหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืนตาง ๆ พ้ืนที่สาธารณะที่มีความโดดเดนจะสามารถเพ่ิมการเชื่อมโยงทางสังคม เครือขาย และการ

แลกเปลี่ยนของผูคนภายในเมืองได 

วิธีการคํานวณ 

วิธีการประมาณพ้ืนท่ีของพ้ืนที่สาธารณะมี 3 ขั้นตอน  

1. การวิเคราะหเชิงพ้ืนที่ เพ่ือกําหนดพ้ืนที่สิ่งปลูกสราง หรือ  ฺBuilt-up area  

กําหนดขอบเขตของ Built-up area ใน กลุมเมือง (agglomeration) และคํานวณหาพื้นที่

ทั้งหมด (ตารางกิโลเมตร) จากแผนท่ีการใชที่ดิน หรือสิ่งท่ีมีอยูของแตละพ้ืนที่ เพื่อระบุพ้ืนที่สาธารณะ ถา

เปนไปไดควรสํารวจภาคสนามเพ่ิมเติ่ม  

2. การคาํนวณพ้ืนที่ทั้งหมด ของพ้ืนที่เปดโลงเพ่ือสาธารณะ  

จัดทําแผนที่และคํานวณพ้ืนที่ทั้งหมดของพ้ืนที่สาธารณะเปดโลง ภายในเขตเมืองที่กําหนด

โดยยึดตาม built-up area โดยขอมูลของพ้ืนท่ีสาธารณะเปดโลง จะถูกทําเปนฐานขอมูลดิจิตัล และเวกเตอร 

โดยใชซอฟแวร GIS เพ่ือสามารถคํานวณพ้ืนผิวได . พื้นที่สาธารณะจะถูกแบงออกตามพื้นที่ที่สรางข้ึนทั้งหมด

ของเมือง (built-up area) เพ่ือใหไดสัดสวนของท่ีดินท่ีจัดสรรใหกับพื้นที่สาธารณะ 

3. การคาดการณท่ีดินที่จัดสรรแกถนน 

การคาํนวณพ้ืนที่ทั้งหมดที่จัดสรรใหกับถนน โดยใชเทคนิคการสุมกลุมตัวอยาง โดยทําการสุม

ตัวอยางของพ้ืนที่ 10 เฮกตาร นั้นไดรับการเลือกจากรายชื่อสถานที่ตั้งของทุกเฮกตาร ที่อยูในพ้ืนที่เมือง 

 

 
 

สวนแบงของพ้ืนที่ท่ีถูกสรางขึ้นของเมืองที่เปนพื้นท่ีสาธารณะ (%) = (พ้ืนผิวรวมทั้งหมด ของพ้ืนที่เปดโลงเพ่ือ

สาธารณะ + พื้นผิวท้ังหมดของที่ดินที่จัดสรรในถนน)/ (พ้ืนผิวรวมทั้งหมดของพ้ืนที่ที่ถูกสรางข้ึน ของกลุม

เมือง) 
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2) ขอมูลในบริบทของประเทศไทย 

ในดานนิยามของคาํวา “พื้นที่สาธารณะสีเขียว” นั้น มีกฎหมายจํานวนมากท่ีไดใหคํานิยามไว ซึ่ง

มีความแตกตางกันในเชิงรายละเอียดปลีกยอย และการใชคําที่มีความหลากหลาย หากแตมีความหมายในเชิง

ของพ้ืนท่ีสาธารณะ อันจะแสดงใหเห็นดังตอไปนี ้

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ระบุวา “ที่สาธารณะ” หมายถึง ที่ซึ่งเปดหรือยินยอม

ใหประชาชนเขาไปหรือใชเปนทางสัญจรได ทั้งนี้ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม  

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ระบุวา “ที่โลง” หมายความวา บริเวณที่ดินอันไดระบุไว

ในผังเมืองรวม หรือผังเมืองเฉพาะใหเปนที่วางเปนสวนใหญและเพ่ือใชตามวัตถุประสงคท่ีระบุไว 

กฎกระทรวงบังคับใชผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 มีการระบุถึงประเภทของที่โลงไว

จํานวนมาก ซึ่งที่โลงแตละประเภทตางมีการบัญญัติคําและความหมายใหเปนไปตามจุดประสงคในการบังคับ

ใชในเชิงพ้ืนที่ในบริเวณนั้น ๆ ดังตอไปนี ้ 

(1) ที่โลงประเภท ล. 1 กําหนดไวเปนสีเขียว เปนที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมเฉพาะที่ดินซึ่งเปนของรัฐ ใหใชประโยชนเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวของกับนันทนาการ การรักษา

คุณภาพ สิ่งแวดลอม หรือสาธารณประโยชนเทานั้นที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครองโดย

ชอบดวยกฎหมาย ใหใชประโยชนเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

สาธารณประโยชน หรือเพื่อวัตถุประสงคอ่ืนตามขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภทไวใน

บริเวณนั้น โดยใหคํานึงถึงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของที่โลงดวย  

(2) ที่โลงประเภท ล. 2 และ ล. 3 ที่กําหนดไวเปนสีเขียวเขม ใหเปนท่ีโลงเพ่ือการรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมบริเวณริมถนนและริมแมน้ําและลําคลอง 

(3) ที่โลงประเภท ล. 4 สีขาวทแยงเขียว เปนที่โลงเพ่ือการสงวนรักษาสภาพการระบายน้ําตาม

ธรรมชาติใหใชประโยชนเพื่อการสงวนรักษาสภาพการระบายน้ําตามธรรมชาติ หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นตาม 

ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภทไวในบริเวณนั้น โดยตองไมมีการถมดิน กอสรางหรือ

ดําเนินการใด ๆ ในที่ดินอันเปนการลดประสิทธิภาพของการระบายน้ําตามธรรมชาต ิ

(4) ที่โลงประเภท ล. 5 เปนที่โลงพักน้ําเพ่ือการปองกันน้ําทวม ใหใชประโยชน เพ่ือการปองกันน้ํา

ทวม การสาธารณูปโภคท่ีเกี่ยวกับการปองกันน้ําทวม สวนสาธารณะ หรือเพื่อ (5%) วัตถุประสงคอ่ืนตาม

ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภทไวในบริเวณนั้น โดยตองไมมีการถมดินเกินกวารอยละ

สามสิบหาของท่ีดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ  

(5) ที่โลงประเภท ล. 6 เปนที่โลงเพ่ืออนุรักษและฟนฟูสภาพแวดลอมชายฝงทะเล ซึ่งกําหนดเปน

สีฟาทแยงเขียว 

โดยในสวนของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ไดใหคํา

นิยามของคําวา “พ้ืนที่สีเขียว” ไววา พ้ืนท่ีสีเขียว (green space) หมายถึง พ้ืนท่ีกลางแจง และก่ึงกลางแจงที่

มีขอบเขตที่ดินท้ังหมดหรือบางสวนปกคลุมดวยพรรณพืชบนดินที่ซึมน้ําไดหรืออาจมีสิ่งกอสรางอยูดวย ทั้งใน
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พ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและนอกเขตเมือง อาจเปนพ้ืนที่สาธารณะหรือเอกชนที่สาธารณชนสามารถเขาไปใช

ประโยชนได ประกอบดวยพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือนันทนาการและความงามทางภูมิทัศน พื้นที่อรรถประโยชน เชน 

พ้ืนที่เกษตรกรรมและพื้นที่สาธารณูปการ พ้ืนที่แนวกันชน พื้นที่สีเขียวในสถาบันตาง ๆ พ้ืนที่ธรรมชาติและก่ึง

ธรรมชาติอันเปนถิ่นที่อยูของสิ่งมีชีวิต ไดแก พ้ืนที่ปาไม พ้ืนท่ีชุมน้ํา รวมถึงพ้ืนที่ชายหาด พ้ืนที่ริมน้ํา พ้ืนที่ที่

เปนริ้วยาวตามแนวเสนทางคมนาคมทางบก ทางน้ํา และแนวสาธารณูปการตาง ๆ หรือพื้นที่อ่ืน ๆ เชน พ้ืนที่สี

เขียวที่ปลอยรกราง พื้นที่สีเขียวทีถู่กรบกวนสภาพธรรมชาติ และพ้ืนที่สีเขียวที่มีการใชประโยชนผสมผสานกัน 

(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

[สผ.ทส.], 2548) แตในทางวนวัฒนวิทยา พ้ืนที่สีเขียวในเมือง (city green space) หมายถึง ที่โลงในเขตชุมชน 

(เทศบาล) ซึ่งมีพืชพรรณเปนองคประกอบหลัก ไดรับการจัดการตามหลักวิชาวนวัฒนวิทยาและภูมิสถาปตย 

เพ่ือเสริมสรางภูมิทัศนใหเอื้ออํานวยตอการพักผอนหยอนใจ และทําหนาที่เปนปอดของเมืองอยางยั่งยืน จะทํา

ใหชุมชนเมืองเปนเมืองสีเขียวที่นาอยูตลอดไป พ้ืนที่สีเขียวในเขตชุมชนจะเปนท่ีดินของรัฐ ท่ีดินของเอกชน 

หรือที่ดินประเภทพิเศษ ไดแก ที่ดินทรัพยสินสวนพระองค ที่ดินศาสนสถานก็ได จุดท่ีสําคัญไมไดอยูที่ความ

เปนเจาของ แตอยูที่หนาที่หลัก (บุญวงศ, 2554) ในขณะที่พ้ืนที่สีเขียวในเขตชุมชนเมือง หมายถึง พื้นที่ในเขต

เทศบาล ซึ่งมีพืชพรรณเปนองคประกอบหลัก โดยพ้ืนที่เหลานั้นตองไดรับการจัดการตามหลักวิชาวนวัฒน

วิทยาและภูมิสถาปตย ใหเกิดความรมรื่นสวยงามเพ่ือประชาชนจะไดรับประโยชน ทั้งโดยทางตรงเพื่อการ

พักผอนหยอนใจ และ/ หรือโดยทางออมเพ่ือรักษาสภาพแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียวท่ียั่งยืนควรมีไมยืนตนเปน

องคประกอบหลัก (สมพร, 2548) นอกจากนี้ คณะวนศาสตร (2547) ไดใหนิยามของ พ้ืนท่ีสีเขียวท่ียั่งยืน

หมายถึง พ้ืนท่ีสีเขียวที่มีไมใหญขนาดวัดโดยรอบไมต่ํากวา 20 เซนติเมตรเปนองคประกอบหลักจํานวนของ

ตนไมไมนอยกวา 16 ตนตอไรซึ่งจะทําใหความเปนสีเขียวของพ้ืนที่นั้นอยูไดยาวนานเปนพ้ืนที่เปาหมายของ

การพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนอยางยั่งยืน  

ซึ่งอาจพอสรุปไดวา พ้ืนที่สีเขียว คอื พ้ืนท่ีใด ๆ ก็ตามที่มีพืชพรรณขึ้นปกคลุม ทั้งในเขตเมืองและ

นอกเมืองที่ประชาชนสามารถเขาไปใชประโยชนได สวนพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองนั้นเปนสวนหนึ่งของพ้ืนที่สี

เขียว โดยพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองจะอยูในเขตเมือง เทศบาล ซึ่งมีพรรณไมเปนองคประกอบหลัก มีการจัดการ

ตามหลักวนวัฒนวิทยาและภูมิสถาปตย เพื่อใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งทางตรงและทางออม ทั้งในดาน

การพักผอนหยอนใจ และ/ หรือปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมของชุมชนเมือง พื้นท่ีสีเขียวอาจมีไดหลากหลาย

รูปแบบ ไดแก พ้ืนที่ธรรมชาติ พื้นที่สีเขียวเพ่ือบริการ พื้นที่สีเขียวเพ่ือสิ่งแวดลอมพ้ืนที่สีเขียวริมเสนทางสัญจร 

และพื้นที่สีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 

นิยามของคําวา “แนวคิดพ้ืนที่สีเขียวชุมชนยั่งยืน” นั้น กลาวคือ ตองมีตนไมใหญหรือไมยืนตน

เปนองคประกอบหลักของพ้ืนที่สีเขียว เนื่องจากไมยืนตนมีอายุยืนนาน มีคุณคาทางประวัติศาสตรทางจิตใจ 

และสามารถเสริมสรางคุณคาทางสิ่งแวดลอมไดดีกวาไมลมลุก สวนการพิจารณาคัดเลือกชนิดไมปลูกในพ้ืนที่สี

เขียวที่ยั่งยืนนั้นควรเนนบทบาทหนาที่ของตนไมและความหลากหลายของชนิดพรรณเปนสําคัญ หากเปนไปได

ควรพิจารณาเลือกไมทองถ่ินมากกวาไมตางถิ่นโดยใชตามคาํจํากัดความ ดังนี ้
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“พ้ืนที่สีเขียวที่ยั่งยืน" หมายถึง พ้ืนที่สีเขียวที่มีไมใหญขนาดวัดโดยรอบไมต่ํากวา 20 เซนติเมตร 

เปนองคประกอบหลัก จํานวนของตนไมไมนอยกวา 16 ตนตอไร ซึ่งจะทําใหความเปนสีเขียวของพ้ืนที่นั้นอยูได

ยาวนาน เปนพ้ืนที่เปาหมายของการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมืองอยางยั่งยืน” 

"พื้นท่ีสีเขียวในเมือง" หมายถึง พื้นท่ีโลงวางในเขตเทศบาล ซึ่งมีพืชพรรณเปนองคประกอบหลัก 

ไดรับการจัดการตามหลักวิชาวนวัฒนวิทยา และหลักการทางภูมิสถาปตย เพ่ือเสริมสรางภูมิทัศนใหเอื้ออํานวย

ตอการพักผอนหยอนใจ และเพ่ือเสริมสภาพแวดลอมของเมือง อันจะทําใหชุมชนเมืองเปนเมืองสีเขียวที่รมรื่น

สวยงามและนาอยูตลอดไป ทั้งนี้ อาจจะเปนที่ดินของรัฐ เอกชน หรือที่ดินประเภทพิเศษก็ได โดยไมไดรวมถึง

พ้ืนที่ธรรมชาติ ไดแก แมน้ํา คูคลอง หนอง บึง ภูเขา และปาไม เนื่องจากพื้นที่เหลานี้ควรไดรับการปกปองและ

อนุรักษใหคงอยูตามธรรมชาติตลอดไปโดยไมมีการพัฒนาเพ่ือประโยชนดานอื่น ๆ 

สวน “ประเภทพ้ืนที่สีเขียว” นั้น สามารถแจกแจงไดเปน 5 ประเภทดวยกัน ดังนี ้

1. พ้ืนที่สีเขียวธรรมชาต ิ

คําจํากัดความ: พื้นที่ที่มีอยูตามธรรมชาติดั้งเดิม เปนพ้ืนที่ที่มีความสําคัญตอระบบนิเวศสูง 

เปนแหลงรวมของระบบนิเวศที่จําเปนตองอนุรักษใหคงอยูในสภาพที่สมบูรณตลอดไปโดยมีการจัดการที่

เหมาะสม 

รูปแบบ: แมน้ํา ลําธาร คลอง ทะเลสาบ พรุ ภูเขา และปาไม 

2. พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือบริการ 

คําจํากัดความ: พื้นที่สีเขียวที่ประชาชนสามารถเขาไปใชบริการเพ่ือคุณภาพชีวิตของชุมชน 

ทั้งการพักผอนหยอนใจ ออกกําลังกาย และเสริมสรางทัศนียภาพที่สวยงามใหกับเมือง 

รูปแบบ: พ้ืนที่สีเขียวที่ประชาชนสามารถเขาไปใชบริการเพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชน ทั้งการ

พักผอนหยอนใจ ออกกําลังกาย และเสริมสรางทัศนียภาพที่สวยงามใหกับเมือง 

3. พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือสิ่งแวดลอม 

คําจํากัดความ: พื้นที่สีเขียวที่เสริมสรางคุณคาดานสิ่งแวดลอมใหแกบริเวณและชุมชน เชน 

ชวยเพ่ิมกาซออกซิเจนหรือลดกาซคารบอนไดออกไซด ลดอุณหภูมิความรอนในเขตเมืองกรองฝุนละออง และ

ลดมลพิษ เปนตน แมประชาชนอาจจะไมสามารถเขาไปใชบริการไดโดยตรงเหมือนพื้นที่สีเขียวเพ่ือบริการ แต

มีคุณคาดานสิ่งแวดลอมแกชุมชน และเกิดประโยชนใชสอยแกผูที่เกี่ยวของ 

รูปแบบ: พ้ืนที่สีเขียวที่ประชาชนสามารถเขาไปใชบริการเพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชน ทั้งการ

พักผอนหยอนใจ ออกกําลังกาย และเสริมสรางทัศนียภาพที่สวยงามใหกับเมือง 

4. พ้ืนที่สีเขียวบริเวณเสนทางสัญจร 

คําจํากัดความ: พื้นที่สีเขียวที่อยูในแนวเสนทางสัญจรสาธารณะ มีรูปรางลักษณะพ้ืนที่ท่ีเปน

ริ้วยาวขนานกับบริเวณเสนทางสัญจร ซึ่งมีบทบาททั้งการเสริมสรางคุณคาดานสิ่งแวดลอม และพักผอนหยอน

ใจ 
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รูปแบบ: พ้ืนท่ีบริเวณริมทางเดิน บริเวณเกาะกลางถนน บริเวณทางสัญจรทางบก ริมถนน 

ริมทางหลวง หรือริมทางรถไฟเปนตน และบริเวณเสนทางสัญจรทางน้ํา เชนริมแมน้ํา และริมลําคลอง เปนตน 

5. พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 

คําจํากัดความ: พื้นท่ีสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดลอมที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกผูเปนเจาของ 

สวนมากหมายถึงพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่วางของเอกชน 

รูปแบบ: พื้นท่ีเกษตร เชน นาขาว พืชไร เปนตน พื้นที่ปลูกไมยืนตน เชน สวนไมผลยืนตน 

และสวนปาเศรษฐกิจ เปนตน 

7.2 ตัวชี้วัด 11.7.2 สัดสวนของผูท่ีตกเปนเหยื่อของการคุกคามทางรางกาย หรือทางเพศ จําแนก

ตาม เพศ อายุ สถานภาพความพิการ และสถานท่ีเกิดเหตุ ในชวง 12 เดือนที่ผานมา 

1) ขอมูลอภิพันธุ  

การคุกคามทางเพศ เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูหญิง และเปนรูปแบบการใชความ

รุนแรงตอผูหญิงในหลายประเทศ การคุกคามทางเพศทําใหเกิดการบาดเจ็บทางรางกาย และจิตใจอยางรุนแรง

ตอผูหญิงจํานวนมาก ในพ้ืนที่เขตเมือง และชนบทในประเทศที่พัฒนาแลว หรือกําลังพัฒนา ผูหญิงและ

เด็กผูหญิงตองเผชิญกับความรุนแรงในรูปแบบเหลานี้บนถนน การขนสงสาธารณะ ในศูนยการคา และใน

สวนสาธารณะ และรอบ ๆ โรงเรียน และสถานที่ทํางาน ในสถานที่สาธารณะสุขาภิบาล และสถานที่จําหนาย

อาหาร หรือในระแวกที่พักอาศยัของตนเอง การคุกคามดังกลาวเปนการตอกย้ําการยอมแพของผูหญิงตอผูชาย

ในสังคม 

วิธีการคํานวณ 

อัตราการลวงละเมิดทางรางกายและทางเพศ = (จํานวนของเด็กและสตรีอายุ 15 ปข้ึนไปที่ถูก

ลวงละเมิดทางรางกาย และทางเพศในชวง 12 เดือนที่ผานมา/ จํานวนเด็กและสตรีอายุ 15 ปขึ้นไปทั้งหมด) x 

100  

การจําแนกประเภทยอยสามารถจัดทําข้ึนสําหรับหมวดหมูของผูกระทําผิดและตามสถานท่ี

เกิดเหต ุเชน การลวงละเมิดทางเพศที่เกิดขึ้นในที่ทํางานเทียบกับที่สาธารณะ 

2) ขอมูลในบริบทของประเทศไทย 

กฎ กพ. วาดวยการกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553 ไดระบุ

วา “ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําการประการใดประการหนึ่งดังตอไปนี้ ตอขาราชการดวยกัน หรือผู 

รวมปฏิบัติราชการ ไมวาจะเกิดข้ึนในหรือนอกสถานที่ราชการ โดยผู ถูกกระทํามิได ยินยอมตอการกระทํานั้น 

หรือทําให ผูถูกกระทําเดือดรอนรําคาญ ถือวาเปน การกระทําอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ตาม

มาตรา 83 (8)  

(1) กระทําการดวยการสัมผัสทางกายท่ีมีลักษณะสอไปในทางเพศ เชน การจูบ การโอบกอด 

การจับอวัยวะสวนใดสวนหนึ่ง เปนตน 
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(2) กระทําการดวยวาจาที่สอไปในทางเพศ เชน วิพากษวิจารณรางกาย พูดหยอกลอ พูด

หยาบคาย เปนตน  

(3) กระทําการดวยอากัปกิริยาที่สอไปในทางเพศ เชน การใชสายตาลวนลาม การทําสัญญาณ 

หรือสัญลักษณใด ๆ เปนตน 

(4) การแสดงหรือสื่อสารดวยวิธีการใด ๆ ที่สื่อไปในทางเพศ เชน แสดงรูปลามกอนาจาร สง

จดหมาย ขอความ หรือการสื่อสารรูปแบบอื่น เปนตน  

(5) การแสดงพฤติกรรมอ่ืนใดท่ีสอไปในทางเพศ ซึ่งผูถูกกระทําไมพึงประสงคหรือเดือดรอน

รําคาญ (กฎ ก.พ.วาดวยการกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ, 2553) 

 

8. เปาประสงค 11.A สนับสนุนการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมระหวางพื้นท่ีเมือง 

รอบเมือง และชนบท โดยการเสริมความแข็งแกรงของการวางแผนการพัฒนาในระดับภูมิภาคและ

ระดับประเทศ 

 

เปาประสงคท่ี 11.A มีรายละเอียดของตัวชี้วัด 1 จํานวน ไดแก 

8.1 ตัวชี้วัด 11.A.1 สัดสวนประชากรอาศัยในเมืองที่นําแผนการพัฒนาเมืองและภูมิภาคไปบรูณา

การกับการคาดประมาณประชากรและความตองการทรัพยากร จําแนกตามขนาดของเมือง 

1) ขอมูลอภิพันธุ (งานแปล) 

การพัฒนากรอบการประเมินนโยบายที่สามารถคํานวณและติดตามความกาวหนาในขอบเขตที่

แผนการพัฒนาเมืองและทองถิ่นนั้นถูกพัฒนาและนําไปบังคับใชจนเกิดผลแหงความพึงพอใจตามประเด็น

ดังตอไปนี้ 

ก.) ตอบสนองตอความอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากร 

ข.) สามารถรักษาความสมดุลระหวางการพัฒนาระดับภูมิภาคและระดับภาคพ้ืนดิน 

ค.) ขยายขีดจํากัดดานการเงินใหแกทองถ่ิน 

ตัวแปรการชี้วัดดังกลาวตองการเจาะเขาไปตามการพัฒนาในแตละสวนทั้งในระดับชาติและระดับ

ภูมิภาค ที่จะสามารถเพ่ิมขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ที่เชื่อมโยงกันระหวางพ้ืนท่ี

เมือง กึ่งเมือง และชนบท 

วิธีการของการวัดผลตัวชี้วัดนี้นั้นอยูบนรากฐานของการประเมินผลจากการวิเคราะหนโยบายที่ไดรับ

แรงสนับสนุนจากนโยบายที่ถูกบังคับใช ขอตกลงตาง ๆ ขอกฎหมาย โครงการของภาครัฐ และโครงการริเริ่ม

อ่ืน ๆ ที่ประกอบกันเปนนโยบายระดับชาติหรือระดับภูมิภาค 

นโยบายพัฒนาเมืองในทั้งสองระดับดังกลาว นั้นสามารถตีความไดอยางกวางวาเปนชุดของการ

ตัดสินใจที่ไดรับการผลักดันโดยกระบวนการของรัฐบาลผานการประสานและระดมหลากหลายภาคสวนเขามา
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เพ่ือวิสัยทัศนและเปาหมายรวมกันที่จะผลักดันการพัฒนาเมืองพลวัตท่ีมีการปรับตัว ผลิตภาพ และมีสวนรวม

ในระยะยาว นิยามนี้จะถูกขยายขอบเขตและปรับไปตามบริบทของแตละประเทศ หรืออาจรวมเขาไปอยูใน

แผนการพัฒนา ยุทธศาสตรระดับชาติ โดยตองยังคงมีรากฐานจากมาตรฐานแหงนิยามดังกลาว การประเมินผล

การวิเคราะหนโยบายดังกลาวนั้นจะตองวัดจากเครื่องมือที่หลากหลาย ไดแก การทําแผนที่ขอมูลพ้ืนฐานทาง

ผังเมือง การเปรียบเทียบ การทําแบบสอบถาม การใหคะแนน การรายงานและการประเมินผลศักยภาพ การ

วิเคราะหตัวบทและชองโหว  

ดวยการสนับสนุนของ UN-habitat รวมถึงองคกรและหุนสวนอ่ืน ๆ ของ UN วิธีการคํานวณตัวชี้วัดนี้

จะถูกพัฒนาและขับเคลื่อนในระดับชาติ โดยมีการแบงจําแนกประเภทเพื่อใชในการวัดผลความสําเร็จในการ

ประยุกตใชนโยบายทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค  

ประเภทท่ี 1: นโยบายไมตรงตามเกณฑคุณสมบัติ หรือประเทศนั้นไมมีการพัฒนานโยบายหรือนํา

นโยบายไปประยุกตใช 

ประเภทท่ี 2: เอกสารนโยบายมีการกลาวถึงตามคุณสมบัติ แตคุณสมบัตินี้ไมรวมอยูในการวินิจฉัยและ

ขอเสนอแนะของนโยบาย 

ประเภทที่ 3: เอกสารนโยบายมีการประยุกตใชตามคุณสมบัติ แตคุณสมบัตินี้ยังไมถูกทําความเขาใจ

อยางถูกตองหรือถูกตีความไปในทางที่ผิด 

ประเภทที่ 4: เอกสารนโยบายมีการประยุกตใชตามคุณสมบัติอยางมีสวนรวม แตคุณสมบัตินี้ยังขาด

การใหขอเสนอแนะทางนโยบายที่ชัดเจน 

ประเภทที่ 5: เอกสารนโยบายมีการประยุกตใชตามคุณสมบัติและถูกนําไปใชอยางแพรหลาย และมี

ขอเสนอแนะทางนโยบายจากคุณสมบัตินั้นอยางชัดเจน 

การประเมินการวิเคราะหนโยบายสําหรับคุณสมบัติทั้ง 3 ขอ (a, b และ c) แตละรายการจะถูกจัด

ประเภทและประเมินตามเปนหนึ่งในหาประเภทที่กลาวไวขางตน โดยลักษณะการใหคะแนนสําหรับแตละ

ประเภทมีดังนี้: 

ประเภท 1: 0 เปอรฺเซ็นต 

ประเภท 2: 1-25 เปอรฺเซ็นต 

ประเภท 3: 26-50 เปอรฺเซ็นต 

ประเภท 4: 51-75 เปอรฺเซ็นต 

ประเภท 5: 76-100 เปอรฺเซ็นต 

ดวยประชากรสวนใหญของโลกอาศัยอยูในพ้ืนที่เมือง และจะเพ่ิมสูงข้ึนอีกมากภายใน ค.ศ. 2030 

ความสําเร็จของเปาหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs นั้นจะตองพ่ึงพิงอยูมากกับวิธีการที่เมืองนั้นถูก

บริหารจัดการ ขณะนี้หลายประเทศไดเริ่มดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาและการดําเนินนโยบายดานเมือง

ระดับชาติเพ่ือเปนเครื่องมือในการประสานความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียตาง ๆ ใหเขามามีสวนรวมเพ่ือ

ใชประโยชนจากการขยายตัวเมืองในขณะที่ลดผลกระทบภายนอก ตัวบงชี้เฉพาะนี้มีความเกี่ยวของอยางมาก
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สําหรับการติดตามความคืบหนาของประเทศในประเด็นอื่น ๆ ของ SDGs และเปาหมายที่มีการกลาวถึง

นโยบายเมืองพรอมกับคุณสมบัติอีก 3 ขอขางตน ตัวชี้วัดนี้เปนหนึ่งในตัวชี้วัดสําคัญในการวัดและการขยายตัว

ของเมืองและใหความสําคัญกับความเปนผูนําและเจตจํานงคทางการเมืองของรัฐบาลแหงชาตินั้น ๆ ตัวชี้วัดนี้มี

รากฐานอยูบนการตระหนักรูถึงเจตจํานงคที่วาการพัฒนาและการดําเนินการตามนโยบายเมืองระดับชาติควรมี

การสนับสนุนใหเกิดความมีสวนรวมการเปนหุนสวนความรวมมือและการประสานรวมแตละตัวแสดงเขามา 

รวมไปถึงมีการอํานวยความสะดวกในการสรางความรวมมือดังกลาว 

การออกแบบนโยบายระดับชาติดานการพัฒนาเมือง หรือ National Urban Policy (NUP) และ

แผนการพัฒนาระดับภูมิภาคหรือ Regional Development Plans (RDP) นั้นเปนหมุดหมายที่ดีสําหรับการ

บรรลุความเปนเมืองที่ยั่งยืน รวมไปถึงการพัฒนาพ้ืนที่อยางสมดุล ผานการเชื่อมโยงนโยบายทุกภาคสวน ทั้ง

ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับทองถ่ิน เพื่อการเสริมสรางความเชื่อมโยงระหวางเมือง ชานเมือง และ

ชนบทผานการพัฒนาพื้นที่อยางสมดุลและเทาเทียม 

2) ขอมูลในบริบทของประเทศไทย  

ปจจุบันในยังไมมีคํานิยามที่แนชัดเก่ียวกับคําวา “เมือง” ท่ีเปนที่ยอมรับ ซึ่งในปจจุบัน สําหรับกรม

โยธาธิการและผังเมือง สําหรับการทํางานวา “เมือง” คือ พื้นที่ที่มีประชากรตั้งแต 100,000 คนขึ้นไป 

 

9. เปาประสงค 11.B ภายในป 2563 เพิ่มจํานวนเมืองและกระบวนการตั้งถิ่นฐานของมนุษยท่ีเลือกใช

และดําเนินการตามนโยบายและแผนท่ีบูรณาการ เพื่อนําไปสูความครอบคลุม ความมีประสิทธิภาพการใช

ทรัพยากร การลดผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีภูมิตานทางตอภัยพิบัติ 

และใหพัฒนาและดําเนินการตามการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติแบบองครวมในทุกระดับ ใหเปนไป

ตามกรอบการดําเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ.2558-2573 

 

เปาประสงคที่ 11.B มีรายละเอียดของตัวชี้วัด 2 จํานวน ไดแก 

9.1 ตัวชี้วัด 11.B.1 จํานวนของเมืองที่มีกลยุทธลดความเส่ียง และการฟนฟูใหสูสภาพปรกติ มี

ความสอดคลองกับกรอบการทํางานระหวางประเทศ ตามกรอบการดําเนินงานเซนไดเพื่อการลดความ

เสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558-2573 

 1) ขอมูลอภิพนัธุ  

Sendai Framework เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (DRR) 2015-2030 เรียกรองใหรัฐบาล

ทองถิ่นนํากลยุทธ DRR ระดับทองถิ่นมาใช ใหตรงกับเปาประสงค ตัวชี้วัด และกรอบเวลาของแตละ

ทองถิ่นเอง 

ครึ่งหนึ่งของประชากรโลกเปนประชากรที่อาศัยอยูในเขตเมือง และคาดวาจะเพ่ิมขึ้นเกือบถึงรอยละ 

70 ภายในป 2050 แนวคิดความพลวัต (resilience) ที่เพ่ิมข้ึนของเมืองเปนสิ่งสําคัญในการลดความเสี่ยงจาก
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ภัยพิบัติและบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน เมืองตาง ๆ ยังมีความเสี่ยงตอภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

สถานการณท่ีเก่ียวของกับสภาพอากาศ มากกวาครึ่งหนึ่งของพื้นที่ชายฝงทั้งหมดเปนเมืองและ จํานวนเมืองถึง 

21 เมือง 33 เมืองของโลกตั้งอยูในเขตน้ําทวมชายฝง เมืองชายฝงสวนใหญไดรับผลกระทบจากน้ําทะเลที่เพ่ิม

สูงข้ึน น้ําทวมชายฝงและการกัดเซาะ และเหตุการณรุนแรง (สึนามิ และคลื่นพายุ) เนื่องจากการถูกทําลายของ

กําแพงปองกันตามธรรมชาติ การพัฒนาที่ชาพรอมท้ังการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของประชากรบริเวณเขตชายฝง

ที่ไมมีความสามารถในการปรับตัวตอเหตุภัยพิบัติ นอกจากผลกระทบตอชุมชนท่ีอยูอาศัย และเผาพันธุท่ีไมใช

มนุษยแลว การสรางเมืองโดยปราศจากการวางแผนยังทําลายระบบนิเวศที่สนับสนุนโครงสรางพื้นฐานของ

เมืองอีกดวย การพัฒนาเมืองภายใตเงื่อนไขนี้ยิ่งเพ่ิมใหเมืองมีความเปราะบางตอผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รวมถึงอันตรายจากอุทกอุตุนิยมวิทยาและธรณีวิทยา โครงสรางพ้ืนฐานที่มีความเปน

พลวัตร อาทิเชน สุขภาพท่ีดี การศึกษา ถนน และโครงสรางพื้นฐานท่ีสําคัญอ่ืน ๆ จะมีผลกระทบโดยตรงตอ

การลดความไมเทาเทียม และทําใหการเติบโตของเมืองมีความครอบคลุมและยั่งยืนยิ่งขึ้น มากกวานั้นรอยละ 

60 ของพ้ืนที่ที่คาดวาจะเปนเมืองในป 2030 ยังคงถูกสรางขึ้นเพ่ือบงชี้วารูปรางของเมืองในอนาคตจะสามารถ

นําไปใชในเชิงรุกในการพัฒนาที่มีความเสี่ยงมากข้ึน จํานวนเมืองที่ยอมรับและนํากลยุทธ DRR ทองถ่ินมาใช

เพ่ิมข้ึนจะชวยใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนจากมุมมองทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสังคม ตัวชี้วัดนี้เปนตัว

เชื่อมโยงระหวาง SDGs และ Sendai Framework สําหรับ Disaster Risk Reduction (DRR) เนื่องจากการ

ใชกลยุทธ DRR ในทองถ่ินเปนหนึ่งในเปาหมายระดับโลกของ Sendai Framework และจะถูกตรวจสอบ

ภายใตระบบตรวจสอบกรอบของ Sendai 

2) ขอมูลในบริบทของประเทศไทย   

จากตัวชี้วัดดังกลาวที่ระบุถึงคําท่ีเก่ียวของกับ “เมือง” นั้น ในบริบทของประเทศไทยมีการแบงแยก

ประเภทของเมืองตามการปกครองในรูปแบบและลําดับศักดิ์ที่มีความหลากหลายโดยจาก พระราชบัญญัติการ

ผังเมือง 2518 ไดใหคําจํากัดความของคาํศัพทที่มีความเก่ียวของกับเมือง ซึ่งสอดคลองกับตัวชี้วัดขางตน ดังนี ้

“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนและหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

แตไมหมายความรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล องคการบริหาร

สวนจังหวัด เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นท่ี” หมายความวา องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล เมือง

พัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แตไมหมายความรวมถึงองคการบริหารสวน

จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 

“จังหวัด” ไมหมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร 

“อําเภอ” หมายความรวมถึง ก่ิงอําเภอ แตไมหมายความรวมถึงเขตในกรุงเทพมหานคร 

“นายอําเภอ” หมายความรวมถึง ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอ 
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“ผูบริหารทองถ่ิน” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบล นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา 

และหัวหนาผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่อ่ืน 

“ผูบัญชาการ” หมายความวา ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

“ผู อํานวยการ” หมายความวา ผู อํานวยการกลาง ผู อํานวยการจังหวัด ผูอํานวยการอําเภอ 

ผูอํานวยการทองถ่ิน และผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2558) 
 

9.2 ตัวชี้วัด 11.B.2 สัดสวนประเทศท่ีมียุทธศาสตรการลดความเส่ียงภัยพิบัติระดับประเทศ และ

ระดับทองถิ่น 

1) ขอมูลอภิพันธุ  

ตัวชี้วัดนี้เปนการเชื่อมโยงระหวาง SDG และ Sendai Framework สําหรับ DRR (Disaster Risk 

Reduction) การเพ่ิมข้ึนของจํานวนประเทศที่ยอมรับและนํากลยุทธ DRR ระดับชาติและระดับทองถ่ินภายใต

กรอบของเซนได ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนจากมุมมองทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสังคม 

2) ขอมูลในบริบทของประเทศไทย  

“สาธารณภัย” หมายความวา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว 

โรคระบาดสัตวน้ํา การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจาก

ธรรมชาติ มีผูทําใหเกิดข้ึน อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชน หรือ

ความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชน หรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการกอ

วินาศกรรมดวย 

“ภัยทางอากาศ” หมายความวา ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ 

“การกอวินาศกรรม” หมายความวา การกระทําใด ๆ อันเปนการมุงทําลายทรัพยสินของประชาชน

หรือของรัฐ หรือสิ่งอันเปนสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวางหนวงเหนี่ยวระบบการปฏิบัติงานใด ๆ 

ตลอดจนการประทุษรายตอบุคคลอันเปนการกอใหเกิดความปนปวนทางการเมือง การเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ โดยมุงหมายที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอความม่ันคงของรัฐ 

“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนและหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

แตไมหมายความรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย, 2557) 
  

10. เปาประสงค 11. C สนับสนุนประเทศพัฒนานอยที่สุด รวมถึงผานทางความชวยเหลือทางการเงินและ

วิชาการในการสรางอาคารที่ย่ังยืนและทนทานโดยใชวัสดุทองถิ่น 

 

เปาประสงคที่ 11.C มีรายละเอียดของตัวชี้วัด 2 จํานวน ไดแก 

10.1 ตัวชี้วัด 11.C.1 สัดสวนของการสนับสนุนทางการเงินท่ีจัดสรรใหกับการกอสราง และการ

เพิ่มเติมเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ยืดหยุนและอาคารที่ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
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1) ขอมูลอภิพันธุ  

การใชวัสดุกอสรางในทองถิ่นสามารถลดตนทุนการกอสรางลงไดรอยละ 20-30 และยังสามารถชวย

ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด หรือ CO2 ภาคแรงงานนอกระบบมักคิดเปนสัดสวนที่สําคัญของผลผลิต

รวมของประเทศ (เชน รอยละ 50 ของมูลคารวมนอกภาคเกษตรในเขตแอฟริกาซาฮารา เปนตน) สําหรับทุก

งานในอุตสาหกรรมการกอสรางคาดวาจะมีงานเพ่ิมอีก 3-5 ตําแหนงในเศรษฐกิจทองถ่ินที่เก่ียวของกับภาคนี้ 

เมืองที่มีความพลวัตจะตองมีการใชวัสดุและผลิตภัณฑมากข้ึน คาใชจายพลังงานที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มคาใชจายท่ี

เก่ียวของกับการขนสงที่ไมใชวัสดุของทองถิ่น ซึ่งจะเปนการสรางความตองการวัสดุทองถิ่น และผลิตภัณฑใน

การกอสรางอาคาร จึงจําเปนตองออกแบบและวางแผนสําหรับอาคารที่สามารถสรางไดอยางมีประสิทธิภาพ

โดยใชแรงงานคนและไมตองการเครื่องจักร เนื่องจากตนทุนเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นเนื่องจากแรงกดดันดานราคาของ

จุดผลิตน้ํามันสูงสุด หรือ Peak Oil เทคนิคการกอสรางที่ใชพลังงานสูงอาจมีประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร

นอยลง และคาใชจายตอภาคแรงงานอาจจะลดลง ดังนั้นจึงตองออกแบบเพื่อใชงานระบบอาคารที่สามารถ

ใหบริการและบํารุงรักษาดวยวัสดุชิ้นสวนและแรงงานในทองถิ่นไดอยางงายดาย การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

และน้ํามันที่ข้ึนสูงจะชะลอ และเปนอุปสรรคตอการคาโลก และลดการเขาถึงวัสดุผลิตภัณฑ และระบบที่มา

จากประเทศอ่ืน ๆ ทายที่สุดแลวระบบอาคารควรไดรับการออกแบบใหสามารถใหบริการผานการจัดหาชิ้นสวน

และแรงงานในทองถ่ิน 

ที่อยูอาศัยราคายอมเยานั้นสําคัญสําหรับผูมีรายไดปานกลางจนถึงนอย หากครัวเรือนสามารถแบก

รับภาระที่อยูอาศัย (คือเปนเจาของหรือเชา) ในสัดสวนถึงรอยละ 30 ของรายไดของครัวเรือน (Miles, 2000) 

ที่อยูอาศัยท่ีมีประสิทธิภาพนั้นนอกจากจะตองคํานึงถึงงบประมาณในการใชจายยังตองคํานึงถึงการใชวัสดุ

ทองถิ่นทักษะและเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยไมจําเปนตองลดทอนประสิทธิภาพและความแข็งแรงลง ที่อยู

อาศัยราคายอมเยาไดรับการออกแบบและกอสรางเหมือนท่ีอยูอาศัยอ่ืน ๆ ที่คํานึงถึงรากฐานโครงสรางและ

ความแข็งแกรง การลดตนทุนทําไดโดยการใชวัสดุและเทคนิคกอสรางบนพื้นที่ที่มีความทนทาน ประหยัดและ

ไดรับการยอมรับจากผูใชและไมตองเสียคาบํารุงรักษาที่มีคาใชจายสูง ที่อยูอาศัยราคายอมเยาเปนแนวคิดใหม

ซึ่งเก่ียวของกับการจัดทํางบประมาณที่มีประสิทธิภาพและการปฏิบัติตามเทคนิคซึ่งชวยลดตนทุนการกอสราง

โดยใชวัสดุที่หาไดในทองถิ่นพรอมกับทักษะและเทคโนโลยีแบบใหม การใชวัสดุกอสรางทองถิ่นและทักษะ

ทองถ่ินถือเปนการประหยัดพลังงานและถือเปนทางเลือกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

2) ขอมูลในบริบทของประเทศไทย 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดระบุถึงความหมายของคําที่เก่ียวของกับการกอสรางผาน

ตัวชี้วัดดังกลาว ไวดงัตอไปนี้ 

“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน และสิ่งที่สรางข้ึนอยางอื่น 

ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“กอสราง” หมายความวา สรางอาคารข้ึนใหมทั้งหมด ไมวาจะเปนการสรางข้ึนแทนของเดิมหรือไม 
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“ดัดแปลง” หมายความวา เปลี่ยนแปลงตอเติม เพ่ิม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง 

สัดสวน น้ําหนัก เนื้อที่ ของโครงสรางของอาคารหรือสวนตาง ๆ ของอาคารซึ่งไดกอสรางไวแลวใหผิดไปจาก

เดิม และมิใชการซอมแซมหรือการดัดแปลงที่กําหนดในกฎกระทรวง 

“ซอมแซม” หมายความวา ซอมหรือเปลี่ยนสวนตาง ๆ ของอาคารใหคงสภาพเดิม 

“รื้อถอน” หมายความวา รื้อสวนอันเปนโครงสรางของอาคารออกไป เชน เสา คาน ตง หรือสวนอื่น

ของโครงสรางตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (พระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2522) 

สถานภาพการดําเนินการ 

ภาครัฐ: กรมความรวมมือระหวางประเทศ (TIGA) ไมมีคาํนิยามที่แนชัด 
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บทท่ี 4  

การวิเคราะหขอมลูเพื่อคัดเลือก เสนอเปาประสงค และตัวชี้วัด 
 

การพัฒนาอยางยั่งยืนเปาประสงคที่ 11 “เมืองและถิ่นฐานมนุษยอยางยั่งยืน” มีเปาประสงค 7 

เปาประสงคหลัก 3 เปาประสงครอง 15 ตัวชี้วัดสากล รายงานฉบับนี้ ไดมีการศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมในบริบท

ของประเทศไทยและตางประเทศในการวิเคราะหขอมูล นอกจากนี้ไดมีการสัมภาษณหนวยงานที่ดูแล

รับผิดชอบเปาประสงคและตัวชี้วัด ของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพ่ือศึกษาสถานะปจจุบันของ

ประเทศไทยเก่ียวกับเปาประสงคที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษยอยางยั่งยืน โดยอาศัยมุมมองเชิงวิชาการและ

หลักฐานเชิงประจักษ เพื่อวิเคราะหวาพันธกิจหลัก และการทํางานของหนวยงานที่รับผิดชอบในแตละ

เปาประสงคนั้นสอดคลองกับกระบวนการการพัฒนาอยางยั่งยืนหรือไม อยางไร โดยเรียบเรียงวัตถุประสงค

หรือโครงการตาง ๆ ที่หนวยงานรับผิดชอบอยู  

แตอยางไรก็ตาม การกําหนดรายละเอียดของเปาประสงคและตัวชี้วัดของการพัฒนาอยางยั่งยืน

เปาประสงคที่ 11 นี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงอยูในระหวางชวงการทําวิจัย (ชวงเวลา 5 เดือนระหวาง มีนาคม-

กรกฎาคม 2562) ผูวิจัยจึงทําการวิจัยโดยอางอิงจากเปาประสงคท่ีมีการจัดทํารายงานลาสุดในชวงที่เริ่มวิจัย 

คือ ตารางทบทวนผลการประเมินตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) (ปรับปรุงลาสุด มีนาคม พ.ศ. 

2561) และตัวชี้วัดไดปรับตาม รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย (National Indicators) ครั้ง 3 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 แลว โดยมีการ

ทบทวนรายละเอียดตัวชี้วัดที่ 11 มีรายละเอียดตอไปนี ้  

 

1. เปาประสงคระดับสากลที่ 11.1 สรางหลักประกันวาทุกคนจะเขาถึงท่ีอยูอาศัยและการบริการพื้นฐานท่ี

พอเพียงใหปลอดภัย และในราคาที่สามารถจายได และยกระดับชุมชนแออดั ภายในป พ.ศ. 2573 

 

ตัวชี้วัดท่ี 11.1.1 สัดสวนของประชากรในเขตเมืองที่อาศัยอยูในชุมชนแออัด ที่อยูอาศัยนอกระบบ 

หรือท่ีที่ไมเหมาะสม โดยเปาประสงคที่ 11.1 จากท่ีประชุมตัวชี้วัดแหงชาติครั้งที่ 3 ไดมีการแกไขเปาประสงค

ใหสอดคลองกับบริบทของประเทศไทย คือ “ประชาชนทุกคนเขาถึงที่อยูอาศัยที่ไดมาตรฐาน ในระดับราคาที่

สามารถรับภาระไดพรอมการบริการพ้ืนฐานท่ีพอเพียง” 

ตัวชี้วัดบริบทไทยที่ 11.1.1 รอยละ 100 ของประชากรผูมีรายไดนอยและรายไดปานกลาง ที่เขาถึงที่

อยูอาศัยที่ไดมาตรฐาน ในระดับราคาที่สามารถรับภาระได สําหรับตัวชี้วัดที่ 11.1.1 จากการประชุม National 

Indicator ครั้งที่  3 ที่ประชุมไดมีมติขอเพ่ิมตัวแปรในการชี้วัด ไดแก “ประชากรผูมีรายไดปานกลาง” 

เนื่องจากตัวแปรดังกลาวเปนหนึ่งในประชากรเมืองที่ขาดแคลนที่อยูอาศัย ซึ่งตอบสนองวิสัยทัศนของการเคหะ

แหงชาติ “คนไทยทุกคนมีที่อยูอาศัยถวนทั่วและมีคณุภาพชีวิตที่ดีใน พ.ศ. 2579”  
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การเคหะแหงชาติและสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ไดรับมอบหมายจากกระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษยใหสรางที่อยูอาศัยเพ่ือรองรับคนจํานวน 5 ลานหนวย ซึ่งสามารถตอบสนองเปาประสงค

ที่ 11.1 ภายใน ค.ศ. 2030 สรางหลักประกันใหทุกคนสามารถเขาถึงท่ีอยูอาศัยและการบริการขั้นพ้ืนฐานที่

เพียงพอ ปลอดภัย และมีราคายอมเยา ตลอดจนยกระดับการพัฒนาชุมชนแออัด ขอมูลจากการดําเนินงาน

เบื้องตนสามารถใชโครงการบานมั่นคงของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนใหบรรลุ

ตัวชี้วัดที่ 11.1.1 ได เนื่องจาก บานม่ังคง เปนโครงการที่แกไขปญหาใหแกครัวเรือนที่ไมมีความมั่นคงดานที่อยู

อาศัยซึ่งตรงตามคํานิยามของสากลในเรื่อง ชุมชนแออัด ท่ีอยูอาศัยนอกระบบ และที่อยูอาศัยที่ไมเหมาะสมได 

อีกทั้งการเคหะแหงชาติยังมีโครงการพัฒนาที่อยูอาศัยสําหรับคนรายไดปานกลาง ซึ่งอยูในระหวางการ

ดําเนินการขับเคลื่อนในเชิงปฏบิัติ โดยมรีายละเอียดดังตอไปนี้ 

ตัวชี้วัดบริบทไทยที่ 11.1.2 รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงไฟฟา น้ํา คมนาคม โทรคมนาคม สําหรับ

ตัวชี้วัดนี้ มีการเพ่ิมประเด็นเก่ียวกับในแตละโครงสรางพื้นฐานหลายประเด็น ซึ่งยังไมทราบหนวยงาน

รับผิดชอบหลักหรือสนับสนุนในประเด็นนี้  จึงมีความเรงดวนอยางยิ่งท่ีตองหารือกันเพ่ือหาหนวยงาน

รับผิดชอบเพ่ือคัดเลือกชุดขอมูลของแตละหนวยงานใหอยูในระดับเดียวกัน 

ตัวชี้วัดระดับสากลท่ี 11.1.1 สัดสวนของประชากรในเขตเมืองที่อาศัยอยูในชุมชนแออัด ที่อยู

อาศัยนอกระบบ หรือท่ีอยูอาศัยที่ไมเหมาะสม 

 โดยบริบทของประเทศไทย ภาครัฐไดใหความสําคัญกับความสามารถในการเขาถึงที่อยูอาศัยอยางมี

คุณภาพของประชาชนผูมีรายไดนอยมาโดยตลอด มีหนวยงานเขารวมขับเคลื่อนการวางแผนยุทธศาสตรและ

ดําเนินการเปนพันธกิจหลัก ไดแก การเคหะแหงชาติ และสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) สังกัดกระทรวง

สังคมและความมั่นคงของมนุษย ซึ่งทั้งสองหนวยงานใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผน

แมบทการพัฒนาที่อยูอาศัยระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2580) เปนแนวทางในการดําเนินงาน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรที่ 

2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ซึ่งมีรายละเอียดในวัตถุประสงคที่ 2 เพื่อใหคนไทย

ทุกคนเขาถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพไดอยางท่ัวถึง  

แผนแมบทการพัฒนาที่อยูอาศัยระยะ 20 ป จัดทําเพื่อสอดรับนโยบายจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ที่วางแผนเพ่ือตอบสนองกระแสโลกปจจุบัน อาทิ สังคมผูสูงอายุ การอพยพยายถ่ิน 

โดยอาศัยความรวมมือของทุกภาคสวน ภายใตกรอบแนวคิด “ไมเปนเพียงการสรางบาน แตเปนการมีสวนรวม

ของทุกคนทุกฝายใหชุมชนเขมแข็ง” โดยเฉพาะอยางยิ่งกับผูที่มีความไมมั่งคงทางดานที่อยูอาศัยที่สถาบัน

พัฒนาองคกรชุมชนไดดําเนินการรับผิดชอบในการใหความชวยเหลือการกระบวนการ เชน การจัดตั้งกลุม

สหกรณออมทรัพยชุมชน การเจรจาตอรองกับผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) โดยแผนแมบทการพัฒนานี้

มีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 5 ประการ คือ 

เปาประสงคที่ 1 สนับสนุนใหทุกคนมีที่อยูอาศัยท่ีไดมาตรฐาน 
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เปาประสงคที่ 2 ประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงระบบการเงินและระบบสินเชื่อ 

เปาประสงคที่ 3 ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการขับเคลื่อนงานดานที่อยูอาศัย 

เปาประสงคที่ 4 ชุมชนเขมแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได 

เปาประสงคที่ 5 การจัดการระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ จัดการที่ดินและผัง

เมืองท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

โดยการบรรลุเปาประสงคดังกลาวไดกําหนดยุทธศาสตรในการดําเนินการทั้งสิ้น 5 ยุทธศาสตร

ประกอบไปดวย 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและสนับสนุนใหมีที่อยูอาศัยที่ไดมาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนใหทุกคนมีที่

อยูอาศัยที่ไดมาตรฐาน โดยผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายดานท่ีอยูอาศัย สรางโอกาสในการมีท่ีอยูอาศัยและ

เสริมสรางและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานที่อยูอาศัยอยางเปนระบบ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การเสริมสรางระบบการเงินและสินเชื่อเพ่ือการอยูอาศัย เพ่ือใหประชาชนทุกคน

สามารถเขาถึงระบบการเงิน โดยเสริมสรางโอกาสในการเขาถึงระบบการเงิน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับการบูรณาการดานบริหารจัดการที่อยูอาศัย เพ่ือใหทุกภาคสวนมี

สวนรวมในการขับเคลื่อนที่อยูอาศัย โดยสงเสริมการมีสวนรวมของภาคเอกชนและทองถิ่นในการขับเคลื่อน 

การพัฒนาที่อยูอาศัย และเสริมสรางและพัฒนากลไกการบูรณาการ สรางขีดความสามารถดานการบริหาร

จัดการดานที่อยูอาศัย 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมใหชุมชนเขมแข็งไดอยางยั่งยืน เพื่อใหชุมชนเขมแข็งสามารถพ่ึงพา

ตนเองได โดยสงเสริมการจัดสวัสดกิารในชุมชน และสงเสริมใหประชาชนรักถิ่นที่อยู 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการสิ่งแวดลอมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี เพ่ือจัดการระบบสาธารณูปโภคระบบ

สาธารณูปการ จัดการที่ดินและผังเมืองที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยสงเสริมการจัดการที่ดินและผังเมือง

สงเสริมการจัดการระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ สงเสริมการพัฒนาท่ีอยูอาศัยที่ประหยัด

พลังงานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

เพ่ือใหนโยบายจากแผนแมบทนี้สําเร็จจึงไดแตงตั้งกลไกในการบริหารจัดการและประเมินผล ไดแก 

คณะกรรมการนโยบายท่ีอยูอาศัยแหงชาติ (กอช.) และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนท่ีอยูอาศัยสําหรับผูมีรายได

นอย เพื่อเชื่อมโยงและผลักดันกลไกประชารัฐมีสวนรวมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาที่อยูอาศัย 

ระยะ 20 (พ.ศ. 2560 - 2580) ในระดับตาง ๆ ตั้งแตระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับทองถ่ิน  
 

สถานภาพการดําเนินการ 

ภาครัฐ: 

จากการสัมภาษณการเคหะแหงชาติ [ขอมูลจากการสัมภาษณ คุณสุขุมาภรณ จงภักดี, ผูชวยผูวาการ

เคหะแหงชาติ 21 มิถุนายน 2562] จากมติคณะรัฐมนตรีป 2560 การเคหะแหงชาติมีการจัดทําแผนแมบทการ

พัฒนาที่อยูอาศัยระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งสอดคลองกับการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable 
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Development Goals: SDG) และแนวคิดวาระใหมแหงการพัฒนาเมือง  (National Urban Agenda: 

NUA)  โดยภายใตแผนแมบทดังกลาวจะเก็บและวิเคราะหขอมูลทุก ๆ 2 ป  

ในมุมมองของการเคหะแหงชาติ มีความเห็นวา ตัวชี้วัดในระดับสากลมีเปาหมายการพัฒนาอยาง

ยั่งยืนยังไมสอดคลองกับบริบทของหนวยงานที่รับผิดชอบหลักในประเทศไทย การเคหะแหงชาติ และสถาบัน

พัฒนาองคกรชุมชน  ไดเสนอใหแกไขเปนดังนี ้“รอยละ 100 ของประชากรผูมีรายไดนอยและรายไดปานกลาง

ที่เขาถึงท่ีอยูอาศัยที่ไดมาตรฐานในระดับราคาที่สามารถเขาถึงได” 

ระดับราคาที่สามารถเขาถึงไดของประชากรที่มีรายไดปานกลางและรายไดนอย คือ ราคาที่อยูอาศัย

และที่ดินไมเกิน 1,000,000 บาท ซึ่งผูมีรายไดปานกลางตองมีกําลังในการผอนจายต่ํากวารอยละ 30 ของ

รายไดครัวเรือน โดยผูที่มีรายไดนอยมีระดับราคาที่สามารถผอนไดประมาณ 3,000 บาทตอเดือนตอครัวเรือน   

ในสวนของการเคหะแหงชาติ ไดมีการกําหนดกลุมผูมีรายได โดยพิจารณาจากระดับรายไดและ

ความสามารถในการรับภาระคาใชจายเพื่อที่อยูอาศัย เปนการกระจายรายไดจากครัวเรือนท่ีมีรายไดนอยท่ีสุด 

ไปหามากที่สุด แบบเปอรเซ็นตไทร โดยใชขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงาน

สถิติแหงชาติ ป 2558 ซึ่งจําแนกกลุมคนที่มีรายไดนอย คือ กลุมคนที่มีรายไดเฉลี่ย 25,500 บาท กลุมคน

รายไดปานกลาง คอื กลุมคนท่ีมีรายไดเฉลี่ย 25,501 บาท  ถึง 41,100 บาท  

จากแผนงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของผูอยุอาศัยรายไดนอยหากเปนพ้ืนท่ีชนบทมาตรฐาน

อาคารอยูอาศัยรวมจะมีความสูง 3 - 5 ชั้น ขนาดหองประมาณ 28 - 32 ตารางเมตร มีพื้นที่รอยละ 10 เพ่ือ

รองรับผูสูงอายุที่มีรายไดนอย โดยใชหลักการอารยสถาปตย (Universal Design) ในการออกแบบ หากเปน

เขตเมืองจะใชมาตรฐานอาคารสูงประมาณ 15 - 35 ชั้น โดยขนาดหองจะข้ึนอยูกับบริบทของอาคาร ซึ่ง

โครงการดังกลาว ตองมีระบบสาธารณูปโภคที่สามารถเขาถึงได และมีความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจ  

โดยมีขอมูล แผนงานโครงการสําคัญแบงแยกตามระดับรายได จากแผนแมบทการพัฒนาที่อยูอาศัย

ระยะ 20 ป  ดังนี้  ยุทธศาสตรการพัฒนาที่อยูอาศัย ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) มีแผนงานโครงการที่

อยูอาศัยสําคัญที่สอดคลองกับความสามารถในการรับภาระดานท่ีอยูอาศัยของกลุมเปาหมายระดับรายไดตาง 

ๆ โดยพิจารณาจากเกณฑการกระจายตัวของกลุมรายได (Income Distribution) จากขอมูลการสํารวจภาวะ

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเพ่ือแบงกลุมผูมีรายไดตามความสามารถในการรับภาระท่ีอยูอาศยั ผูมีรายได

นอย หมายถึงครัวเรือนที่มีรายได นอยกวา Percentiles ที่ 60 ผูมีรายไดปานกลาง หมายถึง ครัวเรือนที่มี

รายได Percentiles ที่ 61-80 ผูมีรายไดสูง หมายถึง ครัวเรือนที่มีรายได Percentiles ที่ 81 ขึ้นไป ซึ่งตัวชี้วัด

นี้ทางการเคหะแหงชาติเสนอใหใชฐานขอมูลของคนรายไดปานกลาง และคนรายไดนอย 

1) รายไดปานกลาง มีโครงการทั้งสิ้น 13 โครงการ จํานวนที่อยูอาศัย 1,482,432 หนวย 

2) รายไดนอย มีโครงการทั้งสิ้น 24 โครงการ จํานวนที่อยูอาศัย 3,481,490 หนวย 

นอกไปจากนี้ สัดสวนประชากรที่อาศัยอยูในชุมชนแออัด ท่ีอยูอาศัยนอกระบบ หรือที่อยูอาศัยที่ไม

เหมาะสมนั้น ประเทศไทยไดมีการสํารวจสถิติครัวเรือนที่ไมมีความมั่นคงดานที่อยูอาศัยทุก ๆ 2 ป โดย

กําหนดใหเปนเปาหมายในการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาที่อยูอาศัย 20 ป ซึ่งมีกลไกในการดําเนินงาน
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ภาคปฏิบัติ คือ โครงการบานมั่นคง ของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) ที่สามารถตรวจสอบ และติดตาม

ประเมินผลความคืบหนาจากแผนแมบทดังกลาวได  ดังตาราง ภาคผนวก ก ตอไปนี้ 

จากการสัมภาษณสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) พันธกิจองคกรไดกําหนดกลุมเปาหมายในการ

ดําเนินงาน คือ “บุคคลที่ไมมีความมั่งคงดานที่อยูอาศัย” หมายถึง บุคคลที่ไมสามารถเขาถึงแหลงสถาบัน

การเงินได ไมมีท่ีอยูอาศัยที่สภาพคงทน และปลอดภัย โดยมีโครงการ City - wide upgrading โปรแกรม

ยกระดับชุมชนแออัด (slum upgrading) ใชในการยกระดับชุมชนแออัดท้ังเมือง ซึ่งประกอบไปดวยหลาย

ชุมชนในเขตเมืองรวมกัน สนับสนุนการวิเคราะหภาพรวมของเมืองและที่ดินในการจัดการเมือง โดยมีโครงการ

ที่อยูระหวางดําเนินการ เชน เขตยานนาวา ซึ่งดาํเนินการรวมกับชาวบาน ผานกลไกการขับเคลื่อนในโครงการ

บานมั่นคง: บานที่มากกวาคําวาบาน เปนการสราง/ ฟนฟูการจัดการตนเองของชุมชนใหเปนชุมชนที่เขมแข็ง 

จัดการปญหาไดดวยตนเอง (มีคน มีการเชื่อมโยงชุมชน มีทุน มีการสรางงานสรางกิจกรรมการพัฒนาดวย

ชุมชนเอง) เพ่ือแกไขปญหาชุมชนแออัด จากการสํารวจชุมชนแออัดป 2551 พบวามีจํานวน 728,639 

ครัวเรือน พอช. ดําเนินการแกไขปญหาภายใตโครงการบานม่ันคง จํานวน 86,030 ครัวเรือน คงเหลือจํานวน 

205,453 ครัวเรือน/ หนวย ซึ่งการเคหะแหงชาติ และ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) ไดรวมกันกําหนด

เปาหมายการแกไขปญหา โดยเปนแผนพัฒนาที่อยูอาศัยชุมชนแออัดและผูมีรายไดนอยใน 5 ป (2559 – 

2663) ดังตาราง 
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ตารางท่ี 2 เปาหมายการดําเนินงานแผนพัฒนาที่อยูอาศัยชุมชนแออดัและผูมีรายไดนอยใน 5 ป (2559 – 

2663) 

ตารางที่:  2 โครงการบานม่ันคง”การพัฒนาท่ีอยูอาศัยโดยองคกรชุมชนและทองถิ่น ,สถาบันพัฒนาองคกร

ชุมชน (องคการมหาชน) 

 (http://www.codi.or.th/attachments/article/28/Project_Guide%20_111158.pdf) 

 

ภาคเอกชน:    

บริษัท ขอนแกนพัฒนาเมือง จํากัด ใหความสําคัญกับปญหาการพัฒนาที่อยูอาศัยภายในเขตเมือง 

เนื่องจากมีความสนใจผลกระทบจากการพัฒนาโครงการรถไฟฟารางเบา ในประเด็นเกี่ยวกับการไลรื้อพื้นที่

สลัม ที่อยูอาศัยนอกระบบหรือที่อยูอาศัยที่ไมเหมาะสม ที่มีความถี่และความรุนแรงเพ่ิมขึ้นภายในตัวเมือง

ขอนแกน ซึ่งภาครัฐมีมาตรการเยียวยา และชวยเหลือ ผูที่ถูกไลรื้อนอยมาก [ขอมูลจากการสัมภาษณ คุณ

ศุภกร ศิริสุนทร, นักออกแบบและที่ปรึกษาเทศบาลนครขอนแกน 23 มีนาคม 2562] 

หมายเหตุ จากที่ประชุมตัวชี้วัดแหงชาติครั้งที่ 3 ไดมีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดท่ี 11.1.1 “รอยละ 100 

ของประชากรผูมีรายไดนอยและรายไดปานกลาง ที่เขาถึงที่อยูอาศัยท่ีไดมาตรฐาน ในระดับราคาที่สามารถ

รับภาระได” และ 11.1.2 “รอยละของครัวเรือนที่เขาถึงไฟฟา น้ํา คมนาคม โทรคมนาคม”  ซึ่งจากการเขาไป

ดําเนินการสัมภาษณหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบ ในตัวชี้วัดนี้ การเคหะแหงชาติ และสถาบันพัฒนาองคกร

ชุมชนมีการดําเนินงานที่สามารถตอบตัวชี้วัดที่ในบริบทของประเทศไทย โดยทั้งสองหนวยงานมีแผนพัฒนาที่
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อยูอาศัยระยะเวลา 20 ป เพ่ือจัดหาและดูแลกลุมคนที่ไมมีความมั่นคงทางท่ีอยูอาศยัสามารถเขาถึงที่อยูอาศัย

ที่ไดมาตรฐานนอกจากนี้ ตัวชี้วัดที่ 11.1.2 ในที่ประชุมตัวชี้วัดแหงชาติครั้งท่ี 3 ไมไดมีหนวยงานที่ดูแล

รับผิดชอบ คือ การประปา และกระทรวงคมนาคม เขารวมในท่ีประชุมจึงไมมีขอมูลพอท่ีจะสามารถตอบไดวา

บรรลุตัวชี้วัดหรือไม  

 

2. เปาประสงคที่ 11.2 ภายใน พ.ศ. 2573 จัดใหมีการเขาถึงระบบคมนาคมที่ปลอดภัย ราคายอมเยา 

เขาถึงไดและยั่งยืนสําหรับทุกคน พัฒนาความปลอดภัยบนทองถนน โดยเฉพาะการขยายระบบขนสง

สาธารณะ โดยใหความสนใจเปนพิเศษแกความตองการของบุคคลที่อยูในสถานการณเปราะบาง 

ผูหญิง เด็ก ผูพิการ และคนชรา 

 

โดยเปาประสงคท่ี 11.2 จากที่ประชุมตัวชี้วัดแหงชาติครั้งท่ี 3 ไดมีการแกไขเปาประสงคใหสอดคลอง

กับบริบทของประเทศไทย คือ “ใหทุกคนเขาถึงระบบคมนาคมขนสง พัฒนาความปลอดภัยในระบบคมนาคม

ขนสงพัฒนา/ ปรับปรุงระบบขนสงสาธารณะ โดยคํานึงถึงกลุมคนที่เปราะบางและพัฒนาระบบคมนาคมขนสง

ทางเลือกใหครอบคลุม”  

โดยในเปาประสงคที่ 11.2 มีตัวชี้วัดสากลทั้งสิ้น 1 ตัวชี้วัด โดยหนวยงานที่เปนตัวหลักในเปาประสงค

คือ กระทรวงคมนาคม โดยเปาประสงคที่ 11.2 จากที่ประชุมตัวชี้วัดแหงชาติครั้งที่ 3 มีการแกไขใหสอดคลอง

กับบริบทของประเทศไทย ไดแก 

1) ตัวชี้วัดบริบทไทยที่ 11.2.1 “อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในความรับผิดชอบของกระทรวง

คมนาคมจําแนกรายรูปแบบการเดินทาง”  

2) ตัวชี้วัดบริบทไทยที่ 11.2.2 “สัดสวนประชากรของประเทศที่เขาถึงสถานีรถไฟ สถานีขนสง 

ภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ชม.” สอดคลองกับการพัฒนาอยางยั่งยืนตัวชี้วัดในบริบทไทยท่ี 9.1 “ ความ

ครอบคลุม: สัดสวนประชากรของประเทศไทยท่ีเขาถึงสถานีรถโดยสาร หรือสถานีรถไฟ ภายในระยะเวลา 1 

ชม.” โดยหากตัวชี้วัดบริบทไทยที่ 9.1.1 ประสบความสําเร็จจะทําใหตัวชี้วัดบริบทไทยที่ 11.2.2 บรรลุตามไป

ดวย  

3) ตัวชี้วัดบริบทไทยที่ 11.2.3 “ความพึงพอใจของประชาชนในการใชระบบขนสงสาธารณะ”โดย

ตัวชี้วัดนี้เปนเพียงความคิดเห็นของที่ประชุมเทานั้น ไมไดรับการยืนยันจากหนวยงานที่รับผิดชอบหลักวา

สามารถจัดทําขอมูลหรือมีขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจในการใชระบบขนสงสาธารณะในระดับใด รูปแบบ

ขนสงชนิดใด หรือมีขอมูลที่ตอเนื่องหรือไม เนื่องจากกระทรวงคมนาคมไมไดเขารวมในการประชุมในการ

ประชุมของตัวชี้วัดนี้ 

ตัวชี้วัดระดับสากลท่ี 11.2.1 สัดสวนของประชากรที่เขาถึงการขนสงสาธารณะไดอยาง สะดวก 

จําแนกตามเพศ กลุมอายุ และบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย 
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ตัวชี้วัดที่ 11.2.1 กระทรวงคมนาคมเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจากที่ประชุมตัวชี้วัดแหงชาติให

ดูแล SDGs เปาหมายท่ี 9 เรื่องการสรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความทนทาน สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม 

และนวัตกรรมอยางครอบคลุมและยั่งยืน ในตัวชี้วัดที่ 9.1.1 เรื่องสัดสวนของประชากรชนบทที่อาศยัอยูภายใน

ระยะ 2 กิโลเมตรจากถนนที่สามารถใชไดทุกฤดู ซึ่งในแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ปกลาวถึง การพัฒนาระบบ

ขนสงมวลชนเพ่ือใหประเทศไทยเปนศูนยกลางของภูมิภาคดานระบบการคมนาคมขนสง และสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรท่ี 9 เรื่องการพัฒนาสภาพแวดลอมโดยรวมของ

เมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู จัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีคุณภาพและเพียงพอ

ตอความตองการของประชาชนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการสังคมที่ไดมาตรฐานรวมทั้ง

ที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอย ใหความสําคัญตอการผังเมือง การเพ่ิมพื้นที่สีเขียว และการดูแลความปลอดภัย 

ของประชาชนทั้งจากอุบัติภัย อาชญากรรม และการจราจร ซึ่งหากกระทรวงคมนาคมมีการดําเนินงานตาม

ใแผนยุทธศาสตรชาติ 20 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 จะสามารถตอบสนอง

เปาประสงคตัวชี้วัดที่ 11.2 เรื่องจัดใหมีการเขาถึงระบบขนสงที่เขาถึงได แตอาจจะไมสามารถตอบสนองบาง

ตัวแปร เชน การคมนาคมที่ปลอดภัย ราคายอมเยา ยั่งยืน และความตองการของบุคคลที่อยูในสถานะการณ

เปราะบาง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ปนั้น ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 คือ ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ประเด็นยอยท่ี 4 พัฒนาพืน้ที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ หัวขอ 4.1.3 ระบุวาเปนการจัดทําผังเมืองและชนบท ตามเกณฑมาตรฐานและองคประกอบของผัง

เมืองรวมดานการใชประโยชนที่ดิน คมนาคมขนสง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

โดยในยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ในหัวขอยอยที่ 2.4 

คือ อุตสาหกรรมและบริการขนสงและโลจิสติกสนั้น ระบุวาดวยตําแหนงท่ีตั้งทางภูมิศาสตรของประเทศไทย 

สงผลใหไทยมีความไดเปรียบอยางมากในการเปนศูนยกลางของภูมิภาคในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนการคมนาคม 

ขนสงและโลจิสติกส การเปนฐานการผลิตของภูมิภาคเพ่ือการสงออกสูตลาดโลก และศูนยกลางการทองเที่ยว

ในภูมิภาค จึงตองพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อลดตนทุนทางดานโลจิสติกส ในขณะเดียวกันการเพ่ิมมูลคาจากการ

เปนศูนยกลางทางภูมิศาสตร พรอมทั้งสงเสริมอุตสาหกรรมและบริการที่เก่ียวของ เชน การใหบริการซอมบํารุง

อากาศยาน และการผลิตชิ้นสวนอากาศยานและดาวเทียม เปนตน โดยให  

(1) สงเสริมการสรางศูนยกลางดานโลจิสติกสระดับภูมิภาค และเชื่อมตอกับเครือขายโลจิสติกสของ

โลก   

(2) ผลักดันการเปลี่ยนผานของอุตสาหกรรมยานยนตทั้งระบบไปสูอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา

อัจฉริยะ สงเสริมเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงาน รวมทั้งสงเสริมการลงทุนที่เนนการ

วิจัยและพัฒนาการถายทอดเทคโนโลย ี 

(3) พัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและบริการท่ี

เก่ียวของโดยยกระดับบริการซอมบํารุงอากาศยาน และการผลิตชิ้นสวนอากาศยาน ซึ่งจะตอยอดไปยังชิ้นสวน
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ยานอวกาศในที่สุด และสนับสนุนการลงทุนดานบริการดูแลรักษาและซอมแซมอากาศยานเพ่ือขยายตลาด

บริการดูแลรักษาและซอมแซมอากาศยาน ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับการบินและอวกาศ 

(4) สงเสริมและพัฒนาการขนสงรูปแบบใหม เชน โดรน ไฮเปอรลูป (Hyperloop) เปนตน ที่

สอดคลองกับบริบทของไทยในอนาคต รวมทั้งอุตสาหกรรมและบริการที่เก่ียวเนื่อง  

(5) พัฒนาบุคลากรที่ มีทักษะความเชี่ยวชาญตรงกับความตองการของอุตสาหกรรมยานยนต 

อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ และบริการโลจิสติกส อํานวยความสะดวกสําหรับบุคลากรผูเชี่ยวชาญตางชาติ

ใหเขัามาทํางานในไทย และจัดตั้งศูนยใหคําปรึกษา และสนับสนุนใหอุตสาหกรรมยานยนต การบินและอวกาศ 

และโลจิสติกส ตลอดจนหนวยงานกํากับดูแลใหไดรับมาตรฐานสากล และสรางความรวมมือในการรับรอง

มาตรฐานอุตสาหกรรมระหวางประเทศ 

ประกอบกับประเด็นในหัวขอที่ 4.1 การเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมไรรอยตอนั้น ระบุไววาทําการ

เชื่อมโยงโครงขายคมนาคมระดับภูมิภาคจากเอเชียตะวันออกถึงเอเชียใตอยางไรรอยตอ โดยมีไทยเปนจุด

เชื่อมโยงหลักของการคมนาคมใหเปนระเบียงเศรษฐกิจแหงเอเชีย เพ่ือเปนศูนยกลาง การคมนาคมการขนสง 

การกระจายสินคา การคา การลงทุน และการทองเที่ยว สอดรับกับการพัฒนา การเชื่อมโยงกับกลุมเศรษฐกิจ

ในระดับภูมิภาค เชน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ความรวมมือทาง

เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ํ าโขง (Greater Mekong Subregion Economic Cooperation: GMS) 

ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศลุมแมน้ําอิระวดี - เจาพระยา - แมโขง (Ayeyawady - Chao 

Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) และเสนทางสายไหมศตวรรษที่ 21 ของ

จีน (One belt One road) เปนตน โดย  

(1) พัฒนาโครงขายคมนาคมและโครงสรางพื้นฐานทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เพ่ือรองรับการ

ขนสงของภูมิภาค โดยใหความสําคัญกับการขนสงทางน้ําและระบบรางมากขึ้น  

(2) พัฒนาและบูรณาการการใชสนามบินหลักในสวนกลาง เชน สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอน

เมือง และสนามบินอูตะเภา และสนามบินในสวนภูมิภาคใหสอดคลองกับการเชื่อมโยงโครงขายทั้งในประเทศ

และตางประเทศมากขึ้น  

(3) วางโครงขายเสนทางการคมนาคมเชื่อมโยง สูเมืองหลักของภูมิภาคอยางไรรอยตอ เพ่ือรองรับการ

เพ่ิมจํานวนของเมืองและการขยายเมือง และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน เชน โครงขายรถไฟความเร็วสูง 

เปนตน  

(4) พัฒนาระบบขนสงสาธารณะสมัยใหมและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในเมืองใหมีความเชื่อมโยง

กัน และสงเสริมระบบขนสงสมัยใหม รวมท้ังการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีระบบขนสงสาธารณะใหเกิด

ประโยชนทางเศรษฐกิจ  

(5) สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมและระบบโลจิสติกสใหมี

มาตรฐานเดียวกัน และสรางความรวมมือในการอํานวยความสะดวกทางการคาระหวางกันในภูมิภาคใหงาย

และสะดวกมากที่สุด เชน พิธีการศุลกากรรวมกัน และการขนสงสินคาหลายรูปแบบ เปนตน 
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ตอมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นั้น ในยุทธศาสตรที่ 

7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ไดมีวัตถุประสงคที่ 1.3 ซึ่งระบุวาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ

และขยายการใหบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลอยางทั่วถึงท้ังประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเปนธรรม และ

สงเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม และนวัตกรรม รวมท้ังพัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอรใหมีความมั่นคง และ

คุมครองสิทธิสวนบุคคล ใหแกผูใชบริการ อีกทั้งในยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

การพัฒนาเมือง ซึ่งประเด็นสําคัญ คือ การพัฒนาสภาพแวดลอมเมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู 

เพ่ือการใชงานของคนทุกกลุมในสังคมอยางเทาเทียม เอ้ือตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอยางสมดุล 

จัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีคุณภาพและเพียงพอตอความตองการของประชาชนและกิจกรรม

เศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการสังคมที่ไดมาตรฐานรวมท้ังที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอย ใหความสําคัญตอ

การผังเมือง การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และการดูแลความปลอดภัย ของประชาชนท้ังจากอุบัติภัย อาชญากรรมและ

การจราจร 

โดยกระทรวงคมนาคมมีแผนที่สอดคลองการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยอางอิงกับ วิสัยทัศน “มุงสูการขนสงท่ี
ยั่งยืน (Towards Sustainable Transport)”  ใน “แผนหลกัการพัฒนาระบบขนสงและจราจรป 2554-2563” 
ในแผนไมมีการใหคํานิยามไว มีแตกรอบแนวคิดวาไดมาจาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8-
10  โดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” รวมทั้ง “การสรางสมดุล
การพัฒนาในทุกมิติ”  
 ในการจัดทํากรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่งเริ่มในป 2554 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดอาศัยแนวคิดจาก “วิสัยทัศน
ประเทศไทยสูป 2570” โดยมีประเด็นยุทธศาสตรสําคัญดานการคมนาคมและโลจิสติกสรวมอยูดวย จึงไดนํา
ประเด็นยุทธศาสตรนี้มาพิจารณาอยางบูรณาการ เพ่ือพัฒนาเปนกรอบทิศทางการพัฒนาระบบขนสงและ
จราจรในอนาคต สรุปไดดังนี ้ 

1. พัฒนาระบบโครงขายโครงสรางพ้ืนฐานสาขาขนสง  
2. พัฒนาระบบขนสงมวลชน  
3. พัฒนาทาอากาศยานใหเปนศูนยกลางการบินในภูมิภาค  
4. พัฒนารูปแบบและกลไลสนับสนุนทางการเงินและการลงทุนสําหรับการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน  
5. ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของ และการปรับโครงสรางการบริหารจัดการดาน

การขนสง  
6. สงเสริมใหมีการเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใช เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการใหบริการขนสง 

 

สถานภาพการดําเนินการ 

ภาครัฐ: ไมไดตอบรับการสัมภาษณจากหนวยงานที่รับผิดชอบ 

ภาคเอกชน:  



72 

72 
 

1. บริษัท ขอนแกนพัฒนาเมือง จํากัด มีเปาหมายวาเมืองขอนแกนจะมีระบบขนสงสาธารณะที่ยั่งยืน

เกิดขึ้นในพื้นที่ เนื่องจากมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีศักยภาพ และยังรับความรวมมือจากหลายภาคสวน เชน ภาครัฐ 

ภาคเอกชนในทองถิ่น นอกทองถ่ิน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ ซึ่งใหความรวมมือเก่ียวกับการพัฒนา

ระบบขนสงสาธารณะที่ยั่งยืนในอนาคต ครอบคลุมพ้ืนที่เมืองและชานเมืองโดยเนนการเขาถึงยานที่อยูอาศัย 

และมีการเขาถึงระบบคมนาคมที่ยั่งยืนในบริเวณตัวเมืองชั้นใน เพ่ือชวยสงเสริมการขยายตัวของพ้ืนที่พาณิชยก

รรมในเมือง ซึ่งในปจจุบันระบบขนสงหลักในเมืองขอนแกน คือ รถสองแถวมีจํานวน 24 สาย แตยังขาดความ

ตอเนื่องในการใหบริการ [ขอมูลจากการสัมภาษณ คุณศภุกร ศิริสุนทร, นักออกแบบและที่ปรึกษาเทศบาลนคร

ขอนแกน 23 มีนาคม 2562] 

2. บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จํากัด มีความเห็นวาเมืองภูเก็ตคอนขางประสบความสําเร็จดานการ

พัฒนาระบบคมนาคมอยางยั่งยืน แตปริมาณระบบที่ใหบริการในปจจุบันยังไมเพียงพอตอความตองการ เพราะ

ขาดความรวมมือจากภาครัฐสวนกลาง ที่ไมใหอํานาจทองถิ่นในการดําเนินการจัดการพ้ืนที่อยางเบ็ดเสร็จ ทํา

ใหการดําเนินการจัดการในพ้ืนที่เกิดข้ึนไดยาก ขาดความตอเนื่อง และใชเวลานาน โดยหนวยงานภูเก็ตพัฒนา

เมืองเสนอใหใชหลักการ PPP (Public Private Partnership) เพื่อใหภาครัฐและภาคเอกชนสามารถรวมมือ

กัน เชน การรวมกันรางขอกําหนดทองถ่ิน เนื่องจากคนในพ้ืนที่จะรูปญหาในพ้ืนที่ดีที่สุด และบางโครงการที่มา

จากสวนกลางไมสามารถตอบสนองความตองการของคนในพ้ืนที่ได  [ขอมูลจากการสัมภาษณ คุณนทฤทธิ์ เพ

ชรานนท, ภูเก็ตพัฒนาเมือง 25 มีนาคม 2562] 

ภาคประชาสังคม:  

บริษัท มหาชุมชน จํากัด (May Day) มีความคิดเห็นเก่ียวกับระบบการคมนาคมอยางยั่งยืนวา เปน

ระบบคมนาคมที่สามารถควบคุมตนทุนการเดินทาง เชน เวลา คาใชจาย และคุณภาพ โดยยึดตามหลักการ

พัฒนาการเขาถึงใหประชาชนสามารถเขาถึงจุดเปลี่ยนไดทุก ๆ ตารางเมือง หรือชวงหนึ่งบล็อคของเมืองใน

กรณีที่เมืองถูกออกแบบใหเปนสี่เหลี่ยม (Super Block) เนื่องจากตัวชี้วัดจากการประชุมของสํานักงานสถิติฯ 

มีการกําหนดระยะเวลาในการเขาถึงภายใน 1 ชั่วโมง ซึ่งนานเกินกวาที่จะสามารถวัดการเขาถึงได และยังดูใน

เรื่องความปลอดภัยท้ังกอนเกิดเหตุ ระหวางเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ โดยความทาทายของประเทศไทย คือ 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนใหหันมาใชระบบขนสงสาธารณะมากกวาระบบคมนาคมสวนตัว หาก

สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดจะนํามาซึ่งระบบคมนาคมขนสงอยางยั่งยืน [ขอมูลจากการสัมภาษณ คุณ

วิภาวี กิตติเธียร, บริษัท มหาชุมชน จํากัด (MAYDAY) 26 เมษายน 2562] 

หมายเหตุ: จากการประชุมตัวชี้วัดแหงชาติครั้งท่ี 3 เสนอแกไข 2 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดบริบทไทยที่ 

11.2.1 “อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมจําแนกรายรูปแบบการ

เดินทาง” ตัวชี้วัดบริบทไทยที่ 11.2.2 “สัดสวนประชากรของประเทศท่ีเขาถึงสถานีรถไฟ สถานีขนสง ภายใน

ระยะเวลาไมเกิน 1 ชม.” แตเนื่องจากกระทรวงคมนาคมเปนหนวยงานหลักที่ดูแลเปาหมายที่ 9 ตัวชี้วัดที่ 

9.1.1 เรื่องสัดสวนของประชากรชนบทที่อาศัยอยูภายในระยะ 2 กิโลเมตรจากถนนที่สามารถใชไดทุกฤดู ทํา

ใหไมสามารถติดตามขอมูลไดวาหนวยงานมีการจัดเก็บขอมูล โดยกระทรวงคมนาคมไมไดมีการเก็บขอมูลกลุม
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เปราะบาง จึงทําใหตัวชี้วัดในบริบทสากลตัวชี้วัดที่ 11.2.1 ไมสามารถดําเนินการเพ่ือใหบรรลุตัวชี้วัด และ

ตัวชี้วัดในบริบทของประเทศไทยที่ 11.2.2 “อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในความรับผิดชอบของกระทรวง 

จําแนกรายรูปแบบขนสง” ไมสามารถดําเนินการเพ่ือตอบตัวชี้วัดได เนื่องจากไมมีการจัดเก็บขอมูลของกลุมคน

เปราะบาง และไมสามารถตอบไดวาหนวยงานที่เก่ียวของมีการดําเนินงานเพ่ือตอบสนองตัวชี้วัดหรือไม  

 

3. เปาประสงคท่ี 11.3 ภายในป ค.ศ. ๒๐๓๐ สงเสริมการขยายตัวของเมืองอยางครอบคลุมและย่ังยืน

และสงเสริมขีดความสามารถในการวางแผนและบริหารจัดการการตั้งถิ่นฐานของมนุษยอยางมีสวน

รวม บรูณาการและย่ังยืนในทุกประเทศ 

 

เปาประสงคที่ 11.3 มีตัวชี้วัด 2 ตัว โดยหนวยงานที่รวมกันขับเคลื่อนวางแผนยุทธศาสตรและดําเนิน

พันธกิจหลัก ไดแก กรมโยธาธิการและผังเมือง สังกัดกระทรวงมหาไทย และกรมพัฒนาที่ดิน สังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ จากการสัมภาษณ กรมพัฒนาที่ดินขอเปนหนวยงานสนับสนุนโดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ไดกลาวถึงการจัดทําผังเมืองและชนบทซึ่งทําใหเมืองสามารถ

วางแผนรองรับการขยายตัวของประชากรในอนาคตได  

3.1 ตัวชี้วัดระดับสากลที่ 11.3.1 อัตราสวนการใชท่ีดินตออัตราการเติบโตของประชากร  

ตัวชี้วัดท่ี 11.3.1 กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมพัฒนาที่ดิน เปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบ

ดานการทําตัวชี้วัด โดยมีองคการปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรุงเทพฯ 

(กทม.) เปนหนวยงานสนับสนุนขอมูลตัวชี้วัด โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองมีแผนจัดทําขอมูลการ

เปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน และการเปลี่ยนแปลงประชากรตามขั้นตอนการทําผังแตละระดับ แตเนื่องจากปญหา

ขอมูลที่จัดเก็บไมมีความตอเนื่องกัน และขาดการเรียบเรียงขอมูลภายในกรมโยธาธิการและผังเมือง  

ในสวนของกรมพัฒนาที่ดินมีการวางแผนบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมใหสอดคลองกับการตั้งถ่ิน

ฐานของประชากรอยางมีสวนรวม แตทั้งสองหนวยงานขางตน มีปญหาในการจัดทําแผนที่มาตราสวนที่มีขนาด

แตกตางกัน แตโดยรวมสามารถตอบสนองเปาประสงคท่ี 11.3 เรื่องการสงเสริมการขยายตัวของเมืองอยาง

ครอบคลุมและสงเสริมความสามารถในการวางแผนและการบริหารการตั้งถิ่นฐานของมนุษย โดยมีรายละเอียด

ขอมูลดังนี ้

ในยุทธศาสตรชาติ 20 ป มีประเด็นที่เก่ียวของกับเปาประสงคนี้คือ ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการสรางการ

เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ในประเด็นที่ 4 พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กลาวคือ  

4.1 จัดทําแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม รวมถึง

พ้ืนที่อนุรักษตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอยางเปนเอกภาพ 
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4.1.1 จัดทําและพัฒนาระบบการเชื่อมโยง จัดการ และวิเคราะห ขอมูลขนาดใหญ (Big Data 

Management and Analytics) เพ่ือการจัดทําแผนผังภูมินิเวศระดับประเทศ รวมถึงสนับสนุนการบริหาร

จัดการตามศักยภาพของภูมินิเวศ 

4.1.2 จัดทําแผนผังภูมินิเวศ (Ecological Spatial Plan) ของพ้ืนที่ตามเกณฑและมาตรฐาน

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และการจัดการสิ่งแวดลอม รวมถึงการกําหนดเขตพ้ืนท่ีแนวกันชน (Green Belt 

and Buffer Zone) 

4.1.3 จัดทําผังเมืองและชนบท ตามเกณฑมาตรฐานและองคประกอบของผังเมืองรวมดานการ

ใชประโยชนที่ดิน คมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

4.1.4 จัดทําแผนผังพ้ืนที่เขตเกษตรเศรษฐกิจ (Agro-Economic Zone) และแผนท่ีเกษตรเพ่ือ

การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) เพ่ือใชในการพัฒนาการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย 

4.1.5 จัดทําผังพ้ืนที่อุตสาหกรรมตามเกณฑมาตรฐานตลอดจนตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศ 

โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นั้น ประเด็นใน

ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือ  

(1) เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสูภูมิภาคอยางทั่วถึงมากขึ้น 

(2) เพ่ือพัฒนาเมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยูสําหรับคนทุกกลุม 

(3) เพ่ือพัฒนาและฟนฟูพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักใหขยายตัวอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ

เพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในชมุชน 

(4) เพ่ือพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหมใหสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและการ

พัฒนาในพื้นที่อยางยั่งยืน 

สถานภาพการดําเนินการ 

ภาครัฐ: 

[ขอมูลจากการสัมภาษณ คุณพจนีย ขจรปรีดานนท, รักษาการที่ปรึกษาทางดานผังเมือง กรมโยธาธิ

การและผังเมือง 26 เมษายน 2562] กรมโยธาธิการและผังเมือง มีแผนดําเนินการจัดทําขอมูลการเปลี่ยนแปลง

การใชที่ดิน และการเปลี่ยนแปลงของประชากรตามขั้นตอนการทําผังแตละระดับ แตเนื่องจากขอมูลที่ขาด

ความตอเนื่อง กลาวคือ มีขอมูลเฉพาะบริเวณที่เปนขอบเขตผังเมืองเทานั้น และความแตกตางกันของปฐานท่ี

ใชคํานวณ หรือผลลัพธจากการคาดการณประชากร และการใชประโยชนที่ดิน อีกทั้งยังขาดหนวยงานภายใน

กรมโยธาธิการและผังเมือง ท่ีทําหนาที่รวบรวม เรียบเรียง และวิเคราะหขอมูลของผัง เพ่ือจัดทําใหบรรลุตาม

ตัวชี้วัด 

กรมโยธาธิการและผังเมืองมีโครงการและแผนงานที่สนับสนุน SDGs 11 ไดแก 

1. โครงการวาง และสนับสนุนดานการผังเมือง  

2. โครงการวางและจัดทําผังนโยบายบรรเทาอุทกภัยลุมน้ํา 5 ลุมน้ํา 
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2.1 โครงการป 2561 วางผังระบายน้ํา 5 แหง (ลุมน้ําเจาพระยา ทาจีน ภาคใตฝงตะวันตก บาง

ปะกง ปตตานี) 

2.2 โครงการป 2562 วางผังระบายน้ํา 6 แหง (ลุมน้ําปาสัก ปง ชี มูล โขง กก) 

3. โครงการประเมินผลผังรวมจังหวัด จํานวน 2 จังหวัด   

4. โครงการสํารวจและจัดทําขอมูลทางกายภาพการผังเมืองดวยระบบสารสนเทศภูมศาสตร (GIS) และ

จัดทําขอมูลการใชประโยชนอาคาร มาตราสวน 1: 4,000 ในบริเวณพ้ืนที่นอกชุมชนระดับเทศบาล จํานวน 24 

จังหวัด 

5. โครงการปรับปรุงแผนท่ีและจัดทําขอมูลการใชประโยชนอาคารดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 

มาตราสวน 1: 4,000 จํานวน 10 จังหวัด 

6. โครงการจัดทําขอมูลการใชประโยชนอาคารดวยระบบสารสนเทศภูมศาสตร (GIS) มาตราสวน 1: 

4,000 จํานวน 42 จังหวัด 

7. โครงการจัดทําเกณฑและมาตรฐานงานประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณและสิ่งแวดลอมผัง

เมืองรวมจังหวัด 1 รายการ 

จากการสัมภาษณ กรมพัฒนาที่ดิน ขางตนสามารถเปนหนวยงานชวยเหลือในสวนของขอมูลการใช

ประโยชนที่ดินในภาพรวมของประเทศได แตไมสามารถเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการในการปฏิบัติ หรือ

ประเมินผล เนื่องจากไมตรงกับพันธกิจหลักของหนวยงาน และตองการขอมูลอัตราการเติบโตของประชากรใน

ภาพรวมของประเทศจากฐานขอมูลที่เชื่อถือได โดยเสนอใหสํานักงานสถิติแหงชาติ เปนผูสนับสนุนดานขอมูล

เพ่ือคํานวนหาอัตราสวนการใชที่ดินตอการเติบโตของประชากร อีกทั้งหนวยงานของกรมพัฒนาที่ดินยังขาด

แคลนบุคลากรที่มีองคความรูเฉพาะดานเกี่ยวกับประชากรศาสตร โดยกรมพัฒนาที่ดินมีการดําเนินงานที่

สอดคลองกับแนวทางการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่สะทอนไปยังตัวชี้วัด 4 แนวทาง คือ  

1. การใชขอมูลจากภาพถายดาวเทียมในการจัดเก็บขอมูลระดับจังหวัด  

2. การวางแผนการใชประโยชนที่ดินระดับจังหวัดใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 

3. วางแผนและบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมใหสอดคลองกับการตั้งถิ่นฐานของประชากร

อยางมีสวนรวม และบูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน 

4. การใชขอมูลจากภาพถายดาวเทียมในการจัดเก็บขอมูลระดับจังหวัดและมีโครงการในการ

ดําเนินงานตามตัวชี้วัดทั้งสิ้น 7 โครงการ 

โดยมีโครงการ/ แผนงาน ที่สนับสนุน SDGs 11 ไดแก  

1. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาพถายออรโธสีจากภาพ ดาวเทียมมาตรสวน 1: 10,000 

2. การสํารวจและจัดทําแผนที่สภาพการใชที่ดินมาตราสวน 1: 25,000  

3. แผนการใชที่ดินระดับจังหวัด ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 จังหวัด ไดแก ตลาด ตาก 

สระแกว สงขลา และมุกดาหาร 
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4. วางแผนการใช ท่ีดินเพ่ือฟนฟูพื้นที่ลุมน้ําวิกฤต ในระดับพ้ืนที่ลุมน้ําหลัก ชายฝงทะเล

ตะวันออก และแมกลอง รวมถึงแผนลุมน้ําสาขาที่ราบแมน้ําเจาพระยา ลุมน้ําสาขาบึง

บอระเพ็ด และลุมน้ําสาขาหวยกระเสียว 

3.2 ตัวชี้วัดระดับสากลที่ 11.3.2 สัดสวนของเมืองที่มีโครงสรางจากการมีสวนรวมโดยตรงของ

ภาคประชาสังคมในการวางแผนและการจัดการซึ่งดําเนินการเปนประจํา และเปนประชาธิปไตย 

ตัวชี้วัดที่ 11.3.2 สัดสวนของเมืองที่มีโครงสรางจากการมีสวนรวมโดยตรง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

มีความคิดเห็นวาปจจุบันประชาชนในพ้ืนที่มีสวนรวมในกระบวนการจัดทําผังเมืองที่มากกวาอดีต แตการมีสวน

รวมยังอยูในระดับเบ้ืองตนเม่ือเทียบกับประเทศท่ีพัฒนาแลว ซึ่งหากอางอิงจากตัวชี้วัดดังกลาว การมีสวนรวม

ที่เปนประชาธิปไตย ยังมีความไมแนชัดในการทํางาน ถึงกระนั้นก็สามารถตอบเปาประสงคที่ 11.3 ในเรื่องของ

การวางแผนและบริหารจัดการ การตั้งถ่ินฐานของมนุษยได โดยมีรายละเอียดดังนี ้

เปาประสงคนี้มีรายละเอียดที่เก่ียวของอยูในยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรท่ี 5 คือ ยุทธศาสตร

ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยในประเด็นที่ 4 การพัฒนาพ้ืนท่ีเมือง 

ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประกอบดวย 

4.1 จัดทําแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรม รวมถึง

พ้ืนที่อนุรักษตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอยางเปนเอกภาพ 

4.1.1 จัดทําและพัฒนาระบบการเชื่อมโยง จัดการ และวิเคราะห ขอมูลขนาดใหญ (Big Data 

Management and Analytics) เพ่ือการจัดทําแผนผังภูมินิเวศระดับประเทศ รวมถึงสนับสนุนการบริหาร

จัดการตามศักยภาพของภูมินิเวศ 

4.1.2 จัดทําแผนผังภูมินิเวศ (Ecological Spatial Plan) ของพ้ืนที่ตามเกณฑและมาตรฐานการ

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และการจัดการสิ่งแวดลอม รวมถึงการกําหนดเขตพื้นที่แนวกันชน (Green Belt and 

Buffer Zone) 

4.1.3 จัดทําผังเมืองและชนบท ตามเกณฑมาตรฐานและองคประกอบของผังเมืองรวมดานการ

ใชประโยชนที่ดิน คมนาคมขนสง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

4.1.4 จัดทําแผนผังพื้นที่เขตเกษตรเศรษฐกิจ (Agro-Economic Zone) และแผนที่เกษตรเพื่อ

การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) เพ่ือใชในการพัฒนาการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย 

4.1.5 จัดทําผังพ้ืนที่อุตสาหกรรมตามเกณฑมาตรฐานตลอดจนตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศ 

สวนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ก็มีประเด็นที่

เก่ียวของกับเปาประสงคและตัวชี้วัดดังกลาวเชนกัน คือ ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ี

เศรษฐกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

(1) เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสูภูมิภาคอยางทั่วถึงมากขึ้น 

(2) เพ่ือพัฒนาเมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยูสําหรับคนทุกกลุม 
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(3) เพ่ือพัฒนาและฟนฟูพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักใหขยายตัวอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และเพิ่ม

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

(4) เพ่ือพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหมใหสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและการพัฒนา

ในพ้ืนที่อยางยั่งยืน 

สถานภาพการดําเนินการ 

ภาครัฐ:  

 กรมโยธาธิการและผังเมือง ใหขอมูลวาการมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนเมืองนั้นมีเพ่ิมขึ้น

มากหากเปรียบเทียบกับอดีต โดยเฉพาะพ้ืนที่ท่ีจะมีโครงการขนาดใหญเขามาในพื้นที่นั้น ๆ ประชาชนสวน

ใหญในพ้ืนที่จะมีความตื่นตัวมากขึ้น และใหความรวมมือมากกวาอดีตทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ หาก

จะคํานวณจํานวนเมืองที่มีการมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนเมืองนั้น กรมโยธาธิการจะมีการ

ดําเนินการจัดใหมีการมีสวนรวมของประชาชนในระดับผังเมืองรวมเมือง ผังเมืองรวมจังหวัดในทุกผังท่ีจัดทํา 

อีกทั้งยังมีแผนนโยบายการจัดทําผังอําเภอ จากการนอมรับของยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 โดยเนนการมีสวนรวมในกระบวนการทําผังมากกวาเดิมที่ยึดถือจาก 

(ราง) พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 [ขอมูลจากการสัมภาษณ คุณพจนีย ขจรปรีดานนท, รักษาการที่

ปรึกษาทางดานผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 26 เมษายน 2562]  

 อาจจะเห็นไดวา การมีสวนรวมเชิงรูปแบบ หนวยงานสามารถทําไดในจํานวนมากกวาตามที่กฎหมาย

กําหนด แตอยางไรก็ตามในเชิงเนื้อหาของการมีสวนรวม ไดแก วิธีการ ข้ันตอน และกลุมคนที่เขามามีสวนรวม 

ควรมีการปฏบิัติใหสอดคลองกับหลักสากลมากขึ้น  

 กรมพัฒนาที่ดิน ไมมีพันธกิจที่เกี่ยวของกับการวางแผนและจัดการการใชที่ดิน ที่มีภาคประชาสังคม

เขามามีสวนรวมโดยกรมพัฒนาที่ดินยินดีขอเปนหนวยงานสนับสนุน [ขอมูลจากการสัมภาษณ คุณนันทพล 

หนองหารพิทักษ, ผูอํานวยการกลุมนโยบายและวางแผนการใชประโยชนที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 7 พฤษภาคม 

2562]  

ภาคเอกชน:  

 บริษัท ขอนแกนพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จํากัด ในประเด็นการมีสวนรวมของทุกภาคสวน และหลักการ

หลักในการพัฒนาเมือง โดยหนวยงานจะมี Platform สําหรับผูมีสวนไดสวยเสียในแตละภาคสวน ซึ่งการ

พัฒนาหรือจุดหมายปลายทาง คือ หลักการมีสวนรวมในการพัฒนาเมืองของจังหวัดขอนแกน  

การมีสวนรวม คือ กระบวนการรับฟงความคิดเห็น เชน การสื่อสารท่ีงาน “Smart City Expo” โดยผู

มีสวยไดสวนเสียของจังหวัดขอนแกน ไดแก 1) องคกรเอกชนที่ไมหวังผลกําไร (NGOs) 2) ภาครัฐ 3) ภาค

ประชาสังคม (Civil Society) ที่มาแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็นกันเพ่ือขับเคลื่อนจังหวัดขอนแกน ซึ่ง

การมีสวนรวมนี้ยังอยูในระยะเริ่มตน ขอนแกนพัฒนาเมืองมีแผนที่จะเพิ่ม Platform ในการเขาถึงประชาชนได
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งายมากขึ้น และลดการพ่ึงพาภาครัฐ ผลักดัน Creative governance และ Creative activist ทําใหภาค

ประชาชนสามารถนําความรู และความคิดใหม ๆ มาเสนอตอภาครัฐ  

โครงการท่ีสนับสนุนการมีสวนรวม เชน การทํางานรวมกับ บริษัท มหาชุมชน จํากัด (Mayday) ซึ่ง

เปนภาคเอกชนใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนาเมืองในเฉพาะเรื่อง เนื่องจากเปนองคกรท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

และมีการทํางานที่รวดเร็วกวา โดยโครงการออกแบบทําปายรถเมลนั้นจะมีการทํา Application ในอนาคต 

หลังจากนั้นกลุม Can Move ของจังหวัดขอนแกนจะเปนผูดําเนินการตอไป [ขอมูลจากการสัมภาษณ คุณ

ศุภกร ศิริสุนทร, นักออกแบบและที่ปรึกษาเทศบาลนครขอนแกน 23 มีนาคม 2562] 

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จํากัด หลักในการพัฒนาเมืองมีหลักการท่ีสําคัญ คือ CO-UPICS/ UPIG 

(การรวมมือกันระหวางภาครัฐ เอกชน ทองถิ่น และมหาวิทยาลัย) โดยที่มาของภูเก็ตพัฒนาเมืองเกิดจากกลุม

เอกชนที่มีปญหารวมกัน (common point) ไดแก การขนสง พลังงาน การทองเที่ยว Smart City และปญหา

เชิงโครงสราง ไดแก  

 อํานาจทองถ่ินไมเบ็ดเสร็จ 

 ปญหางบประมาณไมคืนทองถ่ิน  

 นโยบายของหนวยงานทองถิ่นขาดความตอเนื่อง  

 ทําใหทองถ่ินแกไขปญหาไมได และไมสอดคลองในเชิงพัฒนา  

การมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยจะมีการรวมกันของผูนําเมืองที่เปนบุคคลที่มีความนาเชื่อถือ โดยมี

จุดยืนไมรวมทางการเมือง เพื่อรวมหุน และชวยกันระดมความคิด (brainstorm) เพ่ือหาจุดปญหาที่มีรวมกัน 

(common point) 4 ดาน  

โดยการตั้งจัดบริษัทนั้นใชวิธีการ Public Hearing ในพื้นที่ภูเก็ต 3 อําเภอ โดยเปนฐานขอมูลยืนยัน

จุดปญหารวมกัน เพื่อนําปญหานี้ลงพื้นที่พบปะและพูดคุยกับผูนํา เพ่ือระดมทุนในรูปแบบหุน (หุนละ 4 ลาน

บาท) จากผูมีสวนไดสวนเสีย (นายทุน) ผูนําชุมชน และนายกเทศมนตร ี

ทํางานโดยประสานงานกับภาครัฐ โดย ภูเก็ตพัฒนาเมือง มีผูใหความรวมมือในการดําเนินงาน 

(Partner) หลัก คือ สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ซึ่งเปนหนวยงานที่พิจารณาเกณฑการทําเมือง

ชาญฉลาด (smart city) ทําหนาที่เปน กลุมคณะทํางานที่ระดมความคิด (THINK TANK) ขอมูลกายภาพ

เก่ียวกับเมือง (GIS, 3D Drone, Infrastructure) โดยสวนมากการมีสวนรวมกับทุกหนวยงาน จะทําในเชิง

ขอมูลและการใหความรวมมือ [ขอมูลจากการสัมภาษณ คุณนทฤทธิ์ เพชรานนท, บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง 

จํากัด 25 มีนาคม 2562] 

ภาคประชาสังคม:  

ภาคประชาสังคมที่ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนที่ ในการพัฒนาเมืองอีกหลาย

ภาคสวน อาทิสมาคมการผังเมืองไทย ที่มีการผลักดันการจัดตั้งบริษัทพัฒนาเมืองเพ่ือเพ่ิมการมีสวนรวมของ

ประชาชนในพ้ืนที่ โดยเนนกระบวนการรวมมือของทองถ่ินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จากเครือขายสังคมของพ้ืนที่นั้น ๆ 

โดยสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และสํานักงานสงเสริมการจัด
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ประชุมและนิทรรศการ รวมกันขับเคลื่อนไมซ (MICE) 20 จังหวัด ซึ่งโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม 

(SG-ABC) มีแผนความรวมมือกับเทศบาลขนาดใหญในหัวเมืองหลักและบริษัทพัฒนาเมืองตาง ๆ จัดทํากฎบัตร

จํานวน 14 เมือง ประกอบดวย เมืองหาดใหญ จังหวัดสงขลา เมืองสุราษฎรธานี เมืองกระบี่ เมืองเบตง จังหวัด

ยะลา เมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนนทบุรี จังหวัด

อุบลราชธานี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเชียงราย จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก สวน 6 

เมืองที่ดําเนินการจัดทํากฎบัตรไปแลว ประกอบดวย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครสวรรค 

จังหวัดเชียงใหม จังหวัดระยอง และเมืองปาตอง จังหวัดภูเก็ต 

โครงการมีความมุ งเนนให เกิดความรวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ

สถาบันการศึกษา เพื่อรวมกันสรางเปาหมายรวม (common goal) มองสูอนาคต มีการกําหนดมิติใหมในการ

พัฒนา (new dimension) สรางเครือขายทางสังคม (social networks) สรางการพัฒนาเมืองรูปแบบใหม 

(new development platform) โดยใชขอตกลงรวมกันของสังคมนั้น ๆ (social collaboration) เ พ่ือ

ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของทองถ่ิน (local economy)  

ลูกโซ กิจกรรมเศรษฐกิจเติมประชากรเขามายัง พ้ืนที่ของไมซ  (MICE) ไดแก  กิจกรรมการ

ประชุมสัมมนา (Meeting) การทองเที่ยวท่ีเปนรางวัล (Incentive) การประชุมนานาชาติ (Convention) การ

จัดแสดงนิทรรศการ (Exhibition) การจัดกิจกรรมขนาดใหญ ผลลัพธที่ไดทําใหประชาชนภายในพื้นที่มีความ

ตื่นตัว และเห็นพลังที่แทจริงของทองถิ่น ในการพัฒนาตนเองและเปลี่ยนแปลง และยกระดับเศรษฐกิจทองถิ่น 

(ที่มา: http://www.thansettakij.com/content/401535?fbclid=IwAR0DUUi4UB8Pcm8amXTfaDIc8y 

O1XMWUcRjBxQIvrlpaVTZVc-XjoEOwNF4) 

4. เปาประสงคท่ี 11.4  เสริมสรางความพยายามในการปกปองคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทาง

ธรรมชาติของโลก  

 

โดยเปาประสงคที่ 11.4 นั้นจากที่ประชุมตัวชี้วัดแหงชาติครั้งที่ 3 ไดมีการแกไขใหสอดคลองกับบริบท

ของประเทศไทยคือ “เสริมความพยายามท่ีจะปกปองคุมครองแหลงมรดกทางวัฒนธรรม แหลงมรดกทาง

ธรรมชาติ และแหลงมรดกโลกของประเทศไทย” 

 โดยในเปาประสงคที่ 11.4 นี้ มีตัวชี้วัดระดับสากลท้ังสิ้น 1 ตัวชี้วัด จากการประชุมตัวชี้วัดแหงชาติ 

ครั้งที่ 3 ไดมีการขอปรับแกตัวชี้วัดจากเดิมที่มี 1 ตัวชี้วัด สรุปแลวจึงมีทั้งสิ้น 1 ตัวชี้วัด 

ซึ่งบริบทของประเทศไทยมีหนวยงานที่รับผิดชอบในเปาประสงคนี้ 2 หนวยงานหลัก ไดแก กรม

อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กับ สํานักงาน

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยไดมีการเสนอเพิ่มหนวยงานสนับขอมูลตัวชี้วัด 2 หนวยงาน

คือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (อปท.) กระทรวงมหาดไทย และ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย

มีการขอแกไขตัวชี้วัดเปน  
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ตัวชี้วัดบริบทไทยที่ 11.4.1 คาใชจายรวมของภาครัฐและภาคเอกชนในการดําเนินงานเพ่ือการปกปอง 

คุมครอง อนุรักษและฟนฟูแหลงมรดกทางวัฒนธรรม แหลงมรดกทางธรรมชาติ แหลงมรดกแบบผสมแหลง

มรดกโลก (ที่ขึ้นทะเบียนกับศูนยมรดกโลก) ในทุกระดับ ทั้งในระดับระเทศ ระดับภูมิภาค ระดับทองถิ่น/

เทศบาล รวมถึงคาใชจายในการระดมเงินทุนจากภาคเอกชนภาคประชาชน องคกรเอกชนที่ไมหวังผลกาไร 

(NGOs) และผูสนับสนุนจากภาคสวนตาง ๆ (รวมไมเปนตัวเงิน) 

ตัวชี้วัดระดับสากลที่ 11.4.1 การใชจายรวม (ภาครัฐและภาคเอกชน) ตอหัวที่มีการใชจายในเรื่องการ

สงวน การปองกัน และการอนุรักษวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ จําแนกตามประเภทมรดก (ทาง

วัฒนธรรมทางธรรมชาติ ผสมผสาน การกาหนดโดยศูนยมรดกโลก) ระดับของรัฐบาล (ประเทศ ภูมิภาคและ

ทองถิ่น/ เทศบาล) ประเภทการใชจาย (คาใชจายในการดําเนินงาน/ คาใชจายในการลงทุน)และประเภทการ

ระดมเงินทุนจากภาคเอกชน (การบริจาคเปนสิ่งของ ภาคเอกชนที่ไมหวังผลกําไร และผูสนับสนุน) 

ตัวชี้วัดที่ 11.4.1 จากการเขาไปสัมภาษณ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดมีขอมูล

รายจายงบประจําปในการดําเนินงาน โดยจะมีคาใชจายเก่ียวกับบุคลากรในหนวยงาน พ.ศ. 2562 จะมี

คาใชจายเฉลี่ยที่ 178.68 ตอคน หากเมื่อไมรวมคาใชจายที่เก่ียวกับบุคลากรจะมีรายจายอยูที่ 98.22 บาทตอ

คน (ท่ีมา: ผูวิจัย คํานวนจาก แผนการใชจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมอุทยานแหงชาติ สัตว

ปา และพันธุพืช) โดยขอมูลที่ไดอาจไมตอบตัวชี้วัดเนื่องจาก มรดกโลกทางธรรมชาติในประเทศไทยไมไดตั้งอยู

ในพ้ืนที่เมืองอีกทั้งยังไมไดรับการติดตอจากหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องของมรดกโลกทางวัฒนธรรม จึง

ทําใหตัวชี้วัดนี้ไมอาจตอบเปาประสงคที่ 11.4 ในเรื่องการเสริมสรางความพยายามในการปกปองคุมครอง

มรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติของโลก โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

ในยุทธศาสตรชาติ 20 ป มีประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 คือ ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ในประเด็นที่ 4 การพัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กลาวคือ 

4.1 จัดทําแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม รวมถึง

พ้ืนที่อนุรักษตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอยางเปนเอกภาพ 

4.1.1 จัดทําและพัฒนาระบบการเชื่อมโยง จัดการ และวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data 

Management and Analytics) เพ่ือการจัดทาแผนผังภูมินิเวศระดับประเทศ รวมถึงสนับสนุนการบริหาร

จัดการตามศักยภาพของภูมินิเวศ 

4.1.2 จัดทําแผนผังภูมินิเวศ (Ecological Spatial Plan) ของพ้ืนที่ตามเกณฑและมาตรฐานการ

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และการจัดการสิ่งแวดลอม รวมถึงการกําหนดเขตพื้นที่แนวกันชน (Green Belt and 

Buffer Zone) 

4.1.3 จัดทําผังเมืองและชนบท ตามเกณฑมาตรฐานและองคประกอบของผังเมืองรวมดานการใช

ประโยชนที่ดิน คมนาคมขนสง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
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4.1.4 จัดทําแผนผังพ้ืนที่เขตเกษตรเศรษฐกิจ (Agro-Economic Zone) และแผนที่เกษตรเพ่ือ

การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) เพ่ือใชในการพัฒนาการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย 

4.1.5 จัดทําผังพ้ืนที่อุตสาหกรรมตามเกณฑมาตรฐานตลอดจนตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ก็มีประเด็นที่

เก่ียวของในยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

(1) เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสูภูมิภาคอยางทั่วถึงมากขึ้น 

(2) เพ่ือพัฒนาเมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยูสําหรับคนทุกกลุม 

(3) เพ่ือพัฒนาและฟนฟูพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักใหขยายตัวอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และเพิ่ม

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

(4) เพ่ือพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหมใหสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและการพัฒนา

ในพ้ืนที่อยางยั่งยืน 

สถานภาพการดําเนินการ 

ภาครัฐ:  

1) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กลาววาคาใชจายรวมในการจัดการมรดกทางธรรมชาติ

ของโลกในประเทศไทยทั้งหมดที่มีอยูนั้นมีการรวบรวมคาใชจายทั้งหมดจากรายงานประจําป แตตองมีการคัด

แยกงบประมาณของมรดกทางธรรมชาติแตละประเภท เพื่อแสดงใหเห็นถึงความแตกตางของประเภทตาง ๆ 

อีกทั้งกองการตางประเทศท่ีมีหนาที่รับผิดชอบในการดูแลพ้ืนที่มรดกโลกของไทยนั้น ใหมุมมองวามรดกโลก

ของประเทศไทยไมไดตั้งอยูในพ้ืนท่ีเมือง ดังนั้นหากใชตัวชี้วัดนี้จะทําใหเกิดความไมสมเหตุสมผลในการ

ประเมินผลความพยายามที่จะอนุรักษณมรดกทางธรรมชาติของโลกภายในเมือง       

โดยมีงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามแผนงานดังนี ้

1.  แผนงานบุคลากรภาครัฐ     5,343,786,500 บาท 

2. แผนงานพื้นฐาน      3,879,235,600 บาท 

2.1 แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถ  

ในการแขงขันของประเทศ     208,192,20 บาท 

2.2 แผนงานพื้นฐานดานการจัดการน้ําและสราง  

การเติบโตบนคุณภาพชีวิตรที่เปนมิตร     3,671,043,400 บาท 

3. แผนงานยุทธศาสตร      1,640,186,900 บาท 

3.1 แผนงานยุทธสาศตรสรางความมั่นคงและลดความ 

เหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม   16,730,000 บาท 

3.2 แผนงานยุทธศาสตรรัดระบบอนุรักษ ฟนฟู และปองกัน 

การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ    1,600,643,200 บาท 
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3.3 แผนงานยุทธศาตรจัดการผลระทบการเปลี่ยนแปลง 

สภาวะภูมิอากาศ      22,813,700 บาท 

4. แผนงานบูรณาการ       1,003,556,800 บาท     

4.1 แผนงานบูรณาการสรางรายไดจากการทองเที่ยว 

 กีฬา และวัฒนธรรม         63,599,500 บาท 

4.2 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม   9,243,400 บาท 

4.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค   813,713,900 บาท 

4.4 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  117,000,000 บาท 

ดังนั้นคาใชจายตอหัวของคาใชจายเก่ียวกับมรดกทางธรรมชาติของโลกโดยหนวยงานภาครัฐนั้น หาก

รวมคาใชจายเก่ียวกับบุคลากรในหนวยงาน พ.ศ. 2562 จะมีคาใชจายตอหัวอยูที่ 178.68 บาทตอคน หากไม

รวมงบประมาณเก่ียวกับคาบุคลากร จะมีรายจายตอหัวอยูที่ 98.22 บาทตอคน (โดยขอมูลจากกรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และปรับปรุงโดยผูวิจัย) แตอยางไรก็ตามตัวเลขนี้วิเคราะหเปนจํานวนจาก

หนวยงานรัฐเทานั้น  

มรดกโลกทางธรรมชาติของไทย กลาวไดวาคือ พ้ืนที่ที่ไดรับการรับรองจาก UNESCO ในประเทศไทย

มี 2 แหง คือเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญ-หวยขาแขง และ ปาดงพญาเย็น-เขาใหญ สวนมรดกทางธรรมชาติ

ของโลก คือ ทุกสิ่งที่เปนธรรมชาติของโลก โดยหนวยงานที่รับผิดชอบยังมีความเขาใจที่ไมแนชัดกับประเด็นนี้ 

[ขอมูลจากการสัมภาษณ คุณสุนีย ศักดิ์เสือ, ผูอํานวยการสวนมรดกโลกทางธรรมชาติ 24 เมษายน 2562] 

2) สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ไมไดตอบรับการสัมภาษณจากหนวยงาน  

ประชาสังคม : 

 สําหรับภาคประชาสังคมที่มีการดําเนินงานเก่ียวเนื่องกับพื้นที่ในเมืองเชิงวัฒนธรรมนั้น ในประเทศ

ไทยมีกลุมที่ชื่อวา “บานนางเลิ้ง” โดยเปนกลุมที่มีเปาหมายในการฟนฟูความเปนเมือง และอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมในยานนางเลิ้ง ผานการนําศิลปะมาประสานใหคนในชุมชนออกมามีสวนรวมในการอนุรักษ

พ้ืนที่ชุมชน ผานการชักชวนใหเยาวชนมาสรางผลงานศิลปะในพื้นที่ และมีความพยายามสงเสริมละครชาตรี 

ตลาดนางเลิ้ง บานนราศิลป ศาลาเฉลิมธานีผานการทองเที่ยวในพ้ืนท่ี ซึ่งในปจจุบันมีโครงการที่เปลี่ยนอาคาร

เกาใหกลายเปนพ้ืนที่สาธารณะและศูนยการเรียนรู โดยโครงการที่ชื่อวา Bangkok 1899 ที่ไดรับทุนสนับสนุน

โดยมูลนิธิร็อคก้ีเฟลเลอร (Rockefeller Foundation) และกองทุนฟอรด มอเตอร คัมปะนี เปนการ

เปลี่ยนแปลงอาคารเกา คือ บานเจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี แตยังคงอนุรักษสภาพใหเหมือนเดิม และเพ่ิมพ้ืนที่

ใหประชาชนทั่วไปสามารถเขามาในบานได โดยมีบทบาทเปนศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนทางดานสังคมและ

วัฒนธรรม ซึ่งประกอบดวยที่พักสําหรับศิลปนนานาชาติ “Na Café” พื้นที่สรางสรรคที่มาในรูปแบบของราน

กาแฟเพ่ือสังคม พ้ืนที่สวนสาธารณะ พ้ืนที่สําหรับจัดนิทรรศการและการเปนตนแบบในดานความยั่งยืน และ

อีกโครงการที่ตั้งอยูดานหลัง คือ ศูนยการเรียนรูฟอรดเพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอม หรือ Ford Resource and 
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Engagement Center จากความรวมมือระหวางกองทุนฟอรด มอเตอร คัมปะนี และหนวยงานเอ็นจีโอหลาย 

ๆ องคกร (ที่มา: Chaophaya for all   https://readthecloud.co/bangkok-1899/) 

หมายเหตุ จากที่ประชุมตัวชี้วัดแหงชาติครั้งที่ 3 ไดมีการแกไขตัวชี้วัดใหสอดคลองกับประเทศไทย 

กลาวคือในบริบทสากลใหมีการคํานวณ “คาใชจายรวมทั้งภาครัฐและเอกชนเฉลี่ยตอหัวตอการใชจายในการ

สงวน ปองกันและอนุรักษวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ จําแนกตามประเภทมรดก (ทางวัฒนธรรมทาง

ธรรมชาติ ผสมผสาน การกําหนดโดยศูนยมรดกโลก) ระดับของรัฐบาล (ประเทศ ภูมิภาคและทองถิ่น/

เทศบาล) ประเภทการใชจาย (คาใชจายในการดําเนินงาน/ คาใชจายในการลงทุน) และประเภทการระดม

เงินทุนจากภาคเอกชน (การบริจาคเปนสิ่งของ ภาคเอกชนท่ีไมหวังผลกําไร และผูสนับสนุน)” ในขณะที่บริบท

ประเทศไทย “คาใชจายรวมของภาครัฐและภาคเอกชนในการดําเนินงานเพ่ือการปกปอง คุมครอง อนุรักษ

และฟนฟูแหลงมรดกทางวัฒนธรรม แหลงมรดกทางธรรมชาติ แหลงมรดกแบบผสมแหลงมรดกโลก (ท่ีขึ้น

ทะเบียนกับศูนยมรดกโลก) ในทุกระดับ ทั้งในระดับระเทศ ระดับภูมิภาค ระดับทองถิ่น/ เทศบาล รวมถึง

คาใชจายในการระดมเงินทุนจากภาคเอกชนภาคประชาชน องคกรเอกชนที่ไมหวังผลกาไร (NGOs) และ

ผูสนับสนุนจากภาคสวนตาง ๆ (รวมไมเปนตัวเงิน)”  ไดกําหนดใหไมตองใชคาใชจายเฉลี่ยตอหัวในการใชจาย

ทั้งหมด และมีการเพ่ิมการดําเนินการที่ไมรวมเปนเม็ดเงิน หากพิจารณาถึงขอมูลที่มี ซึ่งทางทีมวิจัยไดมีการ

คํานวณคาใชจายออกมาเปนรายหัวจากขอมูลขางตน หากแตผลจากการคํานวณเปนผลท่ีไดมาจากขอมูลเพียง

ดานเดียว ไมไดคํานวณรายไดของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเอกชนที่ไมหวังผลกําไร ในบริบทของสากล ถามอง

ในมุมมองของบริบทตัวชี้วัดของประเทศไทยจะมีการทําไดงายกวาเพราะไมตองมีการคํานวณคาเฉลี่ยตอหัว 

เพียงแตการเขาถึงขอมูลดานการใชจายของเอกชนและคาใชจาย ภาคเอกชนท่ีไมแสวงผลกําไรที่ไมเปนตัวเงิน 

จึงเปนไปไดยากในการเก็บขอมูล เพ่ือนําไปวิเคราะหตัวชี้วัดดังกลาว 

 

5. เปาประสงคท่ี 11.5  ภายในป ค.ศ. 2030 ลดจํานวนผูเสียชีวิตจํานวนคนท่ีไดรับผลกระทบอยางมี

นัยสําคัญและลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจทางตรงอันเกิดจากภัยพิบัติ รวมถึงภัยพิบัติเกี่ยวกับน้ําลง

จํานวนมากโดยเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ และใหความสําคัญกับการคุมครอง

คนยากจนและผูท่ีอยูในสถานการณเปราะบาง 

 

โดยเปาประสงคที่ 11.5 นั้นจากที่ประชุมตัวชี้วัดแหงชาติครั้งที่ 3 ไดมีการแกไขใหสอดคลองกับบริบท

ของประเทศไทยคือ “ลดจํานวนการตายและจํานวนคนที่ไดรับผลกระทบและลดการสูญเสียโดยตรงทาง

เศรษฐกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของโลกที่เกิดจากภัยพิบัติ (ภัยแลง, อุทกภัย, วาตภัย, 

อัคคีภัย,แผนดินไหวและสึนามิ และดินโคลนถลม) ซึ่งรวมถึงภัยพิบัติที่เก่ียวกับน้ํา โดยมุงเปาปกปองคนจนและ

คนที่อยูในสถานการณที่เปราะบาง ภายในป 2573” 
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เปาประสงคที่ 11.5 มี 2 ตัวชี้วัดในเปาประสงค โดยมีหนวยงานที่ทําหนาที่ขับเคลื่อนคือ กรมปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยเปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก  

5.1 ตัวชี้วัดระดับสากลที่ 11.5.1 จํานวนผูเสียชีวิต ผูสูญหาย และผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ 

ตอประชากร 100,000 คน 

จากแผนยุทธศาสตรชาติ  20 ป  ยุทธศาสตรที่  5 ประเด็นที่  3 มีการกลาว ถึงในการ เ พ่ิม

ประสิทธิภาพ  บูรณาการ พัฒนาและปรับปรุง และเสริมสรางความสามารถของประชาชน ในการเตรียมการ

รับมือกับภัยพิบัติ 

โดยตัวชี้วัดสากลที่ 11.5.1 นี้ในบริบทประเทศไทย ทางกรมปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยไดมีการ

ดําเนินงานที่สอดคลองกับ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแหงชาติฉบับท่ี 12 กรอบเซน

ได  

ในยุทธศาสตรชาติ 20 ป มีประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 คือ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งอยูในประเด็นที่ 3 สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 

กลาวคือ 

  (1) มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติ และผลกระทบที่เก่ียวของกับ

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศลงรอยละ 50 จากกรณีปกติ 

  (2) พัฒนาระบบฐานขอมูล การคาดการณสภาพภูมิอากาศและระบบเตือนภัยลวงหนาที่รวดเร็ว

แมนยําและมีประสิทธิภาพ 

  (3) เพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันและลดผลกระทบท้ังในเชิงโครงสรางและไมใชเชิงโครงสรางเพื่อ

เตรียมรับมือกับพิบัติภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เหมาะสมกับแตละภูมิสังคมของประเทศ เชน 

การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานการกักเก็บและสํารองน้ําอยางยั่งยืน การจัดการองคความรูเพ่ือลด

ผลกระทบและสรางความปลอดภัยอยางยั่งยืน (Resilience) และการใชมาตรการผังเมือง เปนตน  

  (4) พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบ โดยคํานึงถึงปจจัยการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศในระยะยาว  

  (5) บูรณาการประเด็นดานการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในกระบวนการจัดทําแผนราย

สาขา มีการดําเนินการและติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง 

  (6) เสริมสรางขีดความสามารถของประชาชน ชุมชน และเมืองในการรับมือและปรับตัวตอ

ผลกระทบจากพิบัติภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

รวมทั้งประเด็นที่ 5 เรื่องการพัฒนาความมั่นคงน้ํา พลังงาน และเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม คือ 

จัดระบบการจัดการน้ําในภาวะวิกฤติ ใหสามารถลดสูญเสีย ความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกิดจากน้ํา (Disaster 

Related to Water เชน น้ําทวม น้ําแลง น้ําเสียในทางน้ํา) ตามหลักวิชาการใหอยูในขอบเขตที่ควบคุม (เมือง 
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นอกเขต พ้ืนที่ลุมต่ํา พ้ืนที่ในคันก้ันน้ํา ความสูง ชวงเวลา) ที่มีประสิทธิภาพ โดยแบงตามลักษณะของแตละ

พ้ืนที่ได และสามารถฟนตัวไดในเวลาอันสั้น (Resilience) โดยจัดพื้นที่พักน้ํา เก็บกักน้ํา และทางน้ําหลากที่

เหมาะสมตามความสําคัญ (ตามลักษณะเมือง นอกเขตพื้นที่ลุมต่ํา พ้ืนที่ในคันก้ันน้ํา ระดับน้ําสูง-ต่ํา เมื่อน้ํา

ทวม) พรอมระบบติดตาม เตือนภัยอยางทันการณ ฟนฟูท่ีเหมาะสมตามความสําคัญ พรอมระบบติดตาม

ประเมิน (รายไดและคาเสียหาย จํานวนผูเสียชีวิต ความสูญเสียลดลง ฟนฟูสภาพเดิมหรือดีกวาเดิม การชดเชย

การเดินทางขนสงทางน้ํา พลังงานจากน้ํา) การแจงเตือนภัย ฟนฟูชดเชยที่เหมาะสม รวมศึกษาความเสียหาย

กรณีภัยแลง และมีแผนรองรับตามแผนการใชประโยชนท่ีดินในอนาคต  

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตรที่ 4 การ

เติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนแนวทางการพัฒนาที่มีความสําคัญสูงและสามารถ

ผลักดันสูการปฏิบัตินั้น มีประเด็นในหัวขอยอยที่ 3.6 การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติเพื่อให

เกิดความเสียหายนอยที่สุดและนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี ้

3.6.1 บูรณาการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเขาสูกระบวนการวางแผน 

3.6.2 เสริมสรางขีดความสามารถในการเตรียมความพรอมและการรับมือภัยพิบัต ิ

3.6.3 พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน 

3.6.4 พัฒนาระบบการฟนฟูบูรณะหลังการเกิดภัย 

3.6.5 สงเสริมองคความรูดานการจัดการภัยพิบัต ิ

สถานภาพการดําเนินการ 

ภาครัฐ : 

เพ่ือบรรลุเปาประสงค ที่ 11.5 ในการลดจํานวนผูเสียชีวิตที่ไดผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยไดมีการเก็บ

ขอมูลแคผูขอรับเงินชวยเหลือสําหรับการเสียชีวิต อันมีเหตุเกิดจากภัยพิบัติเทานั้น โดยไมไดมีการเก็บขอมูล

จํานวนผูสูญหายและจํานวนผูไดรับผลกระทบ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

โดยตัวชี้วัดสากลที่ 11.5.1 นี้ทางกรมปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยไดมีการดําเนินงานที่สอดคลอง

กับ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 12 กรอบเซนได เพ่ือบรรลุ

เปาประสงค ที่ 11.5 ในการลดจํานวนผูเสียชีวิตที่ไดผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยไดมีการเก็บขอมูลแคผูขอรับ

เงินชวยเหลือสําหรับการเสียชีวิต อันมีเหตุเกิดจากภัยพิบัติเทานั้น โดยไมไดมีการเก็บขอมูลจํานวนผูสูญหาย

และจํานวนผูไดรับผลกระทบ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย มีการเก็บขอมูลเกี่ยวกับจํานวนผูเสียชีวิต จํานวนผูสูญหาย 

จํานวนผูไดรับผลกระทบ เฉพาะในชวงเวลาท่ีมีประกาศสาธารณะภัยนั้น ๆ จนกวาจะมีการประกาศจบ

สาธารณะภัย ดังนั้นจํานวนผูเสียชีวิตหลังจากเกิดประกาศปดเหตุการณสาธารณะภัยใด ๆ แลวจึงไมไดมีการ

จัดเก็บขอมูลไว แตขอมูลชุดนี้จะมีการเก็บรวบรวมเฉพาะจํานวนที่ไดรับการแจงเพ่ือเบิกงบประมาณเพ่ือ

บรรเทาสาธารณะภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังเทานั้น ทําใหสถิติตอ 100,000 คน มีขอมูลที่จัดทําได และ
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สามารถนําขอมูลไปวิเคราะหตอได และเม่ือเกิดภัยพิบัติท่ีมีความรุนแรงมาก อาจจะมีการขอขยายความ

ชวยเหลือไดจากกระทรวงสาธารณสุข [กรมปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย (สัมภาษณ) 24 เมษายน 2562] 

 ผูวิจัยจึงไดคาํนวนจํานวนผูเสียชีวิตจากกรมปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยที่จัดเก็บเมื่อประกาศภัย

ตามการเก็บรวบรวมเฉพาะจํานวนที่ไดรับการแจงเพ่ือเบิกงบประมาณเพ่ือบรรเทาสาธารณะภัยตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง ที่มีจํานวนผูเสียชีวิตจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2560 จํานวน 196 คน โดยไดมีเงินอุดหนุนเพื่อ

ชวยเหลือครอบครัวผูเสียชีวิตในการจัดทําศพ จํานวนศพละ 25,000 บาท โดยเมื่อคํานวณตอประชากร 

100,000 คนนั้นจะมีคา 0.00196 ตามภาพที่ 6 อยางไรก็ตามตัวเลขที่วิเคราะหนี้ไมไดรวมผูสูญหาย และผู

ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ เนื่องจากไมไดการเก็บและติดตามรวบรวมขอมูลหลังประกาศภัย  

 

ภาพที่:  6 จํานวนผูเสียชีวิตจากภัยพิบัติ 

 

ที่มา: ผูวิจัยปรับปรุงขอมูลจากรายการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณชดใชเงินทดลองราชการ เพ่ือชวยเหลือ

ผูประสบภัยพิบัติกรณฉีุกเฉิน ปงบประมาณ 2557 - 2560 ,กรมปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 

 

5.2 ตัวชี้วัดระดับสากลที่ 11.5.2 การสูญเสียทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากภัยพิบตัิโดยตรง ตอ 

GDP ของโลก รวมทั้งความเสียหายที่เกิดกับโครงสรางพื้นฐานและขัดขวางการบริการขั้นพื้นฐานท่ีสําคัญ

อื่น ๆ อันเนื่องมาจากภัยพิบัต ิ

ตัวชี้วัดสากลที่ 11.5.2 ในบริบทของประเทศไทยทางกรมปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย ไมไดมีการ

จัดเก็บขอมูลการสูญเสียเชิงเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ แตกําลังมีโครงการศึกษาในเรื่อง การสูญเสียทาง
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เศรษฐกิจ โดยการดําเนินงานมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในยุทธศาสตรท่ี 5 ประเด็นที่ 3 ซึ่งใน

ตัวชี้วัดนี้การดําเนินงานอาจไมตอบเปาประสงคที่ 11.5 ในเรื่องการลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจทางตรงอัน

เกิดจากภัยพิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 

ในยุทธศาสตรชาติ 20 ป มีประเด็นในยุทธศาสตรที่ 5 คือ ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ในประเด็นที่ 3 สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพ

ภูมิอากาศ กลาวคือ 

3.2 มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบท่ีเกี่ยวของกับการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศลง รอยละ 50 จากกรณีปกต ิ

3.2.1 พัฒนาระบบฐานขอมูล การคาดการณสภาพภูมิอากาศและระบบเตือนภัยลวงหนาที่

รวดเร็วแมนยําและมีประสิทธิภาพ 

3.2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการปองกันและลดผลกระทบทั้งในเชิงโครงสรางและไมใชโครงสรางเพ่ือ

เตรียมรับมือกับพิบัติภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เหมาะสมกับแตละภูมิสังคมของประเทศ เชน 

การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานการกักเก็บและสํารองน้ําอยางยั่งยืนการจัดการองคความรู เพ่ือลด

ผลกระทบและสรางความปลอดภัยอยางยั่งยืน (Resilience) และการใชมาตรการผังเมือง เปนตน 

3.2.3 พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบ โดยคาํนึงถึงปจจัยการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศในระยะยาว 

3.2.4 บูรณาการประเด็นดานการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในกระบวนการจัดทําแผน

รายสาขา มีการดําเนินการและติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง 

3.2.5 เสริมสรางขีดความสามารถของประชาชน ชุมชน และเมืองในการรับมือและปรับตัวตอ

ผลกระทบจากพิบัติภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

ในประเด็นที่ 5 ดานการพัฒนาความม่ันคงน้ํา พลังงาน และเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมนั้น มี

รายละเอียด คือ 

5.1.8 จัดระบบการจัดการน้ําในภาวะวิกฤติ ใหสามารถลดการสูญเสีย ความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกิด

จากน้ํา (Disaster Related to Water เชน น้ําทวม น้ําแลง น้ําเสียในทางน้ํา) ตามหลักวิชาการใหอยู ใน

ขอบเขตที่ควบคมุ (เมือง นอกเขต พ้ืนที่ลุมตํ่า พ้ืนที่ในคันก้ันน้ํา ความสูง ชวงเวลา) ที่มีประสิทธิภาพ โดยแบง

ตามลักษณะของแตละพื้นที่ได และสามารถฟนตัวไดในเวลาอันสัน้ (Resilience) โดยจัดพ้ืนที่พักน้ํา เก็บกักน้ํา 

และทางน้ําหลากท่ีเหมาะสมตามความสําคัญ (ตามลักษณะเมือง นอกเขตพ้ืนที่ลุมต่ํา พื้นที่ในคันก้ันน้ํา ระดับ

น้ําสูง-ต่ํา เมื่อน้ําทวม) พรอมระบบติดตาม เตือนภัยอยางทันการณ ฟนฟูที่เหมาะสมตามความสําคัญ พรอม

ระบบติดตามประเมิน (รายไดและคาเสียหาย จํานวนผูเสียชีวิต ความสูญเสียลดลง ฟนฟูสภาพเดิมหรือดี

กวาเดิม การชดเชยการเดินทางขนสงทางน้ํา พลังงานจากน้ํา) การแจงเตือนภัย ฟนฟูชดเชยที่เหมาะสม รวม

ศึกษาความเสียหายกรณีภัยแลง และมีแผนรองรับตามแผนการใชประโยชนทีดินในอนาคต 
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ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตรที่ 4 การ

เติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนแนวทางการพัฒนาที่มีความสําคัญสูงและสามารถ

ผลักดันสูการปฏิบัติ ในหัวขอยอยที่ 3.6 คือ การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภยัพิบัติเพื่อใหเกิดความ

เสียหายนอยท่ีสุดและนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบดวย 

 3.6.1 บูรณาการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเขาสูกระบวนการวางแผน 

 3.6.2 เสริมสรางขีดความสามารถในการเตรียมความพรอมและการรับมือภัยพิบัต ิ

 3.6.3 พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน 

 3.6.4 พัฒนาระบบการฟนฟูบูรณะหลังการเกิดภัย 

 3.6.5 สงเสริมองคความรูดานการจัดการภัยพิบัต ิ

สถานภาพการดําเนินการ 

ภาครัฐ:  

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยไมมีการจัดเก็บขอมูลการสูญเสียทางเศรษฐกิจ โครงสราง

พ้ืนฐาน และบริการขั้นพ้ืนฐานอื่น ๆ เนื่องจากมีหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของดําเนินการอยู ไดแก สํานักงานสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงพาณิชย และจังหวัดนั้น ๆ และไมใชภาระหนาที่ในขอบเขต

การรับผิดชอบของกรมกรมปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยโดยตรง 

สวนในประเด็นเรื่อง "การสูญเสียทางเศรษฐกิจ" ยังคงอยูในชวงกําลังศึกษาโดยคณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และจะสามารถเขาถึงขอมูลไดภายในเดือนมกราคม ป 2563 นี้  

โดยทางกรมปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยไมมีระเบียบการดูแลคนยากจน และกลุมเปราะบางที่

อาจไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติโดยเสนอวาขอมูลสวนนี้ตองเขาไปขอสัมภาษณที่กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษยเพ่ิมเติม [ขอมูลจากการสัมภาษณ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 24 

เมษายน 2562] 

ซึ่งจากการเขาไปสัมภาษณ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดกลาวไว

วา การดูแลคนยากจนและกลุมเปราะบาง ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยมีระเบียบใน

การดูแลและชวยเหลือคนกลุมนี้ซึ่งปจจุบันกําลังอยูในการดําเนินการรวบรวมขอมูลเพื่อจัดสงขอมูลลงในศูนย

ขอมูลขาวสารของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย [คุณอุษณี กังวารจิตต. รองปลัดกระทรวง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (สัมภาษณ) 4 มิถุนายน 2562] 

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเชิงวิชาการที่ชวยใหบรรลุเปาหมายที่ 11.5.2 ไดแก โครงการเมืองชายฝงทะเล

ที่มีความเสี่ยง (CCaR): การเสริมสรางศักยภาพการปรับตัวสําหรับการจัดการการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศใน

มหานครชายฝง กรณีศึกษา: เมืองแวนคูเวอร ลากอส มะนิลา และกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

  มีจุดประสงคเพ่ือพัฒนาฐานความรูและเพ่ิมความสามารถของเมืองใหประสบความสําเร็จในการ

ปรับตัว และความจําเปนในการรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของระดับน้ําทะเลในบริบทของการเติบโตของเมืองและการพัฒนา งานวิจัยนี้มี ดร. อานนท 
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สนิทวงศ ณ อยุธยา ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน): 

GISTDA เปนหัวหนาโครงการวิจัย และ ผศ. ดร. วิจิตรบุษบา มารมย คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผัง

เมือง ม.ธรรมศาสตร เปนหัวหนาทีมวิจัยกรุงเทพฯ โดยไดรับทุนสนับสนุนจาก ศูนยพัฒนาการวิจัยระหวาง

ประเทศ แหงประเทศแคนาดา รวมกับสภาวิจัยของแคนาดาอีก 3 แหง ไดแก สถาบันวิจัยสุขภาพแคนาดา 

สภาวิจัยวิทยาศาสตรธรรมชาติและวิศวกรรมแหงประเทศแคนาดา และ สภาวิจัยสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตรแหงประเทศแคนาดา 

ในบริเวณพ้ืนที่ชายฝง และลุมแมน้ําของเมืองใหญ เนนโดยการเติบโตของประชากรอยางรวดเร็ว และ

ปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพอนามัย และวัฒนธรรม ในปจจุบันมีความเปราะบางมากขึ้น เนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซึ่งโครงการ CCaR จะใชวิธีการแบบสหวิทยาการที่เก่ียวของกับธรรมชาติ วิศวกรรม 

สังคม การเมือง เศรษฐกิจและวิทยาศาสตรสุขภาพ ถูกสรางข้ึนและเปนพันธมิตรกับโปรแกรมชั้นนํา: เริ่มจาก; 

การวิจัยแบบบูรณาการในความเสี่ยงของภัยพิบัติ และโครงการอ่ืนของแคนาดาและประเทศอื่น ๆ ในเมืองที่

เลือก (กรุงเทพฯ ลากอส มะนิลา และแวนคูเวอร) จะมีชวงของภูมิอากาศ มีลักษณะทางวัฒนธรรม สังคม 

เศรษฐกิจ ; เปนตัวแทนของเมืองอ่ืน ๆ และใหโอกาสดานการวิจัยที่เพ่ิมข้ึนผานความพยายามอยางตอเนื่อง 

ผลลัพธท่ีไดเปนองคความรูแบบบูรณาการในการปรับตัวใหเขากับภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง และ

ยุทธศาสตรการลดความเสี่ยงท่ีเกิดจากภัยพิบัติ และ สภาพเศรษฐกิจและสังคม ทางดานสุขภาพรวมอยูดวยกัน

เชิงบูรณาการ และมีโมเดลตนแบบในการพัฒนา ทดสอบและประมวลผลฐานความรูเชิงปฏิบัติ และเพ่ือเพิ่ม

จํานวนคนท้ังหนวยงานการศึกษาหรือผูปฏิบัติผานองคความรู และการแปล การปฏิบัติการและสิ่งที่ตามมาใน

งานชิ้นนี้พรอมกับผูรวมงานจะมีผลสัมฤทธิ์คือการถายโอนความรูและเสริมสรางศักยภาพของชุมชนชนใน

ประเทศแคนาดา แอฟริกา และในเอเชีย ผลลัพธของ CCaR จะรวมไปถึงการเพ่ิมความสามารถในการรับมือ

และลดความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน การวางแผนที่ดีจะชวยทําใหเมืองปลอดภัยมากข้ึน และ ลดผลกระทบจากดาน

เศรษฐกิจเชนเดียวกับการลดผลกระทบจากภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง 

หัวขอสําคัญของงานวิจัยมี 6 หัวขอสําคัญ ดังนี ้

1. การอธิบายลักษณะของความเปราะบางและความเสี่ยง หลักสําคัญในการหัวขอนี้อยูที่ ตัวคน 

สุขภาพ เศรษฐกิจ และยุทธศาสตรการตอบสนองตอการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ความสามารถ

ในการฟนตัว การประกันภัย 

2. การอธิบายลักษณะของภัยพิบัติ ภัยพิบัติจะดูในเรื่อง พายุไซโคลน ไตฝุน ความเร็วลม จํานวน

น้ําฝน น้ําทวม และการ เพ่ิมขึ้นของน้ําทะเลตามแนวชายฝง 

3. เขาใจในกระบวนการตัดสินใจ ทําความเขาใจเก่ียวกับการตัดสินใจในหลักธรรมาภิบาลและปจจัย

ทางดาน สังคม และเศรษฐกิจ 

4. แบบจําลองระบบการประเมินความเสี่ยงของเมือง เปนการประเมินความเสี่ยงและออกแบบโมเดล

เพ่ือจําลองเหตุการณที่มีพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร โดยมีผูเชี่ยวชาญทางดานธรรมชาติและทางสงัคมเขามารวม
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มือ ซึ่งอาศัยปจจัยทางดานการเมือง สังคม เศรษฐกิจมาชี้นําใหประชาชนเริ่มตระหนักถึงการรูจักปกปองตัวเอง

จากภัยธรรมชาติ 

5. กลยุทธการตอบสนองนําไปสูการปฏิบัติตามฐานความรู เรียนรูจากบทเรียนในอดีตเพ่ือตระหนักถึง

การปรับตัวของเมือง กลยุทธการตอบสนองจะมุงเนนที่การปองกันภัยพิบัติ ผานการลดความเสี่ยง รวมไปถึงกล

ยุทธในการชวยเหลือและฟนฟู ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนเสมือนเครื่องมีชี้วัดระดับความสามารถของการปรับตัวของ

เมืองชายฝงในเอเชียและแอฟริกา 

6. แลกเปลี่ยนองคความรูและเสริมสรางศักยภาพ การแลกเปลี่ยนองคความรูเปนสิ่งที่เริ่มทําตั้งแตตน

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและไดแลกเปลี่ยนความรูจากผูมีสวนไดสวนเสียตอนักวิจัย และในทางกลับกันเชนกัน 

 

6. เปาประสงคท่ี 11.6 ภายในป ค.ศ. 2030 ลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของเมืองตอหัว รวมถึงการให

ความสําคัญกับคุณภาพอากาศ และการบริหารจัดการขยะชุมชนและของเสียอื่น 

 

เปาประสงคที่  11.6 โดยในตัวชี้วัดที่ 11.6.1 มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดทําตัวชี้วัดหลักอยู 5 

หนวยงาน คือ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม โดยมี องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) เปนหนวยงานสนับสนุนขอมูลตัวชี้วัด ในสวนของ

ตัวชี้วัดที่ 11.6.2 มีกรมควบคุมมลพิษเปนหนวยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดบริบทไทยที่ 11.6.1 “รอยละของขยะที่เกิดข้ึนไดถูกกําจัดอยางถูกตอง” 

ตัวชี้วัดบริบทไทยที่  11.6.2 “รอยละวันที่ จํานวนฝุนละออง PM10 ในเขตเมืองอยู ในเกณฑ

มาตรฐาน.”  

6.1 ตัวชี้วัดระดับสากลที่ 11.6.1 สัดสวนของขยะในเขตเมืองที่มีการจัดเก็บเปนประจําและปลอย

ของเสียขั้นสุดทายอยางเพียงพอโดยคํานึงถึงของเสียทั้งหมดที่เกิดจากเมือง 

ในตัวชี้วัดท่ี 11.6.1 กรมควบคุมมลพิษไดกลาวถึง สถานการณการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของ

เสียอันตราย และรายงานสถานการณและผลการดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งทั้งสองหนวยงานได

ดําเนินงานที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 เพ่ือให

สอดคลองกับเปาประสงคที่ 11.6 ในเรื่องการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในเมือง และการใหความสําคัญกับ

คุณภาพอากาศและการบริหารจัดการของเสียชุมชนโดยมีขอมูลดังนี ้

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป มีประเด็นในยุทธศาสตรที่ 5 คือ ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ประเด็นที่ 4 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศ ในหัวขอยอยที่ 4.3 การจัดการมลพิษ ขยะ น้ําเสียและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ใหเปนไปตาม

มาตรฐานสากลและคามาตรฐานสากลรอยละ 100 ในพ้ืนที่เปาหมาย ดังนี ้
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4.3.1 ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งแวดลอมของประเทศตามมาตรฐานสากล และบังคับใชมาตรฐาน

สิ่งแวดลอม ดานดิน น้ํา อากาศ ปาไม สัตวปา และความหลากหลายทางชีวภาพ กับทุกภาคสวนอยางเครงครัด 

4.3.2 ขจัดมลพิษและแกไขฟนฟูผลกระทบสิ่งแวดลอมดาน ดิน น้ํา อากาศ ปาไม สัตวปา และความ

หลากหลายทางชีวภาพ อันเกิดจากโครงการพัฒนาประเทศดานตาง ๆ 

4.3.3 พัฒนาและใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อลดมลพิษ และผลกระทบสิ่งแวดลอม 

4.3.4 กําหนดเปาหมายการจัดการขยะตั้งแตตนทางดวยเปาหมาย 3R (Reduce Reuse Recycle) 

และไมมีหลุมฝงกลบขยะในประเทศอยางนอยรอยละ 100 ในพ้ืนที่เปาหมาย 

4.3.5 จัดตั้งองคกรท่ีมีหนาที่กํากับดูแลการจัดการขยะและมลพิษอยางเปนระบบทั้งประเทศ ทั้งนี้ให

ดําเนินการในพ้ืนที่ของเมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามขอ 4.2 เปนอยางนอย 

โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 

การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนแนวทางการพัฒนาที่มีความสําคัญสูงและ

สามารถผลักดันสูการปฏิบัติปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม จัดทําผังเมืองที่คํานึงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมอยางสมดุล และยั่งยืน 

และในยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ การพัฒนาเมืองนั้น มีรายละเอียดในขอยอย 

(2) คือ การสงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองอยางมีบูรณาการภายใตการมีสวนรวมของสวนกลาง สวน

ทองถิ่น ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน ใชแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอยางครบวงจร ปรับปรุงการ

รวบรวมขยะ การคัดแยก การนํากลับมาใชประโยชน และจัดตั้งสถานที่จัดการขยะมูลฝอยรวมกันระหวาง

ชุมชน ตลอดจนรณรงคการใชน้ําอยางประหยัดเพ่ือชวยลดมลพิษทางน้ํา และเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน

ในเขตเมือง 

นอกจากนี้ในตัวชี้วัดท่ี 11.6.1 ยังมีกรมอนามัยเปนหนวยงานรับผิดชอบรวมกันกับกรมควบคุมมลพิษ

โดยกรมอนามัยไดแผนยุทธศาสตรของกรมอนามัยในการดูแลสิ่งแวดลอมโดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. ยุทธศาสตรชาติวาดวยแผนยุทธศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2564  

ประเด็นยุทธศาสตร: สรางความรวมมือพหุภาคีและองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามแนวทาง

ประชารัฐ 

เปาประสงคยุทธศาสตร: มีความรวมมือระหวางประชาชน ชุมชน ทองถ่ิน และภาคีเครือขาย 

ภาครัฐภาคเอกชนในการดําเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอมตามแนวทางประชารัฐ และประชาชนชุมชนตระหนักรู

และสามารถจัดการปญหาอนามัยสิ่งแวดลอมไดดวยตนเอง 

กลยุทธ: เสริมสรางศกัยภาพชุมชนในการเฝาระวังและจัดการปญหาอนามัยสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัด: จํานวนชุมชนที่เขามามีสวนรวมกับหนวยงานภาครัฐในการดําเนินงานดานอนามัย

สิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปฐาน 2559 และจํานวนชุมชนที่มีศักยภาพสามารถจัดการปญหาอนามัย

สิ่งแวดลอมไดเอง 
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2. ยุทธศาสตรกรมอนามัยวาดวยการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม พ.ศ 2560 - 

2564  

ประเด็นยุทธศาสตร: สรางความเขมแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดลอมชุมชนอยางยั่งยืน 

เปาประสงคยุทธศาสตร: ชุมชนมีความเขมแข็งดานอนามัยสิ่งแวดลอมชุมชน 

ตัวชี้วัด: ตําบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมชุมชนอยางนอย 1 ชุมชน (โดย

ป 2562 ครอบคลุมรอยละ 60 ของตําบลท้ังหมด 7,255 ตําบล) 

โดยทางกรมอนามัยไดใชมิติ “ชุมชนเขมแข็ง” ในการขับเคลื่อนผานการดําเนินงานในเรื่องของ

สิ่งแวดลอมชุมชนที่ดี ลงไปปฏิบัติในระดับชุมชน ซึ่งรวมทุกมิติในเรื่องของสุขภาพ อนามัย ซึ่งขยะเปนสวนหนึ่ง

ของการจัดการเรื่องนี้ และยังชวยบรรลุเปาประสงคท่ี 11 อีกดวย มีรายละเอียดเพ่ิมเติม คอื  

สถานการณการดําเนินงานตามตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการภายใตแผนยุทธศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม

ขอมูลผลการดําเนินงานปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการระยะครึ่งแผนยุทธศาสตร โดยผลการดําเนินงานของ

กรมอนามัยตามตัวชี้วัดที่ผานมา พบวาป 2560 ตําบลมีชุมชนท่ีมีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม

ชุมชน (Active community) 1,545 ตําบล จากเปาหมาย 1,000 ตําบล ในป 2561 ตําบลมีชุมชนที่มีศักยภาพ

ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมชุมชนจํานวน 3,867 ตําบล คิดเปนรอยละ 53.3 จากเปาหมายรอยละ 50 ใน

ป 2562 ตําบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมชุมชนจํานวน 4,296 ตําบลคิดเปนรอยละ 

50.92 จากเปาหมายรอยละ 60 (ขอมูลกรมอนามัย ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562) 

กรมอนามัยมีกระบวนการหลักที่สําคัญในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเมืองและชุมชนใหบรรลุตาม

ตัวชี้วัด ดังนี ้

1. การพัฒนามาตรฐานกระบวนการการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยการ

พัฒนาระบบรองรับมาตรฐานคุณภาพอนามัยสิ่งแวดลอมสําหรับองคกรการปกครองสวนทองถ่ิน (EHA) 

2. การสนับสนุนการดําเนินงานในการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ การติดตาม กํากับการ

ดําเนินงาน และสนับสนุนงานพัฒนาเมืองและชุมชนเขมแข็งดานอนามัยสิ่งแวดลอม 

3. การเสริมสรางศกัยภาพบุคลากร ผูนําชุมชน แกนนําชุมชน อสม ดานอนามัยสิ่งแวดลอม 

4. การดําเนินงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอนามัยสิ่งแวดลอมชุมชนที่เอื้อตอการมี

สุขภาพที่ด ี 

[ขอมูลจากการสัมภาษณ นายแพทยดนัย ธีวันดา, กรมอนามัย 8 กรกฎาคม 2562] 

สถานภาพการดําเนินการ 

ภาครัฐ :  

กรมควบคุมมลพิษ เสนอเปลี่ยนตัวชี้วัดเปน รอยละของขยะที่เกิดขึ้นไดถูกกําจัดอยางถูกตอง ณ ที่

ประชุมตัวชี้วัดแหงชาติครั้งที่ 3 โดยป 2561 มีการกําจัดและใชประโยชนขยะประมาณรอยละ 78.8 ของขยะ

ทั้งประเทศ [ขอมูลจากการสัมภาษณ กรมควบคุมมลพิษ  24 เมษายน 2562] 
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แตจากรายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย ในป 2560 มีปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด 27.37 

ลานตัน สามารถกําจัดไดอยางถูกตอง 11.69 ลานตัน โดยมีการนําขยะกลับไปใชใหมอยูที่ 8.51 ลานตัน ตอมา

ภายในป 2561 มีจํานวนขยะที่เกิดข้ึนทั้งสิ้น 27.82 ลานตัน แตการจัดการขยะมูฝอยมีแนวโนมที่ดีข้ึนขยะมูล

ฝอยชุมชนไดถูกคัดแยก แลวนํามาใชประโยชน 9.58 ลานตัน โดยมีขยะที่ถูกกําจัดอยางถูกตอง 10.88 ลานตัน 

ซึ่งเมื่อนํามาเทียบสัดสวนแลวในรายงานสรุปสถานการณมลพิษของปะเทศไทย จะมีการกําจัดและใชประโยชน

จากขยะประมาณรอยละ 73 ซึงเกิดความคลาดเคลื่อนจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ 

ทั้งนี้ยังมีเรื่องของ ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมที่เขาสูระบบจัดการท้ังหมด 22.02 ลานตัน ในป 

2561 ซึ่งลดลงจากป 2560 ลงไปรอยละ 33 โดยในป 2560 มีปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เขาสูระบบทั้งหมด 

32.95 ลานตัน โดยแยกเปนกากอุตสาหกรรมที่ไมเปนอันตราย 20.82 ลานตัน ซึ่งมีการนํากลับมาใชประโยชน

ดวยการเผาเพ่ือผลิตเปนพลังงานไฟฟาในปริมาณ 7.2 ลานตัน สําหรับกากอุตสาหกรรมอันตรายมีปริมาณ 1.2 

ลานตัน 

ประเด็นถัดมา คือ ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อในป 2561 ลดลงจากป 2560 จาก 57,954 ตัน เปน 

55,497.22 ตัน (ลดลงรอยละ 4.2) เกิดจากโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิกเอกชน สถานพยาบาล

สัตว หองปฏิบัติการเชื้ออันตราย รวมกวา 38,235 แหง รอยละ 50 มาจากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง

สาธารณะสุข รอยละ 24 มาจากโรงพยาบาลและคลีนิคเอกชน มูลฝอยติดเชื้อไดรับการจัดการอยางถูกตอง 

49,897.86 ตัน รอยละ 89.91 โดยสวนใหญแลวจะมีการกําจัดโดยใชเตาเผาและการนึ่งฆาเชื้อดวยไอน้ําที่

สถานพยาบาล สําหรับสถานพยาบาลขนาดเล็กเปนการเก็บรวบรวมและขนสงไปยังโรงพยาบาลแมขายในการ

นําไปจัดการตอไป ซึ่งในปจจุบันคลินิกเอกชน คลินิกสัตว และโรงพยาบาลสัตว ยังไมมีระบบการรายงาน

สถานการณการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เปนระบบ (อางอิงจากเอกสาร สรุปรายสถานการณการดําเนินงาน จาก

กรมอนามัย)   

สําหรับในภาพรวมของประเทศไทยในเรื่องการกําจัดขยะนั้น โดยรวมถือวามีการกําจัดขยะที่มี

แนวโนมท่ีดีขึ้น ซึ่งทางกรมอนามัยไดมีการจัดทําแผนแมบทดานการปองกันและแกไขปญหามลพิษจากขยะ

และของเสียอันตรายระยะเวลา 20 ป (พ.ศ.2561-2580) สวนที่ตองเพ่ิมคือการปลูกฝงจิตสํานึกใหคนไทย

หลายภาคสวนใหมีความรูสามารถชวยคัดแยกขยะที่เกิดขึ้นภายในภาคครวัเรือนได 

โดยในตัวชี้วัดท่ี 11.6.1 ที่ไดกลาวถึงการจัดการขยะนั้น ประเทศไทยนั้นยังมีองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินที่มีการจัดการขยะที่ดี ซึ่งอาจจะมีการศึกษาพ้ืนท่ีพนัสนิคมนี้เปนกรณีศึกษาเก่ียวกับกระบวนการในการ

จัดการขยะเพ่ือขยายผลออกไปสูภาพรวมของประเทศได โดยมีรายละเอียดดังนี ้

พนัสนิคม เปน 1 ใน 1,000 เมืองระดับโลกที่มีคุณภาพชีวิตและสุขภาพคนเมืองดีใน พ.ศ. 2553 จาก

การคดัเลือกขององคกรอนามัยโลก (WHO) โดยอยูภายใตการปกครองสวนทองถ่ินแบบเทศบาลเมือง ใน พ.ศ. 

2555 เมืองพนัสนิคมไดรับเลือกใหเปนเทศบาลนาอยูยั่งยืนระดับประเทศ เนื่องจากจุดเริ่มตนที่สําคัญในการ

พัฒนาเมืองอยางยั่งยืน คือ ตนไม มีการเพ่ิมจํานวนสวนสาธารณะจาก 1 แหงเปน 14 แหง สวนประเด็นเรื่อง 

“ขยะ” จะมีการปรับขนาดถังขยะลดเหลือ 20 ลิตร และแบงตามสีออกเปน 3 ใบเพ่ือคัดแยกขยะ  



94 

94 
 

การสรางอาชีพท่ีมาจากความถนัดของคนในชุมชน คือ เครื่องจักรสาน ที่สามารถกระจายสินคาใหกับ

ชุมชนรอบขางได และตั้งเปาหมายใหพนัสนิคมเปนแหลงอาหาร และสังคมผูสูงอายุ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของ

คนในเมือง รวมทั้งเตรียมตัวใหพรอมตอ EEC โดยสังคมผูสูงอายุที่มีสุขภาพดีจะมีการสรางศูนยผูสูงวัยที่มีการ

ออกแบบเพ่ือรองรับคนทุกกลุมวัย (Universal Design) 

เมืองนาอยูในมุมมองของพนัสนิคม มีลักษณะสําคัญ 4 ขอ ไดแก 

1. เมืองอยูด ีมีความปลอดภัย ทํามาหากินเลี้ยงอาชีพได และเปนที่อยูอาศัยสําหรับคนทุกชนชั้น 

2. คนมีสุข นอกจากคนในเมืองจะอยูดีแลว สุขภาพก็ตองดีตามมาดวย 

3. เมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน มีระบบจัดการบริหารที่ดี เชน ขยะ บําบัดน้ําเสีย หรืออากาศ 

4. สภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอการอยูอาศยั ทั้งระบบน้ําประปา ไฟฟา หรือสถานที่พักผอน  

6.2 ตัวชี้วัดที ่11.6.2 รอยละจํานวนวันที่ฝุนละออง (PM2.5) ในเขตเมืองอยูในเกณฑมาตรฐาน 

ตัวชี้วัดท่ี 11.6.2 กรมควบคุมมลพิษไดจัดทําแผนแมบทดานการจัดการคุณภาพอากาศของประเทศ 

ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยมีกรอบแนวคิดกาสรางความสมดุลระหวางเศรษฐกิจ สังคม และ 

สิ่งแวดลอมเพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 และ แผนยุทธศาสตรชาติ 

20 ป โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป มีประเด็นที่เก่ียวของในยุทธศาสตรที่ 5 การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยในประเด็นที่ 4 การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศ หัวขอยอยที่  4.3 การจัดการมลพิษ ขยะ น้ําเสีย และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ใหเปนไปตาม

มาตรฐานสากลและคามาตรฐานสากล รอยละ 100 ในพ้ืนที่เปาหมาย ดังนี ้

4.3.1 ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งแวดลอมของประเทศตามมาตรฐานสากล และบังคับใชมาตรฐาน

สิ่งแวดลอม ดานดิน น้ํา อากาศ ปาไม สัตวปา และความหลากหลายทางชีวภาพ กับทุกภาคสวนอยางเครงครัด 

4.3.2 ขจัดมลพิษและแกไขฟนฟูผลกระทบสิ่งแวดลอมดาน ดิน น้ํา อากาศ ปาไม สัตวปา และความ

หลากหลายทางชีวภาพ อันเกิดจากโครงการพัฒนาประเทศดานตาง ๆ 

4.3.3 พัฒนาและใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อลดมลพิษ และผลกระทบสิง่แวดลอม 

4.3.4 กําหนดเปาหมายการจัดการขยะตั้งแตตนทางดวยเปาหมาย 3R (Reduce Reuse Recycle)

และไมมีหลุมฝงกลบขยะในประเทศอยางนอยรอยละ 100 ในพ้ืนที่เปาหมาย 

4.3.5 จัดตั้งองคกรท่ีมีหนาที่กํากับดูแลการจัดการขยะและมลพิษอยางเปนระบบทั้งประเทศ ทั้งนี้ให

ดําเนินการในพ้ืนที่ของเมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามขอ 4.2 เปนอยางนอย 

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ดานยุทธศาสตรที่ 4 การ

เติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนแนวทางการพัฒนาที่มีความสําคัญสูงและสามารถ

ผลักดันสูการปฏิบัติปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเมืองเพ่ือรองรับการเติบโตที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมจัดทําผังเมืองที่คํานึงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน และยังมี
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ในยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ การพัฒนาเมือง หัวขอยอยที่ (2) กลาวคือเปน

การสงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองอยางมีบูรณาการภายใตการมีสวนรวมของสวนกลาง สวนทองถ่ิน ภาค

ประชาสังคมและภาคเอกชน ใชแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอยางครบวงจร ปรับปรุงการรวบรวมขยะ การ

คัดแยก การนํากลับมาใชประโยชน และจัดตั้งสถานที่จัดการขยะมูลฝอยรวมกันระหวางชุมชน ตลอดจน

รณรงคการใชน้ําอยางประหยัดเพ่ือชวยลดมลพิษทางน้ํา และเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานในเขตเมือง 

สถานภาพดําเนินการ 

ภาครัฐ:  

 กรมควบคุมมลพิษ ไดเสนอเปลี่ยนตัวชี้วัดเปน รอยละวันที่จํานวนฝุนละออง PM10 ในเขตเมืองอยูใน

เกณฑมาตรฐาน โดยมีสถานีตรวจคุณภาพอากาศ 63 กระจายอยู 33 จังหวัดทั่วประเทศ และมีรอยละวันที่

จํานวนฝุน PM10 อยูในเขตเมืองในเกณฑมาตรฐาน ป 2559 รอยละ 97 ป 2560 รอยละ 99 และป 2561 

รอยละ 98 [ขอมูลจากการสัมภาษณ กรมควบคุมมลพิษ  24 เมษายน 2562] 

 จากรายงานสรุปสถานการณมลพิษของประเทศไทย ป 2561 ไดมีการกลาวถึง ฝุนละอองขนาด

เสนผาศูนยกลางไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมงอยูในชวง 2-303 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 

(คามาตรฐาน 120) คาเฉลี่ยรายปอยูในชวง 23-120 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร เฉลี่ยทั่วประเทศ 42 

ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร (คามาตรฐาน 50) โดยกรมควบคุมมลพิษไดมีการจัดทําแผนแมดานการจัดการ

คุณภาพอากาศของประเทศระยะ 20 ป (พ.ศ.2561-2580)  

หมายเหตุ จากการประชุมตัวชี้วัดแหงชาติครั้งที่ 3 กรมควบคุมมลพิษเสนอแกไข 2 ตัวชี้วัด ไดแก 

ตัวชี้วัดบริบทไทยท่ี 11.6.1 “รอยละของขยะที่เกิดข้ึนไดถูกกําจัดอยางถูกตอง” และ ตัวชี้วัดบริบทไทยท่ี 

11.6.2 “รอยละวันที่จํานวนฝุนละออง PM10 ในเขตเมืองอยูในเกณฑมาตรฐาน.” โดยวิเคราะหไดวาภาพรวม

ในประเทศไทย มีทิศทางเดียวกับตัวชี้วัดสากล ซึ่งกรมอนามัยไดจัดทําแผนแมบทดานการปองกันและแกไข

ปญหามลพิษจากขยะและของเสียอันตรายระยะเวลา 20 ป (พ.ศ.2561-2580) และกรมควบคุมมลพิษจัดทํา

แผนแมดานการจัดการคณุภาพอากาศของประเทศระยะ 20 ป (พ.ศ.2561-2580)  

 

7. เปาประสงคท่ี 11.7 ภายในป ค.ศ. 2030 จัดใหทุกคนสามารถเขาถึงพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียวที่

ปลอดภัยครอบคลุม และเขาถึงไดงายอยางทั่วถึงโดยเฉพาะสํา หรับผูหญิง เด็ก คนชรา และผูพิการ 

 

โดยเปาประสงคที่ 11.7 จากที่ประชุมตัวชี้วัดแหงชาติครั้งที่ 3 ไดมีการแกไขตัวชี้วัดใหสอดคลองกับ

บริบทของประเทศไทยคือ  

ตัวชี้วัดบริบทไทยที่ 11.7.1 “รอยละของพ้ืนท่ีสีเขียวตอการใชประโยชนพ้ืนท่ีทั้งหมด” 

ตัวชี้วัดบริบทไทยที่ 11.7.1.2 “รอยละพื้นที่สีเขียวประเภทบริการสาธารณะ (สวนสาธารณะ เปนตน) 

ตอการใชประโยชนพ้ืนที่ทั้งหมด” 
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เปาประสงคที่ 11.7 บริบทสากล มีตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด โดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบจัดทําตัวชี้วัดหลัก 

คือ กรมที่ดิน แตจากการไปสัมภาษณกรมที่ดิน ขอยินดีเปนหนวยงานสนับสนุนขอมูลตัวชี้วัด สําหรับตัวชี้วัดท่ี 

11.7.2 มีสํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมเปนหนวยงานรับผิดชอบจัดทําตัวชี้วัด และกระทรวง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนหนวยงานสนับสนุนขอมูลตัวชี้วัด ซึ่งจากที่ประชุมตัวชี้วัดแหงชาติ

ครั้งท่ี 3 ไดมีมติใหเพ่ิมตัวชี้วัดเปาประสงคในบริบทของไทยอีกหนึ่งตัวชี้วัด จึงทําใหเปาประสงคที่ 11.7 มี

ตัวชี้วัดทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดดังนี ้

7.1 ตัวชี้วัดที่ 11.7.1 สวนแบงเฉลี่ยของพื้นที่เมืองที่ถูกสรางขึ้นใหเปนสถานที่ที่ใชประโยชน

สาธารณะสําหรับทุกคน 

ตัวชี้วัดท่ี 11.7.1 กรมที่ดินเปนผูรับผิดชอบหลักซึ่งไมมีพันธกิจดูแลพ้ืนที่สีเขียว แตมีการเก็บขอมูล

และจัดทําหนังสือสําคัญที่หลวง (นสล.) สําหรับที่ดินสาธารณะทั้งของภาครัฐและภาคประชาชน จึงไมมีการ

ติดตามการใชประโยชนที่ดินหลังจากออกหนังสือสําคัญที่หลวงไปแลว ดังนั้นสําหรับขอบเขตพื้นที่สาธารณะไม

สามารถบอกไดวาพื้นที่สาธารณะนั้นนําไปใชประโยชนเปนพ้ืนที่สีเขียวหรือนําพื้นที่ไปใชประโยชนอยางอ่ืนซึ่ง 

อาจจะทําใหตัวชี้วัดนี้ไมสามารถตอบเปาประสงคที่ 11.7 ในดานของการจัดการใหทุกคนสามารถเขาถึงพ้ืนที่สี

เขียว พื้นที่สาธารณะ ที่ครอบคลุมและทั่วถึง ในดานของยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 

ประเด็นที่ 1 ในเรื่องของการพัฒนาเมืองท่ีควบคูไปกับการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่สีเขียว ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรท่ี 9 ในเรื่องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป มีประเด็นที่เก่ียวของในยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ในประเด็นที่ 1 สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

ดังนี้ 

1.4 เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหปกคลุมพ้ืนที่รอยละ 55 ของพ้ืนที่ประเทศ (ไดแก ปา

ธรรมชาติรอยละ 35 พื้นที่สวนปาใชประโยชนรอยละ 15 และพ้ืนที่พักผอนหยอนใจรอยละ 5) 

1.4.1 หยุดยั้งการบุกรุกทําลายและยึดคืนพื้นที่ปาที่ถูกบุกรุก โดยประยุกตใชเทคโนโลยีในการ

บริหารจัดการพ้ืนที่เสี่ยงตอการถูกบุกรุก พรอมทั้งใหมีการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่และมีการบูรณาการทุก

หนวยงานในการเฝาระวังและปองกันการบุกรุกปา 

1.4.2 สงเสริมการฟนฟูระบบนิเวศปาธรรมชาติที่เสื่อมโทรม พื้นท่ีปาอนุรักษตามกฎหมาย พ้ืนที่

ปาเสื่อมสภาพบนพ้ืนท่ีสูงชัน และพ้ืนที่แนวกันชน รวมถึงการสงเสริมการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและ

ชุมชน 

1.4.3 สงเสริมการใชประโยชนพ้ืนที่ตนน้ําที่เหมาะสมและไมเกิดผลกระทบ โดยกําหนดสิทธิชุมชน

เขาที่เขาไปใชประโยชนจากปานั้น จะตองคํานึงถึงความเปราะบางของระบบนิเวศ ขีดจํากัด และศักยภาพใน
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การฟนตัว เพ่ือใหชุมชนมีความรูสึกหวงแหน เกิดการอนุรักษทรัพยากรปาไม และมีการปลูกปาเพ่ิมขึ้น ตาม

หลักการผูไดรับประโยชนจากปาเปนผูดูแลปา 

1.4.4 สงเสริมปลูกปาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากปาปลูกแบบครบวงจร สรางกลไกหรือระบบ

ตัดฟนระยะยาวที่ถูกตองตามกฎหมาย สําหรับพื้นที่ที่อยูนอกเขตพ้ืนที่ปาไมและพื้นที่ของเอกชน โดยให

สามารถนํามาใชประโยชนควบคูกับการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสามารถระบุแหลงกําเนิดของไม และ

ปองกันการลักลอบนําไมออกจากปา สวมเปนไมถูกกฎหมาย 

1.4.5 สรางและพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพ่ือการพักผอนหยอนใจและการเรียนรูทางธรรมชาติ ในเขต

ชุมชนเมืองและชนบท เพ่ือใหประชาชนไดประโยชนและรูสึกใกลชิดธรรมชาติเพื่อใหเกิดความรูสึกหวงแหน 

เกิดการอนุรักษและไดรับความสุขจากทรัพยากรธรรมชาติ 

1.4.6 แกไขปญหาชุมชนที่ทํากินในเขตปา โดยเนนการใชประโยชนที่ไมเกิดผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมในรูปแบบคนอยูกับปาอยางยั่งยืน 

1.4.7 จัดทําแผนที่แนวเขตพื้นที่สีเขียว ที่เปนมาตรฐานเดียวกัน และจัดทําฐานขอมูลพ้ืนที่สีเขียว

รายจังหวัด 

1.4.8 สงเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่ปาชุมชนแบบมีสวนรวม 

1.4.9 สรางเครือขายภาคประชาชนทุกระดับอายุใหมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตรที่ 9 การ

พัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ การพัฒนาเมือง ระบุวา (1) พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองศูนยกลางของ

จังหวัดใหเปนเมืองนาอยู เพ่ือการใชงานของคนทุกกลุมในสังคมอยางเทาเทียม เอ้ือตอการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจและสังคมอยางมีสมดุล จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ที่มีคุณภาพและเพียงพอตอความ

ตองการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการสังคมที่ไดมาตรฐานรวมทั้งท่ีอยูอาศัย

ของผูมีรายไดนอยใหความสําคัญ ตอการผังเมือง การเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว และการดูแลความปลอดภัย ของ

ประชาชนท้ังจากอุบัติภัย อาชญากรรมและการจราจร 

สถานภาพการดําเนินการ 

ภาครัฐ: 

กรมที่ดิน มีพันธกิจในการออกเอกสารเกี่ยวกับท่ีดิน ตามมาตรา 8 กลาวคือ บรรดาที่ดินทั้งหลายอัน

เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน หรือเปนทรัพยสินของแผนดินนั้น ถาไมมีกฎหมายกําหนดไวเปน อยางอ่ืน ให

อธิบดีมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษา และดําเนินการคุมครอง ปองกันไดตามควรแกกรณี อํานาจหนาที่ดังวานี้ 

รัฐมนตรีจะมอบหมาย ใหทบวงการเมืองอ่ืนเปนผูใชก็ได 

ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน หรือใชเพ่ือประโยชนของแผนดิน

โดยเฉพาะ หรือเปนท่ีดินที่ไดหวง หามหรือสงวนไวตามความตองการของทบวงการเมืองอาจถูกถอนสภาพ 

หรือโอนไปเพ่ือใชประโยชนอยางอ่ืน หรือนําไปจัดเพ่ือประชาชน 
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ซึ่งพ้ืนที่สาธารณะ ไดแก หนังสือสําคัญที่หลวง (นสล.) โดยแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก  

1) หนังสือสําคัญที่หลวงที่ประชาชนใชประโยชน ใหทองถ่ินนั้น ๆ ที่ไดหนังสือสําคัญที่หลวงรับผิดชอบ

และใชประโยชนที่หลวงนั้นไดอยางอิสระ โดยหลังจากที่กรมที่ดินออกหนังสือไปใหก็ไมไดมีการติดตามผลตอไป

วาที่ดินแหงนั้นมีการนําไปใชประโยชนที่ดินอยางไร 

2) หนังสือสําคัญที่หลวงท่ีรัฐใชประโยชน โดยมีกรมธนารักษเปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

การจัดสรรที่ดินใหองคกรของรัฐอ่ืนใชประโยชน ซึ่งกรมที่ดินไมมีการติดตามผลการใชที่ดินที่มีหนังสือสําคัญที่

หลวงนั้น  

ดวยเหตุดังกลาวกรมที่ดินจึงเสนอใหหนวยงานที่รับผิดชอบเก่ียวกับการใชประโยชนที่ดิน รับหนาที่

เปนหนวยงานหลัก เชนกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยกรมที่ดินยินดีทําหนาที่เปนหนวยงานรอง หรือ

หนวยงานสนับสนุนขอมูล [ขอมูลจากการสัมภาษณ กรมที่ดิน 8 พฤษภาคม 2562] 

อีกทั้งยังมีขอเสนอแนะจากที่ประชุมตัวชี้วัดแหงชาติ ครั้งที่ 3 วา การเก็บขอมูลกลุมเปาหมาย

โดยเฉพาะผูหญิง เด็ก และผูสูงอายุและผูมีความบกพรองทางรางกายอาจดําเนินการเก็บขอมูลไปไดลําบาก 

ดังนั้นหนวยงานที่ดําเนินการเก็บขอมูลควรมีการพิจารณาการกําหนดขั้นตอนการดําเนินการเก็บ 

 หมายเหตุ จากที่ประชุมตัวชี้วัดแหงชาติครั้งท่ี 3 เสนอแกไขตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดบริบทไทยที่ 11.7.1 

เปน “รอยละของพ้ืนที่สีเขียวตอการใชประโยชนพ้ืนที่ทั้งหมด” และ ตัวชี้วัดบริบทไทยที่ 11.7.1.2 “รอยละ

พ้ืนที่สีเขียวประเภทบริการสาธารณะ (สวนสาธารณะ เปนตน) ตอการใชประโยชนพื้นที่ทั้งหมด” โดยกรมที่ดิน

ไมไดมีพันธกิจหลักในการดูแลพ้ืนที่สีเขียว และ ยังมีคํานิยามที่ยังไมแนชัดเพ่ือตอบตัวชี้วัด แตกรมโยธาธิการ

และผังเมืองอาจเปนหนวยงานท่ีสามารถตอบตัวชี้วัดดังกลาวได  

7.2 ตัวชี้วัดที่ 11.7.2 สัดสวนของผูตกเปนเหย่ือคุกคามทางรางกาย แยกตามอายุหรือเพศ 

สถานะภาพความพิการในชวง 12 เดือนท่ีผานมา 

สําหรับตัวชี้วัดที่  11.7.2 สํานักงานกิจการยุติธรรมไดมีการเก็บขอมูล การสํารวจขอมูลสถิติ

อาชญากรรมภาคประชาชน (Crime Victimization Surveys) โดยใชคําในการเก็บขอมูลวา การประทุษราย

ทางรางกาย โดยมีการแบงชั้นขอมูลในการเก็บเปนแยกตาม เพศและอายุ หากแตขอมูลไมไดลงไปสํารวจ

จัดเก็บทุกป และไมไดมีการเก็บขอมูลแยกตามสถานะความพิการ โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป มีประเด็นที่เชื่อมโยงกัน คือ ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรดานการสรางการ

เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ประเด็นที่ 1 สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

1.4 เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหปกคลุมพ้ืนที่รอยละ 55 ของพ้ืนที่ประเทศ (ไดแก ปา

ธรรมชาติรอยละ 35 พื้นที่สวนปาใชประโยชนรอยละ 15 และพ้ืนที่พักผอนหยอนใจรอยละ 5 

1.4.1 หยุดยั้งการบุกรุกทําลายและยึดคืนพื้นที่ปาที่ถูกบุกรุก โดยประยุกตใชเทคโนโลยีในการ

บริหารจัดการพ้ืนที่เสี่ยงตอการถูกบุกรุก พรอมทั้งใหมีการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่และมีการบูรณาการทุก

หนวยงานในการเฝาระวังและปองกันการบุกรุกปา 
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1.4.2 สงเสริมการฟนฟูระบบนิเวศปาธรรมชาติที่เสื่อมโทรม พื้นท่ีปาอนุรักษตามกฎหมาย พ้ืนที่

ปาเสื่อมสภาพบนพ้ืนท่ีสูงชัน และพ้ืนที่แนวกันชน รวมถึงการสงเสริมการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและ

ชุมชน 

1.4.3 สงเสริมการใชประโยชนพ้ืนที่ตนน้ําที่เหมาะสมและไมเกิดผลกระทบ โดยกําหนดสิทธิชุมชน

เขาที่เขาไปใชประโยชนจากปานั้น จะตองคํานึงถึงความเปราะบางของระบบนิเวศ ขีดจํากัด และศักยภาพใน

การฟนตัว เพ่ือใหชุมชนมีความรูสึกหวงแหน เกิดการอนุรักษทรัพยากรปาไม และมีการปลูกปาเพ่ิมขึ้น ตาม

หลักการผูไดรับประโยชนจากปาเปนผูดูแลปา 

1.4.4 สงเสริมการปลูกปาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากปาปลูกแบบครบวงจร สรางกลไกหรือ

ระบบตัดฟนระยะยาวที่ถูกตองตามกฎหมาย สําหรับพื้นที่ที่อยูนอกเขตพ้ืนที่ปาไมและพ้ืนที่ของเอกชน โดยให

สามารถนํามาใชประโยชนควบคูกับการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสามารถระบุแหลงกาเนิดของไม และ

ปองกันการลักลอบนําไมออกจากปา สวมเปนไมถูกกฎหมาย 

1.4.5 สรางและพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพ่ือการพักผอนหยอนใจและการเรียนรูทางธรรมชาติ ในเขต

ชุมชนเมืองและชนบท เพ่ือใหประชาชนไดประโยชนและรูสึกใกลชิดธรรมชาติเพื่อใหเกิดความรูสึกหวงแหน 

เกิดการอนุรักษและไดรับความสุขจากทรัพยากรธรรมชาติ 

1.4.6 แกไขปญหาชุมชนที่ทํากินในเขตปา โดยเนนการใชประโยชนที่ไมเกิดผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมในรูปแบบคนอยูกับปาอยางยั่งยืน 

1.4.7 จัดทําแผนที่แนวเขตพื้นท่ีสีเขียว ที่เปนมาตรฐานเดียวกันและจัดทําฐานขอมูลพื้นที่สีเขียว

รายจังหวัด 

1.4.8 สงเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่ปาชุมชนแบบมีสวนรวม 

1.4.9 สรางเครือขายภาคประชาชนทุกระดับอายุใหมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

ซึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในยุทธศาสตรที่ 9 การ

พัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ การพัฒนาเมือง ระบุวา (1) เปนการพัฒนาสภาพแวดลอมเมืองศูนยกลาง

ของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู เพื่อการใชงานของคนทุกกลุมในสังคมอยางเทาเทียม เอื้อตอการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจและสังคมอยางมีสมดุล จัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ที่มีคุณภาพและเพียงพอตอความ

ตองการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการสังคมที่ไดมาตรฐานรวมทั้งท่ีอยูอาศัย

ของผูมีรายไดนอยใหความสําคัญ ตอการผังเมือง การเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว และการดูแลความปลอดภัย ของ

ประชาชนท้ังจากอุบัติภัย อาชญากรรมและการจราจร 
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สถานภาพการดําเนินการ 

ภาครัฐ :  

สํานักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) ใชคํานิยามวา การคุกคามทางเพศ แตสําหรับ SDGs ใชคําวา ความ

รุนแรง (violent) อีกทั้งจากรายงานของสํานักงานกิจการยุติธรรมใชคําในการเก็บขอมูลวา “ประทุษรายตอ

ชีวิตรางกาย” ซึ่งแตกตางกับทาง SDGs ที่ใชคําวา “เหยื่อคุกคามทางรางกาย” โดยสามารถแสดงขอมูลไดดังนี ้

สัดสวนของเหยื่อผูถูกประทุษรายตอชีวิตรางกาย คิดเปน รอยละ 6.90 จากกลุมตัวอยาง 4,400 คน 

โดยแบงเปนเพศชาย รอยละ 75 เพศหญิง รอยละ 25 โดยสามารถแบงไดเปนหก ชวงอายุ ดังนี้ ชวงอายุ 10 - 

19  มีสัดสวนการถูกประทุษรายตอชีวิตรางกายเปน รอยละ 41.7 ชวงอายุ 20 - 29 รอยละ 8.3 ชวงอายุ 30 - 

39 รอยละ 25 ชวงอายุ 40 - 49 รอยละ 16.7 ชวงอายุ 50 - 59 รอยละ 0 ชวงอายุ 60 ปขึ้นไป รอยละ 

8.3 ขอมูลจากการสํารวจภาคพ้ืนสนามป พ.ศ. 2559  

โดยสํานักงานกิจการยุติธรรมเปนผูดูแลในการดําเนินงานโดยตรง ซึ่งมีการจัดเก็บแตไมไดเปนแบบราย

ป มีการแยกเก็บขอมูลจากการสุมตัวอยางขึ้นมา แตไมไดแยกจําแนกตามความพิการ และสถานที่เกิดเหตุ 

ดังนั้นจากขอมูลสามารถนํามาตอบตัวที่ 11.7.2 ได [ขอมูลจากการสัมภาษณ สํานักงานกิจกรรมยุติธรรม 7 

พฤษภาคม 2562] 

 

8. เปาประสงคที่ 11.A.1 สนับสนุนความเชื่อมโยงเชิงบวกดาน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมระหวาง

เขตเมือง ชานเมือง และชนบท โดยการเสริมสรางการวางแผนการพัฒนาระดับชาติและระดับ 

ภูมิภาค  

 

ตัวชี้วัดที่ 11.A.1 มี 1 ตัวชี้วัด โดยมีหนวยงานสนับสนุนขอมูลตัวชี้วัด คือ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

กระทรวงมหาดไทย และ องคการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปนหนวยงานสนับสนุนขอมูล

ตัวชี้วัด โดยจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรที่ 9 ไดกลาวถึงการสงเสริมใหกรุงเทพฯ 

เปนเมืองเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค 

ตัวชี้วัดที่ 11.A.1 สัดสวนประชากรอาศัยในเมืองที่นําแผนการพัฒนาเมือง และภูมิภาคไปบูรณา

การกับการคาดประมาณประชากรและความตองการทรัพยากร จําแนกตามขนาดของเมือง 

ตัวชี้วัดที ่11.A.1 ในบริบทของประเทศไทย ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองมีการจัดทําผังระดับเล็กไป

จนถึงผังระดับใหญที่ครอบคลุมเมืองในระดับ เมือง จังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศ นอกจากนี้ยังมี

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) กําลังดําเนินการเสนอโครงการ “แผนปฎิบัติ

การวาดวยการใชประโยชนจากอวกาศเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟค” รวมกับ UN-

ESCAP โดยที่แผนดังกลาวไดมีการเนนการขับเคลื่อนการพัฒนาใน 6 ประเด็นเรงดวน ไดแก การพัฒนาดาน

สังคม ดานการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดานการบริหาร
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ทรัพยากรธรรมชาติ ดานการบูรณาการรวมกัน และดานพลังงาน ซึ่งสามารถนําขอมูลจากโครงการดังกลาว มา

ประยุกตใชในการศึกษาการพัฒนาของเมือง ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 

12 ยุทธศาสตรท่ี 9 วาดวยการพัฒนาเมืองหลักใหมีความเชื่อมโยง อีกทั้งยังสามารถตอบเปาประสงคที่ 11.A 

ในการสนับสนุนความเชื่อมโยงทางดานเศรษฐกิจ สังคม ระหวางเขตเมือง ชานเมือง และชนบท โดยมี

รายละเอียดดังนี ้

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนา

ภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนาเมืองสําคัญ กลาวคือ (1) สงเสริมกรุงเทพฯ ใหเปนเมือง

ศูนยกลางการติดตอธุรกิจ ระหวางประเทศ รวมทั้งเปนศูนยกลางการศึกษา การบริการดานการแพทยและ

สุขภาพระดับนานาชาติ ที่พรอมดวยสิ่งอํานวยความสะดวกเทคโนโลยีในการสื่อสารและระบบคมนาคม

มาตรฐานสูง โดยปรับปรุงและจัดใหมีศูนยการขนสงในเขตเมือง เชน บางซื่อ จัดระเบียบการใชประโยชนที่ดิน 

จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริการทางสังคม และที่อยูอาศัย ใหสอดคลองกับความตองการ

ของประชากรเมืองท่ีเพ่ิมข้ึน รวมทั้งแกไขปญหาจราจร ขยะ น้ําเสีย น้ําทวม และมลภาวะทางอากาศ ตลอดจน

การจัดทัศนียภาพของเมือง ใหสวยงาม มีพ้ืนที่สีเขียวและสวนสาธารณะ 

สถานภาพการดําเนินการ 

ภาครัฐ:  

ผังเมืองของประเทศไทย มีท้ังระดับผังระดับใหญ คือ ผังนโยบาย ซึ่งประกอบไปดวย ผังประเทศ ผัง

ภาค และผังอนุภาค และระดับผังระดับเล็กที่เปนผังกายภาพ ไดแก ผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง ผัง

พ้ืนที่เฉพาะ โดยระดับผังนั้นขาดความเชื่อมโยงลักษณะของผัง ทําใหขาดความตอเนื่องของนโยบายผังและขาด

ความเชื่อมโยงทางดานขอมูล ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม  

กรมโยธาธิการและผังเมืองมีภารกิจเพ่ิมเติมเพ่ือตอบสนองตัวชี้วัดนี้ โดยการจัดทําผังอําเภอ ที่จะมี

การบูรณาการระหวางแผนขนาดใหญและถายทอดสูผังขนาดเล็กลง เพ่ือเนนการประสานหลักการจากนโยบาย

สูพ้ืนที่ใหสอดคลองกันมากขึ้น เชน เชื่อมผังประเทศ ผังภาค ผังจังหวัด ผังเมืองรวมจังหวัด ผังอําเภอ และผัง

ทองถ่ิน (ผังเมืองรวมเมือง) หรือผังพื้นที่เฉพาะ เปนตน โดยผังอําเภอท่ีจัดทําขึ้นใหมจะมีการคาดการณ

ประชากร (ความตองการการใชทรัพยากร) ในทุกผัง เพ่ือตองการเติมเต็มชองวางของขอมูลตาง ๆ ที่เกิดขึ้น

ขางตน  

โดยผังอําเภอที่กําลังดําเนินการจัดทํานั้นครอบคลุมทั้งดานการใชประโยชนที่ดิน การคมนาคม 

โครงสรางพื้นฐาน ที่โลง การระบายน้ํา รวมทั้งขอกําหนดเชิงอาคารเพื่อจัดสรรใหเกิดประโยชนและไมสราง

ปญหาในการพัฒนาตอพ้ืนที่ของสวนรวม [ขอมูลจากการสัมภาษณ คุณพจนีย ขจรปรีดานนท, รักษาการท่ี

ปรึกษาทางดานผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 26 เมษายน 2562]  

นอกจากนี้ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) กําลังดําเนินการเสนอ

โครงการ “แผนปฏิบัติการวาดวยการใชประโยชนจากอวกาศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียและแป

ซิฟค” รวมกับ UN-ESCAP ซึ่งมุงเนนการขับเคลื่อนการพัฒนาใน 6 ประเด็นเรงดวน ทางดานวิทยาศาสตร
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เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ไดแก การพัฒนาดานสังคม ดานการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ดานการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ดานการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ ดานการบูรณาการรวมกัน และดานพลังงาน ซึ่งสามารถ

นําขอมูลมาบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ 

เปาประสงคที ่11. Bฺ.1 ภายในป ค.ศ. 2020 เพ่ิมจํานวนเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษยจํานวนมาก

ที่รับรองและดําเนินตามแผนงานที่บูรณาการและมีสวนรวมเพื่อนําไปสูการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

การลดการปลอยกาซเรือนกระจก และการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ มีความตานทานและยืดหยุน

ใน การปรับตัวตอภัยพิบัติ พัฒนาและอนุวัติการ บริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติแบบองครวมในทุก

ระดับตามกรอบการดําเนินงานเซนไดเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ค.ศ. 2015-2030  

เปาประสงคที่ 11.B. ประกอบไปดวยตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด โดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบจัดทําตัวชี้วัด 

11.B.1 คือ องคการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย และ ตัวชี้วัด 11.B.2 คือ กรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณะภัย และ องคการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทยเปนผูดูแล  

9.1 ตัวชี้วัดท่ี 11.B.1 จํานวนของเมืองท่ีมีกลยุทธลดความเสี่ยง และการฟนฟู ใหสูสภาพปรกติ มี

ความสอดคลองกับกรอบการทํางาน ระหวางประเทศ ตามกรอบการดําเนินงานเซนไดเพื่อ การลดความ

เสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558-2573  

ในตัวชี้วัดที ่11.B.1 ทางกรมปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยไดยึดหลักการดําเนินงานตามกรอบเซน

ได “Sendai Framework” กลาวคือเปนกรอบในการปองกัน ลดผลกระทบและความเสี่ยงจากการเกิด

สาธารณะภัย โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 4 หัวขอ 3.6 ไดกลาวถึง

การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงทางดานภัยพิบัติโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตที่

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน แนวทางการพัฒนาที่มีความสําคัญสูงและสามารถผลักดันสู

การปฏิบัติ มีความเกี่ยวโยงกับหัวขอ 3.6 คือการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติเพื่อใหเกิดความ

เสียหายนอยท่ีสุดและนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี ้

 3.6.1 บูรณาการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเขาสูกระบวนการวางแผน 

 3.6.2 เสริมสรางขีดความสามารถในการเตรียมความพรอมและการรับมือภัยพิบัต ิ

 3.6.3 พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน 

 3.6.4 พัฒนาระบบการฟนฟูบูรณะหลังการเกิดภัย 

 3.6.5 สงเสริมองคความรูดานการจัดการภัยพิบัต ิ

Thailand’s National Adaptation Plan (NAP) (Kollawat Sakhakara, 2017) 

แผนแมบทสําหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ ‘Climate Change Master Plan 2015-

2050’ โดยมีวิสัยทัศน ดังนี้ “ประเทศไทยกลายเปนสังคมที่เปนพลวัตรตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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และพัฒนาไปสูสังคมที่มีกาซเรือนกระจกต่ําตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในแผนแมบทนี้ประกอบไปดวย 3 

ภารกิจที่สอดคลองกันและกัน ไดแก 

1. การปรับตัวตอสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Adaptation)  

1.1 การเกษตร และความมั่นคงดานอาหาร 

1.2 การจัดการน้ํา 

1.3 สุขภาพของมนุษย 

1.4 การทองเที่ยว 

1.5 ทรัพยากรธรรมชาติ 

1.6 การตั้งถ่ินฐานของมนุษย 

2. การลดการปลอยกาซเรือนกระจกและการพัฒนาไปสูคารบอนต่ํา (GHGs Mitigation and Low-

Carbon Development) 

2.1 การจัดการเมือง 

2.2 การผลิตกระแสไฟฟา 

2.3 การเกษตร 

2.4 ปาไม 

2.5 การจัดการของเสีย 

2.6 การขนสง 

2.7 อุตสาหกรรม 

2.8 การใชพลังงานในอาคาร 

3.  การสรางขีดความสามารถการพัฒนาสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวย(Capacity Building/Enabling 

Environment) 

3.1 การศึกษาวิจัยและเทคโนโลย ี

3.2 กลไกการรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3.3 ความรูของคนในทองถ่ินเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการตระหนักรูของ

ประชาชน 

3.4 ความรวมมือระหวางประเทศ 

(ที่มา: https://lcsrnet.org/pdf/loCARNet_6th_presentations/B11_1_Kollawat_LoCar 

Net_011 117.pdf) 

 นอกจากนั้น ยังมีขอมูลจากงานวิจัย “การวางแผนการใชพ้ืนที่และการออกแบบสถาบันที่สามารถ

ปรับเปลี่ยนไดและตอบสนองตอความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต” โดย ผศ.ดร. วิจิตร

บุษบา มารมย และ ผศ.ดร. พรสันต เลี้ยงบุญเลิศชัย สนับสนุนโดย องคกรความรวมมือระหวางประเทศของ

เยอรมัน (GIZ) และ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ท่ีมีวัตถุประสงคให
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การมองยุทธศาสตรของเมืองในการวางแนวคิดดานการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในการกําหนด

มาตรการเพื่อนําไปสูการออกแบบมาตรการเชิงกฎหมายและสถาบัน ในการวางแผนเชิงพื้นที่และการพัฒนา

บริการสาธารณะใหสอดคลองกับเงื่อนไขในอนาคต อันไดแก ผังพลวัต (Resilient Plan) และ พลวัตภิบาล 

(Adaptive Governance) ซึ่งจะสามารถสนับสนุนการบรรลุของเปาประสงคที่ 11. ฺB.1 ได โดยมีขอเสนอทาง

นโยบาย 6 ประการไดแก  

1. ตองสรางความเขาใจและตระหนักในแนวคิดวาดวยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับภาคสวนที่

เก่ียวของ อันกอใหเกิดสภาวะพ้ืนที่ออนไหว (sensitive area) และพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง (dynamic 

area) ซึ่งปรากฏอยูในหลายพ้ืนที่ของประเทศไทย 

2. นําเอาแนวคิดที่เก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และความสามารถในการปรับตัวเพ่ือ

รับมือกับความเสี่ยง บรรจุลงในพระราชบัญญัติผังเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่ง พระราชบัญญัติผังเมืองฉบับป

พุทธศักราช 2562 

3. ควรมีการวางและจัดทํา “ผังพลวัต (Resilient Plan)” ในระบบผังเมืองไทย เพื่อสงเสริมการ

พัฒนาในพื้นที่ออนไหวภายใตเงื่อนไขการปรับตัวใหเขากับบริบทและสถานการณในอนาคต 

4. การพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กเพื่อเลี้ยงกิจกรรมในเมือง (urban catchment) ใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและตอบสนองตอความแปรปรวนของภาวะน้ําทวมน้ําแลงในอนาคต 

5. ตองสรางความเขาใจแนวคิดเรื่อง “พลวัตภิบาล” (Adaptive Governance) ในฐานะของการ

ปกครองที่มีกระบวนการจัดการในดานตาง ๆ อันรวมไปถึงระบบกฎหมาย (Adaptive Law) และสถาบัน 

(Adaptive Institution) ที่มีลักษณะที่แตกตางไปจากระบบดั้งเดิม โดยระบบกฎหมายและองคกรตามหลัก

พลวัตภิบาลนั้นจะตองมีการบริหารจัดการรวมถึงกฎหมายและองคกรท่ีบังคบัใชกฎหมายที่สามารถปรับเปลี่ยน

โครงสรางใหเขากับพ้ืนท่ีออนไหวและมีการเปลี่ยนแปลงสูงได 

6. ควรพัฒนากลไกแรงจูงใจ (incentive mechanism) กระตุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นให

ดําเนินการวางผังเมืองไดอยางถูกตองเหมาะสม 

สถานภาพการดําเนินการ 

ภาครัฐ:  

การเตรียมกลยุทธเพ่ือรับมือกับความเสี่ยงของ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย (ปภ.) มีการวาง

แผนการปรับตัวเพ่ือรับมือสําหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับหมูบานท่ีมีความเสี่ยงภัยตอภัย

ธรรมชาติทั้งประเทศ แตการดําเนินงานของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยนั้น มีวิธีในการจัดการ

ผลกระทบของภัยพิบัติอยูเพียงในระยะเวลาปฏิบัติการ กลาวคือในชวงเกิดภัยหรือมีการประกาศภัยเทานั้น ท่ี

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย จะใหความสนับสนุนในการชดเชย เยียวยา ผูไดรับผลกระทบจากภัย

พิบัติ โดยยังมิคอยใหความสําคัญตอผลกระทบของภัยนั้นในระยะยาว (Long Term) หรือความสูญเสียท่ี

สืบเนื่องจากการประสบภัยโดยตรง เชน ผูประสบภัยที่เคยบาดเจ็บในขณะเกิดภัย แตเสียชีวิตหลังจากเกิดภัย
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หรือชวงของการประกาศภัย เปนตน ทําใหบุคคลดังกลาวจะไมไดรับการเยียวยา หรือชวยเหลือเพ่ิมเติม แต

อยางใด 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย มีการทํางานที่ยึดถือกรอบการทํางานเซนได (Sendai 

framework) ตั้งแตขั้นตอนเริ่มทําแผนของหนวยงานไปจนข้ันปฏิบัติการ หากแตยังขาดมิติในการเยียวยา

ผูประสบภัยในระยะยาว ซึ่งกรอบเซนไดมีการระบุถึงความสําคัญของการดูแล ชดเชย เยียวยา ผูไดรับ

ผลกระทบในระยะยาวไวอยางชัดเจน  

9.2 ตัวชี้วัดท่ี 11.B.2 สัดสวนประเทศท่ีมียุทธศาสตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติระดับประเทศ และ

ระดับทองถิ่น 

ตัวชี้วัดที่ 11.B.2 ในการดําเนินงานของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยไดมีการจัดตั้งหนวยงาน

ในระดับจังหวัด และหมูบาน นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ไดมีการ

กลาวถึงการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดนภัยพิบัติโดยมีรายละเอียดดังนี ้

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีประเด็นที่เก่ียวโยงใน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน แนวทางการพัฒนาที่มี

ความสําคัญสูงและสามารถผลักดันสูการปฏิบัต ิในหัวขอที่ 3.6 บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ

เพ่ือใหเกิดความเสียหายนอยที่สุดและนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 3.6.1 บูรณาการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเขาสูกระบวนการวางแผน 

 3.6.2 เสริมสรางขีดความสามารถในการเตรียมความพรอมและการรับมือภัยพิบัต ิ

 3.6.3 พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน 

 3.6.4 พัฒนาระบบการฟนฟูบูรณะหลังการเกิดภัย 

 3.6.5 สงเสริมองคความรูดานการจัดการภัยพิบัต ิ

สถานภาพการดําเนินการ 

ภาครัฐ: 

 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย กลาววา ในปจจุบันมีกลยุทธลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 4 ระดับ 

ไดแก ระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับหมูบาน ซึ่งถือวาประสบความสําเร็จในตัวชี้วัดนี้

แ ล ว เนื่ อ งจากก ารจั ดการภั ยพิบั ติ โ ดยอาศั ยชุ มชน เป น ฐาน  (Community Based Disaster Risk 

Management: CBDRM) ซึ่งกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีแผนการจัดการที่ครอบคลุมกวาเกณฑ

ตามที่ UN ใชประเมิน ไดแก ระดับสวนกลาง ระดับจังหวัด และระดับทองถิ่น แตกรมปองกันและบรรเทา

สาธารณะภัย มีเกณฑในการพิจารณาในระดับสวนกลาง ระดับจังหวัด ระดับทองถิ่น และระดับหมูบาน (ยาน) 

โดยเสนอใหมีการปรับตัวชี้วัด โดยการเพิ่มตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับแผนระดับหมูบาน เก่ียวกับการมีสวนรวมในการ

ปฏิบัติ (ซอมอพยพ) โดยสัดสวนปจจุบันแผนระดับจังหวัด (56/ 76) (รอยละ 73) แผนระดับทองถ่ิน (องคการ
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ปกครองสวนทองถิ่น 4000/ 7700) (รอยละ 51) [ขอมูลจากการสัมภาษณ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณะ

ภัย 24 เมษายน 2562] 

 

9. เปาประสงคที ่ 11. ฺC.1 สนับสนุนประเทศพัฒนานอยที่สุดผานการใหความชวยเหลือดานการเงินและ

ทางเทคนิคในการสรางอาคารที่มีความตานทานและยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงและย่ังยืนโดยใช

วัตถุดิบทองถิ่น 

 

เปาประสงคที่ 11.C.1 มี 1 ตัวชี้วัด โดยมีกรมกิจการความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงการ

ตางประเทศเปนหนวยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ไดมีการ

กลาวถึง ความมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา โดยเนนใหไทยเปนฐานของการบริการทางการศึกษา การ

ลงทุนเพ่ือการพัฒนาเปนฐานความรวมมือของเอเชีย รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือน

บานในภูมิภาค 

ตัวชี้วัดท่ี 11.C.1 สัดสวนของการสนับสนุนทางการเงินที่จัดสรรใหกับการกอสราง และการ

เพิ่มเติมเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ยืดหยุนและอาคารที่ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดท่ี 11.C.1 สําหรับตัวชี้วัดนี้ ในบริบทของประเทศไทย กรมความรวมมือระหวางประเทศไดมี

การดําเนินการระหวางประเทศที่มีการสนับสนุนการวิจัย ความรวมมือการชวยเหลือองคกรระหวางประเทศ 

ความรวมทางวิชาการ นอกจากนี้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 10 ได

กลาวถึงการดําเนินการใหประเทศไทยเปนฐานของการลงทุนเพื่อการวิจัยและฐานความมือในระดับเอเชีย โดย

มีรายละเอียดดังนี้ 

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 10 ความรวมมือระหวางประเทศ

เพ่ือการพัฒนานั้น มีแนวทางการพัฒนาที่เก่ียวของกับเปาประสงค ดังตอไปนี้ 

3.3 พัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจการบริการ และการลงทุนที่โดดเดนใน

ภูมิภาค ทั้งการใหบริการทางการศึกษา บริการดานการเงิน บริการดานสุขภาพบริการดานโลจิสติกสและการ

ลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนารวมท้ังเปนฐานความรวมมือในเอเชีย โดยอาศัยจุดเดนดานภูมิศาสตรที่ตั้งของ

ประเทศไทยในการเปนศูนยกลางของความรวมมือและการเชื่อมตอหวงโซมูลคา รวมกับประเทศเพ่ือนบาน

และประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ไทยบวกหนึ่ง) 

3.3.1 สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนรวมระหวางไทยกับประเทศเพ่ือนบานและ

สงเสริมการคาและการบริการชายแดน เพ่ือกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมและลดชองวางการพัฒนา

และเพ่ือสนับสนุนการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคกับเศรษฐกิจโลก 
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3.3.2 ผลักดันใหเกิดการบูรณาการแผนการพัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานเพ่ือ

ผลประโยชนดานความมั่นคงและการสรางเสถียรภาพของพ้ืนที่และเพื่อใหเกิดการพัฒนาจากระบบการผลิต

รวมที่สรางสรรคประโยชนที่ทัดเทียมระหวางกันจากการบริการ การจัดสรรและการใชทรัพยากรธรรมชาติและ

แรงงานท่ีเปนประโยชนรวมกัน โดยอาจพัฒนาไปสูการเปนคลัสเตอรการผลิตและบริการรวมกับประเทศเพ่ือน

บานในสถานะที่มีความเสมอภาคตอไปเมื่อทุกประเทศมีความพรอมทั่วกัน ทั้งนี้ในการรวมพัฒนาผลิตภัณฑ

สินคาในหวงโซการผลิตรวมกับประเทศเพ่ือนบานควรคํานึงถึงอุปทานในตลาดอนุภูมิภาคและตลาดเปาหมาย

เปนหลัก 

สถานภาพการดําเนินการ 

ภาครัฐ: 

กรมความรวมมือระหวางประเทศ (TIGA) พันธกิจหลัก คือ เปาประสงคที่ 17 โดยปจจุบันกรมความ

รวมมือระหวางประเทศ มีขอมูลภาพรวมของทุกโครงการท่ีใหความชวยเหลือแกประเทศอื่น ๆ แตไมมีขอมูลที่

เก็บเฉพาะขอมูลการกอสราง จึงอยูในระหวางกระบวนการประเมินมูลคาดานการเงิน เพื่อใหขอมูลสอดคลอง

กับตัวชี้วัด 11.C  

“อาคารที่กอใหเกิดความยั่งยืน” หรือ “อาคารที่มีความยืดหยุน” ในกระบวนการดําเนินโครงการจะมี

กรรมการควบคุมดูแลการกอสรางอาคาร ซึ่งจะตองผานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม รวมถึงการ

วางแผนสรางสภาพแวดลอม และความเปนอยูที่ดีในเบื้องตน โดยกรมความรวมมือระหวางประเทศไดมีการ

อนุญาตใหกอสรางอาคาร และสิ่งปลูกสรางโดยใชวัสดุที่ทองถ่ิน เพ่ือประหยัดงบประมาณคาใชจาย  

 RESILIENT เปนประเด็นที่คอนขางยากในการควบคุมดูแล เพราะ กรมความรวมมือระหวางประเทศ 

ไมไดดูแลครอบคลุมประเด็นนี้ในสวนของประเทศที่มีความรวมมือ  

สัดสวนในการชวยเหลือมีความสอดคลองกับเปาประสงคที่ 17 มีขอมูลบางเรื่องที่สามารถประยุกตใช

กับเปาประสงคที่ 11 ได โดยโครงสรางอาคารเปนเพียงสวนหนึ่งของพันธกิจเทานั้น ไมไดเปนพันธกิจหลัก 

[ขอมูลจากการสัมภาษณ คุณหทัยชนก ศิริวัฒนกุล, ผูอํานวยการสวนวางแผนและติดตามผลการใหความ

รวมมือระหวางประเทส 22 กรกฎาคม 2562] 
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บทท่ี 5 

 ตารางสรุปสถานะของเปาประสงคท่ี 11 

 

จากการดําเนินงานศึกษาสถานะปจจุบันของประเทศไทยที่เกี่ยวของกับเปาประสงคท่ี 11 การ 

วิเคราะหความสอดคลองของเปาประสงค การจัดลําดับความสําคัญของเปาประสงค และ ตัวชี้วัด ตลอดจน

การประเมินสถานะดานมาตรการที่ภายรัฐและหนวยงานในภาคสวนอ่ืน ๆ ดําเนินการอยู ทางทีมวิจัยไดใช

แนวทางในการประเมินเปาประสงคท่ี 11  โดยมีหลักการประเมินสถานะดังนี ้

Quick Win: หนวยงานที่รับผิดชอบนั้นมีความสอดคลองกับการจัดทําขอมูล รวมถึงมีพันธกิจหลักที่

ตรงกับขอมูลนั้น ๆ ทั้งการออกนโยบายภาพรวม และการดําเนินการ อีกทั้งมีฐานขอมูลสําหรับการจัดทํา

ตัวชี้วัดนั้น ๆ ใหบรรลุไดโดยไมติดขัดในแตละตัวชี้วัดหรือขาดขอมูล กลาวคือตัวชี้วัดนี้ไดใกลบรรลุแลว แต

อาจจะยังขาดการติดตามประเมินผลและเผยแพรขอมูลบางสวน 

Blind Spot: หนวยงานที่รับผิดชอบนั้นมีความสอดคลองกับการจัดทําขอมูล รวมถึงมีพันธกิจหลักที่

ตรงกับขอมูลนั้น ๆ ทั้งการออกนโยบายภาพรวม และการดําเนินการ แตมีขอมูลบางสวนในการจัดทําตัวชี้วัด 

แตขอมูลนั้น ๆ ไมครบถวนหรืออาจจะตองมีการปรับปรุง แกไข ขอมูลเพ่ือใหตอบกับวัตถุประสงคได กลาวคือ

ตัวชี้วัดนี้ตองการที่จะใหความสําคัญเพิ่มเติมเพ่ือปรับปรุงขอมูล หรือการดําเนินการใหสอดคลองกับบริบท

สากลมากขึ้น 

Urgent: หนวยงานที่รับผิดชอบในตัวชี้วัด ไมตรงกับพันธกิจหลักในการดําเนินงาน หรือมีสถานะที่ไม

แนนอนในการรับผิดชอบตัวชี้วัด หรือตัวชี้วัดนั้น ๆ ไมครอบคลุมกับหนวยงานทั้งหมดในนัยยะของตัวชี้วัดนั้น 

ๆ หรือสวนของขอมูลเพ่ือประกอบตัวชี้วัดนั้น ไมมีการจัดเก็บขอมูลนั้น ๆ กลาวคือ ควรจะตองมีการ

ปรึกษาหารือในประเด็นตัวชี้วัดนี้ อยางเรงดวน 

 โดยมีรายระเอียดตัวชี้วัดดังนี้ 

Quick Win ตัวชี้วัดบริบทสากล: 6 ตัวชี้วัด ไดแก (11.3.1, 11.6.1, 11.6.2, 11.7.2, 11.A.1, 11.C.1) 

  ตัวชี้วัดบริบทไทย: 5 ตัวชี้วัด ไดแก (11.1.2, 11.6.3, 11.6.4, 11.7.1.1, 11.7.1.2)  

Blind Spot  ตัวชี้วัดบริบทสากล:  8 ตัวชี้ วัด ไดแก  (11.1, 11.2.1, 11.3.2, 11.4.1, 11.5.1, 11.5.2,  

                          11.7.1, 11.B.2)  

  ตัวชี้วัดบริบทไทย: 2 ตัวชี้วัด ไดแก (11.2.1, 11.2.2) 

Urgent  ตัวชีวัดบริบทสากล: 1 ตัวชี้วัด ไดแก (11.1.3) 

  ตัวชี้วัดบริบทไทย: 2 ตัวชี้วัด ไดแก (11.1.3, 11.4.2) 
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การประเมิน

สถานะ 3 ระดับ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม

(หมายเหตุของวันน้ี ท่ี

กลาววาตัวช้ีวัดท่ีมี

สอดคลองหรือไมกับ

การประชุม)

กรณีศึกษาตางประเทศ

11.4.1

การใชจายรวม (ภาครัฐและภาคเอกชน) ตอหัว

ท่ีการใช

จายในเร่ืองการสงวน การปองกัน และการ

อนุรักษ

วัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ จําแนกตาม

ประเภท

มรดก (ทางวัฒนธรรม ทางธรรมชาติ ผสมผสาน

 การกําหนด

โดยศูนยมรดกโลก) ระดับของรัฐบาล (ประเทศ 

ภูมิภาค และทองถ่ิน/เทศบาล) ประเภทการใช

จาย 

(คาใชจายในการดําเนินงาน/คาใชจายในการ

ลงทุน)

 และประเภทการระดมเงินทุนจากภาคเอกชน 

(การบริจาค

เปนส่ิงของ ภาคเอกชนท่ีไมหวังผลกําไร และ

ผูสนับสนุน)

11.4.1

Total expenditure (public and private) 

per capita spent on the preservation, 

 Blind Spot กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ

พันธุพืช กลาววามีการรวบรวม

คาใชจายท้ังหมดจากรายงานประจําป

  

กองการตางประเทศ ใหความคิดเห็น

วามรดกโลกของประเทศไทยไมได

ต้ังอยูในพ้ืนท่ีเมือง หากใชตวัช้ีวัดน้ีจะ

ทําใหเกิดความไมสมเหตุสมผลในการ

ประเมินผล

จากท่ีประชุมตัวช้ีวัด

แหงชาติคร้ังท่ี 3 ไดมี

การกําหนดใหไมตองใช

คาใชจายเฉล่ียตอหัวใน

การใชจายท้ังหมด และ

มีการเพ่ิมการดําเนินการ

ท่ีไมรวมเปนเม็ดเงิน 

หากพิจารณาถึงขอมลูที

มี ซ่ึงทางทีมวิจัยไดมี

การคํานวณคาใชจาย

ออกมาเปนรายหัว

หากแตผลจากการ

คํานวณเปนผลท่ีไดมา

จากขอมูลเพียงดานเดียว

 ไมได คํานวณรายไดของ

ภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคเอกชนท่ีไมหวังผล

กําไร ในบริบทของสากล

 ถามองในมุมมองของ

บริบทตัวช้ีวัดของ

ประเทศไทยจะมกีารทํา

New York, USA

Building Community Capacity หรือ

 BCC ไดสนับสนุนให ผูมีสวนไดสวนเสียใน

ชุมชนรวมกันกําหนดวิสัยทัศนรวมของ

ชุมชนในการพัฒนาพ้ืนท่ีของตน เพ่ือสราง

แผนยุทธศาสตรดานวัฒนธรรม โดยแตละ

ทองถ่ินจําเปนจะตองระบุถึงสินทรัพย ท่ี

ชุมชนของตนมีและพึงมี ท้ังยังสราง

ความสัมพันธระหวางผูมสีวนไดสวนเสียใน

ชุมชนกับเหลาศิลปน 

Canada

จากการประชุม หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลักมีการ

เสนอขอเปล่ียนเปาประสงค ใหสอดคลองกับ

บริบทของไทย โดยใช คําตอไปน้ี เสริมความ

พยายามท่ีจะปกปองคุมครองแหลงมรดกทาง

วัฒนธรรม แหลงมรดกทางธรรมชาติ และแหลง

มรดกโลกของประเทศไทย

เปาประสงคท่ี 11.4  "เสริมสรางความ

พยายามในการปกปองคุมครองมรดกทาง

วัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาตขิองโลก" 

 จากท่ีประชุมตัวช้ีวัดแหงชาติคร้ังท่ี 3 ไดมี

การแกไขใหสอดคลองกับบริบทของประเทศ

ไทยคือ “เสริมความพยายามท่ีจะปกปอง

คุมครองแหลงมรดกทางวัฒนธรรม แหลง

มรดกทางธรรมชาติ และแหลงมรดกโลก

ของประเทศไทย” โดยมส่ิีงท่ีเปล่ียนแปลงคือ

 มีการเพ่ิมตัวแหลงมรดกโลกของประเทศไทย 

เน่ืองจากปาประสงค เดิมมีการกลาวถึงแค  

มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของโลก

11.4.1 คาใชจายรวมของภาครัฐและภาคเอกชนใน

การดําเนินงานเพ่ือการปกปอง คุมครอง อนุรักษ และ

ฟนฟูแหลงมรดกทางวัฒนธรรม แหลงมรดกกทาง

ธรรมชาติ แหลงมรดกแบบผสม แหลงมรดกโลก (ท่ี

ข้ึนทะเบียนกับศูนยมรดกโลก) ในทุกระดับ ท้ังใน

ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับทองถ่ิน/เทศบาล 

รวมถึงคาใชจายในการระดมเงินทุนจากภาคเอกชน 

ภาคประชาชน องคกรเอกชนท่ีไมหวังผลกําไร (NGOs)

 และผูสนับสนุนจากภาคสวนตางๆ (รวมไมเปนตัวเงิน)

ตัวช้ีวัดท่ี 11.4.1 "การใชจายรวม (ภาครัฐ

และภาคเอกชน) ตอหัวท่ีมีการใชจายใน

เร่ืองการสงวน การปองกัน และการ

อนุรักษวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ 

จําแนกตามประเภทมรดก (ทางวัฒนธรรม

ทางธรรมชาติ ผสมผสาน การกาหนดโดย

ศูนยมรดกโลก) ระดบัของรัฐบาล (ประเทศ

 ภูมิภาคและทองถ่ิน/เทศบาล) ประเภทการ

ใชจาย (คาใชจายในการดําเนินงาน/

คาใชจายในการลงทุน)และประเภทการ

ระดมเงินทุนจากภาคเอกชน (การบริจาค

เปนสิ่งของ ภาคเอกชนท่ีไมหวังผลกําไร 

และผูสนับสนุน)" ไดขอมีการแกไขตัวช้ีวัด

เปน            "คาใชจายรวมของภาครัฐ

และภาคเอกชนในการดําเนินงานเพ่ือการ

ปกปอง คุมครอง อนุรักษและฟนฟูแหลง

มรดกทางวัฒนธรรม แหลงมรดกทาง

ธรรมชาติ แหลงมรดกแบบผสมแหลงมรดก

โลก (ท่ีข้ึนทะเบียนกับศนูยมรดกโลก) ใน

ทุกระดับ ท้ังในระดับระเทศ ระดับภูมิภาค 

ระดับทองถ่ิน/เทศบาล รวมถึงคาใชจายใน

 ฺBlind Spot กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ

พืช

- มรดกโลก (ในประเทศไทย) สวนใหญ

อยูนอกเมือง 

อาจไมสอดคลองกับการพัฒนาตัวช้ีวัด

เมือง

- คาใชจายรวม  ตองรวมคาบุคลากร

หรือไม

11.5.1จํานวนผูเสียชีวิต ผูสูญหาย และผูไดรับ

ผลกระทบ

จากภัยพิบัติ ตอประชากร 100,000 คน

11.5.1

Number of deaths, missing persons and 

persons affected by disaster per 100,000 

people

Blind Spot กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ไมมีการเก็บขอมูลจํานวนผูเสยีชีวิต

ทางออม หรือหลังเหตุการณภัยพิบัติ

- จํานวนผูสูญหายเปนขอมูลท่ีไม

สามารถสรุป หรือปดจํานวนได

- ผูไดรับผลกระทบตองมาแจงกับทาง

กรม เม่ือประกาศภัยพิบัติจนถึง

ประกาศปดภัยพิบัติ หลงัจากน้ันจะ

ไมไดรับความชวยเหลือ หรือการเก็บ

ขอมูล

- มีการเก็บขอมูลเฉพาะจํานวนท่ี

ไดรับการแจง จึงไมมีขอมูลท่ีจัดทําได

 แตสามารถนําขอมูลเฉพาะเร่ืองไป

วิเคราะหตอได

จากการประชุม หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลักมีการ

เสนอขอเปล่ียนเปาประสงค ใหสอดคลองกับ

บริบทของไทย โดยใช คําตอไปน้ี ลดจํานวนการ

ตายและจํานวนคนท่ีได รับผลกระทบ และลด

การสูญเสียโดยตรงทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของโลกท่ีเกิด

จากภัยพิบัติ (ภัยแลง, อุทกภัย, วาตภัย, อัคคีภัย

, แผนดินไหวและสึนามิ และดินโคลนถลม) ซ่ึง

รวมถึงภัยพิบัติท่ีเก่ียวกับนํ้า โดยมุงเปาปกปอง

คนจน และคนท่ีอยูในสถานการณท่ีเปราะบาง 

ภายในป 2573

ลดจํานวนผูเสียชีวิตจํานวนคนท่ีไดรับ

ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญและลดการ

สูญเสียทางเศรษฐกิจทางตรงอันเกดิจากภัย

พิบัติ รวมถึงภัยพิบัติเก่ียวกับนํ้าลงจํานวน

มากโดยเปรียบเทียบกับผลติภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศ และใหความสําคัญกับการ

คุมครองคนยากจนและผูท่ีอยูในสถานการณ

เปราะบาง" ซ่ึง ท่ีประชุมตัวช้ีวัดแหงชาติคร้ัง

ท่ี 3 ไดมีการแกไขใหสอดคลองกับบริบทของ

ประเทศไทยคือ “ลดจํานวนการตายและ

จํานวนคนท่ีไดรับผลกระทบและลดการ

สูญเสียโดยตรงทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของโลกท่ี

เกิดจากภัยพิบัติ(ภัยแลง, อุทกภัย, วาตภัย, 

อัคคีภัย,แผนดินไหวและสึนามิ และดินโคลน

ถลม) ซ่ึงรวมถึงภัยพิบัติท่ีเกี่ยวกับนํ้า โดยมุง

เปาปกปองคนจนและคนท่ีอยูในสถานการณ

ท่ีเปราะบาง ภายในป 2573” โดยมีส่ิงท่ีท่ีมี

การเพ่ิมข้ึนมาของเปาประสงคคือ การอธิบาย

ความหมายของภัยท่ีนับเปนภัยพิบัติ ไดแก  

ภัยแลง, อุทกภัย, วาตภัย, อัคคีภัย,

11.5.2 การสูญเสียทางเศรษฐกิจอัน

เน่ืองมาจากภัยพิบัติ โดยตรง ตอ GDP ของ

โลก รวมท้ังความเสยีหายท่ีเกิด กับ

โครงสรางพ้ืนฐานและขัดขวางการบริการข้ัน

พ้ืนฐาน ท่ีสําคัญอ่ืนๆ อันเน่ืองมาจากภัยพิบัติ

11.5.2

Direct disaster economic loss in relation 

to global GDP, including disaster damage 

to critical infrastructure and disruption 

of basic 

service

Blind Spot กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ไมมกีารเก็บขอมูลการสูญเสียทาง

เศรษฐกิจ โครงสรางพ้ืนฐาน และ

บริการข้ันพ้ืนฐานอ่ืน ๆ เน่ืองจากมี

หนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของดําเนินการ

อยู

- "การสูญเสียทางเศรษฐกิจ" สามารถ

เขาถึงขอมูลไดภายในมกราคม 2563 

- ไมมรีะเบียบการดูแลคนยากจน และ

กลุมเปราะบางท่ีอาจได รับผลกระทบ

จากภัยพิบัติ

๑๑.๔ เสริมสรางความพยายามในการปกปอง

คุมครองมรดกทางวัฒนธรรมและมรดก

ทางธรรมชาติของโลก 

11.4 Strengthen efforts to protect and

safeguard the world’s cultural and natural

heritage

๑๑.๕ ภายในป ค.ศ. ๒๐๓๐ ลดจํานวนผูเสียชีวิต

จํา นวนคนท่ีไดรับผลกระทบอยางมีนัยสํา คัญ

และลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจทางตรงอัน

เกิดจากภัยพิบัติ รวมถึงภัยพิบัติเกี่ยวกับนํ้า ลง

จํา นวนมากโดยเปรียบเทียบกบัผลิตภัณฑ

มวลรวมภายในประเทศ และใหความสํา คัญกับ

การคุมครองคนยากจนและผูท่ีอยู ในสถานการณ

เปราะบาง

11.5 By 2030, significantly reduce

the number of deaths and the number

of people affected and substantially

decrease the direct economic losses 

relative

to global gross domestic product caused

by disasters, including water-related 

disasters, with a focus 

on protecting the poor and people in 

vulnerable situation

New York, USA

Department of City Planning หรือ 

DCP ไดรวมงานกับชุมชนในการจัดต้ังเขต

การปกครองชายฝงพิเศษ(Special 

Coastal Risk Districts) เพ่ือกําหนดเขอ

จํากัดท่ีจําเปนในพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงและ

ความเปราะบางสูง โดยเฉพาะในเกาะ 

Staten State Buyout Areas, Hamilton

 Beach และBroad Channel, Queens. 

อีกท้ังยังมีการพัฒนาการจัด  Zoning  

เพ่ือปองกันนํ้าทวมในระดับเมืองเพ่ือ

ออกแบบกฎหมายลักษณะกาวหนาเพ่ือ

พ้ืนท่ีเส่ียงนํ้าทวม โดยผานการเรียนรูจาก

อดีตและความทาทายเดิม เพ่ือรวมหาทาง

แกไขปญหารวมกัน

Australia

รัฐบาลออสเตรเลียใหความรวมมือ กับ

พันธมิตรในอุตสาหกรรมและชุมชนจัดการ

เหตุฉุกเฉินระหวางประเทศเพ่ือปรับปรุง

ความยืดหยุนของโครงสรางพ้ืนฐานท่ี

สําคัญของเศรษฐกิจเมืองและภูมิภาค และ

เพ่ือเสริมสรางและปองกันวิกฤต รวมถึง

ความสามารถในการจัดการเหตุฉุกเฉินของ

ออสเตรเลีย(ภัยพิบัติ)

Japan

ในแงของแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีปา เมอืง 

Shimokawa กําลังสงเสริมมาตรการ

อนุรักษทรัพยากรนํ้า

รวมท้ังยังทําใหปามีความยืดหยุนมากข้ึน

ตอภัยพิบัติ โดยการกําหนดแนวทาง

สําหรับตนนํ้า

ปาไม และเพ่ือการพัฒนาการใชปาไมเพ่ือ

ปองกันภัยพิบัติจากภูเขาสูง

เปาประสงคบริบทไทย

(จากการประชุม รายงานผลการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ

การจัดทําตัวช้ีวัดเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ในบริบทประเทศไทย

(National Indicators) คร้ังท่ี ๓ 11 

กุมภาพันธ 2562)  ท่ีใชประเมินงานวิจัยคร้ังน้ี

ขอสังเกต เปาประสงคจากอางอิง 

รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ

การจัดทําตัวช้ีวัดเปาหมายการพัฒนาท่ี

ย่ังยืนในบริบทประเทศไทย

(National Indicators) คร้ังท่ี ๓

เปาประสงค ระดับสากลจาก ตารางทบทวน

ผลการประเมินตัวช้ีวัดเปาหมายการพัฒนาท่ี

ย่ังยืน (SDGs)

(มีนาคม 2561)

ตัวช้ีวัดระดับสากลจาก ตารางทบทวนผล

การประเมินตัวช้ีวัดเปาหมายการพัฒนาท่ี

ย่ังยืน (SDGs)

(มีนาคม 2561)

ตัวช้ีวัดบริบทประเทศไทย 

(จากการประชุม รายงานผลการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ

การจัดทําตัวช้ีวัดเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนใน

บริบทประเทศไทย

(National Indicators) คร้ังท่ี ๓ 11 กุมภาพันธ 

2562)  ท่ีใชประเมินงานวิจัยคร้ังน้ี

ขอสังเกต ตัวช้ีวัดจากอางอิง 

รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ

การจัดทําตัวช้ีวัดเปาหมายการพัฒนาท่ี

ย่ังยืนในบริบทประเทศไทย

(National Indicators) คร้ังท่ี ๓

สถานภาพการดําเนินการ ขอคิดเห็น
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บทท่ี 6  

มาตรการเศรษฐกิจสังคม กฎหมาย ในตางประเทศ และขอเสนอแนะดานมาตรการ 
 

1) มาตรการเศรษฐกิจสังคม กฎหมาย ในตางประเทศ 
 

1. เปาประสงค 11.1 ภายในป ค.ศ. 2030 สรางหลักประกันใหทุกคนสามารถเขาถึงที่อยูอาศัย

และการบริการขั้นพื้นฐานที่เพียงพอ ปลอดภัย และมีราคายอมเยาว ตลอดจนยกระดับการพัฒนาชุมชน

แออดั  

ตัวชี้วัด 11.1.1 สัดสวนของประชากรในเขตเมืองที่อาศัยอยูในชุมชนแออัด ที่อยูอาศัยนอกระบบ หรอื

ที่ที่ไมเหมาะสม 

มาตรการเศรษฐกิจสังคม กฎหมาย ตางประเทศ 

1.1 New York City, USA 

Mandatory Inclusionary Housing (MIH): จัดหาพื้นที่และจัดสรรที่ดินในการสรางที่อยูอาศัยถาวร

ที่สามารถจายได ในพื้นที่ท่ีเหมาะสมสําหรับการขยายตัวของเมืองและอยูในพื้นที่ Zoning ท่ีเหมาะสม โดย

รับรองการเจริญเติบโตเชิงเศรษฐกิจและความหลากหลายทางสังคมใหแกผูอยูอาศัย โดยโครงการนี้สามารถ

สรางที่อยูอาศัยใหมไดแลวกวา 4,000 ครัวเรือน 

1.2 Belgium 

The Housing First model: นโยบายนี้ถูกนําไปใชใน 8 เมืองเพื่อชวยเหลือบุคคลไรบานในการยาย

เขาสูที่พักอาศัยถาวรอยางเร็วที่สุดที่จะเปนไปได เปนผลใหประชากรมีความเปนอยูและสุขภาพที่ดีขึ้น การ

เขาถึงที่อยูอาศัยรูปแบบดังกลาวจัดอยูในกลยุทธการลดความยากจนซึ่งมีมาตรการหลายประการที่มุงปรับปรุง

ในแงของคุณภาพที่อยูอาศัย และประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

 

2. เปาประสงค 11.2 ภายในป ค.ศ. 2030 จัดใหมีการเขาถึงระบบคมนาคมที่ปลอดภัย ราคา

ยอมเยาว เขาถึงไดและย่ังยืนสําหรับทุกคน พัฒนาความปลอดภัยบนทองถนน โดยเฉพาะการขยายระบบ

ขนสงสาธารณะ โดยใหความสนใจเปนพิเศษแกความตองการของบุคคลที่อยูในสถานการณเปราะบาง 

ผูหญิง เด็ก ผูพิการ และคนชรา 

ตัวชี้วัด 11.2.1 สัดสวนของประชากรที่เขาถึงการขนสงสาธารณะไดอยางสะดวก จําแนกตามเพศ 

กลุมอายุ และบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย 
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มาตรการเศรษฐกิจสังคม กฎหมาย ตางประเทศ 

2.1 New York City, USA 

Vision Zero เปนเปาหมายของเมืองนิวยอรคในการลดการเสียชีวิตจากการสัญจรทางถนนทั้งผูใชรถ

และผูใชทางเทา ผานนโยบายทั้งดานการสรางความตระหนักรูและการใชขอบังคับทางกฎหมายที่เขมงวดข้ึน 

โดยเนนไปที่การแกไขปญหาจากตนเหตุมากกวาปลายเหต ุ

2.2 Sweden 

นโยบายการขนสงของประเทศสวีเดน (กระทรวงกิจการพลังงานและการสื่อสาร 2009) กลุมเปาหมาย

หลักสองกลุมกลาวถึงความเทาเทียมกันในการเขาถึงคุณภาพโครงสรางพื้นฐาน และการขนสงสาธารณะ 

(Funktionsmålet) และความปลอดภัยสุขภาพและสิ่งแวดลอม (Hänsynsmålet)  

 

3. เปาประสงค 11.3 ภายในป ค.ศ. 2030 สงเสริมการขยายตัวของเมืองอยางครอบคลุมและ

ย่ังยืน และสงเสริมขีดความสามารถในการวางแผนและบริหารจัดการการตั้งถิ่นฐานของมนุษยอยางมีสวน

รวม บรูณาการและย่ังยืนในทุกประเทศ 

ตัวชี้วัด 11.3.1 อัตราสวนการใชที่ดินตออัตราการเติบโตของประชากร 

ตัวชี้วัด 11.3.2 สัดสวนของเมืองที่มีโครงสรางจากการมีสวนรวม โดยตรงของภาคประชาสังคมในการ

วางแผนและการ จัดการซึ่งดําเนินการเปนประจํา และเปนประชาธิปไตย 

มาตรการเศรษฐกิจสังคม กฎหมาย ตางประเทศ 

3.1 New York City, USA 

Neighborhood Design Lab ที่นําเสนอบริการพ้ืนที่เพ่ือใชในการออกชุมชนโดยไมตองเสียคาใชจาย 

โดยจัดทําในลักษณะ community-based ที่มุงพัฒนาทองถ่ินของตนเองทั้งในเชิงมิติของสังคมและเศรษฐกิจ 

อีกทั้งยังระดมทุนใหแกชุมชนตางๆผานทางโลกออนไลน 

3.2 Singapore 

Integrated Land Use Planning Singapore ใชแนวทางระยะยาวในการวางผังเมือง สิ่งนี้ดําเนินการ

ผาน Urban Redevelopment Authority (URA) ซึ่งเปนแผนการใชที่ดินและการขนสงเพ่ือเปนแนวทางใน

การพัฒนาในอีก 40 ถึง 50 ปขางหนา อาทิเชน ใน Mater Plan ป 2014 URA ไดระบุพ้ืนท่ีการเติบโตใน

อนาคตเพ่ือตอบสนองความตองการทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย เชนทะเลสาบ Jurong ทางตะวันตกของ

สิงคโปร ซึ่งมีแนวทางในการวางผังระดับเขตมากกวาระดับอาคาร โดยอาศัยการบูรณาการสาธารณูปโภค และ

สิ่งอํานวยความสะดวก เชน ระบบระบายความรอน 
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4. เปาประสงค 11.4 เสริมสรางความพยายามในการปกปองคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมและ

มรดกทางธรรมชาติของโลก 

ตัวชี้วัด 11.4.1 การใชจายรวม (ภาครัฐและภาคเอกชน) ตอหัวที่การใชจายในเรื่องการสงวน การ

ปองกัน และการอนุรักษวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ จําแนกตามประเภทมรดก (ทางวัฒนธรรม ทาง

ธรรมชาติ ผสมผสาน การกําหนดโดยศูนยมรดกโลก) ระดับของรัฐบาล (ประเทศ ภูมิภาค และทองถิ่น/

เทศบาล) ประเภทการใชจาย (คาใชจายในการดําเนินงาน/คาใชจายในการลงทุน) และประเภทการระดม

เงินทุนจากภาคเอกชน (การบริจาคเปนสิ่งของ ภาคเอกชนที่ไมหวังผลกําไร และผูสนับสนุน) 

มาตรการเศรษฐกิจสังคม กฎหมาย ตางประเทศ 

New York City, USA 

Building Community Capacity หรือ BCC ไดสนับสนุนใหผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชนรวมกัน

กําหนดวิสัยทัศนรวมของชุมชนในการพัฒนาพื้นที่ของตน เพื่อสรางแผนยุทธศาสตรดานวัฒนธรรม โดยแตละ

ทองถิ่นจําเปนจะตองระบุถึงสินทรัพยที่ชุมชนของตนมีและพึงมี ทั้งยังสรางความสัมพันธระหวางผูมีสวนได

สวนเสียในชุมชนกับเหลาศิลปน 

 

5. เปาประสงค 11.5 ภายในป ค.ศ. 2030 ลดจํานวนผูเสียชีวิตจํานวนคนที่ไดรับผลกระทบอยางมี

นัยสําคัญและลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจทางตรงอนัเกิดจากภัยพิบัติ รวมถึงภัยพิบัติเกี่ยวกับน้ําลงจํานวน

มากโดยเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ และใหความสําคัญกับการคุมครองคนยากจน

และผูท่ีอยูในสถานการณเปราะบาง 

ตัวชี้วัด 11.5.1จํานวนผูเสียชีวิต ผูสูญหาย และผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ ตอประชากร 100,000 

คน 

ตัวชี้วัด 11.5.2 การสูญเสียทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ โดยตรง ตอ GDP ของโลก รวมทั้ง

ความเสียหายที่เกิด กับโครงสรางพื้นฐานและขัดขวางการบริการขั้นพ้ืนฐาน ที่สําคัญอื่นๆ อันเนื่องมาจากภัย

พิบัต ิ

มาตรการเศรษฐกิจสังคม กฎหมาย ตางประเทศ 

5.1 New York City, USA 

Department of City Planning หรือ DCP ไดรวมงานกับชุมชนในการจัดตั้งเขตการปกครองชายฝง

พิเศษ (Special Coastal Risk Districts) เพื่อกําหนดเขอจํากัดที่จําเปนในพื้นท่ีที่มีความเสี่ยงและความ

เปราะบางสูง โดยเฉพาะในเกาะ Staten State Buyout Areas, Hamilton Beach และBroad Channel, 

Queens. อีกทั้งยังมีการพัฒนาการจัด Zoning เพื่อปองกันน้ําทวมในระดับเมืองเพ่ือออกแบบกฎหมาย



119 

119 
 

ลักษณะกาวหนาเพื่อพ้ืนที่เสี่ยงน้ําทวม โดยผานการเรียนรูจากอดีตและความทาทายเดิม และหาทางแกไข

ปญหารวมกัน 

5.2 Australia 

รัฐบาลออสเตรเลียใหความรวมมือ กับพันธมิตรในอุตสาหกรรมและชุมชนจัดการเหตุฉุกเฉินระหวาง

ประเทศเพ่ือปรับปรุงความยืดหยุนของโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญของเศรษฐกิจเมืองและภูมิภาค และเพ่ือ

เสริมสรางและปองกันวิกฤต รวมถึงความสามารถในการจัดการเหตุภัยพิบัติฉุกเฉินของออสเตรเลีย 

5.3 Japan 

ในแงของแผนการพัฒนาพื้นที่ปา เมือง Shimokawa กําลังสงเสริมมาตรการอนุรักษทรัพยากรน้ํา 

รวมทั้งยังทําใหปามีความยืดหยุนมากขึ้นตอภัยพิบัติ โดยการกําหนดแนวทางสําหรับตนน้ํา 

ปาไม และเพ่ือการพัฒนาการใชปาไมเพ่ือปองกันภัยพิบัติจากภูเขาสูง 

 

6. เปาประสงค 11.6 ภายในป ค.ศ. 2030 ลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของเมืองตอหัว รวมถึง

การใหความสําคัญกับคุณภาพอากาศ และการบริหารจัดการขยะชุมชนและของเสียอื่น 

 ตัวชี้วัด 11.6.1 สัดสวนของขยะในเขตเมืองท่ีมีการจัดเก็บเปนประจํา และปลอยของเสียขั้นสุดทาย

อยางเพียงพอโดยคํานึงถึงของเสียทั้งหมดที่เกิดจากเมือง 

 ตัวชี้วัด 11.6.2 รอยละจํานวนวันที่ฝุนละออง (PM2.0) ในเขตเมืองอยู ในเกณฑมาตรฐาน  

มาตรการเศรษฐกิจสังคม กฎหมาย ตางประเทศ 

Belgium 

Smart Flanders program: นําเสนอแนวทางการแกไขโดยลดความแออัด กระจายสินคาภายในตัว

เมืองอยางยั่งยืน ปรับปรุงคุณภาพอากาศ สงเสริมสุขภาพ รับประกันนโยบายการจอดรถที่ดีที่สุด และขจัด

อุปสรรคสําหรับกลุมผูดอยโอกาส ตัวอยางที่เปนรูปธรรม ไดแก มีการจัดตั้ง “low-emission zone” ในเมือง 

Antwerp  

 

7. 11.7 ภายในป ค.ศ. 2030 จัดใหทุกคนสามารถเขาถึงพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียวที่ปลอดภัย 

ครอบคลุม และเขาถึงไดงายอยางทั่วถึงโดยเฉพาะสํา หรับผูหญิง เด็ก คนชรา และผูพิการ  

ตัวชี้วัด 11.7.1 สวนแบงเฉลี่ยของพ้ืนที่เมืองที่ถูกสรางขึ้นใหเปนสถานที่ที่ใชประโยชนสาธารณะ

สําหรับทุกคน  

ตัวชี้วัด 11.7.2 สัดสวนของผูที่ตกเปนเหยื่อของการคุกคามทางรางกาย หรือทางเพศ จําแนกตาม เพศ 

อายุ สถานภาพความพิการ และสถานที่เกิดเหตุ ในชวง 12 เดือนที่ผานมา 
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มาตรการเศรษฐกิจสังคม กฎหมาย ตางประเทศ 

7.1 Canada 

ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาที่ยั่งยืนของรัฐบาลกลาง (Federal Sustainable Development 

Strategy) ไดกําหนดใหมีการเชื่อมตอชาวแคนาดากับธรรมชาติ เปาหมายภายในป 2020 คือการรักษาหรือ

เพ่ิมจํานวนชาวแคนาดาที่สัมผัสกับมรดกทางธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณของแคนาดา เชน การเยี่ยมชม

สวนสาธารณะและพ้ืนที่สีเขียว รวมถึงเพ่ิมการมีสวนรวมในกิจกรรมและการอนุรักษ 

7.2 Singapore 

  รอยละ 80 ของครัวเรือนในสิงคโปรอยูหางจากสวนสาธารณะประมาณ 400 เมตร รัฐบาลมีความ

ตั้งใจที่จะขยายใหเปนรอยละ 90 ของครัวเรือนในป 2030 โดยการสรางสวนสาธารณะที่ใกลเคียงมากขึ้นเรื่อย 

ๆ สวนพฤกษศาสตรสิงคโปร (Singapore Botanic Gardens - SBG) มีประวัติยาวนานถึง 150 ป SBG เปน

สวนพฤกษศาสตรเขตรอนชั้นนํา และเปนมรดกโลกแหงแรกของสิงคโปรที่ไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลก

โดยองคการยูเนสโก ตั้งอยูนอกเขตการจับจายของสิงคโปร SBG เปนตัวอยางสําคัญของพื้นท่ีสีเขียวที่มีอยูใน

ภูมิทัศนเมืองที่กวางข้ึน 

 

8. เปาประสงค 11.ก สนับสนุนความเชื่อมโยงเชิงบวกดาน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

ระหวางเขตเมือง ชานเมือง และชนบท โดยการเสริมสรางการวางแผนการพฒันาระดับชาติและระดับ 

ภูมิภาค 

ตัวชี้วัด 11.ก.1 สัดสวนประชากรอาศัยในเมืองท่ีนําแผนการพัฒนาเมือง และภูมิภาคไปบูรณาการกับ

การคาดประมาณประชากรและความตองการทรัพยากร จําแนกตามขนาดของเมือง 

มาตรการเศรษฐกิจสังคม กฎหมาย ตางประเทศ 

Australia 

รัฐบาลออสเตรเลียใช City Deals หรือขอกําหนดเมืองที่มุงเนนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางพ้ืนฐาน 

การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเพ่ือกระตุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ การวางผังเมืองเชิงกลยุทธรวมถึงการวาง

แผนการขนสงและการใชที่ดินแบบบูรณาการเพ่ือปรับปรุงการเขาถึงงาน ที่อยูอาศัย และผลลัพธทางสังคม 

เชน Western City City Deal ซึ่งเปนขอตกลงระยะเวลา 20 ประหวางรัฐบาลทั้งสามระดับในการสรางการ

เปลี่ยนแปลงบริเวณกรอบนอกตะวันตกของซิดนีย 

 

 

 

 



121 

121 
 

9. เปาประสงค 11.ข ภายในป ค.ศ. 2020 เพิ่มจํานวนเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษยจํา 

นวนมากที่รับรองและดํา เนินตามแผนงานที่บูรณาการและมีสวนรวม เพื่อนํา ไปสูการใชทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพ การลดการปลอยกาซเรือนกระจกและการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มี

ความตานทานและยืดหยุนในการปรับตัวตอภัยพิบัติ พัฒนาและอนุวัติการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัย

พิบัติแบบองครวมในทุกระดับตามกรอบการดําเนินงานเซนไดเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัต ิ

ตัวชี้วัด 11.ข.1 จํานวนของเมืองที่มีกลยุทธลดความเสี่ยง และการฟนฟูใหสูสภาพปรกติ มีความ

สอดคลองกับกรอบการทํางานระหวางประเทศ ตามกรอบการดําเนินงานเซนไดเพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัย

พิบัติ พ.ศ. 2558-2573  

ตัวชี้วัด 11.ข.2 สัดสวนประเทศท่ีมียุทธศาสตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ ระดับประเทศ และระดับ

ทองถ่ิน 

มาตรการเศรษฐกิจสังคม กฎหมาย ตางประเทศ 

Singapore 

สิงคโปรทํางานรวมกับ United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) เพ่ือจัดทํา

หลักสูตรฝกอบรมเฉพาะดานสําหรับ 17 ประเทศทั่วโลก โดยหลักสูตรนี้มีจุดประสงคเพ่ือสนับสนุนและให

ความรูในทางปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติตามกรอบ Sendai และยังรวมมือกับสํานักงานความรวมมือ

ระหวางประเทศขของญี่ปุน (JICA) เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพและความสามารถในการจัดการภัยพิบัติผาน

หลักสูตรการลดความเสี่ยง และตั้งรับภัยพิบัติ ตั้งแตป 2015 เปนตนมา มีรัฐบาลมากกวา 50 ประเทศเขารวม

การฝกอบรมนี้ 

 

10. เปาประสงค 11.ค สนับสนุนประเทศพัฒนานอยที่สุดผานการใหความชวยเหลือดานการเงิน

และทางเทคนิคในการสรางอาคารที่มีความตานทานและยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลงและย่ังยืนโดยใช 

วัตถุดิบทองถิ่น 

 ตัวชี้วัด 11.ค.1 สัดสวนของการสนับสนุนทางการเงินที่จัดสรรใหกับการกอสราง และการเพ่ิม 

เติมเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ยืดหยุน และอาคารที่ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรการเศรษฐกิจสังคม กฎหมาย ตางประเทศ 

Australia 

ศูนยวิจัยที่มีความสําคัญของออสเตรเลียไดกอตั้งความรวมมือกับธนาคารเพ่ือการพัฒนาแหงเอเชีย

เพื่อชวยพัฒนาเมืองตางๆในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟกเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน แนวทางแบบบูรณาการ

คํานึงถึงความเชื่อมโยงระหวางการจัดการน้ําโครงสรางพ้ืนฐานการวางผังเมืองและการสาธารณสุขโดยเฉพาะ
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อยางยิ่งสําหรับคนยากจนผูดอยโอกาสและความออนแอ ขณะนี้งานนี้มีแอปพลิเคชันในพมาและฟจิ (รวมถึง

ฟลิปปนส) 

 

2) ขอเสนอแนะดานมาตรการ 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการสํารวจสถานะของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทของประเทศ

ไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย เปาหมายที่ 11 เมืองและถ่ินฐานมนุษยอยาง

ยั่งยืน เพื่อเปนการทําใหเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย พรอมรับการ

เปลี่ยนแปลงและยั่งยืนนั้น คณะผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะทั้งหมด 5 มาตรการดวยกัน ไดแก มาตรการดาน

นโยบาย มาตรการดานกฎหมาย มาตรการดานเศรษฐกิจ มาตรการดานสังคม และมาตรการดานสิ่งแวดลอม 

ขอเสนอแนะดังกลาวไมเพียงแตเปนการใหขอมูลเพ่ือตอบตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัดของเปาหมายที่ 11 เทานั้น แต

เพ่ือสรางรากฐานที่แข็งแรงในการขับเคลื่อนใหประเทศไทยสามารถบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เปาหมาย 

เนื่องจากทุก ๆ เปาหมายมีความเชื่อมโยงกันอยางเปนนัยยสําคัญ โดยรายละเอียดของขอเสนอแนะเชิง

มาตรการทั้ง 5 ดานมีดังนี้  

1. มาตรการเชงินโยบาย 

เพ่ือที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษยใหมีความยั่งยืน มีความจําเปนอยาง

ยิ่งในการใชมาตรการเชิงนโยบายเพื่อสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของเมืองหรือชุมชนนั้น ๆ โดย

มาตรการเชิงนโยบายคือแบบแผนความคิดหรือแนวทางการปฏิบัติที่ถูกกําหนดขึ้นโดยหนวยงานที่เก่ียวของ

เพ่ือขอความรวมมือใหทุกภาคสวนที่มีเปาหมายในการพัฒนาเมืองรวมกันใชเปนหลักยึดในการปฏิบัติ หรือการ

ตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกัน  

1.1 นโยบายการพัฒนาเมืองแบบองครวม 

1.1.1 สนับสนุนใหมีการผลักดันนโยบายการพัฒนาเมืองแบบองครวมเชิงองคกร แกหนวยงานที่

เก่ียวของกับเปาประสงคที่ 11 กลาวคือ การพัฒนาเมืองแบบองครวมจะประกอบไปดวยประเด็น 3 เสาหลัก

ของการพัฒนาอยางยั่งยืน อันไดแก สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม สืบเนื่องจากหนวยงานที่รับผิดชอบแต

ละตัวชี้วัด มีพันธกิจที่เฉพาะและแตกตางกันออกไป หาแตมีศักยภาพในการผลักดันความเฉพาะนั้น ๆ ให

ครอบคลุมมิติการพัฒนาเมืองดานอื่น ๆ ใหครอบคลุมและเปนองครวมมากขึ้น ยกตัวอยางเชน โครงการชุมชน

เขมแข็ง 3 เสา ของกรมอนามัย เปนโครงการที่เนนเรื่องสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ โดยการ

สรางกลไกใหราชการสวนทองถ่ินในการเสริมบทบาทในการทําความเขาใจกับชุมชน และเพ่ิมการมีสวนรวม

ของประชาชนโดยการสรางความตระหนักรูของทุกคนในหนาที่ของตนเอง เชน โครงการโรงครัวในโรงพยาบาล 

โดยมีการนําเขาผักปลอดสารพิษจากชุมชนโดยรอบโรงพยาบาล เพื่อลดขั้นตอนการจัดซื้อผานพอคาคนกลาง 
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ลดคาใชจายดานการขนสงเพ่ือเชื่อมโยงผูผลิตรายยอยโดยวิธีจัดตั้งกลุมสหกรณผูคารายยอยรวมกับหนวยงาน

ดานบัญชีในโรงพยาบาล  

1.1.2 สนับสนุนใหมีการผลักดันนโยบายการพัฒนาเมืองแบบองครวมเชิงพื้นที่ ยกตัวอยางเชน มี

การประกาศกําหนดการพัฒนาเมืองตามศักยภาพที่เหมาะสมกับเมืองและสอดคลองกับความตองการของ

ประชาชน โดยใหประชาชนในเมืองไดรวมกันกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน ยุทธศาสตรของเมืองรวมกัน พรอม

สนับสนุนงบประมาณไปยังเมืองโดยตรงโดยพิจารณาเลือกเมืองที่มีศักยภาพหรือเมืองท่ีมีความเปราะบางและ

จําเปนตองวางแผนรับมือการเปลี่ยนแปลง เชน เมืองสตอกโฮลม ประเทศสวีเดน มีการเพิ่มการมีสวนรวมของ

ภาคชุมชน ภาคธุรกิจ และสถาบันการศึกษาชั้นสูงซึ่งเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาเมืองรวมถึงการวางผังเมืองให

เปนเครื่องมือในการปองกันการแตกแยก หรือไมมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่มีสวนชวยในการพัฒนาเมือง การ

มีสวนรวมของประชาชนที่มากข้ึนและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเปนสิ่งท่ีจําเปนอยางยิ่งที่จะทําใหเขา

ใจความตองการของคนทองถ่ินในเวลาที่ตองพัฒนาพื้นที่ทองถ่ินนั้น ๆ ซึ่งสตอกโฮลม เปนเมืองที่มีสวนรวมของ

ภาคประชาชนคอนขางสูง ทําใหการพัฒนาเมืองและการวางผังเมืองเปนไปอยางยั่งยืนและมีมาตรฐานคอนขาง

สูง ดังนั้นจึงทําใหเมืองนี้สามารถพัฒนาไปพรอม ๆ กันไดทั้งเมืองอยางทั่วถึง 

1.2 นโยบายที่สงเสริมเนื้อหาการมีสวนรวม 

สืบเนื่องจากนโยบายการพัฒนาเมืองแบบองครวม และโดยเฉพาะเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน 

เปาประสงคที่ 11.3 (ตัวชี้วัดท่ี 11.3.2 ตามหลักสากล) จะสําเร็จมิไดหากขาดการมีสวนรวมตามหลัก

ประชาธิปไตย จึ่งควรมีการสนับสนุนใหเกิดการสวนรวมอยางแทจริงในเชิงเนื้อหา ทั้งในโครงการพัฒนาเมือง

และผังเมือง ไมวาจะเปน ดานกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระดับในการมีสวนรวมในแตละ

กระบวนการ การกําหนดการออกแบบและลักษณะการประชุมรวมกัน เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลอันยั่งยืน 

ยกตัวอยางเชน Department of City Planning หรือ DCP ในเมืองนิวยอรก สหรัฐอเมริกา ไดรวมงานกับ

ชุมชนในการจัดตั้งเขตการปกครองชายฝงพิเศษ (Special Coastal Risk Districts) เพื่อกําหนดขอจํากัดที่

จําเปนในพ้ืนท่ีที่มีความเสี่ยงและความเปราะบางสูง โดยเฉพาะในเกาะ Staten State Buyout Areas, 

Hamilton Beach และBroad Channel, Queens อีกทั้งยังมีการพัฒนาการจัดยาน เพื่อปองกันน้ําทวมใน

ระดับเมืองเพ่ือออกแบบกฎหมายลักษณะกาวหนาเพื่อพื้นที่เสี่ยงน้ําทวม โดยผานการเรียนรูจากอดีตและความ

ทาทายเดิม และหาทางแกไขปญหารวมกัน 

1.3 นโยบายสนับสนุนศูนยกลางขอมูลเฉพาะดานในเรื่องเมือง  

สืบเนื่องจากประเด็นการพัฒนาเมืองในแตละดานของเปาหมายการพัฒนายั่งยืน อาจจะเก่ียวของกับ

หลายหนวยงานดวยกัน ในการชวยผลักดันใหบรรลุเปาประสงค ยกตัวอยางเชน ดานที่อยูอาศัยสําหรับผูมี

รายไดนอย ดานโครงสรางพ้ืนฐาน และดานพ้ืนท่ีสีเขียว 
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1.3.1 จัดตั้งศูนยกลางขอมูลเฉพาะดานของเมือง มีหนวยงานที่รวบรวมขอมูลกลางที่เปน

ประโยชนแกหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการพัฒนาเมือง เพื่อใหทุกหนวยงานสามารถเขาถึงขอมูลได

สะดวก และถูกตองตรงกันทุกหนวยงาน จากการสัมภาษณหนวยงานตาง ๆ ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดของ SDG11 

นั้นมีหลายหนวยงานที่ตองการหนวยขอมูลการในปฏิบัติภารกิจเพ่ือใหบรรลุตัวชี้วัด อาทิเชน การเคหะ

แหงชาติกําลังผลักดันศูนยกลางของขอมูลเฉพาะขอมูลที่อยูอาศัย (SDG11.1) และกรมพัฒนาที่ดินยังเสนออีก

วาหนวยงานที่ชวยสนับสนุนขอมูลเกี่ยวกับประชากรในภาพรวมนั้นควรเปนสํานักงานสถิติแหงชาติในการ

รวบรวมขอมูล และนําขอมูลไปวิเคราะหเพ่ือทําใหตัวชี้วัดครบถวน (SDG11.3) โดยในตางประเทศไดมี

ฐานขอมูลกลางเพ่ือใชในการพัฒนาเมืองของหลาย ๆ ภาคสวน  ไดแก  

ร ะ บ บ ฐ า น ข อ มู ล เ ป ด  ( Open Data) ส า ธ า ร ณ ะ ข น า ด ใ ห ญ ข อ ง ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า 

https://www.data.gov The Mayor's Office of Data Analytics (MODA)  ศู น ย ข อมู ล อั จ ฉ ริ ย ะ ข อ ง

นิวยอรค เปนแหลงรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากหลายหนวยงานของเมืองเขาดวยกันเพ่ือกําหนดนโยบายที่

แมนยํา และเปดใหเปนแหลงขอมูลสาธารณะท่ีประชาชนสามารถตรวจสอบและนําขอมูลไปใชประโยชนได 

โดยตามกฎหมายดานขอมูลสาธารณะระบุวาขอมูลทุกขอมูลท่ีหนวยงานภาครัฐใชในการกําหนดนโยบาย

จําตองเปนขอมูลเดียวกับที่ถูกเผยแพรในระบบฐานขอมูลสาธารณะ สามารถเขาถึงไดจาก: https://moda-

nyc.github.io/Project-Library/data/ และ https://opendata.cityofnewyork.us/  

เว็บไซตฐานขอมูลความกาวหนา SDGs ของไอรแลนดโดยนําเสนอผานฐานขอมูลจากทุกภาคสวน

และนําเสนอขอมูลในหลากหลายรูปแบบ รวมไปถึงขอมูลเชิงพ้ืนท่ีและระบบสารสนเทศภูมิศาสตรหรือ  GIS    

โดยมีจุดประสงคเพ่ือใหหนวยงานภาคตาง ๆ สามารถนําขอมูลไปใชใหเกิดประโยชน ทั้งยังเปนการประเมิน

สถานะของการพัฒนาอยางยั่งยืนในประเทศอยางชัดเจนและตรวจสอบไดดวยขอมูลที่แนชัด สามารถเขาถึงได

จาก: https://irelandsdg.geohive.ie/  

1.3.2 สงเสริมระบบฐานขอมูลเปด (Open Data) การจัดทําขอมูลของเมืองโดยภาครัฐมีการ

เปดเผยขอมูลตาง ๆ อันจะเปนประโยชนแกภาคเอกชน และประชาชนในเมืองในการเขาถึงขอมูลเมืองตาง ๆ 

โดยจําเปนอยางยิ่งในการขจัดอุปสรรคในการเขาถึงขอมูลเพ่ือสงเสริมใหเกิดการนําขอมูลไปใชประโยชน ใน

การลงทุน วิเคราะหขอมูลกอนการลงทุน รวมทั้งสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลจากหนวยงานราชการ

และเอกชนในทองถิ่น 

1.3.3 สนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนนโยบายดานตาง ๆ ของหนวยงาน สืบเนื่องจาก

แตละหนวยงาน มีหนาที่และกฎหมายเฉพาะของแตละหนวยงาน ซึ่งสามารถปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ไดอยาง

เต็มที่ หากมีการนําระบบปญญาประดิษฐ หรือ Artificial Intelligence (AI) เขารวมทํางานกับชุดขอมูลขนาด

ใหญ หรือ Big Data ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการทํางาน จะสามารถเปนขอมูล สนับสนุนการ

จัดทํานโยบายไดในอนาคต อีกทั้ง การจะขับเคลื่อนแผนงานหรือโครงการตาง ๆ ในพ้ืนท่ีใหมีความสอดคลอง
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กันในทุกมิติ และสรางความเปนธรรมทั้งในระดับพ้ืนที่ ระดับกลุม และระดับบุคคลนั้น จําเปนตองวิเคราะห 

เชื่อมโยงขอมูลที่ถือไดวาเปน Big Data ซึ่งตองอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีมีความอัจฉริยะ เขามาเปน

เครื่องมือหลักในการคิด ประมวลผล และเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการและขับเคลื่อนนโยบายตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของในพ้ืนที่ ยกตัวอยางเชน โครงการ Actionable Intelligence Policy Platform หรือ AIP Platform 

ที่ทางสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) หรือ GISTDA กําลังผลักดัน จะ

สามารถชวยกลั่นกรองและวิเคราะหขอมูลจํานวนมหาศาลแทนสมองของมนุษย ชวยใหสามารถมองเห็นภาพ

ความเชื่อมโยงของปญหาและนําเสนอแนวทางแกปญหาที่หลากหลาย ปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ มีความ

สมดุล และความถูกตอง ทั้งในเชิงพ้ืนที่และเวลา นําไปสูทางเลือกการตัดสินใจที่ดีที่สุดที่สามารถนําไปปฏิบัติได

จริง ซึ่งในทายท่ีสุดแลวเราจะปฏิบัติตามหรือไมปฏิบัติตามก็ได เพราะการตัดสินใจสุดทายอยู ท่ีมนุษย 

นอกจากนี้ ระบบดังกลาวยังสามารถบอกไดอีกวา การแกปญหาดังกลาวนั้น หนวยงานใดบางตองรวมกัน

ดําเนินการ มีแนวทางดําเนินการอยางไร ใชทรัพยากรเชนกําลังคนหรืองบประมาณเทาไร นอกจากนี้ ระบบยัง

รองรับการติดตามผลการดําเนินการ เพื่อทบทวน ตรวจสอบ ปรับปรุงประสิทธิภาพ การใช AIP ในการบูรณา

การขอมูลและการแกไขปญหาเชิงพื้นที่มีดวยกันหลากหลายมิติ อาทิเชน มิติผลประโยชนทางสังคมและความ

มั่นคง: เฝาระวังพ้ืนท่ียุทธศาสตร แนวชายแดนและยุทธวิธีตาง ๆ มิติการจัดการเมืองและเสนทางระเบียง

เศรษฐกิจ: ใหเห็นวาพ้ืนที่ตรงไหนควรทําอะไร สงเสริมอะไรเพ่ือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ มิติ

ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ: ปา แหลงน้ํา ภูมอิากาศ มิติการจัดการน้ําแบบองครวม: เพ่ือใชประโยชน

จากน้ําอยางคุมคาท่ีสุด มิติการจัดการภัยพิบัติ: เพ่ือปองกันหรือแกไขสถานการณไดทันทวงที และมิติการจัด

การเกษตร: วางแผนการเพาะปลูก zoning เกษตร และติดตามผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเทคโนโลยีชนิดนี้

สามารถเชื่อมโยง และวิเคราะหการติดสินใจในการดําเนินนโยบายหรือแผนบนหลายหลักเกณฑ โดยประโยชน

ของนวัตกรรม AIP ทําใหนโยบายมีความเหมาะสมตอการดําเนินงานในแตละพื้นที่ที่มีความหลากหลาย ยัง

ยกระดับกระบวนทัศนการบริหารการจัดการใหกับประเทศ และนําไปสูการแกไขปญหาอยางยั่งยืน ซึ่งจะชวย

ใหประเทศไทยสามารถบรรลุเปาประสงคการพัฒนาอยางยั่งยืนได (SDGs) อยางมีประสิทธิภาพ  

 

1.4 สนับสนุนใหมีหนวยงานกลางหรือหนวยงานเจาภาพ ที่ทําหนาที่ในการเชื่อมโยงเปาประสงค 

SDGs ที่มีตัวชี้วัดสอดคลองกันหรือสามารถใชฐานขอมูลเดียวกันไดนโยบายในการขับเคลื่อน SDG11 ให

บรรลุตาม SDG ทั้งหมด  

สืบเนื่องจาก ในการประสานงานของทุกหนวยงานเพ่ือทํางานรวมกันใหเกิดความสอดคลองกัน ท้ัง

ปฏบิัติและติดตามเนื่องจากที่ผานมามีเพียงการประชุมเพ่ือทําความเขาใจเปาประสงคและตัวชี้วัด SDGs แตยัง

ไมมีการประชุมถึงแนวทางปฏิบัติ และติดตามผลการปฏิบัตินั้น ๆ อีกทั้ง การบรรลุตัวชี้วัดของแตละหนวยงาน

ที่รับผิดชอบ ก็อาจจะไมไดผลสัมฤทธิ์ไปสูเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยแทจริง การจัดใหมีหนวยงาน
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กลาง หรือ หนวยงานเจาภาพที่ทําหนาที่ในการเชื่อมโยงเปาประสงค SDGs ที่มีตัวชี้วัดสอดคลองกันหรือ

สามารถใชฐานขอมูลเดียวกันได และควรไดรับการสนับสนุนจาก United Nations ในการขับเคลื่อนการ

พัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศไทยอยางใกลชิด โดยเปนหนวยงานสวนกลางท่ีตรวจสอบ ติดตาม และนํา SDGs 

ไปใชจริง ในแตละหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือเชื่อมโยงฝายนโยบาย และการนําไปปฏิบัติ จึ่งมีความสําคัญยิ่ง  

2. มาตรการเชงิกฎหมาย 

การนํามาตรการเชิงกฎหมายมาปรับใชในการพัฒนาเมืองจะชวยเสริมสรางความเปนรูปธรรมในการ

ปฏิบัติหนาที่เพ่ือทํางานรวมกันของทุกภาคสวน เพ่ือชวยใหมีการกําหนดขอบังคับตาง ๆ ตามบริบทเฉพาะของ

เมืองหรือชุมชนนั้น ๆ รวมถึงเสริมสรางการมีสวนรวมใหมีความเขมแข็งมากขึ้น และสุดทายเพ่ือใหหนวยงาน

ฝายปกครองทุกระดับทําหนาที่ในการพัฒนาเมืองอยางสอดคลองกัน 

2.1 การกําหนดขอบงัคับทางผังเมืองใหเหมาะสมตามบริบทเฉพาะ 

สงเสริมการจัดทําผังเมืองที่มีความเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ตาง ๆ โดยเฉพาะการใชทรัพยากรและ

ขอกําจัดของพ้ืนที่เปนปจจัยหลักในการวางผังเมืองนั้น ๆ เชน ผังเมืองที่เหมาะสมกับการพัฒนายานธุรกิจ การ

ทองเท่ียว การพัฒนาระบบคมนาคม และผังพลวัต เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของเมืองในดานตาง ๆ เชน ใน

ปจจุบันสิงคโปรไดพัฒนาผังเมืองโดยคํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติที่อยูในแตละพ้ืนที่ เนื่องจากสภาพพื้นที่ของ

สิงคโปรนั้นมีขอจํากัดในดานทรัพยากรธรรมชาติซึ่งสาเหตุมาาจากขนาดของ โดยแบงเปนพ้ืนที่ที่อยูอาศัยเปน 

4 สวน พ้ืนที่สําหรับการอนุรักษธรรมชาติ พื้นที่อุตสาหกรรม และอ่ืน ๆ การแบงพื้นที่ตามนี้ก็เพ่ือลดความ

แออัด และเพ่ือใหการติดตอสื่อสารเปนไปไดสะดวกยิ่งขึ้น สุดทายเพ่ือการกระจายศูนยกลางการคาของเมือง

ไปในสวนอ่ืน ๆ ของเมือง ดวยความที่ขาดแคลนทรัพยากรทางธรรมชาติ สิงคโปรจึงใหความใสใจกับการวาง

แผนการพัฒนาเมืองที่ใหความสําคญักับสิ่งแวดลอมเปนหลัก และการพัฒนาระบบโครงสรางเปนพิเศษ ทําใหมี

การจัดการขยะอยูในระดับที่ดีเยี่ยม โดยใชวิธีการเผาขยะเพ่ือกําจัดเพราะไมมีพ้ืนที่ใหทิ้งหรือฝงกลบ เถา

จําพวกนี้จะถูกผสมกับทรายเพ่ือเพ่ิมมวลพ้ืนดินใหกับสิงคโปรอีกดวย  

 

2.2 ควรพัฒนากลไกดานการสรางแรงจูงใจ (incentive mechanism) สําหรับการพัฒนาเมือง

และการผงัเมืองของทองถ่ิน 

เพื่อกระตุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหดําเนินการผังเมืองและพัฒนาเมืองไดอยางถูกตอง

เหมาะสม และสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักวิชาการ ปจจุบันสวนกลางมีการออกนโยบายเพ่ือใหทุก

หนวยงานปฏิบัติภารกิจเพ่ือพัฒนาเมืองใหสอดคลองกันแลว เพียงแตการบังคับใชในระดับทองถ่ินนั้น อาจจะ

ไมสอดคลองกันหรือพัฒนาเมืองไดครบทุกมิติ ดังนั้นการมีมาตรการเชิงกฎหมายที่สงเสริมใหเกิดแรงจูงใจ ไม

วาจะเปน มาตรการเชิงงบประมาณพิเศษ หรือ มาตรการทางภาษี จะสามารถสงเสริมใหทองถิ่นมี

ความสามารถในการปรับใชนโยบายไดเหมาะสมและถูกตองกับทองถ่ินมากขึ้น นอกจากนี้ ในการพัฒนากลไก
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ดานการสรางแรงจูงใจนี้ จะชวยสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมตาง ๆ เอกชนทองถิ่นที่ดําเนิน

กิจการพัฒนาเมือง 

3. มาตรการเชงิเศรษฐกจิ 

มาตรการเชิงเศรษฐกิจถือเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนเมืองภายใตบริบทประเทศไทยใหพัฒนาสู

ความอยางยืน เนื่องจากมาตรการนี้จะทําหนาที่เปนปจจัยเก้ือหนุน ยกระดับ กระจายรายได สงเสริมการลงทุน 

และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเอกชนและวิสาหกิจในทองถ่ินเพ่ือเปนกําลังหลักในการพัฒนา

เมือง ปฏิเสธไมไดวา “ทุน” และ “ความรู” เปนองคประกอบหลักในการขับเคลื่อนเมืองใหมีความเปนพลวัต 

ดังนั้นหนวยงานหลักที่เกี่ยวของจึงจําเปนตองใชมาตรการเชิงเศรษฐกิจนี้เพื่อไดรับแรงสนับสนุนจาก

ภาคเอกชนและวิสาหกิจทองถ่ิน 

3.1 การสงเสริมการพัฒนาศักยภาพและการมีสวนรวมของภาคเอกชนในทองถิ่น 

3.1.1 สงเสริมภาคเอกชนทองถิ่นในการจัดตั้งบริษัทพัฒนาเมืองหรือลงทุนในกิจการพัฒนาเมือง

ในดานตาง ๆ เพ่ือรวมมือกับภาครัฐในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาในดานการผังเมือง การ

พัฒนาเมือง และการพัฒนาโครงสรางขั้นพ้ืนฐาน 

3.1.2 สงเสริมและเพ่ิมศักยภาพเอกชนรวมทองถิ่นในการรวมพัฒนาโครงสรางขั้นพ้ืนฐานตาง ๆ 

เพ่ือกอใหเกิดการลงทุน การจางงานในทองถ่ิน อาทิเชน รัฐบาลออสเตรเลียกําลังใช City Deals ที่มุงเนน

เฉพาะการเปลี่ยนแปลงโครงสรางพื้นฐาน การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเพื่อกระตุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

การวางผังเมืองเชิงกลยุทธรวมถึงการวางแผนการขนสงและการใชที่ดินแบบบูรณาการเพ่ือปรับปรุงการเขาถึง

งาน ท่ีอยูอาศัย และผลลัพธทางสังคม สงเสริมการลงทุนจากเอกชนในทองถิ่นในกิจการที่เก่ียวของกับการ

พัฒนาเมืองในดานตาง ๆ ยกตัวอยางเชน ดานโครงสรางพื้นฐานทั่วไป ดานโครงสรางพ้ืนฐานการคมนาคม

ขนสง การขนสงทางราง ดานการขนสงสาธารณะ ดานสาธารณปูโภค ดานพลังงาน ดานงานระบบดิจิทัล ดาน

การพัฒนาพ้ืนท่ีรอบสถานีขนสง ดานการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสองขางทางในเขตเมือง การพัฒนาเมือง

อัจฉริยะ การพัฒนาที่อยูอาศัยสําหรับประชาชนทุกระดับรายได ซึ่งรวมทั้งการพัฒนาอสังหาริมทรัพยแบบ

ผสมผสานดานการเกษตร ดานการทองเที่ยว ดานการศึกษาและวิจัย ดานการฟนฟูยานประวัติศาสตรและ

เมืองเกา ดานการสรางที่อยูอาศัยสําหรับประชาชนทุกระดับรายได ดานสินคาและบริการ และกิจการดานอื่น 

ๆ ที่เก่ียวของกับการพัฒนาเมือง แตในดานโครงสรางพ้ืนฐานการคมนาคมขนสงควรสงเสริมใหมีการพัฒนา

ความยั่งยืนกับการคมนาคมขนสงสาธารณะ โดยผูใชบริการสามารถควบคุมตนทุนการเดินทางได (เวลา ราคา 

และคุณภาพ) ตามบริบทของเมืองนั้น ๆ และโครงสรางพ้ืนฐานประเภทนี้ควรรองรับคนท่ีอาศัยหรือทํางานใน

เมือง ไมใชถูกสรางข้ึนเพื่อรองรับนักทองเที่ยวโดยเฉพาะ ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถใชบริการคมนาคมในเมืองได

ในราคาที่เทาเทียมกับคนในเมืองนั้น ๆ   

3.2 การผลักดันใหเกิดวิสาหกิจเพื่อสังคมในทองถิ่น 
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จัดใหมีมาตรการในการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมระดับปฐมภูมิในการ

ประกอบกิจการอยางครบวงจร รวมถึงการใหความรูและการสนับสนุนในการจัดตั้งใหความรูเกี่ยวกับ

ขบวนการผลิตและการบริหารจัดการธุรกิจทุกดานไมวาการบริหารงานบุคคล การบัญชี การจัดหาทุน หรือ

การตลาด ทั้งนี้เพ่ือใหวิสาหกิจเพื่อสังคมในระดับปฐมภูมิมีความเขมแข็งและพ่ึงพาตนเองได และควรมี

การศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับเครื่องมือทางการเงิน และการจัดตั้งกองทุนกิจการพัฒนาเมืองเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจ

เพ่ือสังคม  

4. มาตรการเชงิสังคม 

เมืองไมสามารถพัฒนาไดหากปราศจาก “การมีสวนรวมของประชาชน” ดังนั้นมาตรการเชิงสังคมจึง

เปนตัวแสดงหลักในการเพ่ิมกําลังการมีสวนรวมนี้ มาตรการเชิงสังคมจะเขามาสรางความเปนพวกพอง การอยู

รวมกันอยางปกติสุข และความรูสึกเปนเจาของ (belonging) ใหกับประชาชนในเมืองและชุมชน มันจะชวยให

ทุกคนมีเปาหมายเดียวกันคือการพัฒนาเมือง และรูสึกวาสังคมที่นําไปสูการพัฒนาคือการที่ทุกภาคสวนของ

สังคม ซึ่งรวมถึงประชาชนเองสามารถเปนสวนหนึ่งหรือฟนเฟองที่สําคัญในการทําใหบรรลุเปาหมายรวมกันได 

4.1 การสงเสริมการจัดตั้งภาคประชาสงัคมและพื้นท่ีการมีสวนรวม 

4.1.1 สงเสริมการจัดตั้งภาคประชาสังคมสําหรับเมือง ใหเปนอีกหนึ่งกลไกของเมืองในการพัฒนา

เมืองรวมกับหนวยงานตาง ๆ และสงเสริมใหมีการจัดเวทีสาธารณะที่เกี่ยวของกับเรื่องของเมืองในประเด็นตาง 

ๆ 

4.1.2 สนับสนุนใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขาวสาร มีการติดตอประสานงาน และระดมความคิด

ประสบการณเพื่อทํางานรวมกันเพ่ือการพัฒนาเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน แสดงความคิดเห็นที่เก่ียวของกับเมือง

แกสาธารณะผานสื่อออนไลน เชน Youtube Facebook Live การประชุมตาง ๆ เปนตน 

4.2 การสงเสริมคุณคาทองถ่ินและอตัลักษณเมือง  

สงเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตและสังคม ตลอดจนการพัฒนาการมีสวนรวม

ของประชาชน และสนับสนุนใหประชาชนในทองถิ่นมีอัตลักษณเฉพาะบนฐานของการพัฒนาเมือง อาทิเชน 

NYC Department of Small Business Services (SBS) ไดกอตั้งโครงการ  Neighborhood Design Lab ที่

นําเสนอบริการพ้ืนที่เพื่อใชในการออกแบบใหโดยไมตองเสียคาใชจาย โดยจัดทําในลักษณะมีชุมชนเปนฐาน

ราก หรือ community-based ที่มุงพัฒนาทองถิ่นของตนเองทั้งในเชิงมิติของสังคมและเศรษฐกิจ ทั้งยังพัฒนา

ขอตกลงกับ BRIC Arts & Media เพื่อพัฒนาการสรางสื่อโฆษณาในลักษณะวิดีโอขนาดสั้นเพื่อนําไประดมทุน

ใหแกชุมชนตาง ๆ ผานทางโลกออนไลน 

หรืออีกตัวอยางหนึ่ง คือ การวางผังเมืองในสตอกโฮลม ที่มีพื้นที่โดยรอบมากกวา 100 แหง จึงมี

ความสําคัญในการคํานึงถึงลักษณะและการใชพื้นที่นั้น ๆ การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ดังกลาวจะสรางผลกระทบ

ทางบวกหรือทางลบในมุมมองของคนในพื้นที่ การเจรจาและการใหโอกาสในการรวมกันสรางสรรคเพ่ือ
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ประชาชน ภาคประชาสังคม และธุรกิจในทองถิ่นจึงมีความจําเปนในระยะแรกของกระบวนการวางผังเมือง 

สวีเดนใหความสําคัญอยางยิ่งในการเขาไปคุยกับเด็ก ๆ และเยาวชนภายในเมือง กระบวนการนี้ถือเปนกุญแจ

สําคัญของงานนี้ เม่ือการพัฒนาเมืองที่มีความเขมขน และสิ่งปลูกสรางกําลังเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ วิถีชีวิตและ

กิจกรรมตาง ๆ ของประชาชนที่เคยมีอยูนั้นในสถานท่ีตาง ๆ ตองไดรับการเคารพและไมมองขาม ใน

ขณะเดียวกันก็ตองคํานึงถึงความตองการที่อยูอาศัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดวย  การจะทําใหเกิดสอง

องคประกอบขางตนนั้นจําเปนที่จะตองมีองคความรูของทองถิ่น และการสนับสนุนควบคูไปกับการพูดคุยกับ

ผูคนที่อาศัยและทํางานอยูในละแวกนั้น เมืองสตอกโฮลม ยังใชการทดลองแบบโตตอบกับประชาชน เชน โดย

ใหวางแผนงบประมาณของประชาชนในการพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะ การสํารวจความคิดเห็นและพูดคุยกับ

ประชาชนทําใหเห็นวาผูคนสวนใหญที่อยูในเมืองมีความพึงพอใจที่จะอาศัยท่ีไหน แตมีบางสวนตองการเห็น

การปรับปรุงดานความปลอดภัย และการใหบริการ ดานวัฒนธรรม และการกีฬา 

5. มาตรการเชงิสิ่งแวดลอม 

ปจจุบันยังมีคงมีความสับสนในประเด็นของผลกระทบดานสิ่งแวดลอมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

สิ่งแวดลอมที่มีผลระยะสั้น อันไดแก ดานมลพิษ เชน การจัดการขยะใหไมสงกลิ่นเหม็นและจัดเก็บอยางถูกตอง 

ใหความสําคัญตั้งแตการนําขยะทิ้ง และปริมาณที่ถูกสราง และสิ่งแวดลอมที่มีผลระยะยาว อันไดแก ผลกระทบ

ตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เปนผลใหการดําเนินการตาง ๆ ของหลายภาคสวนไปในทิศทางที่จะบรรลุเปา

การพัฒนาที่ยั่งยืนไดคอนขางยากลําบาก ดังนั้นมาตรการเชิงสิ่งแวดลอมจึงเขามาเปนปจจัยที่จะชวยใหการ

ปฏิบัติภารกิจของทุกภาคสวนตรงตามแนวคิดการเปนสังคมคารบอนต่ํา สังคมที่มีภูมิคุมกันระยะยาว จัดการ

ทรัพยากรไดระยะยาว และการเขาสูสังคมสีเขียว  

5.1 การสนับสนุนภาคเอกชนที่ลงทุนในกิจการที่มุงแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

5.1.1 สนับสนุนเงินอุดหนุนแกบริษัทท่ีลงทุนในกิจการที่ชวยแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของเมือง 

เชน กิจการท่ีลดปญหามลพิษ ปญหาน้ําเนาเสีย น้ําขาดแคลน เปนตน เพื่อสงเสริมใหเกิดการแกไขปญหา

สิ่งแวดลอมตาง ๆ อยางกรณีศึกษาในประเทศอังกฤษ มีหนวยงานที่ชื่อวา “Environmental Finance” เปน

ที่ปรึกษาการลงทุนดานผลกระทบตอสิ่งแวดลอมชั้นนําของสหราชอาณาจักร และเปนที่ปรึกษาทางการเงินของ

องคกรพรอมใหบริการจัดการกองทุนเพ่ือการอนุรักษทุนทางธรรมชาติ รวมถึงโครงการพลังงานทดแทน 

ภารกิจหลัก ๆ ขององคกรนี้คือสรางพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสรางสรรคโครงการในการลงทุนท่ีเปนประโยชนตอ

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสินทรัพยที่หลากหลาย องคกรนี้จะทํางานรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียที่

หลากหลาย ที่สําคัญในดานสิ่งแวดลอมและพื้นที่อนุรักษ โดยใชเงินไปแลวมากกวา 50 ลานปอนดของกองทุน

ทั้งหมด โดยโครงการตาง ๆ ที่สรางขึ้นก็เพ่ือสรางผลตอบแทนที่มีคุณภาพใหกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนนัก

ลงทุน ชุมชนทองถิ่น และสิ่งแวดลอม 
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5.1.2 สงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมแกหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 

สถานศึกษา และองคการมหาชนที่ลงทุนในกิจการหรือสรางแผนที่เกี่ยวของกับการพัฒนา และแกไข

สิ่งแวดลอมทีถู่กตองตามหลักวิชาการ 

5.2 การกําหนดยุทธศาสตรของเมืองใหรองรับการเปลี่ยนแปลงรอบดาน (global change) 

กําหนดยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง/ชุมชนเพ่ือมุงสูการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

เปนสังคมคารบอนต่ํา รองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (เชื่อมโยงสิ่งแวดลอมระยะสั้นและระยะยาว) และ

การเปลี่ยนแปลงรอบดานของเมืองเอง ไมเพียงแตเปนดานสิ่งแวดลอมเทานั้น สิ่งแวดลอมควรเปนทุนที่สําคัญ

ในการพัฒนาเมืองดานอ่ืน ๆ ท้ังสังคมและเศรษฐกิจ เพ่ือเปนหลักประกันใหเมืองมีการพัฒนาไปในอนาคต

อยางยั่งยืน ยกตัวอยางเชน แผนโครงสรางพื้นฐานของประเทศแคนาดาถูกออกแบบใหสามารถรับมือกับความ

ทาทายดานคุณภาพอากาศ น้ํา และดินเพ่ือใหชุมชนชาวแคนาดารวมถึงชุมชนพ้ืนเมืองมีความพลวัตตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ และเหตุการณสภาพอากาศที่รุนแรง การลงทุนดานคุณภาพสิ่งแวดลอม

ชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และเตรียมชุมชนใหพรอมเผชิญกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
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ภาคผนวก 
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ที่มา: แผนแมบทการพัฒนาที่อยูอาศยัระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ,สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย 

 


