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ปภาวิน  หะวานนท์ 

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
 ในอดีตปัญหาสิ่งแวดล้อมอาจจะเป็น
เรื่องที่ไกลตัว แต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อม
ล้วนกลายเป็นปัญหาที่มีผลกระทบทั้งโดย
ทางตรงและทางอ้อมต่อมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร มลพิษทาง
อากาศ มลพิษทางน้้า ขยะสิ่งปฏิกูล โอโซน
ถูกท้าลาย ภาวะเรือนกระจก หรือแม้กระทั่ง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งปัญหา
สิ่งแวดล้อมนั้นเกิดจากการเพ่ิมของประชากรโลก 
การพัฒนา ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและ 
การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองขาดจิตส้านึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้เองที่ท้าให้ทุกหน่วยงานใน
ระดับนานาชาติและระดับท้องถิ่นได้ให้ความ
สนใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
 องค์ การสหประชาชาติ  (United 
Nation : UN) ได้ก้าหนดวาระการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development : SD) 
จึงได้มีการจัดท้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
( Sustainable Development Goals : 
SDGs) ระยะ 15 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 – 

2570 โดยมีประเทศสมาชิกสหประชาชาติ
จ้านวน 193 ประเทศ ร่วมลงนามความร่วมมือ
รับรองเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะผลักดันและ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา ความยากจนใน
ทุกมิติและทุกรูปแบบ โดยมีเป้าหมายหลัก 
17 ข้อ ครอบคลุม 3 เสาหลัก ด้านการพัฒนาที่
ยั่งยืน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ในพันธสัญญาระดับผู้น้าในการก้าหนดทิศ
ทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 15 ปีข้างหน้า 

ภาพที่ 1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) 

 

  ด้านนโยบายรัฐได้ก้าหนดยุทธศาสตร์
ประเทศไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประกอบด้วยกรอบยุทธศาสตร์ 6 



ประการ ได้แก่ 1. ความมั่นคง 2. การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 3. การสร้างและ
พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน 4. การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกับทาง
สังคม 5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6. การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริการภาครัฐ 
และก้ าหนด ให้ ประ เทศไทยก้ า ว เ ข้ า สู่ 
ไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์ที่เปลี่ยนแปลง
จากระบบเศรษฐกิ จแบบเดิ ม เป็ นการ
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ดังนั้น การพัฒนา
โครงสร้ า ง พ้ืนฐานทางด้ านดิ จิ ทั ล ให้ มี
ประสิทธิภาพสูงและครอบคลุม เพ่ือการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีและ 
ทันต่อเหตุการณ์จึงเป็นสิ่งส้าคัญมากที่จะน้า
ข้อมูลเหล่านั้นไปวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
สู่การพัฒนาประเทศต่อไป 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้ก้าหนดยุทธศาสตร์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ประกอบด้วย 6 
ยุทธศาสตร์  เ พ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล 
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการ 
ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ  
ซึ่งครอบคลุมไปถึงด้านป่าไม้ ด้านทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ด้านอุทยานแห่งชาติ 
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านสัตว์
ป่าด้านการจัดการที่ดิน และด้านทรัพยากร

ธรณี ยุทธศาสตร์ที่ 2. การบริหารจัดการน้้า 
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การจัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4. การส่งเสริม 
การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่  5. การลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ และยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและองค์กร 
 กรมส่ ง เสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
สร้างจิตส้านึกของประชาชน มีวิสัยทัศน์ใน
การบูรณาการทุกภาคส่วนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างมีธรรมาภิบาลด้วยองค์ความรู้และ
กระบวนการมีส่วนร่วม มีเป้าหมายในระดับ
กรมเพ่ือให้ประชาชนมีวิถีชีวิตที่มีความ
รับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้มีการก้าหนดยุทธศาสตร์กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี 
(พ . ศ .  2560 - 2579) ป ร ะก อบ ด้ ว ย  5 
ยุทธศาสตร์ คือ 1. การผลิต การบริโภค  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2. การจัดการขยะ
ที่ต้นทางโดยประชาชน 3. เมืองสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน 4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
5. การบริหารจัดการองค์กร ภารกิจของกรม
ส่ ง เสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้อมจะมีความ



สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 6, 11, 12, 13, 14 และ 15 
รวมทั้ งยุทธศาสตร์ชาติและกระทรวงฯ  
อีกด้วย 
 หลักการ 
 จากการฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีนันยาง ประเทศสิงคโปร์ ได้ความรู้ที่ว่า
การวางยุทธศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์นั้น 
ได้วางอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลและการ
วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เหล่านั้น
ขึ้นมาเป็นแผนปฏิบัติการของประเทศในการ
พัฒนาประเทศสู่การเป็น Smart Nation 
เครื่องมือหลักอย่างหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการ
พัฒนาประเทศสิงคโปร์ในด้านการติดต่อสื่อสาร
และการเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกในปัจจุบัน คือ 
Smartphone โดยประเทศสิงคโปร์อยู่ ใน
กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว มีอัตราส่วนการใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตต่อประชากร
ของประเทศสิงคโปร์และประเทศไทย เท่ากับ  
ร้อยละ 74.74 และ 36.47 จะเห็นได้ว่ า
ประเทศสิงคโปร์มีอัตราส่วนการใช้โทรศัพท์
แบบ Smartphone สู งกว่าประเทศไทย
ประมาณ 2 เท่า 

 

 ดังนั้น  การที่จะให้ประชากรของ
ประเทศไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลและจัดการ
ข้ อมู ล  เ พ่ื อส ร้ า ง เ ครื อข่ า ย ด้ านสั ง คม  
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม ด้านข้อมูล
ข่าวสาร ด้านการศึกษา หรือด้านสุขภาพนั้น 
รัฐต้องมีการสนับสนุนข้อมูลและการเข้าถึง
ข้อมูลผ่านระบบดิจิทัล ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลนี้
อาจจะไม่เป็นปัญหาต่อประชากรในเมืองที่มี
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้าถึง แต่ใน
พ้ืนที่ที่สัญญาณโทรศัพท์เข้าไม่ถึงรัฐควรมี
การส่งเสริมและขยายโครงข่ายให้ครอบคลุม
ทั่ว พ้ืนที่ประเทศไทย โดยในปัจจุบันได้มี
โครงการ “เน็ตประชารัฐ” ที่ให้บริการระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (30 Mbs/10 Mbs) 
ใน 24,500 หมู่บ้านทั่วประเทศ และควร
ขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย 
 บทบาทและหน้าที่ ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไม่ใช่เป็นเพียงความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ภาครัฐเท่านั้น แต่ต้องเป็นความร่วมมือร่วมกัน 
ในการบริหารจัดการจากหน่วยงานเอกชน
และประชาชนด้วยจึงจะประสบความส้าเร็จ  
ซึ่งรัฐได้จัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
ศักยภาพของประชาชนในการสร้างการมี 



ส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องทุกปี เพ่ือให้
ประชาชนเกิดจิ ตส้ านึ ก ในการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 
การก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นยุคของ
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องสะดวกรวดเร็ว ดังนั้น
การใช้ระบบโครงข่ายดิจิทัลเป็นสิ่งส้าคัญ 
หน่วยงานต่าง  ๆ ของรัฐได้มีการจัดท้า 
Mobile Application (MA) เพ่ือสนับสนุน
ข้อมูลและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เพ่ือเป็น
ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งบางแอปพลิเคชัน
ประสบความส้าเร็จมีประชาชนใช้อย่างเป็น
จ้านวนมาก แต่ก็มีบางแอปพลิเคชันที่ยังไม่
เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ฉะนั้นการสร้าง
ความตระหนั กรู้ แ ละตระหนั กทราบสู่
จิตส้านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมนั้น ต้องสร้างการเรียนรู้เพ่ือเสริม
ทักษะประชาชนในหลาย ระดับตั้งแต่ขั้น
พ้ืนฐานจนถึงขั้นสูง ตั้ งแต่วัยเด็ก วัยรุ่น  
วัยท้างาน และวัยสูงอายุ ในทุกระดับ 
 ก า ร ส ร้ า ง ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ผ่ า น 
Mobile Application 
 ในที่นี้จะขอกล่าวถึงแอปพลิเคชัน
ภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้อม  
โดยในปัจจุบันกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
มี ก า ร พัฒน าแอปพลิ เ ค ชั น ทั้ ง ห มด  7  
แอปพลิเคชัน (ซึ่งอาจจะมีในอนาคตเพ่ิมเติม) 
ได้แก่ 

  1. ARSA4THAI            เป็นแอป
พลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเพ่ือการรายงานสถานการณ์
ทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเครื่องมือส้าหรับ
การป้องกันการเกิดผลกระทบทางด้าน
สิ่ ง แวดล้ อมส้ าหรั บอาสาสมั คร พิทั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
ใน เครื อข่ ายของกรมส่ ง เสริ มคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและประชาชนทั่วไป สามารถ
ติดตามตรวจสอบและรายงานสถานการณ์
ทางด้านสิ่งแวดล้อม ณ ต้าแหน่งที่ตั้งนั้น 
ผ่านระบบพิกัดดาวเทียมให้กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้าเนินการแจ้งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในทันทีเพ่ือป้องกันและแก้ไขได้
อย่างทันที โดยการรายงานนั้นจะสามารถ
รายงานสถานการณ์ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ ป่า/
ไฟ/ควัน มลพิษด้านต่าง ๆ น้้า ขยะหรือมูลฝอย 
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอ่ืน ๆ 

2. DEQP GREEN CHANNEL            
เป็นช่องรายการของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยแอปพลิเคชันนี้จะเปิดให้
ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและ
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเข้าร่วม โดยภายในแอปพลิเคชัน
จะมี 3 ส่วนหลัก คือ 1. การถ่ายทอดสด
ส้าหรับการถ่ายทอดภาพกิจกรรมต่าง  ๆ  
2. การรับชมวิดีโอย้อนหลังส้าหรับผู้ที่สนใจ 
3. ส่วนของผังรายการซึ่งจะแสดงรายงาน



รายการต่างๆ ทั้ งที่ผ่านมาแล้วและที่จะ
ถ่ายทอดด้วย 
  3. Green Card            “แอป
เดียวเขียวทั่วไทย” เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ใน
การส่งเสริมการบริโภคสินค้าและบริการ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยทางแอปพลิเคชัน 
จะเชื่อมต่อกับคลังข้อมูลพ้ืนฐานของกรม
เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่มีฉลากสิ่งแวดล้อม
ทั้งหมด โดยผู้บริ โภคสามารถสแกน QR 
code จากใบเสร็จเพ่ือสะสมคะแนนแล้ว
น้ามาแลกสิทธิประโยชน์ต่ าง  ๆ ตามที่
ก้าหนด 
  4. Green4Thai           แอปพลิ เคชัน
ส้ าหรั บการ ให้ ประชาชนได้ มี ร่ วม เป็ น
เครือข่าย ฝึกอบรม และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดย
ภายในแอปพลิเคชันจะประกอบด้วย 3 ส่วน
หลัก ๆ คือ 
  การรับสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
หรือโครงการ ได้แก่ เครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่ บ้ าน (ทสม . ) ,  Green Office,  Green 
Product, Green Hotel, G-Upcycle, LA21  
และโรงเรียนอีโคสคูล ซึ่งประชาชนสามารถ
สมัครเข้าร่วมโครงการและแสดงต้าแหน่ง
ที่ตั้งของเครือข่ายผ่านระบบ GPS  
  สัมมนาและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 
เป็นหัวข้อส้าหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมฝึกอบรม/

สัมมนา/ประชุม/อบรม ทสม. เพ่ือความรู้
และทักษะทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยจะมี
หลักสูตรการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อม 
 สื่อและข่าวด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้
ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์ โหลด
หนังสือ/คู่มือ และข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 

5. Smart ENVI            แผนที่
แสดงแหล่งก้าจัดขยะและเครือข่ายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พร้อมค้านวณ
ระยะทางและต้าแหน่งที่ตั้งผ่านระบบแผนที่
ดาวเทียม 

6. Green Product          เป็น
แอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล
การผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงแรม ที่พัก วัด 
ร้านอาหาร ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยานพาหนะ เป็นต้น 

7. Eco Planet          เป็นเกมส์
ขนาดเล็กเพ่ือสร้างความรู้ในระดับพ้ืนฐาน
เพ่ือความสนุกสนานและได้ความรู้ทางด้าน
สิ่งแวดล้อมด้วย 
  ข้อเสนอแนะ 
 ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศที่ให้
ความส้าคัญกับข้อมูลและสถิติที่ได้จากการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ขึ้นมาเพ่ือก้าหนด
ยุทธศาสตร์ประเทศ ในด้านของความเป็น 
smart nation โดยเริ่มมาจากการติดต่อ
เชื่อมโยงกัน (Connectivity) ได้ทุกอย่าง  



ทุกที่ และทุกคน สร้างสังคมให้เป็นสังคม 
แห่งการเรียนรู้ผ่านระบบปฏิบัติการ computer 
และ Mobile Application ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
มีความต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ 
 กรมส่ ง เสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้อม  
มีภารกิจหน้าที่ในการสร้างการมีส่วนร่วม 
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับประชาชนนั้น เพ่ือเป็นการสร้างความ
ตระหนักรู้ตระหนักทราบมีส้านึกในการพิทักษ์
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ในปัจจุบันการใช้ Smartphone ได้รับความ
นิ ย มอย่ า ง แพร่ หล าย  กา ร ใ ช้  Mobile 
Application จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการ
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จากการศึกษากรณีตัวอย่างของกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่ งแวดล้อมนั้น ปรากฏว่า มี  Mobile 
Application จ้านวน 7 แอปพลิเคชัน มีบาง
แอปพลิเคชันที่มีความคล้ายคลึงกันมาก  
ควรมีการลดจ้ านวนแอปพลิ เคชันและ 
ควบรวมเข้าด้วยกันเพ่ือง่ายต่อการใช้งาน
ของเครือข่ายและลดความยุ่งยากซับซ้อน 
ในการน้าแอปพลิเคชันมาใช้ โดยในแอป
พลิเคชันหลัก จะมีไอคอนหลัก ๆ ดังนี้ 
 1. ข้อมูลสมาชิก/เครือข่าย และการ
แสดงต้าแหน่งที่ตั้งเครือข่าย 

 2. ข้อมูลการบริการและผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 3. ข่าวประชาสัมพันธ์/การรายงาน
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมของกระทรวงและ
กรมต่าง ๆ 
 4. ช่องรายการโทรทัศน์สีเขียว 
 5. การฝึกอบรม/สัมมนา/หลักสูตร
ด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
 6. รายงาน/แจ้ ง เตื อน/กิจกรรม  
ด้านสิ่งแวดล้อมของสมาชิกเครือข่าย พร้อม
แจ้งพิกัดดาวเทียม 
 7. เกมส์ฝึกทักษะด้านสิ่ งแวดล้อม  
ซึ่งเกมส์อาจจะต้องแบ่งระดับความรู้ ภารกิจ 
และอายุของผู้ใช้ 
 ประโยชน์จากการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
มารวมเป็นแอปพลิเคชันเดียว จะช่วยลด
ความซับซ้อนในการใช้งานของผู้ใช้ เช่น Login  
ด้วยไอดีเพียง 1 ไอดี ไม่ต้องดาวน์โหลดแอป
พลิเคชันหลายแอป การสร้างไอคอนที่น่าสนใจ 
และเป็นหมวดหมู่ชัดเจนง่ายต่อการเข้าใช้งาน  
เกิดเครือข่ายด้านสั งคมสี เขียว เป็นต้น  
โดยแอปพลิเคชั่นนี้ใช้ชื่อว่า “Smart Green 
Society (SGS)” 


