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ค าน า 
การจัดท ากรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพ่ือ

วางกรอบทิศทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ในช่วงปี  พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔ ภายใต้แผนระดับชาติ ๒ แผน คือ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เพ่ือให้แนวทางการพัฒนาในมิติ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสอดคล้อง มีทิศทางการพัฒนาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
ส่งเสริม และเก้ือกูลซึ่งกันและกัน  

กระบวนการจัดท ากรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ได้ให้ความส าคัญ
กับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ได้แนวทางการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และสามารถน าไปขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมกลุ่มย่อย การรับฟังความคิดเห็นทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น ๑๓ ครั้ง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุม รวมประมาณ ๑,๖๐๐ คน โดยมีคณะท างาน 
คณะกรรมการก ากับด้านวิชาการ ก ากับดูแลการจัดท า รวมถึงคณะอนุกรรมการแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกลไกส าคัญ เพ่ือให้กรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ มี
ความชัดเจน และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ก่อนที่จะน าเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้ 
กรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ แล้ว ส าหรับแนวคิดในการ
ยกยังคงยึดแนวทางการด าเนินงานของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ฉบับที่ใช้
ปัจจุบัน คือ การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการการบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญมาใช้ ค านึงถึงประเด็นที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ความสอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาประเทศทั้งที่เป็นนโยบายรัฐบาล แนวทางการปฏิรูปประเทศ และกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ  

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนส าคัญต่อ
การจัดท ากรอบแนวคิดฯ ฉบับนี้ ให้ส าเร็จลุล่วงได้ตามวัตถุประสงค์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากรอบแนวคิดฯ 
ฉบับนี้ จะสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของหน่วยงานต่างๆ ให้ส าเร็จด้วยดี เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศอย่างมีพลัง และท าให้
ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีสืบไป 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มิถุนายน ๒๕๕๙ 
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- ๑ - 

 บทที่ ๑ 

บทน ำ 

๑.๑ หลักกำรและเหตุผล 

ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจโดยอาศัยฐานทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการผลิต เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ 
และกระตุ้นการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของประเทศให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ซึ่งผลการพัฒนา
ดังกล่าว ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศร่อยหรอและคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรุดโทรมลงอย่างต่อเนื่อง  
อีกทั้งยังไม่สามารถก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และลดความเหลื่อมล้ าของสังคมได้ นอกจากนี้  
การเกิดกระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความ     
ไร้พรมแดน ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งในระดับโลก ภูมิภาค และประเทศ ซึ่งประเทศไทยต้อง
เผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะข้อผูก พันที่ประเทศ
สมาชิกอาเซียนได้ตกลงที่จะรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านต่างๆ ที่จะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทย ต้องเตรียมการเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในระยะต่อไป เช่น 
การรวมตัวกันในกลุ่มประเทศสมาชิกภูมิภาคเดียวกันด้านการค้า การลงทุน เพ่ือให้มีอ านาจในการต่อรองกับ
ประเทศในภูมิภาคอ่ืน และการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในลักษณะข้ามพรมแดน อันเกิดจากการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจในวงกว้างขึ้น เช่น มลพิษจากหมอกควันข้ามแดน และการลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามแดน เป็นต้น 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดท า
นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของประเทศ ตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือน าเสนอต่อ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี พิจารณาตามล าดับ โดยที่ผ่านมา ส านักงานฯ ได้จัดท า
นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ระยะยาว (๒๐ ปี) พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๕๙ ขึ้นเป็น
ฉบับแรก ตามมาตรา ๑๓ (๑) ของพระราชบัญญัติฯ และปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท านโยบายและ
แผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) โดยนโยบายและแผน 
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ จะถ่ายทอดเป็นแผนปฏิบัติการ ระยะกลาง ๕ ปี หรือก็คือ  
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๓๕ ของพระราชบัญญัติฯ ซึ่งส านักงานฯ ได้มีการจัดท ามาแล้ว  
รวม ๔ ฉบับ ได้แก่ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๙ กรอบแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ และฉบับที่ใช้อยู่
ปัจจุบันคือ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
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เนื่องจากช่วงระยะเวลาของการใช้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ที่สอดคล้อง
กับช่วงระยะเวลาของการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 
ก าลังจะสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงาน ส านักงานฯ จึงจัดให้มีกระบวนการ
ยกแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ในช่วง ๕ ปีข้างหน้าขึ้น โดยเบื้องต้นได้ด าเนินการจัดท าประเด็น
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔ เพ่ือวางกรอบแนวคิดและทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วงระยะ 
๕  ปี ดั งกล่ าว  ผ่ านกระบวนการมีส่ วนร่วมจากทุ กภาคส่ วนทั่ วประเทศ และผ่ านกลไกก ากับ 
ในรูปของคณะท างาน และคณะกรรมการก ากับวิชาการ เพ่ือน ากรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เสนอต่อคณะอนุกรรมการแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ภ าย ใต้ ค ณ ะก รรม ก ารสิ่ งแ ว ด ล้ อ ม แ ห่ งช าติ  พิ จ ารณ า  ซึ่ ง เมื่ อ วั น ที่  ๖  ม ก ราค ม  ๒ ๕ ๕ ๙  
คณะอนุกรรมการฯ ได้เห็นชอบกับประเด็นยุทธศาสตร์ และหลักการของกรอบแนวคิดและทิศทางของแผน
จัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมฯ และให้น าเสนอคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ  พิจารณาให้ 
ความเห็นชอบ เพ่ือเสนอให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ซึ่งขณะนี้ 
อยู่ระหว่างเตรียมการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
พิจารณาน าประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ไปใช้เป็น
กรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เพ่ือให้แนวทางการ
พัฒนาในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งเสริม
และเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ในขณะเดียวกัน ส านักงานฯ จะน ามาใช้เป็นกรอบในการจัดท ารายละเอียดของ
การยกแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ซึ่งจะด าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือให้
สอดคล้องและสามารถประกาศใช้ได้ทันกับการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ต่อไปด้วย 

๑.๒ วัตถุประสงค ์

เพ่ือด าเนินการจัดท ากรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาที่เก่ียวข้อง 

๑.๓ เป้ำหมำย 

๑.๓.๑ เป้ำหมำยเชิงผลผลิต : กรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๑.๓.๒  เป้ำหมำยเชิงพื้นที่หรือกลุ่มเป้ำหมำย: ภาคีการพัฒนา ได้แก่ ๑) หน่วยงานภาครัฐและ
สถาบันการศึกษา ๒) ภาคเอกชน ๓) ภาคประชาชน และชมรม/เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และ ๔) องค์กรพัฒนา และองค์กรระหว่างประเทศ 
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๑.๔ กระบวนกำรจัดท ำกรอบแนวคิดและทิศทำงของแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

กระบวนการจัดท ากรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
ได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือให้ได้รับ
ประเด็นปัญหาที่ชัดเจน ถูกต้อง ครอบคลุม และมีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมต่อกรอบแนวคิดและ
ทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ โดยไดม้ีการจัดประชุม/สัมมนาเป็นระยะๆ ดังนี้ 

๑.๔.๑  กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ประเทศที่คาดว่าจะเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ และเพ่ือหาแนวทาง 
การจัดท ากรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  
โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 
นักวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน จ านวนประมาณ ๑๕๐ คน 
จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมโนโวเทล แพลทินัม ประตูน้ า กรุงเทพฯ 

๑.๔.๒  กำรประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) เพ่ือศึกษาประเด็นเชิงลึกในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ฯ ที่ได้รับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในข้อ ๑.๔.๑ ส าหรับน ามาก าหนดแนวทางและมาตรการ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ได้ถูกต้อง  
มีกรอบทิศทางที่ชัดเจน และสามารถขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติได้ โดยผู้ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย 
ประกอบด้วย ผู้ เชี่ยวชาญและผู้ที่ เกี่ยวข้องเฉพาะสาขา จ านวน ๔๐ คนต่อครั้ ง จัดขึ้นรวม ๓ ครั้ ง  
ซึ่ งในการประชุมกลุ่มย่อยครั้ งที่  ๑ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  จัดขึ้นเมื่อวันที่  ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
ครั้งที่ ๒ ด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๓ ด้านเครื่องมือและกลไกที่ส าคัญส าหรับ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงแรมแมนดาริน 
แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพฯ 

๑.๔.๓ กำรสัมมนำระดับภูมิภำค เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกรอบแนวคิดและทิศทางของ
แผนจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกลุ่มจังหวัดต่ างๆ  
ทั่วประเทศ โดยผู้ เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ ผู้น าชุมชน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาชน และชมรม/เครือข่าย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่จัดสัมมนาและจังหวัดใกล้เคียง ประมาณจ านวน ๑๐๐ คนต่อครั้ง 
ซึ่งไดจ้ดัในจังหวัดต่างๆ จ านวน ๘ ครั้ง ตามล าดับดังนี้ ๑) ภาคตะวันออก จัดขึน้เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
ณ จังหวัดระยอง ๒) ภาคใต้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดสงขลา และเมื่อวันที่  
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดกระบี่  ๓) ภาคกลางและภาคตะวันตก จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน 
๒๕๕๘ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ๔) ภาคเหนือ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และ
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ จังหวัดพิษณุโลก และ ๕) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นเมื่อวันที่  
๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ จังหวัดอุบลราชธานี และเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ จังหวัดขอนแก่น  
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๑.๔.๔ กำรสัมมนำระดับประเทศ เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกรอบแนวคิดและ
ทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ที่ปรับปรุงจากการรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการสัมมนาระดับภูมิภาค โดยจะมีทุกภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา จ านวน 
๒๐๐ คน จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ 

ทั้งนี้ ขั้นตอนการจัดท ากรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และการจัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
ที่จะด าเนินการในปี ๒๕๕๙ โดยสรุปดังรูปที่ ๑-๑  
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน กำรก ำกับด ำเนินงำน 

ศึกษำและทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กำรประชมุเชงิปฏิบตัิกำร (กรุงเทพฯ) 
๒๖ มกรำคม ๒๕๕๘ 

กำรประชมุกลุ่มย่อย ๓ ครั้ง (กรุงเทพฯ) 
 

ด้ำนทรัพยำกร ๖ ก.พ. ๕๘ ด้ำนสิ่งแวดล้อม ๙ ก.พ. ๕๘ ด้ำนเคร่ืองมือ/กลไก ๑๖ ก.พ. ๕๘ 

ก.พ. ๕๘ 

ยกร่ำงประเด็นยุทธศำสตร์กำรจดักำร 
ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  

การสัมมนาระดับภูมิภาค 
เพื่อรับฟังความเห็นต่อร่างประเด็นยุทธศาสตร์ฯ ๘ ครั้ง (พ.ค. - มิ.ย. ๕๘) 

 เหนือ ๒ คร้ัง  กลาง ๑ คร้ัง ตะวันออกเฉียงหนือ ๒ คร้ัง ตะวันออก ๑ คร้ัง ใต้ ๒ คร้ัง 

การสัมมนาระดบัประเทศ (กรุงเทพฯ) 
เพื่อรับฟังความเหน็ต่อร่างประเด็นยทุธศาสตร์ฯ ๑ ครัง้ (ก.ย. ๕๘) 

ปรับปรงุร่างประเด็นยุทธศาสตร์การจัดการ  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

คณะอนกุรรมการแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
เห็นชอบร่างประเด็นยุทธศาสตร์ฯ (ม.ค. ๕๙) 

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาต ิ
เห็นชอบร่างประเด็นยุทธศาสตร์ฯ (เม.ย. ๕๙)** 

เสนอประเดน็ยุทธศาสตร์ฯ ไปยงั สศช. (พ.ค. ๕๙) 

จัดท าร่างแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

คณะอนกุรรมการแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
เห็นชอบร่างแผนฯ 

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติเหน็ชอบร่างแผนฯ 

น าเสนอ ครม. รบัทราบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

แต่งตัง้คณะท างานจัดท ากรอบแนวคิด 
และทิศทางของแผนจัดการคุณภาพ 
ส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

แต่งตัง้คณะกรรมการก ากบัทางวิชาการ 
เพื่อการจัดท าแผนจัดการคุณภาพ 
ส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

ประชุมคณะท างาน** ครั้งที่ ๓ และ 
คณะกรรมการก ากบัฯ ครั้งที่ ๑ 

เพื่อพิจารณาร่างประเด็นยุทธศาตร์ฯ 

ประชมุคณะท างาน* ครัง้ที ่๔ และ 
คณะกรรมการก ากบัฯ ครัง้ที่ ๒ เพื่อพิจารณาร่าง 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ฯ ที่ปรับปรุงจากภูมิภาค 

ประชุมคณะท างาน* ครั้งที ่๕ และคณะกรรมการ
ก ากบัฯ ครั้งที่ ๓ เพื่อพิจารณารา่งประเด็น
ยทุธศาสตร์ฯ ทีป่รบัปรุงจากระดบัประเทศ 

หมายเหตุ: * อาจมีการประชุมคณะท างานฯ 
เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 
 ** อาจไม่เป็นไปตามกรอบเวลา 
ที่ก าหนด ขึ้นอยูก่ับการประชุม กก.วล. 
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รูปที่ ๑-๑ แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานการจัดท ากรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และการจัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔  
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บทที่ ๒ 

กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ผ่ำนมำ 

๒.๑  กำรด ำเนินงำนตำมแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 

๒.๑.๑ สำระส ำคัญของแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้เห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา  
ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่มที่ ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๓๗ ง ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยวิสัยทัศน์
ของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ คือ “ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรม สมดุล มีประสิทธิผล และมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน” มีวัตถุประสงค์หลัก ๓ ประการ ได้แก่  
(๑) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรม สมดุล มีประสิทธิผล และการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน และการพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๒) เพ่ิมขีดความสามารถของภาคีการพัฒนา เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ และ (๓) เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญคือ  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การปรับฐานการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้น 
การส่งเสริมนโยบายที่เอ้ือต่อการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน รวมถึงการเตรียมพร้อมต่อมาตรการ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการค้าและการลงทุน โดยมี ๖ แผนงานส าคัญ 
ได้แก่ (๑) การส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน (๒) การปรับฐานการผลิตภาคเกษตรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(๓) การปรับฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๔) การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(๕) การพัฒนามาตรฐานสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) การจัดการพลังงาน
หมุนเวียนอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญ 
กับการสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล รักษา ติดตามและตรวจสอบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และการพัฒนาองค์ ความรู้ และการส่ งเสริ มการศึกษาวิจั ยเพ่ื อการอนุ รักษ์ และฟ้ืนฟู พ้ืนที่ และ 
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่า โดยมี  ๒ แผนงานส าคัญ ได้แก่ (๑) การสงวนรักษาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และ (๒) การฟ้ืนฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติให้มี
ประสิทธิภาพ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
มุ่งเน้นการส่งเสริมความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าของสังคม ลดข้อขัดแย้งจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
สร้างโอกาสให้แก่คนยากจนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
การเยียวยาปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม การกระจายอ านาจหน้าที่ การพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการพัฒนา
และเชื่อมโยงฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน โปร่งใส และสาธารณชนสะดวกต่อ
การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ โดยมี ๕ แผนงานส าคัญ ได้แก่ (๑) การจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน (๒) การจัดสรร
ทรัพยากรน้ าอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน (๓) การจัดสรรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
(๔) การจัดสรรทรัพยากรแร่อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน และ (๕) การจัดการพ้ืนที่วิกฤติสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนในทุกระดับ  มุ่งเน้น 
การป้องกันและลดมลพิษ ณ แหล่งก าเนิด และการกระจายอ านาจในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้เกิดการจัดการที่มีประสิทธิผล การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม โดยมี  ๓ แผนงานส าคัญ ได้แก่ (๑) การจัดการมลพิษ  
(คุณภาพน้ า คุณภาพอากาศ ขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายชุมชนและอุตสาหกรรม ) (๒) การจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน (พ้ืนที่สีเขียวและภูมิทัศน์) และ (๓) การจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติ 
แหล่งธรณีวิทยา แหล่งศิลปกรรม และแหล่งมรดกทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ มุ่งเน้นการสร้างศักยภาพและความพร้อมของทุกภาคส่วนในการรองรับและ
ปรับตัวต่อผลกระทบจากภัยธรรมชาติและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึง 
ความร่วมมือในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและรักษาความมั่นคงในการพัฒนา
ประเทศในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมี ๒ แผนงานส าคัญ ได้แก่ (๑) การสร้างความพร้อม
ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และ (๒) การวางรากฐานสู่การพัฒนาแบบ
ปล่อยคาร์บอนต่ า 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาคนและสังคมให้มีส านึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้น 
การสร้างรากฐานให้ประชาชนมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐานของความรู้ที่ถูกต้องในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมกับสร้างความตระหนักตามภารกิจ
หน้าที่ และเสริมสร้างศักยภาพของทุกภาคส่วนในการร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศอย่างเหมาะสม โดยมี ๒ แผนงานส าคัญ ได้แก่ (๑) การสร้างจิตส านึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
และ (๒) การพัฒนาและกระตุ้นบทบาทของภาคีเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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๒.๑.๒  กำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ในระยะครึ่งแผนฯ (ระยะเวลา ๒ ปี ภายหลัง 
การประกาศใช้) ของหน่วยงานหลัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แนวทางการปฏิบัติของแต่ละแผนงาน และ
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด จ านวน ๑๙ กระทรวง ๗๐ หน่วยงาน แล้ว ผลจากการติดตาม ประเมินผลมีดังนี้ 

๑) ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ 
และ ๒๐ แผนงาน ประกอบด้วย แนวทางการปฏิบัติในระยะเร่งด่วน ๗๖ แนวทาง และระยะปานกลาง  
๑๔๖ แนวทาง รวมทั้งสิ้น ๒๒๒ แนวทาง ซึ่งในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ มีความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
ตามแนวทางการปฏิบัติ สรุปได้ดังนี้ 

 ๑.๑) ผลการด าเนินงานที่ส าเร็จแล้ว มีจ านวน ๑๕๖ แนวทางการปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 
๗๐.๒๗ ของแนวทางการปฏิบัติทั้งหมด (ระยะเร่งด่วน ๕๔ แนวทางการปฏิบัติ และระยะปานกลาง ๑๐๒  
แนวทางการปฏิบัติ) โดยการด าเนินงานที่แล้วเสร็จเป็นการด าเนินงานแล้วเสร็จในแต่ละปี และบางโครงการต้อง
ด าเนินการตลอดระยะ ๕ ปี ตามกรอบระยะเวลาของแผน 

 ๑.๒) ผลการด าเนินงานที่อยู่ระหว่างด าเนินการ มีจ านวน ๔๔ แนวทางการปฏิบัติ  
คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘๒ ของแนวทางการปฏิบัติทั้งหมด (ระยะเร่งด่วน ๑๗ แนวทางการปฏิบัติ และระยะ 
ปานกลาง ๒๗ แนวทางการปฏิบัติ) 

 ๑.๓) ไม่มีการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ใช้สนับสนุนในการประเมินความส าเร็จของ
ตัวชี้วัด มีจ านวน ๒๒ แนวทางการปฏิบัติ  คิดเป็นร้อยละ ๙.๙๑ ของแนวทางการปฏิบัติทั้ งหมด  
(ระยะเร่งด่วน ๕ แนวทางการปฏิบัติ และระยะปานกลาง ๑๗ แนวทางการปฏิบัติ) 

๒) ผลที่ได้รับจากการติดตามด าเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - 
๒๕๕๙ ในระยะสองปีพบว่า โครงการระยะเร่งด่วนและระยะปานกลางส่วนใหญ่ได้เริ่มมีการด าเนินงาน  
แต่เนื่องจากการติดตามผลการด าเนินงานครั้งนี้ เป็นช่วงระยะเวลาที่ได้มีการด าเนินงานตามแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ เพียงช่วงระยะสั้น จึงท าให้ไม่สามารถประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานใน
ภาพรวมได้ โดยหน่วยงานต่างๆ ได้เพียงแต่รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานให้ได้รับทราบ อีกทั้ง
หน่วยงานหลักที่ด าเนินงานเกี่ยวข้องกับหน่วยงานระดับพ้ืนที่ เป้าหมาย ยังไม่สามารถด าเนินงานได้
ครอบคลุมตามแผนงานทั้งหมด หรือด าเนินการได้เพียงร้อยละ ๒๐ - ๓๐ เท่านั้น นอกจากนี้ โครงการที่เป็น
การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบก าจัดขยะมูลฝอย และระบบการผลิตไฟฟ้า
โดยใช้พลังงานทดแทน เป็นต้น ยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบการก่อสร้าง
ระบบ (ระบบก าจัดขยะมูลฝอย ระบบบ าบัดน้ าเสีย ชนิดและประเภทของวิธีการที่จะใช้ผลิตพลังงาน) และ
ยังต้องมีขั้นตอนการจัดหาที่ดิน และขั้นตอนการก่อสร้างด้วย ประกอบกับในช่วงการติดตามแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ มีสถานการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นเป็นระยะๆ ท าให้การด าเนินงานตามแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ค่อนข้างล่าช้า 
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๓) ปัญหำอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ -
๒๕๕๙ ได้แก่ (๑) การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานราชการส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น มีอย่างจ ากัด
และไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(๒) บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจต่อแนวทางการปฏิบัติ ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ -
๒๕๕๙ (๓) การประชาสัมพันธ์และท าความเข้าใจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามตัวชี้วัด แผนงาน และ
แนวทางการปฏิบัติตามแผนฯ รวมทั้งกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการพัฒนาและประชาชนใน
พ้ืนทีย่ังมีน้อย และ (๔) กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องยังไม่มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง  

๔) ประเด็นที่มีควำมส ำคัญ และควรผลักดันให้มีกำรด ำเนินงำนในระยะต่อไป ได้แก่ 
การจัดเก็บภาษีมลพิษ การจัดการเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบ การก าหนดเขตพ้ืนที่พัฒนาและขยายตัว
ของอุตสาหกรรมในอนาคต การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน การจัดการพลังงาน
หมุนเวียน การระบุแหล่งก าเนิดของไม้ การพัฒนาเครื่องมือ-อุปกรณ์การขุดเจาะน้ าบาดาล การจัดท า
ฐานข้อมูลด้านต่างๆ เช่น การถือครองที่ดินและเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่ดิน และความหลากหลายทางชีวภาพ 
เป็นต้น การค้าและครอบครองสัตว์ป่า การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเค็มในพ้ืนที่น้ าจืด การจัดการระบบบ าบัด 
น้ าเสียชุมชนที่ เหมาะสม การคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง การบังคับใช้ผังเมือง และการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ 

๒.๒  กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ส ำคัญ 

ในระยะที่ผ่านมา มีการด าเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญดังนี้ 

๒.๒.๑ กำรอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรป่ำไม้ให้เกิดควำมยั่งยืน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ได้มีนโยบายการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ หน่วยงานภายใต้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้ด าเนินการ "ผนึกก าลัง คืนผืนป่า เพื่อประชาชน" ตามนโยบายของ
รัฐบาล เพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลายป่า และเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดความยั่งยืน โดยเฉพาะ
พ้ืนที่ป่าต้นน้ า ด้วยการก าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย แทนการขับไล่จับกุมผู้บุกรุกแบบเดิม เน้นจับกุมนายทุน  
ผู้บุกรุกใหม่ และผู้บุกรุกป่าต้นน้ า รวมทั้งส่งเสริมภาคประชาชนในพื้นที่ให้เข้ามาช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้
มากขึ้น และมีกลไกก ากับ  ดูแลการบริหารจัดการเพ่ือให้ เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยมี 
การด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 

 ๑) จัดท ำแผนปฎิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรลักลอบบุกรุกพื้นที่ ได้ก าหนดพ้ืนที่
ด าเนินการออกเป็น ๔ กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มพ้ืนที่จะมีมาตรการด าเนินการที่แตกต่างกัน และมีการบูรณาการ
ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องดังนี้ พ้ืนที่ AO๑ เป็นพ้ืนที่ในความรับผิดชอบที่คดีถึงที่สุดแล้ว ซึ่งจะ
เป็นพ้ืนที่ที่ให้ความส าคัญมากที่สุด มาตรการด าเนินการจะยึดคืนพ้ืนที่ตามกระบวนการทางกฎหมายและ 
จะมีการควบคุมไม่ให้มีการบุกรุกซ้ า พร้อมทั้งเร่งรัดฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าทันที เนื้อที่ประมาณ ๒๒,๐๐๐ ไร่  
โดยเป้าหมายการยึดคืนพ้ืนที่ ก าหนดไว้ที่ประมาณ ๑๓,๐๐๐ ไร่ ใน ๓ เดือนแรก พ้ืนที่ AO๒ เป็นพ้ืนที่ที่
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ด าเนินการตามกฎหมายแล้ว แต่ยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรม มาตรการด าเนินการจะประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งรัดการด าเนินคดีให้ถึงที่สุด และจะน าไปจัดการตามขั้นตอน AO๑ พร้อมทั้ง
จัดให้มีชุดลาดตระเวนในพ้ืนที่มากขึ้น เพ่ือไม่ให้มีการบุกรุกเพ่ิมเติม ซึ่งมีพ้ืนที่ที่อยู่ระหว่างด าเนินคดี
ประมาณ ๓๓,๐๐๐ คดี หรือประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ไร่ พ้ืนที่ AO๓ เป็นพ้ืนที่ที่มีการบุกรุก แต่อยู่ระหว่าง 
การพิสูจน์สิทธิหรือบุกรุกใหม่ มาตรการด าเนินการจะท าความเข้าใจกับประชาชนในการด าเนินงานของ
หน่วยงานราชการ และเร่งรัดการส ารวจสิทธิครอบครองที่ดินของประชาชน พร้อมทั้งแก้ไขปัญหา 
ความไม่ชัดเจนของแนวเขตที่ดิน โดยจะใช้มาตราส่วนเดียวกันคือ ๑ : ๔,๐๐๐ และหาแนวเขตร่วม 
แนวเดียวกันในการด าเนินการตามกฎหมาย ขณะนี้มีพ้ืนที่ประมาณ ๑๓,๖๐๐,๐๐๐ ไร่ และพ้ืนที่ AO๔ 
เป็นพ้ืนที่ในความรับผิดชอบส่วนที่เหลือ มาตรการด าเนินการพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่เหลือจะจัดท าแนวเขตป่าไม้ร่วมกับชุมชน มีการลาดตระเวนพ้ืนที่
ทั้งภาคพ้ืนดินและทางอากาศ มีการเพ่ิมจุดสกัดในพ้ืนที่ล่อแหลม ฝึกอบรมเยาวชนและสร้างเครือข่าย
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และพัฒนาประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ 

๒) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรลักลอบตัดไม้ ก าหนดมาตรการใน
การป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ จ านวน ๗ มาตรการ คือ มาตรการที่ ๑ ด้านป้องกันไม่ให้มี
การลักลอบตัดไม้ มาตรการที่ ๒ ด้านสกัดกั้นไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายไม้ที่ถูกลักลอบตัด มาตรการที่ ๓  
ด้านการด าเนินการต่อผู้ครอบครองไม้ที่ถูกลักลอบตัด มาตรการที่ ๔ ด้านการข่าวและการปฏิบัติการข่าวสาร 
มาตรการที่ ๕ ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มาตรการที่ ๖ ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และมาตรการที่ ๗ ด้านการเตรียมความพร้อมส าหรับสถานการณ์เร่งด่วน 

๓) กำรบูรณำกำรก ำหนดแนวเขตป่ำไม้ ขณะนี้หลายหน่วยงานซึ่งได้รับมอบหมายจาก
คณะรัฐมนตรี  ประกอบด้ วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงการคลัง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
เทคโนโลยีและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้อยู่ระหว่างด าเนินการเพ่ือร่วมกันพิจารณาแนวเขตป่าไม้ใหม่ โดยจัดท าเป็นแผนที่ดิจิทัล 
มาตราส่วน ๑: ๔,๐๐๐ และพัฒนาเป็นแอพพลิเคชั่น เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ 

๔) จัดท ำยุทธศำสตร์กำรบูรณำกำรจัดกำรป่ำต้นน้ ำเสื่อมสภำพบนพื้นที่สู งชัน  
(เขำหัวโล้น) เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ป่าต้นน้ าใน ๑๓ จังหวัดภาคเหนือ ที่ถูกบุกรุกท าลายไป
ประมาณ ๘.๖ ล้านไร่ ซึ่งสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า ๔๖๙,๐๐๐ ล้านบาท 
เนื่องจากเกษตรกรในพ้ืนที่ราบไม่สามารถท าการเพาะปลูกได้ในช่วงฤดูแล้ง และการเกิดอุทกภัยและ  
ดินโคลนถล่มอันเกิดจากน้ าป่าไหลหลากในช่วงฤดูฝน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้
จัดท ายุทธศาสตร์ฯ นี้ขึ้น โดยมีวิสัยทัศน์คือ “เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวบนพ้ืนที่ป่าต้นน้ าเสื่อมสภาพที่สูงชันอย่างยั่งยืน” 
เป้าหมายที่ก าหนด ได้แก่ (๑) ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ าที่เสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชันไม่น้อยกว่า ๘.๖ ล้านไร่ ภายใน
ระยะเวลา ๒๐ ปี (๒) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนบนพื้นที่สูงให้สามารถอยู่ได้อย่างพอเพียง
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และยั่งยืน ตามแนวพระราชด าริ (๓) สร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (๔) ลดมูลค่าความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้ง
มี ๗ ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความเข้าใจทุกภาคส่วน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัด
ระเบียบคนและพ้ืนที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การป้องกันและรักษาป่า ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕ การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ ๗ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดย
หน่วยงานหลักที่ร่วมบูรณาการการด าเนินงานในเรื่องนี้ ประกอบด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงศึกษาธิการ 

๕) กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรนโยบำยป่ำไม้แห่งชำติ เพ่ือปรับปรุงนโยบายของประเทศ
เกี่ยวกับการป่าไม้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคง ซึ่งเมื่อ
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มีบัญชาให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาด าเนินการออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ โดยมี นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี
มอบหมาย เป็นประธาน และจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เป็นหน่วยงานภายใต้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือท าหน้าที่บริหารจัดการที่ดินป่าไม้ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการป่าไม้ และส่งเสริมให้มีพ้ืนที่ป่าในที่ดินประเภทอ่ืนๆ เช่น ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ และป่าชุมชน 
เป็นต้น สนับสนุนนโยบายการบริหารจัดการที่ดินของประเทศทั้งระบบ เสริมสร้างดุลยภาพระหว่างการใช้
ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะการใช้ที่ดินป่าไม้เพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และ 
การพิจารณาสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ โดยก าหนดแนวทางและ
จ าแนกพ้ืนที่ป่าไม้ให้เหมาะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ไม่มีที่ดินท ากินหรือไม่มี
ความมั่นคงในที่ดิน รวมถึงควบคุมผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้ในการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์และ 
การจัดที่ดินในเขตป่าไม้ ตลอดจนบูรณาการการท างานร่วมกับคณะกรรมการจัดท าแผนที่แนวเขตป่าไม้และ
ที่ดินของรัฐ  

๒.๒.๒ กำรจัดหำที่ดินท ำกินให้แก่ชุมชน รัฐบาล (คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)) ได้มี
นโยบายการจัดหาที่ดินท ากินให้แก่ชุมชน โดยมอบหมายให้กรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
เรื่องต่างๆ ได้แก่ (๑) ป้องกันดูแลและรักษาป่าสมบูรณ์และป้องกันไฟป่า (๒) น าแนวพระราชด าริมาใช้ในการ
ดูแลรักษาป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (๓) จัดตั้งป่าเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมปลูกไผ่ สัก และ 
ไม้โตเร็ว รวมทั้งจัดท าธนาคารอาหารชุมชนรอบป่าอนุรักษ์ (๔) ให้ประชาชนช่วยกันดูแลป่าและป้องกันไฟป่า
รอบพ้ืนที่โ ครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน (๕) จัดหาที่ดินท ากินรองรับประชาชนที่อยู่บริเวณพ้ืนที่ต้นน้ า
และต้องการอพยพมาอยู่อาศัยและท ากินในพื้นที่ราบ และเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีมีมติ  
(๑) อนุมัติหลักการการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมโดยมิให้กรรมสิทธิ์ 
แต่อนุญาตให้ เข้าท าประโยชน์ ในที่ ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
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คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติก าหนดในรูปแบบสหกรณ์ หรือรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสม โดยการ
ด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของประเภทที่ดินก าหนด
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อก าหนด หรือเงื่อนไขภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
และ (๒) รับทราบกระบวนการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนที่ด าเนินการระยะที่ ๑ 
กระบวนการการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในพ้ืนที่ ส.ป.ก. ส าหรับพ้ืนที่ด าเนินการระยะที่ ๒ และผลการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ 
ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 

๒.๒.๓ กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ โดยอาศัยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกับระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรีฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยมีอ านาจหน้าที่ก าหนดกลไกสนับสนุน และท าหน้าที่จัดท าข้อมูลผู้ยากไร้ที่ไม่มี
ที่ดินท ากินและอยู่อาศัย ก าหนดหลักเกณฑ์และจัดหาพื้นที่แก่ผู้ไร้ที่ดินท ากินและอยู่อาศัยเข้าใช้ประโยชน์  
ให้มีรายได้ และเพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ เป็นการจัดหาที่ดินท ากินให้แก่เกษตรกร 
ในลักษณะที่ไม่ได้ให้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน แต่อนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากที่ดินได้ นอกจากนี้ มีการแต่งตั้งกลไกอ่ืนๆ 
เพ่ือด าเนินการจัดหาที่ดินให้แก่ผู้ไร้ที่ดินท ากินได้ใช้ประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนี้  

๑) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จ านวน ๓ คณะ 
ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน เพ่ือส ารวจ ตรวจสอบ จัดท าข้อมูลที่ดิน และขอบเขตที่ดินให้แก่ผู้ไร้
ที่ดินท ากินและไร้ที่อยู่อาศัย (๒) คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน เพ่ือจัดท าข้อมูลผู้ไร้ที่ดินท ากินและไร้ที่อยู่อาศัย 
ก าหนดหลักเกณฑ์และจัดที่ดินให้ผู้ไร้ที่ดินท ากินและไร้ที่อยู่อาศัย และ (๓) คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ เพ่ือพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการตลาด พัฒนาระบบสาธารณูปโภค พัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้ใน
รูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอ่ืนๆ ที่เหมาะสม 

๒) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด คาดว่าจะมีการด าเนินงานในระยะ
ต่อไป เพ่ือพิจารณาการจัดหาที่ดินที่จะน ามาจัดสรรให้แก่ผู้ไร้ที่ดินท ากินและไร้ที่อยู่อาศัย ตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 

๒.๒.๔ กำรบริหำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ มีการด าเนินงานที่ส าคัญได้แก่ การจัดท า
แนวทางระมัดระวังล่วงหน้าด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ การปรับปรุงการจัดสถานภาพการคุกคามของ
สิ่ งมีชีวิตในประเทศและมาตรการคุ้ม ครอง การประยุกต์ ใช้ เศรษฐศาสตร์ของระบบนิ เวศและ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ และแนวทางการจัดการและอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ าประเภทต่างๆ รวมถึง 
การด าเนินงานที่เกี่ยวกับพิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์
ที่ ได้จากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม และพิธีสารนาโงยา–
กัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการรับผิดและชดใช้ ตามพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ 
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๒.๒.๕ โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรจำกฐำนชีวภำพ เพ่ือให้มีการพัฒนาและใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมธุรกิจ
จากฐานชีวภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ธุรกิจสปา การท่องเที่ยวเชิงสัตว์ป่า การเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าและ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า การจับคู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ และผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกล้วยไม้ เป็นต้น 
รวมทั้งเพ่ือส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การรวบรวมข้อมูลบัญชีทรัพยากรชีวภาพ ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 
การเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าว ตลอดจนการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือให้บริการข้อมูล และการศึกษาวิจัย
เพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

๒.๒.๖ โครงกำรป่ำพื้นบ้ำนธนำคำรอำหำรชุมชน (Food Bank) เพ่ือสร้างสมดุลระหว่าง 
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการขยายป่าชุมชน มีการก าหนดเขต 
ป่าชุมชนให้ชัดเจน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยก าหนดแนวทางการจัดพ้ืนที่ท ากินในลักษณะป่าเศรษฐกิจ และพ้ืนที่ด าเนินโครงการในพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติ พ้ืนที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ และพ้ืนที่สาธารณะอ่ืนที่ได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานรับผิดชอบ 

๒.๒.๗ โครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลนแบบมีส่วนร่วม เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ป่าชายเลนในพ้ืนที่ ๒๔ จังหวัด การปลูกป่าชายเลนในพ้ืนที่นากุ้งร้างในจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 
๒,๖๖๐ ไร่ การจัดท าเขตพิทักษ์ป่าชายเลนและรักษ์สัตว์น้ าในพ้ืนที่ ๑๙,๐๐๐ ไร่ และให้มีการดูแล 
เขตพิทักษ์ป่าชายเลนและรักษ์สัตว์น้ าครอบคลุมพ้ืนที่ ๗๒๓,๐๐๐ ไร่ ที่ผ่านมา ได้มีการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในพ้ืนทีจ่ังหวัดดังกล่าว ซึ่งบางพ้ืนที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง 
จึงได้มีการบรรเทาความเดือดร้อน โดยปลูกไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นและลดการกัดเซาะชายฝั่ง 
นอกจากนี้ มีการคุ้มครองและป้องกันการบุกรุกท าลายระบบนิเวศ และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
โดยการเฝ้าระวัง และการสร้างเครือข่ายชุมชนให้เป็นภาคีการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล  

๒.๒.๘ โครงกำรปลูกป่ำอำเซียน เป็นการร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ของกระทรวงกลาโหม ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด และประชาชนในพ้ืนที่ที่อยู่แนวชายแดน โดยจะด าเนินการปลูกต้นไม้ใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ตามแนวชายแดน ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ และมีการเชิญชวน
ประเทศเพ่ือนบ้านที่อยู่ติดแนวชายแดนของประเทศไทยในการร่วมปลูกต้นไม้ด้วย เพ่ือสร้างความร่วมมือ
และความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน และเพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ที่เสื่อมสภาพให้กลับมาสมบูรณ์ รวมถึง 
เป็นการสร้างความรู้สึกหวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันของชุมชนในพ้ืนที่บริเวณชายแดน 

๒.๒.๙ พระรำชบัญญัติงำช้ำง พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐบาลได้ด าเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการงาช้าง 
แห่งประเทศไทย โดยได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ เพ่ือสกัดกั้น
ขบวนการค้างาช้างแอฟริกาข้ามชาติผิดกฎหมาย และก าหนดมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม 
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การครอบครองและการค้างาช้างในประเทศไทย ตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาว่าด้วย
การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ซึ่งหากประเทศไทยไม่สามารถ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ อาจถูกคว่ าบาตรทางการค้าได ้

๒.๒.๑๐ กำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากร
น้ า พ.ศ. .... เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ตามที่กรมทรัพยากรน้ าเสนอ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ จะเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ าของประเทศ ซึ่งได้วางหลักเกณฑ์ แนวทาง และมาตรการในการรับประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
ในการเข้าถึงน้ า การควบคุมการใช้น้ า การบริหารจัดการและใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการคุ้มครอง 
ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์แหล่งน้ าให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม และการขาดแคลนน้ า โดยใช้วิธีการแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบ ให้มีการกระจายอ านาจ และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีลุ่มน้ า  

๒.๒.๑๑ โครงกำรเติมน้ ำลงสู่ชั้นใต้ดินรักษำสมดุลธรรมชำติ จากสถานการณ์วิกฤติการขาดแคลน 
น้ าบาดาล เนื่องจากปัจจุบันได้มีการขุดใช้น้ าบาดาลที่ระดับความลึกมากกว่า ๓๐ เมตร ซึ่งมีความสุ่มเสี่ยง
ต่อการท าให้ชั้นน้ าบาดาลขาดสมดุล จากเดิมมีการขุดใช้น้ าบาดาลทีร่ะดับความลึก ๕ - ๑๐ เมตร เพ่ิมเป็น
ระดับความลึกที่ ๑๐ - ๒๕ เมตร ซึ่งภาคการเกษตรมีการใช้น้ าเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคเหนือ
ตอนล่าง และภาคกลาง ที่ใช้น้ าเพ่ือการท านาเฉลี่ยปีละ ๓ ครั้ง และมีอัตราการใช้น้ าบาดาลสูงถึง ๗,๘๐๐ 
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซ่ึงเป็นการใช้ที่เกินศักยภาพของน้ าบาดาล ดังนั้น โครงการเติมน้ าลงสู่ชั้นใต้ดินใน
พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมกับการสร้างระบบเติมน้ าลงสู่ชั้นใต้ดิน บริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคเหนือตอนล่างได้ช่วยให้
น้ าบนดิน–ใต้ดินมีความสมดุลกัน  

๒.๒.๑๒ โครงกำรคืนคลองให้น้ ำไหล คืนควำมใสให้แม่น้ ำทั่วประเทศ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วนที่ได้รับประโยชน์จากล าน้ าในพื้นที่ ได้ร่วมกันปรับปรุงสภาพล าน้ าเพ่ือให้มีการระบายน้ าไหลได้ดี
ขึ้น และเป็นการช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าสาธารณะ โดยมีการด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่  
๗๗ จังหวัด จ านวน ๗๗ ล าน้ า ระยะทางประมาณ ๙๙๙ กิโลเมตร 

๒.๒.๑๓ โครงกำรแก้มลิง เพ่ือเป็นพ้ืนที่กักเก็บน้ า โดยจะด าเนินการปรับปรุงแหล่งน้ าในที่ราชพัสดุ  
ในพ้ืนที่ที่อยู่ในความครอบครองของส่วนราชการ หรือพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
แหล่งน้ า แก้ไขปัญหาการตื้นเขิน และเสื่อมสภาพของแหล่งน้ าให้มีความสมบูรณ์ รวมทั้งเพ่ือบรรเทาปัญหา
การขาดแคลนน้ า และปัญหาน้ าท่วม และเป็นการก าหนดขอบเขตแหล่งน้ าสาธารณะให้ชัดเจน เพ่ือป้องกัน
การบุกรุก และเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าและระบายน้ า 

๒.๒.๑๔ โครงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ในกำรจัดกำรระบบนิเวศชำยฝั่งทะเลอันดำมัน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอันเกิดจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และ เพ่ือให้ 
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีประสิทธิภาพ โดยมีการด าเนินการดังนี้ (๑) ประเมิน
ศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โอกาส ข้อจ ากัด และความเสี่ยงที่เกิดจากการพัฒนาพ้ืนที่
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ชายฝั่งทะเลอันดามัน ๖ จังหวัดในอนาคต (๒) ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ ครอบคลุม 
ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี (๓) ประเมินและเสนอแนะทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่
เหมาะสมตามการจ าแนกเขต (Zoning) เพ่ือการอนุรักษ์และการพัฒนา และ (๔) จัดท า (ร่าง) ยุทธศาสตร์
การจดัการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามันที่ยั่งยืน 

๒.๒.๑๕ กำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รัฐบาลไทยและสหภาพยุโรปได้ร่วมมือใน
การด าเนินโครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ด้านนโยบายสนับสนุน ส าหรับประเทศไทย 
ระยะเวลาด าเนินการ ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สนับสนุนรัฐบาลไทยในการเลือก ปรับใช้และด าเนินการตามเครื่องมือนโยบาย เช่น กฎระเบียบ และ
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสมกับการจัดท าตัวชี้วัด และการสร้างระบบติดตามประเมินผลเพ่ือส่งเสริม
แนวทางการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนของประเทศไทยในระยะยาว ซึ่งในการด าเนินโครงการได้แบ่ง
กิจกรรมหลักเป็น ๔ องค์ประกอบคือ องค์ประกอบที่ ๑ เป็นการศึกษาทบทวนนโยบายและโครงสร้างหน้าที่
ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคที่ยั่งยืน และการสร้างระบบการติดตาม และรายงานผล 
การด าเนินงานด้านการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน โดยมี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลัก 
องค์ประกอบที่ ๒ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืนผ่านนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว 
(Green Procurement) โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน มีกรมควบคุมมลพิษ เป็นหน่วยงานหลัก องค์ประกอบที่ ๓  
เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตอย่างยั่งยืนผ่านนโยบายอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) โดยมี
กลุ่มเป้าหมายหลักคือ อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม มีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลัก 
และองค์ประกอบที่ ๔ เป็นการสร้างความตระหนักด้านการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนในระดับท้องถิ่น  
มีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลัก โดยผลการศึกษาของแต่ละองค์ประกอบได้มีการ 
ถอดบทเรียนที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ และเสนอกลยุทธ์ทางออกที่เหมาะสมส าหรับการขับเคลื่อน
นโยบายด้านการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืนของประเทศไทย เพ่ือให้เกิดผลในทางปฎิบัติหลังจากสิ้นสุด
โครงการ ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าว ได้มีข้อเสนอที่ส าคัญคือ ผลักดันให้มีกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน
การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ให้ใช้ตัวชี้วัดด้านการผลิตและการบริโภค จาก ๓ องค์ประกอบของ
โครงการ เป็นตัวชี้วัดน าร่อง และในระยะต่อไป ให้มีการด าเนินงานที่ครอบคลุมทุกสาขาการผลิตที่ส าคัญ เช่น 
ภาคเกษตร ภาคการท่องเที่ยว และภาคพลังงาน เป็นต้น ดังนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงได้มีการด าเนินการ
ต่อเนื่ อง ภายใต้ชื่ อ  “โครงการจัดท าโรดแมป เพ่ือส่งเสริมการผลิตและการบริ โภคอย่างยั่ งยืน 
ของประเทศไทย” เพ่ือศึกษาและจัดท าโรดแมปส าหรับแนวทางการพัฒนาการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการก าหนดความส าเร็จของการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า โดยได้รับการสนับสนุนการด าเนินโครงการจากสหภาพยุโรป 
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๒.๒.๑๖ โครงกำรเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เพ่ือส่งเสริมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพให้เป็นพ้ืนที่สีเขียว มีกระบวนการผลิตสินค้าทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมในทุกกิจกรรม ตลอดวัฎจักรการผลิต โดยมี 
ความสอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ ซึ่ง
การพัฒนาจะต้องมีความสอดคล้องกับกระบวนการผลิตที่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
(Good Agricultural Practices: GAPs) ปลอดภัยต่อผู้ ปลูกและผู้บริ โภค และส่ งเสริมให้ เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการปรับปรุงการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ตลาดสินค้าเกษตรสีเขียว (ขจิตรา โผดโผน, ๒๕๕๖) 

๒.๒.๑๗ โครงกำรเทศบำลไทยมุ่งสู่ เมืองคำร์บอนต่ ำ...เพื่ อเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ 
พระเจ้ำอยู่หัว ๘๔ พรรษำ เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถและบทบาทการมีส่วนร่วมของเทศบาลในการพัฒนา
สู่เมืองคาร์บอนต่ า โดยกิจกรรมที่เทศบาลด าเนินการภายใต้โครงการนี้ จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ไม่น้อยกว่า ๘๔ ,๐๐๐ กิโลกรัมคาร์บอน ภายในระยะเวลา ๓ ปี  (ตั้ งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ –  
เดือนมกราคม ๒๕๕๘) ซ่ึงมีแนวทางทั้งหมด ๔ ด้าน ได้แก ่(๑) เมืองแห่งต้นไม้ เทศบาลจะต้องมีพ้ืนที่สีเขียวในเมือง
ไม่น้อยกว่า ๕ ตารางเมตรต่อคน (๒) เมืองไร้มลพิษ เทศบาลต้องลดปริมาณขยะลงร้อยละ ๑๐ และคุณภาพ 
น้ าและอากาศต้องไม่เกินค่ามาตรฐาน (๓) เมืองพิชิตพลังงาน การใช้พลังงานไฟฟ้าหรือเงินค่าไฟฟ้าของ
เทศบาลลดลงร้อยละ ๑๐ ก่อนเข้าร่วมโครงการ รวมถึงมีการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกอย่างน้อย 
๑ โครงการ และ (๔) เมืองที่มีการบริโภคอย่างยั่งยืน เทศบาลต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า หรือบริการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดในปีที่เข้าร่วมโครงการ และ 
มีโครงการหรือกิจกรรมอย่างน้อย ๑ โครงการ ที่น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาส่งเสริมให้มี 
การบริโภคอย่างยั่งยืนที่เห็นผลเป็นรูปธรรม 

๒.๒.๑๘ โครงกำร “กรุงเทพฯ สู่เมืองคำร์บอนต่ ำ” เพ่ือผลักดันให้กรุงเทพมหานครก้าวสู่สังคม
คาร์บอนต่ า โดยมียุทธศาสตร์หลัก ๔ ด้าน คือ ปลูก (เพ่ิมพ้ืนที่สี เขียว) ปล่อย (เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการจัดการของเสีย) ปิด (ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาด) และปรับ (เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อย่างยั่งยืน) ซึ่งมีกิจกรรมที่ส าคัญดังนี้ การรณรงค์ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน การลดการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในองค์กร การอบรมหลักสูตรส านักงานสีเขียวให้แก่บุคลากรของกรุงเทพมหานคร 
และภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ การจัดกิจกรรมค่ายโรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก (Smart Energy Camp) 
ให้กับโรงเรียนในสังกัดและเอกชนในกรุงเทพมหานคร และการประกวด Bangkok Low Carbon Hero 
ส าหรับอาคารในสังกัดของกรุงเทพมหานคร จ านวน ๓๕ แห่ง  

๒.๒.๑๙ กำรส่งเสริมระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ (Solar Rooftop) เป็นการ
ประยุกต์นวัตกรรมจากโซล่าฟาร์มสู่ภาคประชาชน เพ่ิมทางเลือกให้ประชาชนได้ใช้พลังงานสะอาดในการผลิต
ไฟฟ้าใช้เองในครัวเรือน ซึ่งจะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ ๒๐ - ๔๐ ช่วยลดความร้อนในตัวอาคารได้
สูงสุดถึง ๓ - ๔ องศาเซลเซียส และสามารถจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อีกทางหนึ่งด้วย 
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เพราะประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้า แสงแดด 
มีปริมาณความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์ที่ดีตลอดทั้งปี 

๒.๒.๒๐ โครงข่ ำยระบบรถไฟฟ้ ำขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหำนครและพื้ นที่ ต่ อเนื่ อง  
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบในหลักการของแผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคมนาคมของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕ ซ่ึงประกอบด้วย ๕ แผนงาน รวมถึงแผนงานการพัฒนา
โครงข่ายขนส่งสาธารณะเพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (การพัฒนาระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ๑๐ สายทาง) โดยความก้าวหน้าในการด าเนินงาน (สถานะปัจจุบัน ณ เดือนสิงหาคม 
๒๕๕๘) มีโครงข่ายที่เปิดให้บริการแล้ว ระยะทางประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ระยะทาง 
๑๐๗.๒ กิโลเมตร โครงข่ายที่พร้อมประกวดราคาในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ ระยะทาง ๒๐๒.๓ กิโลเมตร 
โครงข่ายเพ่ิมเติมระยะต่อไป ระยะทาง ๕๓.๕ กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น ๔๖๓ กิโลเมตร (ส านักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, ๒๕๕๓) 

๒.๒.๒๑ โครงกำรคืนควำมสุขให้ประชำชนด้วยเส้นทำงจักรยำนทั่วไทย เพ่ือส่งเสริมให้คนไทย 
มีการใช้จักรยาน ซึ่งก าหนดจะให้มีเส้นทางจักรยานในทุกจังหวัดและทุกพ้ืนที่ โดยกระทรวงคมนาคม ร่วมกับ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกรุงเทพมหานคร ร่วมกันก าหนดแนวทาง 
การพัฒนาเส้นทางจักรยานเพ่ือเป็นทางเลือกในการเดินทาง เพ่ือร่วมกันจัดท าโครงการส่งเสริมหรือรณรงค์
การเดินทางด้วยจักรยานให้มากขึ้น  ปัจจุบันประเทศไทยมีเส้นทางจักรยานที่สามารถใช้งานได้แล้ว  
เป็นระยะทาง ๖๓๓.๑๓ กิโลเมตร อยู่ในระหว่างการด าเนินการ รวมระยะทาง ๑๕๒.๓๑ กิโลเมตร  
ส าหรับโครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานในอนาคต บางส่วนอยู่ระหว่างการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
เป็นระยะทางประมาณ ๑,๔๙๒.๗๘ กิโลเมตร รวมทั้งสิ้น ๒,๒๗๘.๒๓ กิโลเมตร 

๒.๒.๒๒ กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่ งยืน  แต่งตั้ งขึ้นภายใต้ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา  
ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๘๗ ง วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยมีอ านาจหน้าที่
ก าหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ ให้ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและบูรณาการ ก าหนดแนวทางและท่าทีการเจรจาในการประชุมระหว่างประเทศ 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งก ากับขับเคลื่อนการด าเนินงาน และการติดตามประเมินผลของ
หน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  
รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ดูแลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เป็นรองประธานกรรมการคนที่  ๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  
เป็นรองประธานกรรมการคนที่  ๒ มีผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้อง ๑๘ หน่วยงาน  
ผู้บริหารสูงสุดของภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๔ ท่าน เป็นกรรมการ ซึ่งมี 
เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ และ
มีกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอีก ๓ ท่าน ซึ่งเป็นการด าเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
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๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ได้มอบหมายให้ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่หลายฝ่ายมีข้อกังวลและห่วงใย 
ในส่วนของฝ่ายเลขานุการฯ เนื่องจากเห็นว่า การก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ประเทศ ต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทั้ง ๓ มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดสมดุลและ
บูรณาการ จึงจะสามารถพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืนได้ แต่บทบาท ภารกิจและหน้าที่ของส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเท่านั้น ซึ่งเป็นเพียง 
 ๑ ใน ๓ มิติดังกล่าว การพิจารณาให้ครอบคลุมรอบด้านทั้ง ๓ มิติ เป็นเรื่องที่ยากส าหรับหน่วยงานที่ไม่มี
ภารกิจด้านเศรษฐกิจและสังคมรองรับ ในขณะที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ โดยได้มีการ
จัดท านโยบายและแผนของชาติ มีการติดตามและจัดท าตัวชี้วัดใน ๓ มิติของการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น  
เมื่อรัฐบาล (คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)) ได้มีนโยบายให้หน่วยงานพิจารณาทบทวนภารกิจ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้เสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ 
ดังกล่าว โดยขอปรับให้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและ
เลขานุการของคณะกรรมการฯ แทน ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับ
รองประธานกรรมการคนที่ ๑ และ ๒ ที่ก ากับดูแลงานให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนกรรมการและ
เลขานุการ รวมทั้งเพ่ิมกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกรรมการ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มี
พันธกิจที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่ งยืนต่อไป ซึ่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ  
ฉบับที่ ๒ ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๓๓ง  
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ นอกจากนี้ มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๔ ท่าน เป็นกรรมการในคณะกรรมการฯ 
โดยนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา) เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ แล้ว 

๒.๒.๒๓ กำรสนับสนุนกำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์ เพ่ือเป็นกลไกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งได้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ 

  ๑) โครงสร้างการเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์ที่ปรับใหม่ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
แล้ว และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ โดยโครงสร้างภาษีเดิมจะคิดจากขนาดเครื่องยนต์
และแรงม้า แต่โครงสร้างใหม่จะค านวณจาก ๓ ปัจจัย ได้แก่  ขนาดเครื่องยนต์  ปริมาณไอเสีย 
(คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO2) ที่ปล่อยจากเครื่องยนต์ และพลังงานเชื้อเพลิงที่รถยนต์คันนั้นใช้ เพ่ือเป็น
การก าหนดมาตรการให้ผู้ผลิตรถยนต์ออกแบบและพัฒนารถยนต์ที่มีการปล่อยไอเสียในระดับที่ต่ าลง ท าให้
ส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อม 

 ๒) นโยบายการปรับโครงสร้างราคาพลังงาน ได้เริ่มมาตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
ซ่ึงคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้อนุมัติกรอบแนวทางการปรับราคาก๊าซและน้ ามัน รวมถึง
อัตราภาษีสรรพสามิตน้ ามัน โดยการปรับโครงสร้างราคา ประกอบด้วย ราคาน้ ามันเบนซินแก๊สโซฮอล์ และ
น้ ามันดีเซล และราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ส าหรับราคาน้ ามันจะบริหารอัตราภาษีสรรพสามิตน้ ามันที่เก็บ
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จากผู้ใช้ให้เกิดความเหมาะสมโดยจะปรับขึ้นภาษีดีเซล ที่เก็บอยู่เพียง ๐.๗๕ บาทต่อลิตร จากเดิมจัดเก็บ  
๕ บาทต่อลิตร ขณะที่กลุ่มเบนซิน และแก๊สโซฮอล์เก็บภาษีอยู่ที่ ๕ บาทต่อลิตร ซึ่งมีแผนจะลดการจัดเก็บ
ภาษีลง เพ่ือให้มีอัตราภาษีเฉลี่ยเท่าๆ กัน ส่วนการปรับโครงสร้างราคาแอลพีจีนั้นจะทยอยปรับราคาขึ้น 
เพ่ือให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุด ในเบื้องต้น จะต้องทบทวนราคาแอลพีจีหน้าโรงแยกก๊าซธรรมชาติ  
ที่ถูกตรึงราคาไว้ที่ ๓๓๐ ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เป็นเวลากว่า ๑๐ ปี เทียบกับราคาตลาดโลกขณะนี้อยู่ที่ 
๖๐๕ ดอลลาร์สหรัฐ ต่อตัน ซึ่งราคาต้นทุนที่จะน าไปสู่การปรับขึ้นราคาขายแอลพีจีทั้งภาคครัวเรือนและ
ภาคขนส่ง โดยอาจมีการทยอยปรับอัตราเดือนละ ๐.๕๐ บาทต่อกิโลกรัม  

 ๓) ร่างข้อบัญญัติการเก็บภาษีบ ารุงส าหรับน้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกัน น้ ามันดีเซล
และน้ ามันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียม จากสถานการค้าปลีก พ.ศ. .... ตามมาตรา ๑๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ร่างข้อบัญญัติฯ นี้  จะต้องผ่านความเห็นชอบจาก 
สภากรุงเทพมหานคร ขณะที่จังหวัดอ่ืนๆ ได้มีการประกาศใช้มาเป็นระยะเวลานานแล้ว อย่างไรก็ตาม 
กรุงเทพมหานครได้มีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งระบุให้
ท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษีดังกล่าวได้ ในอัตราไม่เกินลิตรละ ๕ สตางค์ หากด าเนินการจัดเก็บภาษีนี้ จะท า
ให้กรุงเทพมหานครจัดเก็บภาษีได้ปีละหลายร้อยล้านบาท เพ่ือน ามาพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งปัจจุบัน
ใน พ้ืนที่ กรุงเทพมหานคร  มีสถานีจ าหน่ายน้ ามันกว่า ๘๐๐  แห่ ง โดยคาดว่าจะลงประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา ประมาณต้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ และอีก ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันลงประกาศ จึงจะมีผล
บังคับใช้ต่อไป 
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บทที่ ๓ 

สถำนกำรณท์รัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ 

จากการศึกษาติดตามสถานการณ์ต่างๆ ของประเทศ ได้แก่ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
รายสาขา สถานการณ์ด้านมลพิษ สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม และสถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ รวมถึงการด าเนินงานบริหารจัดการ ซึ่งโดยภาพรวมแล้ว สถานการณ์ดังกล่าวของประเทศไทย
ยังคงจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เนื่องจากการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมต้องอาศัยระยะเวลานานในการด าเนินงานกว่าจะบรรลุผลส าเร็จ อีกทั้งมีการเคลื่อนไหว 
ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องต่างๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ในบทนี้ จึงขอน าเสนอสถานการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญภายในประเทศ และโลกที่อาจมี
ผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ และมีผลต่อการจัดท ากรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ดังนี้ 

๓.๑  สถำนกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำร 

 ๓.๑.๑  ทรัพยำกรป่ำไม้ และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

ทรัพยำกรป่ำไม้ จากข้อมูลของกรมป่าไม้ (๒๕๕๗) พบว่า ปัจจุบันพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศ 
มีเหลืออยู่เพียง ๑๐๒.๑๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๓๑.๕๗ ของพ้ืนที่ประเทศ โดยในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ -
๒๕๕๖ พื้นที่ป่ำไม้ลดลง ๕ ล้านไร่ หรือคิดเป็นประมาณ ๑ ล้านไร่ต่อปี โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนที่ต้นน้ าของ
ภาคเหนือ ท าให้พ้ืนที่ป่าไม้จ านวนมากกลายเป็นภูเขาหัวโล้น สาเหตุหลักที่ท าให้พ้ืนที่ป่าลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ได้แก่ กำรบุกรุกพื้นที่ป่ำเพ่ือเข้าไปใช้ประโยชน์ในการขยายพ้ืนที่ทางการเกษตร การบุกรุกจับจองของ
นายทุน การออกโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิที่ไม่ถูกต้อง โดยจะมีการบุกรุกแผ้วถางพ้ืนที่ที่รกร้างว่างเปล่า 
ไปเรื่อยๆ จนเป็นบริเวณกว้าง กำรลักลอบตัดและค้ำไม้ โดยเฉพาะไม้สักและพะยูง ซึ่งยังคงเกิดขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง และก าลังอยู่ในขั้นวิกฤติ กำรลักลอบค้ำและล่ำสัตว์ป่ำ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศ
ทางผ่านของขบวนการล่าและค้าสัตว์ป่านานาชาติ ซึ่งมีทั้งผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้อง และ
จากสถานการณ์การติดตามและควบคุมการค้างาช้างตามอนุสัญญาไซเตส (CITIES) ได้มีรายงานขององค์กร
ฐานข้อมูลการค้างาช้างและผลิตภัณฑ์จากช้างที่ผิดกฎหมาย ระบุว่า ประเทศไทยถูกจัดเป็นประเทศที่มี
ความอ่อนแอในการบังคับใช้กฎหมายและควบคุมการค้างาช้างที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ มีสาเหตุจาก 
ควำมขัดแย้งเชิงนโยบำยของรัฐบางเรื่องที่ส่งเสริมให้มีการบุกรุกท าลายป่ามากขึ้น เช่น การส่งเสริม 
การปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพ่ือการพาณิชย์ การน าพ้ืนที่ป่ามาปฏิรูปเป็น พ้ืนที่ เกษตร และการก่อสร้าง
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน เช่น ถนน และเขื่อน เป็นต้น รวมทั้ งกำรเกิดไฟไหม้ป่ ำ จากข้อมูลของ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายงานว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีไฟไหม้ป่าเกิดขึ้นจ านวน ๓,๓๖๙ ครั้ง 
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คิดเป็นพ้ืนที่ เสียหายประมาณ ๔๐,๒๓๙ ไร่ ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่มีจ านวน ๓,๒๑๓ ครั้ง  
มีพ้ืนที่เสียหายรวมประมาณ ๓๖,๙๐๐ ไร่ (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 
๒๕๕๘) และความไม่ชัดเจนของขอบเขตพื้นที่ป่ำ เนื่องจากเทคโนโลยีการจัดท าแผนที่ในอดีตไม่สามารถ
ก าหนดรายละเอียดขอบเขตพ้ืนที่ป่าได้อย่างชัดเจน จึงท าให้มีปัญหาตามมาคือ ไม่มีการกันเขตพ้ืนที่ชุมชน
และพ้ืนที่ท ากินของประชาชนที่อยู่ก่อนการประกาศเขตพ้ืนที่ป่าไม้ออกจากพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ จึงท าให้
ประชาชนที่ควรเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินเหล่านี้ต้องกลายเป็นผู้บุกรุก อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันหลายหน่วยงานที่
เกี่ ยวข้องได้ มี การบู รณาการความร่วมมื อ  รวมถึ งประเทศเพ่ื อนบ้ าน  และประเทศปลายทาง 
เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาใหบ้รรลุผลส าเร็จ  

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ได้ถูกคุกคามและระบบนิเวศถูกท าลายอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่อง ปัจจุบันทรัพยากรชีวภาพไดถู้กท าลายประมาณ ๒๐ - ๗๐ ชนิด/วัน ท าให้พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่เคย
มีอยู่ถึงประมาณร้อยละ ๘ - ๑๐ ของชนิดพันธุ์ในโลก ลดลงหรือสูญพันธุ์ โดยปัจจุบันมีสัตว์สูญพันธุ์ไปแล้วจ านวน  
๖ ชนิด ได้แก่ สมัน นกพงหญ้า นกช้อนหอยใหญ่ ปลาหางไหม้หรือหางเหยี่ยว ปลาเสือตอ และปลาสายยูหรือ
ปลาหวีเกศ สูญพันธุ์ในธรรมชาติแล้วจ านวน ๗ ชนิด ได้แก่ กูปรี ละองหรือละมั่ง กระซู่ แรด นกกระเรียน 
นกช้อนหอยด า และตะโขง และอยู่ในสถานภาพถูกคุกคาม จ านวน ๕๔๙ ชนิด โดยมีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์
อย่างยิ่ง ๘๔ ชนิด ใกล้สูญพันธุ์ ๑๔๙ ชนิด และมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ๓๑๖ ชนิด ส่วนชนิดพันธุ์พืชที่ถูก
คุกคาม โดยอยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง ๑๙ ชนิด ใกล้สูญพันธุ์ ๑๓๑ ชนิด มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ 
๓๖๗ ชนิด และคาดว่ามีชนิดพันธุ์ที่สูญพันธุ์ไปจากถ่ินที่อยู่ในธรรมชาติแล้วคือ โสกระย้า สาเหตุส าคัญทีท่ าให้
ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงคือ มีการใช้ประโยชน์และพ่ึงพาทรัพยากรและสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ  
โดยขาดการค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว การคุกคามและการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัย ผลกระทบ
จากการท่องเที่ยว การลักลอบค้าขายสัตว์ป่าและพืชป่าแบบผิดกฎหมาย และการรุกรานของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น 
และแรงกดดันจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้ทรัพยากร
ชีวภาพเพ่ือน ามาเป็นพลังงานทางเลือกทดแทนพลังงานที่ก าลังจะขาดแคลน และภาวะโลกไร้พรมแดนที่ท าให้
เกิดการเคลื่อนย้ายทุน เทคโนโลยี สินค้า และทรัพยากรชีวภาพระหว่างประเทศ เป็นต้น (ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๗) นอกจากนี้ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการก ากับ ดูแล
การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมและทรัพยากรชีวภาพยังไม่ครอบคลุม เช่น  
การวิจัยและพัฒนาที่ใช้ทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้จากประเพณี วัฒนธรรม และชุมชน
ท้องถิ่นที่มีวิถีชีวิตพ่ึงพิงทรัพยากรชีวภาพยังขาดความรู้และความตระหนักถึงบทบาทในการดูแล  รักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ และข้อจ ากัดของศักยภาพบุคลากรที่มีอยู่จ านวนน้อยส าหรับ  
การเจรจาต่อรองการแบ่งปันผลประโยชน์ เป็นต้น รวมทั้งนักวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพยัง 
ขาดแคลนจ านวนมาก นโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพยังไม่มุ่งเน้นงานวิจัยเชิงลึกที่ส าคัญ โดย
มุ่งเน้นเฉพาะการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู คุ้มครอง และป้องกัน ซึ่งไม่อยู่บนฐานความรู้ของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีขั้นสูงที่จะผลักดันให้เกิดประโยชน์และสร้างผลกระทบสูงในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 



- ๒๒ - 

กำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้  และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  
มีการด าเนินงานที่ส าคัญ คือ (๑) การปราบปรามและการหยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้  
ตามค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จ านวน ๒ ฉบับ ลงวันที่ ๑๔ และ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
ด้วยการใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดเพ่ือปราบปราม จับกุม และป้องกันมิให้มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่า
เพ่ิมขึ้น (๒) ด้านการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้ มีการจัดท าแผนแม่บทการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าและ
ระบบนิเวศ ๒๕ ลุ่มน้ า การก าหนดแนวเขตพ้ืนที่ป่าไม้ การจัดท าระบบฐานข้อมูลพ้ืนที่ป่าไม้ให้เป็นระบบเดียวกัน 
การพัฒนาพ้ืนที่แนวกันชนรอบพ้ืนที่ป่าที่เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น รวมทั้งการส่งเสริมบทบาทของชุมชนและ
ภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพ่ิมขึ้น และสนับสนุนมาตรการ 
ทางการเงินให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและสภาพพ้ืนที่ และ (๓) การด าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพในการลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพลงอย่างมีนัยส าคัญ 

 ๓.๑.๒  ทรัพยำกรดิน และกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน  

ทรัพยำกรดิน ดินที่เสื่อมโทรมโดยสภาพธรรมชาติซึ่งมีคุณภาพไม่เหมาะสมกับการเกษตร 
ได้แก่ ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินทรายจัด ดินตื้น และดินพรุ จากข้อมูลการส ารวจของกรมพัฒนาที่ดิน (๒๕๕๖) 
พบว่า ประเทศไทยมีพ้ืนที่ที่มีปัญหาดินเสื่อมโทรมครอบคลุมร้อยละ ๕๔ ของพ้ืนที่ประเทศ ซึ่งสาเหตุที่ 
ท าให้คุณภาพดินเสื่อมโทรม เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสมกับสมรรถนะของดิน โดยบางพ้ืนที่มี
การท าเกษตรกรรมในพ้ืนที่ป่าไม้ หรือการพัฒนาพ้ืนที่เป็นชุมชนหรือโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ที่ควร
สงวนรักษาไว้เพ่ือการท าเกษตรหรือเป็นพื้นที่สีเขียว หรือการท าเกษตรในพ้ืนที่ที่มีความลาดชันซึ่งท าให้เกิด
การพังทลายของหน้าดิน หรือการท านาบนพ้ืนที่ดอนที่ เป็นดินทรายซึ่งเก็บกักน้ าไว้ได้ไม่ดี ท าให้เกิด 
การขาดแคลนน้ าได้ง่าย การเปิดหน้าดิน การไถพรวน และการเผาวัชพืชเพ่ือเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูก เป็นต้น 
นอกจากนี้  มีสาเหตุจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น การเกิดอุทกภัย ภัยแล้ง และดินถล่ม เป็นต้น  
(กรมพัฒนาที่ดิน, ๒๕๕๖ อ้างถึงใน ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๘) 

กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเทศไทยมีพ้ืนที่ทั้งหมด ๕๑๓,๑๑๕ ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากับ 
๓๒๐.๖๙ ล้านไร่ ซึ่งจากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมของกรมพัฒนาที่ดิน (๒๕๕๖) ที่จัดท าขึ้นในช่วงระหว่าง
ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๕๖ พบว่าสัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้ และพ้ืนที่การเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินเป็นไปในทิศทางที่สวนทางกันอย่างชัดเจน โดยขณะที่สัดส่วนพื้นที่ป่ำไม้มีแนวโน้มลดลง แต่พื้นที่
กำรเกษตรกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในช่วง ๕-๖ ปีที่ผ่านมา จากข้อมูลของส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (๒๕๕๖) ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๖ พบว่ามีการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่เพาะปลูกข้าว  
พืชไร่ ไม้ผล และไม้ยืนต้น โดยเฉพาะพ้ืนที่ปลูกยางพาราในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจาก
โครงการส่งเสริมของภาครัฐ และการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ปลูกข้าวจากการด าเนินโครงการประกันรายได้ และ
โครงการรับจ าน าข้าว ที่ท าให้เกษตรกรมีความมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนและรายได้ตามที่โครงการ
ก าหนด รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวโพด นอกจากนี้ สัดส่วนพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างได้
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เพ่ิมขึ้นเช่นกัน โดยเพ่ิมขึ้นประมาณ ๐.๕ เท่า จากเดิมร้อยละ ๓.๕๖ เพ่ิมเป็นร้อยละ ๕.๑๕ เนื่องจาก 
การเพ่ิมข้ึนของประชากร การขยายตัวของชุมชนเมือง และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

 กำรกระจำยกำรถือครองที่ดิน เป็นปัญหาส าคัญที่หน่วยงานภาครัฐได้มีการแก้ไขมาอย่าง
ต่อเนื่อง จากข้อมูลการจดทะเบียนคนจนของกระทรวงมหาดไทย พบว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มีประชาชน 
มาลงทะเบียนเรื่องปัญหาที่ดินท ากินประมาณ ๔ ล้านราย แบ่งเป็น คนไม่มีที่ดินท ากิน จ านวน ๑.๓๐ ล้านราย 
มีที่ดินท ากินอยู่บ้างแต่ไม่พอท ากิน จ านวน ๑.๖๕ ล้านราย ขอใช้ที่ดินรัฐและต้องการถือครองที่ดินของรัฐ 
ประมาณ ๔ แสนกว่าราย (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ๒๕๕๕) ส่วนกำรถือครองที่ดินที่มีโฉนดกระจุกตัว 
ผู้ถือครองที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ ประเภทโฉนดที่ดินมีทั้งหมด จ านวน ๓๕ ล้านราย โดยภาคกลางมีการกระจุกตัว
ของการถือครองที่ ดิ นสู งมาก จึ งเป็ นภาคที่ มี ความไม่ เท่ าเที ยมกันในการถือครองที่ ดิ นมากที่ สุ ด  
ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีคว าม ไม่เท่าเทียมกันในการถือครองที่ดินน้อยที่สุด นอกจากนี้  
มีการถือครองที่ดินเพ่ือการเกษตรเพ่ิมขึ้น จ านวน ๕.๙ ล้านราย โดยมีสัดส่วนผู้ถือครองที่ดินเพ่ือการเกษตร 
ร้อยละ ๔๖ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งครอบครองเนื้อที่การเกษตรส่วนใหญ่ของประเทศ (ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๗)  

  กำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน และกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 กำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน มีการด าเนินงานที่ส าคัญ ได้แก่ การจัดท าโซนนิ่งพ้ืนที่เกษตรกรรม 
และจัดท าฐานข้อมูลการโซนนิ่งภาคการเกษตร เพ่ือให้การจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมมีความเหมาะสมกับ
พ้ืนที่ การจัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรกรเข้าไปท าประโยชน์ในพ้ืนที่ โดยได้ด าเนินการจัดที่ดินใน ๗๑ จังหวัด 
ให้กับเกษตรกรแล้ว จ านวน ๒.๖๖ ล้านราย คิดเป็นพ้ืนที่ ๓๕.๑ ล้านไร่ (สิ้นปี พ.ศ. ๒๕๕๖) ด้ำนกำร
กระจำยกำรถือครองที่ดิน  มีการกระตุ้นให้มีการน าที่ดินที่รกร้างว่างเปล่ามาใช้ประโยชน์มากขึ้น  
การลดหย่อนและยกเว้นภาษีให้แก่เกษตรกรและเจ้าของโรงเรือนอยู่อาศัยตามความเหมาะสม และ 
การจัดตั้งธนาคารกองทุนที่ดินเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากไร้ การปรับปรุงคุณภาพดิน การส่งเสริมให้
เกษตรกรใช้ปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูงเพ่ือใช้ในการบ ารุงดิน และการส่งเสริมการปลูกพืชแบบ
ผสมผสาน 

 ๓.๑.๓  ทรัพยำกรน้ ำ 

น้ ำท่ำ เกิดจากน้ าที่ไหลมารวมกันในแม่น้ า ซึ่งประกอบด้วย ฝนที่ตกลงในล าน้ าโดยตรง  
น้ าผิวดิน น้ าใต้ผิวดิน และน้ าใต้ดิน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ประเทศไทยมีปริมาณฝนตกอยู่ในเกณฑ์ดี  
มีปริมาณฝนตกสะสมทั่วประเทศประมาณ ๑,๔๕๕ มิลลิเมตร ซึ่งจะแปรผันไปตามลักษณะภูมิประเทศและ
ฤดูกาลในแต่ละพ้ืนที่ มีปริมำณน้ ำผิวดินเฉลี่ยปีละ ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร (กรมทรัพยากรน้ า, 
๒๕๕๘) ส าหรับในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีปริมาณฝนตกสะสมทั่วประเทศประมาณ ๑,๕๘๐ มิลลิเมตร สูงกว่าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ เล็กน้อย แต่มากกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว ซึ่งทุกภาคมีปริมาณฝนตกสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว 
และในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ปริมาณน้ าท่าโดยรวมมีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่ในช่วงเดือน
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ตุลาคม ๒๕๕๖ - พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีปริมาณฝนตกบริเวณพ้ืนที่รับน้ าของเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์
ค่อนข้างน้อย ท าให้ปริมาณน้ าไหลลงอ่างสะสมทั้งปีของทั้งสองเขื่อนน้อยที่สุดในรอบ  ๑๐ ปี ส่งผลให้
ปริมาณน้ าต้นทุนในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ค่อนข้างน้อย ประกอบกับในช่วงต้นปี พ.ศ.๒๕๕๗ ฝนยังคงตกน้อย
อย่างต่อเนื่อง ท าให้สถานการณ์น้ าในเขื่อนอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ า (กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย, ๒๕๕๗)  

โครงการพัฒนาแหล่งน้ า ประกอบด้วย โครงการขนาดใหญ่  ขนาดกลาง และขนาดเล็ก  
ที่มีความจุ ในการเก็บกักน้ ารวมกัน ๗๙,๘๙๐ ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่ ชลประทาน ๓๐ .๐๗ ล้านไร่  
สามารถเก็บกักน้ าใช้งานได้โดยเฉลี่ยปีละ ๔๗,๓๑๒ ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ าตามธรรมชาติที่สามารถ 
ใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบันเฉลี่ยประมาณปีละ ๕๔,๘๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งความต้องการใช้น้ าเพ่ือ 
การอุปโภค บริโภค การอุตสาหกรรม และการเกษตร (รวมรักษาระบบนิเวศ) ประมาณ ๑๕๑,๗๔๘  
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ท าให้ปัญหาการขาดแคลนน้ าทั้งประเทศเฉลี่ย ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
ส าหรับการประเมินความต้องการใช้น้ าในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้า พบว่า ความต้องการใช้น้ ารวมทั้งประเทศ 
จะเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๔ โดยจะมีความต้องการใช้น้ าเพิ่มขึ้นในทุกกิจกรรม (กรมทรัพยากรน้ า, ๒๕๕๗) 

ภัยแล้ง ในช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงกลางปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สถานการณ์การขาดแคลนน้ า
เกิดขึ้นในหลายพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะน้ าเพ่ือการเกษตรส าหรับการท านาปรังและพืชอ่ืนๆ ซึ่ง
สร้างความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรอย่างมาก รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ือการบริโภค 
ในบางพ้ืนที่ ซึ่งการบรรเทาผลกระทบไม่สามารถช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง  นอกจากนี้ ได้เกิดสถานการณ์
น้ ำเค็มรุกล้ ำล ำน้ ำตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคม ๒๕๕๗ รวมทั้งมีค่าความเค็มเกินมาตรฐานค่อนข้างมาก 
โดยเฉพาะแม่น้ าเจ้าพระยา และแม่น้ าบางปะกง ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงการใช้น้ าด้านการเกษตร 
และการผลิตน้ าประปาเพ่ือการอุปโภค บริโภคด้วย (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๗) 

 ส าหรับพ้ืนที่นอกเขตชลประทานส่วนใหญ่ใช้น้ าฝนโดยตรง และบางส่วนใช้น้ าท่าจากพ้ืนที่
บริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ การขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตรขึ้นอยู่กับปริมาณน้ าฝน การกระจายของฝนในแต่ละปี 
สภาพภูมิประเทศ ชนิดพืช และช่วงเวลาทีเ่พาะปลูก 

แหล่งน้ ำตำมธรรมชำติ ประเทศไทยมีพ้ืนที่ชุ่มน้ า ได้แก่ ป่าชายเลน ป่าพรุ หนอง บึง ทุ่งนา 
ทะเลสาบ และแม่น้ า รวมประมาณ ๕๐,๖๗๗ แห่ง ที่มีความจุน้ ารวม ๑๗,๒๔๗ ล้านลูกบาศก์เมตร โดย
แบ่งเป็น พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ ๖๑ แห่ง และระดับชาติ ๔๘ แห่ง แต่ปัจจุบันพ้ืนที่ชุ่มน้ า
หลายแห่งมีสภาพเสื่อมโทรม และบางแห่งมีสภาพตื้นเขิน เนื่องจากระดับน้ าลดลง ท าให้วัชพืชเจริญเติบโต
เพ่ิมขึ้น และมีการบุกรุกเข้าไปใช้ประโยชน์พ้ืนที่ เช่น กรณีการเกิดไฟไหม้กลางบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็น
แหล่งน้ าจืดที่มีเนื้อที่กว่า ๕ พันไร่ แต่เนื่องจากระดับน้ าลดลงมาก และถูกชาวบ้านบุกรุกเข้าไปเผาวัชพืชเพ่ือ
ใช้พ้ืนที่ท านาบัว เป็นต้น หรือกรณีการเกิดไฟไหม้ป่าพรุในพ้ืนที่ต่างๆ ในช่วงฤดูแล้งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-
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๒๕๕๖ อาทิ พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช พรุบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส และพรุทะเลน้อย จังหวัด
พัทลุง 

แหลง่น้ ำใต้ดิน ปริมาณน้ าบาดาลที่กักเก็บอยู่ในชั้นหินให้น้ าของแอ่งน้ าบาดาลที่ส าคัญต่างๆ 
จ านวน ๒๗ แอ่ง มีประมาณ ๙๕,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือเท่ากับร้อยละ ๑๔ ของปริมาณน้ าฝน 
ที่ตกในพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศ โดยพบว่าน้ าบาดาลที่สามารถพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ ๖๘,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อปีและปัจจุบันมีการน าน้ าบาดาลขึ้นมาใช้ เพ่ือการอุปโภค บริโภค เกษตรและอุตสาหกรรม  
รวมประมาณ ๕,๓๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี  

กำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ  

กำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ มีการด าเนินงานที่ส าคัญตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าของประเทศ ประกอบด้วยด้านต่างๆ ที่ส าคัญดังนี้ ด้ำนน้ ำอุปโภค บริโภค การจัดหาน้ าสะอาด
เพ่ือการอุปโภค บริโภคทั้งในเมืองและชุมชนชนบท รวมทั้งการรองรับการขยายตัวของพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 
เมืองท่องเที่ยว เมืองหลัก และเมืองชายแดนที่จะมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนในอนาคต ด้ำนกำรผลิต (เกษตรและ
อุตสาหกรรม) การพัฒนาและจัดสรรน้ าอย่างสมดุลและเพียงพอเพ่ือรองรับความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานและ
สนับสนุนความมั่นคงด้านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ด้ำนน้ ำท่วมและ
อุทกภัย การจัดให้มีระบบเตือนภัย การปรับตัวและหลบหนีภัยในพ้ืนที่น้ าท่วมตามธรรมชาติ การปรับปรุง 
ล าน้ าธรรมชาติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ า และลดความเสียหายจากอุทกภัยของ
ชุมชนเมืองและพ้ืนที่ และด้ำนบริหำรจัดกำร การสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ การปรับปรุงองค์กรในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้
มีความเป็นเอกเทศ การปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัย การจัดท า (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า 
และการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

กำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำบำดำล มีการด าเนินงานที่ส าคัญคือ การพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลใน
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสม การด าเนินการเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ าบาดาล เพ่ือติดตาม 
การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ า คุณภาพน้ า และปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ าบาดาล นอกจากนี้ เพ่ือ
ควบคุมและดูแลการใช้ทรัพยากรน้ าบาดาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแ วดล้อม  ได้ออกระเบียบก าหนดให้ผู้ใช้น้ าบาดาลที่ระดับความลึกตั้งแต่ ๑๕ เมตรขึ้นไป ต้องมาขึ้น
ทะเบียนผู้ใช้น้ าบาดาลกับกรมทรัพยากรน้ าบาดาล จากเดิมที่ก าหนดไว้ที่ความลึก ๓๐ เมตร ตั้งแต่เดือน
กันยายน ๒๕๕๖ 

กำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำเพื่อกำรเกษตร มีการด าเนินงานที่ส าคัญคือ การจ าแนกเขตการผลิตทาง
การเกษตร การส่งเสริมมาตรการจูงใจทางการเงินแก่เกษตรกร เพ่ือดูแลรักษาพ้ืนที่สีเขียวและฟ้ืนฟูป่าต้นน้ า และ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเตือนภัยทางการเกษตรที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเกี่ยวข้อง ส่ง เสริม
กา รท าเกษตรกรรมตามแนวทางการจัดการที่ดินและน้ าเพ่ือการเกษตรที่ยั่งยืน ตามแนวพระราชด าริของ
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยให้เกษตรกรจัดสรรที่ดินบางส่วนเป็นสระกักเก็บน้ าในฤดูฝน และ ใช้  
ปลูกพืชในฤดูแล้ง โดยชุมชนอาจน าที่ดินสาธารณะประโยชน์มาใช้เป็นสระกักเก็บน้ าของชุมชน การก าหนด
มาตรการการใช้น้ าในเขตชลประทานอย่างเข้มงวด และมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันใช้น้ าในฤดูแล้ง 

 ๓.๑.๔  ทรัพยำกรประมง และทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง 

ทรัพยำกรประมง ประเทศไทยเคยมีผลผลิตทั้งจากทรัพยากรประมงน้ าจืดและทะเลเป็น
ปริมาณมาก ซึ่งผลผลิตที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ภายในประเทศสามารถส่งเป็นสินค้าออก ที่สร้างรายได้
ส าคัญแก่ประเทศ ขณะที่ประเทศไทย รวมทั้งประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ต่างมีผลผลิต
ทางการประมงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก จากการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท าประมง แต่เนื่องจากผลผลิต
ทางการประมงในประเทศไทยได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์จนเกินอัตราก าลังการผลิต จึงท าให้การประมงไทย
ประสบปัญหาวิกฤติ และทรัพยากรสัตว์น้ าเสื่อมโทรม ซึ่งมีสาเหตุส าคัญคือ (๑) การท าประมงโดยใช้วิ ธีการ
ที่ ไม่ถูกต้อง เช่น การใช้ขนาดตาอวนที่ผิดกฎหมาย และการลักลอบใช้เครื่องมือผิดกฎหมาย เป็นต้น ท าให้
ปริมาณทรัพยากรประมงทางทะเลลดลงอย่างชัดเจน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ อัตราการจับสัตว์น้ าของการท า
ประมงอวนลากเฉลี่ย ๒๙๘ กิโลกรัม/ชั่วโมง ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เหลือ ๔๙ กิโลกรัม/ชั่วโมง และในปี พ.ศ. 
๒๕๔๙ เหลือ ๑๔ กิโลกรัม/ชั่วโมง รวมทั้งมีผลกระทบต่อสัตว์น้ าที่ใกล้สูญพันธุ์ เช่น เต่าทะเล พะยูน วาฬ และ
โลมา เป็นต้น และ (๒) การท าประมงผิดกฎหมาย การละเมิดหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การเข้าท า
การประมงในพ้ืนที่ห้ามท าการประมงที่ก าหนดด้วยเครื่องมือที่ห้ามท าการประมง เป็นต้น ซึ่งท าให้อียู 
ออกมาตรการให้ประเทศไทยเปลี่ยนนโยบายในการจัดการกับปัญหาการประมงผิดกฎหมาย และปัญหาการ
ขาดการควบคุมการท าประมง โดยมีประกาศเตือนให้ประเทศไทยก าหนดมาตรการป้องกันและขจัดการท า
ประมงที่ผิดกฎหมาย ซึ่งหากประเทศไทยยังคงไม่มีการปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์นานาชาติ อาจถูกยกเลิก
การส่งสินค้าออกไปยังประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปภายในสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงประเทศไทยมีรายได้จากการ
ส่งสินค้าประมงไปยังประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปประมาณ ๑.๗ แสนล้านบาทต่อปี  

ทรัพยำกรทะเลและชำยฝั่ง มีพ้ืนที่ครอบคลุม ๓๒๓,๔๘๘ ตารางกิโลเมตร ใน ๒๓ จังหวัด
ของประเทศ ที่มีพ้ืนที่ติดทะเล สถานการณ์ท่ีส าคัญ ได้แก่ 

๑) กำรกัดเซำะชำยฝั่ง จากข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๕๔ พบว่าพ้ืนที่ชายฝั่งมีปัญหากัดเซาะรวม ๘๓๐ กิโลเมตร โดยฝั่งทะเลอ่าวไทย มีอัตราการกัดเซาะ
รุนแรงเฉลี่ยมากกว่า ๕ เมตรต่อปี ใน ๑๒ จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพฯ 
สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส รวม
ระยะทาง ๒๒๘ กิโลเมตร ส่วนแนวชายฝั่งทะเลอันดามัน มีปัญหาการกัดเซาะรุนแรงรวม ๒๕ กิโลเมตร ใน  
๕ จังหวัด ได้แก่ ระนอง ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล 
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๒) พื้นที่ป่ำชำยเลน ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๔ พ้ืนที่ป่าชายเลนถูกบุกรุกท าลายเป็น
จ านวนถึง ๖,๒๗๒ ไร่ สาเหตุมาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบริเวณชายฝั่ง การท านากุ้ง การขยายตัว
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การขุดลอกร่องน้ า การสร้างท่าเทียบเรือ 
และการทิ้งขยะและน้ าเสียลงสู่ทะเล เป็นต้น ที่ท าให้ระบบนิเวศเสียสมดุล อย่างไรก็ตาม มีกิจกรรมรณรงค์
การปลูกป่าชายเลน เพ่ือฟ้ืนฟูมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การน าพ้ืนที่ที่ถูกบุกรุกและท านากุ้งกลับมาปลูก 
ป่าชายเลน เป็นต้น โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีพ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ิมขึ้นเป็น ๑,๕๖๘,๑๖๕ ไร่ จากเดิมมีพ้ืนที่ 
๑,๕๒๕,๐๖๐ ไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเพ่ิมขึ้นประมาณ ๑๐,๐๐๐ ไร่ต่อปี คิดเป็นอัตราการเพ่ิมร้อยละ 
๐.๗ ต่อปี 

๓) แนวปะกำรัง ประเทศไทยมีพ้ืนที่แนวปะการัง ๑๒๘,๒๕๖ ไร่ ซ่ึงพบในพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย 
ประมาณ ๖๒,๔๘๐ ไร่ และฝั่งอันดามันประมาณ ๖๕,๗๗๖ ไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ พบแนวปะการังมี 
ความเสียหายเพ่ิมข้ึน โดยฝั่งทะเลอันดามันมีสภาพเสื่อมโทรมถึงร้อยละ ๕๐ ส่วนปะการังที่มีชีวิตปกคลุม
พ้ืนที่ โดยเฉลี่ยร้อยละ ๒๒ และปะการังตายร้อยละ ๖๒.๔ ในขณะที่ฝั่งทะเลอ่าวไทยส่วนใหญ่ร้อยละ ๗๘.๒ 
อยู่ ในสภาพเสียหายจนถึงเสียหายมาก โดยมีปะการังที่มีชีวิตปกคลุมพ้ืนที่ โดยเฉลี่ยร้อยละ ๑๙.๖  
ปะการังตายร้อยละ ๔๖.๙ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ปะการังฟอกขาวในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
พบว่ามีแนวปะการังเสียหายเพ่ิมขึ้น โดยฝั่งทะเลอันดามันร้อยละ ๗๐.๗ และฝั่งอ่าวไทยร้อยละ ๖๔.๑  
ซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่ง กิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเล และน้ าเสียที่
ปล่อยไหลลงสู่ทะเล 

๔) หญ้ำทะเล ประเทศไทยมีพ้ืนที่หญ้าทะเลรวม ๙๒,๙๕๙ ไร่ พบในฝั่งอ่าวไทย ๓๔,๒๘๙ 
ไร่ และฝั่งอันดามัน ๕๘,๖๗๐ ไร่ โดยรวมมีสภาพคงที่สมบูรณ์ ปานกลางถึงดี หญ้าทะเล ๑๒ ชนิดพันธุ์  
มีสถานภาพเสื่อมโทรมและเสื่อมโทรมตามสภาพธรรมชาติ ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงตามสภาพ
ธรรมชาติ การพัฒนาและกิจกรรมของมนุษย์ การคุ้มครองสัตว์ทะเลหายาก โดยสัตว์ทะเลหายากหลายชนิด 
ถูกจัดให้อยู่ ในบัญชีรายชื่อของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ  (ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๗) 

๕) ขยะในทะเล ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๒–๒๕๕๕ ปริมาณขยะสะสมในทะเลที่เก็บได้
มีประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ชิ้น คิดเป็นน้ าหนักประมาณ ๒๑,๐๐๐ กิโลกรัม ซึ่งส่วนมากเป็นประเภท 
ขยะพลาสติก โดยมาจากแหล่งก าเนิดที่ส าคัญ ๒ แหล่ง คือ (๑) ขยะในทะเลที่อยู่บนแผ่นดิน เช่น  
หลุมฝังกลบขยะชุมชน การเก็บรวบรวมและขนส่งขยะ ในช่วงที่ฝนตกหนักและเกิดน้ าเอ่อล้นพัดพาเอาขยะ 
ลงสู่ทะเลได้ ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต การจัดการขยะที่ไม่เหมาะสม และภัยธรรมชาติ เป็นต้น และ  
(๒) ขยะที่ตกค้างอยู่ในมหาสมุทร ที่มาจากการขนส่งทางเรือ เรือส าราญและท่องเที่ยว การประมงทะเลและ
ชายฝั่ง แท่งขุดเจาะน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง และการท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่ง 
ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดมลพิษในทะเล โดยเฉพาะขยะพิษที่ถูกทิ้งลงในทะเลและมีการสะสมความเป็นพิษใน
สิ่งแวดล้อมและห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศ รวมถึงท าให้สัตว์จ านวนมากต้องตายอันเกิดจากการกินขยะพิษ 
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กำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรประมง และทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง  

กำรจัดกำรทรัพยำกรประมง มีการด าเนินงานที ่ส าคัญ ได้แก่ การเร่งด าเนินงานตาม  
๖ แผนงานหลัก ได้แก่ (๑) การปรับปรุงพระราชบัญญัติการประมง และกฎหมายล าดับรอง (๒) การจัดท า
แผนระดับชาติในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าประมงที่ผิดกฎหมาย (๓) การเร่งจดทะเบียนเรือประมง
และออกใบอนุญาตท าการประมง (๔) การพัฒนาระบบควบคุมและเฝ้าระวังการท าประมง โดยเฉพาะ 
การควบคุมการเข้า-ออกท่าของเรือประมง (๕) การจัดท าระบบติดตามต าแหน่งเรือ และ (๖) การปรับปรุงระบบ
การตรวจสอบย้อนกลับ นอกจากนี้ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีค าสั่งที่ ๒๔/๒๕๕๘ 
ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้
การควบคุม เพ่ิมเติม เพ่ือแก้ไขปัญหาการจับสัตว์น้ าในน่านน้ าไทยที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดย 
งดการจดทะเบียนเรือไทยส าหรับการประมง รวมถึงห้ามมิให้มีการใช้หรือครอบครองเครื่องมือ 
ท าการประมงที่ไม่ถูกต้องตามที่ก าหนด และให้เจ้าหน้าที่พนักงานสามารถรื้อถอน หรือท าลายเครื่องมือ
ท าการประมงนั้นได้ ส าหรับการบริหารจัดการทรัพยำกรประมง ควรมีแนวทางที่ส าคัญคือ ยกเลิกการท า
ประมงเกินขนาด และยกเลิกการใช้เครื่องมือประมงแบบท าลายล้าง และหน่วยงานภาครัฐ ควรน า
กฎหมายมาบังคับใช้อย่างเคร่งครัด ในกรณีการลักลอบท าประมงท่ีผิดกฎหมาย และห้ามจับสัตว์น้ าในช่วง
ฤดูวางไข ่

กำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง มีการด าเนินงานที่ส าคัญคือ การส่งเสริมบทบาท
ของภาคีเครือข่ายทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัด รวมถึงการได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนที่ชัดเจน
ขึ้น ซึ่งช่วยลดข้อจ ากัดในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านบุคลากรและงบประมาณ การป้องกันและ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง เช่น การวางปะการังเทียมกระจายตามแนวชายฝั่งเพ่ือสร้าง
แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า การส่งเสริมการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิถูกต้อง เพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชายฝั่ง
ที่เสื่อมโทรม นากุ้งร้าง และพ้ืนที่ดินงอกใหม่ เป็นต้น รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
โดยได้จัดให้มีการส ารวจและศึกษาธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเลที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามันเพ่ิมเติม  

๓.๑.๕ ทรัพยำกรแร่  

 ประเทศไทยมีแหล่งศักยภาพแร่ซึ่งพบอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติหลายแห่ง และส่วนใหญ่
อยู่ในภาคกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งศักยภาพแร่หินปูน จังหวัดสระบุรี ซึ่งได้มีการขอใช้ประโยชน์เพ่ือ
การท าเหมืองแร่ในพ้ืนที่ป่าไม้ โดยแร่ที่พบส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มแร่อุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙๓ แต่มี 
บางแห่งจะพบแหล่งศักยภาพแร่อยู่ในพ้ืนที่อนุรักษ์ เช่น พ้ืนที่ศักยภาพแร่ตะกั่ว-สังกะสี ในเขตอุทยาน
แห่งชาติล าคลองงู อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พ้ืนที่ประมาณ ๒.๔ แสนไร่ แต่ได้รับการต่อต้านจาก
ประชาชนในพ้ืนที่ เนื่องจากกลัวจะได้รับผลกระทบต่อระบบนิเวศและชุมชน เป็นต้น (กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่, ๒๕๕๗)  
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ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ มีกำรร้องเรียนเรื่องเหมืองแร่ในหลำยพื้นที่ เช่น การท า 
เหมืองแร่ทองค าในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร และจังหวัดเลย การท าเหมืองหินและโรงโม่หินในพ้ืนที่หินเขาคูหา 
จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา การท าเหมืองแร่สังกะสี ในอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เนื่องจากชุมชน
ข้างเคียงได้รับผลกระทบ แต่ไม่ได้รับการเยียวยารักษาพยาบาลจากผู้ประกอบการ จนเกิดการฟ้องร้อง
ค่าเสียหายตามมา อาทิ การปนเปื้อนของสารอันตรายที่ไหลลงในแหล่งน้ าธรรมชาติ แหล่งน้ าชุมชน หรือ
พ้ืนที่เกษตร ส่วนกรณีของชาวบ้านในพ้ืนที่บ้านแหง อ าเภองาว จังหวัดล าปาง ที่คัดค้านการอนุญาต 
ให้เอกชนท าสัมปทานเหมืองแร่ลิกไนต์ ของกรมป่าไม้ แม้ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเหมืองแร่จะได้รับความเห็นชอบแล้ว แต่ชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบพ้ืนที่ขอประทานบัตร 
ร้องเรียนว่าไม่ได้มีส่วนร่วมและรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการจัดท ารายงานฯ ดังกล่าว (ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๗) 

กำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่ มีการด าเนินงานที่ส าคัญ ได้แก่ การจัดท า
เ ข ต การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณีทั่ วประเทศ โดยมีแผนการส ารวจครอบคลุม ๗๐ จังหวัด  
การติดตามการด าเนินงานกิจการเหมืองแร่ต่างๆ ที่ เข้าข่ายประเภทโครงการที่ต้องจัดท ารายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (E-HIA) การให้รางวัลเหมืองแร่สีเขียว และการด าเนินการ
ประกาศเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการท าเหมืองแร่สังกะสี  
ต าบลแม่ตาว อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และต าบลอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง 

 ๓.๑.๖ ทรัพยำกรพลังงำน  

  ประเทศไทยใช้ทรัพยากรพลังงานเป็นปัจจัยพ้ืนฐานการผลิตทั้งในภาคผลิตและบริการ ซึ่งจะ
พ่ึงพิงแหล่งพลังงานจากฟอสซิลเป็นหลัก และส่วนใหญ่จะเป็นการน าเข้าพลังงาน โดยในช่วงเดือนมกราคม-
ตุลาคม ๒๕๕๗ มีการน าเข้าพลังงานคิดเป็นมูลค่ากว่า ๙๒๐ พันล้านบาท และเป็นการน าเข้าน้ ามันดิบ 
มากที่สุด ประมาณร้อยละ ๔๗.๓ ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด รองลงมาคือ ไฟฟ้าร้อยละ ๑๘.๘ 
พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม พลังงานหมุนเวียนร้อยละ ๑๑.๓ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน/ลิกไนต์ร้อยละ ๘.๒ ๗.๑ 
และ ๖.๙ ตามล าดับ ส่วนการใช้พลังงานได้มีปริมาณเพ่ิมขึ้นในทุกสาขาเศรษฐกิจ ซึ่งสาขาเกษตรกรรม 
อุตส าหกรรม  ที่อยู่อาศัย ธุรกิจการค้า และคมนาคมขนส่ง มีอัตราการใช้เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันกับปีที่ผ่านมา โดยสาขาอุตสาหกรรมมีสัดส่วนการใช้พลังงานร้อยละ ๓๗.๑ ของการใช้พลังงาน 
ขั้นสุดท้ายทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าสาขาอ่ืนๆ รองลงมาเป็น สาขาคมนาคมขนส่งร้อยละ ๓๕.๔ (กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, ๒๕๕๗) 

พลังงำนทดแทน มีปริมาณการใช้เพ่ิมขึ้น เพ่ือความม่ันคงด้านพลังงาน จากสถานการณ์ราคา
น้ ามันดิบที่เพ่ิมขึ้น ท าให้ประเทศไทยต้องจัดหาพลังงานทดแทน เพ่ือใช้ทดแทนน้ ามัน รัฐบาลจึงมีนโยบาย
ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้น รวมทั้งให้เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพ่ือลดสัดส่วนการใช้
พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (Energy Intensity) โดยในช่วง ๑๐ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่าประเทศ
ไทยมีการใช้พลังงานทดแทนเท่ากับ ๗,๕๔๒ พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๑.๙ เมื่อเทียบกับ
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ช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ส่วนกำรใช้พลังงำนหมุนเวียน ส่วนใหญ่มาจากแหล่งชีวมวลและพลังงาน
แสงอาทิตย์ นอกจากนี้  ยังมีการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชนซึ่งเชื่อมโยงกับการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, ๒๕๕๗) 

กำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรพลังงำน ได้มุ่งเน้นการอนุรักษ์พลังงานควบคู่กับ
การพัฒนาพลังงานทดแทน และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน โดยมีการด าเนินงานที่ส าคัญ ได้แก่ การจัดท า
แผนปฏิบัติการการอนุรักษ์พลังงาน ๒๐ ปี การศึกษาแนวทางและความคืบหน้าของการพัฒนาระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ทั้งในและต่างประเทศ การจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและพลังงานทดแทน การส่งเสริมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ โดยก าหนดแผนการรับซื้อในระยะ
ยาว และมีเป้าหมายการรับซื้อที่ชัดเจน การก าหนดมาตรฐานการใช้พลังงานส าหรับอาคารก่อสร้างใหม่  
(Building Code) ที่มีพ้ืนที่ใช้สอยตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานแบบมี 
ส่วนร่วมในโรงงานอุตสาหกรรม และอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลังงานส าหรับโรงงานและอาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก การเพ่ิมความมั่นคงทางพลังงานด้วยมาตรการ
ต่างๆ ตลอดจนทบทวนภาพรวมการวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า (ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๗) 

๓.๒  สถำนกำรณ์สิ่งแวดล้อม และกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำร 

 ๓.๒.๑ คุณภำพอำกำศและเสียง  

คุณภำพอำกำศ โดยรวมมีแนวโน้มดีขึ้นนับตั้งแต่ช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
แต่ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) และก๊าซโอโซน (O3) ยังคงเป็นปัญหามลพิษทางอากาศ 
โดยเฉพาะบริเวณริมถนนของกรุงเทพมหานคร และเมืองใหญ่ในหลายจังหวัด ซึ่งมีการจราจรหนาแน่น และมี
การปล่อยอากาศเสียจากยานพาหนะ และจากภาคอุตสาหกรรม ด้านสำรอินทรีย์ระเหยง่ำยในบรรยากาศ
หลายชนิดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่าเฉลี่ยรายปีเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เล็กน้อย สารอินทรีย์ระเหยง่าย
ที่เป็นปัญหาหลักในจังหวัดระยองคือ สารเบนซีน ๑,๓-บิวทาไดอีน และ ๑,๒-ได-ไดคลอโรอีเทน นอกจากนี้ ยังพบ
สารไวนิลคลอไรด์มีค่าสูงเกินค่ามาตรฐานในปี พ.ศ. ๒๕๕๖  

ปัญหำหมอกควัน หมอกควันจากการเผาลดน้อยลง แต่กำรเผำในที่โล่งยังคงเป็นปัญหา
ส าคัญในพ้ืนที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ สถานการณ์ปัญหาหมอกควันในภาพรวม 
ดีขึ้นกว่าปี พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง เกินมาตรฐาน
เป็นเวลา ๔๕ วัน เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่เกินเกณฑ์มาตรฐานเป็นเวลา ๖๔ วัน ทั้งนี้ เป็นผลจาก
จังหวัด หน่วยงาน และภาคส่วนต่างๆ ได้ร่วมกันปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง บริเวณริมถนนมีระดับเสียงสูงกว่าบริเวณทั่วไปที่เป็นชุมชน 
ส่วนที่พักอาศัยบริเวณริมถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงเป็นปัญหา แต่ค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน 
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มีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตาม พ้ืนที่โดยทั่วไปมีปัญหามลพิษทางเสียงเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย 
(ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๗) 

กำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพอำกำศและเสียง  

กำรจัดกำรคุณภำพอำกำศ ได้มีการด าเนินงานที่ส าคัญ ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มี
การจัดท าฐานข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศตามประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม และมาตรฐาน 
การระบายมลพิษทางอากาศ การตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (CEMS) 
จากโรงงานที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่วิกฤติ และมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านมลพิษทางอากาศ เพ่ือวิเคราะห์และ
ทดสอบมลพิษทางอากาศจากโรงงาน ส่ วนการจัดการคุณภำพอำกำศจำกยำนพำหนะ และ 
สถำนประกอบกำรบำงประเภทในพ้ืนที่อุตสาหกรรม มีมาตรการเสนอให้ใช้น้ ามันเบนซินหรือแก๊สโซฮอล์
ตามมาตรฐาน EURO4 เพ่ือลดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย การตรวจสอบและบ ารุงรักษารถขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (ขสมก.) และรถร่วม ขสมก. ให้มกีารระบายมลพิษอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนออกให้บริการ นอกจากนี้ 
ยังมีการส่งเสริมภาคเอกชนและภาคี เครือข่ายเข้าร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ ส าหรับ 
ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขมลพิษจำกหมอกควัน ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควันในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน และการท่องเที่ยวของจังหวัดในภาคเหนือ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดตั้ง
ศูนย์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง มีการเผยแพร่ รณรงค์ และประชาสัมพันธ์ เพ่ือขอ 
ความร่วมมือจากประชาชนให้ปลอดการเผา และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง  

กำรจัดกำรมลพิษทำงเสียง ได้มีการด าเนินงานในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การเข้มงวดการตรวจ
สภาพเครื่องยนต์ในการต่อทะเบียนรถยนต์ประจ าปี และการตรวจจับยานพาหนะที่มเีสียงดัง  

 ๓.๒.๒ คุณภำพน้ ำ 

คุณภำพน้ ำผิวดิน ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๒–๒๕๕๖ โดยภาพรวม ไม่พบคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ 
ดีมาก แต่ที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง (ร้อยละ ๒๖) ขณะที่แหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ (ร้อยละ ๕๑) และ 
เสื่อมโทรม (ร้อยละ ๒๓) มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยแหล่งน้ าผิวดินบริเวณกรุงเทพฯ ช่วงที่แม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่าน 
มีคุณภาพน้ าเสื่อมโทรมมากท่ีสุด และแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาโดยตลอดคือ แม่น้ าเจ้าพระยา
ตอนล่าง แม่น้ าท่าจีนตอนล่าง แม่น้ าท่าจีนตอนกลาง ล าตะคองตอนล่าง แม่น้ าระยอง แม่น้ าชุมพร  
แม่น้ าสะแกกรัง แม่น้ าเพชรบุรีตอนล่าง แม่น้ าลพบุรี และบึงบอระเพ็ด สาเหตุส าคัญที่ท าให้คุณภาพน้ า 
เสื่อมโทรมมาจากการปล่อยน้ าเสียจาก ๓ แหล่งส าคัญคือ ชุมชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ที่ขาด 
การบ าบัดก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ และมีปริมาณการใช้น้ าเพ่ิมมากขึ้น แม้ว่ารัฐบาลได้สนับสนุน 
ให้มีการก่อสร้างระบบบ ำบัดน้ ำเสียชุมชน ซึ่งปัจจุบันมีระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนทั่วประเทศประมาณ  
๑๐๑ แห่ง มีขีดความสามารถในการบ าบัดน้ าเสียได้ประมาณ ๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน แต่มีร ะบบ
บ าบัดน้ าเสียหลายแห่งไม่สามารถเดินระบบได้ หรือเดินระบบได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควรและ 
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ไม่ต่อเนื่อง สาเหตุส าคัญคือ ต้องใช้งบประมาณสูงเพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในการเดินและบ ารุงระบบ 
และการซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมทั้งมีข้อจ ากัดในด้านความรู้ความช านาญของบุคลากร ประกอบกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งยังไม่มีการจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย เนื่องจากระบบรวบรวม 
น้ าเสียยังก่อสร้างครอบคลุมไมท่ั่วพ้ืนที ่อีกทั้งความพร้อมของประชาชนที่จะยินดีจ่ายค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย 
และนโยบายหรือแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย จึงท าให้ไม่มีงบประมาณ
เพียงพอส าหรับด าเนินการบ าบัดน้ าเสีย และท าให้น้ าเสียจากชุมชนไม่ได้รับการบ าบัดให้มีคุณภาพน้ าอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีดีได้ ส่งผลท าให้เกิดการแพร่กระจายของน้ าเสียอย่างรวดเร็ว  

คุณภำพน้ ำทะเลชำยฝั่ง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ คุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งมีแนวโน้มดีขึ้น โดย
พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากร้อยละ ๑๑ เกณฑ์ดีร้อยละ ๕๒ พอใช้ร้อยละ ๒๓ เสื่อมโทรมร้อยละ ๑๓ และ 
เสื่อมโทรมมากร้อยละ ๑ ขณะที่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งที่อยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ ๑๖ 
พอใช้ร้อยละ ๓๕ เสื่อมโทรมร้อยละ ๓๖ และเสื่อมโทรมมากร้อยละ ๑๓ โดยบริเวณที่คุณภาพน้ าทะเลอยู่ใน
เกณฑ์ดีคือ ชายฝั่งทะเลอันดามัน ส่วนบริเวณที่เสื่อมโทรมมากคือ ปากแม่น้ าปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
และเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง ๕ ปีคือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒–๒๕๕๖ พบว่ามีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง 
ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการระบายน้ าทิ้งจากการประกอบกิจการประเภทต่างๆ บริเวณชายฝั่งทะเล แหล่งชุมชน 
กิจกรรมการท่องเที่ยว และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๗)  

คุณภำพน้ ำบำดำล จากรายงานของกรมควบคุมมลพิษ (๒๕๕๗) พบ ว่า คุณ ภ าพน้ า
บ าด าล ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่พบความเสื่อมโทรมในหลายพ้ืนที่ ซึ่งสาเหตุส าคัญคือ  
การปนเปื้อนและการชะล้างน้ าเสียจากบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักวิชาการ การลักลอบทิ้งกากของเสีย 
การท าเหมืองแร่ และการเกษตรกรรม ดังตัวอย่างเช่น ปัญหาการลักลอบทิ้งสารพิษและกากของเสียอันตราย
จากอุตสาหกรรมทั้งหมดจ านวน ๑๑ จุด ในพ้ืนที่ต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เป็นต้น 

กำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพน้ ำ ได้มีการด าเนินงานที่ส าคัญ ได้แก่ การจัดท า 
(ร่าง) แผนที่น าทาง หรือโรดแมป (Roadmap) การจัดการคุณภาพน้ า ตามกรอบยุทธศาสตร์การจัดการ
คุณภาพน้ าประเทศไทย เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าเสีย แบ่งเป็น (๑) น้ าเสียจากชุมชน โดยให้มีการปรับปรุง
กฎระเบียบ กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้องกับแหล่งก าเนิดน้ าเสียชุมชนให้มี
ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเสนอ
แนวทางการจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสียรวมกับค่าน้ าประปา ให้มีการก่อสร้างหรือซ่อมแซมระบบบ าบัด
น้ าเสียรวม การก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียขนาดเล็กเพ่ือบ าบัดน้ าเสียจากชุมชน โดยก่อสร้างบนที่ราชพัสดุ 
หรือที่สาธารณะประโยชน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดหา และสนับสนุนให้มีการเดินระบบบ าบัด
น้ าเสียอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง (๒) น้ าเสียจากอุตสาหกรรม โดยก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ส าหรับการอนุญาตให้ระบายมลพิษ ก าหนดแนวทางการคิดภาษีการระบายมลพิษ การจัดท ามาตรฐาน 
น้ าทิ้ งเฉพาะประเภทโรงงานอุตสาหกรรม (๕ ประเภท) ตามมาตรา ๕๕ ทบทวนหรือปรับปรุง 
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แหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา ๖๙ (ประเภทอุตสาหกรรม) และปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศกระทรวงฯ และ
บัญชีแนบท้ายประกาศฯ ที่เก่ียวข้อง 

นอกจากนี้  ได้มี การควบคุมมล พิษจากแหล่ งก า เนิ ด โดย เฉพาะจากภาคชุมชน 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคบริการการท่องเที่ ยว การบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย
อย่างครบวงจร การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน
และเมือง รวมถึงการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง การติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพของระบบบ าบัด 
น้ าเสีย และควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมความรู้ 
ในการลดปริมาณการใช้น้ าและลดการเกิดน้ าเสีย รวมถึงการจัดการน้ าเสียโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือลด
ความสกปรกของน้ าทิ้งจากครัวเรือนก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ พร้อมทั้งปลูกฝังจิตส านึกในการ
อนุรักษ์น้ าร่วมกับการดูแลเฝ้าระวั งการลักลอบปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน้ าในพ้ืนที่ชุมชนของตนเอง  
(กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๖) 

 ๓.๒.๓ ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำย 

ขยะมูลฝอย จากการค านวณหาอัตราการเกิดขยะมูลฝอย ของกรมควบคุมมลพิษ (๒๕๕๗) 
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑–๒๕๕๕ พบว่าอัตราการเกิดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเท่ากับ ๑.๘๙ 
กิโลกรัม/คน/วัน เทศบาลเมืองเท่ากับ ๑.๑๕ กิโลกรัม/คน/วัน เทศบาลต าบลเท่ากับ ๑.๐๒ กิโลกรัม/คน/วัน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเท่ากับ ๐.๙๑ กิโลกรัม/คน/วัน และเมืองพัทยาเท่ากับ ๓.๙๐ กิโลกรัม/คน/วัน  
ส่วนในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทั่วประเทศจ านวน ๒๖.๗๘ ล้านตัน หรือประมาณ 
๗๓,๓๕๕ ตันต่อวัน ซึ่ งเพ่ิ มสู งมากกว่าทุกปีที่ ผ่ านมา โดยเป็น อัตราการเกิดขยะมูลฝอยในเขต
กรุงเทพมหานครร้อยละ ๑๖ เทศบาลร้อยละ ๓๘ และองค์การบริหารส่วนต าบลร้อยละ ๔๖ แต่ในปี  
พ.ศ. ๒๕๕๗ มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทั่วประเทศจ านวน ๗๑,๗๗๘ ตันต่อวัน (ลดลงจากปีที่ผ่านมา ๐.๖ 
ล้านตัน) ซึ่งมีอัตราการผลิตเฉลี่ย ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน 

จากการส ารวจการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ านวน ๗,๗๘๒ แห่ง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่ามีเพียง ๔,๔๒๒ แห่ง หรือร้อยละ ๕๔ ของจ านวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด สามารถให้บริการเก็บขนและรวบรวมขยะมูลฝอยเพ่ือน าไปก าจัดจ านวน 
๑๔.๘๑ ล้านตัน โดยมีการน าไปก าจัดได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการจ านวน ๗.๘๘ ล้านตัน หรือ 
๒๑,๕๘๓ ตันต่อวัน และมีบางส่วนน าไปลักลอบทิ้งในพื้นที่สำธำรณะ ส่วนประสิทธิภาพการจัดการระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอย ซึ่งจากการติดตามประเมินประสิทธิภาพของระบบจ านวน ๓๐ แห่ง พบว่ามีประสิทธิภาพ
ในระดับปานกลางจ านวน ๑๗ แห่ง และมีประสิทธิภาพในระดับต่ าจ านวน ๑๓ แห่ง นอกจากนี้ มีปัญหา 
ไฟไหม้บ่อขยะ ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งและหลายพ้ืนที่ จนต้องประกาศให้เป็นพ้ืนที่ภัยพิบัติฉุกเฉิน ส าหรับ 
การน าขยะมูลฝอยชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มีร้อยละ ๑๙ หรือประมาณ ๕.๑๕ ล้านตัน ของปริมาณ 
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น โดยมีการน าไปใช้ประโยชน์ใน ๓ ลักษณะ ได้แก่ การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย 
รไีซเคิล การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ และการแปรรูปมูลฝอยให้เป็นพลังงาน 
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ของเสียอันตรำย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีปริมาณของเสียอันตรำยจำกชุมชนเกิดขึ้นประมาณ 
๐.๖๒๘ ล้านตัน (รวมซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และมูลฝอยติดเชื้อ) ปัจจุบันซาก
ผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะซากผลิตภัณฑ์จากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลังเป็นปัญหาส าคัญ ซึ่งพบว่า 
มีการทิ้งปะปนกับขยะมูลฝอยทั่วไป และแนวโน้มมีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้น ด้ำนมูลฝอยติดเชื้อ มีปริมาณ 
มูลฝอยติดเชื้อเกิดขึ้นทั่วประเทศ ประมาณ ๕๒,๑๔๗ ตัน ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ประมาณ ๑,๖๖๖ 
ตัน หรือร้อยละ ๓ โดยแหล่งก าเนิดมาจากโรงพยาบาลของรัฐมากที่สุด มีปริมาณ ๒๙,๖๑๔ ตัน หรือร้อยละ 
๕๗ และส่วนที่เหลือ (ร้อยละ ๔๓) มาจากโรงพยาบาลของเอกชนและสถานบริการสาธารณสุขขนาดเล็ก ซึ่ง
มีข้อจ ากัดด้านการเก็บรวบรวม การขนส่งและก าจัด ในขณะที่มีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่จ านวน ๑๔ แห่ง และของเอกชนประมาณ ๘ แห่ง ส าหรับด้ำนของเสียอันตรำยจำก
อุตสำหกรรม ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีปริมาณของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมเกิดขึ้นประมาณ  ๒.๐๖๕  
ล้านตัน ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมา ๐.๖๒๕ ล้านตัน หรือร้อยละ ๒๓ (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๗) และยังคง 
มีการทิ้งปะปนกับขยะทั่วไป  

กำรน ำเข้ำสำรเคมีจำกต่ำงประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีการน าเข้าสารเคมีจากต่างประเทศ
รวม ๕.๐๖ ล้านตัน โดยรายการสารเคมีที่น าเข้าสูงสุด ๑๐ อันดับแรก ส่วนใหญ่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคการเกษตร ซึ่งปริมาณการน าเข้าสารเคมีทางการเกษตรมีจ านวน ๒๕๓ รายการ รวม ๑๔๗,๓๗๖ ตัน 
นอกจากนี้ มีปัญหาเรื่องการเก็บสารอันตรายที่ไม่ถูกวิธีและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัย ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
มีเหตุฉุกเฉินและอุบัติภัยด้านมลพิษที่กรมควบคุมมลพิษได้รวบรวมไว้จ านวน ๒๖ ครั้ง ร วมทั้ ง มีก า ร
ลักลอบทิ้ งกากของเสีย จ านวน ๑๓ ครั้ง และอุบัติภัยจากสารเคมีที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง 

กำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน และของเสียอันตรำย  

กำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน และของเสียอันตรำยชุมชน มีการด าเนินงานที่ส าคัญ ได้แก่ 
การด าเนินงานตามแนวนโยบายรัฐบาล (สมัยนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ที่ประกาศให้  
"ขยะมูลฝอยเป็นวำระแห่งชำติ” มีการจัดท า Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ซึ่งมี
การด าเนินการในเรื่องต่างๆ ได้แก่ (๑) การจัดล าดับความส าคัญของจังหวัดที่มีปัญหาวิกฤตด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศ เพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สระบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘  (๒) การจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใหม่แบบบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือร่วมกันจัดท า
กรอบงบประมาณแบบบูรณาการด้านการจัดการขยะมูลฝอย ตามแผนโรดแมป โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก่อสร้างโรงงานก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน และส่งเสริมเอกชนด าเนินการแปลงขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า 
ซึ่งนับว่าเป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า และ (๓) การวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และ
ของเสียอันตราย เพ่ือให้มีการด าเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม ลดความซ้ าซ้อน และ
แก้ไขปัญหา อุปสรรคในการก ากับดูแลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ง่ายต่อการบริหารจัดการในองค์รวม 
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ทั่วประเทศ และเกิดการบูรณาการการท างานร่วมกัน ประกอบด้วย กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการ 
มูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ... กฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย พ.ศ. ... และ (ร่าง) พระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ...   

กำรจัดกำรของเสียจำกอุตสำหกรรม มีการด าเนินงานที่ส าคัญได้แก่ การส่งเสริมการใช้
ประโยชน์กากอุตสาหกรรมและลดปริมาณของเสียที่ต้องฝังกลบอย่างต่อเนื่อง การก าหนดนโยบายการใช้
ประโยชน์ของเสียทั้งหมด การเพ่ิมความเข้มงวด และการจัดตั้งศูนย์ติดตามและตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทหลายแห่งได้ก าหนดนโยบายการใช้
ประโยชน์ของเสียทั้งหมด หรือ Zero Waste to Landfill และกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มอบรางวัลให้กับ
โรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถด าเนินการใช้ประโยชน์ของเสียได้ทั้ งหมด  (Zero Waste to Landfill 
Achievement Award) นอกจากนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีการด าเนินโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว 
(Green Industry Mark) เพ่ือส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข 

๓.๓  สถำนกำรณ์ กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และภัยพิบัติตำมธรรมชำติ  และ 
กำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำร 

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่าประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยรำยปีและ 
รำยเดือนสูงกว่าค่าปกติ โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน หลายพ้ืนที่มีอุณหภูมิสูงสุดสูงกว่าสถิติเดิมที่วัดได้ และ 
ในเดือนธันวาคมเกือบทุกภาคมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ ากว่าค่าปกติ ประมาณ ๑-๒ องศาเซลเซียส ส่วนปริมำณฝน
เฉลี่ยทั้งปีมีประมาณ ๑,๗๖๔ มิลลิเมตร สูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ ๑๑ และสูงกว่าในรอบปีที่ผ่านมา 
(ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีปริมาณฝนเฉลี่ย ๑,๖๘๒ มิลลิเมตร ซึ่งสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ ๖) จากการ
ประเมินสภาพภูมิอากาศด้วยแบบจ าลองในระยะ ๕๐ ปีข้างหน้า พบว่าพ้ืนที่ที่มีอากาศร้อนจะมีจ านวนเพ่ิม
มากขึ้น และพ้ืนที่ที่มีอากาศเย็นจะมีจ านวนลดลง นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ าฝนในรอบ ๖๐ ปี  
ที่ผ่านมา พบว่ามีความผันแปรทุกปี โดยมีทั้งสูงกว่าและต่ ากว่าค่าปกติ อย่างไรก็ตาม ปริมำณน้ ำฝนเฉลี่ยรำยปี
ของไทยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทั่วทุกภูมิภาค แต่จ านวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยในแต่ละปีมีความใกล้เคียงกับ 
ทีผ่่านมา (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๗)  

 จากข้อมูลรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ การจัดท าบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศไทย (ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๓) ได้ระบุว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ประเทศไทยมี
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก เป็นปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมขึ้นเป็น 
๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า  ในปี  พ .ศ. ๒๕๔๗ โดยภาคพลังงานมีการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด ประมาณร้อยละ ๖๓  รองลงมาคือ ภาคการเกษตรเฉลี่ยร้อยละ ๑๗ 
ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ ๗ ภาคของเสียและปฏิกูลปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุดคือ ร้อยละ ๔ ส่วนภาค
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ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าปริมาณการดูดกลับคือ ภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่และป่าไม้ 
ซึ่งมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉลี่ยประมาณร้อยละ -๙ จากการศึกษาโดย สถาบันธรรมรัฐเพ่ือ 
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งได้ท าการศึกษากลยุทธ์กลไกการพัฒนาที่สะอาด 
ในระดับชาติของประเทศไทย และได้คาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต พบว่ามีความ
เป็ น ไป ได้สู งที่ ป ระเทศไทยจะมีปริมาณ การปล่อยก๊ าซ เรือนกระจกอยู่ ในช่ วง ๕๐๐  ล้ านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และอาจสูงถึง ๑,๓๐๐ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า ในปี พ.ศ. ๒๕๙๓ หากไม่มีการด าเนินมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง 

ภัยธรรมชำติ จากการศึกษาของ กรมพัฒนาที่ดิน (๒๕๕๖) พบว่าพื้นที่ที่แล้งซ้ ำซำกมากที่สุดของ
ประเทศคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ประมาณ ๔๐ ล้านไร่ รองลงมาคือ ภาคเหนือมีพ้ืนที่มากกว่า ๑๐ 
ล้านไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สถานการณ์ภัยแล้งได้เกิดรุนแรงมากที่สุดในรอบ ๑๐-๑๕ ปี ส่วนปัญหาการเกิด
อุทกภัย ในช่วง ๓๐ ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ประสบปัญหำกำรเกิดอุทกภัยบ่อยครั้งและทวีความรุนแรง
มากขึ้น ซึ่งสาเหตุส าคัญมาจากการบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการลักลอบตัดไม้ทีท่ าให้เกิดสูญเสียแหล่งกักเก็บน้ าใน
พ้ืนที่ต้นน้ า  

กำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และภัยธรรมชำติ  มีการ
ด าเนินการที่ส าคัญดังนี้ การด าเนินการตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) การจัดท าบัญชี
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (GHG Inventory) การจัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ระยะสั้น-กลาง-ยาว และการพัฒนาแนวทาง 
การด าเนิ น งานในการลดก๊ าซ เรือนกระจกที่ เหมาะสมของประเทศไทย (NAMAs) การแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ  เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ และก าหนด
แนวทาง หลักเกณฑ์ และกลไกการด าเนินงานร่วมกับนานาชาติเกี่ยวกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมถึงก าหนดแนวทางและท่าทีในการเจรจาเกี่ยวกับอนุสัญญา พิธีสาร และข้อตกลงระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้อง การจัดท าแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ –
๒๕๙๓ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการแก้ไขปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ 
การส่งเสริมรูปแบบการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ าตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแต่ละช่วงระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในแผนแม่บทฯ รวมถึงการลดผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยมีการจัดสรรน้ าให้สอดคล้องกับปริมาณน้ า
ต้นทุนในอ่างเก็บน้ า เพ่ือให้เพียงพอส าหรับการอุปโภค บริโภค การเกษตร และการรักษาระบบนิเวศทางน้ า 
ตลอดจนการชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้ใช้น้ าก่อนฤดูการผลิต มีการปฏิบัติการฝนหลวง การพัฒนาพันธุ์พืชให้มี
ความเหมาะสมกับพ้ืนที่ที่ประสบภัยซ้ าซาก นอกจากนี้ มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา
ผลกระทบด้านสุขภาพที่มาจากอุทกภัย การติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพ การจัดตั้ง
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ศูนย์ปฎิบัติการธรณีพิบัติภัย และเครือข่ายเฝ้าระวังดินโคลนถล่ม การฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าเพ่ือลดผลกระทบจากภัย
แล้งและน้ าท่วม การพัฒนาแหล่งน้ าทั้งการขุดลอก การเพ่ิมแหล่งน้ าและพ้ืนที่แก้มลิง การฟื้นฟูระบบนิ เวศ
พ้ืนที่ชุ่มน้ า และการส ารวจข้อมูลเพ่ือการเยียวยาและฟ้ืนฟูภายหลังการเกิดภัยพิบัติ 

๓.๔  สถำนกำรณ์สิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน และกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำร 

 ปัจจุบันการขยายความเป็นเมืองได้กระจายไปหลายพ้ืนที่ตามบทบาทและความส าคัญของเมือง
โดยเฉพาะเมืองที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ที่เป็นปัจจัยดึงดูดให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นฐานของ
ประชากรหลั่งไหลเข้ามาอาศัยอยู่ในเขตเมืองมากข้ึน เพ่ือการประกอบอาชีพ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่ามี
จ านวนประชากรเมือง ๒๒.๒๔ ล้านคน หรือร้อยละ ๓๔.๒๗ ของจ านวนประชากรทั้งประเทศ ซึ่งมีผลให้
ความต้องการที่พักอาศัยมีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้นตามมาด้วย โดยสัดส่วนพื้นที่ที่ใช้ปลูกสร้างเพ่ือการอยู่อาศัยในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๖๔.๑ จากเดิมร้อยละ ๖๑.๙ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของพื้นที่ที ่มีอยู่
ทั้งหมด ๑๑.๒ ล้านตารางกิโลเมตร เมื่อเปรียบเทียบจากพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่
หนาแน่นมากที่สุด โดยมีความหนาแน่นของประชากรสูงถึง ๓,๖๒๗.๑๑ คนต่อตารางเมตร (กรมการปกครอง, 
๒๕๕๖) ทั้งนี้ หากไม่มีการควบคุมการขยายตัวของเมือง จะท าให้เมืองขยายตัวอย่างไร้ทิศทาง ก่อให้เกิด
ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสม ในขณะที่การบริการด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ยังขยายไปไม่ทันกับการรองรับการกระจายตัวของประชากร มีผลให้เกิดการพักอาศัยหนาแน่นและเสื่อม
โทรมในศูนย์กลางเมืองเพ่ิมมากขึ้น จนกลายเป็นชุมชนแออัด ซึ่งเป็นการท าลายภูมิทัศน์ของเมือง รวมถึงมี
การบริ โภคทรัพยากร เพ่ิมมากขึ้น ที่ก่อให้เกิดปัญหาทั้งด้านขยะมูลฝอย น้ าเสียชุมชน มลพิษทางอากาศ 
และอ่ืนๆ ตามมา ตลอดจนการขาดแคลนพื้นที่สีเขียว และพื้นที่เพื่อกำรนันทนำกำร เช่น สวนสาธารณะ 
สนามเด็กเล็ก และสนามกีฬา เป็นต้น ซึ่งไม่เพียงพอกับจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และสอดคล้องตามเกณฑ์
ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่เสนอว่า พื้นที่สีเขียวควรมีไม่ควรต่ ากว่า ๙ ตารางเมตรต่อคน ขณะที่
กรุงเทพมหานครมีพื้นที ่สีเขียวเฉลี่ย  ๔.๔๗ ตารางเมตรต่อคน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (กรุงเทพมหานคร, 
๒๕๕๔) 

กำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน มีการด าเนินงานที่สนับสนุนให้ชุมชน 
มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น การวางแผนการใช้ที่ดินเมืองและวางผังพัฒนาเมือง  
การจัดการด้านที่อยู่อาศัย และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมือง โดยมีการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะเทศบาลน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งจัด
ให้มีการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน การเข้าร่วมโครงการเมืองคาร์บอนต่ าของเทศบาลจ านวน 
๑๗๔ แห่งทั่วประเทศ เพ่ือลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้อย่างน้อย ๘๔,๐๐๐ กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์  
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๓.๕  สถำนกำรณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม และกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำร  

แหล่งโบรำณสถำนทั่วประเทศที่มีอยู่จ านวนมากกว่า ๖,๐๐๐ แห่ง ปัจจุบันหลายแหล่งถูกบุกรุกและ
ท าลายจนเสียหายจ านวนมาก และยังมีแหล่งโบราณสถานที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกว่า ๒,๐๐๐ แห่ง โดยสามารถ
ด าเนินการการขึ้นทะเบียนได้เพียง ๑๕๐ แห่ง/ปี ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาด าเนินการอีกนานกว่าจะขึ้นทะเบียน
ได้ครบถ้วน เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณและอัตราก าลัง  

แหล่งมรดกโลก ปัจจุบันพ้ืนที่ที่ได้รับการประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยแล้วมี  
๕ แห่ง โดยเป็นแหล่งมรดกโลกทำงวัฒนธรรม ๓ แห่ง ได้แก่ เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ และแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ และเป็นแหล่งมรดกโลกทำงธรรมชำติ ๒ แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-
ห้วยขาแข้ง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ และผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ขณะนี้มีพ้ืนที่ที่อยู่
ระหว่างเตรียมน าเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาอีก ๓ แห่ง ได้แก่ ปราสาทหินพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา และเส้นทางวัฒนธรรมและปราสาทพนมรุ้งและปราสาทเมืองต่ า จังหวัดบุรีรัมย์  อุทยาน
ประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี และกลุ่มป่าแก่งกระจาน ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด ราชบุรี เพชรบุรี 
และประจวบคีรีขันธ์ (กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๗) 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของแหล่งธรรมชาติ และแหล่งศิลปกรรมมาจากอิทธิพลของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ สภาวะอุณหภูมิที่สูงขึ้น การเพ่ิมขึ้นของระดับน้ าทะเล และการเกิด 
ฝนตก ที่ส่งผลต่อคุณสมบัติของแหล่งธรรมชาติ และแหล่งศิลปกรรม สัดส่วนและองค์ประกอบโครงสร้าง
ทางสังคม การให้บริการและสถานะของระบบนิเวศและการถูกรบกวน รวมถึงผลจากภัยธรรมชาติ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผ่นดินไหว ดังเช่นกรณีการเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดจากรอยเลื่อนพะเยา เมื่อวันที่  
๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ขนาด ๖.๒ แมกนิจูด จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
ท าให้เกิดความเสียหายมีรัศมีจากศูนย์กลาง ๓๐ กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประสบภัย ๗ อ าเภอ ๔๗ ต าบล ๔๓๘ 
หมู่บ้าน และบ้านเรือนเสียหายมากกว่า ๙,๐๐๐ หลัง 

กำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม มีการด าเนินงาน 
ที่ส าคัญคือ การก าหนดนโยบาย แผน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในทุกระดับของหน่วยงาน การสร้างจิตส านึกให้แก่ภาคส่วนต่างๆ ให้มีความตระหนัก 
ในการรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม การขึ้นทะเบียนและประกาศเขตคุ้มครอง
แหล่งธรรมชาติ โบราณสถานและศิลปกรรม เพ่ือให้มีศักยภาพในการสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้อย่างยั่งยืน และเป็นมรดกทางสังคมและวัฒนธรรมของชาติ 
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๓.๖  สถำนกำรณก์ำรเปลีย่นแปลงที่ส ำคัญภำยในประเทศ 

 ๓.๖.๑  สภำพเศรษฐกิจของประเทศที่มีควำมเปรำะบำง การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศยังคงต้อง
พ่ึงพิงการส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศ และอาศัยรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลัก ขณะที่สภาวะ
เศรษฐกิจโลกถดถอย IMF ได้ประมาณการว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross Domestic Product: GDP) โลก
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะเหลือเพียงร้อยละ ๓.๕ ซึ่งต้องมีผลกระทบต่อการส่งออกและการท่องเที่ยวของประเทศ
ไทยอย่างแน่นอน จึงต้องมีการกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศ เพ่ือให้การลงทุนของภาครัฐและเอกชนฟ้ืนตัว และ
สนับสนุนการลงทุน เพ่ือพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ ซึ่งการพัฒนา
เศรษฐกิจในระยะต่อไปยังคงต้องเป็นไปอย่างช้าๆ อันเป็นผลจากอุปสงค์ต่างประเทศยังคงชะลอตัว ส่งผลให้
ภาคเอกชนไทยมีอัตราการผลิตสินค้าและบริการในระดับต่ า ถึงกระนั้นก็ตาม การน าเอาทรัพยากรธรรมชาติ
มาใช้เพ่ือการผลิตยังคงจ าเป็นและต่อเนื่อง แต่จะมีผลให้ภาคเอกชนขาดแรงจูงใจในการที่จะพัฒนาระบบ 
การผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะไม่มีความต้องการที่จะลงทุนในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร และ
พัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งหากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศยังคงมีภาวะถดถอยต่อไปเช่นนี้ จะท าให้รายได้
ของประชากรลดลง และส่งผลให้มีการบุกรุกและฉกฉวยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้น 

๓.๖.๒  กำรลงทุนในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนขนำดใหญ่ ในพื้นที่ต่ำงๆ ของประเทศ  
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานมีส่วนส าคัญนอกจากช่วยเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าของประเทศแล้ว ยังช่วย
ให้ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี เนื่องจากความเจริญกระจายไปยังภูมิภาค และช่วยเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว แต่จ าเป็นต้องใช้เงินงบประมาณในการลงทุนสูง ซึ่ง
ปัจจุบันประเทศไทยก าลังเร่งลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ภายในประเทศทั้งด้านการขนส่ง
มวลชน (Mass Transit) และการขนส่งสินค้าและบริการให้เป็นระบบทางรถไฟในอาเซียน เพ่ือให้สามารถ
เชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ในอาเซียน ขณะเดียวกันอาจจะส่งผลกระทบตามมาคือ บริเวณพ้ืนที่ที่เส้นทาง 
ตัดผ่านจะมีผลให้ราคาที่ดินเพ่ิมสูงขึ้น ท าให้เกิดการโยกย้ายถิ่นฐานเดิมเนื่องจากการเวนคืนหรือซื้อขายที่ดิน 
และมีผลให้พ้ืนที่เกษตรกรรมลดลงตามมาด้วย รวมถึงวัฒนธรรมของชุมชนถูกเปลี่ยนแปลงไป โดยจะเป็น
ลักษณะสังคมแบบต่างคนต่างอยู่ หรือเป็นลักษณะสังคมเมืองมากขึ้น และความเป็นเมืองจะขยายเพ่ิมเข้าไป
ในพ้ืนที่ที่มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ในหลายพื้นที่ ตลอดจนการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน เพ่ือ
การอยู่อาศัยของชาวต่างชาติเพ่ิมขึ้น และการละทิ้งแรงงานวัยหนุ่มสาวของภาคการเกษตร เพ่ือหันไป
ท างานในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ทั้งๆ ที่ยังขาดทักษะ ฝีมือ และความรู้ ดังนั้น รัฐบาลจะต้องมียุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่ดี มีการจัดการที่ครอบคลุมทุกด้านที่การพัฒนาอาจจะส่งผล
กระทบได้ รวมถึงต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตั้งแต่การวางแผน  
การด าเนินงานทั้งก่อนและหลัง และการติดตามประเมินผล 

๓.๖.๓  ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังคงมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง ทรัพยากร 
ธรรมชาติมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงทั้งด้านคุณภาพและปริมาณในทุกสาขา ส า เห ตุม า จ า ก จ า น ว น
ประชากรที่เพ่ิมข้ึน ท าให้มีความต้องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมมากข้ึนด้วย ประกอบกับ
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การด าเนินงานของภาครัฐทั้งด้านการบริหารจัดการ และการบังคับใช้กฎหมายยังไม่มีประสิทธิภาพ จึงมี 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินศักยภาพในการรองรับของธรรมชาติ จนท าให้ระบบนิเวศเสียสมดุล และ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น การส่งเสริมการปลูกพืชเชิงเดี่ยวบริเวณที่ราบสูงที่เป็นพ้ืนที่ต้นน้ า 
ท าให้มีการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ เพ่ือการเพาะปลูกทางการเกษตรโดยมีการใช้สารเคมีทางการเกษตร
ทีไ่ม่ถูกวิธีเพ่ือเร่งผลผลิต และเพ่ือก าจัดแมลงและศัตรูพืชทีแ่นวโน้มมีปริมาณสูงขึ้นเรื่อยๆ ขณะทีก่ารจัดการ
บรรจุภัณฑ์สารเคมียังไม่ถูกต้องและเหมาะสม ท าให้สารเคมีตกค้างทั้งในแหล่งน้ า ดิน อากาศ นอกจากนั้น 
หากเกิดฝนตกหนักก็จะท าให้เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยได้ง่ายในพ้ืนที่ราบ 
และเป็นการยากต่อการควบคุมผลจากภัยธรรมชาติได้ ดังเช่น การเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศ เมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นตัวอย่างบทเรียนที่เห็นได้ชัดเจน เป็นต้น ส่วนปัญหาสิ่งแวดล้อมก็มแีนวโน้มเสื่อมโทรมลง
ทั้งด้านคุณภาพและด้านปริมาณเช่นกัน เนื่องจากมีการปล่อยทิ้งของเสียสู่สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้คุณภาพ
สิ่ งแวดล้อมเสื่อมลง และเป็นอันตรายต่อสิ่ งมีชีวิตที่ อาศัยอยู่ ในบริ เวณ นั้น เช่น การลักลอบทิ้ ง 
ขยะอุตสาหกรรมปะปนไปกับขยะมูลฝอยชุมชน การจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักวิชาการ หรือสภาพขยะ 
ที่มีปริมาณมากจนล้น และการเกิดไฟไหม้บ่อขยะบ่อยครั้ง สภาพคุณภาพน้ าในแม่น้ าที่ยังคงเสื่อมโทรมลง 
ในทุกภูมิภาค รวมทั้งสถานการณ์หมอกควันในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ซึ่งปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีสภาพรุนแรงกว่า 
ทุกปีที่ผ่านมา เป็นต้น 

 ๓.๖.๔ กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่มีผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติ จากการทีอุ่ณหภูมิ
ของโลกเพ่ิมสูงขึ้น ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาว เกิดฝนทิ้งช่วง และฤดูกาลเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้ แหล่งน้ า และชายฝั่งถูกกัดเซาะอย่างรุนแรงในหลายจังหวัด 
ประเด็นต่างๆ เหล่านี้มีความเสี่ยงต่อการเกิดความสูญเสียของความหลากหลายทางชีวภาพ ผลผลิตทาง
การเกษตรลดลงหรือไม่มผีลผลิต การเกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ 
ดังกรณีการ เกิด โรคระบาดชนิดสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งหากไม่มีการเตรียมความพร้อมรับมืออย่างเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้ว จะท าให้ประเทศต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึนในสัดส่วนที่สูงกว่าการเฝ้าระวังและป้องกัน 

 ๓.๖.๕  บทบำทของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นกลไกส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ การพัฒนาที่ให้
ความส าคัญต่อสิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน โดยให้ มีบทบาทและ 
ความรับผิดชอบเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและพ่ึงพาตัวเองได้  ซึ่งการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วน และทุกระดับ ในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชน จะท าให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกระบวนการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และเกิดสังคม
แห่งการเรียนรู้ ที่ส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เป็นพลังหลักในการพัฒนาฐานรากของประเทศ
ให้มั่นคง และสามารถบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ๓.๖.๖ กำรสนับสนุนงำนวิจัยและพัฒนำยังไม่ได้รับกำรสนับสนุนอย่ำงเพียงพอ จากผล 
การประเมินประสิทธิภาพการแข่งขันของโลกในปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘ โดย World Economic Forum 
พบว่าประเทศไทยมีการพัฒนาด้านนวัตกรรมต่ าสุด เมื่อเปรียบเทียบกับการพัฒนาด้านอ่ืนๆ อาทิ ความพร้อม
ของเทคโนโลยี การเงิน แรงงาน ตลาดสินค้า การศึกษา ด้านสุขภาพ และสาธารณูปโภค เป็นต้น เนื่องจาก
การพัฒนานวัตกรรมของประเทศไทยต้องเพ่ิมค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน ส่งเสริม 
ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและมหาวิทยาลัย และเพ่ิมการจดสิทธิบัตร อย่างไรก็ตาม การพัฒนา
ประเทศในระยะต่อไปจะให้ความส าคัญต่อการสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้ ดังนั้น เทคโนโลยีและนวัตกรรม
จึงเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญต่อการพัฒนาประเทศที่จะท าให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างคุ้มค่า  
มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งยกระดับความรู้และความช านาญ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบุคลากรภายในประเทศ แต่หากไม่มีการสนับสนุนการพัฒนา 
ด้านนวัตกรรมอย่างจริงจัง จะท าให้ประเทศต้องพ่ึงพิงเทคโนโลยีจากต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งมีผลให้เกิด
ช่องว่างการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และภาวะขาดดุลจากการน าเข้าเทคโนโลยี  

๓.๖.๗ กำรเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมกำรบริ โภคของประชำกรเมือง  ประชากรเมืองมี 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอยู่ตลอดเวลาซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากสภาพ
สังคมเมืองต้องใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ แข่งขันกับเวลา และอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบถูกกดดันและสิ่งดึงดูดใจ
ต่างๆ มากมาย โดยมีลักษณะของจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นแตกต่างกันตามสถานะของ
รายได้ อาชีพที่มีความหลากหลาย และความแตกต่างฐานะทางเศรษฐกิจสูง การนิยมใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
มากกว่ารถยนต์สาธารณะซึ่งหากระบบบริการการขนส่งสาธารณะไม่ดีพอ จะยิ่งท าให้จ านวนการใช้รถยนต์
ส่วนบุคคลเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือความคล่องตัวในการประกอบอาชีพ  รวมทั้งการมีสิ่งอ านวยความสะดวก
มากมายที่เอ้ือต่อการด าเนินชีวิต ปัจจัยต่างๆ  เหล่านี้ จึงมีผลให้ประชากรเมืองมีพฤติกรรมการบริโภคแบบง่าย 
สะดวก รวดเร็ว และมีความทันสมัยโดยเฉพาะค่านิยมในการบริโภคอุปกรณ์ และเครื่องใช้ต่างๆ ในการ
ด ารงชีพซึ่งเป็นลักษณะการบริโภคที่ฟุ่มเฟือย และใช้ทรัพยากรอย่างไม่ประหยัดและคุ้มค่า จึงท าให้
สิ่งแวดล้อมในเมืองมีปัญหา ได้แก่ มลพิษทางอากาศและเสียงจากปริมาณการจราจร การคมนาคมขนส่งที่
หนาแน่นและคับคั่ง การเพ่ิมขึ้นของปริมาณขยะและของเสียอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย มือถือหรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ หลอดไฟ และยาที่หมดอายุ เป็นต้น ดังนั้น หากการบริหารจัดการไม่มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ จนท าให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของประชากรเมืองแล้ว จะท าให้ประชากรเมืองเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมโดยหันมาบริโภคสินค้าและบริการที่เอ้ือต่อการสร้างเสริมสุขภาพ และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  
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๓.๗  สถำนกำรณก์ำรเปลีย่นแปลงที่ส ำคัญของโลก (Megatrends) 

 ๓.๗.๑  กำรเปลี่ยนแปลงขั้วอ ำนำจทำงเศรษฐกิจโลก (Shift in Global Economic Power) 
เศรษฐกิจโลกในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีอัตราการขยายตัวร้อยละ ๒.๓ และคาดว่าจะเพ่ิมเป็นร้อยละ ๓.๓ ในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ การที่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เศรษฐกิจโลกมีอัตราการขยายตัวต่ า เนื่องจากหลายประเทศในแถบ
ทวีปยุโรปยังคงต้องเผชิญกับปัญหาสภาวะเศรษฐกิจซบเซาและมีแนวโน้มยืดเยื้อ โดยบางประเทศมีอัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงร้อยละ ๑.๑ และในประเทศสหรัฐอเมริกาก็เช่นเดียวกัน มีอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างต่ า หรือประมาณร้อยละ ๒.๔ ขณะที่ประเทศจีนมีอัตราการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจถึงร้อยละ ๗.๔ และคาดว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เศรษฐกิจของประเทศจีนจะมีอัตราการขยายตัว
ได้ถึงร้อยละ ๗.๐ (The World Bank, ๒๕๕๘) จากสภาวะเศรษฐกิจดังกล่าว จะท าให้การเกิดการถ่ายเท
อ านาจทางเศรษฐกิจจากประเทศมหาอ านาจอย่างสหรัฐอเมริกาและยุโรป  มายังประเทศที่มี อัตรา 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง หรือเป็นตลาดเกิดใหม่ ได้แก่ จีน อินเดีย และประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่ง
ในระยะต่อไปจะมีบทบาทส าคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกมากขึ้น โดยจะเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมระดับโลกที่มีปัจจัยสนับสนุนจากการเกิดห่วงโซ่การผลิตภายในภูมิภาค อันเกิดจากการ 
รวมตัวกันทางเศรษฐกิจ มีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานที่ท าให้เกิดการเชื่อมโยงกันด้านการขนส่งสินค้าและ
ทรัพยากรระหว่างประเทศ มีทรัพยากรและต้นทุนด้านแรงงานที่ถูกกว่า รวมถึงการเปิดเสรีทางการค้า ซึ่งจะ
ท าให้เกิดความมั่งคั่งของประเทศในภูมิภาคแถบนี้เพ่ิมสูงขึ้น และเกิดชนชั้นกลางเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้
เกิดความเป็นเมืองเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วเช่นกัน 

 ๓.๗.๒ กำรเพิ่มขึ้นของประชำกรสูงวัย (Population Aging) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ประชากรโลก 
มีจ านวนประมาณ ๗.๒ พันล้านคน โดยทุกๆ ปีจะมีจ านวนประชากรเพ่ิมข้ึนประมาณ ๘๒ ล้านคน และในปี 
พ.ศ. ๒๕๙๓ จะมีจ านวนประชากรเพ่ิมขึ้นเป็นประมาณ ๙.๖ พันล้านคน (United Nations, 2014) 
เนื่องจากอัตราการมีบุตรต่อมารดาหนึ่งคนลดลง เช่น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มารดาหนึ่งคนมีบุตรเพียง ๒.๕ คน 
ในขณะที่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ มารดาหนึ่งคนมีบุตรถึง ๔.๕ คน รวมถึงจ านวนช่วงอายุของประชากรยาวขึ้นใน
ปัจจุบัน ส่งผลให้จ านวนประชากรที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น และส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน
ประเทศก าลังพัฒนาซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย ปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาคือ ประชากรวัยแรงงานจะต้อง
รับภาระในการดูแลประชากรสูงวัย ท าให้รัฐสามารถจัดเก็บภาษีรายได้ลดลง และเกิดการขาดแคลนประชากร
วัยแรงงาน รวมทั้งรัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและสาธารณสุขเพ่ิมมากขึ้น การจัดเตรียมโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือรองรับการใช้ชีวิตของผู้สูงวัย และการผลิตสินค้าเพ่ือรองรับการบริโภคสินค้าและบริการที่
เหมาะสมกับผู้สูงวัยด้วย  

๓.๗.๓  กำรขยำยควำมเป็นเมืองและกำรเจริญเติบโตของเมือง (Urbanisation and City 
Growth) แนวโน้มการขยายความเป็นเมืองและการเจริญเติบโตของเมืองมีสูง ซึ่งส่งผลดีคือ ช่วยให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบการศึกษา ระบบการดูแลสุขภาพ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
การมีที่อยู่อาศัยที่สะดวกสบาย การมีโอกาสในการขยายผลิตภาพทางเศรษฐกิจ และได้รับการจัดการดูแล
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สิ่งแวดล้อมที่ดี แต่ในขณะเดียวกัน การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองจะเป็นปัจจัยท้าทายต่อ 
การวางแผน เพ่ือให้เมืองมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน จากการศึกษาข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ 
พบว่าจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ มีประมาณ ๒.๓ พันล้านคน ในปี พ.ศ. 
๒๕๕๗ เพ่ิมเป็นประมาณ ๓.๙ พันล้านคน และในปี พ.ศ. ๒๕๙๓ เพ่ิมขึ้นเป็นประมาณ ๖.๓ พันล้านคน 
(United Nations, 2014) ซึ่งการเจริญเติบโตของเมืองและการเป็นสังคมเมือง หากมีการขยายตัวไม่มี 
แบบแผนที่ดี จะท าให้เกิดปัญหาตามมาคือ มีการอพยพของผู้คนเข้าไปอาศัยอยู่ในเขตเมืองมากจนเกิน
ศักยภาพของเมืองที่จะรองรับได้ ท าให้หน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดการบริการด้านระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการได้เพียงพอและทั่วถึง เกิดความแออัดของเมือง ค่าครองชีพสูงแต่คุณภาพชีวิตต่ า การขาดแคลน
พ้ืนที่สีเขียวของเมือง และเกิดปัญหามลพิษอ่ืนๆ ตามมา เช่น ขยะ น้ าเสีย อากาศเสีย และการเกิด 
โรคระบาด เป็นต้น รวมถึงปัญหาสังคม หรือความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

๓.๗.๔  กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของโลก การมีจ านวนประชากรโลกเพ่ิมขึ้น และมี
ประชากรที่มีรายได้ปานกลาง หรือชนชั้นกลางมากขึ้นจากความม่ังคั่งของเศรษฐกิจโลก มีการขยายตัวและ
การเพ่ิมขึ้นของเมือง ส่งผลให้มีการใช้พลังงาน อาหาร และน้ ามากขึ้นตามมาด้วย ซึ่งหากประชากรโลก 
มีพฤติกรรมการบริโภคฟุ่มเฟือยหรือการบริโภคที่เกินความจ าเป็น เช่น ความต้องการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
เพ่ือเป็นเชื้อเพลิงพลังงานในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการของภาคอุตสาหกรรม การเดินทางและ
คมนาคมขนส่ง เป็นต้น ซึ่งกระบวนการเหล่านี้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ โดยในช่วง 
๒๐๐ ปีที่ผ่านมา ก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศเกิดมากขึ้น ท าให้มีการดูดซับความร้อนและปลดปล่อย
ความร้อนกลับมายังผิวโลก ส่งผลท าให้อุณหภูมิพ้ืนผิวโลกร้อนมากขึ้น ในขณะที่ได้มีการก าหนดเป้าหมายใน
การควบคุมการเพ่ิมอุณหภูมิไว้ให้ไม่เกิน ๒  oC ภายในปี พ.ศ. ๒๖๔๓ แต่ประเทศต่างๆ ยังไม่มีการ
ด าเนินการอย่างจริงจังมากนัก ผลที่จะตามมาคือ จะท าให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น และมีผลต่อความเป็นอยู่
ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไป น้ าแข็งบริเวณข้ัวโลกละลาย ปริมาณน้ าทะเลเพ่ิมสูงขึ้น
จนท าให้พ้ืนที่ชายฝั่งหลายแห่งต้องจมลงในทะเล การเกิดภาวะฝนแล้งหรือฝนตกรุนแรง และมีพายุขนาด
ใหญ่บ่อยครั้งและยาวนานขึ้น พ้ืนที่ที่เคยอุดมสมบูรณ์จะเปลี่ยนแปลงเป็นทะเลทราย พืชผลทางการเกษตร
ได้รับความเสียหาย เกิดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป สังคม
เกิดความเหลื่อมล้ ากันมากข้ึน เนื่องจากคนยากจนไม่มีทรัพยากรที่จะสนับสนุนในการปรับตัวเพ่ือให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ ไม่สามารถอพยพไปอาศัยอยู่ที่อ่ืนได้ และเกิดการแย่งชิงการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ  

๓.๗.๕  ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ และมีผลต่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรม
และบริการเพ่ือลดต้นทุนการผลิตตั้งแต่ลดขั้นตอนการผลิต และลดการใช้วัตถุดิบ พลังงาน และน้ าใน
กระบวนการผลิต รวมถึงเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้น เทคโนโลยีมีการพัฒนาก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา นอกจาก 
จะมีบทบาทต่อการด ารงชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบ
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อินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกในระยะเวลาอันรวดเร็ว ในทุกที่ ทุกเวลา จนท าให้เกิดสังคมออนไลน์ที่ มีการสื่อสาร 
เชื่อมโยงกันได้ตลอดเวลา ท าให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและง่ายขึ้น และยังมีผลต่อ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งจะ
น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม มลพิษ สารเคมีและยาปฏิชีวนะตกค้าง หรือในกลุ่มเกษตรอินทรีย์  
จากการผลิตจุลินทรีย์และสารสกัดจากพืชธรรมชาติ หรือเทคโนโลยีวัสดุ ที่เป็นการคิดค้นวัสดุขึ้นใหม่เพ่ือ 
การพัฒนากระบวนการด าเนินงานของภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน และมีอายุการใช้
งานนานขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการปรับตัวเพ่ือเตรียมการรองรับผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การพัฒนาระบบเตือนภัย และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน 
ภาคส่วนต่างๆ ด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการผลิตและใช้พลังงานทดแทนสะอาด เป็นต้น 
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บทที่ ๔ 

กำรวิเครำะห์ปัจจัยแวดล้อม เพ่ือก ำหนด กรอบแนวคิดและทิศทำงกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในระยะ ๕ ปีข้ำงหน้ำ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

การก าหนดกรอบแนวคิดและทิศทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ ๕ ปี
ข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ได้ค านึงถึงลักษณะสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัญหา และแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอีกระยะ ๕ ปีข้างหน้า 
โ ด ย ใ ช้ ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ แ บ บ  PEST Analysis (Political, Economic, Social and Technological 
Components) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ทั้ง
ในระดับโลก ภูมิภาค และประเทศ ส าหรับน าผลการวิเคราะห์ที่ได้ มาใช้ประกอบการตัดสินใจและการ
วางแผนเพ่ือก าหนดกลยุทธ์ให้มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังได้ท าการวิเคราะห์โดยใช้
วิ ธีการ SWOT Analysis (Strength, Weakness, Opportunity and Threat) เป็ น เครื่ องมื อ ในการ
ประเมินสถานการณ์ของประเทศ เพ่ือพิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายในของประเทศ 
รวมถึงการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกประเทศ  

๔.๑  กำรวิเครำะห์โดยใช้ PEST Analysis 

๔.๑.๑ มิติด้านการเมืองและนโยบาย (Political Component: P) เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ด้านการเมืองและนโยบายที่มีผลต่อการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ ประกอบด้วย ความมั่นคงและความมีเสถียรภาพของรัฐบาล การปฏิรูปประเทศ
ไทยด้านการเมืองและธรรมาภิบาล การปฏิรูปประเทศไทยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
การปฏิรูปประเทศไทยด้านการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน และกฎระเบียบหรือกฎหมาย นโยบายและแผนที่จะมีผลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์ในระยะ 5 ปี
ข้างหน้า สามารถสรุปประเด็นส าคัญทีเ่ชื่อมโยงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ ดังนี้ 

๑) ควำมม่ันคงและควำมมีเสถียรภำพของรัฐบำล การที่รัฐบาลมีเสถียรภาพจะส่งผลดี
ต่อการค้าและการลงทุนของประเทศ ประชาชนด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข และรัฐบาลสามารถก าหนด
นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ชัดเจนและต่อเนื่อง ซึ่งก่อนที่คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะเข้ามาบริหารราชการประเทศ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สถานการณ์
ของประเทศเกิดความไม่สงบกระจายไปทั่วทุกภูมิภาค อันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมือง และมี
แนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งจะยิ่งเพ่ิมความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและประชาชน 
และการสูญเสียชีวิตของประชาชน ทหาร และต ารวจอีกมาก ประกอบกับปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่ยังเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวได้สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและ
สังคมของประ เทศ เป็นอย่างมาก รวมถึงภาพลักษณ์ความมีเสถียรภาพของประเทศในเวทีต่างประเทศ  



- ๔๖ - 

ท าให้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว รัฐบาลไม่มีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และไม่มีการด าเนินการอย่างจริงจัง ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้รับการแก้ไข เพราะรัฐบาลต้อง
มุ่งแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศเป็นหลัก ต่อมาเมื่อ คสช. เข้ามาบริหารประเทศ 
ปัญหาความไม่สงบภายในประเทศได้รับการแก้ไขในระดับหนึ่ง ทีล่ดระดับความรุนแรงลงได้ และรัฐบาลได้มี
นโยบายที่ชัดเจนในหลายเรื่อง ได้แก่ การส่งเสริมการป้องกันการทุจริตคอรร์ัปชั่น การกระตุ้นให้มีการบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างจริงจัง การปรับปรุงรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ในภาพรวมของประเทศ การแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนที่เป็นผลมาจากภัยธรรมชาติ การจัดการ
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในการบริหารประเทศทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ โดยผลจากประเมินการบริหารราชการประเทศของ คสช. ในระยะ ๖ เดือนที่ผ่านมา 
พบว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพในการบริหารประเทศมากขึ้น และมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน เช่น  
การยึด คืน พื้น ที ่ป่ า ที่ถูกบุกรุกและการจัดสรรที่ดินท ากินให้แก่ผู้มีรายได้น้อย การก าหนดให้การจัดการ 
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายเป็นวาระแห่งชาติ และจากผลการวิจัยเชิงส ารวจของชมรมนักวิจัยไทยเพ่ือ
ความสุขของชุมชน โดยได้สอบถามแกนน าชุมชน ๖๒๙ ชุมชน ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
พบว่าแกนน าชุมชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของรัฐบาล และ คสช. โดยได้คะแนน ๘.๔๖  
จากคะแนนเต็ม ๑๐ นอกจากนี้ จากการศึกษาข้อมูลจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ในประเทศไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่ามีจ านวนเพิ่มข้ึน เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลา
เดียวกันในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ คือเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖.๑ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ ๒.๕ และเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๑.๗ (กรมการท่องเที่ยว, ๒๕๕๗) อย่างไรก็ตาม 
รัฐบาลโดย คสช. แม้ว่าจะท าหน้าที่บริหารประเทศเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ แต่ก็ไดเ้ริ่มมีการปฏิรูปกฎหมาย
และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายที่มีแนวโน้มเป็นไปในทางที่ดีขึ้น ดังนั้น การก าหนด
กรอบแนวทางการด าเนินงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ ๕ ปีข้างหน้า ควรให้
ความส าคัญกับแนวนโยบายของรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้มีความสอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

๒) กำรปฏิรูปประเทศไทยด้ำนกำรเมือง ระบบการเมืองของประเทศไทยมีปัญหาอย่าง
มาก โดยเฉพาะระบบพรรคการเมือง การเลือกตั้งบุคคลเข้าสู่อ านาจทางการเมือง การด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมือง และการทุจริตประพฤติมิชอบที่เชื่อมโยงกับภาคราชการ แม้ว่าจะมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น แต่ยังขาดกลไกในการเตรียมความพร้อมของประชาชนในการเข้ามา 
มีส่วนร่วมตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะกลไกการตรวจสอบที่เป็นระบบและเข้มงวด 
รวมถึงการน าข้อมูลข่าวสารไปใช้ในการตรวจสอบ นักการเมืองส่วนใหญ่ที่ได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองและส่อพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น มักจะท าให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหากมีการกระท าทุจริตร่วมกับข้าราชการในพ้ืนที่ ก็จะยิ่งเพ่ิม 
ความเสียหายมากขึ้น และการแก้ไขปัญหาไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งความเข้มแข็ง
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ของภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นยังไม่เพียงพอ ทั้ง
ในด้านความรู้ ความเข้าใจเชิงวิทยาศาสตร์ และการรวมตัวกันเป็นเครือข่าย ซึ่งมีผลให้การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ สามารถด าเนินการให้ประสบความส าเร็จได้
ยาก ด้วยเหตุนี้  การปฏิรูปด้านการเมืองใ น ร ะ ย ะต่อ ไป  จึงควรมีกระบวนการสรรหาสมาชิก และ
กลั่นกรองผู้สมัครที่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง จัดระบบการเลือ กตั ้ ง ที่ลดปัญหาการซื้อเสียง จัดวาง
ระเบียบของนักการเมืองทุกระดับให้โปร่งใส และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , ๒๕๕๗a) ซึ่ งหาก เป็น ไปตามแนวทางการปฏิรูปด้านการเมือง  
ก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ 
ดังนั้น การก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ  
๕ ปีข้างหน้า ควรให้ความส าคัญกับการสร้างระบบกลไกการตรวจสอบการท างานของหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน และนักการเมือง ที่มีการด าเนินงานที่อาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การก าหนดกฎและหลักเกณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความชัดเจน เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรวจสอบได้ การให้
ความรู้แก่ประชาชนเพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งใน
ภาพกว้างและรายสาขา ตามประเด็นของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ และการจัดตั้ง
เครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 

๓) กำรปฏิรูปประเทศไทยด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จากสถานการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทีมี่ความเสื่อมโทรมและลดลงอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ซึ่งมสีาเหตุมาจาก
การเร่งเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และการส่งออก
สินค้า รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งจากภายในและต่างประเทศ โดยมีการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติที่เกินศักยภาพของพ้ืนที่และการรองรับตามระบบนิเวศและความสมดุลทางธรรมชาติ 
การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่เป็นธรรม และการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
ขณะที่กฎหมายที่บังคับใช้อยู่มีความไม่ทันสมัย และขาดการบังคับใช้อย่างจริงจัง จึงท าให้ต้องมีการปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงาน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จึงต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับแนวทางการปฏิรูป ดังนี้ (๑) ทรัพยำกรป่ำไม้ เน้นการปราบปรามและป้องกันการบุกรุก
ท าลายป่าอย่างเข้มงวด เร่งรัดการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าและป่าต้นน้ า และให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้
อย่างบูรณาการและอย่างมีส่วนร่วม (๒) ทรัพยำกรที่ดิน เร่งรัดการจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ท ากิน จัดท า
ฐานข้อมูลที่ดินอย่างเป็นระบบ พัฒนาระบบการถือครองที่ดิน และมีกลไกควบคุมการถือครองที่ดิน เช่น  
การจัดเก็บภาษีที่ดิน เป็นต้น (๓) ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ควรยกเลิกโครงการที่ท าลายระบบนิเวศ
และแหล่งอาหาร และส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (๔) ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  
ควรปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือให้มีการจัดการทรัพยากรชีวภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน และก าหนด
มาตรการการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม (๕) ทรัพยำกรน้ ำและการบริหารจัดการ
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ทรัพยากรน้ า ควรเสนอกฎหมาย ๓ ฉบับ ได้แก่ (ร่าง) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ พ.ศ. .... เพ่ือจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศอย่างบูรณาการ (ร่าง) พระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... เพ่ือเป็นกฎหมายแม่บทในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง รวมถึงการจัดสรรน้ า
อย่างทั่วถึง และ (ร่าง) พระราชบัญญัติการประกอบกิจการประปาเอกชน พ.ศ. .... นอกจากนี้ ควรมี 
การปฏิรูปสิทธิด้ำนกำรใช้น้ ำและกำรบริหำรจัดกำรน้ ำให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมเพ่ือความยั่งยืน 
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า และมีสิทธิในการใช้น้ าที่ได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม (๖) ปรับปรุงระบบกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน และของเสีย
อันตรำย โดยควรมีการปรับปรุงระบบคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ผลักดันกฎหมายการลดและน า 
ของเสียมาใช้ประโยชน์ ออกมาตรการจูงใจในการแยกขยะมูลฝอย และจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร 
(๗) กำรจัดกำรสำรเคมี โดยพัฒนาฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงเป็นระบบ มีระบบประกันอุบัติภัย ลดการใช้
สารเคมีในภาคการเกษตร จัดการสารเคมีให้ถูกวิธี และส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (๘) ปรับปรุงเครื่องมือกำรตัดสินใจด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ที่จะเป็นเครื่องมือประกอบการพิจารณาก่อน
ตัดสินใจด าเนินโครงการ และร่วมกันก าหนดแผนหรือยุทธศาสตร์รายสาขาที่มีความส าคัญและส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมสูง ที่ต้องจัดท า SEA (๙) ปฏิรูประบบกำรวิเครำะห์ผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ 
(EIA, EHIA) โดยให้เจ้าของโครงการเป็นผู้จัดท ารายงาน EIA และ EHIA และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การจัดท า รวมทั้งควรมีการก าหนดอายุ EIA ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว (๑๐) ปฏิรูประบบภำษีสิ่งแวดล้อม 
โดยเร่งผลักดันพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง
แรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดการปล่อยมลพิษ (๑๑) ปฏิรูปกฎหมำยที่มีอยู่ให้
ทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม เช่น 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่องสิทธิของประชาชน และ
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลักดันกฎหมายใหม่ เช่น  
พระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ และพระราชบัญญัติองค์การ
อิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เป็นต้น และ (๑๒) กำรจัดตั้งองค์กรอิสระ ควรผลักดันเพ่ือการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลการก าหนดนโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม เช่น องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ เป็นต้น 

๔) กำรปฏิรูปประเทศไทยด้ำนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่ผ่านมา การถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถด าเนินการบรรลุผลได้ตามวัตถุประสงค์ และ
กลายเป็นภาระทางการเงินการคลังของประเทศมาโดยตลอด เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่
ยังขาดความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ บุคลากร และอุปกรณ์ เครื่องมือที่จะด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับ
การถ่ายโอนจากหน่วยงานส่วนกลาง รวมถึงมีความซ้ าซ้อนในทางปฏิบัติระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการผูกขาดอ านาจในระบบการเมืองท้องถิ่น และขาดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบจากประชาชนในพื้นที่
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ที่ น ามาซึ่ งการเอ้ือประโยชน์ และทุ จริตคอร์รัปชั่น  ท าให้ เกิดความไม่ เท่ าเที ยมในการจัดสรร
ทรัพยากรธรรมชาติส าหรับประชาชนในพ้ืนที่ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, ๒๕๕๗a) สภาปฏิรูปแห่งชาติจึงเห็นควรให้มีการปฏิรูปการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้งระบบ เช่น โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ การเงินการคลัง และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เป็นต้น ดังนั้น การก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระยะ ๕ ปีข้างหน้า ควรต้องศึกษาแนวทางการปฏิรูปการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจน และน ามาพิจารณาประกอบการจัดท าให้มีความสอดคล้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เช่น โครงสร้าง รูปแบบและขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสร้าง
ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมต่อการตัดสินใจ พัฒนา และตรวจสอบ 
ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานส่วนกลาง 
และการด าเนินการบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงระบบการเงิน การคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

๕) เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ผลจาก
การประชุมสหประชาชาติระดับผู้น าเพ่ือรับรองวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ (UN Summit to 
adopt the Post-2015 Development Agenda) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่  ๒๕ – ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘  
ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)  
เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  และที่ประชุมได้ ให้การรับรองเอกสาร 
“Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development” ซึ่งถือเป็นพันธะ
สัญญาทางการเมืองในระดับผู้น าทั่วโลกจะใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ 
การปฏิบัติ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๗๓ และเพ่ือยืนยันเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศ
สมาชิกในการแก้ไขปัญหาความยากจนและขจัดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติและทุกรูปแบบ และบรรลุวาระ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อเนื่องจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: 
MDGs)  

ส าหรับเป้าหมายส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้ ๑๗ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มี ๕ เป้าหมาย คือ เป้าหมายที่ ๖ สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัด
ให้มีน้ าและสุขอนามัยส าหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๒ สร้างหลักประกัน
ให้มีรูปแบบการบริโภคและการผลิตที่ยั่ งยืน เป้าหมายที่  ๑๓ ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น เป้าหมายที่ ๑๔ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
มหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน และเป้าหมายที่ ๑๕ ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุน 
การใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าอย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการ 
เสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืนสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนั้น  
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การก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ ๕ ปีข้างหน้า 
จึงต้องพิจารณาเป้าหมายและเป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือน ามาขับเคลื่อน
สู่การปฏิบัติให้เป็นไปสอดคล้องกับการด าเนินงานในระดับโลก และระดับภูมิภาค และเพ่ือให้ทันต่อ
สถานการณ ์และเป็นไปในเชิงรุก  

๖) กฎระเบียบหรือกฎหมำย นโยบำย และแผนที่มีผลต่อกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

๖.๑) รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช .... (ร่าง) รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่ วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ในบทบัญญั ติที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวคิดเป็นไปสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ แต่จะใช้ค าว่า “สิทธิพลเมือง” แทน “สิทธิชุมชน” ที่รัฐจะให้ความคุ้มครองสิทธิ 
เสรีภาพตั้งแต่ระดับครอบครัว การเลือกถิ่นที่อยู่อาศัย การรวมกันเป็นสมาคมหรือสหพันธ์ การประกอบอาชีพ 
การสาธารณสุข การบริโภค ฯลฯ รวมทั้งการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม สนับสนุนการมีบทบาทร่วมกับรัฐ
และชุมชนในการจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
เป็นธรรม ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น การก าหนด
กรอบแนวทางการด าเนินงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ ๕ ปีข้างหน้า  
ควรส่งเสริมการสร้างศักยภาพให้กับพลเมืองได้มีความเข้าใจในสิทธิ หน้าที่และบทบาทส าคัญต่อการร่วม
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของตนเอง มีความเข้มแข็ งในการดูแลรักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติของพลเมืองและชุมชนให้ยั่งยืน ทั้งในการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและ
เป็นธรรม รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ดี โดยส่งเสริมให้พลเมืองเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างง่ายและสะดวก เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ มีความเข้าใจ และจิตส านึก
ร่วมกัน ที่น ามาซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แสดงบทบาท
ในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เกิดการสร้างเครือข่ายชุมชน 
แบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน โดยเฉพาะการติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน
ของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้ภาคการเมือง ภาครัฐ ด าเนินการบริหาร
จัดการ ควบคุมดูแล และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้

๖.๒) พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่ งแวดล้อมแห่งชำติ  พ.ศ. ....  
เป็นกฎหมายหลักที่ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันคือ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่เนื่องจากได้มีการบังคับ
ใช้มาเป็นระยะเวลานานแล้ว ซึ่งบางบทบัญญัติไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติและที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ซึ่งกระตุ้นให้ความเสื่อมโทรมต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ภายนอกประเทศที่ส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมภายในประเทศ แม้ว่าจะท าให้ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่กลับส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ โดย
เพ่ิมเติมหลักการการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนและชุมชนในการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อและขจัดมลพิษให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเพ่ิมมาตรการการก ากับ ดูแลในการด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดไว้ 
ปรับปรุงแหล่งที่มาและการใช้จ่ายเงินในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้มีความคล่องตัวและประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ปรับปรุงมาตรการการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการควบคุมมลพิษให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งขยายขอบเขตการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ให้รวมถึง
เขตเศรษฐกิจจ าเพาะและเขตไหล่ทวีปเพ่ือให้สามารถส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณ
ดังกล่าวได้ ซึ่งขณะนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุง 
พระราชบัญญัติ ดังนั้น การก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระยะ ๕ ปีข้างหน้า ควรมีการเร่งรัดผลักดันให้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว
โดยเร็ว เพ่ือน ามาใช้เป็นกฎหมายหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพ โดยให้ความส าคัญต่อสิทธิของชุมชน และประชาชนในการเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 

๖.๓) พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๒๑ ก ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ การประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากปัจจุบันการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งยังไม่มีความเป็นเอกภาพ ขาดการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น ประกอบกับได้มีการบุกรุกหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่เพ่ือใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นจ านวนมาก ท าให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเปลี่ยนแปลงและ  
เสื่อมโทรม อีกทั้งกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่มีความครอบคลุมเพ่ือการคุ้มครองทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่งในบางพ้ืนที่ โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเพ่ิมเติมการก าหนดหลักเกณฑ์ในการบริหาร
จัดการ การบ ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  และการป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่ง รวมทั้งให้ประชาชนและชุมชนชายฝั่งได้มีส่วนร่วมในการปลูก การบ ารุงรักษา การอนุรักษ์ และ 
การฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างสมดุลและยั่งยืน ดังนั้น การก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ ๕ ปีข้างหน้า ควรมีความสอดคล้องกับแนวทาง 
การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ต่อไป 
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๖.๔) พระรำชบัญญัติสวนป่ำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๔ ก ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ การประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจาก
พระราชบัญญัติสวนป่า ฉบับแรกคือ ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมและเป็น
อุปสรรคต่อการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปลูกสร้างสวนป่า โดยเฉพาะการที่กฎหมายจ ากัดประเภทของ
ที่ดินที่จะขึ้นทะเบียนสวนป่าไว้เฉพาะกรณีการปลูกและบ ารุงรักษา ต้นไม้ที่เป็นไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่า
ด้วยป่าไม้ และมิได้ก าหนดให้ที่ดินที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ให้ท าสวนป่า  สามารถน ามาขึ้น
ทะเบียนเป็นสวนป่าได้ ประกอบกับมีปัญหา อุปสรรคเรื่องการแปรรูปไม้ และการออกใบรับรองไม้ที่ได้มาจาก
การท าสวนป่า และความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานะของสัตว์ป่า หรือของป่าในสวนป่า จึ งจ า เป็นต้องแก้ ไข
หลัก เกณฑ์การขึ้นทะเบียนสวนป่า การแปรรูปไม้ในสวนป่า ตลอดจนการเก็บหา ค้า มีไว้ในครอบครอง 
หรือน าเคลื่อนที่ซึ่งของป่าในสวนป่า การออกใบส าคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน  และปรับปรุง
มาตรการการก ากับดูแลและแก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นมาตรการในการ
ส่งเสริมและจูงใจให้มีการปลูกสร้างสวนป่าควบคู่ไปกับการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ดังนั้น การก าหนดแนวทางการด าเนินงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระยะ ๕ ปีข้างหน้า ควรมีความสอดคล้องกับของพระราชบัญญัติ เพ่ือให้เกิดการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป 

 ๖.๕) นโยบำยรัฐบำลที่แถลงต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน 
๒๕๕๗ ในข้อ ๙ “การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน ระยะเฉพาะหน้าเร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้
ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐ ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไข
การบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ บริหารจัดการน้ าให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ
ทั้ ง เชิ งป ริมาณ และคุณ ภาพ ”  ดั งนั้ น  การก าหนดกรอบแนวทางการด า เนิ น งานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะต้องน าแนวนโยบายรัฐบาลมาเป็นแนวทางใน
การก าหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ เพ่ือให้การด าเนินงานมีความต่อเนื่อง สอดคล้องกัน และสามารถบรรลุ
เป้าหมายตามแผนที่ก าหนดไว้ได้  

๖.๖) (ร่ำง) กรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี  (พ .ศ . ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ รับทราบแนวทางการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่ต้อง
เชื่อมโยงกับกรอบการปฏิรูปทั้ง ๑๑ ด้าน ตามที่ก าหนดไว้ใน (ร่าง) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพ่ือ
จัดท า (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติและกรอบแนวทางการปฏิรูปประเทศในระยะ ๒๐ ปี โดยให้ (๑) ทุกส่วนราชการ
ศึกษากรอบและแนวทางการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และด าเนินการจัดท าข้อมูลในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานให้ครบถ้วน และ (๒) ให้ทุกส่วนราชการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้อง
กับนโยบายเร่งด่วน วาระแห่งชาติ ประเด็นการปฏิรูปตามนโยบาย ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และมติ
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คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาด าเนินการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลนี้ (ระยะที่ ๒ ปี พ.ศ. 
๒๕๕๘-๒๕๕๙) และการส่งต่อไปสู่การปฏิรูปและให้รัฐบาลต่อไป (ระยะที่ ๓ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) 
ซ่ึงการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างบูรณาการ และสร้าง
ความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกันและเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน 
เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ โดยมี
วิสัยทัศน์คือ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่ต้องการให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูง 
หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคม มีความมั่นคง เสมอภาคและเป็น
ธรรม และมี ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๕) ยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ดังนั้น การก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ ๕ ปีข้างหน้า ควรจะต้องน าเรื่องดังกล่าวมาเป็นกรอบ
ในการก าหนดยุทธศาสตร์ เพ่ือให้มีความสอดคล้องกัน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๖.๗) กรอบทิศทำงและยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ รับทราบแนวทาง 
การด าเนินงานการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ซึ่งประกอบด้วย กรอบระยะเวลา
การด าเนินการ และองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์เฉพาะด้านของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และเห็นชอบรูปแบบและ 
เค้าโครงเบื้องต้นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด าเนินการต่อไป โดยกรอบรูปแบบและเค้าโครงเบื้องต้นฯ จะสอดรับกับ 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว ๒๐ ปี ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวสู่การปฏิบัติ
ในช่วง ๕ ปี  

 กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะต่อเนื่องจาก
วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 
ยึดคนเป็นศูนย์กลางเป็นกรอบในการวางแผน และยึดหลักการพัฒนาที่สร้างความสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งให้
ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางสู่
ป ร ะ เทศ ที่มีรายได้สูง มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว คือ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” มียุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ ยุทธศาสตร์หลัก โดยยุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือ ยุทธศำสตร์กำรเติบ โตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน จะเน้นการบรรลุเป้าหมายการสร้างการเติบโตสีเขียว (Green 
Growth) ซึ่งเป็นการพัฒนาที่สมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และพัฒนาประเทศเพ่ือน าไปสู่
ความยั่งยืนในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ที่ก าหนดไว้เป็นวาระ 
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การพัฒนาของโลกภายหลังปี ค.ศ.๒๐๑๕ รวมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนาการสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม โดยวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์คือ (๑) รักษาทุนธรรมชาติเพ่ือความสมดุลของ
ระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (๒) เสริมสร้างความมั่นคงทางน้ าของประเทศ และส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบอย่างยั่งยืน (๓) ควบคุม ป้องกัน และลดมลพิษ 
รวมทั้งฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และ (๔) สร้างความพร้อมในการ
ด าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก และปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยก าหนด
แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูง ๗ แนวทาง ดังนี้ (๑) การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยใช้ประโยชน์ที่ค านึงถึงข้อจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมิน
มูลค่าของระบบนิเวศ และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน (๒) บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความสมดุล ยั่งยืนระหว่างการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และการพัฒนาแหล่งน้ า
กับการใช้ประโยชน์ รวมถึงการบริหารจัดการน้ าทั้งในมิติเชิงปริมาณและคุณภาพ (๓) การแก้ไขปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตรายที่เกิดจาก 
การผลิตและบริโภค (๔) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๕) พัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการและพัฒนากลไกแก้ไขความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติแล ะสิ่ งแวดล้อม  
(๖ )  สร้า งความพร้อมของประเทศไทยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ (๗) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้าน 
ภัยพิบัติ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๙) ดังนั้น การก าหนดกรอบ
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ ๕ ปีข้างหน้า ควรพิจารณาให้มี 
ความสอดคล้อง และส่งเสริมให้มีการการขับเคลื่อนที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับทิศทางการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เพ่ือให้เกิดความเป็นรูปธรรมและชัดเจน และมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 ๖.๘) (ร่ำง) นโยบำยและแผนกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ เป็นนโยบายและแนวทางการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมระยะยาว ๒๐ ปี 
ฉบับที่ ๒ ซึ่งจัดท าขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบนโยบายระยะยาวในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ส าหรับ (ร่าง) นโยบายและแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ซึ่งอยู่ระหว่าง 
การจัดท าได้มีแนวคิดในการเสนอแนวนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
ส าคัญ ได้แก่ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจากการพ่ึงพิงทรัพยากร (Resource-based Economy) ไปสู่
เศรษฐกิจบนฐานความรู้ (Knowledge-based Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว การส่งเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการใช้ทรัพยากรและวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การเพ่ิมศักยภาพในการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การสนับสนุนการปรับตัวเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาเครื่องมือประกันความเสี่ยงที่เป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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การลดความเหลื่อมล้ าระหว่างเมืองกับชนบท การส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนในการจัดการและใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ การรักษาความสมดุลในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพที่ผสมผสานองค์ความรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ การประเมินมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพ การสร้างความรู้และ 
ความตระหนักด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการมีระบบการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบ
อย่างเข้มงวด ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยมีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
เศรษฐกิจสีเขียว และสังคมคาร์บอนต่ า” มีเป้าประสงค์ ๔ ประการคือ (๑) ประเทศไทยสามารถพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ บนพ้ืนฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อมสามารถพัฒนาไปพร้อมกัน เพ่ือความอยู่ดีมีสุขของประชาชน และประเทศไทยมีภูมิคุ้มกัน 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ (๒) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนมีขีดความสามารถในการร่วมมือกันบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม และ (๓) ประเทศไทยมีบทบาทร่วมสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมกับประชาคมโลก นอกจากนี้ ได้ก าหนดนโยบายหลักที่ส าคัญ ๔ นโยบายคือ นโยบายที่ ๑  
การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างสมดุล ยั่งยืน และเป็นธรรม นโยบายที่ ๒ 
การจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน นโยบายที่ ๓ การขับเคลื่อนประเทศสู่
เศรษฐกิจที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคมคาร์บอนต่ า และนโยบายที่  ๔ การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ดังนั้น การจัดท ากรอบแนวทางการด าเนินการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะ ๕ ปีข้างหน้า 
จะต้องน ากรอบนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 
ไปถ่ายทอดให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้นโยบายและแผนฯ ได้รับ 
การขับเคลื่อน เห็นผลเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพต่อไป 

  ๖.๙) แผนแม่บทกำรพิทักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ของชำติ จัดท าขึ้นตามค าสั่งของ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพ่ือเป็นแนวทางในการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ  และให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบใช้ในการวางแผนปฏิบัติการ อ านวยการประสานงาน และประชาสัมพันธ์ 
ท าความเข้า ใจ ให้ทุก ภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงเป็นแนวทางในการประสานความร่วมมือกับ
ประชาคมโลก ภูมิภาค และประเทศเพ่ือนบ้านให้มีความเข้าใจในทิศทางการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ร่วมกัน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนและเป้าหมายที่ก าหนดคือ การพิทักษ์รักษาพ้ืนที่ป่าไม้ให้มี สภาพป่าที่
สมบูรณ์ ให้ได้พ้ืนที่ป่าไม้อย่างน้อยร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ประเทศ ภายในระยะเวลา ๑๐ ปี โดยมีวัตถุประสงค์ 
๓ ประการคือ (๑) เพ่ือหยุดยั้งการตัดไม้ท าลายป่า และทวงคืนผืนป่าจากผู้บุกรุกครอบครองให้ได้ตามที่
เป้าหมายก าหนดไว้ ๓ ปี (๒) เพ่ือให้มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และยั่งยืน ภายใน ๒ ปี และ (๓) เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพป่าในพื้นที่เป้าหมายทั่วทั้งประเทศให้มีสภาพที่
สมบูรณ์ ภายใน ๒ - ๑๐ ปี และมี ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ผนึกก าลังป้องกันและ
ปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ ยุทธศาสตร์ที่  ๒ ปลูกจิตส านึกรักผืนป่าของแผ่นดิน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปฏิรูประบบการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และยุทธศาสตร์ที่ ๔ ฟ้ืนฟูและดูแลรักษาป่าอย่าง
ยั่งยืน ดังนั้น การก าหนดแนวทางการด าเนินงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ  
๕ ปีข้างหน้า จะต้องน าเป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานภายใต้แผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ของชาติ มาใช้ประกอบการพิจารณาจัดท า เพ่ือให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 ๖.๑๐) นโยบำยและแผนกำรบริหำรจัดกำรที่ดินและทรัพยำกรดิน เป็นกรอบแนวทาง
ในการวางแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีบทบาทและหน้าที่
รับผิดชอบร่วมกันในการดูแลที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ และเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
(คทช.) ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท านโยบายที่ดินและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของ
ประเทศ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และก าหนดแนวทางหรือมาตรการเพ่ือให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องปฏิบัติตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน  ส าหรับนโยบายและ
แผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินซึ่งได้รับความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
ด้านการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ การอนุรักษ์ที่ดินและทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
ด้านการใช้ที่ดินและทรัพยากรดินเพ่ือให้ เกิดประโยชน์สูงสุด ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการจัดที่ดินให้
ผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน 
ดังนั้น การก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ  
๕ ปีข้างหน้า จะต้องน ากรอบการด าเนินงานภายใต้นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากร
ดิน มาใช้ประกอบการพิจารณาจัดท า เพ่ือให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงและเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วย 

๖.๑๑) แผนแม่บทบูรณำกำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ พ.ศ. ๒๕๕๘ -
๒๕๖๔ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบกับแผนแม่บทบูรณาการจัดการ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔ พร้อมทั้งเป้าหมายระดับชาติด้านความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ และ แผนปฏิบัติการการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ โดย
มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ภายใต้แผนแม่บทฯ ด าเนินการขับเคลื่อน และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทฯ และ
แผนปฏิบัติการฯ ทั้งนี้ แผนแม่บทฯ ฉบับนี้ เป็นแผนหลักที่ใช้ในการก าหนดทิศทางและกรอบการด าเนินงาน
บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของประเทศ ในช่วง
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔ โดยได้ครอบคลุมการปกป้อง และคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพทั้ง  
๓ องค์ประกอบ ได้แก่ ระบบนิเวศ ชนิดพันธุ์ และพันธุกรรม และมียุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ๔ ยุทธศาสตร์คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บูรณาการคุณค่า และการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วมในทุก
ระดับ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ปกป้อง คุ้มครอง อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
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ปกป้อง คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประเทศ และบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมพูนและแบ่งปันผลประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว และยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนา 
องค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นมาตรฐานสากล ดังนั้น การก าหนด
กรอบแนวทางการด าเนินงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะต้อง
น าเป้าหมายและกรอบการด าเนินงานบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ มาใช้ประกอบ 
การพิจารณาด้วย 

๖.๑๒)  ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ  พ .ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๙  
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า พ.ศ. 
๒๕๕๘ - ๒๕๖๙ ตามที่คณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเสนอ ซึ่งจะเป็น
กรอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ าของประเทศในทุกด้าน ได้แก่ ปัญหาการ 
ขาดแคลนน้ า ปัญหาน้ าท่วม และการจัดการคุณภาพน้ าอย่างมีเอกภาพและบูรณาการในทุกมิติ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์คือ “ทุกหมู่บ้านมีน้ าสะอาดอุปโภค บริโภคเพ่ือการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง 
คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุลโดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน” ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการน้ าอุปโภคบริโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความมั่นคงของน้ าภาคการผลิต ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการน้ าท่วมและอุทกภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการคุณภาพน้ า ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรมและ
ป้องกันการพังทลายของดิน และยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการ ดังนั้น การก าหนดกรอบแนวทาง 
การด าเนินงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะต้องน ากรอบ 
แนวทางการด าเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า มาใช้ประกอบการพิจารณาจัดท า 
เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ ามีประสิทธิภาพ 

๖.๑๓) แผนแม่บทรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๙๓  
มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่  ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยเป็นแผนระยะยาวส าหรับรองรับ 
การด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้ งในด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อย
คาร์บอนต่ าตามแนวทางการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  รวมทั้ ง เสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความตระหนักรู้ของภาคีการพัฒนาในทุกระดับ อันเป็นการสร้าง
กลไกและเป็นหลักประกันความต่อเนื่องในการด าเนินงานของรัฐ ความพร้อมในการด าเนินงานตามนโยบาย
และแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวิสัยทัศน์ที่ก าหนด “เพ่ือให้ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ าตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 
พ.ศ. ๒๕๙๓” โดยมี ๓ ยุทธศาสตร์หลักคือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ได้ก าหนดแนวทางไว้ ๖ ด้าน ดังนี้ (๑.๑) การจัดการน้ าอย่างบูรณาการ การสร้างความ
พร้อมในการรับมือและลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง (๑.๒) การสร้างความพร้อมในการรับมือ
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และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร 
(๑.๓) การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (๑.๔) การเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดที่มีสาเหตุ
จากการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศและส่ งผลต่อสุ ขภาพ  (๑.๕) การสงวนรักษาและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศให้คงความสมบูรณ์ และ (๑.๖) สร้างความพร้อมและขีดความสามารถเพ่ือ
ลดความเสี่ ยงและความเสียหายจากภัยธรรมชาติที่ จะเกิดขึ้นต่อชุมชน ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การลด 
ก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ า โดยก าหนดแนวทางด าเนินงานไว้ ๗ ด้านคือ  
(๒.๑) การเพ่ิมการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า (๒.๒) การเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและขนส่ง 
(๒ .๓ ) การส่ ง เสริมการใช้พลั งงาน ในอาคารที่ มีป ระสิทธิภ าพ (๒ .๔ ) การส่ งเสริมการล ง ท ุน
ภาคอุตสาหกรรมที่ปล่อยคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๒.๕) การลดปริมาณของเสียอย่างครบ
วงจร (๒.๖) การส่งเสริมการเกษตรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ า และ (๒.๗) การอนุรักษ์และเร่งฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าเพ่ือ
เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน รวมถึงการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเมืองเพ่ือดูดซับมลพิษ และยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้าง 
ขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะใช้เป็นแนวทางส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐในการจัดท าแผนปฏิบัติการ เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน โดยก าหนดแนวทางด าเนินงาน  
๒ ด้านคือ (๓.๑) การพัฒนาข้อมูล มีการศึกษาวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี และ (๓.๒) การสร้างกลไก
สนับสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และกลไกสนับสนุนการเติบโตแบบคาร์บอนต่ า 
ดังนั้น การก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ  
๕ ปีข้างหน้า จะต้องน ากรอบแนวทางการปฏิบัติ ภายใต้แผนแม่บทรองรับการเปลี ่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๙๓ มาใช้ประกอบการพิจารณาจัดท า เพื่อสนับสนุนการสร้างสังคมคาร์บอนต่ า
ให้มีความยั่งยืน 

๖.๑๔) (ร่ำง) ยุทธศำสตร์กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓  
เป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติเพ่ือให้ภาคีการพัฒนาใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานในการสร้าง 
การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และส่งเสริมให้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเกิดความสมดุลและยั่งยืน โดยมีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
บนฐานความม่ันคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือยกระดับความอยู่ดีมีสุขของประชาชนอย่าง
เท่าเทียมและทั่วถึง และมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา” มียุทธศาสตร์หลักที่
ส าคัญ ๔ ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมการผลิตและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ ๔  
การสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะต้องน าแนวคิดเรื่อง การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมาด าเนินการต่อเนื่องและผลักดันเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและสังคมคาร์บอนต่ า ที่เป็นไปสอดคล้องกับกรอบทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
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(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และนโยบายหลัก ภายใต้ (ร่าง) นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙  

๖.๑๕) แผนอนุรักษ์พลังงำน ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๙) กระทรวงพลังงานได้
จัดท าแผนอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือส่งเสริมให้มีการประหยัดหรือลดการใช้พลังงานที่ไม่จ าเป็น และเพ่ิ ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน อันเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ลดการใช้จ่ายด้านพลังงานของ
ประเทศ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ ความเข้มการใช้พลังงานจะต้องไม่เกิน ๑๐.๗ ktoe (พันตันเทียบเท่า
น้ ามันดิบ) ต่อพันล้านบาท GDP หรือการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (final energy) ในปีดังกล่าวจะต้องไม่เกิน 
๑๘๗,๐๐๐ ktoe (ภายใต้สมมุติฐานที่เศรษฐกิจจะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๙๔ ต่อปี) หรือต้องต่ ากว่า 
ความต้องการพลังงานในกรณีปกติที่ไม่มีมาตรการอนุรักษ์พลังงาน (Business-as-usual, BAU) ๕๖,๑๔๒ ktoe 
หรือต่ ากว่าร้อยละ ๓๐ ของความต้องการในกรณีปกติ โดยเปรียบเทียบกับความเข้มการใช้พลังงาน 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ประมาณ ๑๕.๒๘ ktoe (พันตันเทียบเท่าน้ ามันมนัดิบ) ต่อพันล้านบาท GDP โดยมีแนว
ทางการปฏิบัติดังนี้ (๑) ใช้มาตรการบังคับด้วยกฎหมายและมาตรฐานควบคู่กับการส่งเสริมและสนับสนุน
ด้วยการจูงใจ (๒) สร้างความตระหนักและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานของผู้ใช้
พลังงาน และพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้ประกอบการและการเปลี่ยนทิศทางตลาด (Market 
Transformation) โดยเพ่ิมนวัตกรรมในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ (๓) ส่งเสริมให้เอกชนเป็นหุ้นส่วนที่
ส าคัญ (public-private partnership) ในการด าเนินมาตรการการอนุรักษ์พลังงาน (๔) กระจายงานด้าน 
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรและ 
ความเชี่ยวชาญ (๕) ส่งเสริมให้ผู้เชี่ยวชาญและบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) เป็นกลไกส าคัญ เพ่ือให้
ค าปรึกษาและด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ต้องใช้เทคนิคที่สูงขึ้น  และ (๖) เพ่ิมการพ่ึงพาตนเอง 
ด้านเทคโนโลยี เพ่ือลดต้นทุนทางเทคโนโลยีและเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 
พลังงานสูง ดังนั้น การก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในระยะ ๕ ปีข้างหน้า ควรมีความสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติของแผนอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือจะช่วย
ปกป้ อ ง และรักษ าผลประโยชน์ ฐานทรัพยากรพลั งงานของประเทศ ให้ มี ใช้ ระยะยาวและ 
มีความม่ันคง 

๖.๑๖) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมขนส่งของไทย พ.ศ. 
๒๕๕๘ – ๒๕๖๕ กระทรวงคมนาคมได้จัดท าแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยฯ 
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างรากฐานความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจ ความปลอดภัย และสร้างโอกาส
ส าหรับการแข่งขัน และให้ประเทศได้ประโยชน์สูงสุดจากการเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งยุทธศาสตร์ฯ นี้ 
ประกอบด้วย ๕ แผนงาน ได้แก่ (๑) การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง (๒) การพัฒนาโครงข่ายขนส่ง
สาธารณะเพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (๓) การเพ่ิมขีดความสามารถ
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ทางหลวงเพ่ือเชื่อมโยงฐานการผลิตที่ส าคัญของประเทศเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน (๔) การพัฒนา
โครงข่ายการขนส่งทางน้ า และ (๕) การเพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศ รวมวงเงินลงทุน
เกือบสองล้านล้านบาท  เมื่อด าเนินการตามแผนฯ แล้วเสร็จจะส่งผลให้ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ลดลง ซึ่ง
ปัจจุบันสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP อยู่ที่ร้อยละ ๑๔.๓ โดยมีเป้าหมายให้สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบ
ขนสงสาธารณะกับการเดินทางด้วยรถยนตสวนบุคคลเทากับรอยละ 60 ตอรอยละ 40 ความเร็วเฉลี่ยของ
รถไฟขนส่งสินค้าและขบวนรถโดยสารเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐๐ สัดส่วนการขนส่งสินค้าทางน้ าเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๐ 
ซึ่งจะสามารถลดค่าใช้จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงภายในประเทศ ประหยัดระยะเวลาในการเดินทาง และมี 
ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะต้องผลักดันให้การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
ได้มาตรฐาน และค านึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุน ให้มีการใช้เทคโนโลยีสีเขียวหรือที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีการปล่อยคาร์บอนต่ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า และลดการก่อมลพิษน้อยที่สุด 

 ๖.๑๗) วิสัยทัศน์ประเทศไทย...สู่ปี ๒๕๗๐ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ว่า “คนไทยภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลัก  
ธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ ใน
สภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคง
ด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคม
ภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” โดยประเทศไทยต้องมุ่งมั่นในหลักการดังนี้ (๑) ส่งเสริมให้การพัฒนาประเทศ
ไทยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศไทยให้
พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในตลาดโลก (๓) ปรับโครงสร้างทางสังคมให้มีความเอ้ืออาทรและพ่ึงพาตนเองได้ 
สามารถด ารงอยู่ อย่า งมั่นคงภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง (๔) ร่วมมือกันจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนต้องด าเนินชีวิตด้วยจิตส านึกในคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และ (๕) เสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยควบคู่กับการบริหารจัดการที่ดี 
เพ่ือสร้างสันติสุขและความเป็นธรรมในสังคมไทย ดังนั้น การก าหนดกรอบแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะต้องน าวิสัยทัศน์ประเทศไทย ไปถ่ายทอดให้มี
ความสอดคล้อง เชื่อมโยงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนเป็นรูปธรรม และมี
ประสิทธิผล 

๖.๑๘) กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนอีก ๙ 
ประเทศ รวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community (AEC) เพ่ือเป็นฐาน 
การผลิตและตลาดเดียวกัน มีการเคลื่อนย้ายสินค้าและการอพยพของคนได้อย่างเสรี รวมถึงข้อตกลง 
ความร่วมมืออ่ืนในระดับภูมิภาค ได้แก่ ความร่วมมือในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) 
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ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี -เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) และแผนงานการพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย- มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ที่ส่งเสริมให้เกิดการลงทุน ดังนั้น ประเทศไทยจึง
ได้มีนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือส่งเสริมการค้าและการลงทุนส าหรับรองรับด้านการค้าและ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยที่ผ่านมา ได้มกีารจัดตั้งพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบของนิคมอุตสาหกรรม  

ในระยะแรก ได้มีการออกประกาศก าหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อวันที่  
๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ และวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ใน ๑๐ พ้ืนที่จังหวัด ได้แก่ (๑) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตาก ประกอบด้วย พ้ืนที่บางส่วนของอ าเภอแม่สอด อ าเภอพบพระ และอ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก  
(๒) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ประกอบด้วย พ้ืนที่บางส่วนของอ าเภออรัญประเทศ และอ าเภอวัฒนา
นคร จังหวัดสระแก้ว (๓) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ประกอบด้วย พ้ืนที่บางส่วนของอ าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา (๔) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ประกอบด้วย พ้ืนที่บางส่วนของอ าเภอเมืองมุกดาหาร 
อ าเภอหว้านใหญ่ และอ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร (๕) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด ประกอบด้วย 
พ้ืนที่ทั้งหมดของอ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด (๖) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย ประกอบด้วย พ้ืนที่
บางส่วนของอ าเภอเมืองหนองคาย และอ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย (๗) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นราธิวาส ประกอบด้วย พ้ืนที่บางส่วนของอ าเภอเมืองนราธิวาส อ าเภอยี่งอ และอ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัด
นราธิวาส (๘) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ประกอบด้วย พ้ืนที่บางส่วนของอ าเภอเชียงของ อ าเภอ 
เชียงแสน และอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (๙) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ประกอบด้วย พ้ืนที่
บางส่วนของอ าเภอเมืองนครพนม และอ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม และ (๑๐) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
กาญจนบุรี ประกอบด้วย พ้ืนที่บางส่วนของอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน เพ่ิมการจ้างงานและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน ลดปัญหาแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามา
ท างานในเมืองหลัก ลดปัญหาการลักลอบน าเข้าสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมายตามแนวชายแดน โดยให้มี 
การสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) สิทธิประโยชน์ ในการลงทุน  
(๒) การให้บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (๓) การสนับสนุนการใช้แรงงานต่างด้าว และ (๔) การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและด่านศุลกากรในพ้ืนที่ ซึ่งจะท าให้สามารถรองรับกิจกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและสามารถ
เชื่อมโยงในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนในระยะต่อไป จะเป็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่ตอนในที่
ไม่ได้อยู่ในเขตชายแดน ได้แก่ พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก บริเวณจังหวัดชลบุรี และระยอง เป็นหลัก จากนั้น
จะขยายให้ครอบคลุมถึงจังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และนครราชสีมา ซึ่งเป็นพ้ืนที่ปลอดจาก 
น้ าท่วมและสามารถเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้ามาท างานได้ อย่างไรก็ตาม การพัฒนา
อุตสาหกรรมในระยะนี้ อาจจะอยู่ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจชายแดนก็ได้ แต่นักลงทุนบริเวณพ้ืนที่ชายแดนส่วนใหญ่
เป็นคนไทย ขณะที่นักลงทุนต่างชาติก็มีความสนใจ แต่ยังไม่คุ้นเคยกับการลงทุนบริเวณพ้ืนที่ชายแดน ดังนั้น 
รัฐบาลจึงได้สร้างแรงจูงใจโดยการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ เพ่ิมขึ้น และให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่ตอนใน โดยได้พิจารณาศักยภาพของกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการใน ๙ กลุ่ม
อุตสาหกรรม ได้แก่ (๑) กลุ่มอุตสาหกรรมที่ ใช้ เทคโนโลยี  เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่ม
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อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น (๒) กลุ่มนวัตกรรม บริษัทที่เข้ามาท างานศึกษา วิจัย หรือท างานด้านห้องปฏิบัติการ 
หรือห้องทดลอง และการออกแบบต่างๆ (๓) กลุ่มการท่องเที่ยว (๔) กลุ่มเกษตรและอาหาร (๕) กลุ่มยาง 
อุตสาหกรรมที่ใช้ยางเป็นวัตถุดิบ (๖) กลุ่มนิคมอากาศยาน (๗) กลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัล (๘) กลุ่มภาคบริการ
การศึกษานานาชาติ ที่ส่งเสริมให้มีการน าหลักสูตรนานาชาติที่ได้มาตรฐานมาใช้กับประเทศไทย เพ่ือช่วยเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขัน และมีการสอนพหุภาษาทั้งระดับประถม มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา และ  
(๙) กลุ่มศูนย์กลางด้านสุขภาพ หรือ Medical Hub ใน ๔ ด้าน ได้แก่ การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการ
ส่งเสริมสุขภาพ การให้บริการทางด้านวิชาการและงานวิจัย และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ดังนั้น การก าหนดกรอบ
แนวทางการด าเนินงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จึงต้องก าหนด
มาตรการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐานสากลในพ้ืนที่ที่จะพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่ง
จะเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่ เพ่ือให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย รวมถึงสร้าง
ความอยู่ดีมีสุขแก่ประชาชน  

๖.๑๙) นโยบำยของรัฐที่ส่งผลกระทบต่อฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ดังที่
กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่า นโยบายของรัฐจะมีผลทั้งด้านบวกและด้านลบต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้กล่าวถึงการวิเคราะห์ด้านบวกแล้ว ส่วนด้านลบที่เห็นได้ชัดเจนคือ การก าหนดนโยบายของ
รัฐบาลที่ผ่านมา มีผลต่อด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ส าคัญได้แก ่ 

 (๑) โครงการมาตรการช่วยเหลือสินค้าภาคการเกษตร เป็นโครงการเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนา ชาวไร่ ชาวสวนให้ดีขึ้น โดยรัฐบาลได้ตั้งราคารับซื้อสินค้าทางการเกษตร
สูงกว่าราคาท้องตลาดเกือบร้อยละ ๕๐ ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรของไทยสูงกว่าราคาตลาดโลกซึ่งส่งผล
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจ การเมือง การผลิตและการส่งออกอย่างกว้างขวาง และยังมีผลให้คุณภาพ
ผลผลิตทางการเกษตรต่ าลง เนื่องจากการเร่งปลูกพืชสินค้าการเกษตร การเก็บรักษาที่ท าให้ผลผลิตทาง
การเกษตรไม่มีคุณภาพ ซ่ึงเป็นการท าลายอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรไทย และท าลายระบบโรงงานแปรรูป
สินค้าเกษตรของชุมชน หรือสหกรณ์ชุมชน เพราะเกษตรกรจะขายผลผลิตทางการเกษตรได้เฉพาะโรงงานที่ได้
มีการจดทะเบียนแล้ว ผลกระทบของโครงการต่อเศรษฐกิจคือ ท าให้ประเทศเสี่ยงต่อการเกิดวิกฤติหนี้จาก
การใช้งบประมาณจ านวนมาก เพ่ืออุดหนุนสินค้าเกษตร รวมถึงส่งผลต่อการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรดินและที่ดิน ดังนั้น การก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ ๕ ปีข้างหน้า ควรให้ความส าคัญกับการสร้างระบบกลไกการ
อนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ า ฟ้ืนฟูพ้ืนที่การท าการเกษตร ส่งเสริมการท าการเกษตรแบบยั่งยืน และสร้าง
แรงจูงใจแก่เกษตรกรในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมถึงวาง
แผนการจัดการด้านการแปรรูปผลผลิต การเพ่ิมมูลค่า การตลาด และพัฒนาให้เป็นระบบครบวงจร 

 (๒)  โครงการลดภาษีส าหรับยานพาหนะ เป็นนโยบายสนับสนุนให้ผู้ที่ไม่เคยมี
รถยนต์ส่วนบุคคล สามารถซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลได้ และจะได้รับเงินค่าภาษีคืนแต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อคัน 
ภายหลังจากซื้อรถยนต์ไปแล้วเป็นเวลา ๕ ปี ท าให้มีผู้ใช้สิทธิเป็นจ านวน ๑.๒๕๕ ล้านคัน ซ่ึงเป็นนโยบายที่
ไม่ได้ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์และประหยัดการใช้พลังงาน หรือสนับสนุนให้เดินทางโดยใช้ยานพาหนะ
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ร่วมกัน ซึ่งผลจากการด าเนินโครงการนี้ ท าให้ประชาชนใช้บริการระบบการขนส่งสาธารณะลดน้อยลง แต่ 
สร้างปัญหาการจราจรติดขัดอย่างหนัก โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่ รวมถึงส่งผลให้มีการใช้
น้ ามันเพ่ิมขึ้น ดังนั้น การก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระยะ ๕ ปีข้างหน้า ควรส่งเสริมให้ประชาชนหันกลับมาเดินทางด้วยระบบการขนส่ง
สาธารณะ และมีการใช้พลังงานต่ า ส่งเสริมให้มกีารผลิตและใช้รถยนต์ที่ประหยัดพลังงาน และมีมลพิษน้อย 
รวมถึงสนับสนุนให้มีการน าเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการควบคุมการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลให้
เข้มข้นมากขึ้น 

(๓)  โครงการสนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการศึกษา 
เพ่ือเร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ซึ่งเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพและ
กระจายโอกาสทางการศึกษาโดยใช้ระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพ่ือให้เกิดการกระจายโอกาสทาง
การศึกษาไปยังเด็กนักเรียนทั่วประเทศ ซึ่งในช่วงการด าเนินโครงการตลอด ๒ ปีที่ผ่านมา มีการแจก
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไปแล้วไม่ต่ ากว่า ๒.๔ ล้านเครื่อง โดยในระยะต่อไป อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์มีอายุการใช้งานสั้นและไม่สะดวกต่อการส่งซ่อม ท าให้ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์
แท็บเล็ตก าลังจะกลายเป็นซากของเสียจ านวนมากที่ต้องการการจัดการให้ถูกวิธี และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้น การก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในระยะ ๕ ปีข้างหน้า ควรมีการผลักดันให้มีการออกกฎหมายรองรับซากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ส าเร็จ 
เพ่ือใช้ในการก ากับ ควบคุม และติดตามการจัดการซากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร รวมถึง
พัฒนาระบบสนับสนุนด้านการรวบรวม การหาสถานที่จัดเก็บ การขนส่ง และการจัดการซากผลิตภัณฑ์
อิ เล็กทรอนิกส์ที่ ได้มาตรฐาน และให้มีการสร้างเสริมการเรียน การสอนในระบบการศึกษาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม โดยควรให้เด็กนักเรียนและเยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้จริงทางธรรมชาติในลักษณะห้องเรียนทางวิทยาศาสตร์ ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้น าชาวบ้าน มากกว่าการส่งเสริมการเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก 

๗) ธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรของภำครัฐ ในระยะที่ผ่านมา รัฐบาลได้ใช้
แนวนโยบายของรัฐบาลเป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการภาครัฐ ท าให้หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่จะ
ปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเป็นหลัก และมุ่งสร้างผลงานในระยะสั้นมากกว่าระยะยาว 
รวมถึงบุคลากรภาครัฐยังไม่ได้รับการส่งเสริมให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ได้ประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , ๒๕๔๙) ส าหรับแนวทางการสร้างเสริม 
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของภาครัฐเพ่ือให้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมมี
ประสิทธิภาพ ควรให้ความส าคัญเรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ การขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่จะมีระยะเวลาด าเนินการในทุก ๕ ปี  
ตามระยะเวลาเดียวกันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การปรับโครงสร้างระบบราชการเพ่ือลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการกระจายอ านาจไปยังส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารและการพัฒนาองค์ความรู้แก่ข้าราชการให้มีความรู้ ความสามารถ 
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต  
มีเหตุผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามา 
มีส่วนร่วม เน้นบทบาทในการเป็นผู้อ านวยความสะดวก ก ากับดูแล แทนการเป็นผู้ควบคุมและสั่งการ และ
ส่งเสริมการท างานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 
๒๕๔๙) ดังนั้น การก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ ๕ ปี
ข้างหน้า จึงควรให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพ่ือแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรม และสร้าง
ความไว้วางใจให้กับภาคส่วนต่างๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐมากขึ้น เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในลักษณะการเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา 

๔.๑.๒ มิติด้ำนเศรษฐกิจ (Economic Component: E) เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบด้าน
เศรษฐกิจที่มีผลต่อการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ ประกอบด้วย ความเชื่อมโยงกันระหว่างเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ 
ในภูมิภาค การปรับตัวเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเศรษฐกิจโลกในอนาคต และการจัดการ
ภาคอุตสาหกรรมไทย ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์ในระยะ ๕ ปีข้างหน้า สามารถสรุปประเด็นส าคัญที่
เชื่อมโยงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ ดังนี้   

๑) ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ  
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต้องพ่ึงพาการเพิ่มข้ึนของการผลิตสินค้าและบริการ รวมถึงการส่งออกสินค้า 
ไปยังตลาดระหว่างประเทศทั้งในตลาดประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีการก าหนดมาตรฐานสินค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสินค้าจะต้องได้รับการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม (Eco-labelling) และตลาดเกิดใหม่ซึ่งอาจ
ยังไม่มีการก าหนดมาตรฐานสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเข้มงวดมากนัก ด้านความร่วมมือทาง 
ด้านการค้าระหว่างประเทศที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก ได้ส่งเสริมการค้าเสรีระหว่าง
ประเทศ ลดอุปสรรคทางการค้าทั้งที่เป็นภาษี และไม่ใช่ภาษี และส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่อาจน ามาตรการด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นข้ออ้างในการกีดกันทางการค้าได้ (อนิณ  อรุณ
เรืองสวัสดิ์, ๒๕๕๕) จะเห็นได้ว่า ประเด็นทางเศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นในอนาคต 
ดังนั้น การก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ ๕ ปี
ข้างหน้า จึงควรให้ความส าคัญกับการก าหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการผลิตสินค้าและบริการ
ต่างๆ ที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ เพ่ือสร้างโอกาสในการรักษาสิ่งแวดล้อมและเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ รวมถึงเร่งบูรณาการกรอบ  
ความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีด้านการค้าและการลงทุน ส่งเสริมให้ธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคม (Corporate Social Responsibility) รวมถึงสร้างสรรค์คุณค่า
เพ่ิมร่วมกันให้กับสังคม (Creating Shared Value) โดยให้ เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจในอนาคต 
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๒) กำรรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภำค การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างประชาคมที่มีความแข็งแรง เพ่ิมโอกาสรับมือและปรับตัวกับความท้าทายจาก  
ภาคการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และภาวะคุกคามรูปแบบใหม่ เพ่ือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ ที่ดี  
มีการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ดี และประชาชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สามารถ
เคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมือย่างเสรี และการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น 
รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในเวทีโลก (กรมอาเซียน, ๒๕๕๘) ดังนั้น 
การก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ ๕ ปีข้างหน้า  
จึงควรพิจารณาเรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ที่อาจจะถูกน าไปใช้มากจนเกิน
ศักยภาพในการรองรับของระบบนิเวศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่มีรายได้น้อยจะใช้ความได้เปรียบจาก 
ความมั่งคั่งเหล่านี้ ซ่ึงจะท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดินเพ่ือขยายก าลังการผลิต การเพ่ิมขึ้นของอัตรา
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งในด้านพลังงาน การคมนาคมขนส่ง 
และการท่องเที่ยว อันจะส่งผลให้เกิดการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ และการรุกล้ าระบบนิเวศเพ่ิมขึ้น และน าไปสู่ 
การสูญเสียความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่อาศัยอยู่ในแต่ละระบบนิเวศ ดังนั้น  
การก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ ๕ ปีข้างหน้า 
จึงควรเร่งจัดท ามาตรการควบคุมดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
เกิดความยั่งยืน การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นสากล ส่งเสริมขีดความสามารถในการลงทุนและผลิตสินค้าที ่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เนื่องจากการแข่งขันการผลิตและการน าเข้าสินค้าจาก
ประเทศเพ่ือนบ้านจะเปิดเสรีมากยิ่งขึ้น รวมถึงสร้างมาตรการป้องกันสินค้าที่มีคุณภาพต่ าและไม่ได้
มาตรฐานที่ผลิตได้ในอาเซียน และน าเข้ามาภายในประเทศ สร้างเครือข่ายในการผลิต (Production 
Network) ร่วมกับประเทศที่มีวัตถุดิบและมีศักยภาพในภูมิภาค หรือสามารถน าสินค้าขั้นกลางมาผลิตได้ในระดับ
ที่คุ้มทุน (Economy of Scale) และสามารถแข่งขันได้ในระดับโลกโดยกระบวนการผลิตจะต้องได้รับ
มาตรฐานความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๓) กำรปรับตัวเพื่อรองรับกำรเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำเศรษฐกิจโลกในอนำคต 
เนื่องจากอัตราการเจริญเติบโตของประเทศก าลังพัฒนาสูงขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมีสาเหตุจากราคา
น้ ามันดิบลดลง ภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาปรับตัวได้ดีขึ้น อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างต่ า และความผันผวน 
ทางเศรษฐกิจของประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ขณะที่เศรษฐกิจในยุโรปยังฟ้ืนตัวไม่
ต่อเนื่อง และรัสเซียได้รับผลกระทบจากการคว่ าบาตรทางการค้า รวมถึงราคาน้ ามันที่ เป็นรายได้หลัก 
มีราคาต่ า ซึ่งธนาคารโลกรายงานว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ ๒.๓ และ
คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ จะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ ๓.0, ๓.๓ และ 
๓.๒ ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกยังคงมีความเสี่ยงจากการค้าโลกที่อ่อนแอ  
ความเป็นไปได้ของตลาดเงินจะผันผวนเนื่องจากดุลอัตราดอกเบี้ยในประเทศที่ส าคัญทางเศรษฐกิจจะสูงขึ้น
ในช่วงเวลาต่างกัน ผลกระทบต่องบการคลังและการค้าของประเทศผู้ผลิตน้ ามัน และความเสี่ยงที่เศรษฐกิจ
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ในประเทศในเขตยูโรโซนและญี่ปุ่นจะซบเซาหรือประสบภาวะเงินฝืดอย่างยาวนาน (The World Bank, 
๒๕๕๘) ดังนั้น ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลกจึงมีแนวโน้มที่จะขยายการลงทุนในประเทศที่เป็นตลาด
เกิดใหม่ โดยเฉพาะตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย (Emerging Asia) เช่น จีน และอินเดีย เป็นต้น เนื่องจากเป็น
แหล่งทรัพยากรและแรงงานที่ส าคัญ รวมถึงมีประชากรจ านวนมาก มีการขยายตัวของเมืองและชนชั้นกลาง
อย่างรวดเร็ว จึงมีการเพ่ิมการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไปยังกลุ่มประเทศเอเซีย และมีการเชื่อม
เศรษฐกิจเป็นเครือข่ายธุรกิจที่เข้มแข็งกับประเทศในทวีปแอฟริกา ตะวันออกกลาง และละตินอเมริกา ดังนั้น 
การก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ ๕ ปีข้างหน้า 
จึงควรพิจารณาบทบาทของประเทศไทยที่จะมีส่วนร่วมในการลงทุนและพัฒนาเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน
ให้มีความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค รวมถึงโอกาสทางการค้า การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้วยการลดต้นทุนการผลิต การก าหนดมาตรฐานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงเศรษฐกิจตลาดใหม่ที่มีการผลิตและการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่ง 
มีแนวโน้มจะเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต อันเป็นผลจากมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ  

๔) กำรจัดกำรภำคอุตสำหกรรมของไทย  ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทส าคัญต่อ 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมากว่า ๔๐ ปีแล้ว และในปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมที่เป็นสินค้าส่งออก
ล าดับต้นๆ ได้แก่ รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และน้ ามันส าเร็จรูป ส่วนประเทศที่น าเข้าสินค้าจากประเทศ
ไทยมากที่สุดได้แก่ ประเทศจีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ขณะที่ ปัจจุบันสังคมได้ตั้ งข้อสังเกตต่อ
ภาคอุตสาหกรรมว่ามีส่วนท าให้การพัฒนาเศรษฐกิจไม่ยั่งยืน เนื่องจากมีการพัฒนาที่เน้นการขยายตัวเชิง
ปริมาณมากกว่าด้านคุณภาพหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยค่าแรงราคาถูก ขาดการพัฒนา 
และท าหน้าที่เพียงรับจ้างผลิตสินค้า ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาเศรษฐกิจโลกหดตัว ท าให้การผลิตและการส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรมชะลอตัวตามไปด้วย นอกจากนี้ สินค้าของประเทศไทยยังมีราคาต่อหน่วยค่อนข้างสูง 
และสินค้าหลายชนิดมีลักษณะใกล้เคียงกับสินค้าที่ผลิตจากประเทศจีนและประเทศในภูมิภาค อย่างไร 
ก็ตาม ประเทศไทยได้มีแนวคิดในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพ่ิมจากนวัตกรรมและมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เน้นแรงงานฝีมือ ดังนั้น การก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ ๕ ปีข้างหน้า ประเทศไทยจึงควรมีการด าเนินงานเรื่องดังกล่าว
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การยกระดับการผลิตสินค้าที่เป็นสินค้านวัตกรรม และใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และมีการพัฒนาตราสินค้าหรือแบรนด์ของตัวเองมากขึ้น มีการปรับระบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากแบบ
เครื่องจักรมาเป็นภาคบริการมากขึ้น ในขณะที่ภาครัฐควรมีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็น
แรงงานที่มีทักษะ ฝีมือ ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตเพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรในการผลิตที่คุ้มค่ามากขึ้น 
สนับสนุนภาคบริการให้สามารถค้าขายกับต่างประเทศได้ พร้อมสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้ เพ่ือให้การจัดการภาคอุตสาหกรรมมีความทัดเทียมหรือเหนือกว่าประเทศอ่ืน และสามารถแข่งขันใน
เวทีต่างประเทศได้ 
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๔.๑.๓ มิติ ด้ ำนสั งคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural Component: S) เป็ นการวิ เคราะห์
องค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมทีม่ีผลต่อการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ประกอบด้วย โครงสร้างประชากรมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเพ่ิม
รายได้ของประชากรและการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมเมือง และการเกษตรกับสารเคมีที่ใช้ในการเพาะปลูก 
ซ่ึงจากการประเมินสถานการณ์ในระยะ ๕ ปีข้างหน้า สามารถสรุปประเด็นส าคัญที่เชื่อมโยงกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ ดังนี้ 

๑) โครงสร้ำงประชำกรมีแนวโน้มเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ  ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้คาดการณ์ไว้ว่า สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก
ร้อยละ ๑๓.๑๘ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นร้อยละ ๓๒.๑๗ ในปี พ.ศ. ๒๕๘๓ ส่วนจ านวนประชากรวัยเด็กและ 
วัยแรงงานที่มีอายุระหว่าง ๑๕ – ๕๙ ปี จะลดลงจาก ๔๓ ล้านคน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น ๓๕ ล้านคน  
ในปี พ.ศ. ๒๕๘๓ ซึ่งการขาดแคลนประชากรวัยแรงงานในอนาคต จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และหากประเทศไทยยังคงมีโครงสร้างการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิด 
การสร้างมูลค่าเพ่ิม และไม่สร้างแรงจูงใจต่อการพัฒนาก าลังคนให้มีผลิตภาพเพ่ิมมากขึ้นแล้ว (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๗b) ประกอบกับสังคมไทยก าลังจะเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งจะท าให้มีประชากรอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป สูงถึงร้อยละ ๑๔ (มิ่งสรรพ์ ขาว
สอาด & อภิวัฒน์ รัตนวราหะ, ๒๕๕๗) ผลกระทบที่จะเกิดตามมาคือ ค่าใช้จ่ายในการบริการสุขภาพเพ่ิมขึ้น 
ภาระพ่ึงพิงของประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น สวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุไม่เพียงพอต่อการยังชีพ และระบบ
บ าเหน็ จบ านาญมีข้อจ ากัดมากขึ้น  ดั งนั้ น  การก าหนดกรอบแนวทางการด าเนิ นการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จึงควรให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการท างานที่เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุ สร้างบทบาทของผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วม
ต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการถ่ายทอดความรู้และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่
คนรุ่นหลังต่อไป รวมถึงมีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดี และสอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ 

๒) กำรเพิ่มรำยได้ของประชำกรและกำรเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมเมือง อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๒.๘ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จากเดิมร้อยละ ๗.๓ ในปี  
พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น เนื่องจากก าลังซื้อทั้งภายในและภายนอกประเทศลดลง และสถานการณ์ความไม่แน่นอน
ทางการเมืองภายในประเทศ ท าให้การผลิตทั้งภาคเกษตร และภายนอกภาคเกษตรชะลอตัว ดังจะเห็นได้
จากรายได้ประชาชาติเฉลี่ยต่อคนต่อปี  โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีมูลค่า ๑๓๑,๕๗๙ บาท ขณะที่ปี  
พ.ศ. ๒๕๕๕ มีมูลค่า ๑๒๙,๒๕๑ บาท (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 
๒๕๕๘) ซึ่งการเพ่ิมรายได้ของประชากรจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชนจากชนบทไปเป็นเมือง
อย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต อันเนื่องมาจากการด าเนินกิจกรรมและการ
ย้ายถิ่นฐานเข้าสู่ เมืองมากขึ้น หรือเมืองมีการขยายตัวออกไปยังชุมชนรอบนอกพ้ืนที่ เมือง โดยในปี  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ประเทศไทยมีประชากรอาศัยอยู่ในเขตเมืองร้อยละ ๕๐ ขณะที่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีเพียง 
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ร้อยละ ๓๖ ของประชากรทั้งประเทศ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, ๒๕๕๗) แม้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศ
รายได้ปานกลางระดับบน (Upper- Middle Income Country) แต่ก็มีแนวโน้มขยายความเป็นเมือง
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นคือ การเพ่ิมขึ้นของการย้ายถิ่นฐานของประชากร ปัญหาใน
สังคมเมืองรุนแรงมากยิ่งขึ้น อาทิ การขาดแคลนที่อยู่อาศัย ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ความเหลื่อมล้ า
ทางสังคมและรายได้ และการบริการโครงสร้างพ้ืนฐานไม่ทั่วถึงของภาครัฐ หรือบางพ้ืนที่มีปัญหาการอพยพ
เข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว เป็นต้น ดังนั้น การก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จึงควรให้ความส าคัญกับการก าหนดนโยบายที่จะมารองรับปัญหาที่
อาจเกิดขึ้นจากความเป็นเมืองที่เพ่ิมขึ้น มีการวางแผนการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาเมืองให้เหมาะสม 
มีการบริการระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง มีการคมนาคมที่มีคุณภาพ มีระบบสาธารณสุข
ที่เพียงพอ และการสร้างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพภายในเมืองที่ดีและเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี  

๓) กำรเกษตรกับสำรเคมีที่ใช้ในกำรเพำะปลูก ประเทศไทยมีพ้ืนที่เพ่ือการเพาะปลูก 
แบ่งเป็น ที่นา ที่ พืชไร่ ที่ ไม้ผลและไม้ยืนต้น และที่สวนผักและไม้ดอกประมาณ ๑๔๓ ล้านไร่ ในปี  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ส่วนปีอ่ืนๆ มีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เพียงเล็กน้อย แต่ยังคงมีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีการเกษตร
ในการเพาะปลูกซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการศึกษาข้อมูลพบว่าเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ประเทศไทยได้น าเข้าปุ๋ยและสารเคมีการเกษตรประมาณ ๓.๖ ล้านตัน และเพ่ิมขึ้นเป็น ๖.๓ ล้านตัน ในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ซ่ึงจากการติดตามการเปลี่ยนแปลงปริมาณการน าเข้าปุ๋ยและสารเคมีทางการเกษตรต่อผลผลิต
ต่อไร่ของพืชการเกษตรที่ส าคัญ  และมีเนื้อที่ เพาะปลูกมากที่สุด ๔ อันดับ ได้แก่  ข้าว ยางพารา  
มันส าปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พบว่าพืชสามชนิดแรกมีแนวโน้มผลผลิตต่อไร่ลดลง มีเพียงข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ที่มีแนวโน้มผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันมีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีการเกษตรเพิ่มขึ้น  
มีผลให้ต้นทุนทางการเกษตรสูงขึ้น แต่ผลผลิตทางการเกษตรต่อไร่กลับไม่ได้สูงขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้  
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ส านักควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจเลือดเกษตรกรมากกว่า  
๕ แสนคน ใน ๗๔ จังหวัด พบว่าร้อยละ ๓๒ มีผลเลือดอยู่ในระดับเสี่ยง และจากข้อมูลของส านักระบาดวิทยา 
ได้รายงานว่า จ านวนผู้ป่วยที่มีอาชีพท าการเกษตรได้รับพิษจากสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชสูงถึงร้อยละ ๔๑ 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, ๒๕๕๕) จากข้อมูลดังกล่าว นอกจากเกษตรกรต้องเสียเงินในการซื้อสารเคมีที่มี
ราคาสูงมาใช้ในการป้องกันและก าจัดศัตรูพืชแล้ว ยังได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนัง การหายใจ และ
การรับประทานผลผลิตทางการเกษตรที่มีสารพิษตกค้าง อีกท้ังเกษตรกรยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา
อาการเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช ในขณะที่ภาครัฐจะต้องใช้จ่ายเงิน
งบประมาณในการให้บริการด้านอนามัยและสาธารณสุขแก่เกษตรกรที่ เจ็บป่วย ซึ่งการใช้สารเคมีที่มากเกิน
ความจ าเป็นได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ แมลงในธรรมชาติบางชนิดที่มีประโยชน์ในการช่วยท าลาย
แมลงที่เป็นศัตรูพืช เช่น ตัวห้ า และตัวเบียน เป็นต้น หรือผึ้งที่ช่วยผสมเกสร หรือไส้เดือนดินที่ช่วยย่อยสลาย
ซากเศษอินทรีย์หรือวัตถุในดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ ถูกท าลาย และจากการที่สารเคมีถูกชะลงสู่แหล่งน้ า
สาธารณะ ท าให้สิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศในบริเวณดังกล่าวเสียหาย ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลานานในการที่จะ
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ให้ระบบนิเวศกลับคืนสู่ดังเดิม ดังนั้น การก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จึงควรให้ความส าคัญกับการควบคุมการใช้สารเคมีทางการเกษตร  
การเคร่งครัดการใช้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๑ การยกเลิกการขึ้นทะเบียนสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชที่มีพิษร้ายแรงต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม การให้ความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยและสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง การส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช (Good Agricultural 
Practice : GAP) การจัดตั้งกองทุนโดยจัดเก็บจากผู้ประกอบการที่น าเข้า ผลิต และจ าหน่ายสารเคมีทาง 
การเกษตร เพ่ือน ามาใช้ในการเยียวยา ชดเชย และสนับสนุนการผลิตที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน (สาคร ศรีมุข, 
๒๕๕๖)  

๔.๑.๔ มิติด้ำนเทคโนโลยี (Technological Component: T) เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ด้านเทคโนโลยีที่มีผลต่อการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในระยะ ๕ ปีข้างหน้า ซึ่งพบว่า แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีควรให้ความส าคัญต่อเทคโนโลยีสีเขียว 
ซ่ึงเป็นการน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต เพ่ือให้ลดการใช้ทรัพยากรลง และ
บริโภคที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือของเสียที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับต่ า รวมถึงการก าจัดวัสดุ 
เหลือทิ้งที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถน าซากผลิตภัณฑ์กลับไปใช้ใหม่ได้  ซึ่งบทบาท
ของเทคโนโลยีที่มีส่วนส าคัญต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีดังนี้ 

๑) กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก นวัตกรรมและเทคโนโลยีสี เขียวมีส่วนช่วยลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการส่งเสริมการใช้พลังงาน ทรัพยากรแร่และวัสดุให้มีประสิทธิภาพ 
สนับสนุนให้มีการพัฒนาพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกเพ่ิมมากขึ้น ได้แก่ เชื้อเพลิงชีวภาพ 
พลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานจากคลื่นทะเล  

๒) กำรอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ และกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี 
มีส่วนช่วยสนับสนุนในการอนุรักษ์ เสริมสร้าง และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าและลุ่มน้ า การฟ้ืนฟูทรัพยากรดินให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ และการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรแร่ เป็นต้น รวมถึงการแก้ไขปัญหาวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยน าเทคโนโลยีมาจัดการขยะมูลฝอย 
เช่น น าขยะมูลฝอยไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น  

๓) กำรแก้ไขปัญหำภัยธรรมชำติ เทคโนโลยีจะสามารถช่วยในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
ระบบการพยากรณ์เตือนภัยได้อย่างแม่นย า มีความน่าเชื่อถือ และช่วยในการเฝ้าระวังอุบัติภัยทางธรรมชาติ 
การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการป้องกันพ้ืนที่เสี่ยงภัยให้
สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ  

อย่างไรก็ตาม การก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระยะ ๕ ปีข้างหน้า ควรให้ความส าคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียว โดยควรสนับสนุน
งบประมาณในการวิจัยและพัฒนาให้มากขึ้น การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างภาครัฐ 
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เอกชน และนักวิจัยจากสถาบันการศึกษา การสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานที่ ท าให้เกิดการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันในการศึกษาวิจัย เพ่ือลดต้นทุนการศึกษาวิจัยและพัฒนา เช่น ห้องปฏิบัติการ ศูนย์ทดสอบ ศูนย์ให้
ค าปรึกษา โรงงานต้นแบบ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ หรือการสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นต้น นอกจากนี้ 
ต้องให้มีการส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่น าเข้ามาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยีสีเขียว และ
การสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยในสาขาเทคโนโลยีที่ขาดแคลน  

๔.๒  กำรวิเครำะห์โดยใช้ SWOT Analysis 

การใช้วิธีวิเคราะห์ SWOT Analysis ส าหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการ
วิเคราะห์จากสภาพการณ์การเปลี่ยนแปลงภายนอก และภายในประเทศ โดยการวิเคราะห์สภาพการณ์
ภายนอกประเทศ จะพิจารณาโอกาสและข้อจ ากัดของสภาพแวดล้อม เพ่ือช่วยให้เข้าใจถึงโอกาสจากปัจจัย
ภายนอกประเทศที่มีผลท าให้ประเทศเกิดความได้เปรียบ ในขณะเดียวกัน ผลจากการวิเคราะห์ข้อจ ากัดของ
ประเทศท าให้มีการเตรียมเฝ้าระวัง ป้องกัน ภัยคุกคาม ปัจจัยจากภายนอกประเทศที่จะเกิดขึ้นด้วย ส าหรับ
การวิเคราะห์สภาพการณ์ภายในประเทศจะพิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อนที่ น่าจะมีผลต่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพ่ือน าข้อได้เปรียบจากจุดแข็งของประเทศมาช่วยสร้าง
โอกาสให้มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสบความส าเร็จ และผลการวิเคราะห์จุดอ่อน
จะช่วยท าให้มีการจัดการลดหรือบรรเทาข้อเสียเปรียบที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที  

กำรวิเครำะห์ SWOT ในภำพรวม 

๔.๒.๑  กำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยนอกประเทศ 

๑) โอกำส 

  ๑.๑) การจัดท าเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) ต่อเนื่องจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ซึ่งผู้น า
ประเทศต่างๆ ทั่ วโลกได้มีการรับรองเอกสาร “Transforming Our World: The 2030 Agenda for 
Sustainable Development” และถือเป็นพันธะสัญญาทางการเมืองที่ผู้น าทุกประเทศทั่วโลกจะใช้เป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่การปฏิบัติ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๗๓ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาความยากจนและขจัดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติและทุกรูปแบบ จึงเป็นโอกาสกับทุกประเทศได้ให้
ความส าคัญต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม 

 ๑.๒) ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศมีความเข้มแข็งขึ้น โดยเฉพาะ 
การด าเนินงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติ และให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งผลักดัน
ให้เกิดกลไกภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ การสนับสนุน ในการให้ช่วยเหลือด้านการเงิน  
การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร องค์กร และความร่วมมือในการวิจัยและ
พัฒนา 
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 ๑.๓) การรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียนที่มีการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านคมนาคมขนส่ง เพ่ือให้เชื่อมโยงกับประเทศสมาชิกและประเทศนอกภูมิภาคเข้าด้วยกัน ซึ่งจะส่งผลต่อ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยท าให้เกิดโอกาสการใช้ประโยชน์จากฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติในระดับภูมิภาคร่วมกัน และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก 

 ๑.๔) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจากต่างประเทศ การได้รับการสนับสนุน 
ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีจากต่างประเทศ พร้อมกับมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เจ้าหน้าที่ของ 
ประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้จะส่งผลต่อการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดย
จะช่วยให้เกิดการต่อยอดการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าทางการตลาดด้านสิ่งแวดล้อม  

 ๑.๕) แนวโน้มกระแสการตื่นตัวเรื่องการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากการที่ปริมาณ
ทรัพยากรในโลกมีอยู่อย่างจ ากัด แต่จ านวนประชากรได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้กลุ่มประเทศพัฒนา
แล้วเห็นความส าคัญของการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ลดการเกิดมลพิษและก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยจะหันมาให้ความส าคัญต่อการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น 
อุตสาหกรรมยานยนต์มีการผลิตรถยนต์แบบประหยัดพลังงาน เป็นต้น ขณะเดียวกันส่งเสริมให้ผู้บริโภค
เลือกซื้อสินค้าบริโภคที่มีลักษณะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ และการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ เป็นต้น ดังนั้น จึงเป็นการสร้างโอกาสที่ดีที่แนวโน้มเศรษฐกิจสีเขียวหรือการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมจะเป็นปัจจัยส าคัญต่อการก าหนดบริบททางเศรษฐกิจและการค้าโลก รวมถึงประเทศไทยที่
สามารถพัฒนาและขยายการตลาดการค้าได ้

 ๑.๖) วิกฤตความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานของโลก ท าให้เกิดความต้องการสินค้า
เกษตรเพ่ืออาหารและพลังงานมากขึ้น ส่วนประเทศไทยมีการผลิตพืชที่เป็นอาหารและพลังงานส าหรับใช้
ภายในประเทศได้อย่างเพียงพอ และสามารถส่งผลผลิตบางส่วนไปจ าหน่ายยังต่างประเทศได้ จึงเป็นโอกาส
ให้ประเทศไทยมีการก าหนดพื้นที่ปลูกพืชเพ่ือวัตถุประสงค์ทั้งสองด้านให้สมดุลกัน 

 ๑.๗) จ านวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ และภายในประเทศที่เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศไทย เนื่องจากความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หรือสถานที่ที่เป็น
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาบริหารจัดการการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และให้มีการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของชุมชนในท้องถิ่นที่มี 
ความเป็นอัตลักษณ์ 

๒) ภัยคุกคำม 

 ๒.๑) กฎ ระเบียบ และข้อตกลงตามพันธกรณีระหว่างประเทศ รวมถึงการน า
มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีที่เกี่ยวข้องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทีป่ระเทศและกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว ไดน้ ามาเป็นเครื่องมือในการกีดกันทางการค้าต่อการส่งออกสินค้าของประเทศไทยมากข้ึน  

 ๒.๒) ความผันผวนของภาคเศรษฐกิจโลกในระยะที่ผ่านมา ท าให้เกิดปัญหาภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ าในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น และรัสเซีย เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อ 
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การส่งออก และรายได้ของประเทศ ขณะเดียวกันราคาน้ ามันดิบถูกลงมาก ส่งผลให้ประเทศที่มีรายได้หลัก
จากน้ ามันได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง และประเทศเหล่านี้ ได้ลดการน าเข้าสินค้าจากประเทศไทย ท าให้
การส่งออกสินค้าของประเทศไทยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และรายได้เพ่ือน ามาจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมลดน้อยลง 

๒.๓) การรวมกลุ่ ม เป็ น ป ระช าคม อา เซี ยน  ส่ งผ ลกระท บ ต่ อก ารจั ด ก าร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ดังนี้คือ (๑) การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานจะ
เอ้ืออ านวยให้การเดินทางติดต่อรหว่างกันสะดวกมากขึ้น ส่งผลให้ประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านอพยพ
ย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย เพ่ือใช้แรงงานมากขึ้น ซึ่งท าให้เกิดประชากรแฝงจ านวนมาก และการ
เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยว ที่อาจส่งผลให้มีปริมาณน้ าเสีย ขยะชุมชน และการใช้พลังงานเพ่ิมสูงขึ้นตามมาด้วย 
นอกจากนี้ มีผลต่อการจัดบริการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของหน่วยงานรัฐที่อาจท าได้ไม่ทั่วถึง
และเพียงพอกับความต้องการของจ านวนประชากรที่เพ่ิมข้ึน เช่น การบริการน้ าประปาของชุมชน หรือเตียง
รักษาในโรงพยาบาลที่อาจต้องมีการจัดสวัสดิการให้แก่แรงงานที่ไม่ใช่ประชากรไทย เป็นต้น และ (๒) สภาพ
ลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่คล้ายคลึงกัน ท าให้ความสามารถในการผลิตสินค้าที่เป็นฐานการผลิต 
ภาคเกษตร-อุตสาหกรรม และการเพาะปลูกชนิดพืชที่ใกล้เคียงกันกับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น เวียดนาม ลาว 
กัมพูชา และจีน เป็นต้น ซึ่งจะกลายเป็นคู่แข่งในการผลิตสินค้าเกษตรรายใหม่ และจะส่งผลท าให้ปริมาณการ
ส่งออกสินค้าของประเทศไทยลดลง โดยเฉพาะสินค้าเกษตร ท าให้ต้องมีการแข่งขันกันในเรื่องการลดต้นทุน
การผลิต หรือขยายพ้ืนที่ เพาะปลูกมากขึ้น ซึ่งท าให้เกิดการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มากขึ้นด้วย 

 ๒.๔) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ เช่น  
ภัยแล้ง น้ าท่วม ดินถล่ม การกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง และการระบาดของโรคติดต่อทั้งในคนและสัตว์ 
เป็นต้น ท าให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และรัฐต้องสิ้นเปลืองงบประมาณ 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม เยียวยา และชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมถึงการเตรียมการป้องกัน
เพ่ือรับมือภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดข้ึนได้ในอนาคต 

 ๒.๕) การเข้ามาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ
ของชาวต่างชาติในเชิงธุรกิจ การขอจดสิทธิบัตรการพัฒนาพันธุ์พืช และการใช้ประโยชน์พืชพ้ืนถิ่นของไทย 
รวมถึงการเข้ามาถือครองที่ดินของนักลงทุนต่างชาติผ่านนอมินีคนไทย เพ่ือหลีกเลี่ยงกฎหมาย 

 ๒.๖) ปัญหามลพิษข้ามพรมแดน เช่น หมอกควัน น้ าเสีย ขยะมูลฝอย และ 
สารอันตรายข้ามแดน เป็นต้น รวมถึงการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพรมแดน โดยเฉพาะทรัพยากร
น้ าจากประเทศต้นน้ า เช่น การสร้างเขื่อนในลุ่มน้ าโขงของประเทศจีนที่มีการวางแผนการก่อสร้างเขื่อน  
๒๘ แห่ง ซึ่งขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๖ แห่ง ในขณะเดียวกันอีก ๔ ประเทศ คือ ลาว ไทย กัมพูชา และ
เวียดนาม ก็มีแผนการก่อสร้างเขื่อนและโครงการไฟฟ้าพลังน้ า จ านวน ๑๒ โครงการ บริเวณแม่น้ าโขง
ตอนล่าง โดยที่การก่อสร้างเขื่อนของประเทศจีนได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพ้ืนที่ลุ่มน้ าโขงตอนล่าง  
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จากสภาพที่น้ าเคยท่วมถึง กลับลดระดับลง และท าลายความมั่นคงทางอาหารของประเทศลุ่มน้ าโขง
ตอนล่าง เนื่องจากตะกอนดินและสารอาหารที่สมบูรณ์ถูกเก็บกักไว้ในเขื่อน ส่งผลกระทบต่อการท าเกษตร
ริมฝั่ง และเกิดการกัดเซาะตลิ่งและท้องน้ าตามมา  

 ๔.๒.๒ กำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยในประเทศ 

๑) จุดแข็ง 

 ๑.๑) ลักษณะที่ตั้งของประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในแนวเขตเส้นศูนย์สูตร ท าให้มีทรัพยากร 
ธรรมชาติจ านวนมากและมีความหลากหลายทางชีวภาพ จึงเป็นข้อได้เปรียบด้านความมั่นคงทางอาหาร 
รวมทั้งสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศที่ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางการเชื่อมโยงกับภูมิภาคต่างๆ จึงเป็นข้อได้เปรียบและ
จุดแข็งต่อการพัฒนาด้านการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศ 

 ๑.๒) ประเทศไทยอยู่ระหว่างการปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อม รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อ 
การแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ การจัดสรรที่ดินให้กับประชาชนและชุมชนที่ไร้ที่ดินท ากิน การกัดเซาะชายฝั่ง 
อุทกภัยและภัยแล้ง ขยะและน้ าเสีย รวมถึงการแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และเร่งผลักดันการประกาศใช้กฎหมายใหม่ จ านวน ๔ ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติ 
ด้านสิทธิชุมชนกับการร่วมจัดการฐานทรัพยากร พระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ พระราชบัญญัติองค์การอิสระสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และพระราชบัญญัติเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้ใบอนุญาตโครงการหรือกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของประชาชน ต้องผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนอย่างทั่ วถึง และครอบคลุมผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้มีส่วนได้เสีย และการปฏิรูประบบ 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA และ EHIA)  

 ๑.๓) การประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่ชายแดน เพ่ือรองรับการค้าบริเวณ
ชายแดน ในการเข้าร่วมกลุ่มประเทศอาเซียน โดยรัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นคณะกรรมการ เพ่ือก ากับให้มีการจัดการที่
เหมาะสม  

 ๑.๔) การเป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่ส่งออกไปยังต่างประเทศหลายด้าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมอาหาร ที่สร้างรายได้
หลักแก่ประเทศ 

 ๑.๕) การจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง ท าให้ประชาชนสามารถ
เดินทางสัญจรได้สะดวกสบายทั่วประเทศ และยังจัดระบบให้เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน จึงท าให้ระบบ
การติดต่อสื่อสารสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งการมีการบริการด้านการแพทย์ที่ดีเลิศในภูมิภาค และระบบ
การเงินและการธนาคารที่เข้มแข็ง อันเนื่องมาจากประสบการณ์วิกฤตการณ์ทางการเงินต้มย ากุ้ง เมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๔๐  
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 ๑.๖) ความใส่ใจและตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมากขึ้นของประชาชน เช่น 
การบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น เกษตรกรได้มีการปลูกพืชตามหลักวิธีปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
(Good Agriculture Practices: GAP) ผู้ประกอบการมีด าเนินธุรกิจโดยผลิตสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) และ 
การแบ่งปันและเอ้ือต่อกันเพ่ือสร้างคุณค่าให้กับสังคม (Creating Shared Value: CSV) 

 ๑.๗) การมีหน่วยงาน องค์กร และบุคลากรที่มีการด าเนินภารกิจด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง รวมถึงการมีเครือข่ายสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค และลุ่มน้ า 

๒) จุดอ่อน 

 ๒.๑) การบริหารประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจที่ด าเนินไปอย่างเชื่องช้า และ
หยุดชะงักหลายครั้ง เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง การทุจริตคอร์รัปชั่นของนักการเมืองและ
ข้าราชการ รวมถึงประสิทธิภาพการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ และการด าเนินนโยบายการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทีข่าดความต่อเนื่อง ไร้ทิศทาง และไม่ได้รับความสนใจจากนักการเมือง 

 ๒.๒) การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบของสังคมไทย จะส่งผลให้แรงงาน
ที่มีความสามารถในภาคการผลิตมีไม่เพียงพอ รวมทั้งท าให้วัยแรงงานที่มีอยู่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม 
การพัฒนาการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเต็มที่ 

 ๒.๓) การขาดความรู้ ความเข้าใจต่อแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้จึงท าให้การออกแบบ การพัฒนา
ชิ้นงาน และการปฏิบัติงานขาดการค านึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการขาด
ทักษะฝีมือเฉพาะด้านที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน  

 ๒.๔) การส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังมีน้อย เนื่องจากเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังเป็นเพียงเทคโนโลยีขั้น
กลางที่ไม่สามารถน าไปใช้ในเสริมสร้างการผลิตให้เกิดผลิตภาพสูงสุดได้ จึงมีการน าเข้าเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศเป็นหลัก  ท า ให้ต้องเสียงบประมาณจ านวนมาก อีกท้ังยังขาดการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ
ในการพัฒนาเทคโนโลยี 

 ๒.๕) การถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทยถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
ทีรุ่นแรงมาอย่างต่อเนื่อง และไมมี่มาตรการการบังคับใช้ทางกฎหมายอย่างเข้มงวด ส่งผลให้ขาดแรงจูงใจใน
การออกแบบสินค้าและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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 ๒.๖) การสนับสนุนการพัฒนาและการวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐยังขาดความจริงจัง
และต่อเนื่อง ท าให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ไม่ได้รับการพัฒนาต่อยอดให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ 

 ๒.๗) การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับ 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังขาดการบูรณาการการท างาน จึงท าให้ 
การบริหารงานยังคงเป็นแบบแยกส่วนโดยเป็นไปเฉพาะตามภารกิจหน้าที่  ท าให้การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่มีประสิทธิภาพ และมีผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ยังคงมีความเสื่อมโทรมลงทั่วประเทศ ดังเช่น การลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ และทรัพยากรน้ า ปริมาณการผลิต
ขยะมูลฝอยต่อคนต่อวันสูงขึ้น การจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกวิธี และเกิดไฟไหม้บ่อขยะบ่อยครั้ง รวมถึง
คุณภาพน้ าในแม่น้ าสายหลักมีคุณภาพเสื่อมโทรมลง เป็นต้น 

 ๒.๘) การจัดท า พัฒนา และปรับปรุงกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่มีการประสานงานและบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าให้
ไม่สามารถออกกฎหมายที่จะน ามาใช้เป็นเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคส่วนอ่ืนที่จะสนับสนุนให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ ในระยะเวลาที่ เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์  อีกทั้งการบังคับใช้กฎหมายยังไม่มี 
ความเข้มงวดเพียงพอ 

 ๒.๙) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยัง 
ไมม่ีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงไมม่ีความครอบคลุม และไม่มีการบูรณาการร่วมกันกับ
ฐานข้อมูลอื่นๆ ท าให้ไม่มีการพัฒนาและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 

 ๒.๑๐) การถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากองค์กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่ นขาดบุ คลากร เครื่องมือ  และความรู้  ความเข้าใจ ในการจัดการและแก้ ไขปัญ หา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น รวมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ให้ 
ความสนใจต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง 

 ๒.๑๑) การจัดโซนนิ่ง การบังคับใช้ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ เพ่ือให้เกิดประโยชน์
ในการจัดวางนโยบาย โครงการ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส าหรับเป็นแนวทางในการสร้างหรือพัฒนาเมือง 
ส่วนของเมือง หรือบริเวณเฉพาะแห่ง ยังด าเนินการไม่ครอบคลุมทั่วประเทศ จึงท าให้เมืองส่วนใหญ่ไม่มี
ความเป็นระเบียบตามลักษณะผังเมือง และการบังคับใช้ผังเมืองไม่มีประสิทธิภาพ 

 ๒.๑๒)  การจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามกรอบโครงสร้างของหน่วยงาน ยังไม่สะท้อน
ถึงความต้องการในการพัฒนาของแต่ละพ้ืนที่ และยังไม่มีการบูรณาการงบประมาณ กิจกรรม บุคลากร และ
เครื่องมือ เพ่ือให้การจัดการและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิผล 
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 ๒.๑๓)  ความเหลื่อมล้ าของสังคมทั้งด้านรายได้ และโอกาสในการเข้าถึงการบริการของ
ภาครัฐ และการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสร้างความขัดแย้งทางสังคม ดังเช่น รายได้ของประชากรโดย
พิจารณาจากค่า สัมประสิทธิ์จีนี ที่รายงานโดย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ พบว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ อยู่ทีร่ะดับ ๐.๔๖๕ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา นับว่าดีขึ้น แต่ค่าสัมประสิทธิ์
จีนีในระดับนี้ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูง (๐.๔ – ๐.๕) (วิภา บุษยบัณฑูร, ๒๕๕๗) หรือการที่ผู้มีรายได้น้อยไม่มี
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมอย่างทั่วถึง และมีการกระจายการถือครองที่ดินไม่เป็นธรรม  

๔.๓  กำรน ำผลจำกกำรวิเครำะห์ SWOT Analysis ไปก ำหนดกลยุทธ ์

ผลจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ TOWS Matrix เ พื่อ น า ม า ใ ช้
เป็นแนวทางในการจัดท ากลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาจุดแข็ง การปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน การเสริมสร้าง
โอกาส และการลดวิกฤตและภัยคุกคาม จากการด าเนินงานภายใต้สถานการณ์ทางการเมือง นโยบายรัฐบาล 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ทั้งภายในประเทศ ภูมิภาค และระหว่าง
ประเทศ ดังนี้ 

๔.๓.๑ กลยุทธ์กำรส่งเสริมและพัฒนำจุดแข็ง 

 ๑) ผลักดันการปฏิ รูปด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม แ ล ะ ส ่ ง เ ส ร ิม
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ และร่วมติดตามประเมินผล
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกสาขา รวมทั้งเร่งแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้
แล้วเสร็จและประกาศใช้โดยเร็ว รวมถึงการขับเคลื่อนแนวทางและมาตรการที่จะน ามาช่วยแก้ไขปัญหา  
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมในระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ และ
ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เป็นต้น  

๒) สร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เพ่ือเตรียมการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมในการรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
พ้ืนที่ชายแดน การเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซียน การเจริญเติบโตของเมือง และการยกฐานะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการก าหนดมาตรการการติดตามตรวจสอบการปล่อยทิ้งของเสีย และการใช้สารเคมีใน
พ้ืนที่อุตสาหกรรมที่เป็นฐานการผลิตสินค้า เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียงและต่อสิ่งแวดล้อม 

๓) สนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อการให้บริการทั่วประเทศ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการของรัฐได้ทั่วถึง และเป็นธรรม และช่วยให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างง่ายและสะดวก 

๔) ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนสัมพันธ์กับสุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมี 
และอาหารที่ผลิตมาจากการเกษตรอินทรีย์ และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  
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๕) สนับสนุนการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในภาคส่วนต่าง  ๆได้แก่ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
และภาคประชาชนที่มีบทบาทส าคัญต่อสังคม เพ่ือให้เกิดการแบ่งปัน เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) และสร้างสรรค์คุณค่าร่วมให้แก่สังคม (Creating 
Shared Value: CSV)  

๖) น าความได้เปรียบจากที่ตั้งตามสภาพภูมิศาสตร์มาช่วยในการวางแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ซึ่งการมีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น มีปริมาณ
น้ าฝนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยเฉลี่ย ๑,๕๗๐ มิลลิเมตรต่อปี คุณภาพดินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เป็นสภาพ 
ทีเ่หมาะแก่การฟ้ืนฟูสภาพป่า และส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ  

๗) น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ เพ่ือ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และส่งเสริมให้มีการผลิตและการบริโภคในวิถี
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นภูมิต้านทานจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือหา
แนวทางการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ หรือตามแนวชายแดน 

๘) สนับสนุนการท างานร่วมกันระหว่างภาคีการพัฒนา  เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์ ฟื้น ฟู 
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม โดยการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ 
การถ่ายทอดการเรียนรู้ร่วมกัน และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

๙) ให้ความส าคัญต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังที่ทุกประเทศได้
มุ่งมั่นต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกกิจกรรม โดยให้ร่วมมือในการผลิตและบริโภคสินค้าและ
บริการที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม (Sustainable Production and Consumption) และสนับสนุน 
การยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐานเดียวกันในระดับภูมิภาค โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  

๑๐) การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ ช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสนับสนุนให้การจัดการสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น จึงเป็นโอกาสที่จะได้รับการถ่ายทอดและ
น ามาประยุกต์ใช้เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

๔.๓.๒ กลยุทธ์กำรปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน  

๑) ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีทิศทางที่
ชัดเจนและต่อเนื่อง พร้อมทั้งผลักดันให้เป็นนโยบายระยะยาว เพ่ือให้รัฐบาลใช้เป็นกรอบทิศทางการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดไว้ในนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และ
ผลักดันให้มีการน าไปปฏิบัติ โดยสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการด าเนินโครงการ พร้อมทั้งส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล 
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๒) พัฒนา และปรับปรุงลักษณะงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้สูงอายุ รวมถึง 
ผู้ที่จะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพเพ่ือมีโอกาสท างานที่ยกระดับสมรรถนะสูงขึ้น โดยเฉพาะงานสีเขียว 
(Green Jobs)  

๓) ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ รวมถึงฝีมือแรงงานในทุกระดับ และทุกกลุ่มอาชีพ ให้
เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่ และสอดคล้องกับความต้องการทั้งในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคบริการ เพ่ือเป็นการเพ่ิมผลิตภาพของแรงงาน  

๔) ส่งเสริมการลงทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือก้าวข้ามจากเทคโนโลยีขั้นกลางสู่
เทคโนโลยีขั้นสูง และเพ่ือให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการผลิต รวมถึงธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ระดับ
ชุมชน เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ของตนเองได้เป็นผลส าเร็จ 

๕) สร้างแรงจูงใจในภาคเอกชน โดยเพ่ิมการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกับสถาบัน 
การศึกษา และหน่วยงานภาครัฐที่มีศักยภาพ ส าหรับน ามาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
มีการจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีที่ได้พัฒนาขึ้น  

๖) สร้างเครือข่ายร่วมกันกับภาคีการพัฒนา เพ่ือการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และสร้าง 
ความตระหนักด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือร่วมกันด าเนินงาน ติดตามผล
การด าเนินงาน เฝ้าระวัง และรายงานการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ 

๗) สนับนุนให้มีการบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้ง
ด้านกิจกรรม งบประมาณ และบุคลากร ในภารกิจที่เกื้อหนุนกัน เพ่ือสร  างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
อย่างเบ็ดเสร็จ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๘) ปรับปรุง และแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่
เกิดขึ้น ตลอดจนให้มีการตรากฎหมายใหม่ที่เป็นประเด็นปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
กฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมถึง 

๙) มีการจัดท าฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายสาขา เพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 

๑๐) ทบทวนและปรับปรุงรูปแบบการถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้มีความเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาแก้ไขประเด็นที่
ยังคงเป็นอุปสรรคต่อการถ่ายโอน เพ่ือให้สามารถถ่ายโอนภารกิจไดส้ าเร็จลุล่วงด้วยดี 

๑๑) มีการจัดสรรที่ดินแก่ผู้ที่ไร้ที่ดินท ากิน ให้สามารถเข้าใช้ประโยชน์เพ่ือการยังชีพ พร้อม
ทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ยากไร้ และไร้ที่ดินท ากินสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคง โดยสนับสนุน 
อย่างครบวงจร เช่น การพัฒนาอาชีพ การเก็บออมในชุมชน และการเป็นสมาชิกของชุมชน เป็นต้น 
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๔.๓.๓ กลยุทธ์กำรเสริมสร้ำงโอกำส 

๑) นโยบายการเมืองระหว่างประเทศ อนุสัญญา พันธกรณี และข้อตกลงระหว่างประเทศ 
ได้น ามาซึ่งการกีดกันทางการค้า จึงเป็นโอกาสที่ประเทศไทยได้ให้ความใส่ใจและความส าคัญต่อการปรับ 
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีการอนุรักษ์มากยิ่งข้ึน หรือเป็นเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)  

๒) ความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคมีความเข้มแข็ง ดังเช่น การรวมกลุ่มเป็น
ประชาคมอาเซียน และกลุ่มภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เป็นต้น ซึ่งท าให้ เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมข้ามแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ปัญหาทรัพยากรน้ า ปัญหา 
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาหมอกควัน และปัญหาการลักลอบค้างาช้าง หรือปัญหาทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ  

๔.๓.๔ กลยุทธ์กำรลดวิกฤตและภัยคุกคำม 

๑) การเข้าร่วมเป็นสมาชิกในองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ รวมถึงการเป็นสมาชิกภายใต้
อนุสัญญา พันธกรณี และข้อตกลงระหว่างประเทศ ควรปฏิบัติให้เป็นตามแนวทางท่ีระเบียบก าหนด รวมทั้ง
สร้างกลไกรองรับ เพ่ือให้มีการเตรียมการและด าเนินการแก้ไขในส่วนทีเ่ป็นอุปสรรคได้อย่างเหมาะสม  

๒) การน าแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้อยู่บนฐานความรู้มากยิ่งขึ้น โดย
พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 
รวมถึงเป็นการเพ่ิมผลิตภาพของแรงงาน  

๓) การพัฒนาการผลิตสินค้าทางการเกษตรของประเทศให้มีคุณภาพและปลอดภัย  
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เพ่ือสร้างมูลค่าการส่งออกที่แตกต่างจาก
การส่งออกสินค้าทางการเกษตรจากภูมิภาคเดียวกัน และมีการพัฒนาต่อยอดสินค้าให้มีความเป็น
เอกลักษณ์ของประเทศ 

๔) เร่งรัดให้มีการจัดท าฐานข้อมูลด้านทรัพยากรชีวภาพ รวมทั้งข้อมูลการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรชีวภาพ ให้ครบถ้วน  
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บทที่ ๕ 

กรอบแนวคิดและทิศทำงของแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

การจัดท ากรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ได้ผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคีการพัฒนาที่ เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับชุมชน ระดับจังหวัด และ
ระดับประเทศ เพื่อน าความเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้มาใช้ประกอบการก าหนดประเด็นส าคัญและ
แนวทางที่คาดว่าจะมีผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในช่วง  
๕ ปีข้างหน้า ที่สามารถตอบสนองกับปัญหา และความต้องการของพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม เป็นธรรมและ
ทั่วถึง ประชาชนมีความตระหนักรู้และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมถึงส่งผลให้เกิดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีทั้งในชุมชนเมืองและ
ชุมชนชนบทอย่างยั่งยืน 

กรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ ได้จัดท าขึ้นโดย
ค านึงถึงประเด็นที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งจากภายนอกและ
ภายในประเทศ ความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศทั้งที่ เป็นนโยบายรัฐบาล แนวทาง 
การปฏิรูปประเทศ และกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) รวมทั้งได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางด้วย เพ่ือให้เกิด
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 

นอกจากนี้ ได้ให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน การสร้างเครือข่ายเพ่ือร่วม 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบูรณาการงานร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ  
ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล 
ทั่วถึง และเป็นธรรม เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน และการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ
การพัฒนาการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยสาระส าคัญของ 
กรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ประกอบด้วย แนวคิด 
หลักการ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดหลัก และประเด็นยุทธศาสตร์ส าคัญที่จะใช้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

๕.๑  แนวคิด 

๕.๑.๑ น้อมน ำพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งทรงมีพระราชด ารัสเมื่อครั้งเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิม 
พระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๑ ดังความตอนหนึ่งว่า 
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“...ทุกวันนี้ ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมูล ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากร
บุคคล ซึ่งเราสามารถน ามาใช้เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ และเสถียรภาพอันถาวรของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี 
ข้อส าคัญเราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรนั้นอย่างฉลาด คือไม่น ามาทุ่มเทใช้ให้สิ้นเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์ หรือได้
ประโยชน์ ไม่คุ้มค่า หากแต่ระมัดระวังใช้ด้วยความประหยัดรอบคอบ ประกอบด้วย ความคิดพิจารณาตาม
หลักวิชา เหตุผล และความถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดแก่ประเทศชาติ ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาว...” 

 ๕.๑.๒ ยึ ดหลั กป รั ชญ ำของเศ รษ ฐกิ จพ อ เพี ยง  (Sufficiency Economy Philosophy)  
เป็นแนวทางหลักในการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
บนแนวทางของความพอประมาณ ความมีเหตุผล และใช้องค์ความรู้ทั้งทางวิชาการ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ป ระกอบ การตั ดสิ น ใจ  โดยค านึ งถึ งความถู กต้ อ งและ เป็ น ธรรม  ในการสร้ างภู มิ คุ้ ม กั น แก่ 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้เป็นแนวคิด เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมในทุกภาคส่วน และทุกระดับ โดยมีแนวคิด  
การพัฒนาที่ยึดคนและชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และวางแนวทางการบริหารจัดการ
ประเทศอยู่ในทางสายกลาง เหมาะสมและมีการบูรณาการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่ผสมผสานกับการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ และสังคม ที่จะน าไปสู่การสร้างสมดุลและการพัฒนาที่
ยั่งยืนของประเทศอย่างแท้จริง 

๕.๒  หลักกำร 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ าเป็นต้องน าหลักการที่ส าคัญมาใช้
ประกอบการก าหนดกรอบแนวคิดและประเด็นยุทธศาสตร์ในระยะ ๕ ปีข้างหน้า ดังนี้ 

๕.๒.๑ กำรพัฒนำที่ยั่งยืน  (Sustainable Development) เป็นหลักการที่ ให้ความส าคัญกับ 
การพัฒนาประเทศอย่างมีดุลยภาพ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องเกื้อกูลและ 
ไมก่่อให้เกิดความขัดแย้งต่อกัน โดยการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีการพัฒนาทีม่ีคุณภาพและแข่งขันได้ จะต้อง
ค านึงถึงขีดจ ากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จ าเป็นต้องสงวน และรักษาไว้ใช้ประโยชน์ได้
อย่างยาวนาน โดยมีการใช้ทรัพยากรทุกชนิดอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพสูงสุด และไม่ส่งผลกระทบต่อ 
ความต้องการของสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งการน าหลักการนี้มาใช้ เพ่ือเสริมการจัดท ากรอบ
แนวคิดและประเด็นยุทธศาสตร์ฯ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับการก าหนดมาตรการและแนวทางที่จะ
น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะต่อไป อีกทั้งท าให้การแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับสภาพสังคมและสถานการณ์ของประเทศ และของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง 
อยู่ตลอดเวลา 
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๕.๒.๒ กำรบริหำรจัดกำรเชิงระบบนิเวศ (Ecosystem Approach) เป็นหลักการจัดการที่
ค านึงถึงควำมสัมพันธ์เชิงระบบหรือองค์รวม (Holistic) เพ่ือการด ารงอยู่ของระบบนิเวศอย่างสมดุล และ
การตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์  เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน โดยมีการบูรณาการด้านการจัดการที่ดิน น้ า และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น 
ให้เกิดความสมดุลทั้งในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และ 
การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งนี้ การบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศเป็นกลยุทธ์ที่
เหมาะส าหรับใช้ในการปรับตัวเพ่ือการจัดการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน มีการแปรเปลี่ยนของระบบ
นิเวศ และการขาดองคค์วามรู้ในการจัดการหรือการขาดความเข้าใจถึงหน้าที่ของระบบนิเวศ  

๕.๒.๓ กำรระวังไว้ก่ อน  (Precautionary Principle) เป็ นหลักการจัดการเชิ งรุกที่ เน้ น 
การป้องกันผลกระทบล่วงหน้ำ โดยการสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีระบบนิเวศที่เปราะบางและพ้ืนที่เสี่ยง และเป็นหลักการพ้ืนฐานที่จะใช้ในนโยบาย 
ด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข ซึ่งมีการค านึงถึงกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงและเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม และควรน ามาใช้เป็นแนวทางในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น  
ในกรณีที่สาเหตุของปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนไม่มีความสัมพันธ์กัน เมื่อน ามาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
ได้ โดยผู้เป็นเจ้าของโครงการด าเนินกิจกรรม ควรเป็นผู้ตรวจพิสูจน์ปัญหาและผลกระทบเหล่านั้นมากกว่า
ให้เป็นหน้าที่ของสาธารณชน ซึ่งขั้นตอนของการระวังไว้ก่อนควรมีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะให้ครบถ้วน 
เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย โดยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ และประชาชนในพ้ืนที่ 
ได้เข้ามามีส่วนร่วม และต้องให้มีการทดลองหาทางเลือกอ่ืนๆ ให้ครอบคลุม และครบถ้วน 

๕.๒.๔ ผู้ก่ อมลพิษ เป็นผู้ จ่ ำย (Polluters Pay Principle: PPP) เป็นหลักการของการน า
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผู้ก่อมลพิษหรือ 
ผู้ก่อความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อ
สุขภาพของมนุษย์ หรือสิ่งแวดล้อม แต่ทั้งนี้ จะต้องมีการพิจารณาด้วยว่ามลพิษใดที่เข้าไปท าลายสิ่งแวดล้อม  
ผู้ก่อมลพิษคือใครและจะต้องจ่ายเงินเป็นจ านวนเท่าใด และใครคือผู้รับเงินที่ผู้จ่ายจ่ายมาให้ ซึ่งประเด็น
ค าถามเหล่านี้ยากต่อการอธิบายให้เกิดความชัดเจนได้ ดังนั้น หลักการนี้จึงมักใช้ในการส่งเสริมวาระการ
ด าเนินงานด้านสิ่ งแวดล้อม (Environmental Agenda) มากกว่าที่จะไปก าหนดให้ ผู้ก่อมลพิษจ่าย
ค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินกิจกรรมนั้นๆ เพราะทุกกิจกรรมของมนุษย์มักจะท าให้
เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม การใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายเพ่ือลดการก่อมลพิษ 
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการฟ้ืนฟู และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม เช่น  
การจัดเก็บภาษีที่สอดคล้องกับกิจกรรมของทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิต เป็นต้น 
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๕.๒.๕ ผู้ได้รับผลประโยชน์ เป็นผู้จ่ำย (Beneficiaries Pay Principle: BPP) เป็นหลักการ 
การส่งเสริมความรับผิดชอบให้ผู้ที่ได้รับประโยชน์เป็นผู้จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ให้บริการด้านระบบนิเวศ 
ทั้งที่อยู่ต้นทาง และปลายทาง โดยการบริการด้านระบบนิเวศหมายความถึง ทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น
สมบัติสาธารณะ และภายใต้หลักการนี้จะต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล มาท าหน้าที่ในการปกป้ อง
ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้น ซึ่งการได้รับประโยชน์ ไม่จ าเป็นต้องเป็นการได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพียง
อย่างเดียว แต่ประโยชน์ที่ได้รับรวมถึงการที่มีอากาศสะอาดบริสุทธิ์ และการมีแหล่งทัศนียภาพที่สวยงาม 
โดยผู้ใดก็ตามที่มีส่วนช่วยดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้น 

๕.๒.๖  ควำมเป็นหุ้นส่วนของรัฐ-เอกชน (Public-Private Partnership: PPP) เป็นหลักการ 
ที่ใช้สร้ำงกำรร่วมรับผิดชอบ และควรน ามาใช้ควบคู่กับหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย เพื่อส่งเสริมให้
ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนและมีบทบาทในการจัดการสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งเป็นหลักการการด าเนิน
โครงการแบบการบริการต่อสาธารณะให้เกิดความส าเร็จ และเกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมระหว่างรัฐและภาคส่วนอ่ืนที่ไม่ใช่ของรัฐ รูปแบบของหลักการนี้จะเป็นลักษณะของการ 
เป็นหุ้นส่วนด้านการเงิน การก่อสร้าง และการด าเนินโครงการร่วมกัน เช่น การจัดท าเครือข่ายการขนส่ง
สาธารณะ สวนสาธารณะ และศูนย์เรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งการเป็น
หุ้นส่วนทางการเงินในการด าเนินโครงการภายใต้หลักการนี้ จะช่วยให้การด าเนินโครงการส าเร็จได้เร็วขึ้น 
และมีความเป็นไปได้ ในส่วนของภาคเอกชนซึ่งจะรวมถึงหุ้นส่วนจากท้องถิ่นหรือองค์กรระหว่างประเทศ  
ที่มีความเชี่ยวชาญเชิงเทคนิค หรือด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับโครงการก็ได้ หรืออาจเป็นองค์กรพัฒนา
เอกชน องค์กรจากภาคชุมชนที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง และได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการ 

๕.๒.๗ ธรรมำภิบำล (Good Governance) เป็นหลักการการบริหารจัดการที่ดี สามารถน าไปใช้ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้หมายถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้อง 
ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การปราศจาก 
การแทรกแซงจากองค์กรภายนอก ทั้งนี้ ธรรมาภิบาลนอกจากเป็นหลักการที่ช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้
มีศักยภาพและประสิทธิภาพแล้ว ยังท าให้บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องมีความศรัทธาและเชื่อมั่นในองค์กรนั้นๆ 
และท าให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลมี ๖ ประการคือ (๑) หลักนิติ
ธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ และ  
(๖) หลักความคุ้มคา่  

๕.๒.๘ กำรขยำยควำมรับผิดชอบแก่ผู้ ผลิต (Extended Producer Responsibility: EPR)  
เป็นหลักการเพ่ิมขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ผลิตให้ครอบคลุมในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือให้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตและส่งผลให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น หลักการขยายความรับผิดชอบ
แก่ผู้ผลิตจะก าหนดตั้ งแต่การรับคืน การรีไซเคิล และการก าจัดซากผลิตภัณฑ์  เพ่ือให้ผู้ผลิตเกิด 
ความตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งด้านบวกและด้านลบในแต่ละช่วงของการผลิตสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ และให้ความส าคัญกับการจัดการภายหลังการขายหรือใช้งาน รวมทั้งมุ่งเน้นให้ผู้ผลิตมี 
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การปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ผลิตภัณฑ์ 
มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการจัดการซากผลิตภัณฑ์ การเก็บรวบรวม 
การใช้ซ้ า การบ าบัด การก าจัด การน ากลับมาใช้ใหม่ และให้มีการน ามารีไซเคิลได้หลายรอบ ด้วยการเพิ่ม
หน้าที่ให้ผู้ผลิตมีการเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์ทั้งเก่าและใหม่ได้ครอบคลุมและทั่วถึง โดยให้มีการจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  

๕.๒.๙ กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ (Resource Decoupling/Resource Efficiency) 
เป็นหลักการลดอัตราการใช้ทรัพยากรต่อหน่วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเป็นการลดการใช้ปริมาณทรัพยากร
ในส่วนของวัสดุ พลังงาน น้ า และทรัพยากรดิน ที่จะต้องน าไปใช้ในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เป็นไป
ในระดับปกติ ส่งผลให้เกิดการเพ่ิมผลิตภาพการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และปริมาณการเกิด
มลพิษโดยรวมจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกล่าวลดลง  

 ๕.๒.๑๐ สิทธิมนุษยชน (Human Right) เป็นหลักการที่ค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของ
ความเป็นมนุษย์ที่ติดตัวทุกคนมาตั้งแต่เกิด เป็นสากล ไม่สามารถถ่ายโอนและแยกเป็นส่วนๆ ได้ว่าสิทธิใด
ส าคัญกว่าสิทธิใด มีความเสมอภาค เป็นธรรมและห้ ามเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะแตกต่างกันทางเชื้อชาติ  
ชาติก าเนิด ศาสนา วัฒนธรรม ภาษา วิถีชีวิต เพศ รูปลักษณ์ อายุ และสติปัญญา หรือมีความไม่เท่าเทียมกัน
ในฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมมากน้อยเพียงใดก็ตาม โดยรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่างๆ ได้ปกป้อง คุ้มครอง
ประชาชนตามหลักสิทธิมนุษยชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
สิทธิและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สิทธิในการที่จะด ารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ สิทธิในการได้ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิในการได้รับทราบ
ข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สิทธิในการได้รับชดใช้
ค่าเสียหายหรือค่าทดแทนจากรัฐ ในกรณีที่ได้รับความเสียหายจากภยันตรายที่เกิดจากการแพร่กระจายของ
มลพิษหรือภาวะมลพิษ สิทธิในการร้องเรียนกล่าวโทษผู้กระท าผิดต่อเจ้าพนักงาน หากพบเห็นการกระท า
ใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิทธิในการฟ้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกระดับให้ด าเนินการตามหน้าที่ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ดังนั้น การด าเนินงานของหน่วยงานรัฐจึงควรให้ความส าคัญกับหลักการของสิทธิมนุษยชนในการเข้าถึงการใช้
ประโยชน์ และหน้าที่ในการปกป้อง คุ้มครอง อนุรักษ์ และสงวนไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
เพ่ือเป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อทั้งคนรุ่นปัจจุบัน และรักษาไว้ให้แก่คนรุ่นในอนาคตที่จะได้เข้าถึงสิทธิดังกล่าว
ด้วยอันจะน ามาซึ่งความผาสุกในชีวิตที่เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไป 

 หลักการที่ส าคัญข้างต้น ได้น ามาใช้ประกอบการก าหนดกรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพ่ือส่งเสริมให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศมีทิศทางที่เหมาะสมกับบริบทต่างๆ ของประเทศ และได้น ามาใช้เป็นกรอบในการ
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ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กรอบตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการ ดังสรุปใน 
รูปที่ ๕-๑ และรายละเอียดในล าดับถัดไป 
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รปูที่ ๕-๑ แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กรอบตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ และมาตรการแนวทางการปฏิบัติภายใตก้รอบแนวคิดและ
ทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
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๕.๓  วิสัยทัศน์  

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และมุ่งสู่
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๕.๔  พันธกิจ 

ประเทศไทยมีการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือให้มี 
การใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า สมดุล และเป็นธรรม รวมทั้งสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการให้มีคุณภาพที่ดี  
บนพื้นฐานการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๕.๕  เป้ำประสงค์ 

 ๕.๕.๑ ส่งเสริมให้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู
และใช้ประโยชน์อย่างสมดุล เป็นธรรม และเกิดความมั่นคง 

 ๕.๕.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าทั้งภาคการผลิตและภาคการบริโภค รวมถึง
ส่งเสริมให้เกิดสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

 ๕.๕.๓ สร้างสิ่ งแวดล้อมให้มีการจัดการคุณภาพที่ดี  ได้รับการป้องกัน บ าบัด ฟ้ืนฟู และส่งเสริม 
การถ่ายทอดสิ่งแวดล้อมที่ดีสู่รุ่นต่อไป 

 ๕.๕.๔ สร้างศักยภาพเพ่ือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ รวมถึงส่งเสริม
ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกับต่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและโลก 

๕.๖  กรอบตัวชีว้ัด 

กรอบตัวชี้วัดของกรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔ มี
ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ดังนี้  

 ๕.๖.๑ ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ที่ ๑  ส่งเสริมให้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์อย่างสมดุล เป็นธรรม และเกิดความมั่นคง 

๑) มีแผนที่แนวเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวน และข้อมูลการถือครองที่ดินของรัฐครอบคลุมทั้ง
ประเทศ 

๒) พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ป่าชายเลน และพ้ืนที่คุ้มครองระบบนิเวศที่ส าคัญได้รับการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟู และท าให้มีพ้ืนที่ป่าเพ่ิมมากขึ้น 

๓) มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน และ
สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอ่ืนได้ 
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๔) จ านวนพ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดการฟ้ืนฟูทรัพยากรดินเพ่ิมขึ้น 

๕) มีกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในทุกระดับ เพ่ือให้มีการจัดการทรัพยากรน้ าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  

๖) ประชากรสามารถเข้าถึงน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคตามความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานในการ
ประกอบอาชีพเพ่ือการผลิตและการอุตสาหกรรม  

๗) มีกฎหมายการบริหารจัดการน้ า เพ่ือจัดการปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และการจัดสรรน้ า  

๘) มีการลดอัตราการสูญเสียชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น และแหล่งที่อยู่อาศัย
ตามธรรมชาติ 

๙) จ านวนหมู่บ้านและชุมชน ที่ได้เข้ามาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๐) สถิติการเกิดไฟป่าโดยฝีมือของมนุษย์และการเผาซากเศษผลิตผลการเกษตรลดลง พ้ืนที่ป่าไม้ 
รวมถึงพ้ืนที่ที่มีซากเศษผลิตผลการเกษตรถูกเผาลดน้อยลง และจ านวนวันที่ค่าฝุ่นละออง 
ในอากาศเกินค่ามาตรฐานน้อยลง 

๑๑) มีกระบวนการยุติธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๒) จ านวนแหล่งธรณีวิทยาที่ส าคัญได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่ง
ท่องเที่ยว    

๕.๖.๒ ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ที่ ๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และ
ส่งเสริมสังคมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑) สัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของประเทศเพ่ิมขึ้น 

๒) สัดส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยวัสดุต่อหน่วยลดลง (Energy Intensity)  

๓) ปริมาณการน าเข้าปุ๋ยเคมีและสารเคมีก าจัดแมลงและศัตรูพืชลดน้อยลง  และพ้ืนที่ท า
การเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น 

๔) จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพ่ิมขึ้น และจ านวนโรงงานที่ผ่านเกณฑ์อุตสาหกรรม
สีเขียวในระดับ ๓-๕ เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ต่อปี 

๕.๖.๓ ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ที่ ๓ สร้างสิ่งแวดล้อมให้มีการจัดการคุณภาพที่ดี ได้รับการป้องกัน 
บ าบัด ฟื้นฟู และส่งเสริมการถ่ายทอดสิ่งแวดล้อมท่ีดีสู่รุ่นต่อไป 

๑) คุณภาพแม่น้ าสายหลักทั่วประเทศดีขึ้น  

๒) คุณภาพอากาศมีจ านวนวันที่ค่าฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมขึ้น และมีจ านวนพ้ืนที่ที่
ถูกเผาน้อยลง 
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๓) มีการแยกขยะจากครัวเรือน หรือต้นทางมากขึ้น และสามารถน าขยะกลับไปใช้ประโยชน์
ใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ และปริมาณขยะที่เกิดขึ้นต่อคนต่อวันลดลง รวมถึงมีการใช้
ประโยชน์จากขยะเพ่ือน ามาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือผลิตพลังงานเพ่ิมขึ้น 

๔) จ านวนผู้ประกอบการมีการจัดการซากผลิตภัณฑ์ในสัดส่วนเพิ่มขึ้น  

๕) ของเสียอันตรายชุมชนมีการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ิมขึ้น 

 ๕.๖.๔ ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ที่ ๔ สร้างศักยภาพเพ่ือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยธรรมชาติ รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกับต่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาค
และโลก 

๑) การด าเนินงานการลดก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ ๗-๒๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อเทียบเคียงกับ
กรณปีกติ ที่ใช้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ในภาคขนส่งและพลังงาน 

๒) มีกลไกการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้า ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยธรรมชาติครบทุกพ้ืนที่ 

๓) ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมและความตกลงทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมมีการน าไปใช้ในการเจรจา  

๔) ขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาและการปฏิบัติตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศ ได้รับการพัฒนา 

๕.๗  กรอบแนวคิดและทิศทำงของแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

กรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ ประกอบด้วย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์คือ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และส่งเสริมสังคม
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการป้องกัน บ าบัดและฟ้ืนฟู 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 
และส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑  กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงสมดุลและเป็นธรรม  

ให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยค านึงถึงขีดจ ากัด
และศักยภาพในการฟ้ืนตัวของระบบนิเวศธรรมชาติ เพ่ือรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิด
ความสมดุลและเป็นธรรม สามารถกระจายการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง 



- ๙๐ - 

เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส เพ่ือลดข้อขัดแย้ง ลดความเหลื่อมล้ าของสังคม รวมทั้ง
ผลักดันให้มีการปรับปรุง พัฒนาและจัดท ากฎหมายที่จะน ามาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
มีการกระจายอ านาจ และสร้างความเป็นหุ้นส่วน มีกระบวนการยุติธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่เน้นการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิผล มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีมาตรฐานเดียวกัน 
เชื่ อม โยงกันทั้ งประเทศ ตลอดจนการใช้ เทคโน โลยีส ารสน เทศทางภู มิ ศาสตร์ เพ่ื อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิผล โดยมี ๒ กลยุทธ์ที่ส าคัญคือ กลยุทธ์ที่ ๑.๑ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและเป็นธรรม และกลยุทธ์ที่ ๑.๒ การมี 
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืน ซ่ึงแต่ละสาขาทรัพยากรมีแนวทางส าคัญ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติเพื่อกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์อย่ำงสมดุล
และเป็นธรรม  

ทรัพยำกรป่ำไม้ 

๑) เพ่ิมประสิทธิภาพการน านโยบายการก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ ามาเป็นกรอบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ และน าเครื่องมือต่างๆ มาใช้ประกอบการจัดการให้สอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ลุ่มน้ าอย่างเคร่งครัด เพ่ืออนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้และรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศลุ่มน้ า 

๒) ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่ป่าที่เป็นลักษณะกลุ่มป่าหรือผืนป่า (Forest Complex) ท าให้เกิด
ผืนป่าขนาดใหญ่เชื่อมต่อเนื่องกัน เพ่ือรักษาสมดุลระบบนิเวศพื้นที่ป่ า ไม้  พร้อมก าหนดแนวกันชนพื้นที่
ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติให้ชัดเจน เพ่ือป้องกันการบุกรุกท าลายป่า โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน 

๓) ป้องกันการบุกรุกท าลายป่า โดยด าเนินการตามแผนปฏิบัติการพ้ืนที่เป้าหมายป้องกันและ
ปราบปรามการลักลอบบุกรุกป่า (AO: Area of Operation) เพ่ือก าหนดแนวทางการป้องกันและปราบปราม 
การบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม ้

๔) ส่งเสริมการฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าไม้และพ้ืนที่แนวกันชน รวมถึงส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขต
เมืองและชุมชน พร้อมสนับสนุนการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด าริ โดยเฉพาะการปลูกป่า โดยไม่ต้องปลูก
ตามหลักการฟ้ืนฟูป่าตามธรรมชาติ (Natural Reforestation) และการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง 

๕) ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูง หรือมีระบบตัดฟันยาวที่ถูกต้องตามกฎหมาย และ
มาตรการระบบการจัดการป่าไม้แบบยั่งยืน ส าหรับพ้ืนที่นอกเขตพ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ของเอกชน โดยให้
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ ควบคู่กับส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือระบุแหล่งก าเนิดของไม้ เพ่ือป้องกันการ
ลักลอบน าไม้ออกจากป่า โดยเฉพาะลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA Fingerprint) และการระบุชนิดของต้นไม้โดยใช้
คลื่นวิทยุ (Radio Frequency Identification: RFID) 
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๖) ให้สิทธิชุมชนในการใช้ประโยชน์จากป่า โดยค านึงถึงความเปราะบาง ขีดจ ากัด และศักยภาพใน
การฟ้ืนตัวของระบบนิเวศ เพื่อให้ชุมชนมีความรู้สึกหวงแหน เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และมีการปลูกป่า
เพ่ิมข้ึน ตามหลักการผู้ได้รับประโยชน์จากป่าเป็นผู้ที่ดูแลป่า 

๗) บูรณาการงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ และงานด้านการใช้ที่ดินทั้งในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน เพ่ือลดกิจกรรมที่ท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้ ดิน น้ า และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ โดยเฉพาะนโยบายที่ขัดแย้งกัน ได้แก่ การให้สินเชื่อหรือให้เงิน
กู้ยืม การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย หรือสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง และเครื่องจักรอุปกรณ์ ที่จะน าไปใช้
ในการบุกรุกพ้ืนที่ป่า พ้ืนที่สาธารณะ และการสร้างการปนเปื้อนสารเคมีในธรรมชาติ รวมถึงการเผาในที่โล่ง 

๘) เร่งจัดท าฐานข้อมูล และก าหนดแนวเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย และ
ป่าเศรษฐกิจ ให้ชัดเจน และถูกต้องตามกฎหมาย ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมติดประกาศที่แสดงแนวเขตป่า
แต่ละประเภทให้ประชาชนรับทราบ เพ่ือลดข้อขัดแย้ง และเป็นการป้องกันมิให้มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าของรัฐ 

๙) ปรับปรุง แก้ไข และผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะ (ร่าง) 
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. .... (ร่าง) พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... (ร่าง) พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. .... 
(ร่าง) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. .... (ร่าง) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....  และ (ร่าง) 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า พ.ศ. .... ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว 

๑๐) สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุกท าลายป่าและเผาป่า โดยใช้ข้อมูล
ภาพถ่ายดาวเทียมหลายช่วงเวลา ก าหนดพ้ืนที่เสี่ยงต่อการบุกรุกป่า และตรวจหาต าแหน่งจุดความร้อน เพ่ือ
ตรวจสอบความเสี่ยงการเผาป่า รวมถึงตรวจสอบความร้อนและแห้งแล้งของพ้ืนที่เสี่ยง จากปัจจัยสภาพพ้ืนที่ 
ต้นไม้ แหล่งน้ า และสถิติไฟไหม้ในอดีต และผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือก าหนดพื้นที่เสี่ยงต่อ
การเกิดไฟป่า 

ทรัพยำกรดินและท่ีดิน 

๑๑) เร่งรัดการฟ้ืนฟูและปรับปรุงดินที่มีปัญหาและเสื่อมโทรมให้มีคุณภาพที่ดี  เพ่ือคืนความ 

อุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน และให้ประชาชนสามารถน าพ้ืนที่มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพของดิน 
โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน 

๑๒) ส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีในพ้ืนที่สูงและพ้ืนที่ต้นน้ า ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท าการเกษตร
อินทรีย์ และการใช้มาตรการการอนุรักษ์ดินและน้ า เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

๑๓) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ที่ดินท ากินของเกษตรกร และการจัดที่ดินให้ชุมชนในรูปแปลงรวมตาม
สภาพพ้ืนที่และตามเขตการปกครอง โดยมิให้กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่ม
หรือชุมชน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข โดยให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอ านาจตามกฎหมายของประเภทที่ดิน
ก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนบูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรที่
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ได้รับการจัดที่ดิน และมีการตรวจสอบคุณสมบัติการถือครองที่ดินเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันการซื้อ-
ขายเปลี่ยนมือ 

๑๔) ส่งเสริมการพัฒนาที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้มีการน ากลับมาใช้ประโยชน์ รวมถึงการปกป้องที่
สาธารณะประโยชน์ เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินและทรัพยากรดินอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๕) พัฒนาเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการที่ดิน โดยเฉพาะกฎหมาย โครงสร้าง และองค์กรที่
ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายที่ดินในภาพรวม และกลไกการแปลงนโยบายไปสู่ การปฏิบัติให้มีเอกภาพ และมี
ประสิทธิภาพ 

๑๖) ปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการที่ดิน ที่ค านึงถึงความสมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม และผลักดันให้มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง รวมถึงสนับสนุนการออกกฎหมายที่ให้ประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ แต่ไม่สามารถเรียกร้องให้รัฐออกเอกสารสิทธิ โดยเฉพาะการออกโฉนด
ที่ดินในภายหลัง 

๑๗) สนับสนุนการใช้เครื่องมือเศรษฐศาสตร์และแรงจูงใจ เพ่ือให้มีการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็น
ธรรม โดยเฉพาะการก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และการจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า 
เพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และป้องกันการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสม 

๑๘) ก าหนดมาตรการและแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน ให้สอดคล้องกับศักยภาพ
ของพ้ืนที่ตามระบบนิเวศและความสมดุลทางธรรมชาติ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

๑๙) จัดท าฐานข้อมูลแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับ และปรับข้อมูลแนวเขตที่ดินของ
รัฐให้มีกฎหมายรองรับ และสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการถือครองที่ดินของเอกชน เพ่ือให้เป็นระบบมาตรฐาน
เดียวกัน  

๒๐) พัฒนาระบบโครงข่ายข้อมูลด้านที่ดินและทรัพยากรดิน และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
ด้านศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ด้านพ้ืนที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ ด้านเศรษฐกิจและสังคม ให้มีความทันสมัย
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นศูนย์รวบรวม จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ 

๒๑) สนับสนุนการใช้เครื่องมือและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินของคนต่างชาติอย่างเคร่งครัด 
โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมาย การพัฒนาฐานข้อมูลการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ และเครือข่าย  
การตรวจสอบ โดยองค์กรภาคประชาชน เพ่ือสร้างความยั่งยืนกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๒๒) สร้างกระบวนการติดตาม ตรวจสอบสาธารณะในการป้องกัน แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานให้สังคมได้รับทราบและตรวจสอบได้ 

 

 



- ๙๓ - 

ทรัพยำกรน้ ำ 

๒๓) อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ า และแหล่งน้ าธรรมชาติ ให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ าอย่างเต็มศักยภาพ
ของพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณน้ า ชะลอน้ า และลดปริมาณน้ าหลาก รวมถึงเป็นแหล่งน้ าของชุมชน
ส าหรับใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง และบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝน 

๒๔) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาพ้ืนที่แหล่งน้ าธรรมชาติ แหล่งน้ าที่มีอยู่เดิม และล าน้ าที่ตื้นเขิน โดย
ปรับปรุงทางระบายน้ า และขจัดสิ่งกีดขวางในคูคลอง ที่ค านึงถึงผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
ของแหล่งน้ า รวมถึงปรับปรุงคันกั้นน้ า ฝายทดน้ า และประตูระบายน้ า ให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ า โดย
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

๒๕) ส ารวจ และพัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพและเหมาะสมในการกักเก็บน้ าผิวดิน ให้เป็นพ้ืนที่แก้มลิง 
ส าหรับไว้ใช้ในการอุปโภคและบริโภค โดยใช้พ้ืนที่สาธารณะของชุมชนเพ่ือเป็นแหล่งน้ าชุมชน และเป็นการ
รองรับน้ าส าหรับป้องกันน้ าท่วม 

๒๖) ส่งเสริมและพัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการในทุกระดับ โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณะกรรมการลุ่มน้ า และการจัดท าแผนการบริหารจัดการ  
ลุ่มน้ า เพ่ือก าหนดนโยบายและกติกาการจัดสรรน้ าต้นทุนและระบบชลประทานให้เหมาะสม และสอดคล้อง
กับศักยภาพของลุ่มน้ า รวมถึงก ากับดูแล ติดตามประเมินผล และการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒๗) เร่งผลักดันให้มีพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า เพ่ือเป็นกฎหมายในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง 
และการจัดสรรน้ าให้มีประสิทธิภาพ และปรับปรุงพระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. .... เพ่ือให้มีการพัฒนา 
แหล่งน้ าบาดาลส าหรับประชาชนในเขตทุรกันดารและยากจน รวมถึงแก้ไขปัญหา อุปสรรคของหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการควบคุมการสูบและเจาะน้ าบาดาลในเขตห้ามสูบน้ าบาดาล 

๒๘) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า โดยพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลางและขนาดเล็ก 
แหล่งน้ าในไร่นา และแหล่งน้ าบาดาล รวมทั้งขยายพ้ืนที่ชลประทานให้ครอบคลุมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ พร้อมทั้ง
ปรับปรุงและพัฒนาระบบชลประทานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถจัดสรรน้ าส าหรับภาคชุมชน  
ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการอย่างเพียงพอ 

๒๙) สนับสนุนการศึกษาวิจัย เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้น้ าของประชากรใน
ลุ่มน้ าให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการ และชุมชน และเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าในแต่ละกิจกรรม โดยผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๓๐) สนับสนุนระบบผันน้ า ระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ าภายใน ระหว่างลุ่มน้ า และระหว่างประเทศ เพ่ือ
น ามาพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนที่อุตสาหกรรมใหม่ โดยค านึงถึงความเหมาะสม
ด้านอุทกวิทยา สภาพภูมิศาสตร์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 



- ๙๔ - 

ทรัพยำกรธรณี 

๓๑) สงวนรักษาทรัพยากรแร่ที่มีศักยภาพและเป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญของภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้
มีการใช้ประโยชน์ในระยะยาว และสร้างความมั่นคงแก่ประเทศในอนาคต 

๓๒) เร่งรัดส ารวจและประเมินแหล่งธรณีวิทยา และซากดึกด าบรรพ์ของประเทศ เพ่ือการอนุรักษ์ และ
พัฒนาให้เป็นแหล่งอุทยานธรณี แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

๓๓) พัฒนาและก าหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบ และแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมในเขต
เศรษฐกิจแร่ให้ชัดเจน และติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ส าหรับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบ 
การด าเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๓๔) เร่งรัดส ารวจและจัดท าเขตศักยภาพแร่ และเขตเศรษฐกิจแร่ทั้งประเทศให้แล้วเสร็จ เพ่ือก าหนด
มาตรการการอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ โดยให้มีการน าทรัพยากรแร่มาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมและจ าเป็น 
รวมถึงเตรียมความพร้อมของพ้ืนที่  ตลอดจนมีแนวทางการฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์พ้ืนที่ภายหลังการท า 
เหมืองแร่ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นธรรม และการพัฒนาทรัพยากรแร่มีความยั่งยืน 

๓๕) พัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรแร่ และมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับข้อมูลด้านอ่ืนๆ โดยเฉพาะ 
ด้านสุขภาพ รวมถึงสร้างช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล และให้มีการรายงานผลการติดตาม ประเมินผล 
การด าเนินงานในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่อย่างคุ้มค่า โดยสนับสนุนให้สาธารณชน  
มีส่วนร่วม ตลอดจนพัฒนาให้เป็นศูนย์ข้อมูลกลางที่มีความทันสมัย สะดวกต่อการเข้าถึง และให้บริการไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ 

๓๖) สร้างกลไกเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนในการติดตาม ตรวจสอบ และดูแล
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการท าเหมืองแร่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรแร่ โดยค านึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนจากการพัฒนาทรัพยากรแร่ 

๓๗) พัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ เพ่ือก ากับ ควบคุมการบริหารจัดการเหมืองแร่
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชน 
รวมถึงเร่งสร้างมาตรการก ากับ ดูแลและชดเชยค่าเสียหาย ตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายอย่างเป็นธรรม 

๓๘) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีการท าเหมืองแร่
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และการสร้างมูลค่าเพ่ิมในผลิตภัณฑ์ท่ีใช้แร่เป็นวัตถุดิบ ควบคู่กับการสนับสนุนและจูงใจให้
ใช้วัสดุทดแทนแร่ 

 

 



- ๙๕ - 

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

๓๙) อนุรักษ์พ้ืนที่ป่าไม้ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง รวมทั้งชนิดพันธุ์สัตว์และพืชเฉพาะถิ่น สัตว์
และพืชหายากและใกล้สูญพันธุ์  ให้ เป็นฐานทรัพยากรที่มั่นคง ควบคู่กับลดภัยคุกคามการสูญเสีย 
ความหลากหลายทางชีวภาพ และพันธุกรรมของพืชและสัตว์จากการบุกรุกพ้ืนที่ป่า เพ่ือด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆรวมถึง
การเบิกป่าเพ่ือปลูกพืชเชิงเดี่ยว 

๔๐) อนุรักษ์พันธุกรรมในรูปแบบธนาคารพันธุกรรม โดยให้ความส าคัญกับพันธุกรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่า
ต่อระบบนิเวศ และ/หรือมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรวบรวมเชื้อพันธุ์
และองค์ความรู้ส าหรับใช้ประโยชน์ในอนาคต และคงความหลากหลายทางพันธุกรรม 

๔๑) พัฒนากลไกในการอนุรักษ์ พ้ืนที่ที่มีความส าคัญ  พ้ืนที่ เสี่ยงต่อการถูกคุกคาม และพ้ืนที่ที่ มี 
ความเปราะบางเชิงนิเวศ เพ่ือลดอัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ และด าเนินการฟ้ืนฟูระบบ
นิเวศทีเ่สื่อมโทรมให้สามารถด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการให้บริการของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

๔๒) พัฒนากลไก และกฎระเบียบในการปกป้อง คุ้มครอง และฟ้ืนฟูชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น และชนิดพันธุ์ 
ที่ถูกคุกคามตามทะเบียนชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย เพ่ือคงความหลากหลายทางชีวภาพของ 
ชนิดพันธุ์ ความสมบูรณ์และการให้บริการของระบบนิเวศ 

๔๓) ส่งเสริมมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาและบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับการครอบครองและการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าให้ครอบคลุมกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อป้องกันการคุกคาม
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

๔๔) พัฒนากฎระเบียบ และมาตรการในการก ากับดูแลสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม และการคุ้มครอง
ความปลอดภัยทางชีวภาพจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ เพ่ือป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย 
เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงผลกระทบข้ามพรมแดน 

๔๕) ปรับปรุงกฎระเบียบ และกลไกในการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถเข้าถึงการใช้ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียม 
เป็นธรรม และยั่งยืน พร้อมทั้งก าหนดมาตรการการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม 

๔๖) ศึกษา ส ารวจ และวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศที่มีความส าคัญ ทั้งในและ
นอกพ้ืนที่คุ้มครอง รวมถึงพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และพ้ืนที่วิกฤตทางความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ เพ่ือพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพให้ได้มาตรฐาน สะดวกต่อ
การเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ 
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๔๗) พัฒนางานวิจัย องค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จาก 
ฐานทรัพยากรชีวภาพ โดยอาศัยองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่  รวมถึง 
การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการให้บริการของระบบนิเวศต่างๆ 

๔๘) ส่งเสริมการพัฒนาและการใช้แนวคิดผู้ ได้รับผลประโยชน์ เป็นผู้ จ่าย (Beneficiaries Pay 
Principle: BPP) โดยเฉพาะอย่างยิ่ งแนวคิด การเก็บค่าบริการเชิ งนิ เวศ (Payment for Ecosystem 
Services: PES) ในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อจ่ายค่าตอบแทนคุณค่าระบบนิเวศและ
การบริการของระบบนิเวศ และเพ่ือให้เกิดการคุ้มครองระบบนิเวศท่ีมีความส าคัญอย่างเป็นรูปธรรม 

ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง 

๔๙) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ป่าชายเลน ปะการัง หญ้าทะเล และ
ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง เพ่ือการอนุรักษ์พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตทางทะเล และ
คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีคุณค่า 

๕๐) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลให้คงความสมบูรณ์ และให้เป็นแนวกันชนธรรมชาติ
ระหว่างบกและทะเล รวมถึงป้องกันและลดความเสื่อมโทรมของหาดทราย หาดหิน และหาดเลน เพ่ือคงไว้ซึ่ง
คุณค่าทางระบบนิเวศวิทยา และความสวยงาม 

๕๑) อนุรักษ์สภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลและเกาะ เพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิต
ของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยควบคุม ดูแลการบริหาร และพัฒนาการท่องเที่ยวมิให้เกิดผลเสียหายต่อบริเวณ
ชายฝั่งทะเลและทรัพยากรชายฝั่งทะเลทุกประเภท และรักษาฟ้ืนฟูชายหาด ตลอดจนจัดระเบียบชายหาดให้
สอดคล้องกับหลักการผังเมือง 

๕๒) เพ่ิมพ้ืนที่อนุรักษ์และคุ้มครองระบบนิเวศที่ส าคัญ ควบคู่กับยกเลิกโครงการที่ท าลายระบบนิเวศ
และแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยบริเวณชายฝั่ง เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณชายฝั่งให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพของพ้ืนที ่

๕๓) สนับสนุนมาตรการที่เข้มงวด และการบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการใช้ประโยชน์ใน
พ้ืนที่ป่าชายเลนที่ผิดกฎหมาย และให้มีการคุ้มครองพ้ืนที่ปากแม่น้ าที่ส าคัญ เพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน 

๕๔) ก าหนดเขต และหลักเกณฑ์การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณชายฝั่งทะเล ที่ใต้น้ าทะเล และ
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ให้สอดคล้องกับศักยภาพในการรองรับ เพ่ือป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และ
ลดข้อขัดแย้งในการด าเนินกิจกรรมในพื้นท่ี 

๕๕) ปรับปรุงกฎหมาย และก าหนดแนวเขตอนุรักษ์ป่าชายเลนให้ชัดเจน ตลอดแนวชายฝั่ งทะเล
ทั้ งฝั่งอันดามันและอ่าวไทย รวมทั้งจัดท าแผนที่แนวเขตให้ชัดเจน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ป่าชายเลนให้เป็นระบบและต่อเนื่อง 
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๕๖) ส่งเสริมการประเมินทรัพยากรประมง (Fisheries Stock Assessment) และสร้างเสริมเศรษฐกิจ 
สีน้ าเงิน (Blue Economy) เพ่ือใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับศักยภาพ รวมทั้งจ ากัดและ
ยกเลิกเครื่องมือประมงที่ท าลายล้างและผิดกฎหมาย การท าประมงที่ค านึงถึงความสมดุลของทรัพยากรสัตว์น้ า 
และระบบนิเวศ โดยสอดคล้องกับหลักการการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๕๗) ก าหนดและจ าแนกเขตพ้ืนที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ตามระดับความรุนแรงและ 
ความเร่งด่วนของปัญหา หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต เพ่ือใช้ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดการก่อสร้างที่ส่งผลให้
เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง 

๕๘) สนับสนุนการพัฒนางานศึกษาวิจัยที่ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เช่น มลพิษ
ทางทะเล การกัดเซาะชายฝั่งทะเล ศักยภาพในการรองรับแหล่งท่องเที่ยวของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
และการเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ กำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติให้เกิดควำมยั่งยืน 

กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร 

๑) เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล รักษา ติดตาม และตรวจสอบการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น โดยเฉพาะภาคเอกชน องค์กร
พัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน กลุ่มอาสาสมัคร สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนา 

๒) พัฒนาแนวทางการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่ง เสริมกระบวนการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม 

๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท าและบังคับใช้มาตรการการประกาศเขตพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดท าแผนฟ้ืนฟูโดยการมีส่วนร่วม เพ่ือเป็นกลไกสนับสนุนให้การประกาศเขต พ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบรรลุผลส าเร็จ 

๔) สนับสนุนบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงชายฝั่ง รวมถึงเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง
ให้ร่วมด าเนินกิจกรรม เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและพ้ืนที่อ่าว โดยเฉพาะการเฝ้าระวัง
การท าประมงที่ผิดกฎหมายในเขตการท าประมงพ้ืนบ้าน การถ่ายทอดความรู้การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
ให้แก่สมาชิก และการใช้ระบบชะลอคลื่นที่เลียนแบบธรรมชาติให้เหมาะสมกับลักษณะของพ้ืนที่และวิถีชีวิตชุมชน 

๕) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทาง 
การบริหารจัดการ และบ ารุงรักษา เพ่ือคุ้มครองแหล่งอันควรอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา และพัฒนาให้เป็น  
แหล่งเรียนรู้ และ/หรือแหล่งท่องเที่ยวทางธรทางธรณีวิทยา รวมถึงอุทยานธรณีวิทยา และเพ่ือประโยชน์  
ด้านการศึกษา ค้นคว้า และการวิจัย รวมทั้งเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่น 
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กำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรจัดกำร 

๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคส่วนต่างๆ ในการบริหารจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยมีการเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะของเครือข่ายในการบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน รวมถึง  
การขยายเครือข่ายความร่วมมือเพ่ิมข้ึน 

๗) จัดตั้งกลไกระดับชุมชน เพ่ือพัฒนาชุมชนโดยรอบพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ให้เป็นชุมชนเชิงนิเวศ มีวิถีการ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนและพ่ึงตนเองได้ โดยสร้างแรงจูงใจแก่ชุมชนที่ รักษาวิถีชีวิต
เชิงอนุรักษ์ และส่งเสริมให้มีรายได้จากการรักษาระบบนิเวศ โดยเฉพาะการจ่ายค่าตอบแทนคุณค่าระบบนิเวศ 
หรือการจ่ายค่าตอบแทนให้กับชุมชนหรือผู้ที่ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ (Payment for Ecosystem 
Services: PES) 

๘) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาการมีส่วนร่วมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณ และสามารถน างบประมาณ
ที่ได้จากการระดมทุนมาจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ 

๙) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี และเพ่ิมขีดความสามารถให้กับหน่วยงานท้องถิ่นระดับต าบล เพ่ือ
เป็นหน่วยงานเครือข่ายในการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่ เกี่ยวข้อง การเฝ้าระวัง และป้องกันผลกระทบ  
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ อันเกิดจากปัญหาการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 

๑๐) เสริมศักยภาพของสื่อมวลชนด้านสิ่งแวดล้อม ให้มีการสื่อสารสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีการจัดการอย่างสร้างสรรค์และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 

๑๑) พัฒนากระบวนการติดตามโครงการที่ด าเนินงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ และ
ภาคประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให้มีการประเมินผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึง
ให้เกิดการจัดการที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง และเกิดความต่อเนื่อง 

๑๒) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลไก เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในกระบวนการยุติธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 

กำรเสริมสร้ำงควำมรู้และควำมตระหนักด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ 

๑๓) สร้างความตระหนักและให้ความรู้เกี่ยวกับความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยให้มี
ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเสริมสร้างความตระหนักของความหลากหลายทางชีวภาพ
ในทุกภาคส่วน รวมทั้งกระบวนการที่จะน าไปสู่การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน 
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๑๔) สนับสนุนการจัดการเรียน การสอนหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education) ทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติอย่างสร้างสรรค์ 

๑๕) ประชาสัมพันธ์ และอบรมให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น ได้  
รับทราบถึงกฎหมายและสิทธิของตนเองในการดูแลและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น เพ่ือให้
เกิดความตระหนักถึงบทบาทในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

๑๖) สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นเป็นกลไกการพัฒนา โดยให้ได้รับความรู้
เรื่องสิทธิและเสรีภาพ เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาของชุมชน ตลอดจนร่วมรับผลประโยชน์และผลกระทบ เพ่ือให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วม
กระบวนการ รู้ เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง และเพ่ือให้ เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  และชุมชนเกิด 
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

๑๗) จัดท าแผนที่ขอบเขตชั้นคุณภาพลุ่มน้ าและแนวทางการใช้ที่ดิน ตามลักษณะชั้นคุณภาพลุ่มน้ าให้
สอดคล้องกับข้อเสนอมาตรการที่ก าหนดไว้ พร้อมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ ความเข้าใจแก่
หน่วยงาน ประชาชน และองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์พ้ืนที่ต้นน้ า
โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 

๑๘) ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนได้ทราบในวงกว้าง ถึงกระบวนการจัด
ระเบียบการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังผ่านสื่อต่างๆ เพ่ือ
ป้องกันการบุกรุกพ้ืนทีป่่าสงวนแห่งชาติ 

กำรเสริมสร้ำงเครือข่ำยเพื่อกำรจัดกำร 

๑๙) สนับสนุนการเสริมสร้างเครือข่ายนักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายทางวิชาการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้มีการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ 

๒๐) ส่งเสริมบทบาทของเครือข่ายประชาชน ชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน และกลุ่มอาสาสมัคร ในการ
ให้ความร่วมมือต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการไม่เผาป่าหรือเผาเศษวัสดุทางการเกษตร  
การติดตาม เฝ้าระวังพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า และเฝ้าระวังการบุกรุกพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒  เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงคุ้มค่ำ และส่งเสริม
สังคมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

มุ่งเน้นให้ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และ
ลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยให้ความส าคัญทั้งต่อการส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และต่อการส่งเสริมการใช้
พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีการผลิตและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่ ง ได้แบ่งออกเป็น  
๓ สาขาหลัก ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม และสาขาการท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งต่อ 
การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน เพ่ือให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค การปรับปรุงกฎ ระเบียบ และมาตรการ และการพัฒนากระบวนการผลิต การบริโภคสินค้า และ 
การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี  ๓ กลยุทธ์ที่
ส าคัญคือ  กลยุทธ์ที่ ๒.๑ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๒.๒ การส่งเสริมการผลิต
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกลยุทธ์ที่ ๒.๓ การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพ 
อย่างยั่งยืน ซ่ึงแต่ละด้านมีแนวทางส าคัญ ดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ ๒.๑  กำรส่งเสริมกำรบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑) ให้ความรู้แกทุ่กภาคส่วนเพ่ือให้เกิดความตระหนัก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมถึงค่านิยมการใช้
ชีวิตประจ าวันในการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนการใช้สินค้าที่ติดฉลาก
สิ่งแวดล้อม ฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์ ฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานหรือทรัพยากรของสินค้า  
ฉลากแสดงการปล่อยก๊าซคาร์บอนออกสู่บรรยากาศ โรงแรมใบไม้เขียว  แหล่งท่องเที่ยวที่มีการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และภาชนะหรือวัสดุหรือถุงพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ  และไม่ เป็น
สารตกค้างหรือเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 

๒) รณรงค ์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ให้ประชาชนด ารงชีวิตอย่างพอเพียง และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นกิจวัตรประจ าวัน โดยจัดซื้อ จัดหาสินค้าอย่างพอดี และมีทางเลือกในการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง 
เข้าใจง่าย และสามารถตัดสินใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม จนเกิดเป็นจิตส านึกสาธารณะได้ในที่สุด 

๓) สนับสนุนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้านสิ่งแวดล้อม และเพ่ิมนวัตกรรมการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือสร้างความตระหนักและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวิธีการใช้สื่อ  เพ่ือให้สามารถ
สื่อสารผ่านช่องทางใหม่ๆ ไดต้รงกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่วงวัย 

๔) ผลักดันหรือปรับปรุงระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐ 
เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง เป็นหน่วยขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โดยรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงรัฐวิสาหกิจ เอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน อย่างกว้างขวาง  
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๕) ปรับเปลี่ยนมาตรการทางการคลัง รวมถึงผลักดันการบริหารจัดการงบประมาณของประเทศ เพ่ือ
สร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการก่อมลพิษ 

๖) สนับสนุนการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอาคาร
สีเขียว ระบบขนส่งมวลชน ระบบสาธารณูปโภคด้านพลังงาน น้ า การจัดการของเสีย และการสุขาภิบาลอ่ืนๆ 
ที่เอ้ือต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ า รวมทั้งส่งเสริมการใช้บริการ
และการบริโภคระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานเหล่านั้น เพ่ือก่อให้เกิดสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๗) ผลักดันมาตรการทางภาษีที่เกี่ยวข้องที่สนับสนุนการพัฒนา หรือยกระดับเทคโนโลยีการผลิตที่
สะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ  

๘) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการศึกษาวิจัยในภาคเอกชน และส่งเสริม
ความร่วมมือให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และ
หน่วยงานวิจัยต่างๆ อย่างจริงจัง เพ่ือลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และสามารถน าเทคโนโลยีที่ได้
พัฒนามาเพิ่มผลิตภาพในการผลิตของประเทศ 

กำรส่งเสริมพลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๙) สนับสนุนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน โดยให้ความส าคัญต่อการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน
ทดแทน พลังงานหมุนเวียนที่สะอาด และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ า รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนระดับ
ครัวเรือน อาคารทั่วไป ชุมชน บริษัทเอกชน และสถานที่ราชการ ติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 

๑๐) ส่งเสริมการผลิตพลังงานชีวภาพในระดับชุมชนอย่างครบวงจร โดยสนับสนุนเงินทุนส าหรับ 
การผลิตและจ าหน่ายพลังงานชีวภาพของชุมชน การปลูกพืชพลังงานของชุมชน เพ่ือผลิตเป็นพลังงานของ
ชุมชนกระจายอยู่ในทุกพ้ืนที่ตามประเภทของพืชและความเหมาะสมกับพ้ืนที่ รวมทั้งจัดให้มีเทคโนโลยี 
การผลิตพลังงานชีวภาพในระดับชุมชน และกลไกทางการตลาด เพ่ือรับซื้อพลังงานชีวภาพจากชุมชน 
ตลอดจนปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเป็นอุปสรรคต่อการผลิตพลังงานชีวภาพในระดับชุมชน 

๑๑) สร้างกลไกระบบการรวบรวม ขนส่ง และแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มีต้นทุนต่ า โดยเฉพาะ
ลานรับซื้อและแปรรูปปาล์ม หรือวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรประเภทอ่ืนๆ รวมถึงการน าของเสียหรือวัสดุ
เหลือใช้ก ลับ ม า แปรรูปเป็นพลังงาน เพ่ือให้มีการน าวัสดุเหลือทิ้ง ของเสีย และวัสดุเหลือใช้ กลับมาใช้
ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า 

๑๒) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานที่สะอาด รวมถึงอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีที่ใช้พลังงานในอาคาร การคมนาคม เกษตร และอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก  



- ๑๐๒ - 

กลยุทธ์ที่ ๒.๒  กำรส่งเสริมกำรผลิตและบริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กำรเกษตร 

๑) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร ลดและเลิกการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่มีพิษร้ายแรงต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการสารเคมีและซากบรรจุ
ภัณฑ์ในภาคการเกษตรให้ถูกวิธีอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง ตลอดจนควบคุมสื่อโฆษณาสารเคมีที่มีพิษร้ายแรง  

๒) สนับสนุนวิถีการด าเนินชีวิตและภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเกี่ยวกับการท างานในภาคการเกษตร  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือเพ่ิมโอกาสการท างานที่เหมาะสมกับวัย และเป็นการสร้างบทบาทของผู้สูงอายุ 
ในการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การถ่ายทอดความรู้ และการสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นแก่คนรุ่นหลัง 

๓) สนับสนุนให้มีการออกระเบียบการจัดตั้งกองทุน เพ่ือการเยียวยา และชดเชย รวมทั้งสนับสนุน 
การผลิตสารเคมีทางการเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๔) สนับสนุนแหล่งทุนและกลไกทางการตลาด เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปรับ เป ลี ่ย น รูป แบ บ  
การท าการเกษตรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น โดยเฉพาะการจัดหาแหล่งทุนเพ่ือ
สนับสนุนการลงทุนด้านเกษตรอินทรีย์ และการสร้างกลไกทางการตลาดรองรับการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

๕) พัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับมาตรฐานความปลอดภัย โดย
สนับสนุนให้มีการรับรองสินค้าที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ  

๖) ส่งเสริมการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือการเกษตรที่ เหมาะสมกับชนิดของดินและความต้องการ
สารอาหารของพืชแต่ละชนิด เพ่ือลดการใช้ปุ๋ยเคมี และได้ผลผลิตอย่างเหมาะสม รวมทั้งรณรงค์ให้ความรู้
เกี่ยวกับการปลอดการเผาในพ้ืนที่เกษตรกรรม การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อไถกลบเศษซากพืช และ
การใช้วัสดุอินทรีย์ 

๗)  สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา และจัดท าพ้ืนที่ต้นแบบ เพ่ือสาธิตการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะวิธีปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และการเกษตรอินทรีย์ 

อุตสำหกรรม 

๘) สร้างแรงจูงใจโดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้ได้
มาตรฐานในการจัดการมลพิษ และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร เพ่ือให้เกิดการลงทุนในการปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมถึงแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยเฉพาะ
การเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวและด าเนินโครงการ จนได้รับการรับรองในระดับที่ ๕ (ให้ผู้บริโภค
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ GIM) และการสร้างสรรค์คุณค่าร่วมให้แก่สังคม  



- ๑๐๓ - 

๙) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจของตนเองในชุมชนให้เกิดความยั่งยืน ด้วย
การมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการสร้างสรรค์คุณค่าเพ่ิมร่วมกันให้กับสังคม 

๑๐) สนับสนุนการแบ่งปันการบริการ เครื่องมือ และทรัพยากรส่วนเกินที่เกิดจากการผลิตระหว่าง 
กลุ่มอุตสาหกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและลดต้นทุนการผลิต และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุน
การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้เป็นรูปธรรม โดยเชื่อมโยงกับการประเมินสิ่งแวดล้อมในระดับ
ยุทธศาสตร์ การวางผังเมือง และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม  

๑๑) ผลักดันการใช้ และยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมให้เป็นสากล ส าหรับการจัดการองค์กร หรือ
สถานประกอบการ โดยเฉพาะ ISO ๑๔๐๐๐ ส าหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ และขนาดกลางที่มีศักยภาพ 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ รวมทั้งช่วยสนับสนุนการยกระดับการจัดการของ
ผู้ประกอบการรายย่อย  

๑๒) สร้างกลไกในการพัฒนาแนวทางหรือวิธีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสินค้า  องค์กร 
และผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยให้ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในเวทีโลก โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์ 
ความเป็นเลิศในการประเมินวัฏจักรชีวิตบนฐานความยั่งยืน และการจัดตั้งคณะกรรมการด้านนโยบาย  และ
คณะกรรมการด้านเทคนิคท่ีเกี่ยวกับการประเมินวัฏจักรชีวิต  

๑๓) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคการผลิตและบริการ โดยสนับสนุนการลดการใช้พลังงาน 
หรือให้มีการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสนับสนุนให้มีการผลิต
พลังงานที่ใช้พลังงานทดแทน  

๑๔) เร่งจัดท าบัญชีผลกระทบสิ่งแวดล้อมรายสินค้า โดยให้มีการประเมินตลอดวัฏจักรชีวิต และจัดท า
ฐานข้อมูลการประเมินวัฏจักรชีวิตของประเทศที่ถูกต้อง ครอบคลุม และสอดคล้องตามมาตรฐานสากล รวมถึงให้มี
การก าหนดมาตรการรายสินค้าแก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะปริมาณการปล่อยคาร์บอน ปริมาณการใช้น้ า และฟุตพริ้นท์
สิ่งแวดล้อม   

๑๕) พัฒนาฐานข้อมูลการประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ภาคการผลิต การขนส่ง และการบริโภคสินค้า 
เพ่ือน าไปสู่การก าหนดมาตรฐาน ฟุตพริ้นท์สิ่งแวดล้อม ฉลากคาร์บอน และการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและปล่อยคาร์บอนต่ า  

๑๖) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีที่สะอาด รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรใน
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือสนับสนุนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กำรท่องเที่ยว 

๑๗) พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการทั้งภาคการท่องเที่ยวและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 
เชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงชุมชนที่มีการจัดท าแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร และ
เชิงศิลปวัฒนธรรม  



- ๑๐๔ - 

๑๘) พัฒนาและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมถึงการท่องเที่ยวและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และลดปริมาณการปล่อยคาร์บอน โดยสร้างแรงจูงใจในภาคการท่องเที่ยวและบริการให้มีการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปล่อยมลพิษ และลดการใช้วัสดุและสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้มี
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ โดยเฉพาะการจัดท ามาตรฐาน การออกใบรับรองและ
ให้สิทธิพิเศษส าหรับผู้ประกอบการทั้งภาคการท่องเที่ยวและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเชิงอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๙) พัฒนาและรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และแหล่งที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน เพ่ือ
ผลักดันให้ได้การรับรองมาตรฐานในระดับภูมิภาคอาเซียน จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ พร้อมทั้งมี
มาตรการจูงใจแก่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ และการบรรจุรายชื่อไว้ในหมวด
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๒๐) พัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะระบบการจัดการขยะมูลฝอย และ
บ าบัดน้ าเสียชุมชน เส้นทางการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการจัดท าทางจักรยาน ระบบน้ าดื่มหรือ
น้ าประปาในแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งก าหนดปริมาณนักท่องเที่ยวในบางฤดูกาลให้เหมาะสมกับศักยภาพของ
แหล่งท่องเที่ยว ที่เจ้าของแหล่งท่องเที่ยวหรือคนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผน จัดการ และรับประโยชน์  

๒๑) ศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในทุกด้าน เพ่ือก าหนดแนวทางการรองรับจ านวนนักท่องเที่ยว
ในปริมาณที่เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนก าหนดแนวทางการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสภาพและศักยภาพของพ้ืนที่ 

กลยุทธ์ที่ ๒.๓ กำรพัฒนำเศรษฐกิจบนฐำนทรัพยำกรชีวภำพอย่ำงย่ังยืน 

๑) สร้างความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือให้เกิดความตระหนัก และเห็นความส าคัญต่อการร่วมอนุรักษ์ 
คุ้มครอง และดูแลทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการได้รับผลประโยชน์ แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงชุมชน และอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 

๒) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่สร้างมูลค่าเพ่ิม และพัฒนาเศรษฐกิจ
บนความหลากหลายทางชีวภาพอย่างรู้คุณค่า เพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ด้วยการบริหาร
จัดการโดยชุมชนที่ผสมผสานองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่ผลิตจากทรัพยากรชีวภาพ การจัดการทรัพยากรชีวภาพเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การเกษตรแบบ
ผสมผสานที่ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และการท าวนเกษตรแบบสวนบ้าน 

๓) สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่จากฐานทรัพยากรชีวภาพ โดยสนับสนุน
การจับคู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่ใช้ทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมในการสร้างการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ มีการจัดการอย่างเป็นระบบ และมีการพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการ  
ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ โดยมีกลไกก ากับการพัฒนาธุรกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ ควบคู่ไปกับ 
การอนุรักษ ์ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับกำรป้องกัน บ ำบัดและฟื้นฟู  

มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ณ แหล่งก าเนิด ลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นใน
ทุกขั้นตอน สนับสนุนการน ากลับมาใช้ใหม่ และมีระบบการจัดการแบบรวมศูนย์ในการจัดการของเสียที่เกิดขึ้น เพ่ือลด
ปัญหาการสะสมจนเกิดเป็นแหล่งมลพิษ รวมถึงเพ่ิมความรับผิดชอบของผู้ผลิตให้มีบทบาทในการจัดการผลิตภัณฑ์ของ
ตนเองและซากผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นอย่างครบวงจร  และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการ ดูแลและ
รักษาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดี โดยสิ่งแวดล้อมจะต้องได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีการบ าบัด และฟ้ืนฟู
อย่างถูกหลักวิธี เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมี ๓ กลยุทธ์
ที่ส าคัญคือ กลยุทธ์ที่ ๓.๑ การป้องกัน ลด และขจัดมลพิษ กลยุทธ์ที่ ๓.๒ การเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบ และกลยุทธ์ที่ ๓.๓ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมือง และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ซึ่งแต่ละด้านมี 
แนวทางส าคัญ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ ๓.๑  กำรป้องกัน ลด และขจัดมลพิษ 

กำรพัฒนำเครื่องมือกลไกกำรบริหำรจัดกำร 

๑) ผลักดันให้มีการน าเครื่องมือและกลไกทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้าง
แรงจูงใจในการลดการปล่อยมลพิษ ณ แหล่งก าเนิด โดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษ การเก็บ
ค่าธรรมเนียมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ก่อมลพิษสูง การเรียกเก็บเงินค่ามัดจ า-คืนเงิน บรรจุภัณฑ์ต่างๆ และส่งเสริม
หลักการ ๓ Rs (Reduce, Recycle, Reuse) โดยให้มีการน ามาประยุกต์ใช้และปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
ทั่วประเทศ 

๒) เร่งผลักดันการจัดท ากฎระเบียบการจัดการขยะมูลฝอย โดยเฉพาะ ร่าง กฎกระทรวงว่าด้วย
สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... ร่าง กฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ 
การเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. .... ร่าง พระราชบัญญัติการบริหารจัดการขยะแห่งชาติ  
พ.ศ. .... ร่าง พระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อ่ืน 
พ.ศ. .... และ ร่าง พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

๓) ก าหนดให้มีการจัดท ารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environment 
Assessment: SEA) ส าหรับการพัฒนาโครงการบนพ้ืนที่ขนาดใหญ่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือการพัฒนา
โครงการหลายโครงการในระยะเวลาเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน และมีผลกระทบสะสม ก่อนตัดสินใจด าเนิน
โครงการ โดยร่วมกันก าหนดประเภทของแผนหรือยุทธศาสตร์รายสาขาที่มีความส าคัญและส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมสูง เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ และจัดวางผังเมืองให้เหมาะสม รวมถึงก าหนดให้มีการประเมินผล
กระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพ่ือปกป้องคุ้มครองสิทธิและสุขภาพของประชาชนที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการพัฒนาที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม  
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๔) พัฒนาการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มี 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุม และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ
เพ่ือให้สามารถน ามาก าหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
รวมทั้งให้การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมถูกต้องและรวดเร็ว เพ่ือเป็นการสร้างเสริม
กลไกการบังคับใช้และติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลักดันให้หน่วยงาน
รับผิดชอบมีการก ากับและติดตามการด าเนินการให้ เป็นไปตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ตลอดจนสนับสนุน 
การกระจายอ านาจให้แก่จังหวัดที่มีศักยภาพในการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
ส่ง เสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

๕) พัฒนาฐานข้อมูลด้านสารเคมีส าหรับใช้ในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ภาคการศึกษาหรือ 
การศึกษาวิจัย รวมถึงภาคอ่ืน อย่างเป็นระบบ และให้มีความเชื่อมโยงกันตั้งแต่กระบวนการผลิต น าเข้า กักเก็บ 
จ าหน่าย ขนย้าย และก าจัด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  

กำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน และของเสียอันตรำย 

๖) ปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกให้แก่นักเรียน นักศึกษาในโรงเรียนและสถานศึกษา 
โดยเพ่ิมกิจกรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติประสบความส าเร็จ 
อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการจัดการขยะ รวมทั้งพัฒนาครู อาจารย์ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการถ่ายทอด
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนการสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ ครอบครัว และชุมชน 

๗) สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักแก่ประชาชน และชุมชนในพ้ืนที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนให้มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์ รวมถึงองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นที่ได้ร่วมน าขยะมูลฝอย หรือของเสียไปก าจัดในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่รับก าจัด  
ได้เข้าใจถึงหลักการบริหารจัดการ วิธีการหรือมาตรการทางเลือกที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะน ามาใช้ 
โดยเฉพาะการจัดเก็บค่าธรรมเนียม และระบบการคัดแยกขยะ อย่างต่อเนื่อง 

๘) ผลักดันการลดปริมาณขยะจากต้นทาง โดยสนับสนุนให้งดหรือเลิกการใช้กล่องโฟม ถุงพลาสติก 
หรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ยาก และให้มีการพัฒนากลไกทางภาษี รวมถึงพัฒนาพลาสติกชีวภาพ หรือวัสดุ อื่น
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
ตลอดจนให้มีการขยายผลพ้ืนที่ที่ประสบความส าเร็จในการลดปริมาณขยะจากต้นทาง ไปยังพ้ืนที่อ่ืนที่มีความพร้อม 
โดยให้ครอบคลุมทั่วประเทศ  

๙) ส่งเสริมการลงทุนแก่ภาคเอกชนทั้งทางตรงและทางอ้อมที่มีการผลิตสินค้าจากพลาสติกชีวภาพ 
เพ่ือสนับสนุนให้มีการใช้พลาสติกชีวภาพอย่างเป็นรูปธรรม และลดการใช้พลาสติกจากปิโตรเคมี โดยปรับปรุง 
แก้ไขกฎหมายและนโยบาย รวมถึงสนับสนุนมาตรการทางภาษี โดยลดหย่อนภาษีให้แก่ผู้ประกอบการที่ผลิต
สินค้าจากพลาสติกชีวภาพ เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจ 
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๑๐) เร่งรัดแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน เพ่ือให้มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยส่ง เส ริม ให้มี  
การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้มีการน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด และเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม
ในสถานที่ก าจัดในพื้นที่วิกฤติ รวมทั้งผลักดันกฎหมายการลดและน าของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ 

๑๑) สนับสนุนร้านรับซื้อของเก่าที่มีการคัดแยกขยะ และได้รับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ โดยมี
สถานที่จัดเก็บที่ได้มาตรฐาน มีการขนส่งที่ปลอดภัย และการประกอบกิจการไม่ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของ
คนงาน สิ่งแวดล้อม หรือชุมชนข้างเคียง รวมถึงได้รับการตรวจสอบและติดตามโดยหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
อย่างสม่ าเสมอ 

๑๒) พัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชน
มาร่วมลงทุนและด าเนินงานในการแปลงขยะผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า และให้มีการจัดการอย่างเป็นระบบ ครบวงจร 
ส่วนขยะที่ไม่สามารถก าจัดได้ ควรสนับสนุนให้มีการศึกษาวิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงส่งเสริมให้
ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และประชาชน มีความเข้าใจในการคัดแยกขยะที่มีคุณภาพเหมาะกับ
การเผา ให้พลังงานสูง และเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการที่รับภาระในการเผาขยะ 

๑๓) เพ่ิมศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยสนับสนุนให้มี
ระบบการจัดการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพ้ืนที่และศักยภาพในการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม เพ่ือให้มีงบประมาณเพียงพอ
ในการเดินระบบ และบ ารุงรักษาระบบได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดให้มีบุคลากรที่มีความช านาญหรือร่วมมือกับ
ภาคเอกชน และนักวิชาการ ให้การสนับสนุนในการเดินระบบ และบ ารุงรักษาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ตลอดอายุการใช้งาน  

๑๔) ให้ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายสินค้า สนับสนุนผู้ประกอบการที่มีการคัดแยกซากผลิตภัณฑ์ ซากบรรจุภัณฑ์ 
และของเสียอันตรายชุมชน และมีการจัดการที่ถูกวิธี รวมทั้งไม่เป็นอันตรายต่อสุขอนามัยของผู้คัดแยก ไม่เป็น
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการน าทรัพยากรกลับมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า  

๑๕) เพ่ิ ม ความรั บ ผิ ดชอบ ให้ แก่ ผู้ ผ ลิ ต  (Extended Producer Responsibility) ในการจั ดการ 
ซากผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ การผลิต และการรวบรวมซากผลิตภัณฑ์ รวมถึง
สถานที่จัดเก็บ และการขนส่ง ไปจนถึงการจัดการอย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าตลอดวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ 

๑๖) พัฒนาและปรับปรุงให้มีระบบการจัดการของเสียอันตรายชุมชน มีการออกมาตรการในการ
ป้องกันและควบคุมคุณภาพสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอายุ
การใช้งานสั้นและเกิดมลพิษ เข้ามาจ าหน่ายและใช้งานภายในประเทศ โดยส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เพ่ือจัดการ
ซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกวิธี พร้อมสนับสนุนให้ผู้ผลิตมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการ
ซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้เกิดการจัดการที่ยั่งยืน รวมทั้งผลักดันให้เกิดการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตรายชุมชนจากประเทศผู้ผลิต 
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๑๗) ติดตามและเฝ้าระวัง เพ่ือป้องกันมิให้มีการลักลอบทิ้งของเสียและสารอันตราย กากอุตสาหกรรมและ
ขยะติดเชื้อในสิ่งแวดล้อมทั้งบนบกและในทะเล รวมถึงการลักลอบน าเข้าสารอันตรายมาใช้ในกิจการที่ผิด
วัตถุประสงค์ การรั่วไหล และการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงที่อาจ
ได้รับอันตรายจากสารเคมี โดยพัฒนาระบบการติดฉลาก ระบบติดตามข้อมูลด้านสารอันตรายให้แก่ผู้น าเข้า 
ผู้ผลิต และผู้บริโภคที่เป็นมาตรฐานสากล รวมทั้งสร้างเครือข่ายประชาชนในการเฝ้าระวังในพื้นที่  

๑๘) ติดตาม และตรวจสอบการให้บริการการจัดการของเสียและสารอันตราย กากอุตสาหกรรม และ 
ขยะติดเชื้อในสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานและมาตรการที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด  

๑๙) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับขยะที่คัดแยกและไม่สามารถก าจัดได้ ขยะอันตราย  
สารอันตราย ให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ใหม่อย่างคุ้มค่า หรือให้มีการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการ รวมถึง
การวิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนกล่องโฟม และถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยาก โดยเฉพาะการน าพลาสติก
ชีวภาพมาใช้ประโยชน์ซ้ าหลายครั้งอย่างคุ้มค่า และมีการจัดการอย่างเหมาะสม 

กำรจัดกำรน้ ำเสีย 

๒๐) สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักด้านการจัดการน้ าเสียให้แก่ประชาชน และผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนให้มีระบบการจัดการน้ าเสีย  
มีการจัดการน้ าเสียให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยส่งเสริมการจัดการน้ าเสียตามแนวพระราชด าริที่ใช้วิธี  
ทางธรรมชาติ 

๒๑) สร้างพลังของประชาชน ด้วยการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งก าเนิดน้ าเสียออกสู่สาธารณะ รวมถึง
แหล่งก าเนิดมลพิษที่มีจุดปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม เพ่ือกดดันการด าเนินการจัดการน้ าเสียให้ได้ 
ตามมาตรฐานทีก่ าหนด 

๒๒) ผลักดันให้มีการน าเครื่องมือและกลไกทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้าง
แรงจูงใจในการลดการปล่อยมลพิษ ณ แหล่งก าเนิด โดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษ และการเก็บ
ค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย 

๒๓) ส่งเสริมให้อาคารบ้านเรือน ร้านอาหาร และอาคารต่างๆ มีการติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียขนาดเล็ก 
หรือมีการติดตั้งถังดักไขมัน รวมถึงควบคุมอาคารขนาดใหญ่ให้มีการติดตั้งและเดินระบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือให้
สามารถบ าบัดน้ าเสียได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด  

๒๔) เสริมสร้างศักยภาพให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบรวบรวมน้ าเสียครอบคลุมพ้ืนที่ที่มี 
ความจ าเป็น และมีระบบบ าบัดน้ าเสียที่เหมาะสมกับศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงเร่งให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือให้มีงบประมาณเพียงพอในการเดินและ
บ ารุงรักษาระบบได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดให้มีบุคลากรที่มีความช านาญหรือร่วมมือกับภาคเอกชน และนักวิชาการ 
ให้การสนับสนุนในการเดินระบบและบ ารุงรักษาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดอายุการใช้งาน 
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๒๕) ควบคุม และก ากับแหล่งก าเนิดน้ าเสียให้อยู่ในระดับที่ไม่เกินมาตรฐานที่ก าหนด ทั้ งแหล่งก า เนิด
ที่ทราบจุดปล่อยชัดเจน และบริหารจัดการแหล่งก าเนิดที่ไม่มีจุดปล่อยที่ชัดเจน รวมทั้งค านึงถึงค่ามลพิษสะสม
รวม และมีการศึกษาเปรียบเทียบกับศักยภาพการรองรับมลพิษของพ้ืนที่ เพ่ือก าหนดมาตรการในการลด
มลพิษและพัฒนามาตรฐานการปล่อยมลพิษที่เหมาะสม 

๒๖) ส่งเสริมบทบาทของเอกชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ าเสีย โดยเฉพาะระบบรวบรวมและ 
ระบบบ าบัดน้ าเสีย รวมถึงการจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือให้การบริหารจัดการน้ าเสียมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการที่สนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนของภาครัฐและเอกชน 

๒๗) ส่งเสริมการผลิตพลังงานจากน้ าเสีย โดยรวบรวมน้ าเสียที่มีความเข้มข้นสูง จากชุมชนที่มีประชากร
หนาแน่นและมีพ้ืนที่จ ากัด หรือชุมชนตามเกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ หรือร้านอาหาร และภัตตาคาร 
รวมทั้งของเสียจากส้วม เพ่ือลดการระบายของเสียลงสู่แหล่งน้ า และลดการระบายก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ  

๒๘) ส่งเสริมให้มีการน าน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัด และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด มาใช้
ประโยชน์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับชนิดหรือประเภทของกิจกรรม เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรน้ าให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและมีความปลอดภัย 

๒๙) เร่งรัดหาแนวทางในการพัฒนากลไกและระบบการติดตาม ตรวจสอบแหล่งก าเนิดน้ าเสีย รวมถึง
แหล่งก าเนิดมลพิษทุกประเภท โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมมีการรายงานผลที่
รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ของปัญหา เพ่ือให้มีการจัดการปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที 

กำรจัดกำรคุณภำพอำกำศและเสียง 

๓๐) ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการก ากับ ควบคุม โดยรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้
ปลอดการเผาในพื้นที่ชุมชนและเกษตรกรรมอย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือจากภาคเอกชน องค์กรพัฒนา
เอกชน ชุมชน และประชาชนในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ โดยไม่ให้มีการเผา ตลอดจนส่งเสริมให้น าเศษวัสดุ
เหลือใช้จากภาคเกษตรกรรมมาท าปุ๋ยอินทรีย์ 

๓๑) สนับสนุนการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตยานพาหนะใหม่ให้ ได้มาตรฐาน  
มีอัตราการระบายมลพิษทางอากาศต่ า ปลอดมลพิษ ใช้เชื้อเพลิงที่สะอาด และใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า รวมทั้ง
พัฒนาการตรวจสภาพยานพาหนะที่มีการใช้งาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการระบายมลพิษอย่างเคร่งครัด 
ตลอดจนส่งเสริมให้ได้รับการบ ารุงรักษาอย่างเหมาะสม และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓๒) ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย และค่ามาตรฐานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และสภาพปัญหา
คุณภาพอากาศของแต่ละพ้ืนที่ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่คุณภาพอากาศอยู่ในขั้นวิกฤต และมีปัญหาหมอกควัน 
รวมถึงการบงัคับใช้กฎหมายควบคุมคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิดจากยานพาหนะและสถานประกอบการให้
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างเข้มงวด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมมาตรการ
ห้ามมิให้มีการเผาในพื้นท่ีชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม เพ่ือป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศท่ีจะเกิดขึ้น 
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๓๓) จัดท า พัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลมลพิษจากยานพาหนะด้านคุณภาพอากาศและเสียง ระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีการบูรณาการร่วมกันในการติดตาม ตรวจสอบ และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการให้
มีคุณภาพอากาศและเสียงส าหรับยานพาหนะและบริเวณพ้ืนที่ที่มีปัญหา 

กลยุทธ์ที่ ๓.๒ กำรเยียวยำช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 

๑) ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์มลพิษในพ้ืนที่วิกฤติที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเปิดเผย
ข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องผ่านทุกช่องทาง โดยเฉพาะมลสารที่ก่อให้เกิดผลกระทบและ 
ความเสี่ยงต่อสุขภาพ  

๒) สร้างกลไกการเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบฉุกเฉิน รวมถึงการเยียวยาในระยะสั้น และระยะยาว 
โดยจัดตั้งระบบกองทุนฉุกเฉิน เพ่ือชดเชยค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องแก่ผู้ได้รับผลกระทบ 
ร่วมกับการศึกษาและก าหนดใช้มาตรการทางการคลังที่เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักการผู้ก่อ
มลพิษเป็นผู้จ่าย รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สามารถเรียกเก็บค่าเสียหายจากผู้ประกอบการ เพ่ือ
รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ในระยะยาว ถึงแม้โครงการจะสิ้นสุดลงไปแล้ว 

๓) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่วิกฤติที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ความส าคัญกับพ้ืนที่ 
ที่ปนเปื้อนมลพิษ และเขตควบคุมมลพิษ ซึ่งอาจด าเนินเป็นโครงการน าร่อง หรือจัดท าแผนปฏิบัติการร่วม
ระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ เพ่ือระดมทรัพยากรในการเร่งแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ และมีการ
บังคับใช้กฎหมายร่วมด้วยอย่างจริงจัง เพ่ือสร้างมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติที่ดี 

๔) พัฒนากระบวนการยุติธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การพิสูจน์ความเสียหาย การปรับปรุ งแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
และพัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูล พร้อมข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา รวมถึง
ผลักดันให้มีการจัดตั้งองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลการก าหนดนโยบาย
สาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ ๓.๓ กำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมเมือง และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

สิ่งแวดล้อมเมือง 

๑) พัฒนาศักยภาพของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และ
ประชาชนให้มีบทบาทในการก าหนดทิศทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน สิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ และพ้ืนที่
สี เขียว ด้วยตนเองภายใต้หลักการการมีส่วนร่วมของประชาชน และการกระจายอ านาจ ได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีการบูรณาการแผนงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ  

๒) ส่งเสริมให้ท้องถิ่นสามารถจัดรูปแบบของเมือง โดยการจัดท าแผนและผังการพัฒนาตามหลักการของ
สิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่ งยืน ที่ เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร ในลักษณะของเมืองอัจฉริยะ 
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แห่งอนาคต และเมืองสีเขียว ที่ช่วยเพ่ิมการพัฒนาและสร้างคุณค่าพ้ืนที่สีเขียว และความหลากหลายทางชีวภาพ
ในเมือง รวมทั้งมีระบบขนส่งมวลชนและการสัญจรทางเลือกที่เอ้ืออ านวยความสะดวกต่อการเดินทางสัญจร มี
การใช้พลังงานสะอาด มีระบบจัดการของเสียและน้ าเสียที่มีประสิทธิภาพ มีระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย และมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงบริบทของ
เมือง เพ่ือความสมดุลของชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

๓) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสภาพแวดล้อมของชุมชน รวมถึงชุมชนแออัด ให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย โดยเฉพาะการติดตั้งระบบการจัดการน้ าเสียขนาดเล็ก การติดตั้งถังดักไขมันของชุมชนริมน้ า ล าคลอง 
และการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชนแออัด เกี่ยวกับการดูแลสภาพแวดล้อมและอนามัย
สิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงเมืองให้น่าอยู่ และปลอดภัยต่อสุขภาพ  

๔) ก าหนดมาตรการป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือน ามาจัดท ากิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ทั้งด้านการเกษตร การตั้งถ่ินฐาน และการอุตสาหกรรม 

๕) สนับสนุนและผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลรักษาและเพ่ิมสัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวใน
ชุมชนให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือมาตรฐานสากล ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ และพ้ืนที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่เสื่อมโทรม 
เพ่ือให้เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนและแหล่งของความหลากหลายทางชีวภาพดูดซับมลพิษ รวมทั้งมีความพร้อม
เพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงหรือมีภูมิต้านทาน (Resilience) และส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน 

๖) ก าหนดกฎ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย เพ่ือให้มีการน าเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนในการมีส่วนร่วม  
ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งในภาพกว้างและรายสาขา 

๗) จัดท าและบังคับใช้ผังเมืองที่มีการวางและก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเป็นสัดส่วน ชัดเจน 
และสอดคล้องกับศักยภาพ และรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
และชุมชนในอนาคต รวมถึงก าหนดพ้ืนที่สีเขียวรอบเมือง เพ่ือเป็นพ้ืนที่แนวกันชนรอบเมือง และป้องกัน 
การขยายตัวของเมืองอย่างไม่เป็นระบบ 

๘) จัดท าและปรับปรุงนโยบาย แผน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน  
การจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ และการจัดการพื้นที่สีเขียว รวมทั้งพัฒนาหลักเกณฑ์ กฎหมาย เครื่องมือ และ
กลไก เพ่ือผลักดันนโยบาย แผน และมาตรการไปสู่การปฏิบัติเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 

๙) ส่งเสริมให้มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเมืองในระดับชุมชน และเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับ
จังหวัด จนถึงระดับชาติ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการ และการวางแผนด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
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สิ่งแวดล้อมธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม และแหล่งมรดกทำงวัฒนธรรม 

๑๐) สนับสนุนบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีร่วมพัฒนาในการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม และแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม  รวมทั้งสนับสนุนบทบาทของสถานศึกษา 
ประชาชน และเยาวชนในท้องถิ่นให้เข้าถึงการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และค านึงถึงการรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมอันดีงาม 

๑๑) ก าหนดกฎ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย รวมถึงเครื่องมือกลไกอ่ืน เพ่ือน ามาคุ้มครองสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม และแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมให้ได้รับการจัดการที่ดี 

๑๒) จัดท ามาตรฐานด้านคุณภาพของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม และแหล่งมรดก 
ทางวัฒนธรรม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแหล่งธรรมชาติ แหล่งศิลปกรรม และแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม 
รวมถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบ ให้สอดคล้อง ได้มาตรฐานและกลมกลืนกับสภาพทางธรรมชาติดั้งเดิม 

๑๓) ก าหนดและวางผังสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม และแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม 
รวมถึงก ากับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ ให้สอดคล้องกับศักยภาพในการรองรับของพ้ืนที่ และก าหนดให้มี
กลไกการจัดการของเสียและมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๔) ก ากับ ดูแลให้แหล่งที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก รวมถึงพ้ืนที่แนวกันชน  
มีการจัดการที่เป็นไปตามมาตรฐาน และเกิดความยั่งยืน โดยสนับสนุนกลไกการจัดการแบบมีส่วนร่วม และให้
ได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงศักยภำพเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยธรรมชำติ 
และส่งเสริมควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ  

มุ่งเน้นการสร้างศักยภาพของประชาชน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีความเปราะบาง และมีความเสี่ยงให้
สามารถเตรียมพร้อมรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติที่เกิดขึ้น โดยสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจแก่สังคม เพ่ือให้เห็นความส าคัญและความตระหนักถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
เข้าใจถึงผลกระทบ และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรับและการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการสร้างศักยภาพของประชาชน เพ่ือให้สามารถปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ความส าคัญต่อการเสริมสร้าง  
ความร่วมมือในการด าเนินงานตามพันธกรณีและความตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค และประชาคมโลก 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในระดับภูมิภาค และระดับโลกให้
น าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี ๓ กลยุทธ์ที่ส าคัญคือ กลยุทธ์ที่ ๔.๑ การสร้างความรู้ ความเข้าใจและ
ส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กลยุทธ์ที่ ๔.๒ การสร้างศักยภาพของประชาชนเพ่ือการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และกลยุทธ์ที่ ๔.๓ พัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ และ
แต่ละด้านมีแนวทางส าคัญ ดังนี้ 
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กลยุทธ์ที่ ๔.๑ กำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจและส่งเสริมกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 

๑) ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พร้อมทั้งส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการรวมกลุ่มเครือข่ายในการผลิตและจ าหน่ายสินค้า
และบริการที่ เป็ นมิ ตรกั บสิ่ งแวดล้ อม รวมทั้ งประชาสั มพั นธ์ ให้ ผู้ บริ โภคได้ รั บทราบและเข้ าใจถึ ง 
ความแตกต่างของผลกระทบต่อสุขภาพ ระหว่างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับสินค้าและบริการทั่วไป  

๒) เพ่ิมนวัตกรรมการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และปลูกจิตส านึกเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย
ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานของผู้ใช้พลังงาน และพฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผู้ประกอบการ ที่ก่อให้ เกิดธุรกิจแบบประหยัดพลังงาน รวมทั้งส่งเสริมการเดินทางด้วยการเดินเท้า  
ปั่นจักรยาน และการใช้รถยนต์สาธารณะแทนรถยนต์ส่วนบุคคล โดยเฉพาะการโดยสารรถไฟฟ้า และรถใต้ดิน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร  

๓) ส่งเสริมมาตรการแรงจูงใจเพ่ือให้ภาคประชาชนและภาคธุรกิจปรับเปลี่ยนการใช้ยานพาหนะ 
ในการเดินทางและขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะลดหรือคืนภาษีส าหรับผู้ใช้และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก าหนดให้มีฉลากแสดงอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้พลังงานของ
ยานพาหนะ และสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าจากกองทุนหรือสถาบันการเงินแก่ผู้ผลิตที่ใช้เทคโนโลยี  
ก่อมลพิษต่ าหรือเทคโนโลยีสะอาด  

๔) ลดการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ควบคู่กับการสนับสนุนการพัฒนาแหล่งพลังงาน
หมุนเวียนที่สะอาดหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงความสมดุลระหว่างความมั่นคงทางอาหารและ
พลังงาน  

๕) ผลักดันนโยบายการผลิตพลังงานในภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนและครัวเรือน 
โดยเฉพาะการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา การใช้ของเสียหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และก าหนดให้
ภาคอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงต้องจัดท าแผนงานหรือโครงการลดก๊าซเรือนกระจก  

๖) ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า โดยสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่
มีประสิทธิภาพสูง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าได้รับสิทธิ
ประโยชน์จากมาตรการเว้นหรือคืนภาษีการน าเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าที่มีคุณภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐาน 

๗) ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ ด้วยการสนับสนุนการผลิตและด ารงชีวิตตามวิถี
ท้องถิ่น มุ่งเน้นบทบาทของชุมชนเชิงนิเวศในการอนุรักษ์ป่า และคุ้มครองสิทธิของชุมชนในการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรป่าไมอ้ย่างยั่งยืน รวมถึงก าหนดให้กิจกรรมหรือโครงการที่มีผลกระทบต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่
ป่าจะต้องมีการท าประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม  
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๘) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้า และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ส าหรับภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจและบ้านอยู่อาศัย รวมทั้งส่งเสริมการลงทุ น
ภาคอุตสาหกรรมที่ปล่อยคาร์บอนต่ า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๙) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
ราชการ มีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลการใช้พลังงานและข้อมูล พ้ืนฐานที่จะน า ไปประมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ 

๑๐) รวบรวมและพัฒนาฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศให้เป็นปัจจุบัน  ทั้งการขึ้น
ทะเบียนกิจกรรม ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก การซื้อ-ขายปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงประเมิน
แนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต ก าหนดระดับของกรณีฐาน (Business-as-usual – BAU) ของ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายสาขาและในภาพรวม เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการ 

๑๑) พัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพการลด ดูดซับ และกักเก็บก๊าซเรือนกระจก รวมถึงวิเคราะห์
ข้อจ ากัดและโอกาสเชิงเทคโนโลยี องค์ความรู้ และศักยภาพของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหาร
จัดการ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนากลไกทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะกองทุนภาษีคาร์บอน  
การพัฒนาตลาดคาร์บอนที่ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกับตลาดคาร์บอนในต่างประเทศ และการจัดสรรสิทธิ  
การปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

กลยุทธ์ที่ ๔.๒ กำรสร้ำงศักยภำพของประชำชนเพื่อกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

๑) สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ การท่องเที่ยว 
พลังงานและขนส่ง รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบและความเสี่ยงของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือให้เห็นความส าคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับสภาพ
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งให้มีความเชื่อมโยงองค์ความรู้เชิงวิชาการสู่บริบทของแต่ละภาคส่วน  

๒) ส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยเฉพาะการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าในภาคส่วนต่างๆ การปรับเปลี่ยนชนิด พืชที่ปลูกนอกฤดู
การเกษตรเพ่ือลดการใช้น้ า และการปรับรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ให้
หลากหลายมากข้ึน  

๓) จัดท าแนวทางในการเตรียมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
โดยมีการบูรณาการแนวทางร่วมกันของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ค านึงถึงความเสี่ยงทางภูมิอากาศของพ้ืนที่ และการปรับหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการในพ้ืนที่เสี่ยง รวมถึงแผนการพัฒนาต่างๆ ที่ต้องค านึงถึงความเสี่ยงทางภูมิอากาศ 

๔) จัดท าแผนที่แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งพ้ืนที่ที่อาจได้รับ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งมี
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การเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ของน้ าทะเลหรือระดับความสูงของน้ าทะเล และการเฝ้าระวังปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว  

๕) พัฒนา และเพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางธรรมชาติ ในพ้ืนที่เสี่ยง โ ด ย ก า ร  
มีส่วนร่วมของชุมชน และพัฒนาศักยภาพของชุมชนในพ้ืนที่เสี่ยง รวมทั้งการจัดเตรียมความพร้อมพ้ืนที่อพยพ 
เพ่ือรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้น  

๖) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการชลประทานให้ครอบคลุม พ้ืนที่อยู่อาศัย พ้ืนที่ที่มีศักยภาพ 
ทางการเกษตร อุตสาหกรรม แหล่งท่องเที่ยว และบริการ เพ่ือลดความเปราะบางของชุมชนต่อการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางภูมิอากาศ 

๗) พัฒนาโครงข่ายการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ มีการรองรับ
ผู้โดยสารอย่างเพียงพอ และมีการระบบการจัดการด้านอ านวยความสะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา และ
ประหยัดเชื้อเพลิง ที่มีประสิทธิภาพ 

๘) พัฒนาความเชื่อมโยงโครงข่ายของระบบขนส่งมวลชนในเมืองใหญ่ให้ครอบคลุมและเชื่อมต่อกัน  
ทั้งระบบราง รถประจ าทางสาธารณะ และทางเรือ เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับรองรับการเดินทางแบบ  
multi-modal ระหว่างรถยนต์ รถประจ าทาง รถไฟฟ้า และเรือ หรือการจอดรถแล้วเดินทางต่อ (park-and-ride) 
โดยทางเดินเชื่อม และบันไดเลื่อน หรือการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะแบบตั๋วร่วม 

๙) พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสินค้าทางรางและทางน้ าให้มีประสิทธิภาพ ทีไ่ม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้มีการน าระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีมาช่วยในการปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าทางรางและทางน้ าให้มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งข้ึน 

๑๐) สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา โดยมุ่งเน้นการศึกษาการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศที่มีความอ่อนไหวและเปราะบาง รวมทั้งแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิ ภัยแล้ง และน้ าท่วม 

กลยุทธ์ที่ ๔.๓ พัฒนำควำมร่วมมือด้ำนสิ่งแวดล้อมระหว่ำงประเทศ 

๑) ส่งเสริมให้ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้แก่ประชาชน รวมถึงข้อมูลการเจรจา ให้
สาธารณชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจและเป็นแรงขับเคลื่อนในการร่วมมือ เพ่ือ
ประโยชน์ของชาติ 

๒) ส่งเสริมศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนของไทยในการร่วมมือกับประเทศต่างๆ  
ในระดับภูมิภาคด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือส่งเสริมการค้าและการสร้างส่วนแบ่งการตลาด
ส าหรับสินค้าและบริการที่ค านึงถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
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๓) เพ่ิมขีดความสามารถให้แก่บุคลากรและองค์กร ตลอดจนภาคีที่ เกี่ยวข้องกับการเจรจาและ 
การปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง ความร่วมมืออย่างเป็นเครือข่ายหรือภาค ี
ในการบริหารจัดการข้อมูลทางวิชาการ และมีความเชื่อมโยงกับการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ส าหรับเป็นพ้ืนฐานในการเจรจาต่อรองทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี  

๔) ส่งเสริมกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีในการน ากลไก 
ความร่วมมือและการสนับสนุนต่างๆ โดยเฉพาะด้านการเงิน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรด้านการวิจัย และการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานภายในประเทศ โดยมุ่งเน้น  
กรอบความร่วมมือที่สมประโยชน์ (Win-win) สอดคล้อง และต่อยอดกับนโยบายของประเทศ 

๕) ผลักดันให้มีการจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
อาเซียน เพ่ือหาแนวทางความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค โดยเฉพาะการรวมกลุ่มในประชาคมอาเซียน  
กลุ่มภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เพ่ือร่วมกันอนุรักษ์ ใช้ประโยชน์ และร่วมกันจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมข้ามแดนร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ งเรื่อง ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรพลังงาน ปัญหา 
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาหมอกควัน ปัญหาการลักลอบค้างาช้าง และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ 

๖) ติดตามและเฝ้าระวังมาตรการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการค้าและการลงทุน ทั้งที่เป็นมาตรการฝ่ายเดียวของภาคีการค้าหลัก และมาตรการในกรอบทวิภาคี และ 
พหุภาคีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกันหรือรองรับมาตรการดังกล่าว โดยสนับสนุนให้เกิ ด
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการด าเนินนโยบายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการค้าและสิ่งแวดล้อม 

๗) สนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ และความตกลง 
ทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งติดตามผลการเจรจาและท่าทีของประเทศต่างๆ ทั้งในเวทีการค้า
โลก และการเจรจาในระดับทวิภาคี และพหุภาคี เพ่ือก าหนดท่าทีของประเทศที่เหมาะสม และก าหนดการ
เจรจาเชิงรุก 
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บทที่ ๖  

กลไกและแนวทำงกำรขับเคลื่อนกรอบแนวคิดและทิศทำงของแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ไปสู่กำรปฏิบัต ิ

การขับเคลื่อนกรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ให้
เกิดผลในการปฏิบัติ ต้องอาศัยความร่วมมือ ความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(สผ.) มีกลไกและแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 

๖.๑ น ากรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ที่ได้ผ่าน
การร่วมระดมความคิดเห็นจากกลุ่มภาคีการพัฒนาต่างๆ เสนอต่อคณะอนุกรรมการแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ (กก.วล.) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จะประสานส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
(สศช.) พิจารณาน ากรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  
ดังกล่าวบรรจุไว้ภายใต้แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพ่ือให้ 
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ครอบคลุมและมีแนวทางการพัฒนาที่ค านึงถึงมิ ติ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญในการด ารงชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมาโดยตลอด เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 

๖.๒ กรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ที่ได้รับความ
เห็นชอบแล้ว จะน าไปใช้ในการจัดท ารายละเอียดของ แผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๓๕-๓๖ ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นแผนระยะกลาง และเมื่อแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ ได้ผ่าน
กระบวนการมีส่ วนร่วมของทุ กภาคส่วนในทุ กระดับ  ตั้ งแต่ เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการเพ่ือให้ เกิด 
การยอมรับ และถือเป็นนโยบายสาธารณะแล้ว จะน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบ จากนั้นจะน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 
และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาต่อไป  

ทั้งนี้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ซึ่งมีความเกี่ยวโยงตั้งแต่ระดับกฎหมาย คือ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช.... และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และระดับนโยบาย คือ นโยบาย
และแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ นโยบายและยุทธศาสตร์การ
พั ฒ น าป ระ เท ศ  ทั้ ง ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ  ๒ ๐  ปี  น โยบ ายขอ งรั ฐบ าล  ที่ จ ะถ่ ายท อดสู่ ห น่ วย งาน 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด และท้องถิ่น ผ่านการจัดท าแผนบริหารราชการแผ่นดิน ๔ ปี ยุทธศาสตร์กระทรวง 
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แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาชุมชน ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพปัญหาที่แตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ 
ที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการจัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ ที่เกี่ยวข้องต่อไป ความเชื่อมโยงดังกล่าว ดังแสดงในรูปที่ ๖-๑ 
 

รูปที่ ๖-๑ แผนภาพความเชื่อมโยงของกฎหมาย นโยบายและแผน ที่เกี่ยวข้องกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นภาพที่ ๒ ความเช่ือมโยงของกฎหมาย นโยบายและแผน ที่เก่ียวข้องกบัแผนจดัการคณุภาพสิง่แวดล้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นโยบายและแผนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกระทรวง/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 
 แผนปฏิบัติราชการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกระทรวง/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 

แผนจดัการคุณภาพสิ่งแวดลอ้มระดับภาค แผนปฏิบัติราชการในระดับภูมิภาค 

แผนปฏิบัติการเพือ่การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ในระดับจังหวัด 

แผนยุทธศาสตรก์ลุ่มจังหวัด/ระดับจังหวดั 

แผนพัฒนาทอ้งถิน่/แผนพัฒนาชุมชน 

ระดับชาต ิ

กระทรวง
/กรม 

ระดับภาค 

ระดับจังหวัด 

ระดับ
ท้องถิ่น 

พระราชบัญญตัิส่งเสริมและรักษาคณุภาพ
สิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

นโยบายและแผนการส่งเสริมและรกัษา
คุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ (มาตรา ๑๓) 

แผนจดัการคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) (มาตรา ๓๕-๓๖) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
 

นโยบายรัฐบาล 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช .... 

 

พ.ร.บ.พัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
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