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คํานํา
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) รวมกับ ศูนยวิจัยอนาคตศึกษา 

ฟวเจอรเทลส แล็บ ภายใตบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเมนต คอรปอเรชั่น จํากัด 

(MQDC) ไดจัดทํารายงานเร�อง “อนาคตของความยั่งยืน” (Future of Sustainability) 

เพ�อนําเสนอขอมูลสถิติสําคัญบทวิเคราะหสถานการณ ปญหา ปจจัยขับเคล�อนที่สําคัญ

ตออนาคตของความยั่งยืน รวมถึงผลการคาดการณภาพอนาคตของความยั่งยืนในบริบท

ประเทศไทย เพ�อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและการออกแบบอนาคตที่พึงประสงค

ใหกับรูปแบบความย่ังยืนในประเทศไทย เพ�อนําเสนอตอภาคสวนที่เก่ียวของตอการพัฒนา

และอนุรักษความยั่งยืนในมิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงมิติความยั่งยืนใน

มิติสังคม เพ�อพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกสิ่งมีชีวิตใหสามารถใชชีวิตไดอยางมีสุขภาวะที่ดี 

และเตรียมพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงและความทาทายตางๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต

ทางคณะผูวิจัยขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานตางๆ ที่ไดกรุณาใหการสนับสนุน

ดานขอมูลและความคิดเห็นอันเปนประโยชนตองานวิจัย และหวังเปนอยางยิ่งวางานวิจัย

เลมนี้จะเปนประโยชนตอหนวยงานที่เก่ียวของ เพ�อใหสามารถนําขอมูลไปใชในการ

กําหนดนโยบาย วางแผน และดําเนินงานดานความยั่งยืนในประเทศไทยใหสอดรับกับ

การเปลี่ยนแปลงในอนาคตตอไป

National Innovation Agency (Public Organization) and FutureTales Lab 

by Magnolia Quality Development Corporation Limited (MQDC) have 

produced the “Future of Sustainability” report to highlight key statistics 

and review the current situation and driving forces that will shape future 

of sustainability in Thailand, so people can prepare for any changes and 

work for the country’s desirable future. The report will be presented to 

relevant sectors associated with environmental and social sustainability 

to improve quality of life for all living beings and to prepare for future 

changes and challenges.  

The research team would like to thank the experts from various 

agencies who have supported us with information and opinions that 

have hugely assisted the research. We greatly hope that this study 

will be useful to the relevant sectors, as they can apply its information 

to formulate policy and to design and implement action plans for 

sustainability in Thailand to accommodate any future changes.
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Sustainability 

ความย่ังยืน

สถานการณในปจจุบัน
CURRENT SITUATIONS

ความย่ังยืนนับเปนตัวกําหนดอนาคตแหงการดํารงอยู ของทุกสิ่งมีชีวิต “ความยั่งยืน” 

หมายถึง ความสามารถในการดํารงอยูอยางตอเน�องในมิติตางๆ ของชีวิต ที่ตอบสนอง

ความตองการในปจจุบันและไมกระทบตอความสามารถในการตอบสนองความตองการของ

ทุกสิ่งมีชีวิตในอนาคต ประเด็นดานความยั่งยืนของประเทศไทยมีหลายมิติที่ทุกฝายตอง

ใหความสําคัญ ซ่ึงรวมถึงมิติดานความยั่งยืนของสังคมและความยั่งยืนของทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่จะสงผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาวะที่ดี

ทั้งทางรางกายและจิตใจของผู คนในประเทศไทย อีกทั้งยังชวยใหระบบนิเวศนเกิดความ

สมดุลและมีศักยภาพในการเติบโตไดนานตราบเทาที่ควรจะเปน

ปจจุบันประเทศไทยไดดําเนินการสงเสริมดานความยั่งยืนอยางตอเน�อง มีการเขารวม

ขอตกลงกับประชาคมโลกเพ�อการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ กําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป ที่

ตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาดังกลาว การผลักดันใหเกิดกฎหมายที่เก่ียวของกับ

ดานสิ่งแวดลอม รวมถึง พ.ร.บ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศป พ.ศ.2563 มีการ

จัดตั้งโมเดลเศรษฐกิจสู การพัฒนาที่ย่ังยืน (Bio-Circular-Green Economy: BCG) 

ในป พ.ศ. 2562 เพ�อสงเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนและสนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทน

จากขยะ กาซชีวภาพ แสงอาทิตย และพลังงานทางเลือกอ�นๆ ซ่ึงผลักดันใหแนวทางการ

พัฒนาอยางย่ังยืนเกิดผลเปนรูปธรรมอยางชัดเจนมากข้ึน แตขณะเดียวกันอุปสรรคของ

การพัฒนาฯ ก็ยังมีอีกมากและตองการการแกไขอยางจริงจังท้ังเชิงนโยบายและภาคปฏิบัติ 

ในมิติความย่ังยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประเทศไทยเผชิญความทาทาย

หลักดานนํ้า อากาศ ปา และทะเล ที่สงผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยจากสถิติปริมาณ

นํ้าฝนทั่วประเทศป พ.ศ. 2524 – 2562 พบวาปริมาณนํ้าฝนมีความผันผวนสูง กอใหเกิด

ทั้งวิกฤตนํ้าทวมและนํ้าแลง อุทกภัยจากนํ้าทวมสงผลกระทบตอประชาชน 4.53 ลานคน 

ใน 63 จังหวัด สรางความเสียหายเฉลี่ย 5,362 ลานบาทตอป วิกฤตภัยแลงสงผลกระทบ 

ตอประชาชน 9.72 ลานคน ใน 57 จังหวัด สรางความเสียหายเฉลี่ย 840 ลานบาทตอป 

จากขอมูลสถิติขององคการระหวางประเทศเพ�อการอนุรักษธรรมชาติ IUCN ป พ.ศ.2561 

ประเทศไทยยังถูกจัดใหเปนหนึ่งในประเทศที่สรางมลพิษทางทะเลมากที่สุดในโลก มีการ

ตกคาง รั่วไหลของพลาสติกและไมโครพลาสติกในทะเลและมหาสมุทรเฉลี่ย 336,000 ตัน

ตอป ซ่ึงนอกจากจะสงผลรายตอสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศนทางทะเลแลว ยังทําลายสุขภาพ

ของมนุษยที่ เปนผู บริโภคทรัพยากรทางทะเลโดยตรงอีกดวย ในดานมลภาวะอากาศ 

ประเทศไทยมีแนวโนมในการปลอยกาซคารบอนมากข้ึนเร�อยๆ ทุกป โดยในป พ.ศ. 2533,

หมายถึง 
ความสามารถ
ในการดํารงอยู
อยางตอเนื�อง
ในมิติตางๆ 
ของชีวิต 

          ที่ตอบสนองความตองการ

       ในปจจุบัน และไมกระทบตอ

        ความสามารถในการตอบสนอง

 ความตองการของทุกสิ่งมีชีวิตในอนาคต

means sustainably 
existing in various 
dimensions of life 
to meet the needs 
of the present 
without affecting
the ability to meet
the needs of all living
beings in the future. 



2543, 2553, และ 2562 คนไทยมีอัตราการปลอยกาซคารบอนคือ 1.65, 2.73, 3.66,

3.97 ตันตอหัวตอป ตามลําดับ ฝุ นละออง PM 2.5 และฝุ นละออง PM 10 อันเปนสารกอมะเร็ง

ที่มีแหลงกําเนิดหลักจากโรงงานอุตสาหกรรมและการเผาไหมเชื้อเพลิงเพ�อการคมนาคมหรือการทํา

เกษตรกรรมก็มีแนวโนมที่จะขยายวงกวาง กลายเปนปญหาระยะยาวและรุนแรงมากข้ึนทุกป นอกจากนี้

พื้นที่ปายังลดลงเหลือเพียงรอยละ 31.68 ในป พ.ศ. 2562 จากรอยละ 43.21 ของพ้ืนที่ทั้งหมด

ในป พ.ศ. 2516 และมีแนวโนมลดลงอยางตอเน�องจากการบุกรุกและการเติบโตข้ึนของความเปนเมือง 

ซ่ึงถือเปนมิติสําคัญที่จะสงผลใหประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

อยางรุนแรง ซ่ึงจะสงผลเสียตอการดํารงอยูของมนุษยและทุกสิ่งมีชีวิตอยางรายแรงในทายที่สุด

ในมิติทางสังคม ประเทศไทยมีปญหาดานความเหล�อมลํ้าทางสังคมและเศรษฐกิจมายาวนาน ไมวาจะเปน

ความเหล�อมลํ้าดานทรัพยสิน รายได โอกาส และคุณภาพชีวิต แมคาดัชนีจีนี (Gini Index) จะแสดงถึง

ความเหล�อมลํ้าดานรายไดของไทยที่ปรับลดลงจาก 43.1 ในป พ.ศ. 2542 เปน 34.9 ในป พ.ศ. 2562 

แตเม�อพิจารณาสถิติทางดานรายไดและการถือครองที่ดิน พบวาในป พ.ศ. 2562 มีผูมีรายไดนอยจํานวน 

4.3 ลานคน คิดเปนสัดสวน 6.24 ของประชากรทั้งประเทศ ประชากรรอยละ 5 ของประเทศถือกรรมสิทธิ์

ที่ดินทํากินถึงรอยละ 80 และประชากรอีกรอยละ 75 ไมมีที่ดินครอบครองเปนของตนเอง นอกจากนี้

การเขาสู สังคมสูงวัยอยางสมบูรณในป พ.ศ. 2565 ที่จะมีคนไทยถึงรอยละ 14 เปนผูสูงอายุและเกษียณ

งาน ไดเพ่ิมความวิตกกังวลดานความยากจนและการแบกรับภาระงบประมาณการดูแลประชาชนของรัฐบาล 

ทั้งนี้เม�อพิจารณาความเหล�อมลํ้าดังกลาวรวมกับสภาพสังคมในปจจุบันที่มีวิกฤตโรคอุบัติใหม วิกฤต

สภาพภูมิอากาศ (Climate Crisis) การขยายตัวของเมือง (Urbanization) การเคล�อนยายไดอยางเสรี

ของประชากรคุณภาพ และการเปลี่ยนเขาสู ยุคอุตสาหกรรมดิจิทัล ย่ิงทําใหกรอบประเด็นการพัฒนาอยาง

ยั่งยืนตองมีความละเอียดและครอบคลุมในหลายมิติมากข้ึน ซ่ึงแบบแผนในการพัฒนาดังกลาวจะเกิดข้ึน

ไดยากหากความเหล�อมลํ้าและขอจํากัดของทรัพยากรที่มีขางตนยังเปนอุปสรรคตอการบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษยทุกกลุ ม ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ใหเปนกลุ มคนที่มีคุณภาพและสรางประโยชนสูงสุดเทาที่

จะทําไดใหแกสังคม รวมถึงการกระจายทรัพยากรที่มีอยู อยางจํากัดอยางเปนธรรมตอคนทุกกลุม เชน 

ทรัพยสิน รายได ทรัพยากรธรรมชาติ อาหาร สภาพแวดลอมที่มีคุณภาพ ผลิตภัณฑและบริการ เปนตน

อยางไรก็ตาม แมประเทศไทยจะมีบริบทที่ทาทายตอการพัฒนาที่เปนรูปธรรม และเกิดปญหามากมาย

รวมถึงปญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่มีเพิ่มมากข้ึนตอปญหาสิ่งแวดลอมและการใชชีวิต แตการศึกษา

วิจัยดานพฤติกรรมการบริโภคสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของผูอยู อาศัยในเขตเมือง โดยเฉพาะ

กรุงเทพมหานคร ระบุวาความตระหนักรูดานสิ่งแวดลอมและความพยายามในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ตนเองเพ�อตอบสนองตอการพัฒนาอยางยั่งยืนมีมากข้ึนในทุกกลุ มวัย เพศสภาพ และรายได รวมถึง

กลุมคนและองคกรที่ไดมีการเรียกรองถึงความยั่งยืนในมิติสังคมก็มีจํานวนมากข้ึน ซ่ึงจากการสํารวจ

สถานการณจากอดีตจนถึงปจจุบันภายใตบริบทการพัฒนาในมิติทางธรรมชาติและสังคมทั้งหมดขางตนนี้

ทําใหเห็นภาพความผันผวนของอนาคตและคุณคาในการศึกษารูปแบบการพัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศไทย 

ที่มีตัวแปรและปจจัยขับเคล�อนตางๆ มากําหนด การสรางอนาคตที่คํานึงถึงคนทุกกลุม การบรรลุเปาหมาย

การพัฒนาอยางยั่งยืนที่มีบริบทเต็มไปดวยความทาทายสามารถเกิดข้ึนไดหากมีการวางแผน การบูรณาการ

ความรวมมือและการดําเนินการเร�องนี้อยางจริงจัง ทุกภาคสวนรวมขับเคล�อนเปนวาระสําคัญของประเทศ

คิดเปนสัดสวน 6.24%
ของประชากรท้ังประเทศ

4.3

พ.ศ.2562 
มีผูมีรายไดนอย

ลานคน
In 2019, 

of the population.

on low income accounted for 

ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดินทํากิน
5ประชากร

ของประเทศ

of the population owns
of the land and

80% 

อีก
of the population owns no land.
75%

%

million 
people 

ไมมีท่ีดินของตนเอง



Sustainability is the determining factor in survival for all living things. 

Sustainability is defined here as support in all dimensions of life for 

all present needs with the capability to meet future needs. The topic 

of sustainability in Thailand involves many social and environmental 

issues that require attention from all parties. These aspects of 

sustainability have a direct impact on the mental and physical 

well-being of people in Thailand. They also determine the delicate 

balance of the ecosystem, enabling continuous growth.

 Thailand has been promoting sustainability by many means. 

The country has concluded agreements with the global community 

to achieve the UN Sustainable Development Goals (SDGs), formulated 

a 20-year national strategy for these goals, pushed for environment- 

conscious laws and the Climate Change Act of 2020, created the 

Bio-Circular-Green (BCG) Economy in 2019 to support the circular 

economy, and promoted the production of alternative energies from 

solid waste, biogas, and solar power. These actions aim for more 

concretely sustainable development. However, drawbacks persist 

and serious practical as well as policy-related measures are required.

Natural and environmental sustainability in Thailand faces hurdles in 

aquatic, atmospheric, forest, and maritime contexts. Rainfall figures 

for 1981-2019 show immense fluctuation, bringing both floods and 

droughts. Flooding has affected 4.53 million people in 63 provinces, 

with average annual damage of 5.362 billion baht. Drought crisis 

affects 9.72 million people in 57 provinces, with average annual 

damage of 840 million baht. Thailand ranks among the world’s most 

marine polluting countries, discharging 336,000 tons of plastic and 

microplastics into the seas each year, according to International 

Union for Conservation of Nature (IUCN) figures from 2018. This 

plastic pollution not only harms sea life and ecosystems. It also 

damages the health of humans who consume marine resources. In 

air pollution, Thailand is prone to emit more carbon each year. The 

emission rate in the year 1990, 2000, 2010, and 2019 was 1.65, 2.73, 

3.66, and 3.97 tons per capita, respectively. Carcinogenic PM2.5 

and PM10 particulates from industry, transport, and agriculture have 

ตอประชาชน
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become a long-term and worsening problem. Forest coverage slipped

 to 31.68% in 2019, down from 43.21% in 1973, and it continues to shrink 

with encroachment and urbanization, destroying natural resources. 

Thailand is facing severe biodiversity loss, which could eventually 

threaten the existence of humans and all life.

In terms of social sustainability, Thailand has long faced social and 

economic inequality, whether in property, income, opportunity, or quality 

of life. The Gini index shows that income inequality in Thailand decreased 

from 43.1 in 1999 to 34.9 in 2019. But income statistics and land ownership 

in 2019 reveal 4.3 million people on low incomes, making up 6.24% of the 

population. About 5% of the country's population owns 80% of agricultural 

land, while 75% own no land. By 2022, as many as 14% of Thais will be 

elderly and retired, intensifying concerns about poverty and government 

care budgets. Viewed alongside emerging diseases, climate crisis, urban 

expansion, freedom in highly-skilled migration, and the transition into 

the digital industrial era, this inequality requires a more detailed and 

comprehensive sustainability framework. Development will be difficult if 

inequality and resource limitations continue to prevent all groups, ages, 

and races from achieving their potential and best benefiting society and if 

limited resources such as property, income, natural resources, food, quality 

environment, products, and services continue to be unfairly distributed.

Amid Thailand's challenging context, many problems including physical 

and mental health issues are worsening because of environmental and 

lifestyle factors. A study into consumption of environment-friendly 

products by Bangkok residents, however, found that environmental 

awareness and behavioral change are increasing across age, gender, and 

income groups, as well as among organizations that have called for social 

sustainability. Exploring the situation from the past to the present amid 

all these natural and social factors reveals the fluidity of the future and 

highlights the value of studying Thailand’s sustainable development 

model with variables and drivers. A future that takes into account all 

groups of people and meets the SDGs in a challenging context can be 

achieved with a plan that integrates cooperation and takes this matter 

seriously. All sectors are involved in driving this important agenda.

14%
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สัญญาณการเปล่ียนแปลง (Signals of Change) คือ
เหตุการณหรือแนวโนมท่ีกอตัวและเกิดข้ึน โดยกําลังจะสราง
ใหเกิดความเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญในอนาคต

Signals of Change are events or incoming 

and established trends that bring 

significant changes. 

ความวิตกกังวลในเร�องสภาพอากาศทั้งทางตรงและทางออมอาจกลายเปน

ปรากฏการณที่รุนแรงและนําไปสู ป ญหาสุขภาพจิตที่ เพิ่มข้ึน ปจจุบันความ

วิตกกังวลเกี่ยวกับสภาพอากาศไมได รับการยอมรับวาเป นภาวะทาง

การแพทยอยางเปนทางการ แตหากบุคคลไมสามารถรับมือกับความ

วิตกกังวลดังกลาว ก็อาจสงผลกระทบอยางรุนแรงตอการใชชีวิตได

Awareness, skills, and motivation to make responsible 

sustainable decisions that affect the world are crucial. 

It is vital to spur behavioral change in society from 

individuals to policy. The new generation has more 

urban people and environmental enthusiasts with 

greater awareness and knowledge of the environment. 

Most of them want to make the world a better place 

and keep it sustainable. Many remain ignorant about 

this subject, however. 

Climate Anxiety

ความรู ความเขาใจ ความตระหนักรู  ทักษะ และแรงจูงใจของแตละบุคคล

ในการตัดสินใจสรางความรับผิดชอบตอความยั่งยืนที่จะสงผลตอโลก

เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่จะชวยสรางการเปลี่ยนแปลงในสังคมทั้งระดับ

พฤติกรรมบุคคลไปจนถึงระดับนโยบาย ปจจุบันกลุ มคนรุนใหม คนในเมือง 

และผู สนใจดานสิ่งแวดลอม มีความตระหนักและมีความรู ด านสิ่งแวดลอม

มากข้ึน ซึ่งส วนใหญตองการทําให  โลกนี้ เป นสถานที่ที่ ดี ข้ึนและรักษา

ความยั่งยืน แตยังมีผู คนอีกจํานวนมากที่ ไม ให ความสําคัญกับเร�องนี้

Environmental Literacy & Awareness

สัญญาณการเปล่ียนแปลง

SIGNALS
OF CHANGE

Weather anxiety, both directly and indirectly, can 

become a serious phenomenon and lead to increased 

mental health problems. Weather anxiety is not currently 

recognized as an official medical condition. If someone 

cannot cope with this anxiety, however, it may severely 

impact their life.



Alternative and renewable energy are reducing carbon 

emissions and helping address the sustainability of 

today's limited energy sources while reducing the 

causes of global warming. Thailand has begun to turn 

to renewable energy to generate electricity and reduce 

the use of imported fuel and natural gas, diversifying 

its energy sources and ending reliance on a single 

primary power source.

พลังงานทางเลือกและพลังงานหมุนเวียนตางก็ทํางานเพ�อลดการปลอย

คารบอน นับเปนทางออกในเร�องความยั่งยืนของแหลงพลังงานที่มีอยู 

อยางจํากัดในปจจุบัน รวมถึงการชวยลดสาเหตุภาวะโลกรอนไดอีกดวย 

ปจจุบันประเทศไทยเร่ิมหันมาใชพลังงานทดแทนซึ่งเปนพลังงานทางเลือก

รูปแบบใหมมาผลิตไฟฟา เพ�อลดการใชนํ้ ามันเชื้อเพลิงและกาซธรรมชาติ

ที่ต องนําเข าจากตางประเทศ และมีแหลงพลังงานหมุนเวียนติดตั้ง

หลากหลาย โดยไมตองพึ่งพาแหลงผลิตไฟฟาข้ันตนเพียงแหลงเดียว

Renewable and Alternative Energy

Increasing global cooperation to stop climate change 

has prompted countries to pledge to achieve Net Zero 

Emissions by 2050. Some studies suggest Thailand 

may be unable to do before 2090. Despite climate 

change being a scientific issue, the push to reduce 

carbon emissions has clear political implications in 

both international and domestic politics.

ความรวมมือตอการหยุดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับโลก

ที่มีมากข้ึน ทําใหประเทศตางๆ ใหคํามั่นที่จะบรรลุการปลอยมลพิษสุทธิ

เปนศูนย (Net Zero Emissions) ภายในป พ.ศ. 2593 แตบางการศึกษา

ไดแสดงวาประเทศไทยอาจทําไดจริงในป พ.ศ. 2633 แมการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศจะเปนประเด็นทางวิทยาศาสตร แตการผลักดันเร�องการ

ลดการปลอยคารบอนก็มีนัยยะทางการเมืองที่ชัดเจนทั้งในทางการเมือง

ระหวางประเทศและในประเทศ

Zero-Emission Countries

Poor air quality is a huge problem throughout Thailand. 

Although there are some plans and statutes related to 

air quality and emissions control, enforcement leaves 

a lot to be desired and people’s health and lifestyles 

are affected. People may focus more on their homes 

and their time indoors.

คุณภาพอากาศที่ ไม ดีเป นปญหาใหญทั่วประเทศไทย แมว าจะมีแผนและ

พระราชบัญญัติสวนหนึ่งที่ เกี่ยวของกับการควบคุมคุณภาพอากาศและ

การปลอยมลพิษ แตในแงของการบังคับใชยังคงมีปญหา สงผลตอ

สุขภาพและการใชชีวิตของผู คนซึ่งอาจสงผลไปสู การเพิ่มข้ึนของที่อยู อาศัย 

และพฤติกรรมที่ เน นการใชชีวิตภายในอาคาร (Life Indoor) มากยิ่งข้ึน

Poor Air Quality 

Thailand has issued laws on the environment, biodiversity, 

and sustainability for a long time, including a push for 

the Global Warming Act with various policies in line 

with the implementation of international agreements. 

But practices and enforcement are still questioned by 

society and environmental organizations.

ประเทศไทยมีการประกาศใชกฎหมายดานสิ่งแวดลอม ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ ความยั่งยืน หลายฉบับมาเปนระยะเวลายาวนาน รวมไปถึงการ

ผลักดัน พ.ร.บ. โลกรอน กฎหมายคุ มครอง และนโยบายดานสิ่งแวดลอม

ตางๆ ซึ่งสอดรับกับการดําเนินการตามขอตกลงระหวางประเทศ แตใน

ทางปฏิบัติและการบังคับใชอยางจริงจังยังเปนสิ่งที่ถูกตั้งคําถามจาก

สังคมและองคกรดานสิ่งแวดลอม

Environment and Sustainability Legislation



Microplastics are pieces of plastic no more than 5 mm 

in size. They come from clothing, cosmetics, and 

industrial waste. There is currently no proof that 

microplastics pose a threat to human or environmental 

well-being, but long-term accumulation of plastics can 

harm the health of living organisms.

ไมโครพลาสติก คือ เศษพลาสติกหรืออนุภาคที่มีขนาดไมเกิน 5 มม. 

แหลงที่มาของไมโครพลาสติก ไดแก อุตสาหกรรมเสื้อผา เคร�องสําอาง 

และขยะอุตสาหกรรม แมวาในปจจุบันยังไมมีหลักฐานที่พิสูจนวาไมโคร

พลาสติกเปนภัยคุกคามตอความเปนอยู ที่ ดีของมนุษยหรือธรรมชาติ

แตการสะสมของพลาสติกในระยะยาวอาจสงผลตอสุขภาพของสิ่งมีชีวิตได

Microplastics

Climate change, limited natural resources, and pollution 

are forcing societies to find ways to drive production and 

consumption in a sustainable direction. Environmental 

taxes and Pigouvian taxes, such as flight taxes, are 

important tools for governments to discourage actions 

that harm the environment or to at least accumulate 

funds to prevent and mitigate those losses.

Tailored equality fits specific groups instead of offering 

the same service or policy to everyone. People thereby 

have equal opportunities to realize their full potential. 

The traditional concept of equality is gradually 

replaced by the concept of equal opportunity. This 

approach focuses on ensuring that individuals truly 

have their own choices and paths.

ความเสมอภาคที่มีการออกแบบใหเหมาะสมกับผู คนเฉพาะกลุ ม แทนที่จะ

เสนอบริการหรือนโยบายที่ เหมือนกันทุกประการแกทุกคน ผู คนจะไดรับ

โอกาสที่ เท าเทียมกันในการตระหนักถึงศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ 

แนวคิดเร�องความเทาเทียมแบบด้ังเดิมคอยๆ ถูกแทนที่ด วยแนวคิดเร�อง

โอกาสที่ เท าเทียมกัน โดยมุ งเนนที่การทําให มั่นใจวาบุคคลมีทางเลือกและ

เสนทางของตนเองอยางแทจริง

Tailored Equality

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติที่จํากัด และมลภาวะ

กําลังบังคับใหสังคมตองหาวิธีที่จะขับเคล�อนภาคการผลิตและการบริโภค

ไปสู ทิศทางที่ยั่งยืน ภาษีสิ่งแวดลอมและภาษี Pigouvian เชน ภาษีเที่ยวบิน 

เปนตน เปนเคร�องมือสําคัญที่ภาครัฐใชเพ�อกีดกันการกระทําที่สรางความ

เสียหายตอสิ่งแวดลอม หรืออยางนอยก็สะสมเงินทุนเพ�อปองกันและ

ลดความเสียหายเหลานั้น

Environmental & Pigouvian Taxes



The development of smart technology and networks will 

create new opportunities to bring life to rural communities. 

If technology can improve living conditions, access to 

services, and the efficiency of transport, the countryside 

may be resurrected in a new way. This cannot happen, 

however, without a serious development and 

diversification strategy and long-term investment.

Healthcare is shifting its focus from medicine and 

treatment to holistic management of well-being. The 

new health guidelines emphasize prevention and 

awareness of the importance of nature and nutrition in 

maintaining physical and mental health. Thailand has long 

focused on the use of natural therapy and herbs. This 

will affect the sustainability of human beings and living 

things in terms of having a good quality of life as well.

Circular economy is an economic model that aims to 

reduce waste and pollution by adhering to the principles 

of sustainable development in the design of material use 

and the efficient recycling of all raw materials to benefit 

the environment and economy. The transition to the 

circular system directly benefits humans by enhancing 

human health and creating career opportunities.

การดูแลสุขภาพกําลังเปลี่ยนจากการมุ งเนนดานการแพทยและการรักษาโรค

ไปสู การจัดการความเปนอยู ที่ดีของมนุษยแบบองครวม แนวทางดาน

สุขภาพใหมเนนความสําคัญของการปองกันและการตระหนักถึงความสําคัญ

ของธรรมชาติและโภชนาการในการดูแลรักษาสุขภาพทางกายและจิตใจ โดย

ประเทศไทยใหความสําคัญกับการใชธรรมชาติบําบัดและการใชสมุนไพร

เปนยามายาวนาน ซึ่งจะสงผลตอความยั่งยืนของมนุษยและสิ่งมีชีวิต

ในแงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีดวยเชนกัน 

Nature & Food as Remedies

การพัฒนาเทคโนโลยีและเครือขายอัจฉริยะจะสรางโอกาสใหมในการนํา

ชีวิตมาสู ชุมชนในชนบท หากเทคโนโลยีสามารถปรับปรุงสภาพความ

เปนอยู  การเขาถึงบริการ และประสิทธิภาพของการขนสง ชนบทก็อาจ

ฟ นคืนชีพในรูปแบบใหม อยางไรก็ตามสิ่งนี้จะไม สามารถเกิดข้ึนได

หากไม มีกลยุทธ แห งการพัฒนาและกระจายความเจริญที่จริงจัง 

และการลงทุนระยะยาวเพ�อรองรับ

Smart Countryside 

เศรษฐกิจหมุนเวียน เปนรูปแบบเศรษฐกิจที่มีจุดมุ งหมายเพ�อลดของเสีย

และมลพิษโดยปฏิบัติตามหลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืนในการออกแบบ

การใชวัสดุ และการรีไซเคิลวัตถุดิบทั้งหมดอยางมีประสิทธิภาพ เปน

ประโยชนตอสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจ การเปลี่ยนไปใชระบบหมุนเวียน

สงผลดีตอมนุษยโดยตรง โดยชวยเร�องการใชชีวิต สุขภาพของมนุษย 

และสรางโอกาสในการทํางานในอาชีพใหมที่จะเกิดข้ึน

Circular Economy 



Innovations in carbon capture, storage, and reuse are one 

way to reduce CO
2
 emissions. New technological and 

biological solutions for carbon capture from industrial 

processes and air are constantly being explored. The main 

challenge of this development is to make innovation 

cost-effective and globally scalable as quickly as possible.

The crisis in the shortage of drinking water, irrigation 

water, clean water, as well as flooding and droughts, 

is becoming more and more severe. Effective water 

management methods are vital to best protect Thais 

both in agriculture and at home.

วิกฤตดานการขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค นํ้าชลประทาน นํ้าสะอาด รวมถึง

ปญหาเร�องนํ้าท วม นํ้าแลง ที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน นับเปน

สิ่งสําคัญที่ จําเป นจะตองหาวิธีการบริหารจัดการนํ้าที่มีประสิทธิภาพ เพ�อ

ทําใหประชาชนในประเทศไทย ทั้งในภาคเกษตรกรรม ธุรกิจ และครัวเรือน 

ไดรับผลกระทบจากวิกฤตนํ้าเหลานี้น อยที่สุด

Water Crisis

Applying data and digital systems for sustainability 

with AI forecasting, Big Data, sensor systems and 

monitoring to track resources and follow up promptly 

can help tackle issues such as natural disasters or 

environmental offences.

การประยุกตใช ข อมูลและระบบดิจิทัลมาใช เพ�อการพัฒนาความยั่งยืน 

ทั้งในการการคาดการณจาก AI การใชระบบ Big Data เพ�อเก็บขอมูล 

การใชระบบ Sensor และ Monitoring เพ�อติดตามขอมูลการคงเหลือ

ทรัพยากร หรือการติดตามเพ�อชวยเหลืออยางทันทวงที เช น ภัยพิบัติ 

การกระทําผิดกฎหมายดานสิ่งแวดลอม เปนตน 

Data & Digitalization

นวัตกรรมที่ เกี่ยวของกับการจับ การจัดเก็บ และการนําคารบอนมาใชใหม

เปนวิธีหนึ่งในการลดการปลอย CO
2
 โซลูชันทางเทคโนโลยีและชีวภาพใหม

สําหรับการดักจับคารบอนจากกระบวนการทางอุตสาหกรรมและอากาศมีการ

สํารวจอยางตอเน�อง ความทาทายหลักของการพัฒนานี้คือการทําให

นวัตกรรมมีความคุ มคาและสามารถปรับขนาดขยายไปไดทั่วโลกโดยเร็วที่สุด

CO
2
 Capture and Repurposing



ปจจัยขับเคลื�อนสําคัญ (Drivers of change) คือ ปจจัยหรือกลุม
สัญญาณการเปล่ียนแปลงท่ีเปนองคประกอบสําคัญท่ีสรางการ
เปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ และเปนแนวขับเคลื�อนไปสูภาพอนาคต

Drivers of Change are factors or groups of 

major signals significantly shaping change and 

the direction of future developments.   

วิกฤตสภาพภูมิอากาศที่ รุนแรงข้ึน สงผลกระทบทางตรงและทางออม

ตอการใชชีวิตประจําวัน รวมถึงการประกอบอาชีพ ทําใหผู คนมีความ

วิตกกังวลและมีป ญหาสุขภาพจิตมากข้ึน ความรู ความเข าใจและความ

ตระหนักรู ด านสิ่งแวดลอม และดานความยั่งยืนของประชาชนมีมากข้ึน 

โดยเฉพาะกลุ มคนรุ นใหม จากการสงเสริมความรู ผ านระบบการศึกษา

และทางสังคมออนไลน นอกจากนี้ความเสมอภาคในสังคมมีมากข้ึนจาก

การที่ประเทศมีการดําเนินนโยบายที่ เหมาะสมเฉพาะกลุ ม เพ�อสรางโอกาส

ใหกับทุกคนอยางเทาเทียมและตรงความตองการที่แท จริง

Dynamics of Human Values and Social Change

ปจจัยขับเคลื�อนสําคัญ

DRIVERS
OF CHANGE

An escalating climate crisis directly and indirectly 

affects daily life including work. Anxiety and mental 

health problems escalate. The general population, 

especially the new generation, has an increased 

understanding and awareness of the environment and 

sustainability from the educational system and social 

media. Social equality is also enhanced through 

appropriate policies for diverse groups to enjoy equal 

opportunities and for everyone’s true needs to be met.



Long-established environmental problems have 

a deeper impact, in both the short and long term. 

The crisis extends from water shortages, flooding, 

and drought caused by ineffective water management 

to poor air quality that causes people to spend more 

time indoors and microplastics that have long-term 

effects on humans and creatures.

ปญหาทางดานสิ่งแวดลอมที่สั่งสมมานานกอใหเกิดผลกระทบที่ชัดเจนข้ึน 

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ไมวาจะเปนวิกฤตดานการขาดแคลนนํ้าอุปโภค

บริโภค นํ้าชลประทาน การเกิดนํ้าท วมนํ้าแลง ที่ เกิดจากการบริหารนํ้าที่ยัง

ไมมีประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ดีพอ รวมถึงปญหาคุณภาพ

อากาศที่ทําใหผู คนตองใชชีวิตในอาคารมากข้ึน และปญหาไมโครพลาสติก

ที่ ไม มีการจัดการแกไขอยางจริงจัง สงผลใหอนุภาคขนาดเล็กเหลานี้ส ง

ผลกระทบตอชีวิตมนุษยและสัตวเร้ือรังในระยะยาว   

Rising of Environmental Crisis 

When considering the sustainable management of 

natural resources and the environment, including 

social dimensions, it is imperative to take a holistic 

approach integrating all sectors. Society, the public 

sector, the private sector, and civil society must 

together focus on spreading prosperity throughout the 

country, promoting a circular economy, and pushing 

policy for Thailand to achieve Net Zero Emissions. 

Existing laws must be enforced and adjusted to be 

consistent and effective for these objectives.

การบริหารจัดการเร �องความยั่งยืนในมิติทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม รวมถึงมิติสังคมของประเทศมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง

ดําเนินการแบบองครวม บูรณาการกันทุกภาคสวน มีการขับเคล�อนไปทั้ง

สังคม ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมุ งเนนไปที่การกระจาย

ความเจริญออกไปทั่วประเทศ การสงเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน การผลักดัน 

นโยบายใหประเทศไทยสามารถบรรลุการปลอยมลพิษสุทธิเปนศูนย (Net 

Zero Emissions) ใหไดตรงตามเปาหมาย รวมถึงการบังคับใชกฎหมาย

ที่มีอยู อยางจริงจัง และการปรับกฎหมายใหมีความสอดคลองและมี

ประสิทธิภาพกับการบริหารจัดการอยางแทจริง

Integrated Policy for Sustainable Development   



ความกาวหนาของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ�อมาแกไขปญหา

ดานความยั่งยืนของส่ิงแวดลอมชวยใหมนุษยมีความหวังมากข้ึน ทั้งการ

ใช เทคโนโลยีข้ันสูง ระบบดิจิทัล ขอมูลขนาดใหญ มาใชในการตรวจสอบ

ติดตามปญหาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึงการ

คาดการณถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในอนาคตเพ�อเตรียมการปองกันรับมือ

ในปจจุบัน รวมถึงการใชพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก การลด

การปลอย CO
2
 การดักจับ CO

2
 ไปใชประโยชนในรูปแบบอ�น นอกจากนี้

การใช ธรรมชาติและอาหารมาใช  ในการดูแลรักษาสุขภาพ ก็นับเป นการ

สงเสริมเร �องความยั่งยืนของการใชทรัพยากรธรรมชาติที่ส งผลให

มนุษยมีสุขภาวะที่ ดีด วยเชนกัน

Climate and Sustainability Solutions 
Technological advances and innovations to address 

environmental issues give greater hope to humanity. 

Advanced technology, digital systems, Big Data 

help monitor environmental and natural resource 

problems, including anticipating future impacts 

to prepare current action such as renewable and 

alternative energy. Measures are also taken to 

decrease CO
2
 emissions and capture them for other 

uses. Nature and nutrition are used to maintain 

health. Natural resources are used sustainably for 

human well-being.







1 INFERNO ON
THE GROUND

ผูคนเผชิญความยากลําบากในการใชชีวิต สุขภาวะและคุณภาพชีวิตอยูในระดับต่ํา สังคมไทย
เผชิญวิกฤตดานความย่ังยืนในมิติสังคมและส่ิงแวดลอมอยางรุนแรง ขาดแคลนทรัพยากร 
การรับมือกับภัยพิบัติและปญหาสภาพแวดลอมเปนไปอยางยากลําบาก เนื�องจากขาดแคลน
แผนรับมือท่ีบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงอยางตอเนื�อง 
สังคมมีความเหลื�อมล้ําสูง เกิดความไมสงบ ประเทศไทยถูกกดดันจากนานาประเทศอยางหนัก
ใหจัดการกับปญหาดานความย่ังยืนของส่ิงแวดลอมและสังคมท่ีเกิดข้ึน เกิดการถดถอยรุนแรง
ตอการพัฒนาประเทศทุกดาน

People face hardship and health and life quality are low. Thai society is facing 
a serious sustainability crisis in social and environmental dimensions. Dealing 
with disasters and environmental problems is extremely difficult without 
an effective integrated response plan. Biodiversity continues to decline, 
society is highly unequal, unrest is frequent, and Thailand is under intense 
international pressure to deal with environmental and social sustainability 
issues. A severe recession hinders the country’s development in all aspects.



สังคม 
สังคมเต็มไปดวยความตื�นกลัวจากผลกระทบของวิกฤตสภาพภูมิอากาศ
และการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงทรัพยากรสําหรับการ
ดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพท่ีขาดแคลนอยางรุนแรง ความเหลื�อมล้ํา
ในสังคมสูง ผูคนออกมาประทวงเพื�อเรียกรองขอความชวยเหลือทาง
เศรษฐกิจและสังคมท่ีขยายวงกวางและรุนแรงข้ึน เกิดความไมสงบใน
สังคมอยางตอเนื�องเปนปญหาบานปลาย 
Society is fearful of the impact of the climate crisis, the 
lack of natural resources, the severe scarcity of living and 
occupational resources, and high inequality in society. 
People come out in protest, calling for more widespread 
economic and social assistance. Continued unrest is an 
escalating problem.

ส่ิงแวดลอม  
เกิดการเปล่ียนแปลงของสถานการณท่ีรุนแรงและควบคุมไมได พ้ืนท่ี
ธรรมชาติถูกทําลายจากการกระทําของมนุษยและภัยพิบัติธรรมชาติ 
ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง สัตวและพืชหลายชนิดสูญพันธุ  
เกิดวิกฤตการณน้ําทวมน้ําแลงรุนแรง คุณภาพอากาศอยูในระดับต่ํา 
สงผลตอปญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผูคน การพัฒนาเมือง
กระจุกอยูแคเมืองหลวง
The situation changes violently and uncontrollably. Natural areas 
have been destroyed by human actions. Natural disasters are 
rampant. Biodiversity is declining, with many animals and plants 
becoming extinct. Severe flooding and drought plague the country. 
Air quality is low. These issues harm people's physical and mental 
health. Urban development is concentrated solely in the capital.

เทคโนโลยี 
ขาดการนําเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพมาใชในการปองกันและแกไขปญหา
เรื�องส่ิงแวดลอมและทรัพยากร รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ทําใหไมสามารถคาดการณและติดตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนได 
เกิดความเสียหายตอประเทศรายแรง  
There is a lack of effective technology to prevent and resolve 
environmental and resource problems, including a lack of 
equipment to improve quality of life. This makes it impossible 
to predict and track the damage incurred, causing serious 
disruption to the country.

SOCIETY ENVIRONMENT

TECHNOLOGY

คุณคา  
ผูคนขาดความรูความเขาใจและความตระหนักรูเรื �องความย่ังยืน ท้ังมิติ
ของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การรักษาส่ิงแวดลอม และการคํานึงถึง
ความย่ังยืนของสังคม คนสวนมากนึกถึงประโยชนสวนตน พยายามทุกทาง 
เพื�อใหตนเองมีทางรอด โดยไมคํานึงถึงความย่ังยืนของสังคมในภาพรวม
People lack understanding and awareness of sustainability in 
conserving natural resources, helping save the environment, 
and taking into account the sustainability of society. Most 
people think of their own interests and seek their own survival, 
regardless of the sustainability of society as a whole.

VALUES

เศรษฐกิจ 
ประเทศไทยถูกจัดอันดับโลกดานการดูแลส่ิงแวดลอมและความย่ังยืนของ
สังคมอยูในระดับต่ํา องคกรระหวางประเทศบังคับใหตองเสียภาษีมลพิษ 
และถูกกีดกันการดําเนินการรวมกับตางประเทศ ในประเทศประสบปญหา
การยายถ่ินฐานเพื�อหาทางรอดจากปญหาสภาพภูมิอากาศและเศรษฐกิจ
Thailand is ranked low in the world for environmental stewardship 
and social sustainability. International organizations require 
Thailand to pay pollution taxes, excluding the country from 
cooperating with other nations. Thailand faces immigration 
challenges to overcome its climate and economic problems. 

ECONOMY

นโยบาย 

ขาดกลไกขับเคลื�อนและแผนการบริหารจัดการในประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
กฎหมายไมมีการบังคับใชอยางจริงจัง และยังเอ้ือประโยชนทางธุรกิจ
มากกวาการมุงเนนการแกปญหาดานส่ิงแวดลอม ขาดการบูรณาการ
การทํางานของภาคสวนตางๆ 
There is a lack of effective driving mechanisms and management 
plans in the country. The law is not strictly enforced. Businesses 
focus on gaining profit rather than solving environmental 
problems. There is little integration of work from different sectors.

POLICY



2STUCK IN 
LOW GEAR

ผูคนสวนมากประสบปญหาดานสุขภาพและเศรษฐกิจ ใชชีวิตดวยความกังวล ตองพยายามปรับตัว
ตอสภาพสังคมท่ีเกิดข้ึน จากการท่ีสังคมไทยเผชิญกับปญหาดานความย่ังยืนในมิติสังคมและ
ส่ิงแวดลอมอยางตอเนื�อง สังคมเกิดความเหลื�อมล้ําสูง ปญหาสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงข้ึน 
แมจะมีความพยายามในการบริหารจัดการ แตยังเปนนโยบายการแกไขปญหาเชิงรับ ขาดแผนรับมือ
อยางบูรณาการท่ีมีประสิทธิภาพลวงหนา ประเทศไทยเขาใกลแตไมสามารถบรรลุเปาหมายเรื�อง
ความย่ังยืน (SDGs) และไมสามารถกาวขามกับดักรายไดปานกลางได

Most people are anxious, suffering from health and economic problems. They 
must try to adapt to the social conditions as Thai society continues to face social 
and environmental sustainability issues. Inequality is commonplace in society. 
The climate problem is intensifying. Efforts to address it are only passive 
problem-solving policies, without an effective, forward-facing integrated 
response plan. Thailand approaches but fails to meet the UN Sustainability 
Goals (SDGs) and cannot overcome the middle-income trap.



สังคม 
สังคมมีความเหลื�อมล้ําสูง ผูคนสวนใหญเปนกลุมผูดอยโอกาสและชนช้ัน
กลางท่ีไมสามารถหาเล้ียงชีพในสภาพแวดลอมท่ีย่ังยืนและมีคุณภาพได 
ผูคนสวนมากมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับต่ํา ผูท่ีไดรับผลกระทบทางตรง
และทางออมดานวิกฤตสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมีความวิตกกังวลสูง 
ปญหาดานคุณภาพของส่ิงแวดลอมสงผลตอสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
Society is highly unequal. People mostly belong to the 
disadvantaged middle class, unable to make a living in a 
sustainable and quality environment. Most have a low quality 
of life, directly and indirectly affected by climate crises and 
disasters, resulting in high anxiety. Environmental quality 
problems affect physical and mental health.

ส่ิงแวดลอม  
การพัฒนาของเมืองทําใหพ้ืนท่ีธรรมชาติถูกทําลายเพ่ิมข้ึน ความ
หลากหลายทางชีวภาพลดลงอยางตอเนื �อง มีความพยายามในการ
กระจายความเจริญออกไปสูชนบท แตประสบความสําเร็จเฉพาะพ้ืนท่ี
ใกลเคียงกรุงเทพมหานครและจังหวัดหลักๆ เชน เชียงใหม 
นครราชสีมา และภูเก็ต เทาน้ัน 
Urbanization fuels the destruction of natural areas. 
Biodiversity continues to decline. Efforts to spread prosperity 
into the countryside succeed only in areas near Bangkok and 
major provinces such as Chiang Mai, Nakhon Ratchasima, 
and Phuket.  

เศรษฐกิจ 
มีแนวโนมและความพยายามเอนเอียงไปในการสรางเศรษฐกิจหมุนเวียน 
แตยังขาดการดําเนินการท่ีจริงจังจนสามารถแกไขปญหาส่ิงแวดลอมได 
การดําเนินการจัดเก็บภาษีส่ิงแวดลอมขาดความเขมงวด ไมสามารถกาว
พนจากกับดักรายไดปานกลางได ความสามารถทางการแขงขันต่ํา
There are trends toward a circular economy, but serious action 
to solve environmental problems is still lacking. Environmental 
taxation is poorly enforced. People can’t get out of the 
middle-income trap because of low competitive abilities.

เทคโนโลยี 
มีการประยุกตใชเทคโนโลยีข้ันสูงมาแกไขปญหาเรื �องส่ิงแวดลอมใน
บางสวน แตขาดการบูรณาการและขับเคลื�อนอยางมีประสิทธิภาพ
ทุกพ้ืนท่ี ทุกภาคสวน ทําใหความกาวหนาในการดําเนินการเกิดเพียงใน
บางพ้ืนท่ีและบางธุรกิจ   
Advanced technology is applied to some environmental 
problems. Without an integrated and efficient drive from all 
areas and all sectors, however, progress is restricted to some 
areas and businesses.

SOCIETY ENVIRONMENT

TECHNOLOGY

คุณคา  
ผูคนมีการศึกษาท่ีดี เขาใจ ตระหนักรู และรณรงคใหเกิดการรับรูเรื �อง
ความย่ังยืนในวงกวาง พยายามเรียกรองเรื�องความเทาเทียมและการดํารง
ชีวิตท่ีคํานึงถึงทุกส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศน แตผูคนจํานวนมากยังไมสนใจ 
และไมเขาใจความจําเปนในการเปล่ียนแปลง เนื�องจากตองตอสูเพื�อการ
มีชีวิตรอดจากปญหาความเหล่ียมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมส่ังสม
For people who are well educated, knowledgeable, and aware 
campaign for wider consideration of sustainability, they call for  
equality and livelihoods that take into account all life. But most 
people in the country still don't care and don't understand the 
need for change, because they have to fight for survival amid 
economic and social disparities.

VALUES

ECONOMY

นโยบาย 

การทํางานเพื�อสรางกลไกขับเคลื�อนและการจัดต้ังแผนการบริหารจัดการ 
ดานความย่ังยืนเปนแบบแยกสวนและเชิงรับเปนหลัก มีมาตราการแกไข
ท่ีดีเมื �อเกิดปญหาหรือไดรับการรองเรียนทําใหสามารถบรรเทาวิกฤตได 
แตไมมีการวางแผนปองกันและยับย้ังท่ีมีประสิทธิภาพ กฎหมายขาดการ
บังคับใชอยางเด็ดขาด 
Working to create a mechanism for driving and establishing 
a sustainability management plan is primarily a modular and 
passive approach. Having good remedial measures when 
problems or complaints are received can alleviate the crisis, 
but there is no effective deterrent planning. The law isn’t fully 
enforced. 

POLICY



EUPHORIA
FOR ALL 3

ผูคนมีความสุขจากการมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตท่ีดี มีการกระจายทรัพยากรอยางท่ัวถึง 
ทุกภาคสวนคํานึงถึงเปาหมายเดียวกัน คือ การสรางความย่ังยืนของทุกส่ิงมีชีวิตอยาง
สมัครใจและจริงจัง สังคมไทยประสบความสําเร็จดานการบรรลุเปาหมายเรื �องความ
ย่ังยืน (SDGs) ในทุกมิติ มีการดําเนินการปองกันเรื�องวิกฤตสภาพภูมิอากาศเปนอยางดี 
สังคมมีความเสมอภาคและความสุขสูง จากการใชเทคโนโลยีและรูปแบบของนโยบาย
บริหารจัดการแบบองครวมท่ีมีการบูรณาการหนวยงาน คน และระบบอยางมีประสิทธิภาพ 
สงผลใหประเทศมีความสามารถทางการแขงขันสูง 

People enjoy good health and good quality of life. Resources are 
distributed evenly. All sectors have the same goal, to voluntarily and 
earnestly achieve sustainability for all living being. Thai society is 
successful in achieving the UN Sustainability Goals (SDGs) in all dimensions.
There is effective action to prevent the climate crisis. Society has high 
equality and happiness from the use of technology and holistic management 
policies that effectively integrate agencies, people, and systems. As 
a result, the country has a high potential to compete with others. 



สังคม 
สังคมไทยประสบความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายดานความย่ังยืน (SDGs) 
สังคมมีความเสมอภาคสูง มีการกระจายทรัพยากรสําหรับการดําเนินชีวิต 
และประกอบอาชีพอยางท่ัวถึง ผูคนมีสุขภาวะและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความ
ม่ันใจในการใชชีวิต สังคมเกิดการตอยอดการดําเนินการเพื�อความย่ังยืน
ในทุกรูปแบบ ทําใหประเทศไทยสามารถแขงขันในเวทีโลกไดอยางดีเย่ียม
Thai society has successfully achieved the UN Sustainability 
Goals (SDGs). Society is highly equitable. Resources for life and 
occupation are distributed evenly. People are happy with good 
health and good quality of life. They live with more confidence. 
Society is continually building on all forms of sustainability, 
enabling Thailand to compete in the global arena.

ส่ิงแวดลอม  
มีการดําเนินการปองกันเรื�องวิกฤตสภาพภูมิอากาศเปนอยางดีจาก
เทคโนโลยีล้ําสมัย ทําใหปรับตัวรับมือกับความทาทายทางธรรมชาติได
อยางทันทวงที พ้ืนท่ีปามีความหลากหลายทางชีวภาพสูงและไดรับการ
อนุรักษ อากาศ และน้ําสะอาด ความม่ันคงทางอาหารและทรัพยากรสูง 
Action on the climate crisis is effective through state-of-the-art 
technology, enabling timely adaption to the challenges of nature. 
Forests have high biodiversity and are well conserved. The country 
has clean air and water, good nutrition, and resource security.

เศรษฐกิจ 
ประเทศไทยถูกจัดอันดับโลกดานการดูแลส่ิงแวดลอมและความย่ังยืนของ
สังคมอยูในระดับดีมาก สงผลใหนานาประเทศใหการยอมรับ โดยเฉพาะ
การเปนผูนําเรื�องเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสรางสรรค ประชากร 
มีรายไดตอหัวสูงข้ึน มีการจัดเก็บภาษีดานตางๆ รวมถึงดานส่ิงแวดลอม
ท่ีจริงจังอยางเปนธรรม เศรษฐกิจประเทศเติบโตอยางตอเนื�อง
Thailand is ranked highly in the world for environmental 
stewardship and social sustainability, resulting in international 
acceptance and making it a leader in the circular economy and 
creative economy. People in the country have higher per capita 
income. Taxes include an environmental tax that is seriously and 
fairly implemented. The country's economy continues to grow. 

SOCIETY ENVIRONMENT

เทคโนโลยี 
นวัตกรรมใหมๆ เพื�อส่ิงแวดลอมเกิดข้ึนอยางตอเนื�อง เทคโนโลยีถูก
ประยุกตใชเพื �อติดตาม คาดการณ และปองกันปญหาส่ิงแวดลอมและ
ภัยพิบัติ โครงสรางพ้ืนฐานไดรับการออกแบบใหสามารถอํานวยความ
สะดวกและตอบรับกับความตองการของผูคนทุกกลุมและไมรบกวน
ส่ิงมีชีวิตอื�นๆ ในระบบนิเวศน    
There are continually new innovations for the environment. 
Technology is applied to track, forecast, and prevent 
environmental problems and disasters. The infrastructure is 
designed to facilitate and meet the needs of all groups of 
people without disturbing other organisms in the ecosystem.

TECHNOLOGY

คุณคา  
ผูคนในสังคมมีความเขาใจและความตระหนักรูในเรื�องความย่ังยืนท้ัง
มิติสังคมและส่ิงแวดลอมเปนอยางดี ผานการศึกษาและการเผยแพร
ความรูอยางเขมขนดานการพัฒนาอยางย่ังยืน สงผลใหมีจิตสาธารณะ
นึกถึงผูอื �นและประโยชนสวนรวมของสังคมกอนเสมอ มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ เลือกสนับสนุนธุรกิจท่ีมีจุดยืนในศีลธรรม
และคํานึงถึงความย่ังยืนระยะยาวเปนหลัก
People in society have a good understanding and awareness 
of sustainability in both social and environmental dimensions 
through education. Intensive dissemination of knowledge on 
sustainable development has raised public interest in society’s 
well-being. Businesses operate with morals and ethics. People 
choose to support businesses that are ethical with long-term 
sustainability in mind.

VALUES

ECONOMY

นโยบาย 

ขอมูลของหนวยงานตางๆ มีการบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ ทําให
สามารถปองกันและแกไขปญหาตางๆ ไดอยางทันทวงที มีกลไกขับเคลื�อน
และแผนบริหารจัดการประเทศท่ีดี สอดคลองท้ังในและระหวางหนวยงาน 
สงผลใหเกิดใหความรวมมือทุกภาคสวน มีระบบการทํางานท่ีดีท้ังระบบ 
Information from various agencies is effectively integrated so 
that problems can be prevented and resolved in a timely manner. 
There is a driving mechanism and a good country management 
plan, consistent both within and between departments, resulting 
in cooperation from all sectors. There is a good working system 
throughout.

POLICY



TOGETHER WITH 
THE PLANET4

ผูคนมีความสุขจากการมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตท่ีดีจากการท่ีสังคมไทยเติบโตอยางย่ังยืนท้ังมิติดานสังคม
และส่ิงแวดลอม ประเทศบรรลุเปาหมายความย่ังยืน (SDGs) ดวยการเปล่ียนพฤติกรรมของคนไทยท่ียึดความ
เปนอยูของโลกเปนศูนยกลางในการพัฒนา (Planet-oriented Development) มีการรับรองธรรมชาติเปน
นิติบุคคลประเภทใหม (Environmental Personhood) ภาครัฐใชกลไกในการควบคุมตรวจสอบท่ีเขมงวด 
สงผลใหภาคเอกชนเกิดการประยุกตใชนวัตกรรมส่ิงแวดลอมอยางแพรหลายเพื�อตอบรับกับการฟ นฟู
ระบบนิเวศนในธรรมชาติและการพัฒนาสูความย่ังยืนท่ีแทจริงของสังคม   

People are happy because their quality of life is high due to the sustainable growth of 
Thai society in both social and environmental dimensions. The country achieves the UN 
Sustainability Goals (SDGs) by changing the behavior of Thais, who prioritize the world's 
well-being, resulting in planet-oriented development. Nature is certified as a new type of 
legal entity (environmental personhood). The government uses a strict control and audit 
mechanism. As a result, the private sector has widely applied environmental innovations 
in response to the restoration of natural ecosystems and the development of true 
sustainability of society.



สังคม 
สังคมมีความเสมอภาคสูง ทุกพ้ืนท่ีสามารถดํารงอยูดวยทรัพยากรของ
ตนเองได ผูคนมีความสุขจากการสุขภาวะและคุณภาพชีวิตท่ีดี มุงเนน
ดานการพัฒนาสังคมดวยความโปรงใสเปนหลัก เพื�อใหม่ันใจวาทุก
ส่ิงมีชีวิตในทุกพ้ืนท่ีจะไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง 
Society is highly egalitarian. Every area can exist on its own 
resources. People enjoy good health and quality of life, focusing 
on social development with transparency as the main point to 
ensure that all living beings in every area are properly cared for.

ส่ิงแวดลอม  
มีการดําเนินการปองกันเรื�องวิกฤตสภาพภูมิอากาศ การจัดการปญหา
ส่ิงแวดลอมและความย่ังยืนของสังคมอยางเขมงวด ทําใหปรับตัวรับมือ 
กับสภาพอากาศแปรปรวนไดอยางดีเย่ียม ปญหาภัยพิบัติและส่ิงแวดลอม 
ลดลงตอเนื�อง ความหลากหลายทางชีวภาพสูง พ้ืนท่ีทางธรรมชาติไดรับ 
การอนุรักษ อากาศและน้ําสะอาด ความม่ันคงทางอาหารและทรัพยากรสูง  
Actions have been taken to prevent the climate crisis. Strict 
management of environmental issues and social sustainability 
makes it possible to adapt well to challenging weather. Disasters 
and environmental problems continue to decline. Biodiversity 
has risen. Natural areas are well conserved and the country has 
clean air and water, good nutrition, and resource security.

เศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจประเทศเติบโตอยางตอเนื�องโดยเศรษฐกิจหมุนเวียนเปน
บรรทัดฐาน มีการจัดเก็บภาษีส่ิงแวดลอมอยางจริงจัง ภาครัฐเปนผู
สนับสนุน ช้ีนํา และควบคุมธุรกิจใหดําเนินการตามหลักความย่ังยืน
เปนประการหลักอยางเขมงวด ภาคเอกชนมีการเปล่ียนมุมมองใหเกิด
การแลกเปล่ียนการพัฒนาเทคโนโลยีไปสูการสรางพ้ืนท่ีธรรมชาติ 
The country's economy continues to grow with a circular economy 
as the norm. Environmental taxes are taken seriously. The government 
supports and strictly controls businesses so that they operate in 
accordance with the principles of sustainability. The private sector 
is obliged to build natural areas to compensate for the development 
of technology that has direct effects to the environment.

เทคโนโลยี 
เกิดการประยุกตใชเทคโนโลยีข้ันสูงสราง Country Dashboard เพื�อ
ติดตามขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และความเปนอยู
ของประชาชนแบบเรียลไทม โดยมีการรักษาความปลอดภัยขอมูลสวน
บุคคลใหกับประชาชน มีการเรียนรู การถายโอนองคความรู รวมท้ัง
การสรางและกระจายนวัตกรรมสูผู คนและหนวยงานตางๆ จากความ
รวมมือกับองคกรและองคการระหวางประเทศอยางจริงจัง    
Advanced technology is applied in a country dashboard to track 
natural resources and environment information and the well-being 
of the people in real time while safeguarding personal data. There 
is more learning and knowledge transfer, including the creation 
and distribution of innovations to people and agencies through 
cooperation and international organizations in a serious manner.

SOCIETY ENVIRONMENT

TECHNOLOGY

คุณคา  
ผูคนทุกภาคสวนเห็นถึงการกระทําของตนท่ีสงผลตอสังคมและระบบนิเวศน 
มีการเปล่ียนแปลงระบบการศึกษาและเนนการสรางความตระหนักรูดานความ
ย่ังยืนในมิติสังคมและส่ิงแวดลอม พฤติกรรมคนเปล่ียนแปลงไปเปนการยึด
ความเปนอยูของโลกเปนศูนยกลางการพัฒนา (Planet-oriented Development)  

People from all walks of life see their actions influencing society 
and ecosystems. There is a change in the education system and 
a focus on raising awareness of sustainability in social and 
environmental dimensions across the country. People's behavior 
in society changes to view the world as the center of development 
(planet-oriented development).

VALUES

ECONOMY

นโยบาย 

นโยบายท่ีสรางความตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศถูกใชอยาง
แพรหลายในภาครัฐและเอกชน ส่ิงมีชีวิตอื�นๆ และธรรมชาติไดรับการรับรอง 
ใหเปนนิติบุคคล มีสถานะเทาเทียมมนุษยตามกฎหมาย (Environmental 
Personhood) วิถีชีวิตของผูคนไดรับการวางแผนใหรองรับการเปล่ียนแปลง 
ตอสภาพอากาศ เชน การใชคารบอนฟุตพร้ินท หรือการแลกเปล่ียน
คารบอนเครดิตเพื�อเพ่ิมประสิทธิภาพในระบบการจัดการของเสีย เปนตน 
Policies that raise awareness of climate change are widely 
followed in the public and private sectors. All other living 
beings and nature are protected and recognized as legal 
entities with status equal to humans. People's livelihoods are 
planned to counter climate change, such as using a carbon 
footprint or exchanging carbon credits to increase efficiency 
and effectiveness in waste management systems.
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