1
2

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๔
ระเบียบวาระที่ ๒.๑

สมัชชาสุขภาพ ๑๔ / ร่างหลัก ๑
๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

3
4
5

การสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยงยื
ั ่ น ในวิกฤตโควิด-19
(Promotion of sustainable healthy environment in COVID-19 crisis)
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๑. สถานการณ์โควิด-19 และมาตรการ
นับตัง้ แต่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ที่เมืองอูฮนั ่ ประเทศจีน
ตั ้งแต่ เดื อ นธั น วาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จนถึ ง วั น ที่ ๑๓ สิ งหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ส่ งผลให้ มี ผู้ ติ ดเชื้ อ ทั ว่ โลก
มากกว่า ๒๐๖.๒ ล้านราย และผู้เสียชีวิตมากกว่า ๔.๓ ล้านราย [๑] ในบางประเทศยังมีจานวนเพิ่มมากขึ้ น
แม้แต่ในบางประเทศที่มี การติดเชื้ อลดลง แต่ก็กลับมาเพิ่มขึ้นอีก เช่น ประเทศไทย ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๖๓ มีผู้ติดเชื้อ ๖,๖๙๐ ราย ผู้เสียชีวิต ๖๑ ราย แต่ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ กลับเพิ่มขึ้ น
เป็ น ๘๖๓,๑๘๙ ราย และเสียชีวิต ๗,๑๒๖ ราย [๒]
จากสถิติข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่ามีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากวิกฤตโควิด-19 จานวนมาก และ
มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ นับเป็ นการระบาดครัง้ ใหญ่ของโลกที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม
สังคม และเศรษฐกิจ ทัง้ ระดับจุลภาคถึงระดับมหภาค และคาดการณ์ไม่ได้ว่าจะหยุดการแพร่ระบาดเมื่อใด
ประเทศไทยได้ดาเนินการตามมาตรการต่างๆ ทัง้ ทางกฎหมายที่เข้มงวด ผ่อนผัน ในบางพื้นที่และ
ช่วงเวลาและการขอความร่วมมือจากประชาชน ทัง้ ระดับประเทศ จังหวัด ชุมขนและบุคคล เพื่อลดและยับยัง้
การระบาดของโควิด-19 เช่น การล็อกดาวน์ให้อยู่บ้าน การงดการเดินทาง การให้ประชาชนทางานและเรียน
หนังสืออยู่ที่บ้าน การงดทากิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการรับและแพร่เชื้อ การใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอย่าง
สม่าเสมอ เป็ นต้น
มาตรการดังกล่าวทาให้ประชาชนมี ข้อจากั ดในการใช้ ชี วิตประจาวัน การทางาน การเรียนหนังสื อ
การเดินทาง และการทากิจกรรมต่างๆ ทาให้ต้องใช้ชีวิตที่บ้านมากขึ้น ประกอบกับการปิ ดกิจการของสถาน
ประกอบการ ทัง้ โรงงานอุตสาหกรรม ร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว เป็ นต้น ทาให้เกิดการเลิ ก จ้ า ง
พนักงาน ทัง้ ชัวคราวและถาวร
่
จึงขาดรายได้ ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย
แม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการเยียวยาให้ กับประชาชนกลุ่มต่ า ง ๆ ผ่านโครงการต่างๆ เช่น คนละครึ่ง
เรารักกัน ม.๓๓ เป็ นต้น จนถึงล่าสุดที่มีการเร่งฉีดวัคซีน โดยเริ่มจากกลุ่มเสี่ยงก่อน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
ให้เกิดขึ้นในวงกว้าง เพื่อจะได้เริ่มกลับไปใช้ชีวิต ตามเดิม และให้เกิดกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การ
ท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น
นอกจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ มลพิษ ด้านต่างๆ เศรษฐกิจและสังคม ทัง้ ผลกระทบเชิงบวกและ
เชิงลบ ทัง้ ในทางตรงและทางอ้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
๑ World Health Organization. WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard. https://covid19.who.int/
๒ ศูนย์ขอ้ มูล COVID-19 Dashboard. https://www.facebook.com/informationcovid19/

สมัชชาสุขภาพ ๑๔ / ร่างเอกสารหลัก ๑ เรื่อ ง การสร้างเสริมสุขภาวะสิง่ แวดล้อ มที่ยงั ่ ยืนในวิกฤตโควิด-19 หน้าที่ ๑/๑๐

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

๒. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
จากการศึกษารวมรวมและวิเคราะห์ ข้อมูล ที่ เกี่ ยวข้อ งจากหน่ ว ยงานและสื่อต่า งๆ รวมทัง้ จากการ
สอบถามความคิดเห็นต่อ หัวข้อ “การสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้ อมที่ยงยื
ั ่ น ในวิก ฤตโควิ ด-19” จาก
บุคคล/หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สมัชชาสุขภาพ ประชาสังคม สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
และหน่วยงานต่างๆ [๓] สรุปได้ดังนี้
๒.๑ ผลกระทบเชิ งบวกต่อสิ่งแวดล้อม
๒.๑.๑ วิกฤตโควิด-19 ที่รุนแรงเพิ่มขึ้นตัง้ แต่ระลอกแรกมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลต่อภาคการผลิต การ
จาหน่าย การอุปโภคบริโภค ที่ลดลงจนต้องหยุดหรือปิ ดกิจการทัง้ หมดหรือลดกาลังการผลิตในบางส่วน เช่น
โรงงานอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คมนาคมขนส่ง จึงทาให้มีการใช้วัตถุดิบที่ได้มาจากทรัพยากรธรรมชาติ
ลดน้ อ ยลง เช่ น น้ า พลั งงาน เชื้ อ เพลิ ง แร่ ธาตุ เป็ น ต้ น ไม่ ท าให้ เกิ ดการขาดแคลนทรั พยากร ธรรมชาติ
ทรัพยากรป่ าไม้ ป่ าชายเลน พันธุ์พืชมีการฟื้ นตัวเจริญงอกงาม ส่งผลให้สัตว์ป่าและสัตว์น้าที่มีน้อยได้ เ พิ่ ม
จานวนขึ้น ปะการังและหญ้าทะเลฟื้ นตัวและเติบโตดีขึ้น เนื่องจากคุ ณภาพน้าทะเลดีขึ้น
๒.๑.๒ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีระบบนิเวศทางธรรมชาติ ทัง้ บนบนและในน้าได้รับการฟื้ นฟูกลับคืนมา
ด้วยตัวเองเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลที่ผ่านมา พบว่า การลดการเดินทางและการท่องเที่ยวทาให้ระบบ
นิเวศทางธรรมชาติได้ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อ งกว่า ๖ เดือน ส่งผลให้สัตว์สงวนและสัตว์หายากพบเห็นได้ม ากขึ้ น
เช่น พบว่ามีเต่ามะเฟื อง ซึ่งเป็ นเต่าทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่ สุด ในโลก และเป็ นสัตว์สงวนชนิดใหม่ ของไทย มี
สถานะใกล้สูญพันธุ์ ขึ้นมาวางไข่และทารังมากที่สุดในรอบ ๒๐ ปี มากถึง ๑๑ รัง ตามชายหาดของจั งหวั ด
พังงาและจังหวัดภูเก็ต โดยได้ทยอยฟักออกมาและพากัน คลานลงสู่ทะเลตรงกั บช่ วงการแพร่ระบาดขอ ง โค
วิ ด -19 ลู กเต่ า เกิ ดใหม่ ใ นครัง้ นี้ มีปริ มาณมากกว่ าครัง้ อื่น ๆ ในรอบสองทศวรรษที่ ผ่า นมา ส่ ว นที่ อุ ทยาน
แห่งชาติเกาะลันตา เมื่อช่วงกลางเดื อนเมษายน ๒๕๖๓ ได้พบฝูงวาฬเพชฌฆาตดาฝู งใหญ่ ๑๐-๑๕ ตัว
ความยาวประมาณ ๓-๔ เมตร ว่ายน้าบริเวณอ่าวหินงาม เกาะรอก ห่างจากฝัง่ เพียง ๔๐๐ เมตร ที่ผ่านมา
ถือเป็ นครัง้ แรกที่มีการพบเจอวาฬเพชฌฆาตดาในเขตอุท ยานฯ นี้ และยังพบวาฬบรูด้าและวาฬโอมูระ ทาง
ฝัง่ อันดามันแถบชายฝัง่ ทะเลจังหวั ดพั งงาและภู เก็ต โดยพบวาฬโอมูระมากถึง ๔-๕ ตัว และวาฬบรูด้าได้มี
การพบถี่มากขึ้น [๔]
๒.๑.๓ การปรากฏตัวของพะยูนในบริเวณอ่าวบ้านเพ จังหวัดระยอง ซึ่งแทบไม่มีใครพบเห็นมานาน
พอสมควร จากประชากรทัง้ หมดที่สารวจพบในปี ที่แล้ ว ๒๖๑ ตัว ในพื้นที่ทงั ้ ฝัง่ อันดามัน และอ่าวไทย ๑๓
พื้นที่ ในพื้นที่ที่มีประชากรพะยูนมากที่สุดในประเทศไทย ที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมและเขตห้ามล่าสัตว์
ป่ าหมู่เกาะลิบง จังหวัดตรัง ในช่วงโควิด-19 พบพะยูนฝูงใหญ่ที่ไม่ค่อยถูกพบเห็น กว่า ๓๐ ตัว ออกหากิ น
หญ้าทะเลบริเวณแหลมจูโหย อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม [๕]

๓ จากแบบสอบถามการแสดงความคิดเห็นของหน่วยงานต่างๆ ต่อข้อถกแถลงหัวข้อ “การเสริมสร้างสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั ่งยืน ในวิกฤตโควิด19”. (๘ เมษายน – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔)
๔ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา New Normal ชีวิตวิถีใหม่และโอกาสในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั ่งยืน ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
http://www.tei.or.th/th/blog_detail.php?blog_id=57
๕ ธรณ์ ธารงนาวาสวัสดิ.์ https://mgronline.com/travel/detail/9630000046086
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๒.๑.๔ คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น เนื่องจากการผลิตและการบริโภคที่ลดน้อยลง ทาให้ปริมาณขยะลด
น้อยลง โดยเฉพาะขยะอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมทัง้ มาตรการการทางาน การประชุมและการ
เรียนอยู่ที่บ้าน ทาให้การเดินทางใช้รถยนต์ต่างๆ น้อยลง จึงมีการใช้เชื้อเพลิงน้อยลงกว่าเดิมมาก ลดการเผา
ผลาญพลังงานโดยเฉพาะเชื้อเพลิงที่ได้จากฟอสซิล ลดปั ญหาการจราจรติดขัด การใช้ระบบเทคโนโลยีในการ
ติดต่อสื่อสาร ทาให้ลดปริมาณการใช้กระดาษ และลดการปล่อยมลพิษในอากาศจากโรงงานและยานพาหนะ
เช่น ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕) และก๊าซเรือนกระจกชนิดต่างๆ สู่ชนั ้ บรรยากาศลด
น้อยลง รวมทัง้ ทาให้มีคุณภาพอากาศและคุณภาพน้าตามแหล่งน้าต่างๆ ดีขึ้น ตามไปด้วย
๒.๑.๕ ขณะที่ผลกระทบเชิงบวกช่วงที่มีการล็อกดาวน์ และจากัดการเดินทาง ทัง้ ของประชาชนทัว่ ไป
นักธุรกิจและนักท่องเที่ ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ ยวจากต่า งประเทศที่ล ดลงจนเหลือ ศูนย์ โดยอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวของทัง้ โลกมีการปล่อยกาซเรือนกระจกประมาณร้อยละ ๒๐ ของทัง้ หมดหรือประมาณ ๒๔๗ ล้าน
ตั น (๑๕.๙๖ กิ โ ลกรั ม /คน) [๖] ส าหรั บ ประเทศไทย ข้ อ มู ล เมื่ อ มี น าคม ๒๕๖๓ มี ป ริ ม าณการปล่ อย
คาร์บอนไดออกไซด์ลดลงเกือบ ๒๐ ล้านตัน คิดเป็ น ๑๒.๖% เทียบกับเดือนเดี ยวกัน เมื่อปี ที่แล้ ว ซึ่งมีที่มา
จากแหล่งกาเนิดหลัก ได้แก่ พลังงาน อุตสาหกรรม การเดินทาง และการใช้พลังงานในอาคาร [๗]
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๒.๒ ผลกระทบเชิ งลบต่อสิ่งแวดล้อม
๒.๒.๑ จากการใช้วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เพิ่มขึ้นตามจานวนผู้ติดเชื้อ โควิ ด -19
ทาให้ขยะติดเชื้อมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นถึงห้าเท่า ทัง้ จากหน้ากากอนามัย ถุงมือยาง ชุดป้ องกัน (PPE) หลอด
ยา เข็ ม ฉี ดยา และอุป กรณ์ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บการใช้ รักษาผู้ป่ วยติดเชื้ อ ต่าง ๆ [๘] ส าหรั บ หน้ ากากอนามัยที่
ประชาชนมีความต้องการใช้ในการระบาดระลอกแรกประมาณ ๑.๕๖ ล้านชิ้น/วัน [๙] รวมทัง้ อุปกรณ์ทาความ
สะอาดและการป้ องกันการแพร่กระจายเชื้อ โควิด-19 เช่น เฟชชิลล์ ฉากกัน้ น้ายาฆ่าเชื้อหรือทาความสะอาด
และอุ ป กรณ์ ท ดสอบการติ ดเชื้ อ ด้ ว ยตนเอง มี ป ริ ม าณ เพิ่ ม ขึ้ น เช่ น กั น ทั ้งจากบ้ า นเรื อ น โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสนาม สถานที่กักตัว สถานที่แยกรักษาผู้ป่วย ศูนย์พักคอย ชุมชน และสถานที่ต่างๆ
๒.๒.๒ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิ ด -19 ส่งผลกระทบต่อขยะติ ดเชื้ อ ในเดือนมกรา คม มิถุนายน ๒๕๖๔ มีขยะติดเชื้อรวม ๓๑,๗๐๙.๘๔ ล้านตัน เฉพาะเดือนมิถุนายน มีขยะติดเชื้อสูงที่สุดเฉลี่ ย
๒๓๐ ตันต่อวัน (กรมอนามัย, ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔) โดยคาดการณ์ขยะติดเชื้อโควิด-19 จากแหล่งกาเนิ ด
ต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาล ๒.๘๕ กิโลกรัมต่อเตียงต่อวัน, โรงพยาบาลสนาม ๑.๘๒ กิโลกรัมต่อเตียงต่อวัน,
สถานที่กักตัว ๑.๓๒ กิโลกรัมต่อคนต่อวัน และจากห้องปฏิบัติการ ๐.๐๕ กิโลกรัมต่อตัวอย่าง (กรมอนามัย,
๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔) การใช้หน้ากากอนามัยในปี ๒๕๖๓ รวม ๔๑.๙๘ ตัน ส่วนปี ๒๕๖๔ (เดือนมกราคม เมษายน) รวม ๑๖.๘ ตัน (กรมควบคุมมลพิษ, พฤษภาคม ๒๕๖๔)
๒.๒.๓ มาตรการดังกล่าวทาให้ประชาชนมีข้อจากัดในการใช้ ชีวิตและการเดินทางและต้องใช้ ชี วิ ต ที่
บ้านมากขึ้น ความต้องการสัง่ อาหารและการซื้อของออนไลน์เพิ่มขึ้นถึง ๒๐๐% ในช่วงการล็อกดาวน์ การส่ง
๖ โครงการปกป้องสภาพภูมิอากาศในภาคการท่องเที่ยว, ๒๕๕๕
๗ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์, 2563 https://www.thaipost.net/main/detail/69158
๘ มนันญา ภู่แก้ว ปัญหามูลฝอยติดเชื้อจากโรคระบาดโควิด-19
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/elaw_parcy/ewt_dl_link.php?nid=2599
๙ https://news.thaipbs.or.th/ content/289780 และ https://thestandard.co/where-are- the-hygiene-masks-distributed/
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อาหารมีการใช้ บรรจุ ภัณฑ์หี บ ห่อ และอุ ป กรณ์พลาสติก เช่ น ถุ งพลาสติก กล่ อ งพลาสติกใส่อ า หาร ซอง
พลาสติก ช้อน ส้อม เป็ นต้น คิดเฉลี่ย ๑ ออเดอร์ มีขยะอย่างน้อย ๗ ชิ้น ดังนัน้ จึงมีปริมาณขยะพลาสติ ก
จากฟู๊ ดเดลิเวอรี่ เพิ่มขึ้น ๕๕๐ ล้านชิ้น/ปี [๑๐]
๒.๒.๔ ปริมาณขยะพลาสติก เพิ่มจากวันละ ๕,๕๐๐ ตัน/วัน เป็ น ๖,๓๐๐ ตัน/วัน (เพิ่มขึ้น ๑๕%) ซึ่ง
ขยะพลาสติกเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้างไปสู่ระบบนิเวศในทะเล ทาให้มีไมโครพลาสติก
ในห่วงโซ่อาหารและตกค้างในสัตว์น้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเมื่อมีการบริโภคสัตว์น้าดังกล่าว
๒.๒.๕ จากรายงานของกรุงเทพมหานคร ปริมาณขยะพลาสติกทัง้ หมด ๓,๔๔๐ ตัน/วัน (๓๗% ของ
ปริมาณขยะทัง้ หมด ๙,๓๗๐ ตันต่อวัน) ในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๒ (๒,๑๒๐ ตัน/วัน)
โดยเพิ่มขึ้น ๒,๓๒๐ ตัน/วัน (เพิ่มขึ้นประมาณ ๖๒%) ประกอบด้วย ขยะพลาสติกรีไซเคิลได้ ๖๖๐ ตัน/วัน
(๑๙%) และขยะพลาสติกปนเปื้ อน ๒,๗๘๐ ตัน/วัน (๘๑%) [๑๑]
๒.๒.๖ สาหรับสถานที่รักษาผู้ป่วยโควิด -19 หรือสถานที่แยกกักตัวชัวคราว
่
ทัง้ ที่เป็ นโรงพยาบาล
โรงแรม โรงพยาบาลสนาม หอประชุม สนามกีฬา ตลาด โรงงาน ชุมชน บ้านเรือน หรือสถานที่ที่เหมาะสม
ตามหน่วยงานต่างๆ จะมีขยะติดเชื้อ น้า ทิ้งจากการใช้ของผู้ป่วยและบุคลากร ซึ่งต้องมีการคัดแยกขยะ การ
จัดการขยะ การบาบัดน้าทิ้ง อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
๒.๒.๗ การใช้ชีวิตอยู่ที่บ้าน การทางาน การประชุม การเรียนหนังสือ และอื่นๆ ทาให้ใช้เทคโนโลยี
ติดต่อสื่อสารกันทางโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์ เน็ต ไฟฟ้ า เครื่องปรับอากาศ นอกจากจะทาให้ใ ช้
พลังงานเพิ่มขึ้นแล้ว ยังทาให้มีขยะอิเล็กทรอนิกส์ จากแบตเตอรี่ และอุปกรณ์ เครื่อ งใช้ไฟฟ้ า เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
จาเป็ นต้องแยกประเภทขยะอิ เล็ กทรอนิ กส์ ออกจากขยะทั ว่ ไป เพื่อไม่ให้เกิ ดการปนเปื้ อนและตกค้ า งใน
สิ่งแวดล้อม ทัง้ ทางบกและในน้า

20
21

๓. นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนที่เกี่ยวข้อง

22

๓.๑ นโยบายเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น (Sustainable Development Goals; SDGs) [๑๒]
การพัฒนาที่ยงั ่ ยืน คือ แนวทางการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ทาให้
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นต่อไปต้องลดลง [๑๓] มีองค์ประกอบสาคัญ ๓ ประการ
คือ ๑) การเติบโตทางเศรษฐกิจ ๒) ความครอบคลุมทางสังคม และ ๓) การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
โดยกาหนดเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั ง่ ยื น เป็ น แนวทางให้ ทุ ก ประเทศดาเนิ น การร่ ว มกั น ๑๗
เป้ าหมาย ภายในปี ค.ศ.๒๐๓๐ ตามปัจจัยที่เชื่อ มโยง ๕ มิติ (๕P) ได้แก่ ๑) การพัฒนาคน (People) ให้
ความส าคั ญ กั บ การขจั ดปั ญ หาความยากจนและความหิ ว โหย และลดความเหลื่ อ มล้ า ในสั งคม ๒)
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๑๐ https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/939188?fbclid=IwAR0ha4URLO1gj9R2GBgDP69F_TglGUJS3z9I87iz5jL9jWbvgStUhbWfUNo
๑๑ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ขยะพลาสติกพุ่งกว่า ๖๐% ในช่วงโควิด-19-19 ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
http://www.tei.or.th/th/blog_detail.php?blog_id=51
๑๒ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. รู้จัก SDGs.
https://sdgs.nesdc.go.th/%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b1%
e0%b8%9a-sdgs/
๑๓ Brundtland Report, ๑๙๘๗ https://www.are.admin.ch/are/en/home/sustainable-development/internationalcooperation/2030agenda/un-_-milestones-in-sustainable-development/1987--brundtland-report.html
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สิ่งแวดล้อม (Planet) ให้ความสาคัญกับ การปกป้ องและรักษทรัพยากรธรรมชาติแ ละสภาพภูมิ อากาศเพื่ อ
พลเมืองโลกรุ่นต่อไป ๓) เศรษฐกิจและความมังคั
่ ง่ (Prosperity) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็ นอยู่ที่ดีและ
สอดคล้องกับธรรมชาติ ๔) สันติภาพและความยุติธรรม (Peace) ยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีสังคมที่
สงบสุข และไม่แบ่งแยก และ ๕) ความเป็ นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) ความร่วมมือของทุกภาคส่ ว น
ในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยงั ่ ยืน
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๓.๒ ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๙ [๑๔]
โมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็ นการพัฒนา ๓ เศรษฐกิจ ได้แก่ ๑) เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) มุ่งเน้น
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรทัง้ การผลิตสินค้า บริการและ
ใช้ประโยชน์ ๒) เศรษฐกิจหมุ น เวี ยน (Circular Economy) มุ่งเน้นการนาทรัพ ยากรกลั บมาใช้ ประโ ยชน์
อย่างสูงสุด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนและสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการนาทรัพยากรกลับมาใช้ ประโยชน์
และกระบวนการลดขยะหรือของเสีย เหลือ ศูนย์ และ ๓) เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) มุ่งเน้นความ
ยังยื
่ นของสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า กระจายความมังคั
่ งอย่
่ างทัวถึ
่ งและลดก๊าซเรือ น
[๑๕]
กระจก ยกระดับความเป็ นอยู่และลดความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เห็นชอบให้การขั บ เคลื่อนการพั ฒนาโม เดล
เศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยงั ่ ยืน เป็ นวาระแห่งชาติ ตัง้ แต่ปี พ.ศ.๒๕๖๕ เป็ นต้นไป เพื่อเป็ นกรอบในการพัฒนา
เศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับ เป้ าหมายการพั ฒนาที่ ยงยื
ั ่ น และสอดรับกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง โดยให้
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว เป็ นผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิ จ BCG พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๙ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความยัง่ ยืน ของฐานทรั พยากรและความหลากหลายทางชี ว ภาพ ด้วยการจัดสมดุ ล
ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ ง
ด้วยทุนทรัพยากร อัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์แ ละเทคโนโลยี สมัย ใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้เศรษฐกิจ BCG ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยังยื
่ น และ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้าง
ความสามารถในการตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
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๓.๓ แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๙๓ [๑๖]
การดาเนินงานด้านเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย มีการบูรณาการเข้าสู่นโยบายและ
แผนระดับชาติ เพื่ออนุวัตรตามความตกลงปารีส อนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก มีเป้ าหมาย
ในการเสริมสร้างความรับผิดชอบร่วมกันต่อภัยคุกคาม โดยมุ่งหวังที่จะควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ ย
ของโลกให้ต่ากว่า ๒ องศาเซลเซียส และพยายามไม่ให้เกิน ๑.๕ องศาเซลเซียส
๑๔ ดันโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทย. https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/38369
๑๕ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์. “BCG Model” ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม” เพิ่มมูลค่าธุรกิจ . ๒๕ พฤศจิกายน
๒๕๖๒. https://www.thairath.co.th/business/economics/1710925
๑๖ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ https://www.onep.go.th/การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ/
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มีแนวทางดาเนินการ ๓ เรื่องหลัก ได้แก่ ๑) การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศ ๒) การลดก๊ าซเรือ นกระจกและส่ งเสริมการเติบ โตที่ ปล่ อยคาร์บ อนต่า และ ๓) การสร้ างขีด
ความสามารถด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยครอบคลุม ๖ สาขาสาคัญ ได้แก่
๑) การจัดการน้า ๒) การเกษตรและความมันคงทางอาหาร
่
๓) การท่องเที่ยว ๔) สาธารณสุข ๕) การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ ๖) การตัง้ ถิ่นฐานและความมันคงของมนุ
่
ษย์
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๔. บทบาทในการจัดการสิ่งแวดล้อมและการเสริมสร้างสุขภาพในช่วงวิกฤตโควิด-19
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม สถาบันและหน่วยงานต่างๆ ได้ดาเนินการด้านการจั ด การ
สิ่งแวดล้อมและการสร้างเสริมสุขภาพ ในช่วงระหว่างวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา สรุปดังนี้
๔.๑ การจัดการสิ่งแวดล้อม
๔.๑.๑ การลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นให้น้อยลง เช่น การใช้หน้ากากผ้าที่ซักได้ แทนหน้ากากอนามัย
แบบใช้ครัง้ เดียวทิ้ง เป็ นต้น การคัดแยกขยะ การนาขยะไปรีไซเคิล เพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
๔.๑.๒ การเผยแพร่ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ โดยเฉพาะขยะติดเชื้อออกจากขยะประเภทอื่น ๆ
เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการต่อไป
๔.๑.๓ การศึกษาวิจัย เช่น การจัดการขยะที่มีประสิ ท ธิภาพ เทคโนโลยีการลดปริมาณฝุ่นละ ออง
ขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕)
๔.๑.๔ การเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุน เวีย น เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็ นก๊า ซ
เรือนกระจก เพื่อลดการเกิดภาวะโลกร้อน
๔.๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อ การเกษตรให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็ นแหล่งอาหารของ ประชา ชนน
ชุมชน โดยใช้พื้นที่สาธารณะ เช่น ชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล ศาสนสถาน เป็ นต้น
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๔.๒ การเสริมสร้างสุขภาพ
๔.๒.๑ การประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐ เพื่อป้ องกันการแพร่กระจายเชื้ อ
โควิด-19 (DMATT) คือ การเว้นระยะห่างระหว่างกัน การสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า การล้างมือหรือ
ฉีด/เช็ดแอลกอฮอล์บ่อยๆ การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานที่ การสแกนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” รวมทัง้
การอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ การงดการเดินทาง การกินร้อน ใช้ช้อนกลาง มีของใช้/อุปกรณ์ส่วนตัว เป็ นต้น
๔.๒.๒ การเชื่ อมโยงเครือ ข่า ยการท างานร่ว มกั น การให้ ความรู้ เช่ น โครงการอาหารปลอดภัย
โครงการเกษตรกรรุ่นใหม่กลับบ้านเกิด เป็ นต้น
๔.๒.๓ การสนับสนุนให้โรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความสะอาดและสิ่งแวดล้ อม เพื่อความ
สะอาดและความปลอดภัย ทัง้ ของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์
๕. ข้อเสนอแนวทางในการพัฒนานโยบายสาธารณะ “การสร้างเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ยงยื
ั ่ น ใน
วิกฤตโควิด-19”
การสร้ างเสริมสุข ภาวะสิ่ งแวดล้อมที่ยั ง่ ยื น ในวิ กฤตโควิ ด -19 มุ่ งหวั งให้ เกิ ด การพั ฒนานโยบาย
สาธารณะไปสู่การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน โดยเริ่มจากการให้คุณค่าความสาคัญกับแนวคิดด้านสุขภาพ ที่
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เน้นการ “สร้างนาซ่อม” และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป้ องกันมลพิษ เพื่อ
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพ หรือให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุ ด เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายการ
พั ฒ นาที่ ยั ง่ ยื น (Sustainable Development Goals; SDGs) ที่ ส มดุ ล ทั ้งมิ ติ ด้า นเศรษฐกิ จ สั งคม และ
สิ่งแวดล้อม
โดยมีข้อเสนอแนวทางในการพัฒ นานโยบายสาธารณะ “การสร้างเสริมสุข ภาพสิ่ง แวดล้ อ มที่
ยังยื
่ นในวิกฤตโควิด-19” เพื่อการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น ทัง้ ในช่วงระหว่างการแพร่ระบาดและหลังวิกฤตโควิ ด -19
ดังนี้
๕.๑ ในสถานการณ์ช่วงโควิ ด-19 จนถึงปัจจุบัน ทาให้ต้องมีการใช้วัสดุอุป กรณ์ทางการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุข รวมทัง้ สิ่งของที่ประชาชนใช้ ในการรักษาความสะอาด ตามมาตรการ DMATT ที่เพิ่มมากขึ้ น
มากกว่าปกติแล้ว ส่วนใหญ่เป็ นขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ เช่น ชุดป้ องกัน พลาสติก หน้ากากอนามัยแบบ
ใช้ครัง้ เดียว เป็ นต้น รวมทัง้ การเพิ่มปริมาณการสั ่งซื้ออาหาร เครื่องดื่มและสินค้าทางออนไลน์และส่งพัสดุมา
ที่บ้าน ทาให้มีปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะย่อยสลายยากแล้ว ยังเพิ่มภาระการรวบรวม
จัดเก็บ ขนส่ง ฝังกลบหรือกาจัดของหน่ วยงานที่รับผิ ดชอบซึ่ งมีบุ คลากร รถ เครื่องมือและงบประมาณที่
จากัดแล้ว ยังมีปัญหาการที่ประชาชนไม่ไ ด้คัดแยกตามประเภทขยะแล้ ว จึงทาให้เกิดความยุ่ งยากต่อ การ
จัดการให้ถูกวิธี และเกิดความไม่ปลอดภัยแก่พนั กงานเก็บ ขนขยะ นอกจากนี้การทิ้งขยะพลาสติกที่ กระจั ด
กระจายทัวไป
่ มักก่อให้เกิดปัญหาการอุดตันของท่อระบายน้าในเมือ ง เป็ นสาเหตุทาให้เกิดปัญหาน้าท่วมเมื่ อ
ฝนตกหนัก ปัญหาขยะที่พบลอยในแม่น้าลาคลอง และมีบางส่วนลงสู่ท้องทะเล ก่อให้เกิดปัญหาขยะพลาสติก
และไมโครพลาสติก ซึ่งเป็ นปัญหามลพิษทางทะเลที่พบว่ามีการแพร่กระจายในสิ่งแวดล้อมทางทะเลทั ว่ โลก
ส่ งผลกระทบต่ อระบบนิ เวศทางทะเล ห่ ว งโซ่ อ าหาร และการดารงชี วิ ตของสิ่ งมีชี วิ ตในระบบนิเวศ โดย
แพร่กระจายอยู่ในสิ่งแวดล้อม เช่น ชายหาด ตะกอนดินปากแม่น้า ตลอดนการเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารของมนุษย์
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ จึงควรผลักดันให้เกิดการจัดการขยะทุกประเภทอย่างถูกต้อง
ดังนัน้ การจัดการขยะ จึงควรมีการบูรณาการจัดการขยะอย่า งยั ง่ ยื น ทัง้ เป็ นระบบ ทัง้ ประเภทขยะ
พลาสติก ขยะติดเชื้อ ขยะชุมชน จึงควรให้ความสาคั ญตัง้ แต่ การประเมิน วัฏ จั กรวงจรชี วิตผลิตภัณฑ์ การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ การเลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และพัฒนา
เทคโนโลยีการจัดการขยะ การดาเนินการตามหลักการ ๓R (Reduce การลดใช้, Reuse การใช้ซ้า, Recycle
การหมุนเวียนกลับมาใช้ใ หม่) โดยเน้นการลดปริมาณขยะ ตัง้ แต่ต้นทางให้เหลือน้อยที่สุด จนเหลือศูน ย์ มี
ระบบการเรียกคืนบรรจุภัณฑ์ ตัง้ ศูนย์ข้อมูลแลกเปลี่ยนของเหลือใช้ และให้มีข้อมูล สัญลักษณ์ สีหรือรูปภาพ
แสดงระยะเวลาย่อยสลายขยะและผลกระทบในฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคทราบและมีทางเลือ กก่ อ น
ตัดสินใจซื้อใช้ การศึกษาและรณรงค์ส่งเสริม วัส ดุและบรรจุภัณฑ์ที่ เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติ
ตามพระราชบั ญ ญั ติรักษาความสะอาดและความเป็ น ระเบี ยบเรีย บร้อยของบ้ านเมื อง พ.ศ.๒๕๓๕ และ
พระราชบัญ ญั ติการสาธารณสุ ข พ.ศ.๒๕๓๕ การจั ดการขยะติดเชื้ ออย่า งถูกต้อง เช่ น หน้ า กากอนามัย
อุปกรณ์ป้องกัน ชุดตรวจโควิด -19 และวัสดุที่ใช้แล้ว เป็ นต้น รวมทัง้ ไม่ให้เสี่ ย งต่อ การแพร่ เชื้ อไปสู่ ร ะบบ
นิเวศและสุขภาพได้ รวมทัง้ สนับสนุนให้ชุมชน หรือโรงเรียน รวมตัวกันเป็ นกลุ่ม /เครือข่าย สนับสนุนชุมชน
ตัง้ กองทุนการจัดการขยะหรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม
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๕.๒ จานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยั งแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทัง้ ประเภทธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม
ชุมชนและอื่นๆ ลดลงเป็ นอย่างมาก บางพื้นที่ ไม่มีนักท่องเที่ยวมาเป็ นเวลากว่า ๑ ปี แล้ว ทาให้พื้นที่ดังกล่า ว
ไม่ ถู กท าลายจากกิ จกรรมของมนุ ษย์ โดยเฉพาะแหล่ งท่ องเที่ ย วธรรมชาติ บางแห่ งมีท รัพ ยากรเพิ่มขึ้น
สิ่งมีชีวิตบางชนิด ทัง้ บนบนและในน้า ได้รับการฟื้ นฟูจากธรรมชาติเอง จนปรากฏให้เห็นทัง้ ชนิดที่ใ กล้ สู ญ
พันธุ์ เช่น เต่ามะเฟื อง พะยูน เป็ นต้น ซึ่งยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ย วสีเขีย ว พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔
[๑๗ ] ใกล้จะสิ้นสุดระยะเวลาแล้ว จึงควรต่อยอดเป็ นการบูร ณาการเป็ นการท่องเที่ยวอย่างยังยื
่ น หากมีการเปิ ด
แหล่ งท่ อ งเที่ ย วในอนาคต จึ งควรมี การจากั ดจานวนนักท่ อ งเที่ ย วให้ เหมาะสมกั บ พื้น ที่ และกิ จกรรม มี
มาตรการจัดการพื้นที่ที่ไม่ใ ห้ถูกรบกวนหรือได้รับ ความเสีย หายเหมือนในอดีต ที่ผ่านมา เพื่อไม่ให้ทาลาย
สิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อรายได้ ของผู้ ประกอบการและชุม ชนที่ เกี่ย วข้ อ งกับ การท่ อ งเที่ ย ว รวมทั ้ง
สุขภาพและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วย
ดั งนั ้น การจั ดการการท่ องเที่ ย ว จึ งควรบู รณาการทัง้ ระบบและกลไกการท่ องเที่ ย ว โดยคานึงถึง
สุขภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อย่างสมดุลและยังยื
่ น โดยวางแผนและ
ดาเนินร่วมกับชุมชน ให้ความรู้ รวมทัง้ การติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และประเมินผล
กระทบจากการท่อ งเที่ ย วที่ ส่งผลต่อระบบนิ เวศ [๑๘] และด้ า นอื่ นๆ เพื่ อ ดาเนิ น การลดและป้ องกั น แก้ไข
ผลกระทบดังกล่า ว การส่งเสริมให้ ชุม ชนมี การจั ดการท่อ งเที่ย วโดยชุม ชน การส่งเสริมให้ ผู้ประกอบการ
ดาเนินการตามคู่มือแนวทางฯ จัดกิจกรรมลดมลพิษ มีมาตรการอนุรักษ์และฟื้ นฟูแหล่งท่องเที่ ยว เลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเพิ่มประสิทธิภาพการท่อ งเที่ ย ว โดยใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อ
พัฒนาฐานรองรับระบบปฏิ บัติ การคอมพิ ว เตอร์ (Platform) รวมทัง้ ที่ดึงดูดความสนใจทัง้ ในช่ ว งและ หลั ง
วิกฤตโควิด-19
๕.๓ การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่การเพิ่มอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทัง้ ปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งเกิดจากการมี ปริมาณก๊า ซเรือ นกระจกที่ปล่ อ ยจาก
กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ออกสู่ชัน้ บรรยากาศในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น จนทาให้เกิดความไม่สมดุลและเกิ ด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ มีการนาแนวคิดใหม่ที่ได้รับการยอมรับของประชาคมโลก คือ
เศรษฐกิ จชี ว ภาพ-เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น-เศรษฐกิ จ สี เขี ย ว (Bio-Circular-Green Economy; BCG) ซึ่ ง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้นาโมเดล BCG เป็ นวาระแห่งชาติ ให้เริ่มตัง้ แต่ปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยเน้นการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่คุ้ม ค่าและหมุน เวีย น การใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก การนาขยะหรือของเสี ย กลับ มา ใช้
ประโยชน์ใหม่ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ดังนัน้ จึงควรมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ BCG ให้ทันสถานการณ์กับวิกฤตโค
วิด-19 ตัง้ แต่การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปสงค์และห่ ว งโซ่อุป ทาน การกาหนดเป้ าหมายเชิงยุท ธศาสตร์ ตัวชี้วั ด
ผลลัพธ์หลักและการมีคู่เทียบเคียง การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ การดาเนินการ เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ
การพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG การยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างจริงจัง การใช้ทรัพยากรชีวภาพหรือ การนา
ทรัพยากรหรือของเหลือใช้กลับมาหมุนเวียนมาใช้ประโยชน์ ใหม่ การลดปริมาณขยะจนเหลือศูนย์ เพื่อเพิ่ม
๑๗ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียว พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔. https://chainat.mots.go.th/download/article/article_20200605154529.pdf
๑๘ กานต์พิชชา ทองเถาว์. รอยเท้านิเวศน์. https://www.academia.edu/10673617/ http://www.wwf.or.th/.../livingplane.../ecologicalfootprint/
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มูลค่าให้กับสินค้าและเกิดการกระจายรายได้สู่ เศรษฐกิ จชุม ชนอย่างทัวถึ
่ งการสื่อ สารสาธารณะและติดตาม
ประเมินผลเพื่อการพัฒนาที่ยงั ่ ยืน เพื่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติที่เป็ นธรรม การมีเศรษฐกิจที่ มี
เสถียรภาพ และมีสุขภาวะที่ดีในระยะยาวด้ วย โดยให้สมดุลกับสุข ภาพ สิ่งแวดล้อมและสังคม หรือบริษัท
ธุ ร กิ จใหม่ เพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ ให้ บ รรลุเป้ า หมายในยุ ท ธศาสตร์ ฯ ส่ งเสริ ม นโยบายการมีส่ ว นร่ว มต่อ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม การขยายผลโครงการยกระดับ เศรษฐกิ จและสั งคมรายตาบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลั ย สู่
ตาบล; U2T) รวมทัง้ มีการสื่อสารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมสร้างแรงจูงใจให้มี การประยุกต์ใช้ หรือต่ อ ยอด
อย่างแพร่หลาย และเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่คุ้มค่าเป็ นวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์
๕.๔ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ในปัจจุบัน หรือการเกิดโรคอุบัติใหม่อื่นๆ ใน
อนาคต ได้ส่งผลต่อสุขภาพและชีวิตความเป็ นอยู่อ ย่างมาก โดยเฉพาะชุมชนเมืองที่มีประชาชนอาศัยอยู่ กัน
อย่างหนาแน่นในสถานที่คับแคบ จึงเสี่ยงต่อการติดเชื้อมาก ดังนัน้ เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิในการดารงชีวิตใน
สิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ [๑๙] ซึ่งสอดคล้องกับการประชุมขององค์การสหประชาชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาที่อยู่ อาศัยและเมื อ งอย่า งยั ง่ ยืน (Habitat III) และมีมติรับรอง “วาระใหม่แห่งการพั ฒ นา
เมือง” (New Urban Agenda) [๒๐] ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือร่วมกันระหว่างคนในชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย
ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน เพื่อวางแผน
และแนวทางการพัฒ นาที่ อยู่ อาศั ย และเมือ งอย่ างยั ง่ ยื น การสร้างระบบนิเวศที่ ดีต่อ การใช้ ชีวิ ตทั ้งในมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทัง้ การป้ องกันและการเฝ้ าระวั งโรค การ มีความยืดหยุ่น และ
ปรับตัวเตรียมความพร้อมล่วงหน้าต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ทันสถานการณ์ ซึ่งควรคานึงถึงมิติทางอายุ
และเพศ ความสอดคล้ อ งและเหมาะสมตามบริบ ทพื้ นที่ ความเปราะบาง การเปลี่ ย นแปลงทางสภาพ
ภู มิ อ ากาศ ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม การลดความยากจนและความเหลื่อ มล้ า โดยเฉพาะกลุ่ม
เปราะบาง ส่งเสริมความเติบโตทางเศรษฐกิจ การมีที่อยู่อาศัยและที่ดินที่เพียงพอ การวางผังเมืองที่สมดุลใน
ทุกมิติ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาสุขภาพ และปกป้ องสภาพแวดล้อม
รวมทัง้ มีการทาข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาที่ อยู่อาศัย และเมืองอย่างมีสุ ข ภาวะ เพื่อให้มีคุณภาพชี วิ ต ที่ ดี
และยังยื
่ น
ดังนัน้ จึงควรมี การพัฒนาที่อ ยู่อาศัยและเมือ งอย่า งยั ง่ ยื น โดยการจัดสถานที่รักษาผู้ ป่ว ยโควิ ด -19
หรือสถานที่แยกกักตัว เช่น โรงพยาบาลสนาม ที่อยู่อาศัย ชุมชน หรือสถานที่ทางานให้ลดความเสี่ยงต่อการ
แพร่เชื้อโควิด-19 การจัดการและคัดแยกขยะที่ถู กต้อ ง สร้างความตระหนักในบทบาทหน้า ที่ของการ เป็ น
พลเมืองที่ดี การใช้วัสดุอื่นที่มีคุณภาพมาทดแทนหน้า กากอนามัยแบบใช้ ครัง้ เดีย วทิ้ ง เพิ่มพื้นที่สีเขียว ใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพิ่มความสามารถการผลิตอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ทัง้ เพื่ อยังชีพและเพื่อการค้า จัดสรร
งบประมาณเพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบเพื่อศึกษาเรียนรู้ รวมทัง้ การพัฒนาในทุกมิติ
๕.๕ ในการพัฒนานโยบายสาธารณะการสร้างเสริม สุข ภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั ง่ ยืน จาเป็ นอย่า งยิ่ งที่
จะต้องสร้างความร่วมมือให้เกิดการรวมเป็ นเครือข่ายพลังพลเมือง โดยให้ความสาคัญกับกระบวนการมีส่ ว น
๑๙ หมวดสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ (มาตรา ๕ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐)
๒๐ ผลประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืน (Habitat III) และวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง (New Urban Agenda) .
http://www.bps.m-society.go.th/uploads/content/download/5930d7dbe9a6a.pdf
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ร่วม ตัง้ แต่เริ่มต้นจนถึงสุดท้าย การสร้างค่านิยมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม การดาเนินชีวิตประจาวัน ทัง้
ในฐานะผู้ผลิตและผู้บริโภค ที่ไม่ควรผลักภาระต่อผลกระทบที่เกิ ดขึ้ น จากการกระทาออกไป จึงควร มีการ
ขับเคลื่อนอย่างเป็ นระบบ เริ่มจากการวางแผน ดาเนินการ ติดตามประเมินผลและการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
การลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค การใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า การจัดการขยะหรือของเสีย ซึ่งจะ
ช่วยให้มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดี
ดังนัน้ จึงควรมีการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ า ยทุ กภาคส่ วน เพื่อเป็ นพลังพลเมืองในการขับ เคลื่ อ น
การสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั ง่ ยืน โดยร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมมือ โดยเริ่มจากโครงการหรือกิจกรรมที่
ใกล้ตัว เช่น สานักงานสีเขียว อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวสีเขียว โรงแรมสีเขียว โรงเรียนปลอดขยะ
โรงพยาบาลสีเขี ย ว ศู น ย์ พั กคอยหรื อดู แ ลผู้ป่ ว ย เทศบาล /อบต.สิ่งแวดล้อ มยั ง่ ยื น ชุ ม ชนที่ เป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ตลาดสีเขียว ร้านอาหารสะอาด ปลอดภัย เกษตรปลอดสารพิษและปลอดการเผา เพื่อลดหมอก
ควันไฟและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เป็ นต้น โดยประยุกต์ให้เป็ นต้นแบบที่ดีและพัฒนาเป็ นแหล่งเรียนรู้
เพื่อนาไปขยายผลในพื้นที่อื่น ให้เกิดการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ นในทุกมิติ
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๖. ประเด็นเพื่อพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ขอให้สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พิจารณาเอกสารสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๔ / ร่างมติ “การ
สร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยงั ่ ยืนในวิกฤตโควิด-19”

สมัชชาสุขภาพ ๑๔ / ร่างเอกสารหลัก ๑ เรื่อ ง การสร้างเสริมสุขภาวะสิง่ แวดล้อ มที่ยงั ่ ยืนในวิกฤตโควิด-19 หน้าที่ ๑๐/๑๐

