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การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
...................

การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

ดา้นทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม

“ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ไดรั้บการรักษา ฟื้นฟู ท�าใหเ้กดิความยัง่ยนื  

เปน็รากฐานในการพัฒนาประเทศ 
สร้างความสมดลุระหวา่งการอนรุกัษ ์

และการใชป้ระโยชน ์ทัง้ทรัพยากรทางบก 
ทรัพยากรทางน�า้ ทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ัง ความหลากหลายทางชวีภาพ 
สิง่แวดลอ้ม และระบบการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม”

การพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ 
เ กิ ดก า ร เปลี่ ย นแปลงทั้ ง ด ้ า น เศ รษฐกิ จ  สั ง คม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ดังปรากฏ
ผลการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ท�าให ้รายได ้ต ่อหัว 
ของคนไทยเ พ่ิมสูง ข้ึนกว ่ า  10 เท ่ า  การเพิ่ มขึ้น 
ของประชากรเป ็นจ� านวนรวมกว ่ า  66 ล ้ านคน  
ในปี พ.ศ. 2562 ขณะเดียวกันก็ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในเร่ืองขยะ น�้าเสีย มลภาวะ รวมถึง
ความเสื่อมโทรมลงของทรัพยากรทั้งทางบก ทางน�้า  
และทางทะเล ซึ่งส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 
คุณภาพชีวิต และความยั่งยืนของประเทศในระยะยาว 
นอกจากนี้ ปัจจัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ท� า ให ้ เกิ ดภั ย พิบัติที่ รุ นแรงและบ ่อยครั้ ง เพิ่ มขึ้ น  
การขาดความต่อเนื่องของนโยบายด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความล้าสมัย
ของระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตลอดจนข้อจ�ากัด
ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ี เป็นเหตุให้
จ�าเป็นต้องมกีารปฏริปูการด�าเนนิการด้านทรพัยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อให้เกิดการรักษาฟื้นฟ ู
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างสมดุล  
มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย ่างเป ็นธรรม น�าไปสู  ่
การพัฒนาที่ยั่งยืน สมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ได้ก�าหนดประเด็นปฏิรูป 6 เรื่องหลัก 
ได ้แก ่  (1) ทรัพยากรทางบก (2) ทรัพยากรน�้า 
(3) ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (4) ความหลากหลาย
ทางชวีภาพ (5) สิง่แวดล้อม และ (6) ระบบบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อม  ซึ่ ง มี เ ร่ื อ ง 
และประเด็นปฏิรูป จ�านวนรวม 36 ประเด็น โดยมี 
เป ้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
เมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้ (1) ทรัพยากรธรรมชาติได้
รับการรักษาและฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืนเป็น
ฐานการพัฒนาประเทศ ท้ังทาง เศรษฐกิจ  สั งคม  
และสิ่งแวดล้อม (2) สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา 
อย่างเป ็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดมลพิษ 
และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 
(3) เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ ลดความขัดแย้งของการพัฒนาท่ีใช ้ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และ (4) มีระบบบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมท่ีมปีระสทิธภิาพ
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทาง
ประชารัฐ เพื่อลดความเหลื่อมล�้าสร้างความเป็นธรรม 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
และข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นภาคี
สมาชิกโดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศ

ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ
 1) ทรัพยากรทางบก  ป ัญหาคุณภาพดิน 
ยังคงเป ็นป ัญหาส�าคัญที่ต ้องเร ่งด�าเนินการแก ้ไข 
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแก้ไข
ปัญหาทีต้่นเหตุ อาท ิการให้เกษตรกรหนัมาท�าการเกษตร 
แบบยั่ งยืน การลดการใช ้สารเคมี  รวมทั้ งป ัญหา 
ของหน่วยงานรฐัในการก�ากบัดแูล ยงัคงมีความทบัซ้อนกัน
ทัง้เรือ่งการบรหิารจดัการและพืน้ทีท่ีด่แูล ท�าให้เกดิปัญหา
ในการจัดเก็บข้อมูลและการบริหารจัดการในแต่ละพื้นที่ 
ดังนั้น ควรมีการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ 
ที่ เกี่ ยวข ้องในการเร ่ งพัฒนาปรับปรุ งฐานข ้อมูล 
ของแนวเขตที่ดินป่าไม้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละ 
หน่วยงานให้เป็นเอกภาพ อยู่บนฐานข้อมูลชุดเดียวกัน
เพ่ือให้เกิดฐานข้อมูลกลางของประเทศในด้านทรัพยากร
ต่าง ๆ ทีไ่ด้มาตรฐาน 
 2)   ทรัพยากรน�า้      การบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้  
อาทิ การบริหารจัดการเชิงพื้นที่  ระบบเส้นทางน�้า  
การสร ้างกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ า
ระดับชุมชน และการจัดการองค์ความรู ้ท่ีเหมาะสม 
ในการบริหารจัดทรัพยากรน�้า ดังนั้นการมีส ่วนร่วม
ขอ งป ร ะช าช นและภ าคี เ ค รื อ ข ่ า ยที่ เ กี่ ย ว ข ้ อ ง 
ในระดับพ้ืนท่ีจึงเป็นประเด็นท่ีส�าคัญ ท่ีต้องด�าเนินการ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการน�้าตั้งแต่ 
ในระดับนโยบายไปจนถึงระดับพื้นที่ โดยการเตรียม 
ความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ  
การวางแผนการด� า เนินงานตามยุทธศาสตร ์น�้ า  
และความร่วมมือจากภาคประชาชน เพื่อให้สามารถ
ขับ เคลื่ อ นกา รด� า เ นิ นกา รบ ริหา ร จั ดกา รน�้ า ไ ด ้ 
อย่างมปีระสทิธิภาพ
 3) ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง การด�าเนินงาน 
ในด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีความเกี่ยวข้อง 
กั บมาตรการและกฎหมายหลายฉบั บ  ซึ่ ง ต ้ อ ง 
ด� า เนินการปรับปรุงแก ้ ไขให ้ทันต ่อสภาพการณ ์
ท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน และเพ่ือให้สอดคล้อง 
กับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล  
ค.ศ. 1982 ทีป่ระเทศไทยให้ได้เข้าร่วมเป็นภาค ีจงึท�าให้
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เกิดความล่าช้าในการด�าเนินงานในหลายส่วน อีกทั้ง
ควรให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ในการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่งในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการรักษาทรัพยากร 
ทางทะเลอย่างยั่งยืน ดังนั้น การด�าเนินการระยะต่อไป 
ควรตรากฎหมาย หรือมาตรการต่าง ๆ  มาใช้เป็นการชัว่คราว
เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาได้ทันท่วงที และเพื่อน�าปัญหา
และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการออกกฎหมายดังกล่าว 
มาปรับปรุงและแก้ไขร่างกฎหมายที่จะด�าเนินการต่อไป 
ในอนาคต รวมท้ังควรสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามา 
มีส ่วนร ่วมตั้ งแต ่การออกนโยบายการจัดท�าแผน  
และร่วมด�าเนนิการแก้ไขปัญหาในพืน้ทีข่องตนเอง 
 4) ความหลากหลายทางชวีภาพ การด�าเนินการ
อนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ต้องให้ความส�าคัญ
กับการบูรณาการท�างานร่วมกันในหลายส่วน อาทิ  
การเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
ของหน่วยงานต่าง ๆ   การวจิยัและพฒันาด้านความหลากหลาย 
ทางชี วภาพที่ ตรงต ่อความต ้องการของประเทศ  
การสร้างบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
ที่มีความรู้ความสามารถ และการแบ่งปันผลประโยชน์
อย่างเป็นธรรมแก่ชุมชนผู ้เป็นเจ้าของและดูแลรักษา
ทรัพยากรในพื้นที่ ดังนั้น การด�าเนินงานในระยะต่อไป  
ควรมุ่งเน้นการก�าหนดกฎหมาย นโยบาย มาตรการ  
ข้อบัญญัติต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงาน
กลางเพื่อประสานงานและบูรณาการกับทุกภาคส่วน 
ในการด�าเนินการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
ให้ครอบคลุมในทุกมิติ รวมถึงการพัฒนาฐานข้อมูล 
ด ้ านความหลากหลายทางชี วภาพให ้มีครบถ ้ วน  
และสามารถเข้าถึงและน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในมิติ 
ต่าง ๆ ได้อย่างยัง่ยนื
 5) ส่ิงแวดล้อม การจัดการมลพิษทางสิง่แวดล้อม
เป็นปัญหาเชงิโครงสร้าง เกิดจากสาเหตใุนหลายมติ ิซึง่ต้อง
อาศยัระยะเวลา องค์ความรู ้ความเข้าใจ และความร่วมมอื
จากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะปัญหามลพิษจากการใช้

รถยนต์ในเขตเมืองท่ีก่อให้เกิดมลพิษ PM 2.5 ที่ส่งผล 
กระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการด�าเนินชีวิต 
ประจ�าวันของประชาชนจ�านวนมาก อีกท้ังยังมีความ 
ซ�้าซ้อนในการด�าเนินงานของหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้อง 
กับการจัดการมลพิษ ดังนั้น การด�าเนินการในระยะต่อไป
ควรมุ่งเน้นในการแก้ปัญหาโดยบูรณาการหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการจัดการปัญหามลพิษ 
ท้ังระบบ และสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการร่วมมอืกนั
ของทุกภาคส่วนในการด�าเนินการ โดยยึดกรอบแนวคิด
การป้องกันไว ้ก ่อน (Precautionary Principle)  
เน้นการป้องกันผลกระทบล่วงหน้าตลอดจนการสร้าง
จิตส�านึกความรับผิดชอบโดยเฉพาะในระดับปัจเจก 
ที่ต้องกระท�าอย่างต่อเนื่อง
 6) ระบบบรหิารจดัการด้านทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม ระบบการประเมินส่ิงแวดล้อมจากภาครฐั  
เพื่อเป็นเครื่องมือทางกฎหมายในการป้องกันผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการต่าง ๆ 
ให ้ได ้รับการดูแลและควบคุมอย ่างมีมาตรฐานนั้น  
ยังไม่ได้รับความเชื่อมั่นจากภาคประชาชนเท่าท่ีควร 
เหตุเพราะยังขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงจากภาค 
ประชาชน อีกทั้งการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ที่ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น
ยงัไม่เป็นทีแ่พร่หลายในการจัดท�า เนือ่งด้วยการขาดปัจจยั
ต่าง ๆ ในการด�าเนินงาน อาทิ การขาดผู ้ เชี่ยวชาญ
ในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การขาดกลไกเชิงสถาบัน
ที่จะมาขับเคลื่อน ดังน้ันในการขับเคลื่อนการประเมิน
สิ่ ง แวดล ้ อมระ ดับ ยุทธศาสตร ์ ให ้ เป ็ นที่ ยอมรั บ 
ของทกุภาคส่วนนัน้ จงึจ�าเป็นต้องด�าเนนิการสร้างบุคลากร
ทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และสร้างกลไกเชงิสถาบนั เพื่อให้ 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ได้ขับเคลื่อน
อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการท�าให้เครื่องมือการประเมิน
สิง่แวดล้อมจากภาครฐัอืน่ ๆ เป็นทีย่อมรับจากทกุภาคส่วน 
โดยปรับปรุงขั้นตอนหรือกลไกในการจัดท�าการประเมิน
สิ่ ง แ วดล ้ อม ให ้ ค รอบคลุ มการ รับฟ ั ง คว าม เห็ น 
จากทุกภาคส่วนด้วย
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สรุปผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา ตามประเดน็ปฏิรปู 6 เร่ืองหลกั ดงันี้

      0601  ทรัพยากรทางบก ประกอบด้วย ทรัพยากรป่าไม้และสตัว์ป่า ทรพัยากรดนิ และทรพัยากรแร่  
   มีเรื่องและประเด็นปฏิรูป จ�านวน 1 เรื่อง 
ซึง่มกีารขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานให้บรรลเุป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ ดังนี ้  (1) ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ได้มกีารปรับปรงุ
กฎหมายที่เก่ียวข้องในการด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการมีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพ้ืนที่
ประเทศไทย อาทิ พระราชบัญญตัป่ิาไม้ (ฉบบัที ่8) พ.ศ.2562 พระราชบัญญตัป่ิาชุมชน พ.ศ. 2562 พระราชบญัญตัสิงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ที่มีหน้าที่และอ�านาจ 
ในการขับเคลื่อนนโยบายของประเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าไม้ทั้งระบบให้ทันต่อสถานการณ์และเป็นไปอย่าง 
มีเอกภาพ (2) ทรพัยากรดนิ โครงการจดัการทรพัยากรทีด่นิและป่าไม้ จ�านวน 3,945 ราย การฝึกอบรมด้านการพฒันา
เกษตรอนิทรย์ี พัฒนาต่อยอดศนูย์เรยีนรู้ PGS โดยสนับสนนุอปุกรณ์ต่าง ๆ รวมถงึจดัท�าเขตเกษตรอนิทรีย์ เพือ่สนองต่อ
นโยบายของรัฐ (3) ทรัพยากรแร่ ได้ด�าเนินการศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการ 
แร่โพแทช โดยด�าเนินการจ้างท่ีปรึกษา และปรับปรุงรูปแบบโครงสร้างชั้นข้อมูลพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้น 
ในการก�าหนดพ้ืนทีท่ีม่ศัีกยภาพในการท�าเหมอืง และเหมอืงหินปนูพร้อมจ�าแนกประเภท

0602 - 0606 ทรัพยากรน�้า มีเร่ืองและประเด็นปฏิรูป จ�านวน 5 เรื่อง  
ซึ่งมีการขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ดังนี้  (1) การบริหารแผนโครงการที่ส�าคัญตามแผน
ยทุธศาสตร์การบรหิารทรพัยากรน�า้ อยูร่ะหว่างการปรบัปรงุพระราชบญัญตัชิลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ให้สอดคล้อง
กบัพระราชบญัญตัทิรพัยากรน�า้ พ.ศ. 2561 และอยูร่ะหว่างการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุง แก้ไขพระราชบญัญตัิ
การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 และส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติได้จัดให้มีกลไกการพิจารณาโครงการ 
และการบริหารแผนโครงการส�าคัญฯ ผ่านคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนโครงการขนาดใหญ่และโครงการส�าคัญ ภายใต้
คณะกรรมการทรัพยากรน�้าแห ่งชาติ  (กนช.) ตามกรอบของพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า พ.ศ. 2561 
(2) การบริหารเชิงพ้ืนท่ี ด�าเนินงานถ่ายโอนภารกิจความรับผิดชอบงานชลประทานขนาดเล็ก และมุ่งผลักดันให้ 
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ ส�าหรับการด�าเนินงานด้านการถ่ายโอนภารกิจและความรับผิดชอบ 
ให้แก่ท้องถิน่ อยูร่ะหว่างการแก้ไขปัญหาในการถ่ายโอนภารกจิให้เป็นไปตามสภาพข้อเทจ็จรงิ และเน้นในส่วนของการเพ่ิม
สัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  (3) ระบบเส้นทางน�้า ได้ด�าเนินโครงการศึกษาและพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการระบบแหล่งน�า้ธรรมชาตอิย่างเหมาะสมและยัง่ยนื มุง่เน้นการจดัท�าแผนทีท่างอทุกศาสตร์ และจัดท�า
แผนทีผ่งักรอบความคดิในแต่ละลุม่น�า้สาขาทัง้ 254 สาขา ให้สามารถเหน็ถงึกรอบความคดิในการพัฒนาและการบรหิาร
จดัการของแม่น�า้ ล�าห้วย คลอง หนอง บึง แหล่งน�า้ธรรมชาต ิและเพือ่ให้การจดัระบบเส้นทางน�า้ตามธรรมชาตมีิความ
เหมาะสม ชดัเจน  (4) ระบบขยายผลแบบอย่างความส�าเรจ็ สถาบันสารสนเทศทรพัยากรน�า้ (องค์การมหาชน) ได้ถ่ายทอด
และขยายผลการประยกุต์ใช้วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี เพือ่พฒันาให้ชมุชนสามารถจดัท�าข้อมลูน�า้ แผนทีน่�า้ มข้ีอมูล
แหล่งน�า้เชงิพืน้ทีค่รบถ้วน สามารถใช้สนบัสนนุการปฏบิติังาน บริหารจัดการในสภาวะต่าง ๆ และวางแผนงานพฒันา 
ดแูล บ�ารงุรกัษา แหล่งน�า้ในพ้ืนทีข่องตนเองได้อย่างถกูต้องเหมาะสม  (5) ความรู ้เทคโนโลยแีละทรพัยากรมนษุย์เพือ่การ
บริหารจัดการน�้า มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรมทรัพยากรน�้าบาดาลแบบดิจิทัล และมีการพัฒนามาตรฐาน 
และเทคโนโลยเีพ่ือสนบัสนนุการจดัการนอกเขตชลประทาน อาท ิโครงการบ�ารงุรกัษาระบบคอมพวิเตอร์และเครอืข่าย 
โครงการพฒันา Mobile Application ท่ีเกีย่วข้องกบัข้อมลูความต้องการ ปรมิาณน�า้ และสถานการณ์ด้านน�า้ เป็นต้น 
โครงการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีส�าหรบัการบรกิารการประกอบกจิการน�า้บาดาลออนไลน์
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0607 - 0619 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีเรื่องและประเด็นปฏิรูป จ�านวน 5 เรื่อง  
ซึ่งมีการขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ ดังนี้  (1) การบริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝ่ังรายจงัหวดั อยูร่ะหว่างการจดัท�าร่างพระราชบญัญตักิารก�าหนดและปรบัปรงุพืน้ทีเ่ขตการปกครองของจงัหวดั
ทางทะเล พ.ศ. .... (2) การปรับสมดุลโครงสร้างองค์กรในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ด�าเนินการจัดท�า 
อนบุญัญัตภิายใต้พระราชบัญญตักิารรักษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล พ.ศ. 2562 (3) การบรหิารจดัการขยะในทะเล
และชายฝั่ง ได้ด�าเนินงาน อาทิ โครงการ Clean Seas Campaign ภายใต้โครงการส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ  
(United Nations Environment Programme) เพื่อมุ่งลดปริมาณขยะพลาสตกิแบบใช้ครั้งเดียวและไมโครพลาสตกิ 
โครงการตดิตัง้ทุน่ดักขยะทะเลบรเิวณปากแม่น�า้ใน 21 จงัหวดัชายฝ่ังทะเล (4) การบรหิารจดัการองค์ความรู้ทางทะเล  
ได้ด�าเนินการจัดตั้งองค์กรจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (อจชล.) แล้ว โดยเป็นหน่วยงานภายใต้
ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (5) การบริหารจัดการมลพิษในทะเลและชายฝั่ง ได้จัดท�าแผนงานสนับสนุน 
การเฝ้าระวังและฝึกซ้อมขจดัคราบน�า้มนัในพืน้ทีเ่สีย่งทางทะเลด้วยเรอืขจดัคราบน�า้มนั และการท�าบนัทกึความร่วมมือ
ทางวชิาการระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในเรือ่งของผลติภณัฑ์น�า้มนั รวมถงึได้จดัท�าแอปพลเิคชัน่ WPWatch เพือ่ใช้ใน
การแจ้งปัญหาน�า้เสยี คราบน�า้มนั หรอืแหล่งน�า้เปลีย่นส ีและ HW network เพือ่ใช้ในการแจ้งเหตปัุญหาการลักลอบ 
ทิ้งขยะและของเสียอันตราย (6) การบริหารจัดการการประมงทะเล ได้ด�าเนินการก�าหนดประกาศเขตพ้ืนที่คุ้มครอง 
ทางทะเลเพื่อแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย IUU การก�าหนดมาตรการในการท�าประมงเพ่ือลดความขัดแย้งระหว่าง
ประมงพาณชิย์กบัประมงพืน้บ้าน การประกาศปิดอ่าวไทยในฤดวูางไข่ หรอืการก�าหนดประเภทเครือ่งมือของการท�าการ
ประมงพาณชิย์ (7) การบรหิารจดัการทรพัยากรสนิแร่และแหล่งพลงังานในทะเล ได้ด�าเนนิโครงการน�าร่องสร้างปะการงั
เทียมจากขาแท่นปิโตรเลียม ซึ่งเป็นการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมจ�านวน 7 ขาแท่น ไปจัดวางเป็นปะการังเทียม 
ทีเ่กาะพะงนั (8) การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ได้ด�าเนนิโครงการน�าร่องในการแบ่ง 
เขตการใช้ประโยชน์ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังตามแนวคดิการวางแผนเชงิพ้ืนทีท่างทะเล (Marine Spatial Planning)  
ใน 3 พืน้ที ่ได้แก่ พ้ืนทีเ่กาะสชีงั พืน้ทีอ่่าวพงังา และพ้ืนทีเ่กาะพยาม (9) การอนรุกัษ์ปะการงัอย่างยัง่ยนื ได้มกีารด�าเนนิการ
จดัท�ารายงานสถานการณ์ปะการงัและหญ้าทะเลประจ�าปี 2562 โครงการส�ารวจประเมนิสถานภาพทรัพยากรปะการงั 
โครงการประเมินสถานการณ์ปะการังฟอกขาวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ (10) การแก้ปัญหา 
การกัดเซาะชายฝั่ง ได้ด�าเนินโครงการเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและแผงกันคลื่น นอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์และ
ก�าหนดมาตรการเชิงกฎหมายในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งอย่างเป็นระบบในรูปแบบระบบหาด (11) การส่งเสริม
ความร่วมมอืระหว่างประเทศด้านการปกป้อง รกัษา และฟ้ืนฟทูรพัยากรและสิง่แวดล้อมทางทะเล ได้มกีารใช้ข้อมลูจาก
ระบบพยากรณ์ทะเลและการเปลีย่นแปลงทางสมทุรศาสตร์เพ่ือการอนรัุกษ์ปะการัง การจัดสมัมนาเชงิปฏบิติัการว่าด้วย
ความร่วมมอืระหว่าง ไทย-จนี ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลและเทคโนโลย ีรวมถงึได้มกีารจดัท�ารายงานผลการด�าเนนิการ 
ตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (12) การบริหารจัดการพ้ืนที่
คุ้มครองทางทะเลและสัตว์ทะเล ได้ประกาศให้หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพ้ืนท่ีคุ้มครองทางทะเล  
และ (13) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเลให้ทันสมัยและสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย 
ทางทะเล ค.ศ. 1982 ได้เริ่มศึกษาและด�าเนินการแก้ไขกฎหมายบางฉบับแล้ว เช่น พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560  
พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 การจัดท�า (ร่าง) พระราชบัญญัติการเดินเรือ 
ในน่านน�า้ไทย พ.ศ. .... เป็นต้น
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 0620 - 0625 ความหลากหลายทางชีวภาพ มีเรื่องและประเด็นปฏิรูป จ�านวน 6 เรื่อง   
ซึง่มกีารขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานให้บรรลเุป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ ดังนี ้  (1) ปฏรูิปกลไกด้านความหลากหลายทางชวีภาพ 
ทัง้ระดบัชาต ิและ ได้จัดท�า (ร่าง) พระราชบญัญตัคิวามหลากหลายทางชวีภาพ พ.ศ. .... และด�าเนนิการจัดประชมุเพ่ือรบัฟัง
ความเหน็ทีม่ต่ีอ (ร่าง) พระราชบัญญตัฯิ จากผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี (2) ปฏรูิประบบการวจิยัด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
ได้ด�าเนนิการความเข้มแข็งด้านงานวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิง่การวจิยัในระดบัแนวหน้าของประเทศ (Frontier research) 
ซึง่กลุม่เป้าหมายการพฒันางานวจิยัสามารถแบ่งออกได้เป็น 10 กลุม่หลกั โดยเฉพาะ เกษตรสมัยใหม่ (Precision agriculture)   
(3) ปฏิรูประบบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเพ่ือการอนุรักษ์ คุ้มครอง ใช้ประโยชน์ และแบ่งปัน 
ผลประโยชน์ทีเ่ป็นธรรม ได้มกีารจดัท�าระบบคลงัข้อมูลความหลากหลายทางชวีภาพของประเทศไทย โดยส�านกังานพฒันา
เศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ (องค์การมหาชน) ได้จดัท�าระบบฐานข้อมลูทรพัยากรชวีภาพ (https://www.thaibiodiversity.org)  
(4) ปฏิรปูระบบและเครอืข่ายฐานทรพัยากรท้องถิน่ให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ รวมถงึเครอืข่ายระดับประเทศและอาเซยีน 
ได้มกีารจดัตัง้ธนาคารความหลากหลายทางชวีภาพ 15 แห่ง พร้อมจัดท�า (ร่าง) คูม่อืการจัดท�าธนาคารความหลากหลาย
ระดับชุมชน และได้ด�าเนินการศึกษา รวบรวม ข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ต่าง ๆ (5) ปฏิรูประบบบุคลากร 
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ด�าเนินกิจกรรมการจัดสรรทุนเล่าเรียนสาขาอนุกรมวิธานและสาขาที่เกี่ยวข้อง 
ตามความต้องการของหน่วยงานทัง้ในระบบและนอกระบบการศกึษา และ (6) ปฏริปูระบบกลไกรองรบัการใช้ประโยชน์
และอนรุกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพอย่างยัง่ยนื ได้มกีารจดัท�าข้อเสนอ BCG In Action: The New Sustainable 
Growth Engine เพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาใน 4 สาขา  
ได้แก่ 1) การเกษตรและอาหาร 2) สุขภาพและการแพทย์ 3) พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ และ 4) การท่องเที่ยว 
และเศรษฐกจิสร้างสรรค์

0626 - 0628 สิ่งแวดล้อม มีเรื่องและประเด็นปฏิรูป จ�านวน 3 เรื่อง    
ซึ่งมีการขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ดังน้ี (1) เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่ง
ก�าเนิดให้มีประสทิธภิาพ ได้ด�าเนนิโครงการเสรมิสร้างพฒันาระบบบรหิารจัดการมลพษิจากแหล่งก�าเนดิผ่านการยกร่าง
กฎหมายเพื่อผลักดันให้เกิดการด�าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างความตระหนักรู้ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ 
ในปัญหาและแนวทางการแก้ไข ลดมลพิษจากชุมชน อตุสาหกรรมและเกษตรกรรม เพือ่น�าไปสูก่ารเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (2) ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบมลพิษ  
ได้การก�าหนดกฎระเบยีบ มาตรการต่าง ๆ ในการบรหิารจดัการมลพษิให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ผ่านการด�าเนนิงาน 
และโครงการต่าง ๆ อาท ิโครงการตดิตามตรวจสอบและบงัคบัการก�ากบัแหล่งก�าเนดิมลพษิและการจดัการเรือ่งร้องเรยีน
ด้านมลพิษ โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน โครงการพัฒนา
ศักยภาพองค์กรในระดับมหาวิทยาลัย และการเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจสอบมลพิษด้านการปศุสัตว์  
และ (3) ผลักดันทุกภาคส่วนให้ร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ  
การเปิดรบัฟังความคดิเหน็ต่อ (ร่าง) พระราชบัญญตัว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ พ.ศ. .... โครงการประเมนิ
ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในภาคเกษตรกรรม จัดท�าร่างกฎหมายรายงานการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกรายโรงงานและอาคาร ร่างกฎหมายระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พัฒนากลไก 
ทางเศรษฐศาสตร์
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0629-0636  ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
   จ�านวน 8 เรื่อง 
ซึ่งมีการขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ดังนี้ (1) ปฏิรูประบบและโครงสร้างการจัดท�ารายงาน
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ได้มีการชี้แจงความคืบหน้าการปฏิรูประบบและโครงสร้างการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมรับทราบความคืบหน้า  
(2) ระบบการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้มีการหารือกับหน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงานที่ต้อง 
จัดท�า SEA ตาม ร่าง ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ....  
(ฉบับปรับปรุง) ปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) (มกราคม พ.ศ. 2563)  
เพื่อให้มีความถูกต้องเหมาะสมกับการน�าไปใช้งานและทันสมัยสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย และจัดฝึกอบรม 
ทางวชิาการด้าน SEA ทัว่ประเทศ (3) ปฏิรปูระบบการบริหารจัดการเขตควบคมุมลพิษ ได้ด�าเนินการโครงการการด�าเนนิงาน
เขตควบคมุมลพษิ โดยจดัท�าหลักเกณฑ์ทางด้านวชิาการ ประเมนิผลกระทบการด�าเนนิงานเขตควบคุมมลพษิ 18 พืน้ที่  
ใน 13 จังหวัดแล้วเสร็จ (4) ปฏิรูปการผังเมือง โครงการผลักดันการจัดท�าผังชุมชนเพ่ือรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวในเมือง
อตุสาหกรรมยัง่ยนื ในปี 2563 จ�านวน 1 เมอืง คอืเทศบาลพนสันคิม และขยายผลการขบัเคล่ือนตามแนวคิดต้นแบบ 
เมอืงนเิวศ (Eco-City) ในปี 2563 ที ่อบต.เมืองมาย จังหวดัล�าปาง (5) ปฏรูิปเครือ่งมอืเศรษฐศาสตร์เพ่ือส่ิงแวดล้อม  
อยูร่ะหว่างการด�าเนินการศกึษาแนวทางการน�าเคร่ืองมอืทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการรกัษาสิง่แวดล้อม โดยมกีารศกึษา
แนวทางการปฏรูิปกองทนุส่ิงแวดล้อมให้มคีวามเป็นอสิระ และเป็นเครือ่งมอืสนบัสนนุการจดัการขยะ น�า้เสยี และของเสีย
อนัตราย (6) ปฏริปูองค์กร ระบบแผน ระบบงบประมาณ และเครือ่งมอืบริหารจัดการ ได้ให้หน่วยงานในสังกดัทบทวน
สถานภาพองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงมีการปรับโครงสร้างใน 2 ส่วนราชการ คือ กรมทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่ง และกรมทรัพยากรน�้า ทั้งนี้ ยังมีหน่วยงานที่อยู ่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้าง 
ของกลุ่มภารกิจสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กรมควบคุม
มลพิษ (คพ.) กลุ่มส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (กสส.) และส�านักงาน 
สิ่งแวดล้อมภาค (7) ระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม มีการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการด�าเนินงานร่วมกัน  
ได้แก่ การจดัท�า (ร่าง) พระราชบัญญตัวิธิพีจิารณาคดีสิง่แวดล้อม พ.ศ. .... พฒันากระบวนการพิจารณาคดีส่ิงแวดล้อม 
ให้มีมาตรฐานและเกิดการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (8) ปฏิรูปกฎหมาย 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ด�าเนินการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ 
การปฏิรปูประเทศด้านการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิให้เป็นไปในทศิทางทีก่�าหนด โดยมกีฎหมายทีป่ระกาศใช้ 
ในช่วงทีผ่่านมา จ�านวน 13 ฉบบั
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 อย ่างไรก็ตามยังคงมีประเด็นที่อยู ่ ในขั้นวิกฤตในการบรรลุ เป ้าหมายจ�านวน 4 ประเด็น ได ้แก ่  
(1) 0601 ทรัพยากรทางบก ซึ่งมีความเกี่ยวเน่ืองกับทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลายท้ังทรัพยากรป่าไม้ 
ทรัพยากรแร่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งยังเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ อาทิ กฎหมายผังเมือง กฎหมาย
ชลประทาน กฎหมายด้านป่าไม้ และกฎหมายอื่น ๆ ท�าให้การบริหารจัดการทรัพยากรทางบกในภาพรวมยังคงมี
ความท้าทายในการบูรณาการและประสานงานการท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งการสร้างการรับรู ้
ของภาคประชาชนและการมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และยั่งยืน (2) 0609 การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่งนั้น
จ�าเป็นต้องให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการลดปริมาณขยะจากต้นทางมากกว่าการด�าเนินงานเก็บขยะตามชายฝั่ง
หรือในทะเล และการสนับสนุนการใช้นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดขยะน้อยที่สุด รวมทั้งให้การสนับสนุนในการสร้าง 
องค์ความรู้ให้กับประชาชนในการช่วยลดปริมาณขยะจากแหล่งก�าเนิด (3) 0614 การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นท่ีทางทะเล (Marine Spatial Planning) 
การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ดังกล่าวต้องค�านึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั ่งได ้รับการดูแล รักษาและมีการวางแผนเพื่อใช ้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ดังนั้น ต ้องอาศัยการร่วมมือ 
ของหน่วยงานภาครัฐในการแบ่งเขตพื้นท่ีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างชัดเจน รวมทั้ง
จัดสรรการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นท่ีอย่างยุติธรรม (4) 0621 ปฏิรูประบบการวิจัยด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การต่อยอดงานวิจัยด้านความหลากหลายชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์ยังคงเป็นประเด็นส�าคัญที่ต้องเร่ง
ด�าเนินการ โดยการก�าหนดทิศทางเพื่อให้มีการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้ตรงประเด็นและสอดคล้อง
กับการพัฒนาของประเทศ เพื่อให้เกิดการน�างานวิจัยไปพัฒนาการใช้ทรัพยากรชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อย่างเป็นรูปธรรม
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0601 
ป ี2562 • -  ป ี2563 • 

0602 
ป ี2562 • -  ป ี2563 •

0603 
ป ี2562 • -  ป ี2563 •

0604 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0605 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0606 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0607 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0608 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0609 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0610 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0611 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0612 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0613 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0614 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0615 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0616 
ป ี2562 • -   ป ี2563 •

0617 
ป ี2562 • -  ป ี2563 •

0618 
ป ี2562 • -  ป ี2563 •

0619 
ป ี2562 • -  ป ี2563 •

0620 
ป ี2562 • -  ป ี2563 •

0621 
ป ี2562 • -  ป ี2563 •

0622 
ป ี2562 • -  ป ี2563 •

0623 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0624 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0625 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0626 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0627 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0628 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0629 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0630 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0631 
ป ี2562 • -  ป ี2563 •

0632 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0633 
ป ี2562 • -  ป ี2563 •

0634 
ป ี2562 • -  ป ี2563 •

0635 
ป ี2562 • -  ป ี2563 •

0636 
ป ี2562 • -  ป ี2563 •
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ทรัพยากรทางบก ถือเป็นหนึ่งในทรัพยากรพื้นฐาน 
ที่ส�าคัญและจ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ แต่ที่ผ่านมา
ทรัพยากรเหล่านี้ ได้ถูกน�าไปใช้ประโยชน์อย่างส้ินเปลือง 
ท�าให้เกิดความเสื่อมโทรมและลดลงเป็นจ�านวนมาก 
อย่างไรก็ตามในปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญ 
กับการคุ้มครอง รักษาฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ทางบก ให้ควบคู่ไปกับการเติบโตท้ังทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดล้อม เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน 
โดยในป ัจจุบันประเทศไทยมี พ้ืนที่ป ่าไม ้ประมาณ  
102.48 ล้านไร่ หรือประมาณร้อยละ 31.68 เมื่อเทียบกับ
พืน้ทีป่ระเทศไทย มปีระเภทของสตัว์ป่าประมาณ 1,951 ชนดิ 
โดยพบว่ามีจ�านวนที่ถูกคุกคาม 361 ชนิด โดยส่วนมาก
เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในส่วนของทรัพยากรดินพบว่า 
ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรดินของไทยสามารถจ�าแนกออก
ได้เป ็น 2 ประเภท คือ ปัญหาที่ เกิดขึ้นตามสภาพ
ธรรมชาติ อาทิ ดินเค็ม ดินตื้น และปัญหาที่เกิดจาก 
การใช้ประโยชน์ อาทิ ดินในพื้นที่นากุ ้ง ดินปนเปื้อน  
โดยปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ ดินต้ืน มีเนื้อท่ีประมาณ 
38,192,449 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 11.90 ของพื้นที่
ประเทศ และหากแบ่งตามการใช้ประโยชน์พบว่าที่ดิน
ส่วนมากถูกใช้เพื่อเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมประมาณร้อยละ 
55 จากการใช้ปุ๋ยเคมีและสารอันตรายทางการเกษตร  

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่1

ทรัพยากรทางบก
ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
(1) ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ที่เหมาะสมกับความ
สม ดุลของระบบนิ เ วศและการ ใช ้ ป ระ โยชน ์  
(2) ประเทศไทยมีแผนการใช้ท่ีดินของชาติทั้งระบบ 
ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ 
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
(3) มีการใช้ทรัพยากรแร่มีความเหมาะสม เป็นธรรม 
และค�านงึถงึดลุยภาพทางสงัคม เศรษฐกจิ สิง่แวดล้อม 
และสขุภาพของประชาชน

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
(1) มีพ้ืนที่สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่
ประเทศไทย (2) พื้นที่เกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้นไม่น้อย
กว่าปีก่อน (3) ประเทศไทยมีแผนที่ศักยภาพแร่  
แหล่งแร่ การจ�าแนกเขตศักยภาพแร่ และบัญชี
ทรัพยากรแร่ เพื่อเป็นฐานส�าหรับการใช้

ที่มา: กรมป่าไม้

  

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

5 บทสรุปส ำหรับผู้บรหิำร 
โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

แผนที่ ส ภ ำพพื้ น ที่ ป่ ำ ไ ม้ ข อ งป ร ะ เท ศ ไทย  ปี  พ . ศ .  25 61  -  2 562  
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ส่งผลดินเสื่อมสภาพ เกิดสารตกค้างและขาดความอุดมสมบูรณ์ ในส่วนของทรัพยากรแร่ พบว่าในปี 2562  
ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตแร่ประมาณ 248.76 ล้านเมตริกตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 71,947 ล้านบาท   
ซึ่งต�่ากว่าปี 2561 ประมาณร้อยละ 6.66  โดยสามารถผลิตแร่ได้ประมาณ 38 ชนิด ซึ่งมากกว่าร้อยละ 90 เป็นการผลิต
เพื่อใช้ภายในประเทศ    

การด�าเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ด�าเนิน
การจัดท� า  ปรับปรุ ง  และพัฒนากฎหมาย ให ้มี 
ความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันแล้ว อาทิ  
พระราชบญัญัตป่ิาไม้ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ.2562 พระราชบัญญตั ิ
ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง 
สัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานผู้รับผิดชอบได้
ด�าเนนิการออกอนบุญัญตัไิปแล้วบางส่วน เพือ่ใช้เป็นระเบียบ  
ข้อบังคับ ที่มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ เพ่ือหยุดยั้ง 
ความเสื่อมโทรมลงของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  
และเพือ่ให้สามารถด�าเนนิการเพิม่พืน้ทีป่่าไม้ให้ได้ร้อยละ 
40 ของพืน้ทีป่ระเทศ รวมทัง้ยงัมกีลไกทีส่�าคญัต่าง ๆ อาท ิ
คณะกรรมการนโยบายป ่าไม ้แห ่งชาติ  ที่มีหน ้าที ่
และอ�านาจในการขบัเคลือ่นนโยบายของประเทศเกีย่วกบั
การบริหารจัดการป่าไม้ท้ังระบบให้ทันต่อสถานการณ ์
และเป็นไปอย่างมีเอกภาพ และเกดิดลุยภาพกบัการพฒันา
เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม และยงัมกีารด�าเนนิการ
ของหน่วยงานภาครัฐท่ีส�าคัญ เช่น การปรับปรุงข้อมูล 
และเพ่ิมเตมิขนาดพืน้ทีส่เีขยีวในเขตเทศบาลนคร การผลติ
กล้าไม้ การสนับสนุนเงินทุนและกล้าไม้ในการปลูกไม้
เศรษฐกจิ การสนบัสนนุหน่วยงาน ภาครฐั องค์กรเอกชน 
รฐัวสิาหกจิ วดั สถานศกึษา และประชาชนทัว่ไป น�าไปปลกู
เพือ่เพิม่พืน้ท่ีสเีขยีว การจดัท�าแผนปฏบัิตกิารเพ่ือคุม้ครอง
สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ 13 ชนิด ซ่ึงอยู่ระหว่าง 
การถ ่ายทอดแผนไปสู ่การวางแผนในพื้นท่ีอนุรักษ์  
พร้อมทั้งด�าเนินโครงการศึกษาประชากรช้างโดยติด
ปลอกคอสญัญาณดาวเทยีม (GPS Collar) ให้ช้าง ในส่วน
ของการด�าเนินการเรื่องที่ดิน ได้มีการประชุมหารือ
ระหว่างคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการปฏิรูป

ประเทศด้านสงัคมมาอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ร่วมกนัขบัเคล่ือน
การด�าเนนิการเกีย่วกบัการแก้ไขปัญหาทีด่นิ และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องได้ด�าเนินโครงการส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ไขปัญหาเรื่องที่ดิน อาทิ การรังวัดแปลงที่ดินให ้
กับราษฎรในบริเวณที่ปรากฎร่องรอยการท�าประโยชน์  
ตามภาพถ่ายทางอากาศสี ปี 2545 (ortho photo)  
เพื่อน�าข้อมูลไปจัดการตามระเบียบและกฎหมาย โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลด�าเนินการตามโครงการ
จัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ จ�านวน 3,945 ราย  
การฝึกอบรมด้านการพฒันาเกษตรอนิทรย์ี พฒันาต่อยอด
ศนูย์เรียนรู ้PGS โดยสนบัสนุนอปุกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงจัดท�า
เขตเกษตรอนิทรย์ี เพือ่สนองต่อนโยบายของรฐั โดยจดัท�า
ในรปูแบบของข้อมลูเชิงพืน้ทีท่ี่เป็นปัจจบุนั โดยได้ด�าเนนิการ
ไปแล้วทัง้สิน้ 43,031.26 ไร่ และยงัด�าเนนิโครงการสาธติ
การปรับปรุงดินส�าหรับเกษตรกรท่ีเข้าร่วมเกษตรทฤษฎี
ใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน  
ยกระดบัมาตรฐานสนิค้าข้าวของไทย และได้มกีารด�าเนนิการ
จดัท่ีดนิท�ากนิให้ชมุชนตามนโยบายของรฐั (คทช.) มาอย่าง
ต่อเนือ่ง นอกจากนีก้ารด�าเนินงานเพ่ือปฏรูิปทรพัยากรแร่  
ได้ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินการปรับปรุงรูปแบบ
โครงสร้างช้ันข้อมูลพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเพ่ือเป็นข้อมูลตั้งต้น
ในการก�าหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพในการท�าเหมือง และ
เหมอืงหนิปนูพร้อมจ�าแนกประเภท โดยรวมพืน้ทีศั่กยภาพ
แร่ปี 2561 – 2563 มพีืน้ที ่6.95 ล้านไร่ พร้อมทัง้ได้ด�าเนิน
การศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
เพือ่การบรหิารจดัการแร่โพแทช โดยด�าเนนิการจ้างทีป่รกึษา 
และการป้องกนัและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่
วิกฤต (จ.สระบุรี) โดยอยู่ในระหว่างเตรียมการส�าหรับ 
จัดประชุมถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง (AAR)
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
ทั้งนี้ ยังมีความท้าทายที่ส�าคัญในส่วนของข้อมูลพื้นที ่
สี เ ขี ย ว ในภาพรวมของประ เทศ  ซ่ึ งยั ง มี ป ัญหา 
การทับซ้อนของพื้นที่ที่หน่วยงานภาครัฐก�ากับดูแล  
โดยการจดัเก็บข้อมลูของแต่ละหน่วยงานนัน้ใช้เทคโนโลยี 
ที่ต่างกัน ส่งผลให้ขนาดพื้นที่ไม่เท่ากัน จึงเกิดปัญหา 
การทับซ้อนและการนับซ�้ากันในพื้นที่ที่เป็นรอยต่อกัน 
ของแต่ละหน่วยงาน และยังขาดสิ่งจูงใจให้เกษตรกร
เข ้ามาสู ่ระบบเกษตรกรรมท่ียั่งยืน ซ่ึงเป ็นรูปแบบ 
ของการเกษตรที่มิตรต่อธรรมชาติ ไม่ท�าลายทรัพยากร
และระบบนิเวศ ซึ่งปัญหาของคุณภาพดินส่วนมาก 
เป ็นผลมาจากการใช ้สารเคมีในการเพาะปลูกของ
เกษตรกร

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย ดังนัน้ ในการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนรัุกษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ทางบกของประเทศ จึงจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับ 
การสร้างการรับรู้ต่อเกษตรกรในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
ให้เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ี พร้อมท้ังกลไกทาง
นโยบายการเงินหรือการคลังเพ่ือส่งเสริมการเพาะปลูก 
ทีเ่ป็นมติรต่อระบบนเิวศและคุณภาพของดนิ เช่น รปูแบบ
การเพาะปลูกแบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืน และควรมีการ 
ร่วมกันอย่างบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง 
ในการเร่งพฒันาปรบัปรงุฐานข้อมลูของแนวเขตทีด่นิป่าไม้
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่หน่วยงานให้เป็นเอกภาพ 
อยู่บนฐานข้อมูลชุดเดียวกัน เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลกลาง
ของประเทศในด้านทรัพยากรป่าไม ้ที่ ได ้มาตรฐาน  
นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐควรปรับปรุงกฎระเบียบ 

เพือ่สร้างกลไกทางการคลงั เพือ่น�าผลตอบแทนทีพ่งึเกดิขึน้จากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชวีภาพจากป่าไม้และสัตว์ป่า 
ทรพัยากรแร่ และต้นทนุในการฟ้ืนฟทูรพัยากรดนิให้กลับมาอดุมสมบรูณ์ เข้ามาผนวกรวมไว้ในการพิจารณาความคุม้ค่า 
ในการลงทุนของแผนงานโครงการขนาดใหญ่ที่ท�าให้เกิดการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดังกล่าว  
รวมทัง้ ก�าหนดให้น�าผลตอบแทนท่ีจดัเกบ็ได้นัน้ไปด�าเนนิการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ และฟื้นฟูทรัพยากรที่เสื่อมโทรม 
ให้สามารถฟื้นตัว เพื่อสร้างการยอมรับกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่และท�าให้มีทรัพยากรทางบกที่สมบูรณ์สามารถ 
เป็นปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาประเทศได้ต่อไป
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่2

การบริหารแผนโครงการที่ส�าคัญ
ตามแผนยุทธศาสตร์

การบริหารทรัพยากรน�้า

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการดูแล
รักษาทรัพยากรน�้า

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
เกิดพื้นที่ตัวอย่างที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า
ร่วมกันทุกภาคส่วนและมีกลไกหรือเครื่องมือเพื่อ
ขยายผลไปสู่พื้นที่อ่ืน

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
พบว่าการพัฒนาแหล่งน�้าที่ส�าคัญตามยุทธศาสตร  ์
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าและการด�าเนินโครงการ
ส�าคัญระดบัประเทศ มคีวามล่าช้าไม่สามารถด�าเนินการได้
แล้วเสร็จตามแผน เนื่องจากข้อจ�ากัดในการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ท้ังในมิติของภารกิจและ
กฎหมายที่แต่ละหน่วยงานถือปฏิบัติ อีกทั้งสภาพปัญหา
และข้อมูลด้านทรัพยากรน�้ามีความซับซ้อนสูง เนื่องจาก
ความแตกต่างของสภาพพื้นที่ จึงจ�าเป็นต้องมีการปฏิรูป
กลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการด้านน�้า 
ทัง้ในระดบันโยบายและกลไกระดบัปฏบัิตใินพืน้ท่ี รวมถงึ
การปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้าทั้งระบบ เพื่อให้การขับเคล่ือนโครงการ 
ด้านน�้า การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การขอใช้พื้นที่
เพื่อพัฒนาแหล่งน�้า ตลอดจนการจัดท�างบประมาณ 
ด้านน�้าด�าเนินไปได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพก่อให้เกิด
ความยั่งยืน โดยอาศัยกลไกการสร้างการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ 
เป ็นกลไกผลักดันแผนงานโครงการพัฒนาลุ ่มน�้ า 
บนพื้นฐานของการมีความเข ้าใจบริบทของพื้นที ่
และค�านึงถึงการอนุรักษ์ รักษา และใช้ประโยชน์จาก
ทรพัยากรน�า้อย่างมปีระสทิธภิาพ เพือ่ให้การบริหารแผน
โครงการที่ส�า คัญตามแผนยุทธศาสตร ์การบริหาร
ทรพัยากรน�า้สามารถขบัเคลือ่นต่อไปได้  

การด�าเนินงานส�าคญัทีผ่่านมา การจดัท�าพระราชบัญญัติ 
ทรพัยากรน�า้ พ.ศ. 2561 ได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้ว  
เมือ่วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 และได้ม ีการด�าเนนิการแก้ไข
และจัดท� ากฎหมายที่ เกี่ ยวข ้องแล ้ว เสร็จ  ได ้แก ่  
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
แห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 ประกาศลงราชกจิจานเุบกษา 
เมื่ อ วั น ท่ี  19  เมษายน 2561  พระราช บัญญัต ิ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติ 
สงวนและคุ ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และปัจจุบัน 
อยู่ระหว่างการปรับปรุงพระราชบัญญัติชลประทานหลวง 
พ.ศ. 2485 ให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัทิรพัยากรน�า้ 
พ.ศ. 2561 และอยู ่ระหว่างการเตรียมความพร้อม 
ในการปรับปรุง แก้ไขพระราชบัญญัติการจัดรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ.2558 และส�านักงานทรัพยากรน�้า 
แห่งชาติได ้จัดให้มีกลไกการพิจารณาโครงการและ 
การบริหารแผนโครงการส�าคัญฯ ผ่านคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการส�าคญั ภายใต้ 
คณะกรรมการทรัพยากรน�้าแห่งชาติ (กนช.) ตามกรอบ
ของพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า พ.ศ. 2561
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
ส่วนส�าคัญที่จะส่งผลให้การบริหารแผนงานโครงการ 
ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 
มีความยั่งยืนตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ คือ การควบคุม
ดแูลการเข้าถงึทรัพยากรน�า้ของชาตภิายใต้การก�ากับดแูล
ของข้อกฎหมายเกีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ 
ที่มีความสอดคล้องกันท้ังระบบ รวมถึงการสร้างการมี
ส่วนร่วม และความรู้ความเข้าใจของประชาชนและภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ทุกลุ่มน�้าทั่วประเทศใน
รูปแบบกลไกคณะกรรมการลุ่มน�้า และคณะกรรมการ
ระดับจังหวัด ที่มีความเช่ือมโยงกับคณะกรรมการระดับ
ประเทศ 

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหมาย ต้องให้ความส�าคญั
กบัการปรบัปรงุแก้ไขข้อกฎหมายเกีย่วข้องกบัการบรหิาร
จัดการทรัพยากรน�้าทั้งระบบให้แล้วเสร็จ เร ่งออก
กฎหมายรองและขับเคล่ือนงานตามพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน�้า เร่งบูรณาการกลไกคณะกรรมการระดับ
พื้นที่ลุ่มน�้า เพื่อผลักดันแผนงาน/โครงการพัฒนาลุ่มน�้า
บนพื้นฐานความเข้าใจบริบทของพื้นที่ โดยสนับสนุนให ้
ทุกภาคส่วนเข้ามามส่ีวนร่วมในกระบวนการ 
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ปัญหาด้านทรัพยากรน�้าโดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแล้ง 
จัดเป็นปัญหาท่ีประเทศไทยประสบมาอย่างต่อเนื่องโดย
ตลอดเนื่องจากการก�าหนดทิศทางการพัฒนาและบริหาร
ทรัพยากรน�้าระดับพื้นที่ในปัจจุบันยังขาดการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนเป ็นผลให้ขาดความเช่ือมโยงและ 
มกีารด�าเนินงานท่ีทบัซ้อนกันของหน่วยงานในระดับพืน้ที่
เป ็นจ�านวนมาก เป็นผลให้เกิดปัญหาในระดับพื้นที่
มากมาย เช่น เส้นทางระบายน�า้ตามธรรมชาติถูกกดีขวาง
จากสิ่งปลูกสร้าง การเสียสมดุลระหว่างการใช้น�้าผิวดิน
และใต้ดิน การขาดการบริหารการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ร่วมกัน การด�าเนินงานด้านการชลประทานเพื่อก่อสร้าง
อ่างเกบ็น�า้ ฝายน�า้ล้น ระบบส่งน�า้ บ่อบาดาล และระบบ
ประปาบาดาล ท่ีไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างทั่วถึง
ครอบคลุม เป็นต้น จงึเป็นเรือ่งส�าคญัทีจ่ะต้องเร่งผลกัดนั
ประเด็นปฏิ รูปการบริหารเชิ งพื้นที่  เพื่ อแบ ่ง เขต 
การบริ ห ารจั ดการและก� าหนดผู ้ รั บผิ ดชอบที่ มี 
ความชดัเจน แก้ไขปัญหาความซ�า้ซ้อนและเพิม่ประสทิธภิาพ 
ในการด�าเนนิงานเร่งเสริมสร้างความพร้อมของประชาชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงขีดความสามารถ
เชิงเทคนิคและศักยภาพในการบริหารจัดการแผนงาน/
โครงการที่จะถูกถ ่ายโอนลงมายังพื้นที่ รับผิดชอบ 
ของบคุลากรในแต่ละพืน้ทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่3

การบริหารเชิงพ้ืนที่
ป ี2562 •ป ี2563 •
• เป้าหมาย •
มรีะบบบริหารจัดการทรพัยากรน�า้เชิงพืน้ท่ีบนพืน้ฐาน
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
(1) เกิดพื้นที่ตัวอย่างที่มีการบริหารจัดการทรัพยากร
น�้าร่วมกันทุกภาคส่วน (2) การแก้ไขพระราชบัญญัติ
ก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่ 
อปท. พ.ศ. 2542 ในแผนการกระจายอ�านาจให้แก่ 
อปท. และแผนปฏบิตักิารก�าหนดขัน้ตอนการกระจาย 
อ�านาจให้แก่ อปท. พ.ศ.... (ฉบับที่ 3) แล้วเสร็จ 
ตามแผน (3) จ�านวนพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ที่ดินถูกต้อง
ตามวัตถุประสงค์ (4) จ�านวนพื้นที่ ที่มีการใช้ระบบ
เติมน�้ากลับลงสู่แหล่งน�้าใต้ดิน 
 

ที่มา: โครงการศึกษาเพื่อจัดท�าแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า
กลุ่มลุ่มน�้าเจ้าพระยาใหญ่ (สทนช.)
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา การปฏิรูปกระบวนการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ได้ให้ความส�าคัญกับการบริหารการใช้
ประโยชน์ท่ีดินและสมดุลการใช้น�้าผิวดินและใต้ดิน ผ่านการด�าเนินงานถ่ายโอนภารกิจความรับผิดชอบงาน
ชลประทานขนาดเลก็ และมุง่ผลกัดนัให้ภาคประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในกระบวนการ ส�าหรับการด�าเนินงานด้านการ
ถ่ายโอนภารกิจและความรับผิดชอบให้แก่ท้องถ่ิน อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาในการถ่ายโอนภารกิจให้เป็นไปตาม
สภาพข้อเท็จจริง และเน้นในส่วนของการเพิ่มสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติก�าหนด 
แผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 การปรับสมดุลการใช้น�้าทั้งผิวดิน
และใต้ดิน อยู่ในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการน�้าบาดาลเชิงลุ่มน�้าและพื้นที่แบบบูรณาการ โดนได้มีการ
ปรบัปรงุกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบกจิการน�า้บาดาลแล้วเสร็จและมผีลบงัคบัใช้แล้ว จ�านวน 5 ฉบบั และอยูใ่น
ระหว่างด�าเนนิการปรบัปรงุและพฒันากฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง จ�านวน 3 ฉบบั พร้อมท้ังได้ด�าเนนิโครงการ อาทิ การพฒันา
แหล่งน�้าบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค จ�านวน 832 แห่ง การพฒันาแหล่งน�า้บาดาลเพือ่การเกษตร จ�านวน 997 แห่ง  
(คิดเป็นความส�าเร็จมากกว่าร้อยละ 90) โครงการเติมน�้าใต้ดินระดับต้ืนในพื้นที่แอ่งน�้าบาดาลเจ้าพระยาตอนบน  
จ�านวน 500 แห่ง (แล้วเสร็จ 250 แห่ง) และได้ด�าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือก�ากับและติดตาม 
การบรหิารจดัการน�า้แล้วเสรจ็ในปี 2563 จ�านวน 1 ระบบ

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
ส่วนส�าคัญในการด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการ 
เชิงพ้ืนที่  คือ ศักยภาพและความพร้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการขับเคลื่อนโครงการที่จะ 
ถูกถ่ายโอนลงมายังพื้นท่ีรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละ
พืน้ทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย ดังนัน้ การบรหิาร
เชิงพื้นท่ีในระยะต่อไปต้องให้ความส�าคัญกับการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม การถ่ายทอดองค์ความรู ้ทาง
เทคนิค วิธีการด�าเนินการ และการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต่าง ๆ เพ่ือให้ภารกิจและโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีได้รับการถ่ายโอนมาจากหน่วยงานส่วนกลาง 
ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมกับ 
ทุกภาคส่วน 
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่4

ระบบเส้นทางน�้า 
ป ี2562 •ป ี2563 •
• เป้าหมาย •
เพื่อบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน สามารถใช้
ระบบเส้นทางน�้าที่มีหลักเกณฑ์ คู่มือ องค์ความรู้ และ
ระบบสารสนเทศทางน�้าที่มีมาตรฐานเดียวกัน 

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มแีผนทีเ่ส้นทางน�า้ 25 ลุม่น�า้ ผงัเส้นทางน�า้ในผงัเมอืง
รวมจังหวัดทั่วประเทศ การปรับปรุงกฎหมาย 
เส้นทางน�้า มาตรฐานเส้นทางน�้า มาตรฐานระบบ
สารสนเทศทางน�้า 

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป ระบบเส้นทางน�้า มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการด�ารงชีวิตของ
มนุษย์ ทั้งในแง่ของการกระจายน�้าซึ่งเป็นต้นทุนส�าหรับการอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะส�าหรับการเกษตรกรรม  
การระบายน�า้และการป้องกันการเกดิน�า้ท่วมและอทุกภยั การเป็นเส้นทางคมนาคมเพือ่การสญัจรทางน�า้ และยงัเป็นแหล่ง 
ผลิตพลังงานทดแทนท่ีส�าคัญ โดยการด�าเนินงานเพ่ือสร้างให้ระบบเส้นทางน�้ามีความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพนั้น  
จะต้องอาศัยความครอบคลุมของการศึกษาและบริหารจัดการเกี่ยวกับการก�าหนดล�าดับศักย์ของพื้นที่ลุ่มน�้า และการ
เส่ือมสภาพของระบบเส้นทางน�้าจากการพัฒนาในด้านอื่น ๆ อาทิ การคมนาคม การท�าพื้นที่การเกษตร การตัดไม้
ท�าลายป่าต้นน�้า ซึ่งเป็นสาเหตุของการชะล้างหน้าดิน และเป็นตะกอนทับถมแหล่งน�้าและทางน�้า ส่งผลให้ธรรมชาติ
แปรปรวน เกดิภาวะไม่สมดลุ

การด�าเนนิงานทีผ่่านมา ได้มีการวางแผนออกแบบทางน�า้
และระบบแผนท่ีเส้นทางน�้า ผังระบบระบายน�้าควบคู่กับ
ผังการใช้ประโยชน์ทีด่นิ และการก�าหนดเกณฑ์ทีจ่ะน�ามา
ใช้ในการออกแบบขนาดองค์ประกอบของระบบเส้นทาง
น�้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยได้ด�าเนินโครงการศึกษา
และพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบ
แหล่งน�้าธรรมชาติอย่างเหมาะสมและยั่งยืน มุ่งเน้นการ
จั ดท� าแผนที่ ท า งอุ ทกศาสตร ์  และจั ดท� าแผนที่ 
ผังกรอบความคิดในแต่ละลุ ่มน�้าสาขาทั้ง 254 สาขา  
ให้สามารถเห็นถึงกรอบความคิดในการพัฒนาและ 
การบริหารจัดการของแม่น�้า ล�าห้วย คลอง หนอง บึง 
แหล่งน�้าธรรมชาติ และเพื่อให้การจัดระบบเส้นทางน�้า
ตามธรรมชาติมีความเหมาะสม ชัดเจน มีการก�าหนด
ล�าดับศักย์ และขนาดของทางน�้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
รวมทัง้ค�านงึถงึมาตรการใช้สิง่ก่อสร้างทีอ่าจส่งผลกระทบ
ต่อเส้นทางน�้า ท�าให้ระบบเส้นทางน�้าเสื่อมโทรมได้  
มกีารด�าเนนิการจดัท�าแผนทีเ่ส้นทางน�า้สายหลกั 25 ลุ่มน�า้  
เพื่อวางแผนขุดลอกร่องน�้าแล้วเสร็จจ�านวน 25 ลุ่มน�้า 

และเพ่ือให้เกดิผลบงัคบัใช้อย่างเป็นรูปธรรม ท่ีผ่านมาได้มี
การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบเส้นทางน�้า
อย่างต่อเน่ือง ได้แก่ พระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า  
พ.ศ. 2561 ได้นิยามเรื่องผังน�้าและเส้นทางน�้าไว้ชัดเจน  
อกีทัง้ก�าหนดให้คณะกรรมการทรัพยากรน�้าแห่งชาติและ
ส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติจัดท�าและประกาศใช้ 
ผังน�้าในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือประโยชน์ในการจัดท�า
ผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 
และการดูแลรักษาเส้นทางน�้าไม่ก่อให้เกิดการเบี่ยงเบน
ทางน�้าหรือกระแสน�้า หรือกีดขวางการไหลของน�้าใน
ระบบทางน�้า และพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้าแห่งชาติ 
พ.ศ. 2561 มาตรา 103 ยังระบุไว้อีกว่าในวาระเริ่มแรก  
ให้ส�านกังานทรพัยากรน�า้แห่งชาต ิจดัท�าผงัน�า้และรายการ
ประกอบผังน�้าเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน�้าแห่งชาติ 
เพื่อพิจารณาภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัต ิ
ใช้บงัคบั    
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
การปฏิรูประบบเส้นทางน�้าให้มีประสิทธิภาพ ต้องอาศัย
การจัดท�าองค์ประกอบของระบบเส้นทางน�้าที่ เป ็น
มาตรฐานเดียวกัน มีการจัดล�าดับความส�าคัญของ 
เส้นทางน�า้ ที่มีความเชื่อมโยงกับผังการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ต่าง ๆ ซึ่งต้องอาศัยการบูรณาการการท�างานร่วมกัน
ระหว่างหลายหน่วยงาน เพื่อให้ชุดข้อมูลท่ีน�ามาใช้ 
มีความครอบคลุมของการศึกษาและบริหารจัดการ 
เกี่ยวกับการก�าหนดล�าดับศักย์ของพื้นที่ลุ ่มน�้า และ 
การเสื่อมสภาพของระบบเส้นทางน�้าจากการพัฒนาใน 
ด้านอื่น ๆ อาทิ การคมนาคม การท�าพื้นท่ีการเกษตร  
การตัดไม้ท�าลายป่าต้นน�้า ซึ่งเป็นสาเหตุของการชะล้าง
หน้าดิน และเป็นตะกอนทับถมแหล่งน�้าและทางน�้า  
ส่งผลให้ธรรมชาตแิปรปรวน เกดิภาวะไม่สมดลุ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อให้ 
การด�าเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายได้ จะต้องเร่ง
ด�าเนินการจัดท�าแผนท่ีเส้นทางน�้า 25 ลุ่มน�้าและผัง 
เส้นทางน�้าในผังเมืองรวมจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้ง 
การปรับปรุงมาตรฐานเส้นทางน�้า มาตรฐานระบบ
สารสนเทศทางน�้าให้แล้วเสร็จ และเพื่อให้ผังน�้าที่จัดท�า
ข้ึนใหม่สามารถด�าเนินการได้จริงจะต้องเร่งก�าหนด 
กฏหมายรองรับส�าหรับการน�าไปใช ้ปฏิบั ติของทุก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่5

ระบบขยายผลแบบอย่างความส�าเร็จ
ป ี2562 •ป ี2563 •
• เป้าหมาย •
เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน�้าอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพในหลายมิติ และเกิดการขยายผลความ
ส�าเร็จไปสู่วงกว้าง

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
จ�านวนตัวอย่างความส�าเร็จจากกลไกการขยายผล

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
การบริหารจัดการน�้าในหลายพ้ืนที่ ยังขาดความสมดุล 
ไม่มีความสอดคล้องกันระหว่างต้นทุนน�้าที่มีอยู ่และ
ปริมาณน�้าที่ถูกใช้ไป ส่งผลให้เกิดปัญหาน�้าท่วม น�้าแล้ง
ซ�้าซากในทุก ๆ ปี เนื่องจากการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน�้าที่ผ่านมา มักด�าเนินการด้วยความเร่งรีบ 
เพื่อสนองตอบนโยบายและปัญหาเฉพาะหน้าเป็นหลัก  
จึงอาจท�าให้การวิเคราะห์จัดการปัญหาต่าง ๆ ขาดความ
สมบรูณ์ไม่ครบถ้วนทกุมติ ิจงึจ�าเป็นต้องด�าเนนิการขยาย
ผลด ้านการบริหารจัดการน�้ าและดูแลรักษาอย ่าง 
มีส่วนร่วมและยั่งยืนท่ีประสบผลส�าเร็จ โดยให้ชุมชน 
และประชาชนในพื้นที่ ใช ้วิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นเครื่องมือบริหารจัดการข้อมูลเพ่ือสร้าง
ให ้การบริหารจัดการน�้าทั้ งในแนวดิ่งและแนวราบ  
มีการใช้ประโยชน์จากผิวน�้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
ในทกุพืน้ที ่เกดิการขยายผลจากต้นแบบความส�าเร็จสู่การ
บรหิารจดัการน�า้อย่างยัง่ยนื

การด�าเนนิงานทีผ่่านมา สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน�า้ 
(องค์การมหาชน) ได้ถ่ายทอดและขยายผลการประยกุต์ใช้
วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี เพือ่พฒันาให้ชมุชนสามารถ
จัดท�าข้อมูลน�้า แผนที่น�้า มีข ้อมูลแหล่งน�้าเชิงพ้ืนท่ี 
ครบถ้วน สามารถใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน บริหาร
จัดการในสภาวะต่าง ๆ และวางแผนงานพัฒนา ดูแล 
บ�ารุงรักษา แหล่งน�้าในพื้นท่ีของตนเองได้อย่างถูกต้อง

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้า (องค์การมหาชน)

เหมาะสม มุ่งเน้นส่งเสริมให้ชุมชนและเกษตรกรใช้ข้อมูล 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิเคราะห์สมดุลน�้า  
วางแผนการเพาะปลูกอย่างเหมาะสม และพร้อมรับ 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สามารถเพ่ิมผลผลิต
และเกิดความม่ันคงด้านอาหาร รวมทั้งสามารถประสาน 
การท�างานร่วมกับท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ และเอกชนได้
อย่างเข้มแข็ง
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ส่วนส�าคัญในการขยายผลแบบอย่างความส�าเร็จ คือ  
การสร้างกลไกเพื่อขยายผลสู่ความส�าเร็จที่มีความชัดเจน
และเป็นรปูธรรม รวมทัง้การสร้างให้ชมุชนมคีวามเข้มแข็ง
รวมถึงมีศักยภาพเพียงพอที่จะน�าเอาองค ์ความรู  ้
มาขยายผลในพื้นที่ของตนให้มีความเหมาะสมตามบริบท
ของปัญหาในพื้นที่ สภาพภูมิสังคม และความต้องการ 
ของประชาชนอย่างแท้จรงิ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อให้ 
การด�าเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายได้จะต้องเร่ง 
ผลักดันให้เกิดกลไกคณะกรรมการบริหารจัดการน�้า 
ระดับชุมชน เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมให้ชุมชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการก�าหนดทิศทางและแนวทางการ
พัฒนาทรัพยากรน�้า เพื่อน�ามาปรับใช ้ให ้เหมาะสม 
กบับริบทและความต้องการของชมุชน สร้างกระบวนการ
ในการคิด ตัดสินใจเพ่ือประโยชน์ของชุมชนบนพ้ืนฐาน 
ข้อเท็จจริงทางวทิยาศาสตร์
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่6

ความรู้ เทคโนโลยี และทรัพยากรมนุษย์
เพ่ือการบริหารจัดการน�้า

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
บุคลากรทุกระดับท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน�้า
มีความรู้ความเข้าใจและขีดความสามารถด้านการใช้
ข้อมูลและเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
จ�านวนศูนย ์น�้าระดับจังหวัด จ�านวนหน่วยงาน 
ที่มีการใช้เทคโนโลยีตามมาตรฐานและหน่วยงาน 
ที่มีการประยุกต ์ ใช ้ เทคโนโลยี  B ig  Data ใน 
การบริหารจัดการน�้า

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
จากภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้
ต ้ นทุ นน�้ าหรื อปริ มาณน�้ า ฝน ท่ีตก ในแต ่ ละพื้ นที่
ประเทศไทยในระยะที่ผ่านมา มีความแปรปรวนท้ังใน 
เชิงปรมิาณและความถี ่ ส่งผลให้การคาดการณ์ปรมิาณน�า้ 
เพื่อประกอบการตัดสินใจด�าเนินกิจกรรมทางการเกษตร 
และบริหารจัดการน�้ามีความยากทั้งในเชิงพื้นที่และเวลา 
ประกอบกับในปัจจุบันยังขาดการน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้
งานอย่างเหมาะสม ข้อมลูกระจดักระจาย ซ�า้ซ้อน ไม่เป็น
มาตรฐาน และถูกน�ามาใช ้ได ้ไม ่ เต็มประสิทธิภาพ 
เนื่องจากยังขาดบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ซึง่ต้องท�าหน้าทีใ่นฐานะผูด้แูลบรหิารจดัการจดัเกบ็ข้อมลู 
จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการ
น�้าในพื้นที่ ทั้งในมิติด้านอุปสงค์และอุปทานน�้า จึงมี
จ�าเป็นต้องปฏิรูปความรู้ เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์
เพื่อการบริหารจัดการน�้า ด้วยการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน�้า
ระดับจังหวัด เพื่อประสานและรวบรวมข้อมูลให้เท่าทัน
ต่อสถานการณ์น�า้ในอนาคต สร้างองค์ความรูแ้ละบ่มเพาะ
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา เช่น  
ผูเ้ชีย่วชาญด้านผงัเมอืง นกัเศรษฐศาสตร์ นกัคณติศาสตร์ 
เป ็นต ้น เพ่ือติดตามและวิเคราะห์ข ้อมูลได ้ทันต ่อ
สถานการณ์ทั้งในเชิงภาพรวมของประเทศและในระดับ
พืน้ทีย่่อย ในลกัษณะของศนูย์ปฏบิตักิาร

การด�าเนินงานที่ผ่านมา มีการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการ 
กรมทรัพยากรน�้าบาดาลแบบดิจิทัล และมีการพัฒนา
มาตรฐานและเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการจัดการนอก
เขตชลประทาน อาทิ  โครงการบ�ารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย โครงการพัฒนา Mobile  
Application ที่ เ ก่ียวข ้องกับข ้อมูลความต ้องการ  
ปริมาณน�้า และสถานการณ์ด้านน�้า เป็นต้น โครงการ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีส�าหรับการบริการ 
การประกอบกิจการน�้าบาดาลออนไลน์ และมีการด�าเนิน
ในส่วนของการสร ้างการรับรู ้  เช ่น โครงการสร ้าง 
การรบัรู ้ความเข้าใจ และการมส่ีวนร่วมของประชาชนใน 
การบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้บาดาล โครงการเสรมิสร้าง 
องค์ความรู้ด้านน�้าบาดาลและเครือข่าย เพื่อการบริหาร
จัดการน�้าบาดาลอย่างยั่งยืนเป ็นรายแอ่งตามหลัก 
ธรรมาภบิาล พัฒนาและเพ่ิมศกัยภาพบคุลากรของ อปท. 
ภาคเอกชน ผู ้ประกอบวิชาชีพน�้าบาดาลและองค์กร 
ผู ้ ใช ้น�้ า ให ้มีการบริหารจัดการตามหลักวิชาการ 
ด้านน�า้บาดาล 
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ประเด็นส�าคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
ทรพัยากรมนษุย์เพือ่การบรหิารจดัการน�า้ คอื การบริหาร
จดัการข้อมูลด้านทรพัยากรน�า้ผ่านการใช้เทคโนโลยอีย่าง
เท่าทันสถานการณ์ และสามารถวิเคราะห์สถานการณ์น�้า
รวมถงึการคาดการณ์ข้อมลูในระยะยาว จนสามารถจัดท�า
เป็น “คลงัข้อมลูน�า้แห่งชาต”ิ ได้  ซึง่จ�าเป็นต้องมกีารเชือ่มโยง
ข้อมูลจากหลายภาคส่วนทั้งในมิติอุปสงค์ และอุปทาน 
อย่างต่อเนื่องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน และต้องอาศัย
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
หน่วยงานระดบัท้องถิน่ รวมถงึการการพฒันาบคุลากรท่ีมี
ศักยภาพเพียงพอต่อการร่วมกันบริหารจัดการข้อมูลด้าน
ทรพัยากรน�า้ขนาดใหญ่  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้ข้อมูล 
ทีม่คีวามซับซ้อน และกระจดักระจายกนัสามารถรวบรวม
เพื่อน�ามาวิเคราะห์ และประเมินเป็นข้อมูลกลางได้  
จะต้องให้ความส�าคัญกับการเร่งการจัดต้ังศูนย์น�้าจังหวัด 
รวมถึงสร้างเครือข่ายข้อมูลระหว่างศูนย์ข้อมูลน�้าระดับ
จังหวัดท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน เร ่งผลักดันการน�า
เทคโนโลย ีCloud เข้ามาช่วยในการจัดเกบ็ข้อมลู และน�า
เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เข้ามา
ช่วยในการวิเคราะห์สถานการณ์น�้ารวมถึงการคาดการณ์
ในระยะยาว พร้อมกับยกระดับองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของ
บุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�า้ในอนาคตได้อย่างมปีระสิทธภิาพ
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่7

การบริหารจัดการ
เขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

รายจังหวัด

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
มีการก�าหนดเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง  
และจัดท�า One Marine Chart

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ต้นฉบับแผนที่การจ�าแนกเขตทางทะเลและชายฝั่ง
รายจังหวัด กลุ ่มจังหวัด และภาพรวมของพื้นที ่
ทางทะเล

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป  
ประเทศไทยมีจังหวัดที่มีขอบเขตติดทะเล 23 จังหวัด  
แบ่งเป็นทะเลฝ่ังตะวนัตก ได้แก่ ทะเลอนัดามนั รวมไปถึง
ช่องแคบมะละกา 6 จงัหวดั และทะเลฝ่ังตะวนัออก ได้แก่
ทะเลฝั ่งอ่าวไทย 17 จังหวัด ซึ่งปัจจุบันประเทศไทย 
มีจงัหวดัทีมี่การก�าหนดเขตจังหวดัในการบริหารทรพัยากร 
จากการแบ่งเขตทางทะเลได้อย่างชัดเจนเพียง 7 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จงัหวดัชลบรุ ีและกรงุเทพมหานคร ซึง่เป็นจงัหวดัในเขต
อ่าวไทยตอนใน ท้ังนี ้อกี 16 จงัหวัดท่ีมขีอบเขตติดทะเล
ยังไม่มีแผนที่การใช้ประโยชน์ทางทะเลท่ีชัดเจน ส่งผลให้
ภาพรวมการใช้ประโยชน์และการแบ่งเขตทางทะเลของ
ประเทศไทยยังขาดความชัดเจน ดังนั้น การจัดท�าแผนที่
การใช้ประโยชน์ทางทะเล และการวางแผนเชิงพื้นที่ทาง
ทะเลของไทย จงึมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องเร่งด�าเนนิการจัด
ท�าแผนที่ภาพรวมของประเทศและแผนที่เฉพาะท่ีเป็น
มาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าไปใช ้
ในภารกจิทีร่บัผดิชอบต่อไป และเพือ่การรกัษาผลประโยชน์
ของชาตทิางทะเล โดยการสร้างความสมดลุของทรัพยากร
และสิง่แวดล้อมทางทะเลให้เป็นฐานทีม่ัน่คงในการพฒันา
ด้านเศรษฐกิจของไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน
ต่อไปในอนาคต

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

การด�าเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง 
ได้ร่วมกันผลักดันการก�าหนดเขตจังหวัดทางทะเลของ
ประเทศให้มีมาตรฐานเดียวกัน โดยกระทรวงมหาดไทย 
ได้ประชุมหารือกับหน่วยงานและจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 
อย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติในการตกลงเรื่องเขตจังหวัด 
ทางทะเลของทัง้ 23 จงัหวดัแล้ว ซึง่อยูใ่นระหว่างการท�า
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของจังหวัดต่าง ๆ ท้ัง 23 จังหวัด 
เ พ่ือที่จะน�ารายละเอียดของข ้อตกลงดังกล ่าวนั้น  
มาด�าเนินการจัดท�ากฎหมายในการแบ่งเขตทางทะเล 
ของประเทศไทยรายจังหวัด คือ ร่างพระราชบัญญัติ 
การก�าหนดและปรับปรุงพ้ืนทีเ่ขตการปกครองของจงัหวดั
ทางทะเล พ.ศ. .... ซึ่งจะก่อให้เกิดความชัดเจนของเขต
การปกครองของจงัหวดัทางทะเลทัง้ 23 จงัหวดัชายทะเลต่อไป
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
นอกจากจะมีการผลักดันการก�าหนดเขตจังหวัดทางทะเล
ของประเทศให้มีมาตรฐานเดียวกันแล้ว จังหวัดยังต้อง
ก�าหนดพื้นที่ คุ ้มครองทางทะเลหลายประเภทตาม
เป้าประสงค์ของแต่ละพื้นท่ีด้วย ดังนั้น ประเด็นท้าทาย 
ที่ส�าคัญคือ การก�าหนดกิจกรรมการใช้ประโยชน์และ 
การอนุรักษ์ให้มีความชัดเจน เพื่อลดความทับซ้อนและ 
ความสับสนของหน่วยงานปฏิบัติและผู ้ใช ้ประโยชน  ์
จากทะเล และการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ให ้แก ่ประชาชนในทุกเพศทุกวัย ถึงอาณาเขตของ
ประเทศไทยที่ได้รวมเขตจังหวัดทางทะเลทั้ง 23 จังหวัด 
โดยควรมีการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ในหลักสูตรการศึกษา
ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการ
บริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ั ่ ง 
รายจงัหวดัทีช่ดัเจนต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในการด�าเนินงาน
ในระยะต่อไป หน่วยงานภาครัฐจ�าเป ็นต ้องอาศัย 
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกระบวนการ 
มี ส ่ ว น ร ่ ว ม จ า ก ป ร ะ ช า ช น ใ น พ้ื น ที่  เ พ่ื อ จั ด ท� า  
(ร่าง) แผนที่เขตจังหวัดทางทะเลรายจังหวัดให้แล้วเสร็จ  
และก� าหนดพื้ นที่ คุ ้ มครองทางทะเลที่ มี ลั กษณะ 
การใช้ประโยชน์และการอนรุกัษ์ทีช่ดัเจน และเหน็ชอบร่วมกัน 
เพือ่เป็นมาตรการคุม้ครองทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
ให้คงความสมบรูณ์มากขึน้ ควบคูไ่ปกบัการบรหิารจดัการ
พื้นที่คุ ้มครองทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้
ประชาชนได้รบัผลประโยชน์สงูสดุอย่างยัง่ยนื รวมทัง้ควร
เร ่งสร้างการตระหนักรู ้ถึงเขตทางทะเลและชายฝั ่ง 
ทั้ง 23 จังหวัดของประเทศไทยให้แก่ทุกภาคส่วนได้รับรู้ 
และควรมีการเร ่งบรรจุเร่ืองดังกล่าวไว ้ในหลักสูตร 
การศึกษา เพื่อให้เกิดการรับรู ้ที่ถูกต้องถึงอาณาเขต 
ทางทะเลต่อไป

326

แผนการปฏริปูประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม06

327

แผนการปฏริปูประเทศด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 060607



เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่8

การปรับสมดุลโครงสร้างองค์กร
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
จัดท�าร ่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ 
ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล พ.ศ. .... 

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
การรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล มคีวามเกีย่วข้อง
กับภาคส่วนราชการในระดับนโยบายและหน่วยด�าเนิน
การระดบัปฏิบตัเิป็นจ�านวนมาก ซึง่แต่ละหน่วยงานต่างมี
กฎหมายเพ่ือควบคมุก�ากบัและสอดส่องการด�าเนนิงานให้
เป็นไปตามบทบาทภารกิจของตนเอง จึงส่งผลให้การ
ด�าเนินงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
ขาดเอกภาพและไม่สามารถขบัเคลือ่นให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2562 โดยมี
วั ตถุประสงค ์ เพื่ อบั งคับ ใช ้ ใน เขตทางทะ เลของ
ประเทศไทย พร้อมทั้งก�าหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงาน 
รับผิดชอบในการประสานการปฏิบัติงานและการรักษา 
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างมีเอกภาพและ 
บูรณาการ ซ่ึงปัจจุบันได้มีการจัดตั้งศูนย์อ�านวยการ 
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็น 
หน่วยงานหลักในการด�าเนินการตามกฎหมายข้างต้น

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ศูนย์อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ได้ด�าเนินการจัดท�าอนุบัญญัติ
ภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 แล้ว เพื่อใช้เป็นระเบียบ ข้อบังคับในทาง
ปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้างต้น และได้มีการด�าเนิน
การฝึกอบรมบคุลากรอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้พร้อมในการปฏบิติัภารกจิต่าง ๆ ได้อย่างทนัท่วงท ีอาท ิการฝึกภาคสนาม
ทางทะเล (Field Training Exercise : FTX) การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (Crisis Management Exercise 
: C-MEX) การป้องกนัและปราบปรามเรอืประมงผิดกฎหมายตามแนวทางของศนูย์ควบคมุการแจ้งเรือเข้าออก (Port In 
Port Out Controlling Center : PIPO) เป็นต้น และได้มกีารบรูณาการการด�าเนนิงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้อง
ทางทะเลอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้เกดิการด�าเนนิงานท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
การด�าเนินงานด้านการปรับสมดุลโครงสร้างองค์กร 
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภายหลงัจาก
พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
พ.ศ. 2562 ได้ใช ้เป ็นกฎหมายหลักด้านการรักษา 
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล คือการเร่งสร้างการรับรู้
แก ่หน ่วยงานที่ เ ก่ียวข ้อง รวมถึงภาคเอกชน และ 
ภาคประชาชน เ ก่ี ยวกับสาระส� าคัญของตั วบท 
และมาตรการภายใต้พระราชบัญญัติฯ และอนุบัญญัต ิ
ดังกล่าว เพื่อให้ภาคีท่ีเกี่ยวข้องสามารถด�าเนินการ 
ทีเ่กีย่วข้องกับการใช้ประโยชน์ทางทะเลได้อย่างสอดคล้อง
กับหลักการของกฎหมาย ส่งผลให้การขับเคลื่อนการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมทางทะเล ตลอดจนอ�านวยการและประสานงาน
ในการจัดการกับภัยคุกคามและปัญหาความมั่นคง 
ทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ศูนย์อ�านวยการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ในฐานะ
หน่วยงานหลกัตามกฎหมายดงักล่าวควรร่วมกบัหน่วยงาน 
ที่ เ กี่ ย วข ้ อ ง  ในการสร ้ า งการรับรู ้ และ เผยแพร ่
ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบ 
รายละเอียดของกฎหมาย พร้อมทั้งด�าเนินการควบคุม
ก�ากบัและติดตามการบังคับใช้กฎหมายให้สามารถบรรลผุล 
ที่ต้องการ ยิ่งไปกว่านั้นการปรับปรุงกฎหมายให้มีความ
ทันสมัย เท ่ าทันกับกระแสการ เปลี่ ยนแปลงหลัก 
ของประเทศและโลกทีม่คีวามซบัซ้อน ตลอดจนผลกระทบ
ต่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ยังเป็นสิ่งท่ีต้องให้
ความส�าคญัอย่างต่อเนือ่ง
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่9

การบริหารจัดการขยะ
ในทะเลและชายฝ่ัง

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ก�าหนดแนวทางการจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง 
ที่มีประสิทธิภาพ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ปริมาณขยะทะเลดีขึ้นกว ่ าป ัจจุบันอย ่างน ้อย 
ร้อยละ 60

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป  ขยะมูลฝอยในทะเลและชายฝ ั ่ งนับเป ็นป ัญหา 
ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล สัตว์ทะเล การประมง และการท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง และยังคงเป็น 
ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้คุณภาพของน�้าทะเลเสื่อมโทรมลง โดยข้อมูลจากส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมปี 2562 พบว่าประเทศไทยมปีรมิาณขยะมูลฝอยรวม 28.71 ล้านตัน  โดยได้รับการก�าจัดอย่างถูกต้อง 
เพียง 9.81 ล้านตัน และเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกน�ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ที ่12.52 ล้านตนั คงเหลอืขยะมลูฝอยทีไ่ม่ได้ 
น�าไปก�าจัดอย่างถูกต้อง จ�านวน 6.38 ล้านตัน โดยขยะมูลฝอยดังกล่าวส่วนหนึ่งจะถูกปล่อยลงแหล่งน�้าและลงสู่ 
ท้องทะเล ในปี 2562 พบว่าปรมิาณขยะมีโอกาสไหลลงสู่ทะเลในพ้ืนท่ี 23 จังหวดัชายฝ่ังทะเล จ�านวนประมาณ 26,800 
- 40,200 ตนั/ปี ซึง่มแีนวโน้มทีด่ขีึน้ อย่างไรกต็ามในปี 2562 พบว่าขยะทะเล 2 อันดับแรกเป็นขยะประเภทพลาสติก  
ส่งผลให้ทศันียภาพทางทะเลเสือ่มโทรมลง และเป็นสาเหตขุองการเสยีชวีติของสตัว์ทะเล เช่น พะยนูทีเ่สยีชวีติจากการ
อดุตนัของขยะพลาสตกิในล�าไส้ หรอืการเสยีชวีติของเต่าทะเลจากการกนิขยะพลาสติกจ�านวนมาก

การด�าเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด�าเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการปัญหาขยะในทะเลและ 
ชายฝ่ังอย่างต่อเนือ่ง อาท ิโครงการ Clean Seas Campaign 
ภายใต ้ โครงการ สิ่ งแวดล ้อมแห ่ งสหประชาชาติ  
(United Nations Environment Programme)  
เพื่อมุ ่งลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและ
ไมโครพลาสติก โครงการติดตั้งทุ่นดักขยะทะเลบริเวณ 
ปากแม่น�้าใน 21 จังหวัดชายฝั ่งทะเล ที่สามารถลด
ปริมาณขยะได้จ�านวนทั้ง ส้ินมากกว่า 1.3 ล ้านชิ้น  
มีน�้าหนักรวมมากกว่า 1.4 แสนกิโลกรัม โดยด�าเนิน

กิจกรรมไปแล้วทั้งสิ้น 112 พื้นที่ จ�านวน 471 คร้ัง โครงการพื้นที่สาธิตการบริหารจัดการขยะทะเลครบวงจร  
ซึง่เริม่ด�าเนนิการน�าร่องในจงัหวดัระยองแล้ว และโครงการในการศกึษาวจัิยถึงผลกระทบต่าง ๆ  อาทิ ผลกระทบของขยะ
ต่อสตัว์ทะเล ผลกระทบของขยะต่อระบบนเิวศชายหาด เป็นต้น และยงัมกีารสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างจิตส�านกึ
ให้ประชาชนตระหนกัและส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้ังแต่ต้นทางโดยประชาชนผ่านช่องทางสื่อ
ต่าง ๆ อาท ิFacebook คลืน่วทิยทุ้องถ่ิน เป็นต้น รวมถงึได้มกีารจดัท�าแนวทางการปฏบิติัการภายใต้แผนปฏิบตักิารที่
เป็นกลไกในการบริหารจัดการปัญหาขยะทะเลแล้ว อาทิ แผนปฏิบัติการ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 20 ปี  
พ.ศ. 2560 – 2579 เป็นต้น ส่งผลให้สถานการณ์ขยะในทะเลของประเทศไทยมแีนวโน้มดีข้ึน

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
คือ การจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ได้ถูกน�าไปก�าจัดอย่าง 
ถูกต้องและตกค้างอยู่ในพื้นท่ี ซึ่งเกิดข้ึนจากหลายสาเหตุ 
ด้วยกัน เช่น ขาดจิตส�านึกต่อพื้นที่สาธารณะ การใช้ถุง
พลาสติกที่ย่อยสลายได้ยาก ขาดแรงจูงใจในการจัดการ
ขยะและการแยกขยะ รวมถึงการไม่เห็นประโยชน์อย่าง
คุม้ค่าในการทีจ่ะน�าขยะกลบัมาใช้ใหม่ และขาดมาตรการ
ทางกฎหมายทีจ่ะลดการใช้ขยะอย่างจริงจงั 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนนิงานเพือ่
ที่จะบรรลุเป้าหมายด้านการบริหารจัดการขยะทะเล  
จึงจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการขยะ 
ทีต้่นทางในระดับครวัเรอืนมากกว่าการด�าเนินงานทีป่ลาย
ทางด้วยการตามเก็บขยะในทะเลและชายฝั่ง โดยภาครัฐ
และเอกชนจะต้องร่วมมือกันในการสนับสนุนโครงการ
หรอืมาตรการทีส่�าคญั เช่น การสร้างจติส�านกึการลดขยะ 
การใช้ซ�้า และการคัดแยกขยะท่ีต้นทาง โครงการลงทุน
สร ้ า งนวั ตกรรม เพื่ อการจั ดการขยะอย ่ า ง ถูกวิ ธี  
การสนับสนุนนวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ก่อให้
เกิดขยะน้อยที่สุด การออกแบบบรรจุภัณฑ์จากวัสดุ
ธรรมชาติที่ย ่อยสลายได้จริงโดยไม่ส่งผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต และการเพิ่มภาษีต่อการใช้
ผลิตภณัฑ์พลาสติกประเภทใช้คร้ังเดียว เป็นต้น 
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่10

การบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล
ป ี2562 •ป ี2563 •
• เป้าหมาย •
ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการองค ์ความรู  ้
ทางทะเลที่มีประสิทธิภาพ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
หน่วยงาน ภาคประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจใน
บริบทของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง และ 
การมีส ่วนร ่วมในการอนุรักษ ์และใช ้ทรัพยากร 
ทางทะเลอย่างถูกต้อง

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งในหลายกิจกรรม อาทิ การค้าและการขนส่งทาง
ทะเล (พาณชิย์นาว)ี การใช้ประโยชน์จากทรพัยากรมชีวีติ
และไม ่มีชี วิตจากทะเล การท ่อง เที่ ยวทางทะเล 
อุตสาหกรรมชายฝั ่ง และมีแนวโน้มว ่าจะมีการใช ้
ประโยชน์ทางทะเลเพิ่มมากข้ึนในอนาคต ซึ่งปัจจุบัน
สถานภาพของทะเลไทยเสื่อมโทรมลงอย่างต่อเนื่อง  
อันมีสาเหตุหลักมาจากการขาดความตระหนักรู้ในเรื่อง
ความส�าคญัของทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ประกอบ
กับขาดการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล ทั้งที่เป็น
ระบบฐานข้อมูล เรื่องราวท่ีควรทราบเกี่ยวกับทะเล และ
วิธีการเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ท่ีถูกต้อง จึงส่งผลให้หน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้องและประชาชนขาดความรูค้วามเข้าใจในบริบท
ของทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง น�าไปสูค่วามไม่เข้าใจ 
การเพิกเฉย และละเลย ในการมีส่วนร่วมของการใช้
ประโยชน์และดูแลรักษาท่ีถูกต้อง อีกท้ัง การบริหาร
จดัการหรอืการบญัญตักิฎหมายต่าง ๆ ต้องพิจารณาจาก
ฐานความรู้ งานวิชาการและงานวิจัยท่ีถูกต้อง จึงมีความ
จ�าเป ็นต ้องด�าเนินการจัดระบบการบริหารจัดการ 
องค์ความรู้ทางทะเลให้เป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง 
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อภาคส่วนในการน�าไปใช้ต่อยอด 
การด�าเนนิงานได้อย่างเป็นรปูธรรมต่อไป

ที่มา: หนังสือทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
จัดท�าโดย ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)

การด�าเนินงานที่ผ่านมา มีการจัดตั้งองค์กรจัดการความรู้เพ่ือผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (อจชล.) แล้ว  
โดยเป็นหน่วยงานภายใต้ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีหน้าที่หลักในการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู ้
ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สถานภาพของการใช้ประโยชน์ทางทะเลของประเทศ กิจกรรมการใช้ประโยชน ์
จากทะเลทีถู่กต้อง รวมถงึด�าเนนิการด้านการสร้างความตระหนกัรู้และสร้างเครือข่ายการมส่ีวนร่วมของภาคประชาสงัคม
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ในการรกัษาผลประโยชน์ทางทะเล ซึง่เป็นการด�าเนนิการตามท่ีระบไุว้ในพระราชบญัญติัการรกัษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล พ.ศ. 2562 และได้มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาและจัดการความรู้เพ่ือผลประโยชน์ของชาต ิ
ทางทะเล ซ่ึงเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล มหีน้าที ่
ให้ค�าปรกึษาและประสานส่วนราชการอืน่ ๆ รวมทัง้มหาวิทยาลยั เพือ่เป็นองค์ความรูใ้นการเป็นที่ปรึกษาและให้ความรู ้
เรื่องความม่ันคงทางทะเลในระดับเยาวชนไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย อีกท้ัง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ยังได้ด�าเนินโครงการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางทะเลให้แก่ทุกภาคส่วน โดยปี 2563 ได้จัดงานวิชาการวิทยาศาสตร์ 
ทางทะเลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้มีการจัดการองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การพัฒนา
ระบบเตือนภัยสถานการณ์ปะการังฟอกขาว การจัดท�าและเผยแพร่องค์ความรู้สู ่สาธารณะผ่านช่องทางออนไลน์  
อาทิ เรื่องปะการัง หญ้าทะเล สัตว์ทะเลหายาก ขยะทะเล เป็นต้น

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
อย่างไรก็ดี การบริหารจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ 
แห่งชาติทางทะเล มีความเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน 
ท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติในพื้นที่  อาทิ  
กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง กรมประมง กรมเจ้าท่า 
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เป็นต้น ความท้าทายท่ีส�าคญั คอื การรวบรวม
ข้อมูลองค์ความรู ้ทางทะเลของ อจชล. เพื่อน�ามาใช้
ประโยชน์ต่อยอดในการจัดท�าแผนงาน โครงการด้าน 
การพัฒนาทรัพยากรทางทะเลให้มีการเช่ือมต่อ/ส่งมอบ
ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง และร่วมบูรณาการการจัดเก็บ 
สังเคราะห์ข้อมูลองค์ความรู้ทางทะเลร่วมกับหน่วยงาน 
จัดเก็บข้อมูลหลักทางทะเลแต่ละด้าน เพื่อร่วมกันสร้าง
ฐานข้อมลูองค์ความรูท้างทะเลทีไ่ด้รบัการยอมรบัร่วมกัน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น เพ่ือให้การ
บรหิารจดัการองค์ความรูท้างทะเลมปีระสทิธภิาพ ควรมุง่
เน้นการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยเฉพาะ อจชล. และองค์กรในระดับพื้นที ่
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสร้างการรับรู ้ถึงความส�าคัญของ
ทรัพยากรทางทะเลให้กบัประชาชนอย่างท่ัวถงึ ในรูปแบบ
ต่าง ๆ  อาทิ การจัดกิจกรรมรณรงค์ หรือการประชาสัมพนัธ์
ทางส่ือออนไลน์ เพ่ือให้การเชื่อมโยงข้อมูลมีความ
ครอบคลุมทรัพยากรทางทะเลทุกมิติอย่างรอบด้าน  
และร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนที่ส�าคัญในการสงวน 
รักษา และฟ้ืนฟูทรัพยากรให้มคีวามยัง่ยนืต่อไป
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่11

การบริหารจัดการมลพิษ
ในทะเลและชายฝ่ัง

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการมลพิษในทะเลและ
ชายฝั่งที่มีประสิทธิภาพ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
สามารถบ�าบดัน�า้เสยีตามชายฝ่ังและเกาะได้อย่างน้อย
ร้อยละ 30 ทัว่ประเทศ และร้อยละ 50 ในเขตพืน้ทีท่่อง
เทีย่วหนาแน่นอย่างน้อย 10 แห่ง

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป เรื่องมลพิษในทะเลและชายฝั่งยังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น 
อย่างต่อเนือ่ง โดยพบว่าพืน้ทีอ่่าวไทยตอนในมค่ีาคณุภาพของน�า้ทะเลไม่ได้มาตรฐานสูงกว่าพ้ืนท่ีอืน่ ๆ โดยมสีาเหตหุลกั
จากภาคอุตสาหกรรมติดพื้นที่ชายฝั่งทะเล ซ่ึงส่วนมากเป็นอุตสาหกรรมหนัก ภาคครัวเรือนท่ีพักอาศัยอยู่ติดทะเล  
และภาคการท่องเท่ียวในทะเลท่ีมีจ�านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี  อย่างไรก็ตาม คุณภาพของน�้าทะเล
ชายฝั่งในประเทศไทยมีแนวโน้มดีข้ึน โดยในปี 2562 คุณภาพน�้าทะเลชายฝั่งส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดีมาก 
ร้อยละ 95 โดยพบว่าส่วนมากจะอยูบ่รเิวณแหล่งท่องเทีย่วทีส่�าคญั และคณุภาพน�า้ทะเลชายฝ่ังอยูใ่นเกณฑ์เสือ่มโทรม
ถึงเสื่อมโทรมมากร้อยละ 5 โดยพบว่าส่วนมากอยู่ในบริเวณแหล่งนิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงประเทศไทยยังขาดเครื่องมือ 
ในการเฝ้าระวงัหรอืแจ้งเตอืนได้อย่างทนัต่อเหตุการณ์ และการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีมปีระสิทธภิาพ

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ได้มีการ
ด� า เ นิ น ก า ร ติ ด ต าม ต ร ว จ ส อบ 
สภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง 
ในฝ่ังอ่าวไทยและอนัดามนัอย่างต่อเนือ่ง 
โดยปัจจุบันได้ด�าเนินการไปแล้ว 
ทั้งสิ้น 217 สถานี พร ้อมทั้งได  ้
ด�าเนนิการเผยแพร่ผลการด�าเนนิงาน 
ด้านการวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน�้า 
(WQI) ผ่านเว็บไซด์กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งอย่างสม�่าเสมอ 
รวมถึ ง ได ้ มีการด� า เนินการตาม 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลแลชายฝั่ง 
พ.ศ. 2558 ในการตดิตามความเสยีหาย
ของทรพัยากรทางทะเลอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 17 (สถานการณ์ฉุกเฉิน) กรณนี�า้มนัรัว่ไหล/ปรากฏการณ์น�า้เปลีย่นสี 
อย่างต่อเนื่อง และยังมีแอปพลิเคชัน ส�าหรับรับแจ้งเหตุและแจ้งเตือนปัญหามลพิษ จากประชาชนในกรณีที่พบเห็น 
การทิ้งน�้าเสียลงแหล่งน�้าสาธารณะ ปัญหาน�้าเสีย สัตว์น�้าหรือปลาตายจ�านวนมาก คราบน�้ามัน หรือแหล่งน�้าเปลี่ยนสี 
สามารถแจ้งผ่านโทรศพัท์มอืถอื จ�านวน 2 แอปพลิเคชนั ได้แก่ WPWatch และ HW network และได้เร่ิมมกีารน�าระบบ 
ภมูสิารสนเทศมาใช้ในการตดิตาม เตอืนภยัมลพษิ และภยัพบิตัทิางทะเล เพือ่ประมวลผลและคาดการณ์สิง่แวดล้อมทางทะเล  

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ
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โดยได้มีการติดต้ังและพัฒนาระบบเรดาร์ชายฝั ่งในพื้นที่จังหวัดกระบี่แล้ว จ�านวน 2 สถานี อีกทั้ง กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ได้บรรจเุรือ่งมลพษิในทะเลและชายฝ่ังไว้ในแผนแม่บทการบรหิารจดัการทรพัยากร
ทางทะเลและชายฝ่ัง พ.ศ. 2560 – 2579 เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการปฏบิติังานแล้ว

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
ปัญหามลพิษทางน�้าในทะเลมีสาเหตุมาจากการขาด 
การบ�าบัดน�้าเสียอย่างถูกต้องของผู ้ใช้น�้ากลุ ่มต่าง ๆ  
ทั้งภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจท่องเท่ียว
และโรงแรม และภาคการเกษตร ดังนั้น ความท้าทาย
ส�าคัญ คือการเร่งสร้างจิตส�านึกให้แก่ประชาชนและ 
ผูป้ระกอบการในการบริหารจดัการน�า้ก่อนปล่อยลงสูท่ะเล
อย่างถกูต้องทัง้ระบบ และการน�าหลกัผูก่้อมลพษิเป็นผู้จ่าย 
รวมท้ัง การบังคับใช้กฎหมายการบริหารจัดการน�้าเสีย 
อย่างเข้มงวด เพื่อให้ประเทศไทยมีการบริหารจัดการ
มลพษิในทะเลและชายฝ่ังทีด่ขีึน้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การบริหารจัดการ
มลพิษในทะเลและชายฝั ่งในระยะต่อไป จึงต้องให  ้
ความส�าคัญกับการจัดการปัญหามลพิษทั้งระบบตั้งแต่
ต้นทาง ทั้งในเร่ืองของขยะ น�้าเสีย และมลพิษต่าง ๆ  
ควรมกีารน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาเป็นเคร่ืองมอืในการ
ติดตามและเฝ้าระวังอย่างต่อเน่ืองในพื้นที่ต่าง ๆ รวมถึง
ควรสร้างการตระหนักรู ้แก่ประชาชนและทุกภาคส่วน 
ท่ีเกีย่วข้องอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือร่วมกนัแก้ไขปัญหา และควร
น�าหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายให้ทุกภาคส่วนตระหนัก
ถึงความส�าคญัและผลกระทบท่ีจะตามมา
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่12

การบริหารจัดการการประมงทะเล
ป ี2562 •ป ี2563 •
• เป้าหมาย •
ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการประมงทะเล 
ที่มีประสิทธิภาพ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีแผนบริหารจัดการประมงทะเลรายจังหวัด ปรับปรุง
กฎหมายที่เก่ียวกับการประมงทะเลให้มีความเหมาะ
สมและมีประสิทธิภาพ และการท�าประมงที่ค�านึงถึง
ศกัยภาพของปริมาณสงูสดุของสตัว์น�า้ทีส่ามารถจับได้

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป ในปี 2562 สหภาพยุโรปได้ประกาศปลดสถานะใบเหลืองของ 
ภาคการประมงของไทย เพือ่แสดงการยอมรบัต่อความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาการท�าประมงผดิกฎหมาย การขาด
การรายงาน และไร้การควบคมุ (Illegal Unreported and Unregulated Fishing : IUU) ส่งผลให้ปัจจุบันประเทศไทย
มีระดับของอุตสาหกรรมการประมงเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล โดยสถานการณ์การประมงไทยในปี 2562 พบว่า  
มีปรมิาณการจบัสตัว์น�า้เคม็ 1,858.09 พันตนั ลดลงร้อยละ 1.44 จากปี 2561 แต่มมีลูค่าสัตว์น�า้เคม็ 139,900.50 ล้านบาท  
เพิม่ขึน้จากปี 2561 ร้อยละ 6.64 โดยแบ่งเป็นการจับแบบธรรมชาติในน่านน�า้ไทย 1,495.47 พนัตัน มูลค่า 68,630 ล้านบาท  
และจับแบบธรรมชาติจากนอกน่านน�้าไทย 251 ตัน มูลค่า 10 ล้านบาท และการเพาะเลี้ยงชายฝั ่งมีปริมาณ  
495.19 พันตัน มูลค่า 73,782.68 ล้านบาท โดยสถิติการจับสัตว์น�้าเค็มในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา พบว่า มีปริมาณ 
การจบัสัตว์น�้าเค็มจากธรรมชาติและการเพาะเลี้ยงชายฝั่งมีแนวโน้มลดลง แต่มูลค่าสัตว์น�้าเค็มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 12 การบริหารจัดการการประมงทะเล 
เป้าหมาย ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการประมงทะเลที่มีประสิทธิภาพ 
ค่าเป้าหมาย มีแผนบริหารจัดการประมงทะเลรายจังหวัด ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการประมงทะเลให้มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และการท าประมงที่ค านึงถึงศักยภาพของปริมาณสูงสุดของสัตว์น  าที่สามารถจับได้ 
 

ปริมาณและมูลค่าสัตว์น  าเค็ม จ าแนกตามวิธีท าการประมง พ.ศ. 2551-2562 
       

พ.ศ. ปริมาณสัตว์น  าเค็ม (พันตัน) มูลค่าสัตว์น  าเค็ม (ล้านบาท) 
จับจาก

ธรรมชาติ 
เพาะเลี ยง
ชายฝั่ง 

รวม จับจาก
ธรรมชาติ 

เพาะเลี ยง
ชายฝั่ง 

รวม 

2551 1,644.80 808.3 2,453.10 42,147.00 55,145.30 97,292.30 
2552 1,663.80 894.8 2,558.60 42,758.10 66,566.90 109,325.00 
2553 1,601.30 755.4 2,356.70 45,505.60 64,620.40 110,126.00 
2554 1,610.40 817 2,427.40 49,630.60 81,422.70 131,053.30 
2555 1,500.20 817.7 2,317.90 54,911.10 83,217.20 138,128.30 
2556 1,614.50 561.5 2,176.00 56,191.90 65,352.20 121,544.10 
2557 1,488.30 482.6 1,970.90 52,242.90 58,213.30 110,456.20 
2558 1,317.20 508.7 1,825.90 50,900.20 54,605.80 105,506.00 
2559 1,302.00 499.6 1,801.60 55,787.20 63,464.40 119,251.60 
2560 1,300.40 408.2 1,808.60 58,222.10 69,230.70 127,452.80 
2561 1,393.00 495.5 1,888.50 62,000.70 71,868.70 133,869.40 
2562 1,362.90 495.19 1,858.09 66,117.88 73,782.62 139,900.50 
ที่มา: กรมประมง  

ในปี 2562 สหภาพยุโรปได้ประกาศปลดสถานะใบเหลืองของภาคการประมงของไทย เพ่ือแสดงการยอมรับต่อ
ความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย การขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal 
Unreported and Unregulated Fishing : IUU) ส่งผลให้ปัจจุบันประเทศไทยมีระดับของอุตสาหกรรมการประมง
เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล โดยสถานการณ์การประมงไทยในปี 2562 พบว่า มีปริมาณการจับสัตว์น  าเค็ม 1,858.09 
พันตัน ลดลงร้อยละ 1.44 จากปี 2561 แต่มีมูลค่าสัตว์น  าเค็ม 139 ,900.50 ล้านบาท เพิ่มขึ นจากปี 2561 ร้อยละ 6.64 
โดยแบ่งเป็นการจับแบบธรรมชาติในน่านน  าไทย 1,495.47 พันตัน มูลค่า 68,630 ล้านบาท และจับแบบธรรมชาติจาก
นอกน่านน  าไทย 251 ตัน มูลค่า 10 ล้านบาท และการเพาะเลี ยงชายฝั่งมีปริมาณ 495.19 พันตัน มูลค่า 73,782.68 ล้าน

0612 
ส้ม 

62 ส้ม 63 เหลอืง 

ที่มา: กรมประมง 
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ด�าเนิน
กจิกรรมเพือ่บรหิารจดัการประมงทะเล ได้แก่ การก�าหนด
ประกาศเขตพื้นท่ีคุ ้มครองทางทะเลเพื่อแก้ไขปัญหา
ประมงผิดกฎหมาย (IUU) โดยมีการติดตามเฝ้าระวัง  
รวมถึงการลาดตระเวนตรวจจับเรือประมงผิดกฎหมาย
อย่างต่อเน่ือง รวมถงึมกีารก�าหนดมาตรการในการท�าประมง 
เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างประมงพาณิชย์กับประมง 
พื้นบ้าน อีกทั้งส่งเสริมการท�าการประมงให้มีความยั่งยืน 
เช่น การประกาศปิดอ่าวไทยในฤดวูางไข่ หรอืการก�าหนด
ประเภทเครื่องมือของการท�าการประมงพาณิชย์ เป็นต้น 
และได้มกีารแก้ไขเพิม่เติมพระราชก�าหนดประมง (ฉบบัที ่2) 
พ.ศ. 2560 (ฉบับแก ้ไข) ให ้มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบันมากข้ึน ได้แก่ (1) การปรับปรุง 
กฎกระทรวง การขออนญุาตและการอนญุาตท�าการประมง
พาณชิย์ พ.ศ. 2562 เพือ่ให้สอดคล้องกบัวถิกีารท�าประมง
ของชาวประมง ยืดหยุ่นให้สามารถแก้ไขใบอนุญาตได้  
(2) ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 24 มกราคม 2563  
เรือ่ง เง่ือนไขทีผู่ร้บัใบอนญุาตให้เปล่ียนพืน้ทีท่�าการประมง 
ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2563 โดยออกประกาศผ่อนปรนให ้

ผู้รับใบอนุญาตเครื่องมืออวนล้อมจับ อวนครอบหมึก  
และเรือป่ันไฟ ในพ้ืนทีฝ่ั่งอ่าวไทยย้ายฝ่ังไปท�าการประมง
ในพ้ืนท่ีฝ ั ่งทะเลอันดามันได้ ในช่วง 1 ตุลาคม ถึง  
31 มีนาคมของทุกปี (3) ประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เรื่อง ก�าหนดเครื่องมือท�าการประมง วิธีการ
ท�าการประมง และพ้ืนท่ีท�าการประมง ที่ห้ามใช้ท�าการ
ประมงในท่ีจับสัตว์น�า้เขตทะเลชายฝ่ัง พ.ศ. 2560 ลงวนัที่ 
9 พฤศจิกายน 2560 โดยมีสาระส�าคัญประกาศห้ามใช้
เครื่องมือประมง 12 ชนิด ท�าการประมงในเขตชายฝั่ง  
เว้นแต่อวนครอบ ช้อน ยกหมกึ ให้คณะกรรมการประมง
ประจ�าจังหวดัออกประกาศก�าหนดให้ท�าการ (4) ประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก�าหนดเครื่องมือ
ท�าการประมง วิธีการท�าการประมง และพื้นที่ท�าการ
ประมง ที่ห้ามใช้ท�าการประมงในที่จับสัตว์น�้าเขตทะเล
ชายฝ่ัง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2562 ลงวนัที ่8 พฤศจิกายน 2562 
โดยตั้งแต่ช่วงปี 2562 – ปัจจุบัน ได้มีการด�าเนินคด ี
เ ก่ียวกับการท�าการประมงไปแล ้วทั้ งสิ้น 930 คดี  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในระหว่างการจัดท�าแผน 
การบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
แม้ว่าประเทศไทยจะได้รับการปลดจากสถานการณ์ 
การท�าประมงผดิกฎจากสหภาพยโุรป และได้มกีารด�าเนนิ
คดีกับผู ้ที่ท�าการประมงท่ีผิดกฎหมาย แต ่ก็ยังพบ 
การลกัลอบในการท�าการประมงผดิกฎหมายมาอย่างต่อเนือ่ง  
ซึ่งกรอบของกฎหมายในการก�าหนดมาตรการติดตาม 
ควบคุม เฝ้าระวัง และลงโทษการท�าการประมงอาจ 
ไม ่ เพียงพอที่จะป ้องกัน ระงับ และยับยั้ งการท�า 
การประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซ่ึงหากภาครัฐ 
ไม่มีนโยบายหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาโดยด่วน 
อาจส่งผลกระทบขัน้รนุแรงต่อไปได้
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการ 
เพื่อแก้ไขปัญหาการประมงทะเล ต้องอาศัยการร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร ่วมกันด�าเนินงาน  
มุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายพระราชก�าหนดการประมง 
ที่มีความทันสมัยและสอดคล้องกับกฎระเบียบระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนส�ารวจกองเรือประมงและทบทวน 
การอนุญาตท�าการประมงท้ังระบบ รวมถึงเร่ิมจัดท�าและ
ใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติ แผนการบริหารจัดการ
ประมงทะเลของประเทศไทย และมาตรการอื่น ๆ  
เพ่ือช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการการประมงทางทะเล
ให้เกดิความยัง่ยนืและมปีระสิทธภิาพ
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป ทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงานในทะเลถือเป็นทรัพยากร
ทางทะเลที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก ท้ังเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ  
เพ่ือทดแทนการน�าเข้า และเพื่อการส่งออก ทั้งนี้ แหล่งสินแร่ส่วนใหญ่อยู่ในที่ราบและชายฝั่งทะเล จึงมีปัญหาเรื่อง 
ที่ตั้งของชุมชน แหล่งท่องเที่ยว ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลและอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง อีกทั้งแหล่งพลังงานในทะเล 
ทั้งที่เป็นแท่นขุดเจาะน�้ามันและก๊าซธรรมชาติมีไม่น้อยกว่า 400 แท่นในอ่าวไทย ถือเป็นแหล่งผลประโยชน์ 
ของประเทศชาติที่จะต้องก�ากับดูแลและบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ ที่ผ่านมาในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงานในทะเล พบว่ามีหน่วยงานที่ปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานในท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง 
หลายหน่วย ซึ่งต้องประสานงานหรือบูรณาการในการปฏิบัติงานเพ่ือลดความซ�้าซ้อน จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง 
ท่ีจะต้องมีการวางแผนการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างส่วนราชการที่เก่ียวข้อง รวมถึงการสร้างกลไกก�ากับดูแล 
การใช้ประโยชน์ดงักล่าว และสร้างการบรหิารจดัการสินแร่ทีอ่าจมกีารค้นพบเพิม่มากขึน้ด้วยเทคโนโลยใีนอนาคตได้

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่13

การบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่
และแหล่งพลังงานในทะเล

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่
และแหล่งพลงังานในทะเลทีม่ปีระสทิธภิาพ 

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มียุทธศาสตร์การแสวงหาและใช้ประโยชน์ทรัพยากร
สินแร่และแหล่งพลังงานในทะเล โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

มูลค่าการผลิต การบริโภค การน�าเข้า และการส่งออกทรัพยากรแร่ของประเทศไทย พ.ศ. 2551-2561

ที่มา: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (2562)
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การด�าเนนิงานทีผ่่านมา หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง คอื กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ได้จดัท�าโครงการน�าร่อง
สร้างปะการังเทียมจากขาแท่นปิโตรเลียม ซึ่งเป็นการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมจ�านวน 7 ขาแท่น ไปจัดวาง 
เป็นปะการังเทียมที่เกาะพะงัน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั ่ง  
กระทรวงพลังงาน จัดท�ายุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2561 – 2564) ซึ่งมีการบรรจุเรื่องการบริหารจัดการ 
แหล่งพลังงานปิโตรเลียมทางทะเล โดยค�านึงถึงความมั่นคง การอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ท้ังนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดท�าแผนซ่ึงบรรจุเรื่องทรัพยากร
สินแร่และแหล่งพลังงานในทะเลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแล้ว คือ (1) แผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2560 – 2579 (2) แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563 – 2565 ซึ่งจะท�าให้กระบวนการการบริหารจัดการการบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่และ 
แหล่งพลงังานในทะเลเป็นรปูธรรมมากขึน้

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
อย่างไรกต็าม ประเดน็การบรหิารจดัการทรพัยากรสินแร่
และแหล่งพลังงานในทะเล มหีน่วยงานท่ีปฏบัิตงิานในทะเล
เพือ่ควบคมุดแูลการใช้ประโยชน์จากทะเลหลายหน่วยงาน 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงาน
ในทะเล ซึ่งต้องอาศัยการบูรณาการการท�างานร่วมกัน 
ในการปฏิบัติงานเพื่อลดความซ�้าซ ้อน นอกจากนั้น  
การปฏิบัติงานของหน่วยงานต้องให้ความส�าคัญกับ 
การมีส ่ วนร ่ วมจากชุมชนในพื้นที่ เป ็นส� าคัญเพื่ อ 
ลดผลกระทบของผู้มีส่วนได้เสียจากการด�าเนินงาน

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือให้การบริหาร
จัดการทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงานในทะเลเป็นไป
ตามเป้าหมาย จึงจ�าเป็นต้องเร่งด�าเนินการทบทวนและ
รวบรวมข้อมูลสถานภาพปัจจุบันและระบุจุดต�าแหน่ง
พื้นท่ีของทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงานในทะเล  
เพื่อก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่
และแหล่งพลังงานในทะเลที่มีประสิทธิภาพ อยู ่บน 
พื้นฐานของข้อเท็จจริงทางวิชาการ สามารถตรวจสอบ
และพสิจูน์ได้และมคีวามสอดรบักบัลกัษณะของทะเลไทย 
รวมทั้งการพิจารณาใช้ประโยชน์จากขาแท่นหลุมผลิต
ปิโตรเลียมที่เลิกใช้งานอย่างมีระบบ และเร่งด�าเนินการ
ก�ากับการยกร่างกฏหมายท่ีเก่ียวข้องกับการแสวงหาและ
การใช้ประโยชน์จากสินแร่และแหล่งพลังงานทางทะเล 
ที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดการบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม 
มากข้ึน
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป การวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล (Marine Spatial Planning : 
MSP) นับเป็นเคร่ืองมือท่ีส�าคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเชิงพ้ืนที่ให้เกิดประสิทธิภาพ 
บนหลักของความยั่งยืน โดยมีแนวทางการจัดการแบบองค์รวม ที่ค�านึงถึงวัตถุประสงค์ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม  
และสิ่งแวดล้อม ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการของเศรษฐกิจสีน�้าเงิน (Blue Economy) ดังนั้น แนวเขตทางทะเล 
ที่มีการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล จะช่วยให้ประเทศและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลประกอบการบริหารจัดการ 
หรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน   

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ด�าเนินการส�ารวจ ศึกษา ข้อมูลธรณีวิทยาทางทะเล เพื่อศึกษา 
ถึงการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่ง กระแสน�้า รวมถึงแหล่งทรัพยากรธรณีทางทะเลในพ้ืนท่ีต่าง ๆ เช่น จังหวัดจันทบุรี  
จงัหวัดนครศรีธรรมราช จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ เป็นต้น และได้ร่วมหารอืถงึขอบเขตการด�าเนนิการ หน้าท่ีและอ�านาจของ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในพืน้ที ่ เพือ่ก�าหนดการวางแผนเชงิพ้ืนทีใ่ห้เหมาะสม รวมถงึรวมกนัขบัเคล่ือนการวางแผนเชงิพืน้ที่
ทางทะเลและพืน้ทีคุ่ม้ครองทางทะเลภายใต้บรบิทของเศรษฐกจิสนี�า้เงนิ (Blue Economy) และได้เริม่ด�าเนนิโครงการ
น�าร่องในการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล  
(Marine Spatial Planning) ใน 3 พืน้ที ่ได้แก่ พืน้ทีเ่กาะสชีงั พ้ืนทีอ่่าวพังงา และพืน้ทีเ่กาะพยาม

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่14

การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
ตามแนวคดิการวางแผนเชงิพ้ืนทีท่างทะเล 
(Marine Spatial Planning)

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรสินแร่
และแหล่งพลงังานในทะเล ทีม่ปีระสทิธภิาพ 

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มียุทธศาสตร์การแสวงหาและใช้ประโยชน์ทรัพยากร
สินแร่และแหล่งพลังงานในทะเล โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
การด�าเนินงานเพื่อบรรลุผลในการจัดท�าเขตการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ส�าคัญ 
ขอบเขตภารกิจในการด�าเนินงานไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันของหน่วยงานภาครัฐ อาทิ หน่วยงานที่ส่งเสริม
การสร้างรายได้จากการใช้ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
(กรมประมง กรมการท่องเที่ยว กรมธุรกิจพลังงาน และ
กรมเจ้าท่า) กับหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสงวนรักษา
ทรัพยากรฯ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
และกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง) ซึง่แต่ละหน่วยงาน
มกีฎหมาย ระเบียบปฏบิตั ิหน้าทีแ่ละอ�านาจทีแ่ตกต่างกนั 
รวมถึงภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และประชาชนในพ้ืนท่ี
ชายฝั ่งทะเลรวมถึงบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาแสวงหา
ประโยชน์ในพื้นท่ี ท่ีจะส่งผลให้การจัดท�าเขตการใช้
ประโยชน์จากทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังจ�าเป็นต้องมี
การหารืออย่างเข้มข้น เพื่อชี้แจงท�าความเข้าใจและ
แสวงหาทางออกร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ มีการใช้
ทรพัยากรได้อย่างเหมาะสมและยัง่ยนื

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ดังนัน้ เพือ่ให้บรรลุ
เป้าหมายของการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ตามแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นที่
ทางทะเล โดยค�านึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่งได้รับการดูแล 
รักษาและมีการวางแผนเพ่ือใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนนั้น 
จ�าเป็นต้องมีกระบวนการวางแผนการด�าเนินงานอย่าง
รอบด้านเพือ่ให้ทกุภาคส่วนเข้ามามบีทบาทและมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นอย ่ าง เต็มที่ทุก ข้ันตอน  
ซึ่งเคร่ืองมือการด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว  
อาจพิจารณาใช้การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(Strategic Environmental Assessment : SEA) ทีไ่ด้มี
การขับเคล่ือนการด�าเนินงานในหลายพ้ืนท่ีมาด�าเนิน 
การประยุกต์ใช้ในการจัดท�าแผนและยุทธศาสตร์ให้ 
เหมาะสมสอดคล้องกันสภาพพื้นที่ ได ้  ทั้งนี้ เพื่อให ้ 
การด�าเนินงานที่จะสร ้างประโยชน์ให ้ กับประเทศ 
มีการขับเคลื่อนที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป แนวปะการังมีความส�าคัญต่อระบบนิเวศทางทะเล เนื่องจาก
เป็นพื้นที่อนุบาลสัตว์น�้าวัยอ่อน หากปะการังถูกท�าลายจนเส่ือมโทรมย่อมส่งผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศ
ทางทะเลที่จะถูกท�าลายไปด้วย สถานการณ์ปะการังในประเทศไทยที่ผ่านมา พบว่า ประเทศไทยมีพื้นที่แนวปะการัง 
ทั้งสิ้นประมาณ 149,025 ไร่ จากการเปรียบเทียบสถานภาพแนวปะการังในทะเลอันดามันและอ่าวไทย ระหว่าง  

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่15

การอนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน
ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ก�าหนดแนวทางการบรหิารจดัการการอนรุกัษ์ปะการงั
อย่างยั่งยืน สร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาสงัคม

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีพื้นที่ปะการังสมบูรณ์มากกว่าร ้อยละ 9 พ้ืนที่
ปะการังเสียหายน้อยกว่าร้อยละ 50 เรือตรวจของ
ภาครัฐ/เรือท่องเที่ยวที่มีจ�านวนนักท่องเที่ยวเกิน 20 
คน ทั้งหมดในพื้นที่ตัวอย่างอ่าวพังงา/เกาะพีพี ได้รับ
การติดตั้งระบบติดตามเรือ และมีศูนย์ตรวจสอบ
ประจ�าพื้นที่ 

พ.ศ. 2560 และ 2561 พบว่ามีแนวโน้มดีขึ้น มีการฟื้นตัว
หลั ง จาก เกิ ดปรากฏการณ ์ปะการั งฟอกขาว ใน  
พ.ศ. 2553 ซึ่งท�าให้แนวปะการังเสียหายเป็นจ�านวนมาก 
โดยทางฝั่งทะเลอันดามัน แนวปะการังส่วนใหญ่ไม่เห็น
การเปลี่ยนแปลงสภาพแนวปะการังท่ีชัดเจน อาจเนื่อง
มาจากยังได ้รับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย  ์
ในหลายบริเวณ ท�าให้การฟื้นตัวยังไม่เกิดขึ้น อย่างไรก็ดี 
ในบริเวณที่ห่างจากแผ่นดินหรือมีกิจกรรมของมนุษย์
ค ่ อ น ข ้ า ง น ้ อ ย  ก า ร ฟ ื ้ น ตั ว มี แ น ว โ น ้ ม เ พ่ิ ม ขึ้ น  
ส�าหรับปะการงัทางฝ่ังอ่าวไทย แนวปะการงัหลายบริเวณ 
มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวที่ดีขึ้น

การด�าเนนิงานทีผ่่านมา หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ได้ด�าเนนิ
การตามแนวทางการปฏิรูปเพื่อการอนุรักษ์ปะการัง 
อย่างยัง่ยนื ผ่านการด�าเนนิงาน และโครงการต่าง  ๆอาท ิจดัท�า
รายงานสถานการณ์ปะการงัและหญ้าทะเลประจ�าปี 2562 
โครงการส�ารวจประเมินสถานภาพทรัพยากรปะการัง 
โครงการประเมนิสถานการณ์ปะการงัฟอกขาวเพือ่รองรบั
การเปล่ียนแปลงสภาวะภมูอิากาศ โครงการศกึษาพฒันา
รูปแบบและวิธีการน�าวัสดุที่เหมาะสมส�าหรับการฟื้นฟู
ปะการัง จดัท�าระบบการติดตาม ตรวจสอบและรายงานผล
การตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียนเรือประมงพื้นบ้าน 

แผนที่แนวปะการัง ปี 2562

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ท�าการประมงในเขตแนวปะการงั จดัท�า (One Reef Map) โดยใช้ข้อมลูการส�ารวจแนวปะการงัในรอบปี 2554 – 2558  
อีกทัง้คณะกรรมการปฏิรปูประเทศฯ ได้ด�าเนนิการรณรงค์สร้างการรบัรูแ้ละด�าเนนิกจิกรรมการอนรุกัษ์ปะการงัร่วมกับ 
ภาคประชาสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้บรรจุเรื่องการอนุรักษ์ปะการัง 
อย่างยัง่ยนื ไว้ในแผนแม่บทการบรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พ.ศ. 2560 – 2579 เพ่ือใช้เป็นแนวทาง 
ในการปฏบิตังิานแล้ว

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือให้บรรลุ 
เป้าหมายในการอนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน การสร้าง
จิตส�านึกและการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู ้ประกอบการ 
ผู้น�ากลุ่มนักท่องเที่ยว และประชาชนที่ใช้ประโยชน์จาก
พื้นที่ในแนวปะการัง ให้ด�าเนินกิจกรรมโดยค�านึงถึง 
ผลกระทบต ่ อสิ่ ง แวดล ้ อม เป ็ น ส่ิ งที่ ต ้ อ งกระท� า 
อย่างต่อเนื่อง คุณภาพของน�้าทะเลควรได้รับการควบคุม 
ดูแลให้เป็นไปตามค่ามาตรฐาน ควรเร่งพัฒนาระบบ 
เ ตื อ น ภั ย  สั ง เ ก ต ก า ร ณ ์ ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ข อ ง 
สภาพแวดล้อม เพ่ือลดความเสียหายของพ้ืนที่ปะการัง 
และควรมีระบบการติดตามเรือ และศูนย์ตรวจสอบ
ประจ�าพ้ืนท่ี 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ความท้าทายของการอนุรักษ์ปะการังอย่างยั่งยืน คือ 
ปะการังเป็นส่ิงมีชีวิตที่มีความบอบบางและอ่อนไหวต่อ
การเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก ด้วยปัญหาทางด้าน 
สิ่งแวดล้อมที่ เกิดขึ้นอย ่างรวดเร็วในปัจจุบัน อาทิ  
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในน�้าทะเล การร่ัวไหล 
ของสารเคมี ล้วนส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของปะการัง ดังนั้นประเทศไทยจึงควรมีการสร้างระบบ 
ในการดูแล ติดตาม และตรวจสอบปะกา รังที่ ม ี
ประสิทธิภาพ และควรมี การจั ดท� า เขตอนุ รั กษ ์ 
และฟ ื ้นฟูอย ่างต ่อเนื่อง ตลอดจนการบูรณาการ 
แผนการท่องเท่ียวแบบยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับแนวปะการัง
ทั้ งหมด  เ พ่ื อลดผลกระทบการท� าลายปะการั ง 
จากภาคการท่องเท่ียวที่เป็นภาคธุรกิจที่สร้างรายได้หลัก
ให้กบัประเทศไทย
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป ในปี 2561 พบว่าสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั ่งของ
ประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยพื้นที่กัดเซาะรุนแรง เท่ากับ 22.50 กิโลเมตร ลดลงจาก 42.17 กิโลเมตรในปี 2560 
พ้ืนที่ กัดเซาะปานกลาง เท ่ากับ 29.37 กิโลเมตร เพ่ิมขึ้นจาก 7.64 ในปี 2560 และพ้ืนที่กัดเซาะน้อย  
เท่ากับ 37.40 กิโลเมตร ลดลงจาก 95.92 กิโลเมตร ในปี 2560 (ข้อมูลจากกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง)  
โดยสาเหตุส�าคัญของการกัดเซาะชายฝ ั ่ งสามารถแบ ่ งออกได ้ เป ็น 3 กลุ ่ ม  ได ้แก ่  (1 )  การถูกท�าลาย 
ของแนวเขตป้องกันตามธรรมชาติ อาทิ ป ่าชายเลน หาดทราย (2) การรบกวนหรือเปล่ียนแปลงสภาพ 
ตามธรรมชาติ อาทิ การก่อสร้างบริเวณชายฝั่ง กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพดัพาหรอืเคลือ่นทีข่องดนิและตะกอน และ  
(3) การกดัเซาะจากสาเหตุอื่น ๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงของบริเวณปากแม่น�้า การเกิดลมพายุท่ีรุนแรงกว่าปกติ  
โดยข้อมลูในปี 2561 พบว่าสาเหตุของการกดัเซาะชายฝ่ังท่ีส�าคญัในประเทศไทยเกดิจาก การเลีย้วเบนจากโครงสร้างแขง็ 
โครงสร้างการดักตะกอน และพื้นที่ป่าชายเลนถูกท�าลาย ตามล�าดับ 

การด�าเนนิงานทีผ่่านมา หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้ด�าเนนิการจัดท�ามาตรการป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง มาตรการสขีาว  
สีเขียว และสีเทา การจัดท�าข้อมูลทางวิชาการเพ่ือน�าไปใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งอย่างเป็นระบบ การจัดท�า 
หลกัเกณฑ์ประกอบการจดัท�าแผนงาน/โครงการเพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง การปักไม้ไผ่เพ่ือชะลอ 
ความรุนแรงของคลื่นใน 6 จังหวัด จ�านวน 8 พื้นท่ี รวมระยะทาง 16,300 เมตร การปลูกป่าชายเลนใน 19 จังหวัด  

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่16

การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง

• เป้าหมาย •
มแีนวทางการบรหิารจดัการการแก้ไขปัญหา 
การกัดเซาะชายฝั่งที่มีประสิทธิภาพ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
พื้นท่ีประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้รับการแก้ไข
ไม่น้อยกว่าปีก่อนหน้า

ป ี2562 •ป ี2563 •

พื้นที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ยังไม่ได้ด�าเนินการแก้ไข

ที่มา: กรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 16 การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 2 

เป้าหมาย มีแนวทางการบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่มีประสิทธิภาพ 3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 พื้นที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้รับการแก้ไขไม่น้อยกว่าปีก่อนหน้า  4 

ในปี 2561  พบว่าสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยพื้นที่กัดเซาะรุนแรง เท่ากับ 22.50 5 

กิโลเมตร ลดลงจาก 42.17 กิโลเมตรในปี 2560 พื้นที่กัดเซาะปานกลาง เท่ากับ 29.37 กิโลเมตร เพิ่มขึ้นจาก 7.64 ในปี 6 

2560 และพ้ืนที่กัดเซาะน้อย เท่ากับ 37.40 กิโลเมตร ลดลงจาก 95.92 กิโลเมตร ในปี 2560 (ข้อมูลจากกรมทรัพยากร  7 

ทางทะเลและชายฝั่ง) โดยสาเหตุส าคัญของการกัดเซาะชายฝั่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) การถูกท าลาย8 

ของแนวเขตป้องกันตามธรรมชาติ อาทิ ป่าชายเลน หาดทราย (2) การรบกวนหรือเปลี่ยนแปลงสภาพตามธรรมชาติ อาทิ 9 

การก่อสร้างบริเวณชายฝั่ง กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัดพาหรือเคลื่อนที่ของดินและตะกอน และ (3) การกัดเซาะจากสาเหตุ10 

อ่ืน ๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงของบริเวณปากแม่น้ า การเกิดลมพายุที่รุนแรงกว่าปกติ โดยข้อมูลในปี 2561 พบว่าสาเหตุ11 

ของการกัดเซาะชายฝั่งท่ีส าคัญในประเทศไทยเกิดจาก การเลี้ยวเบนจากโครงสร้างแข็ง โครงสร้างการดักตะกอน และ12 

พื้นที่ป่าชายเลนถูกท าลาย ตามล าดับ  13 

การด าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการจัดท ามาตรการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง มาตรการสีขาว  14 

สีเขียว และสีเทา การจัดท าข้อมูลทางวิชาการเพื่อน าไปใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งอย่างเป็นระบบ การจัดท า15 

หลักเกณฑ์ประกอบการจัดท าแผนงาน/โครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง การปักไม้ไผ่เพื่อชะลอ16 

ความรุนแรงของคลื่นใน 6 จังหวัด จ านวน 8 พื้นที่ รวมระยะทาง 16 ,300 เมตร การปลูกป่าชายเลนใน 19 จังหวัด รวม 17 

7,675.22 ไร่ การก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยน าระบบ (Environmental Checklist) มาใช้ประกอบการ18 

ก่อสร้าง การเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะ รวมถึงการจัดท า (ร่าง) กฎกระทรวงก าหนดเขตพื้นที่ใช้มาตรการในการ19 

ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งส าหรับการด าเนินโครงการก่อสร้างก าแพงป้องกันคลืน่ริมชายหาดและเข่ือนป้องกันตลิ่งริมทะเล 20 
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รวม 7,675.22 ไร่ การก่อสร้างเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง โดยน�าระบบ (Environmental Checklist) มาใช้ประกอบ
การก่อสร้าง การเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะ รวมถึงการจัดท�า (ร่าง) กฎกระทรวงก�าหนดเขตพื้นที่ใช้มาตรการใน 
การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งส�าหรับการด�าเนินโครงการก่อสร้างก�าแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
ริมทะเล พ.ศ. .... และเตรยีมการจดัท�ากฎหมายล�าดบัรองทีเ่กีย่วข้องกบัการแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง นอกจากนี้
คณะอนกุรรมการฯ ภายใต้คณะกรรมการปฏริปูประเทศด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ได้ร่วมประชมุกับผู้แทน 
กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง รวมทัง้นกัวชิาการ ในการก�าหนดแนวทางการจัดท�าแนวทางการจัดท�ารายการข้อมูล
ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Checklist) และด�าเนินการแก้ไขสิ่งก่อสร้างริมทะเล อาทิ ก�าแพงป้องกันคล่ืน 
รมิชายหาดและเข่ือนป้องกันตลิง่

ข ้ อ เสนอแนะ เ พ่ื อการบรรลุ เป ้ าหมาย  ดั งนั้ น  
ในการด�าเนนิการในระยะต่อไป หน่วยงานภาครฐัส่วนกลาง 
ควรเร ่งจัดท�ามาตรการหรือแนวทางในการป้องกัน 
การกัดเซาะชายฝั่งที่ถูกต้องตามหลักวิชาการให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ได้รับรู้และรับทราบ และเพ่ือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ในแต่ละพื้นที่  ได ้น�ามาตรการหรือแนวทางข้างต้น 
ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหา 
ในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ต่อไป

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ในการแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง คอื การด�าเนนิการ
อย่างเป็นระบบเนื่องจากด�าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างผิด
วิธีในจุดใดจุดหนึ่ง อาจส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาการ 
กดัเซาะในจดุอืน่ ๆ แทนหรอืทวคีวามรนุแรงข้ึนได้ ดังนัน้ 
ทุกหน่วยงานในระดับพื้นที่จ�าเป็นต้องบูรณาการร่วมกัน
อย่างเป็นระบบ และมีกรอบแนวทางการด�าเนินการ 
ที่ถูกต้อง ได้มาตรฐาน
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังคง
เป็นเรื่องที่ส ่งผลกระทบต่อการก�าหนดนโยบายและ 
การด�าเนินงานของประเทศต่าง ๆ ท้ังในภูมิภาค ในทวีป 
และทั่วโลก เพราะปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากประเทศหนึ่งอาจส่งผลกระทบ 
ต่อประเทศใกล ้ เคียง รวมถึงภูมิภาคหรือประเทศ 
ท่ีห่างออกไปอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ซ่ึงปัญหาท่ีเกี่ยวข้อง 
กับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่งนั้นมีหลากหลาย  
อาทิ ปัญหาขยะทะเล ปัญหามลพิษและน�้ามันรั่วไหล  
การกดัเซาะของชายฝ่ัง เป็นต้น จึงมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ 
ที่ทุกประเทศจะต้องบูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วม 
กับภาคีทุกภาคส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทางทะเลกันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
เพื่อร ่วมกันก�าหนดแนวทางบริหารจัดการ ส่งเสริม 
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปกป้อง รักษาและ
ฟ ื ้นฟูทรัพยากรและสิ่ งแวดล ้อมทางทะเลให ้ เกิด
ประสิทธิภาพต่อไป

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่17

การสง่เสรมิความรว่มมือระหวา่งประเทศ 
ดา้นการปกปอ้ง รกัษา และฟื้นฟูทรพัยากร
และสิง่แวดลอ้มทางทะเล

• เป้าหมาย •
ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปกป้อง รักษา และ
ฟ ื ้นฟูทรัพยากรและ ส่ิงแวดล ้อมทางทะเลที่ มี
ประสทิธภิาพ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีการจัดท�ายุทธศาสตร์การส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการปกป้อง รักษา และฟื้นฟู
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

ป ี2562 •ป ี2563 •

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
อย่างไรก็ตาม ในการที่จะเกิดแนวทางความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการปกป้อง รกัษา และฟ้ืนฟูทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างเป็นรูปธรรมนั้น จ�าเป็น 
จะต้องมีการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการด�าเนินการ
ตามแนวทางปฏิ บั ติ หรื อข ้ อตกลงอย ่ า งถู กต ้ อ ง  
ซึ่งการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ 
การปฏบัิตทิีถ่กูต้อง นับเป็นเครือ่งมอืท่ีส�าคญัในระยะต่อไป 
ทีจ่ะส่งผลให้การร่วมมอืกนัของประเทศต่าง ๆ นัน้เหน็ผล 
อย่างเป็นรปูธรรม

การด�าเนนิงานทีผ่่านมา ได้มกีารพฒันาและเพิม่พนูทกัษะความรูแ้ก่บคุลากรทีเ่กีย่วข้องกับการบรหิารจดัการทรพัยากร
ทางทะเลและชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเข้าร่วมประชุม พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลกับนานาประเทศได้ อาทิ 
โครงการฝึกอบรมนานาชาติ เรื่อง การใช้ข้อมูลจากระบบพยากรณ์ทะเลและการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์ 
เพือ่การอนรุกัษ์ปะการัง การจดัสัมมนาเชงิปฏบิตักิารว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง ไทย-จนี ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลและ
เทคโนโลยี รวมถึงได ้มีการจัดท�ารายงานผลการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของเรื่องทรัพยากรทางทะเลมาอย่างต่อเนื่อง และได้มีการประชุม 
คณะกรรมการความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีส�าคัญ ๆ เช่น การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยร่วม 
ไทย-จนี ด้านสภาพภูมอิากาศและระบบนเิวศทางทะเล การประชมุเชงิปฏบิติัการคณะกรรมการร่วมไทย-จีน ด้านทะเล
เป็นต้น และยงัมกีารจดัท�าเอกสารความร่วมมอืกบัต่างประเทศ และจดัท�า MOU ในเรือ่งการปกป้อง รกัษา และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างเป็นรูปธรรมในหลายโครงการ อีกทั้งยังมีการก�าหนดแนวทางการขับเคลื่อน 
ในเรือ่งทีเ่ก่ียวข้องกบัความร่วมมอืระหว่างประเทศด้านการปกป้อง รักษา และฟ้ืนฟูทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมทางทะเล  
ไว้ในแผนแม่บทการบรหิารจัดการทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พ.ศ. 2560 – 2579 แล้วด้วย

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น หน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ควรด�าเนินการประชาสัมพันธ์และ 
เผยแพร ่องค ์ความรู ้ เ ก่ียวกับการปฏิบัติที่ ถูกต ้อง 
ในการปกป้อง รักษา และฟ้ืนฟูทรัพยากรและสิง่แวดล้อม
ทางทะเล เพื่ อ ให ้ทุกภาคส ่วนเข ้ ามามีส ่ วนร ่ วม 
และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง สามารถเกิดผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

346

แผนการปฏรูิปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม06

347

แผนการปฏริปูประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 060617



สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
พืน้ท่ีคุม้ครองทางทะเลและชายฝ่ัง (Marine and Coastal 
Protected Areas) คือ พื้นที่ชายฝั่งและในทะเลที่เป็น
แหล่งความหลากหลายทางชีวภาพ หรือมีลักษณะส�าคัญ
ทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคม ซ่ึงได ้ รับ 
การคุม้ครองคณุค่าของพืน้ทีน่ัน้ไว้ด้วยกฎหมายหรอืสิง่อืน่
ที่สามารถรับรองได้ว่ามีขีดความสามารถเพียงพอใน 
การคุ้มครองพื้นที่ได้ ซึ่งในปัจจุบันสหภาพนานาชาติเพื่อ
การอนรัุกษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (International 
Union for Conservation of Nature and Natural 
Resources : IUCN) โดยมีประเทศไทยเข้าร่วมเป็น
สมาชิก โดยที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ก�าหนดพื้นที่น�าร่องตามพระราชบัญญัต ิ
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
พ.ศ. 2558 อาศัยมาตรา 20 ภายใต้เงื่อนไข (1) พื้นที่ที่มี
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอยู่ในสภาพสมบูรณ์อัน
สมควรสงวนไว้ให้คงอยู ่ ในสภาพทางธรรมชาติเดิม  
(2) พืน้ทีท่ีเ่ป็นถิน่ทีอ่ยูอ่าศัยของสตัว์และพชืตามสภาพทาง
ธรรมชาติที่สมบูรณ์ (3) พื้นที่ที่มีความส�าคัญด้านระบบ
นิเวศทางทะเลและชายฝั่งอันควรแก่การอนุรักษ์ พ้ืนที ่
ที่ก�าหนดให้เป็นพื้นที่คุ ้มครองทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ ั ่ งตามวรรคหนึ่ งต ้อง เป ็นพื้ นที่ที่ มิ ได ้อยู ่ ใน 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่18

การบรหิารจดัการพ้ืนทีคุ่ม้ครองทางทะเล
และสตัวท์ะเล

• เป้าหมาย •
ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทาง
ทะเลและสตัว์ทะเลทีม่ปีระสทิธภิาพ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
จ�านวนพื้นที่คุ ้มครองทางทะเลเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 
ปีละ 1,000 ตารางกิโลเมตร และมีพื้นที่คุ ้มครอง 
ทางทะเลมากกว่า 32,000 ตารางกิโลเมตร ภายใน 
พ.ศ. 2573

ป ี2562 •ป ี2563 •

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง

เขตอนุรักษ์ หรือเขตท่ีได้รับอนุญาตให้ท�าการเพาะเลี้ยงสัตว์น�า้ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และส�าหรับมาตรา 22  
ใช้ในกรณีท่ีปรากฏว่าทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่งอาจถูกท�าลายหรือได้รับความเสียหายอย่างร ้ายแรง 
เข้าขั้นวิกฤต หรือเป็นกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสงวน คุ้มครอง หรืออนุรักษ์ไว ้
เพื่อประโยชน์หรือสร้างความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั ่ง ซ่ึงกรณีการออกประกาศกระทรวง 
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และแหล่งหญ้าทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์ อยู่ใกล้ชิด 
แหล่งชมุชน และเป็นพืน้ทีม่ศัีกยภาพรองรบัการท่องเทีย่ว 
ทางทะเล 4) กลุ่มเกาะกง พะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
มีปะการังที่มีความอุดมสมบูรณ์ อยู่ใกล้ชิดแหล่งชุมชน  
และเป็นพื้นที่มีศักยภาพรองรับ การท่องเที่ยวทางทะเล  
5) เกาะพิทักษ ์ จังหวัดชุมพร มีปะการังที่มีความ 
อดุมสมบรูณ์ ชมุชนในพืน้ทีม่คีวามเข้มแขง็ในการอนรุกัษ์ 
และมกีารท่องเท่ียวเชงินิเวศ

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
การให้ความส�าคัญในการจัดท�าพ้ืนท่ีคุ้มครองทางทะเล 
ด้วยการส�ารวจและพิจารณา เพ่ือประกาศเป็นพื้นท่ี
คุ้มครองทางทะเลให้มีผลเป็นรูปธรรมและครอบคลุมใน
ทุกมิติ และเพื่อให้การประกาศพื้นท่ีคุ้มครองทางทะเล
ตอบโจทย์ความยั่งยืนไม่เพียงแต่การใช้กฎหมายบังคับ
เท่านั้น แต่อาจรวมไปถึงการสร้างการตระหนักรู ้และ 
เข ้ าถึ งการใช ้ทรัพยากรทางทะเลอย ่ างรู ้ คุณค ่ า  
และอนุรักษ์ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ควรมุ่งเน้นการน�า
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดท�าพื้นที่
คุ ้มครองทางทะเล เพื่อยกระดับกระบวนการค้นหา  
และอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่คุ ้มครองทางทะเลและ 
ชายฝั ่งที่ส�าคัญให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
และในการประกาศพ้ืนท่ีคุ ้มครองทางทะเลควรสร้าง 
ความตระหนักรู ้ และความส�าคัญของระบบนิ เวศ 
ให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย 
ในพื้นที่คุ้มครองทางทะเล ให้มีความต่อเนื่องและเข้มข้น
เพื่อรักษาทรัพยากรทางทะเลให้มีความยั่งยืนต่อไป 

ไม่มข้ีอก�าหนดห้ามพืน้ทีท่ีจ่ะประกาศ โดยการด�าเนนิการ 
ประกาศพ้ืนทีเ่ป้าหมายดงักล่าว จะส่งผลให้ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในเขตทะเลของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น

การด�าเนินงานที่ผ่านมา กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งมีเป้าหมายในการเสนอพื้นที่คุ ้มครองทางทะเล  
ตามมาตรา 20 และมาตรา 22 แห่งพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิ 
การบรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง รวมท้ังส้ิน 
จ�านวน 35 พ้ืนที ่โดยแต่ละพืน้ทีใ่ช้เวลาด�าเนนิการพืน้ทีล่ะ 
3 ปี ในปัจจุบันพื้นที่คุ้มครองทางทะเลที่กรมทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝ่ังเสนอ ภายใต้มาตรา 20 มแีล้ว 1 แห่ง 
คอื หมูเ่กาะกระ จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยผ่านความเหน็
ของคณะรัฐมนตรีแล้ว และอยู่ในขั้นตอนการเสนอร่าง 
กฎกระทรวงต่อคณะกรรมการกฤษฎกีา โดยหมูเ่กาะกระ 
ยงัมสีภาพธรรมชาตทิีส่มบูรณ์อยู ่ทัง้นี ้เริม่มภียัคุกคามจาก
การประมงและการท่องเท่ียว จึงท�าให้มีสภาพธรรมชาต ิ
ทีเ่สือ่มโทรมลง แม้จะมกีารประกาศขึน้ทะเบียนหมูเ่กาะกระ
เป ็น พ้ืนที่ ชุ ่ มน�้ า ท่ีมีความส� าคัญระหว ่ างประเทศ  
แต่กย็งัไม่มกีารบรหิารจัดการและกฎหมายท่ีคุม้ครองดูแล
ทีม่ปีระสทิธภิาพ จงึมคีวามจ�าเป็นต้องด�าเนนิการประกาศ
พืน้ทีคุ้่มครองทางทะเล เพือ่สงวนไว้ซึง่สภาพธรรมชาตเิดมิ
ให้เป็นแหล่งพันธุ์ของปะการังและสัตว์ทะเลหายากใกล้ 
สูญพันธุ ์ในฝั่งอ่าวไทยและเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน และพื้นที่ที่เริ่มด�าเนินการปี 2563  
จ�านวน 5 พืน้ที ่ได้แก่ 1) จงัหวดัตราด เนือ่งด้วยในพืน้ทีม่ี
แหล่งทรพัยากรทางทะเลอดุมสมบรูณ์ และมศัีกยภาพสูง
ในการพัฒนาเป็นแหล่งเที่ยว 2) กลุ่มเกาะล้านจังหวัด
ชลบุรี เนื่องด้วยในพื้นที่มีแหล่งทรัพยากรทางทะเล 
อุดมสมบูรณ์ และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาเป ็น 
แหล่งท่องเที่ยว 3) สมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีปะการัง 348
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เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่19

การปรบัปรงุแกไ้ขกฎหมายทางทะเล
ใหท้นัสมยัและสอดคลอ้งกบั
อนสุญัญาสหประชาชาติ
วา่ดว้ยกฎหมายทางทะเล ค.ศ. 1982

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายทางทะเลให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล  
ค.ศ. 1982 ทีม่ปีระสิทธิภาพ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ร้อยละของกฎหมายที่แก้ไข/ปรับปรุง/ก�าหนดขึ้นใหม่
ให ้มีการบูรณาการความสอดคล้องและทันสมัย 
สามารถน�าไปใช้ได้อย่างสอดรับกับสภาพความเป็น
จริ งของประเทศไทย และเป ็นประโยชน ์ต ่ อ
ประเทศไทย

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว ่ าด ้ วยกฎหมายทางทะเล ค .ศ .1982 เมื่ อวันที่  
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ซ่ึงอนุสัญญาสหประชาชาติ 
ว่าด้วยกฎหมายทางทะเล ค.ศ.1982 เป็นอนุสัญญาเพียง
ฉบับเดียว แต่รวมหัวข้อของกฎหมายทางทะเลไว้ทั้งหมด 
มีบทบัญญัติทั้งสิ้น 320 ข้อ กับอีก 9 ผนวก ครอบคลุม 
เร่ืองทะเลอาณาเขต เขตต่อเน่ืองการเดินเรือ และช่องแคบ  
รัฐหมู่เกาะ เขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ ไหล่ทวีป ทะเลหลวง  
การบรหิารและอนรุกัษ์สิง่ทีม่ชีวีติในทะเลหลวง รฐัไร้ฝ่ังทะเล 
การแสวงประโยชน์ในพ้ืนท่ีก้นทะเลระหว่างประเทศ  

ที่มา: Presentation by Justin Ordoyo, University of the Philippines 
College of Law

การส�ารวจทางวทิยาศาสตร์ในทะเล และการระงบักรณพีพิาทระหว่างประเทศเกีย่วกบัทะเล เป็นต้น และการเข้าเป็นภาคี 
ของรัฐ/ประเทศจะต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติท้ังหมด โดยไม่มีข้อสงวน ส่งผลให้ประเทศไทยต้องด�าเนินการแก้ไข 
ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมกฎหมายภายในท่ีเก่ียวข้องกับการดูและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ทั้งนี้ เพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับสิทธิและสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้ให้ไว้ในอนุสัญญาฯ ซ่ึงในปัจจุบันพบว่า ประเทศไทยมี
กฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องกับทะเลเป็นจ�านวนกว่า 70 ฉบับ จ�าแนกออกได้เป็น 6 กลุ่ม โดยเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใน
ระดับกระทรวงทั้งสิ้น จึงจ�าเป็นท่ีจะต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเลให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล ค.ศ.1982
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การด�าเนนิงานทีผ่่านมา หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเริม่ศกึษาและด�าเนนิการแก้ไขกฎหมายบางฉบบัแล้ว เช่น พระราชบัญญัตแิร่ 
พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 การจัดท�า (ร่าง) พระราชบัญญัติ 
การเดนิเรอืในน่านน�า้ไทย พ.ศ. .... เป็นต้น พร้อมทัง้ได้มกีารจดัประชมุร่วมกนัของหน่วยงานในเรือ่งกฎหมายทางทะเล 
ที่แต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบในการด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัยและสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติ 
ว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 และข้อบัญญตัทิีเ่กีย่วข้องเพิม่เตมิ จนได้ข้อยตุใินเบือ้งต้นและจดัส�าดบัความเร่งด่วน 
ของร่างกฎหมายทีจ่ะต้องปรบัปรงุแก้ไข ส�าหรบัหารือกบักรมสนธสิญัญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศต่อไป

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล 
ค.ศ.1982 คอื ขดีความสามารถในการแสวงหาประโยชน์
ก้นทะเลระหว่างประเทศของประเทศท่ีพัฒนาแล้วที่ 
ไม่ยอมลงนามเป็นภาคีของอนุสัญญาฯ ท�าให้ไม่สามารถ
ด�าเนินการให้บรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ ส่งผลให้เกิด 
ผลกระทบในบางเร่ือง เช่น ประเทศไทยได้รับผลกระทบ
จากหลักการเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะในเรื่องการประมง 
เนื่องจากหลักการนี้ท�าให้พื้นที่ประมงของเรือประมงไทย
ทีเ่คยใช้เป็นท่ีท�ากนิในฐานะเป็นทะเลหลวงต้องเปลีย่นสภาพ
เป็นเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะของประเทศเพื่อนบ้านไปกว่า 
300,000 ตารางไมล ์ทะเล ประกอบกับกฎหมาย 
ที่ เ กี่ ย วข ้ อ งกั บทรั พยากรทางทะ เลของ ไทยที่ มี 
ความสอดคล้องกับอนุสัญญาฯ นั้นมีความเกี่ยวข้อง 
กบัหน่วยงานหลายหน่วยงาน จงึต้องอาศยัการด�าเนนิการ
แก้ไขกฎหมายอย่างบูรณาการ ส่งผลให้การการแก้ไข 
ปรบัปรงุข้อกฎหมายให้สอดรบักับอนสุญัญาฯ ไม่สามารถ
ด�าเนนิการได้อย่างรวดเรว็

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อให้ 
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่ง 
ด�าเนินการปรับปรุงกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องกับทะเล 
ซ่ึงมีอยู่ประมาณมากกว่า 70 ฉบับ ให้สอดคล้องกับ 
ตัวอนุสัญญาสหประชาชาติว ่าด ้วยกฎหมายทะเล  
ค.ศ.1982 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยการบูรณาการ 
การแก้ปัญหาทางทะเลตามภารกจิของแต่ละส่วนงานให้มีการ 
มองเห็นปัญหาและเป้าหมายร่วมกันแบบองค์รวมที่มุ่งสู่ 
การรักษาผลประโยชน ์ของชาติ เป ็นส� า คัญ ทั้ งนี้  
เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิของประเทศไทยที่พึงมีจากการให้
สัตยาบันอนุสัญญาฯ และเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ของโลกในการบริหารจัดการในทกุมติิทีเ่กีย่วข้องกับทะเล
และมหาสมุทร ครอบคลุมบริเวณทั้งที่อยู่ภายใต้อ�านาจ
แห่งชาติและภายนอก อนัจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเล อันได้แก่ 
ป ัญหาการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเล ปัญหาความ
ปลอดภัยของเส ้นทางเดินเรือ ปัญหาอาชญากรรม 
ข้ามชาติ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ทางทะเล และปัญหาภัยธรรมชาติทางทะเลได้อย่างมี
ประสิทธภิาพต่อไป
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่อง
และประเด็นปฏิรูป ประเทศไทยมี
ทรัพยากรชีวภาพหลากหลายมาก
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ท้ังพันธุ ์พืช 
พันธุ์สัตว์ รวมทั้งทรัพยากรชีวภาพ 
ท่ีเป ็นฐานส�าคัญของการเกษตร  
ยารักษาโรค และเศรษฐกิจทั้งระดับ
ท้องถิ่นและระดับประเทศ อย่างไร
ก็ตาม เมื่อจ�านวนประชากรเพ่ิมมาก
ขึ้นประกอบกับการน�าเทคโนโลยี 
ท่ีทันสมัยเข้ามาใช้ประโยชน์มากขึ้น 
ท�าให้เกิดการน�าทรัพยากรชีวภาพ 
ไปใช้เป็นวตัถุดิบในการผลติยา อาหาร 
มากข้ึน ส่งผลให้ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศไทยได  ้
ลดลงอย่างต่อเนื่อง และเกิดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่สมดุล

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่20

ปฏริปูกลไกดา้นความหลากหลาย
ทางชวีภาพทัง้ระดบัชาตแิละพ้ืนที่

• เป้าหมาย •
พระราชบัญญัติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
มีการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทของ
ประเทศไทย

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มกีารบงัคบัใช้พระราชบญัญตัว่ิาด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ป ี2562 •ป ี2563 •

ขาดการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชวีภาพอย่างยัง่ยนื และขาดการส่งเสรมิ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในระดับพ้ืนที่อย่างแท้จริง ในการควบคุม ก�ากับ ติดตาม ตรวจสอบ  
และมีบทบาท อ�านาจหน้าที่ในการด�าเนินการภายใต้กลไกการท�างานที่เข้าถึงทุกภาคส่วนทุกระดับ ดังนั้น ประเทศไทย
จึงจ�าเป็นที่จะต้องทบทวน ปรับปรุง พัฒนากฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ และก�าหนด
นโยบาย และทิศทางของการด�าเนินงานที่มีความชัดเจนเพ่ือให้เกิดการก�ากับดูแลและคุ้มครองทรัพยากรท่ีมีความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศอย่างบูรณาการ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์  
ดูแล คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างกลไกด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพทั้งในระดับชาติและพื้นท่ีอย่างแท้จริง
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
(ร ่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ  
พ.ศ. .... ถือเป็นกฎหมายกลางส�าหรับบริหารจัดการ 
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศให้เป็นเอกภาพ
และครอบคลุมการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และ 
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  
ซึง่มหีลกัการท่ีสอดคล้องกบัรฐัธรรมนญูและสอดคล้องกบั 
เจตนารมณ์ตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง 
ชีวภาพ เพื่อก ่อให ้ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ในการด�าเนินงานมากขึ้น ทั้งนี้ ความท้าทายท่ีส�าคัญ  
คือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน 
ในระดับพื้นที่ ในการควบคุม ก�ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
และมีบทบาท อ�านาจหน้าท่ีในการด�าเนินการ ผ่านการ 
จัดตั้ งคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในระดับจังหวัด หรือแต่งตั้งบุคคลในภาคส่วนต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เข้าเป็นคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ในชดุต่าง ๆ เพือ่ก่อให้เกดิการการอนรุกัษ์ ดแูล คุม้ครอง 
และฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย 
ทางชวีภาพ ทัง้ในระดบัประเทศ ภมูภิาค จงัหวดั ท้องถ่ิน 
และชมุชนอย่างแท้จรงิ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น การด�าเนิน
การในระยะตอ่ไป ควรเร่งผลกัดนั (ร่าง) พระราชบญัญตัิ
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ... เพ่ือก่อให้เกิด 
การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศอย่างบูรณาการและมีทิศทางการด�าเนินการ 
ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับการด�าเนินงานและบริบท 
ของประเทศ และควรเร่งสร้างกลไกของคณะกรรมการ 
ในระดบัระดบัพืน้ที ่ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการด�าเนนิการ
ด้านความหลากหลายท่ีเชื่อมโยงท้ังในระดับประเทศ 
ภูมิภาค จังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน ที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 
ของประเทศไทยอย่างยัง่ยนืต่อไป

การด�าเนนิงานทีผ่่านมา ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ได้จดัท�า (ร่าง) พระราชบัญญัติ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... และด�าเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ  
จากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี เพือ่จดัท�ารายงานวเิคราะห์ผลกระทบจาก (ร่าง) พระราชบญัญตัฯิ ในการน�าเสนอต่อส�านกังาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ตามล�าดับต่อไป และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ได้พัฒนาพระราชบัญญัติด้านพืชแล้วเสร็จ 3 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติพันธุ ์พืช พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542  
ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการด�าเนินงานในปัจจุบัน และอยู่ระหว่างการปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและ 
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง พ.ศ. .... โดยในส่วนของการด�าเนินการปฏิรูปกลไกคณะกรรมการในระดับพื้นที่ อยู่ระหว่าง 
จดัตัง้คณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพในระดับจังหวดั เพ่ือประสานการด�าเนนิงานปฏรูิประบบและเครอืข่าย
ของศูนย์อนรุกัษ์และพฒันาทรพัยากรท้องถิน่ ต�าบล ให้เป็นไปในทิศทางทีช่ดัเจนต่อไป
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพที่อดุมสมบรูณ์  
ในการพฒันาประเทศด้านต่าง ๆ และเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งในระดับประเทศ และระดับชุมชน อย่างไรก็ตาม 
ทรัพยากรชีวภาพไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบที่ส�าคัญได้ เช่น การเปลี่ยนพื้นที่ป่าไม้เป็นพื้นท่ีเกษตร เป็นต้น   
ดงันัน้ ประเทศไทยควรมอีงค์ความรูแ้ละการวจิยัทีส่ามารถน�าไปต่อยอดให้เกดิการพัฒนาท่ีสมดุลต่อการใช้ประโยชน์และ 
การอนุรักษ์ไปพร้อมกัน และลดผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนานั้น จึงจ�าเป็นต้อง
ให้ความส�าคัญกับการปฏิรูประบบการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือพัฒนาระบบการวิจัยให้ครอบคลุม
การวิจัยขั้นพื้นฐานและอนุกรมวิธาน การวิจัยเชิงลึกและการวิจัยเชิงนิเวศในระยะยาว โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี
ขั้นสูงและนวัตกรรม และการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยส่งเสริม 
ให้มีการจัดท�าแผนการวิจัยและส่งเสริมการปฏิรูปองค์กรวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพสนับสนุน และส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทางความรู้และเทคโนโลยีและเพ่ือต่อยอดงานวิจัยทรัพยากรชีวภาพ
ให้เกิดผลผลิตอย่างเป็นรูปธรรมและตรงต่อความต้องการของประเทศ รวมท้ังส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคีพัฒนา
เพื่อต่อยอดการวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่21

ปฏิรูประบบการวิจัย
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
มีระบบวิจัยและพัฒนาที่ครอบคลุมตั้งแต่การวิจัย 
ขัน้พืน้ฐานและอนกุรมวธิาน นวัตกรรม และการประยกุต์
ใช้เชิงเศรษฐกิจ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยัง่ยนื

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 มีระบบ 
การวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาของประเทศ และสามารถน�างานวิจัยไป
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืนใช้
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การด�าเนินงานทีผ่่านมา การด�าเนนิการในช่วงปี 2563 ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ (สวทช.)  
มุ่งสร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยในระดับแนวหน้าของประเทศ (Frontier research)  
ซึง่กลุม่เป้าหมายการพฒันางานวจิยัสามารถแบ่งออกได้เป็น 10 กลุ่มหลัก คอื (1) Biochemical (2) Cosmeceutical  
(3) Bio pharmaceutical (4) Precision medicine (5) Medical devices & implants (6) Food & feed (7) Precision  
agriculture (8) Mobility & logistic (9) Energy และ (10) Dual-use defense แต่มีประเด็นหลักท่ี สวทช.  
ได้มุ่งเน้นการพัฒนามาโดยตลอด คือ เกษตรสมัยใหม่ (Precision agriculture) ที่เร่ิมต้ังแต่กระบวนการต้นน�้า 
สู ่การเก็บเกี่ยวที่เป็นการดึงศักยภาพนักวิจัยของ สวทช. ในการด�าเนินการวิจัยร่วมกับพันธมิตร ทั้งในส่วน 
ของการเพิ่มมูลค่าของสารตั้งต้นชีวภาพเพื่อให้เกิดสาระส�าคัญที่มีมูลค่าสูง เช่น การผลิตเอนไซม์เพนโตซาเนส 
เพือ่ใช้ในอตุสาหกรรมอาหารสตัว์ และการใช้เชือ้แบคทเีรียและการผลิตต้นเชือ้อาหารหมกัสตัว์ เป็นต้น และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้สนบัสนนุทนุการวจิยัภาคเกษตรด้านความหลากหลายทางชวีภาพ โดยแบ่งเป็นความหลากหลาย
ของชนิดพันธุ์ ความหลากหลายของระบบนิเวศ และความหลากหลายของพันธุกรรม โดยได้สนบัสนนุทนุไปแล้วทัง้สิน้  
30 โครงการ เพือ่ก่อให้เกดิองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยการวิจัยในเชิงวิชาการ  
เพือ่น�าไปต่อยอดการใช้ทรพัยากรชีวภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยงัคงรักษาสภาพความหลากหลายทางชวีภาพไว้ได้  
ซึง่สอดคล้องกบัการสนบัสนนุงบประมาณตามแนวทางการปฏริปูการวจิยัและนวตักรรมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
เพื่อการส่งเสริมให้เกิดการวิจัยในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างความต่อเนื่องในการให้ทุนการวิจัยใน 
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงพัฒนากลไกการเชื่อมโยงองค์ความรู้ งานวิจัย และนวตักรรม เพือ่การก�าหนด
นโยบายและแผนของภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ  
รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวิจัยเชิงปฏิบัติการและการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ตามความต้องการของชุมชน

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
การปฏิรูประบบการวิจัยด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพยังมีความท้าทายที่ส�าคัญ คือ การต ่อยอด 
งานวิจัยด้านความหลากหลายชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม โดยการก�าหนดทิศทางเพื่อให้มีการ
วิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้ตรงประเด็น
และสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ เพื่อให้เกิด
การน�างานวิจัยไปพัฒนาการใช้ทรัพยากรชีวภาพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ควรให้ 
ความส�าคญักบัการวจิยัในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  
โดยก�าหนดทิศทางการวิจัยที่ตรงประเด็น มีความ
ครอบคลุมทุกมิติ และสอดคล้องกับทิศการพัฒนาของ
ประเทศ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพที่สามารถน�าไปประยุกต  ์
ใช้ได้จริงและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงจะน�าไปสู ่ 
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง 
ชีวภาพอย่างมีเหตุผลและมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
สนบัสนนุ รวมทัง้ส่งเสริมให้มกีารถ่ายทอดและแลกเปล่ียน
บทเรยีนและประสบการณ์ในการวจิยั โดยเฉพาะการวจิยั
เชิงปฏิบัติการ ระหว่างชุมชน สถาบันศึกษา และองค์กร 
ทีเ่ก่ียวข้องต่อไป
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เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่22

ปฏริปูระบบขอ้มูล
ความหลากหลายทางชวีภาพของประเทศ
เพ่ือการอนรุกัษ ์คุม้ครอง ใช้ประโยชน์ 
และแบง่ปนัผลประโยชน์ทีเ่ปน็ธรรม

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ระบบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
เพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครอง ใช้ประโยชน์ และแบ่งปัน 
ผลประโยชน์ทีเ่ป็นธรรม

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีบัญชีรายการทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพและมีศูนย์ข้อมูลกลางด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพซ่ึงได้รับ 
การจัดอนัดับให้อยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีมคีวามหลากหลายทางชวีภาพ
สูงสุด 8 อันดับแรกของโลก โดยมีพืช สัตว์ จุลินทรีย์  
รวมกนัประมาณ 56,874 ชนดิ โดยแบ่งเป็นพชื 16,255 ชนดิ 
สัตว ์  32 ,269 ชนิด และจุลินทรีย ์  8 ,354 ชนิด  
(ที่มา : BEDO (2561) ดังนั้น เพื่อให้การอนุรักษ์ คุ้มครอง 
ใช้ประโยชน์ รวมถึงแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลาย 
ทางชีวภาพเกิดความเป็นธรรม จึงจ�าเป็นต้องมีการปฏิรูป
ระบบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ 
โดยการพัฒนาคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพในระดับชาติ  
เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูประบบข้อมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศ และส่งเสริมให้มีการจัดท�าบัญชี
รายการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและ

แหล่งตัวอย่าง เพื่อให้หน่วยงานและชุมชนสามารถเข้าถึงการใช้ข้อมูล และมีการน�าข้อมูลและตัวอย่างดังกล่าวไปสร้าง
องค์ความรู้เพื่อต่อยอดในการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม

การด�าเนินงานท่ีผ ่านมา ได ้มีการจัดท�าระบบคลังข ้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย  
โดยส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ได้จัดท�าระบบฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ 
(www.thaibiodiversity.org) ท่ีรองรับการแสดงผลชนิดพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถ่ิน  
ผูเ้ช่ียวชาญ สถานภาพการคกุคาม สถานภาพการคุม้ครองตามกฎหมาย งานวจิยั องค์ความรู ้ภมูปัิญญาท้องถิน่ท่ีเกีย่วข้อง
กบัความหลากหลายทางชวีภาพของชมุชนทีป่ระสบความส�าเร็จในการอนรัุกษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ ซ่ึงเชือ่มโยง
ข้อมลูอย่างเป็นระบบให้มปีระสทิธภิาพอย่างต่อเนือ่ง โดยการใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมยั และเผยแพร่ข้อมลูเป็นสาธารณะ 
เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งานและประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ในชื่อ Thai Biodiversity ปัจจุบันมีการจัดท�าข้อมูล 

ที่มา: ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ด้วยเรือ่งทีส่�าคญัในการปฏริปูระบบข้อมลูความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ คือ การพัฒนาคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ 
ในระดับชาติที่ครอบคลุมทุกมิติ เนื่องจากทรัพยากร
ชีวภาพในประเทศไทยมีความหลากหลายและขาด 
การเกบ็ข้อมลูอย่างเป็นระบบมาเป็นระยะเวลานาน ท�าให้
การจัดท�าฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพให้ครบถ้วน 
ในทุกมิติเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์อาจต้องใช้ระยะเวลา 
ในการด�าเนินการมากกว่าปกติ เพื่อก่อให้เกิดการอนุรักษ์ 
คุ ้มครอง ใช้ประโยชน์ รวมถึงแบ่งปันผลประโยชน ์
ที่เป็นธรรม 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลเุป้าหมาย ดงันัน้ การด�าเนนิการ
ในระยะต่อไป ควรมกีารพัฒนาระบบฐานข้อมลูด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพให้มคีวามครอบคลุมและครบถ้วน 
โดยเฉพาะการเก็บข้อมูลที่มีความจ�าเพาะหรือข้อมูลเชิง
พื้นท่ี ซึ่งด�าเนินการจัดท�าบัญชีรายการความหลากหลาย
ทางชีวภาพและแหล่งตัวอย่าง และการพัฒนาฐานข้อมูล
ของธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (National  
Biobank of Thailand) ซึง่จ�าเป็นต้องเร่งบรูณาการฐาน
ข้อมลูด้านความหลากหลายทางชวีภาพระหว่างหน่วยงาน
ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
เพ่ือสร้างเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ เพื่อก่อให้
เกิดการปฏิรูประบบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศเพื่อการอนุรักษ์ คุ ้มครอง ใช้ประโยชน์  
และแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรมต่อไป

ให้อยู่ในรูปแบบของการแสดงบนแผนท่ี เพื่อสร้างความพร้อมในการเชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลให้มีข้อมูล 
หลายมติ ิน�าไปสูก่ารใช้ข้อมลูเพือ่ขับเคลือ่นการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพ และองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
ได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์และพันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม ซ่ึงได้รวบรวมอนุรักษ์  
พนัธุไ์ม้หายากใกล้สญูพนัธ์ุหรอือยูใ่นภาวะคุกคาม ได้จ�านวน 252 ชนดิ และน�าพชืคนืถิน่ฟ้ืนฟ ูจ�านวน 17 ชนดิ 
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เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่23

ปฏริปูระบบและเครอืข่ายฐานทรพัยากร
ทอ้งถิน่ใหค้รอบคลมุทัว่ประเทศ 
รวมถงึเครอืขา่ยระดับประเทศและอาเซยีน

• เป้าหมาย •
มีศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ต�าบล
ครอบคลุมท่ัวประเทศ และมีการเช่ือมโยงเครือข่าย 
สู ่ ระดับประเทศ ระหว ่างประเทศและภู มิภาค  
และมีการบูรณาการงานฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
และเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ คุ้มครอง 
ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในท้องถิน่อย่างยัง่ยนื

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มศีนูย์อนุรกัษ์และพฒันาทรพัยากรท้องถิน่ ครอบคลมุ 
ทัว่ประเทศ

ป ี2562 •ป ี2563 •

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป  
เครือข่ายฐานทรัพยากรท้องถิ่นยังขาดการบูรณาการ 
เช่ือมกันระหว่างฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นในแต่ละ
พื้นที่  ส ่งผลให้การบริหารจัดการและใช ้ประโยชน์
ทรัพยากรท้องถิ่นยากต่อการด�าเนินการในระดับนโยบาย
ที่ครอบคลุมระดับประเทศและระดับภูมิภาค จึงจ�าเป็น
ต้องมีการปฏิรูประบบและเครือข่ายฐานทรัพยากร 
ท้องถิ่นให ้ครอบคลุมท่ัวประเทศ รวมถึงเครือข ่าย 
ระดับประเทศและอาเซียน เพื่อให้เกิดมีการบูรณาการ
ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน และเครือข่ายความร่วมมือ
ในการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและ 
เป็นธรรมอย่างยั่งยืน โดยมุ ่งให้ความส�าคัญกับการ 
บูรณาการฐานข ้อมูลทรัพยากรท ้องถิ่นและการมี 
ส่วนร ่วมของภาคส่วนที่ เ ก่ียวข้อง ได ้แก ่ โรงเรียน  
และชุมชนทีเ่ป็นเจ้าของทรพัยากรเป็นหลกัในการอนรุกัษ์ 
ทรัพยากรในท้องถิ่น ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ สถาบัน 
การศึกษา เป ็นพี่ เลี้ยงและก�าหนดพื้นที่ เป ้าหมาย  
(ระดบัจงัหวดั) รวมทัง้ยกระดับกลไกและเครือข่ายจาก 
หน ่วยงานภาคีภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกมุาร ี(อพ.สธ.) ขึ้นเป็นเครือข่ายศนูย์อนรุกัษ์
และพัฒนาทรัพยากรท้องถ่ิน ต�าบล พร้อมขยายให้ครบ 
ทุกต�าบลทั่วประเทศ ตลอดจนก�าหนดพื้นที่ต ้นแบบ  
พื้นที่เป้าหมาย และขยายผลการด�าเนินการต่อเนื่อง  
เพ่ือเป็นฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่น 
ที่เชื่อมโยงเครือข่ายสู่ระดับประเทศ ระหว่างประเทศ  
และภูมิภาคต่อไป

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชวีภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) ได้มกีารด�าเนนิการ
จัดท�า (ร่าง) พระราชบญัญัตว่ิาด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปัน 
ผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ....  
เพื่อก�าหนดแนวทางการแบ่งปันการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรชีวภาพท้องถิ่น และได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การใช้
ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ภูมิป ัญญาท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนในการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพควบคู่กับการอนุรักษ ์
อย่างยั่งยืน ถือว่าเป็นการสร้างความมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการข้อมูลระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม 
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ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของประชาชนเกี่ยวกับ 
คุณค่าความส�าคัญของทรัพยากรในพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิด 
การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียม เป็นธรรมแก่
ชุมชนผู ้เป็นเจ้าของและดูแลรักษาทรัพยากรในพื้นที ่
ให้ด�ารงอยูด้่วยความเป็นธรรมต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการใน
ระยะต่อไป ควรส่งเสริมการด�าเนนิการอนรัุกษ์พนัธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ ร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่อนรุกัษ์และพฒันาทรพัยากรความหลาก
หลายทางชีวภาพของชุมชน ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
และควรขยายศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น
ในระดับต�าบล ให้ครบทุกต�าบลทั่วประเทศ เพ่ือให้เป็น
ศูนย์การเรียนรู ้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของ
ชุมชน และเช่ือมโยงเครือข่ายสู่ระดับประเทศ ระหว่าง
ประเทศและภูมิภาค พร้อมทั้งบูรณาการฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่
เก่ียวข้องและเครือข่ายความร่วมมือ ในการอนุรักษ์ 
คุ้มครอง ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชวีภาพในท้องถ่ินอย่างเป็นระบบเป็นธรรม และยัง่ยนื

และ สพภ. ได้สนบัสนนุการจดัตัง้ธนาคารความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ 15 แห่ง พร้อมจัดท�า (ร่าง) คู่มือการจัดท�า 
ธนาคารความหลากหลายระดับชุมชน และได้ด�าเนินการ
ศกึษา รวบรวม ข้อมูลด้านภมูปัิญญาท้องถ่ินในพืน้ทีต่่าง ๆ  
อาทิ แนวโน้มการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร 
เพื่อเป ็นพืชเศรษฐกิจใหม่ 1 เรื่อง พัฒนาการเก็บ 
รักษาพันธุกรรมพืชตระกูลหัว 58 สายพันธุ ์ ส�ารวจ  
รวบรวมข้อมูลไม้มีค่า สถานการณ์ตลาด ทั้งในและ 
ต ่ างประเทศ เป ็นต ้น  นอกจากนี้  กรมส ่ ง เสริม 
การปกครองท้องถ่ิน ได้ด�าเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ . )  เพื่ ออนุ รักษ ์และ 
พัฒนาทรั พยากรความหลากหลายทางชี วภาพ 
ของชุมชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม 
ด�าเนินการจ�านวน 4,216 แห่ง 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
การขบัเคลือ่นให้เกดิศนูย์อนรัุกษ์และพฒันาทรพัยากรท้องถิน่
ให้ครบทุกต�าบลท่ัวประเทศนั้น ยังคงมีข้อจ�ากัดด้าน 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และบคุลากร
ในการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ ฯ รวมทั้งความรู  ้
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ทรัพยากรชีวภาพสามารถน�ามาพัฒนาและต่อยอดใน 
เชิงเศรษฐกิจ สังคม และสามารถน�ามาสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพได้ 
โดยขึ้นอยู ่กับการศึกษา การวิจัยพื้นฐานและการวิจัย 
เชิงลึก รวมถึงขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง 
ซึง่จ�าเป็นอย่างยิง่ทีต้่องอาศยัองค์ความรูด้้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่ถูกต ้องและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม
ประเทศไทยยังคงขาดแคลนบุคลากรด้านอนุกรมวิธาน
และสาขาที่เกี่ยวข้อง ดังน้ันจึงจ�าเป็นท่ีจะต้องส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้าน
อนุกรมวิธานและสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับ 
การพฒันาประเทศในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในเชิงสหสาขา 
วิชาที่เก่ียวข้อง (multidisciplinary science) เช่น  
นั กส รี ร วิ ทย า  นั กก ายวิ ภ าค  นั กสัณฐาน วิทยา  
นักชีวโมเลกุล นักเกษตร นักเคมีวิเคราะห์ นักกฎหมาย  
นักอนุกรมวิธานในสาขาที่ขาดแคลน นักอนุกรมวิธาน
สมทบ นักชีวสารสนเทศ นัก วิศวะกรรมชีวภาพ 
นักพันธุศาสตร์ นักพันธุวิศวกรรม ฯลฯ ท้ังในระดับ  
formal และ non - formal education รวมท้ังในมิติ
ของการพัฒนาบุคลากรด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 
ทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศในด้านต่าง ๆ ทั้งปัจจุบัน และอนาคต เพื่อให้ 
สอดคล้องกับบรบิทการพฒันาประเทศท่ีมุง่สร้างเศรษฐกจิ 
ด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ รวมท้ังการจัดท�าแผนพัฒนาระบบ

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่24

ปฏิรูประบบบุคลากร
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ระบบบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  
มีแผนพัฒนาระบบบุคลากรด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่ชัดเจนและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
ในด้านต่าง ๆ 

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
บุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพมีทักษะ 
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ มีต�าแหน่งงาน เส้นทาง
อาชีพ และความมั่นคง

บุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรด้าน
อนุกรมวิธานและสาขาที่ เกี่ ยวข ้องสอดคล ้อง กับ
สถานการณ์และการพัฒนาประเทศในด้านต ่าง ๆ  
และสร้างอัตราก�าลัง ต�าแหน่งงาน และเส้นทางอาชีพ
ของบุคลากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมท้ัง
สนับสนุนการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับ
ต�าแหน่งงาน และสร้างแรงจูงใจให้มีการเข้ามาศึกษา 
ทางด ้านความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจน 
เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ พร้อมสร้างภาวะผู้น�าและทักษะองค์ความรู ้
ที่จ�าเป็นเพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้น�าทางด้านการวิจัย
และพัฒนาในภูมิภาคอาเซียน
   
การด�าเนินงานท่ีผ่านมา มีการด�าเนินกิจกรรมที่เน้น
กระบวนการพัฒนาบคุลากรในด้านต่าง ๆ อาท ิกจิกรรม
การจัดสรรทุนเล่าเรียนสาขาอนุกรมวิธานและสาขา 
ที่เกี่ยวข้องตามความต้องการของหน่วยงาน และจัดการ 
ฝึกอบรมและดูงานด้านอนกุรมวธิานอย่างต่อเนือ่ง กจิกรรม 
สร้างและพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศในเชิงสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระบบและ
นอกระบบการศกึษา รวมถงึบคุลากรในท้องถิน่และชมุชน 
เพือ่ขับเคลือ่นสงัคมไทยสูค่วามเป็นสงัคมบนฐานของความรู้ 
ใช้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนระบบการวิจยัและ
พัฒนาให้เช่ือมโยงกับชีวิตจริงในสังคมและให้สามารถใช้

360

แผนการปฏริปูประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม06

361

แผนการปฏริปูประเทศด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 060624



ความรู้ของโลกได้อย่างชาญฉลาด และมีการด�าเนินการ 
Biodiversity Research and Training Program - BRT 
หรือเรยีกโดยย่อว่า “โครงการบอีาร์ท”ี เพือ่สนบัสนนุทนุ
วิจัยและวิทยานิพนธ์แก่นิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก เพ่ือศึกษาวิจัยทรัพยากรชีวภาพใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย รวมทั้งสนับสนุนการ 
ฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านความ
หลากหลายทางชวีภาพในประเทศไทยให้มัน่คงและยัง่ยนื 
โดยมุ่งเน้นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของงานวิจัยด้านความ 
หลากหลายทางชีวภาพ รวมท้ังเพื่อให้เกิดประโยชน์ 
ต่อชุมชนท้องถิน่เพือ่ค้นคว้าหาแหล่งทรพัยากรพนัธกุรรม
ของสิ่ งมีชีวิต ท่ีสามารถน�ามาพัฒนาให ้ เกิดคุณค ่า 
ทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ องค์การสวนสัตว์ 
(อสส.) ด�าเนินการด้านสวนสัตว์ เพื่อสร้างเป็นสังคม 
การเรียนรู้ แบ่งปัน ผ่านการศึกษาด้านความหลากหลาย
ทางชวีภาพ ซ่ึงเป็นแหล่งศกึษา รวบรวมถ่ายทอดองค์ความรู้
และเป็นศูนย์การเรียนรู ้ ด้านสัตว์ป่าแบบบูรณาการ 
ส�าหรับนกัเรยีน เยาวชน และประชาชนทัว่ไป และส่งเสรมิ
การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยมีนักเรียน 
ที่เข ้าร่วมแผนงานน�านักเรียนเข้าเรียนรู ้ในสวนสัตว์  
ในปี 2563 จ�านวน 578,042 คน เพือ่การพฒันาบคุลากร 
ทีส่อดคล้องกบัการพฒันาประเทศ และสามารถด�าเนินการ
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับด้านความหลากหลาย 
ทางชีวภาพได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง รวมทั้งสามารถใช้
ทรพัยากรชวีภาพให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสดุ

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนาบุคลากร
ด้านอนุกรมวิธานและสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความท้าทาย 
ที่ส�าคัญ คือ การสร ้างแรงจูงใจเพื่อสร ้างบุคลากร 
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากสาขาความ
หลากหลายทางชวีภาพ สาขาอนกุรมวธิาน และสาขาอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เป็นสาขาวิชาเฉพาะ ต้องอาศัยกระบวนการ
วางแผนเพื่อสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถใน
ด้านดังกล่าวเข ้ามาปฏิบัติงาน รวมท้ังส่งเสริมและ
สนับสนุนบุคลากรที่มีอยู ่ เดิม มุ ่งให ้ความส�าคัญใน 
การศกึษาเพ่ิมเติม และแสดงให้เหน็เส้นทางความก้าวหน้า
ในอาชพีของตน เพือ่สร้างบคุลากรทีโ่ดดเด่นด้วยคุณภาพ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ที่จะเป็นพลังส�าคัญ 
ในการพัฒนางานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
ของไทย เพือ่ให้เกิดการอนรุกัษ์และประโยชน์ต่อประเทศ
อย่างยัง่ยนืต่อไป
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการ 
ในระยะต่อไป ในประเด็นปฏิรูประบบบุคลากรด้าน 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ควรมุง่เน้นการให้ทนุการศึกษา
และการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่
รองรับต�าแหน่งงาน รวมทั้งการก�าหนดข้อมูลและ
ประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าและผลประโยชน ์
ที่ได้รับจากอนุกรมวิธานและสาขาท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาและเสริมสร ้ างศักยภาพของบุคลากร 
ด้านอนกุรมวทิยาและสาขาทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนเสรมิสร้าง
ความตระหนกัและความรูค้วามเข้าใจด้านความหลากหลาย 
ทางชีวภาพผ่านการบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วน 
ท่ีเกีย่วข้องต่อไป
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
การขับเคลื่อนกลไกเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์และ
อนุรักษ ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย ่างยั่ งยืน 
มี 3 ระดับ ได้แก่ ในระดับนโยบาย มุ่งเน้นการผลักดัน
เศรษฐกิจชีวภาพ เป็นหนึ่งในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
ของประเทศ โดยจัดท�าแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ
ของประเทศ ผลักดันการด�าเนินงานในทุกภาคส่วน 
การพัฒนาและการผลิต เร่งรวบรวมข้อมูลและประเมิน
มูลค่าที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และประมาณการศักยภาพในอนาคต  
ทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า  
รวมทั้งก�าหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาแต่ละ 
ภาคส่วนให้ค�านึงถึงต้นทุนธรรมชาติและความมั่นคง 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่25

ปฏริปูระบบกลไกรองรบัการใชป้ระโยชน์
และอนรุกัษค์วามหลากหลายทางชวีภาพ
อยา่งยัง่ยนื

• เป้าหมาย •
เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เป็นหนึ่งใน 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ที่ผลักดัน 
การด�าเนินงานในทุกภาคส่วนการพัฒนาและการผลิต
ในทิศทางที่สมดุลกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและ
สงัคมของประเทศ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศ 

ป ี2562 •ป ี2563 •

ทางชีวภาพเป็นความส�าคัญควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในระดับภาคส่วน อาทิ ภาคเกษตร สาธารณสุข 
พลังงาน ท่องเที่ยว การศึกษาวิจัย และภาคประชาชน ในการผลักดันกระบวนการผลิตและการบริโภคอย่างย่ังยืน  
รวมทั้งสร ้างแรงบันดาลใจให้กับทุกภาคส่วน เพ่ือเข ้ามามีบทบาทในการด�าเนินธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อ 
ความหลากหลายทางชวีภาพ และในระดับพื้นที่/ชุมชนท้องถิ่น เพือ่การสร้างศักยภาพในระดับพื้นที่/ชุมชนท้องถ่ิน  
เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ซ่ึงการยกระดับกลไกและเครือข่ายจากหน่วยงานภาคีภายใต้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
(อพ.สธ.) ให้มีความเชื่อมโยงกับการด�าเนินงานของหน่วยงานอื่นท่ีมีรูปแบบคล้ายคลึงกัน และปรับรูปแบบและ 
การด�าเนินงานให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จากความส�าคัญของการด�าเนินงานท้ัง 3 ระดับข้างต้น  
จึงน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ที่มา: ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2562

เศรษฐกิจชีวภาพแก้ปัญหาโลก
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย  
ที่ส�าคัญ คือ การผลักดันการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแต่ระดับนโยบาย 
ไปจนถึงระดับท้องถ่ินนั้น ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ 
ในการด�าเนินงาน ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในหน่วยงานภาครฐัอาจ
ไม่เพียงพอที่จะผลักดันการน�าทรัพยากรทางชีวภาพไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์ทรัพยากรทางชีวภาพ
ไปพร้อมกนัอย่างยัง่ยนื

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการใน
ระยะต่อไป เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายด้านระบบกลไกรองรบั
การใช้ประโยชน์และอนรุกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติโดย
ยึดข้อเสนอ BCG In Action: The New Sustainable 
Growth Engine เพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งเป็นหลักการส�าคัญ 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และการสร้าง
กลไกผลักดันวิถีการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืนทั้งต้นน�้า  
กลางน�้า ปลายน�้า ให้เกิดการบูรณาการร่วมกันของ 
ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องให้การด�าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนงานที่ได้วางไว้ เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทั้ง  
3 ระดับ ทั้งระดับนโยบาย ระดับภาคส่วน และระดับ
พ้ืนท่ี/ชมุชนท้องถ่ิน ในการบรรลุผลตามเป้าหมายทีว่างไว้ 
ได้อย่างยัง่ยนื

มาตรการส่งเสริม SME กลุ่มเป้าหมายในอุตสาหกรรม
เศรษฐกิจชีวภาพ “Boost BIO Pathway”

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ผลักดันให้
เศรษฐกิจชีวภาพเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทีม่กีารจดัท�าข้อเสนอ BCG In Action: The New 
Sustainable Growth Engine เพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยมุ่งเน้น 
การพัฒนาใน 4 สาขา ได้แก่ 1) การเกษตรและอาหาร  
2) สขุภาพและการแพทย์ 3) พลงังาน วสัด ุและเคมชีีวภาพ 
และ 4) การท่องเทีย่วและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมจดัตัง้
คณะกรรมการนโยบายระดับชาติ จัดต้ังส�านักงานพัฒนา
เศรษฐกิจ BCG และอว. ได้จัดตั้งหน่วยบริหารจัดการ
โครงการยุทธศาสตร์รายสาขาของเศรฐกิจ BCG 8 สาขา 
(เกษตร อาหาร การแพทย์และสุขภาพ พลงังาน วสัดแุละ
เคมีชีวภาพ ท่องเท่ียวบริการและเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
เศรษฐกิจหมุนเวียน และดิจิทัลแพล็ตฟอร์ม) พร้อมท้ัง
เสนอแผนการด�าเนนิงาน ระยะ 10 ปี (Roadmap and 
Milestone) ของเศรษฐกจิ BCG ท้ัง 8 สาขา อกีทัง้ ยงัมี
การด�าเนนิกจิกรรมเกีย่วกบัการก�าหนดกลไกและแนวทาง
การเช่ือมโยงผลประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพกลับสู่การอนุรักษ์ โดยส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชวีภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) ได้ประกาศใช้ 
BEDO Concept ซึ่งเป็นหลักการส�าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชวีภาพ และหนึง่ในหลกัการส�าคญั คอื 
เม่ือมีรายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ ต้องปันรายได้ 
กลับไปอนุรักษ์ ทั้งนี้ สพภ. ใช้เครื่องหมายส่งเสริม  
Bio Economy Promotion Mark เป็นเคร่ืองมือส�าคัญ 
เพ่ือการนัตคุีณภาพของสนิค้าทีม่กีารน�าทรพัยากรชวีภาพ
มาใช้เป็นทนุในการประกอบธรุกจิ

ที่มา: ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2562
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เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่26

เสรมิสรา้งระบบบรหิารจดัการมลพิษ
ทีแ่หลง่ก�าเนดิใหม้ปีระสทิธภิาพ

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ระบบบริ ห า รจั ดก า รมลพิ ษที่ แหล ่ ง ก� า เ นิ ดมี
ประสิทธิภาพส่งผลต ่อคุณภาพสิ่งแวดล ้อมและ
คณุภาพชวีติทีด่ขีองประชาชน

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ
ลดลงเหลือ 25.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร น�้าเสีย
ชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ 
50 ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและกล่อง
โฟมบรรจุอาหารที่ท�าจากวัสดุย่อยสลายยากลดลง
อย ่างน ้อยร ้อยละ 50 มลพิษที่ เ กิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 85

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
จากข้อมูลสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยปี 2562 
โดยกรมควบคุมมลพษิ พบว่า  มลพษิทางอากาศในภาพรวม 
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2561 เล็กน้อย ปัญหา 
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (ทุกพื้นที่มีค่าเฉลี่ยรายปี 
เกนิมาตรฐาน) ฝุ่นละออง PM 10 (ค่าเฉลีย่รายปีทัง้ประเทศ
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล) และก๊าซโอโซน (ปริมาณลดลงจากปี 2561 
แต่ยังมีค่าเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่) ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบสุดขั้ว (extreme 
weather) การขยายตัวของเมือง การเติบโตของภาค
อุตสาหกรรม การเผาในที่โล่ง ตลอดจนปัญหาหมอกควัน
ข้ามแดนในภูมิภาคอาเซียน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน ทัศนวิสัยการมองเห็น ธุรกิจการท่องเที่ยวและ
ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ คุณภาพแหล่งน�้าผิวดิน
ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี มีแหล่งน�้าที่อยู่ในเกณฑ์
เสื่อมโทรมร้อยละ 18 ส่วนใหญ่อยู ่ในภาคกลางและ 
ภาคตะวันออก โดยผลกระทบต่อคุณภาพน�้าผิวดินเกิด
จากหลายปัจจัย อาทิ จ�านวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น 
ระบบบ�าบัดน�้าเสียรวมชุมชนมีจ�านวนไม ่ เพียงพอ  
ตลอดจนการลักลอบทิ้งน�้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  

คุณภาพน�้าทะเล ในปี 2562 ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้
ถึงดีมาก พ้ืนท่ีอ ่าวไทยตอนในมีค ่าไม ่ เป ็นไปตาม
มาตรฐานคณุภาพน�า้ทะเลมากกว่าพ้ืนทีอ่ืน่ โดยผลกระทบ
ต่อคุณภาพน�้าทะเลชายฝั ่งปี 2562 เกิดจากจ�านวน
ประชากรและนกัท่องเทีย่วทีเ่พ่ิมขึน้และการระบายน�า้เสยี
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานออกสู ่ทะเลโดยตรง ส�าหรับ 
สถานการณ ์ขยะมูลฝอย  ในป ี  2562 มีปริมาณ 
ขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 28.71 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2561 ร้อยละ 3 เนื่องจากชุมชนเมืองมีการขยายตัว 
ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริ โภค  
ผู้บริโภคยคุใหม่นยิมความสะดวกสบายโดยเฉพาะการสัง่ซือ้
สินค ้ าและบริการ ส่ั งอาหารออนไลน ์  ท� า ให ้ เกิด 
ขยะพลาสติกบรรจุอาหารเป็นจ�านวนมาก อย่างไรก็ตาม  
การจัดการขยะมูลฝอยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยขยะมูลฝอย
ชุมชนได้ถูกคัดแยก ณ ต้นทาง และน�ากลับไปใช้ใหม่ 
12.52 ล้านตัน หรือร้อยละ 44 ของปริมาณขยะมูลฝอย 
ท่ีเกิดขึ้น ท้ังนี้ มีการศึกษาวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
พลาสติกเป้าหมายในปี 2561 จากปริมาณ 2.22 ล้านตัน 
พบว่า เกิดเป็นขยะในปี 2562 จ�านวน 1.91 ล้านตัน 
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา ภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ 
อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงการคลงั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด�าเนนิ
โครงการเสริมสร้างพัฒนาระบบบริหารจัดการมลพิษจาก
แหล่งก�าเนิดผ่านการยกร่างกฎหมายเพื่อผลักดันให้เกิด
การด�าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างความตระหนักรู้  
ให้ประชนชนมีความรู้ความเข้าใจในปัญหาและแนวทาง 
การลดมลพิษจากชุมชน อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม  
เพื่อน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ
แนวทางการพฒันาท่ียัง่ยนื ตลอดจนการสร้างแรงจงูใจแก่
ผู ้ประกอบการในการผลิตสินค ้าบริการและพัฒนา
นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยมีการด�าเนินงาน
และโครงการส�าคัญ ๆ อาทิ โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
โครงการพัฒนาและขยายผลการลดใช้สารเคมีเพื่อ
การเกษตร วางโครงสร้างร่างพระราชบัญญัติการจัดการ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. .... จดัท�า (ร่าง) แผนปฏบัิตกิารด้านการจดัการขยะ

พลาสติกระยะที ่1 (2563 - 2565) จัดท�าสือ่และประสาน
กับภาคีเครือข่ายในการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม 
สร้างความเข้าใจการพัฒนาไปสู่ “เมืองอุตสาหกรรม 
เชงินเิวศ” และจดัท�าร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... เพือ่ช่วยกระตุ้นอปุสงค์การใช้พลาสตกิทีเ่ป็นมติร
ต่อสิง่แวดล้อม  

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ไม่เพียงแต่ปัญหาจากภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม
เท่านั้นที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ปัญหามลพิษ
จากการใช้รถยนต์ในเขตเมืองก็เป็นปัญหาส�าคัญที่ก่อให้
เกดิมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานคร ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และการด�าเนนิชวีติประจ�าวนัของประชาชนจ�านวนมาก 

 

ที่มา: รายงานสถานการ์มลพิษของปรเทศไทย ปี 2562

สถิติเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษ ปี 2558 - 2562
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย แนวทางการด�าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ 
และการร่วมมอืกนัของทุกภาคส่วนในการด�าเนินการอย่างบรูณาการและเป็นระบบ โดยยดึกรอบแนวคดิการป้องกนัไว้ก่อน 
(Precautionary Principle) เน้นการป้องกนัผลกระทบล่วงหน้า โดยการสร้างระบบภูมคิุม้กนัให้กับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในพื้นท่ีเสี่ยง ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง เพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการมลพิษและการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ และมุ ่งเน้นแนวทางการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ  
“การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” ตลอดจนการสร้างจิตส�านึกความรับผิดชอบโดยเฉพาะในระดับปัจเจก 
ทีต้่องกระท�าอย่างต่อเนือ่ง 
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่27

ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง 
ติดตาม และตรวจสอบมลพิษ

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
มีระบบเฝ้าระวัง ติดตามและตรวจสอบมลพิษที่
ก�าหนดหน่วยงานรับผิดชอบชัดเจน พัฒนากลไกการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชน

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
จัดท�าท�าเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ 
(PRTR) ของจังหวัดที่ถูกก�าหนดเป็นพื้นท่ีส�าคัญ 
กลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
การเฝ้าระวัง ควบคุม ติดตามและตรวจสอบมลพิษ 
ได้รับการพัฒนาและถูกน�าไปใช้จริง

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป  ประเทศไทยประสบปัญหามลพิษจากทั้งจากภาคอุตสาหกรรม 
ภาคเกษตรกรรมและจากชุมชน ปัญหามลพิษเหล่านี้มีอยู่หลากหลายรูปแบบ เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง 
มลพิษทางน�้า และปัญหาการจัดการขยะ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบทางลบต่อคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม ประกอบกับ  
ในปัจจุบันยังขาดการบูรณาการท�างานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐท่ีมีภารกิจเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาด้าน 
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังขาดความชัดเจนในแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ท�าให้ระบบการด�าเนินการเฝ้าระวัง ติดตาม
และตรวจสอบมลพิษไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

การด�าเนินงานที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
อตุสาหกรรม ได้ด�าเนนิการตามแนวทางการปฏิรปูเพือ่ปรบัปรงุระบบและกลไกการเฝ้าระวงั ตดิตามและตรวจสอบมลพิษ 
โดยมเีจ้าภาพหลกัท่ีมอี�านาจชดัเจนในการประสานงานและก�ากบัดูแล รวมไปถงึการก�าหนดกฎระเบยีบ มาตรการต่าง ๆ 
ในการบรหิารจดัการมลพษิให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ผ่านการด�าเนนิงาน และโครงการต่าง ๆ อาท ิโครงการตดิตาม
ตรวจสอบและบังคับการก�ากับแหล่งก�าเนิดมลพิษและการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ โครงการพัฒนาเครือข่าย 
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรในระดับมหาวิทยาลัย  
และการเพิม่ขดีความสามารถในการตรวจสอบมลพษิด้านการปศสุตัว์ 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย อย่างไรก็ดี ปัญหาความซ�้าซ้อนในภารกิจของหน่วยงาน 
ทีเ่ก่ียวข้องกับประเดน็สิง่แวดล้อมยงัคงเป็นความท้าทายในการด�าเนนิงาน การเชือ่มโยงข้อมลูระหว่างหน่วยงานในการ
แก้ไขปัญหาการจดัการด้านสิง่แวดล้อมเป็นเรือ่งส�าคญั กระบวนการปรบัปรงุ แก้ไข กฎระเบยีบข้อบงัคบั ตลอดจนการ
ประสานความร่วมมอืจากหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่ให้หน่วยงานเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบของตนอย่างชดัเจน
และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยระยะเวลา ความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรในหน่วยงาน  
ในการแสวงหาแนวทางเพ่ือปรบัปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวงั ติดตามและตรวจสอบมลพิษให้มปีระสิทธภิาพมากยิง่ขึน้
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและน�าไปสู ่จุดมุ ่งหมายเดียวกัน  
หน่วยงานภาครัฐจ�าเป็นต้องมีการเชื่อมโยงการด�าเนินงานร่วมกัน เพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายที่เหมาะสม ทันท่วงที  
บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีการบูรณาการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน การน�าเอา
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาททั้งในส่วนการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมกัน ตลอดจน
ในภาคประชาชนที่สามารถใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และรายงานการก่อมลพิษ
ที่พบเห็น นับเป ็นอีกหนทางหนึ่ งที่จะช ่วยยกระดับกลไกในการควบคุมการก ่อมลพิษจากแหล ่งก�าเนิด 
ได้อย่างครอบคลุมมากข้ึน
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่28

ผลกัดันทกุภาคสว่นใหร้ว่มแกป้ญัหา 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
ในการร ่ วมแก ้ป ัญหาการ เปลี่ ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ สร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
กฎหมายที่ เกี่ยวข ้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศได้รับการพัฒนาและมีผลบังคับใช้

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติมีความ
ผันผวน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง จากรายงาน Global Climate Risk  
Index 2019 (รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562)  ระบุว่า อุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกในปี 2562 มีอุณหภูมิสูงที่สุด 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาท่ีทุกประเทศจะต้องเตรียมการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือ  
โดยประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีส (Paris Agreement) เมื่อปี พ.ศ. 2559 ระบุเป้าหมายการลด 
ก๊าซเรือนกระจก ปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) ขั้นต�่าที่ร้อยละ 20 จากกรณีปกติ (Business as Usual) และเป้าหมาย 
ขั้นสูงที่ร้อยละ 25 ผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไปพบได้ในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผลกระทบ 
ต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก ซ่ึงเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับภาคการเกษตร ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหาร 
รายใหญ่ของโลก นอกจากจะต้องปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง น�้าท่วม ดินเค็มและอัคคีภัยซึ่งล้วนส่งผล
ต่อผลผลิตทางการเกษตรแล้ว ยังต้องเตรียมความพร้อมกับปัญหาโรคระบาดที่อาจมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น บทเรียนจาก
สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 กระตุ ้นเตือนให้ทุกประเทศตระหนักและให้ความส�าคัญกับการสร้างสมดุล 
ของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา มีการด�าเนินงานเพื่อผลักดันให้
ทุกภาคส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศในหลายรูปแบบ ส่งผลให้เกิดกระแสตื่นตัวใน
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น  
มีการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น 
ผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบ 
ด้านสิง่แวดล้อมทีเ่กดิจากกจิกรรมทางเศรษฐกจิและสงัคม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การ
บรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) มนีโยบาย 
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเปิดรับฟังความ 
คดิเหน็ ต่อ (ร่าง) พระราชบัญญตัว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... โครงการประเมินปัจจัยที่
เกี่ยวข ้องกับศักยภาพการกักเก็บคาร ์บอนในภาค
เกษตรกรรม จัดท�าร ่างกฎหมายรายงานการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกรายโรงงานและอาคาร ร่างกฎหมาย 
ระบบซื้ อขายสิท ธิ ในการปล ่อยก ๊าซเรือนกระจก  
พัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร ์  ผ ่านกระบวนการ 
ซื้อขายสิทธิ์ภาคสมัครใจของไทย (Thailand V-ETS)  
สร ้างความร ่วมมือกับภาคส่วนต ่าง ๆ เพื่อรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
การออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศ พ.ศ. .... ซ่ึงมวีตัถุประสงค์ เพ่ือให้ประเทศไทย
มีกฎหมายกลางในการบริหารจัดการป ัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย ่างมี เอกภาพและ 
เป็นระบบ ให้อ�านาจหน่วยงานรัฐในการเรียกเก็บข้อมูล
กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้โดยครบถ้วน 
จ�าเป็นต้องค�านึงถึงความรอบคอบในการออกข้อบังคับ 
กฎหมาย ทั้งในส่วนของการเรียกเก็บข้อมูลการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ตลอดจนการน�าข้อมูล 
ไปใช้อย่างมปีระสิทธภิาพ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป ้าหมาย ปัญหาการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศส่งผลกระทบต่อทกุภาคส่วน 
จ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการร่วมแก้
ปัญหา กระบวนการการออกข้อกฎหมายต่าง ๆ จ�าเป็น
อย่างยิ่งที่ผู้มีส่วนได้เสียจะต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการ
ก�าหนดทิศทางนโยบาย เพื่อให้ข้อก�าหนด กฎหมาย 
สะท้อนความต้องการอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ภาครัฐควรเร่ง 
ขับเคลื่อนการพัฒนาหลังวิกฤตโควิด-19 บนพื้นฐาน
แนวคิดการรักษาสมดุลระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ  
เร ่งสร ้างความร ่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน  
และภาคประชาชนเพื่อรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมิูอากาศทีน่บัวนัจะยิง่ทวคีวามรนุแรงขึน้อย่างต่อเน่ือง
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่29

ปฏรูิประบบและโครงสร้าง
การจัดท�ารายงานการประเมนิผลกระทบ

สิง่แวดลอ้มและสุขภาพ 
(EIA และ EHIA)

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
พัฒนาและยกระดับระบบ EIA/EHIA ให้เป็นที่เชื่อมั่น  
ยอมรับของทุกฝ่าย และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีการยอมรับและเชื่อมั่นต่อระบบ EIA และ EHIA 
มากขึ้น

1 
 

ท่ีมา : ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (สผ.) 

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 29 ปฏิรูประบบและโครงสร้างการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ2 
สุขภาพ (EIA และ EHIA) 3 

เป้าหมาย พัฒนาและยกระดับระบบ EIA/EHIA ให้เป็นที่เชื่อม่ัน ยอมรับของทุกฝ่าย และสอดคล้องกับ4 
รัฐธรรมนูญ 5 

ค่าเป้าหมาย มีการยอมรับ และเชื่อม่ันต่อระบบ EIA และ EHIA มากขึ้น 6 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็น7 
เครื่องมือทางกฎหมายในการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม8 
ที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการต่างๆ นับตั้งแต่ 9 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม10 
แห่งชาติ พ.ศ. 2518 และมีการพัฒนาต่อเนื่องมาถึง 11 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม12 
แห่งชาติ พ.ศ.2535 อย่างไรก็ตาม เครื่องมือดังกล่าวยังมี13 
ข้อจ ากัดและปัญหาอุปสรรคในเชิงการปฏิบัติและการบังคับ14 
ใช้ ใ ห้ เข้ ากั บบริบทของประ เทศที่ มี การพัฒนาและ15 
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในสถานการณ์ปัจจุบัน ท าให้16 
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องการปฏิรูประบบการประเมินผล17 
กระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ18 
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการ19 
พัฒนา ในขณะเดียวกันจะต้องเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของ20 
ประชาชน ต่อมาเมื่อได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง21 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 58 ได้มีการ22 
บัญญัติเก่ียวกับการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 23 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ24 
สิ่ งแวดล้อม (สผ . )  จึ ง ได้ด า เนินการปรับปรุ งแก้ ไ ข25 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม26 
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการจัดท ารายงาน27 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 28 
เพื่อให้สอดรับกับมาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รวมทั้ง ปฏิรูประบบและโครงสร้างการจัดท า29 
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA และ EHIA) 30 

 สผ. ได้ด าเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการด าเนินการโครงการท่ี31 
ส าคัญ ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าและการพิจารณา EIA เพื่อการบริหารจัดการ รวมทั้งได้มีการชี้แจงความ32 
คืบหน้าการปฏิรูประบบและโครงสร้างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบ33 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมรับทราบความคืบหน้า และทิศทางการด าเนินงานของการปฏิรูประบบและโครงสร้าง34 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสามารถสรุปผลการด าเนินงานส าคัญที่ผ่านมา ดังนี้ การออกกฎหมายล าดับรอง35 
ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 36 
และมีผลใช้บังคับแล้ว จ านวน 7 ฉบับ และรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อมีผลใช้บังคับ 1 ฉบับ รวมทั้งได้ด าเนินการ37 
โครงการส ารวจการยอมรับและความเชื่อม่ันต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นข้อมูลปี38 
ฐาน (Baseline Data) โดยผลการส ารวจระดับการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบ EIA ในภาพรวม ของกลุ่มตัวอย่างผู้39 
มีส่วนเก่ียวข้อง จ านวน 400 คน ได้แก่ 1) เจ้าของโครงการ 2) คณะกรรมการผู้ช านาญการ (คชก.) 3) นิติบุคคลผู้มีสิทธิ40 
ท ารายงานฯ 4) หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต 5) ประชาชน/องค์กรอิสระ/สื่อมวลชน อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 81 41 
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เหลือง 

62 ส้ม  63 เหลือง 

ที่มา: ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป  
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) เป็นเครื่องมือ
ทางกฎหมายในการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจ
เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการต่าง ๆ นับตั้งแต่พระราช
บัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2518 และมกีารพฒันาต่อเนือ่งมาถงึพระราชบญัญตั ิ
ส ่ ง เสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล ้อมแห ่ งชาติ  
พ.ศ. 2535 อย่างไรก็ตาม เครื่องมือดังกล่าวยังมีข้อจ�ากัด
และปัญหาอุปสรรคในเชิงการปฏิบัติและการบังคับใช้ 
ให้เข้ากับบรบิทของประเทศทีมี่การพฒันาและเปล่ียนแปลง
ไปอย่างรวดเร็วในสถานการณ์ปัจจุบัน ท�าให้ภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องต้องการปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบ 
ส่ิงแวดล้อมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่เป็นอุปสรรค 
ต่อการพัฒนา ในขณะเดียวกันจะต้องเป็นท่ียอมรับ 
และเชื่อมั่นของประชาชน ต่อมาเมื่อได้มีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
มาตรา  58  ได ้ มี ก ารบัญญัติ เ กี่ ย วกับการศึ กษา 
และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส�านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  
จึงได้ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในส่วน 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เพ่ือให้สอดรับกับมาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 รวมทั้ง ปฏิรูประบบและโครงสร้างการจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
(EIA และ EHIA)
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2 
 

ท่ีมา : ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (สผ.) 

  42 
 ความท้าทายที่ส าคัญ ของการปรับปรุงพัฒนาระบบ EIA และ EHIA คือ การสร้างความเชื่อมั่นต่อการจัดท า43 
รายงาน EIA และ EHIA และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน เพื่อให้สามารถเพื่อใช้44 
ระบบ EIA / EHIA เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดและป้องกันความขัดแย้งระหว่างการพัฒนากับการบริหารจัดการ45 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ให้เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริง 46 
 การด าเนินงานในระยะต่อไป ควรมีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการประเมินผลกระทบ47 
สิ่งแวดล้อม การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การติดตาม48 
ประเมินผลระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนา ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลการประเมินผล49 
กระทบสิ่งแวดล้อม (SMART EIA) และการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่าย รวมทั้ง50 
จัดท าคู่มือแนวทางที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งควรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าและการพิจารณา EIA เพื่อการบริหารจัดการ51 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยการจัดท าแนวทางการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ52 
สิ่งแวดล้อม (EIA) การจัดท าแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับคณะกรรมการ53 
ผู้ช านาญการฯ และการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ54 
พิจารณา EIA เพื่อให้การด าเนินงานสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) 55 
พ.ศ. 2561 และกฎหมายล าดับรองที่เก่ียวข้อง 56 
  57 

การด�าเนนิงานทีผ่่านมา ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (สผ.) ได้ด�าเนนิการขบัเคลือ่น 
การปฏิรปูระบบการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม โดยการด�าเนนิการโครงการทีส่�าคญั ได้แก่ โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพ
การจัดท�าและการพจิารณา EIA เพือ่การบรหิารจดัการ รวมทัง้ได้มกีารชีแ้จงความคบืหน้าการปฏริปูระบบและโครงสร้าง
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รับทราบความคืบหน้า และทิศทางการด�าเนินงานของการปฏรูิประบบและโครงสร้างการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โดยสามารถสรปุผลการด�าเนนิงานส�าคญัท่ีผ่านมา ดงันี ้การออกกฎหมายล�าดับรองภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและ 
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับแล้ว  
จ�านวน 7 ฉบับ และรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือมีผลใช้บังคับ 1 ฉบับ รวมท้ังได้ด�าเนินการโครงการส�ารวจ 
การยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นข้อมูลปีฐาน  
(Baseline Data) โดยผลการส�ารวจระดับการยอมรับและความเชื่อม่ันต่อระบบ EIA ในภาพรวม ของกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง จ�านวน 400 คน ได้แก่ 1) เจ้าของโครงการ 2) คณะกรรมการผู้ช�านาญการ (คชก.) 3) นิติบุคคล 
ผู ้มีสิทธิท�ารายงานฯ 4) หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต 5) ประชาชน/องค์กรอิสระ/ส่ือมวลชน อยู ่ในระดับมาก  
คดิเป็นร้อยละ 81

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย การปรบัปรงุพฒันาระบบ EIA และ EHIA คือ การสร้างความเชือ่มัน่ต่อ
การจัดท�ารายงาน EIA และ EHIA และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน  
เพื่อให้สามารถใช้ระบบ EIA / EHIA เป็นเครื่องมือที่ช ่วยลดและป้องกันความขัดแย้งระหว่างการพัฒนา 
กบัการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดล้อม และสุขภาพ ให้เป็นการพัฒนาอย่างยัง่ยนืได้อย่างแท้จริง

ที่มา: ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินงาน 
ในระยะต่อไป ควรมีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล ้อม  
การปรับปรุงและพฒันากฎหมายเพือ่เพ่ิมประสทิธภิาพระบบ 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การติดตามประเมิน
ผลระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนา 
ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (SMART EIA) และการพัฒนา 
และเพิ่มศักยภาพบุคลากร หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ 
เครือข่าย รวมทั้งจัดท�าคู่มือแนวทางที่เกี่ยวข้อง อีกท้ัง 
ควรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท�าและการพิจารณา EIA  

เพื่ อการบริหารจัดการท รัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยนื ซ่ึงประกอบด้วยการจัดท�าแนวทาง
การจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) การจัดท�าแนวทางการพิจารณารายงานการประเมนิ
ผลกระทบสิง่แวดล้อมส�าหรบัคณะกรรมการผูช้�านาญการฯ 
และการเสริมสร ้างความรู ้ความเข ้าใจ และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ส�าหรับผู ้ที่มีส ่วนเกี่ยวข ้องกับ 
การพิจารณา EIA เพื่อให้การด�าเนินงานสอดคล้องกับ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
แห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 และกฎหมายล�าดับรอง 
ทีเ่ก่ียวข้อง

กฎหมายล�าดบัรอง
- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการในการมอบหมาย 

หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการด�าเนินการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และการรายงานผลการปฏบัิตงิานต่อคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ

- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการผูช้�านาญการพจิารณารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม

- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก�าหนดโครงการ กิจการ  
หรือการด�าเนินการ ซ่ึงต้องจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์  
วธิกีาร และเง่ือนไขในการจดัท�ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม 

- ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก�าหนดโครงการ กจิการ หรือการ
ด�าเนนิการท่ีอาจมผีลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาต ิคณุภาพสิง่แวดล้อม สขุภาพ อนามยั คุณภาพชีวติ 
ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซ่ึงต้องจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
และหลักเกณฑ์ วิธกีาร และเงือ่นไขในการจัดท�ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม

- ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เรือ่ง หลกัเกณฑ์ และวธิกีารจดัท�ารายงาน
ผลการปฏิบัตติามมาตรการทีก่�าหนดไว้ในรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม ซ่ึงผูด้�าเนนิการ 
หรอืผูข้ออนญุาตจะต้องจัดท�า เมือ่ได้รบัอนุญาตให้ด�าเนนิโครงการหรอืกิจการแล้ว

- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง คณะกรรมการเปรียบเทียบ 
และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ ตามกฎหมายว ่าด ้วยการส ่งเสริม 
และรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ

- พระราชกฤษฎีกา เบี้ยประชุมคณะกรรมการผู้ช�านาญการและค่าตอบแทนบุคคลหรือสถาบัน 
ทีค่ณะกรรมการผูช้�านาญการมอบหมาย

- ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิเรือ่ง หลักเกณฑ์การมอบหมายให้บคุคลหรือสถาบนั
ให้ความเห็นประกอบการพจิารณารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมของคณะกรรมการ 
ผูช้�านาญการ

ปี พ.ศ.
2561

2562

2563
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เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่30

ระบบการประเมินยทุธศาสตร์
การพัฒนาอยา่งยัง่ยนื (Strategic 
Environmental Assessment : SEA)

• เป้าหมาย •
เพื่อใช้ระบบ SEA เป็นเครื่องมือเพิ่มขีดความสามารถ
ในการก�าหนดยุทธศาสตร์ร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ 
ในสังคม และบูรณาการการท�างานระหว่างหน่วยงาน
ภาครฐั

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มยีทุธศาสตร์การพัฒนารายสาขาทีม่คีวามสอดคล้องและ
สนับสนุนยทุธศาสตร์การพฒันาพืน้ทีม่ากขึน้

ป ี2562 •ป ี2563 •

สถานการณ ์ในภาพรวมของเ ร่ืองและประเด็นปฏิรูป  การประเมินยุทธศาสตร ์การพัฒนาอย ่างยั่ งยืน  
หรือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) เป็นกระบวนการ 
ที่เป็นระบบเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการก�าหนดนโยบาย แผน หรือแผนงาน โดยให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วม  
และการบูรณาการด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ซ่ึงต้องน�าผลไปใช้ในการวางแผนเพื่อให้เกิด 
การพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น การขับเคลื่อน SEA ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนั้น ควรให้ความส�าคัญกับเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA การสร้างองค์ความรู้และการตระหนักถึงความส�าคัญของการจัดท�า SEA รวมทั้ง 
สร้างกลไกเชิงสถาบันและพัฒนากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการน�า SEA ไปใช้ในการตัดสิน 
และวางแผนเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่มา: ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ประเด็นท้าทายในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยทุธศาสตร์ เพ่ือผลักดันมาใช้กบัการวางแผนพฒันา
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงที่ผ่านมา พบว่า ปัจจัย
ส�าคัญที่ท�าให้การน�ากระบวนการ SEA ไปใช้ในการ
วางแผนยังไม่ประสบความส�าเร็จ คือ การขาดกลไกเชิง
สถาบัน และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่จะมา
บังคับใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งการบริหาร
จัดการด้านองค์ความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพในการเผยแพร่
ข่าวสารให้กบัทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องได้ทราบถงึประโยชน์
ของการน�ากระบวนการ SEA ไปใช้ในการตัดสินใจ 
เชิงนโยบาย หรือการวางแผนการพัฒนาด้านต่าง ๆ  
ท่ีเกีย่วข้อง

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรมุ่งเน้นการ
สร ้างความรู ้ความเข ้าใจในประโยชน ์ของการน�า
กระบวนการ SEA ไปด�าเนินการในการจัดท�าแผนหรือ
แผนงานของหน่วยงาน ซ่ึงให้ความส�าคญักับการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน และควรเร่งออกระเบียบ/ข้อบังคับ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกลไกในการบังคับใช้กฎหมาย
ส�าหรับการขับเคล่ือนการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร ์ ไป สู ่ ก ารปฏิบั ติ  รวม ถึ งการน� า ร ่ อ ง 
ในการน�ากระบวนการ SEA ไปใช้ในการจัดท�าแผน 
หรือแผนงานให้มีผลสัมฤทธิ์ที่เห็นประโยชน์รอบด้าน  
และการน�าไปประยุกต์ใช้ได้จริง เพ่ือให้เป็นต้นแบบ 
ในการด�าเนินงานและขยายผลการพัฒนา

การด�าเนนิงานทีผ่่านมา ในปี 2563 สศช. ได้ด�าเนนิการ 
ขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
ดังนี้ (1) หารือกับหน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงาน 
ทีต้่องจดัท�า SEA ตาม (ร่าง) ระเบยีบส�านกันายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการประเมนิสิง่แวดล้อมระดบัยทุธศาสตร์ พ.ศ. .... 
(ฉบับปรับปรุง) โดยมี 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย  
ก ร ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม พื้ น ฐ า น แ ล ะ ก า ร เ ห มื อ ง แ ร ่  
กรมทรัพยากรธรณี และส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ 
ใน 2 แผนหรือแผนงาน (แผนการบริหารจัดการแร่ และ
แผนการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้) ซึง่ทัง้สองหน่วยงาน
เห็นด้วยกับการจัดท�า SEA (2) ปรับปรุงแนวทางการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) 
(มกราคม พ.ศ. 2563 เพือ่ให้มคีวามถกูต้องเหมาะสมกับ
การน�าไปใช้งานและทันสมัยสอดคล้องกับบริบทของ
ประเทศไทย (3) จัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA  
ทัว่ประเทศ จ�านวน 900 คน เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจ 
ทีถ่กูต้องเกีย่วกบั SEA ตลอดจนรายละเอยีดของแนวทาง
การจัดท�า SEA (4) จดัท�าคู่มอื SEA ฉบบัประชาชน ส�าหรบั
เผยแพร่ให้ประชาชนทัว่ไป จ�านวน 10,000 เล่ม  (5) ผลติ 
วดีทิศัน์เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจ เกีย่วกบั SEA เพ่ือใช้
เป็นสื่อในการฝึกอบรมทางวิชาการและประชาสัมพันธ์ 
งานด้าน SEA ทั้งในระดับประชาชนทั่วไปและระดับ 
หน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วข้อง
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เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่31

ปฏริปูระบบการบริหารจดัการ
เขตควบคมุมลพิษ

• เป้าหมาย •
พื้นที่ เขตควบคุมมลพิษได ้รับการปรับปรุงแก ้ไข
วกิฤติการณ์ปัญหาสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ยกเลกิเขตควบคมุมลพษิซ่ึงเป็นผลจากการแก้ไขปัญหา
คณุภาพสิง่แวดล้อมไม่น้อยกว่า 3 พืน้ที ่และมมีาตรการ
การจัดการสิง่แวดล้อมทีย่ัง่ยนืในพ้ืนทีท่ีย่กเลกิประกาศ
เขตควบคมุมลพษิ

ป ี2562 •ป ี2563 •

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป  
ปัจจุบันประเทศไทยมีบางพื้นที่ที่มีกิจกรรมที่ส ่งผล 
กระทบให้เกิดปัญหาต่อสขุภาพของประชาชนและปัญหาต่อ 
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ จากการเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ มีการประกอบกิจการท่องเที่ยวในแหล่ง
ธรรมชาติ การท�าเหมือง ดังนั้นจึงได้มีการประกาศเขต
ควบคุมมลพิษ โดยมีจุดประสงค์เพื่อรักษาสุขภาพของ
ประชาชนและเพ่ือรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ี  
ซึ่งประกาศเขตควบคุมมลพิษแล้วจ�านวน 18 พื้นที่  
ใน 13 จังหวัด ได้แก่ 1) เมืองพัทยา 2) จังหวัดภูเก็ต  
3) อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 4) อ�าเภอหาดใหญ ่ 
จังหวัดสงขลา 5) หมู่เกาะพีพี 6) จังหวัดสมุทรปราการ  
7) จังหวัดปทุมธานี 8) จังหวัดนนทบุรี 9) จังหวัด
สมุทรสาคร 10) จังหวัดนครปฐม 11) อ�าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี 12) อ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  
13) อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 14) อ�าเภอชะอ�า 
จังหวัดเพชรบุรี 15) อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
16) อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 17) บริเวณ
หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี และ 18) บริเวณมาบตาพุด 
จังหวัดระยอง ซ่ึงการประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษใน
พื้นที่ข้างต้นนั้น ยังมิได้มีการเร่งรัดแก้ไขปัญหามลพิษให้
ลดลงและกลับสู ่ภาวะปกติ ท�าให้การประกาศเป็น 
เขตควบคุมมลพิษได ้ส ่งผลกระทบต่อความเช่ือม่ัน 

ที่มา: วารสารสิ่งแวดล้อม ปีที่ 17 ฉบับที่ 3

ของประชาชนในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ รวมถึงบรรยากาศในการลงทุนทางเศรษฐกิจ และภาพลักษณ์ของประเทศ  
ดังนั้น จึงควรมีการเร่งรัดจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทั้งในด้านสุขภาพของประชาชนและด้านสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุม
มลพษิให้ดีข้ึน พร้อมทัง้ก�าหนดมาตรการทีเ่หมาะสม เพ่ือทดแทนประกาศเขตควบคมุมลพิษ และก�าหนดมาตรการเพ่ิมเตมิ 
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การด�าเนนิงานทีผ่่านมา กรมควบคมุมลพษิ ได้ด�าเนนิโครงการการด�าเนนิงานเขตควบคมุมลพิษ โดยจัดท�าหลกัเกณฑ์ 
ทางด้านวชิาการ ประเมินผลกระทบการด�าเนนิงานเขตควบคมุมลพษิ 18 พืน้ที ่ ใน 13 จังหวดัแล้วเสรจ็ ซึง่มหีลกัเกณฑ์ 
ได้แก่ การวเิคราะห์และจดัท�าข้อเสนอพืน้ท่ีเป้าหมายทีจ่ะยกเลิกเขตควบคมุมลพษิ มกีารก�าหนดมาตรการและแผนงาน
ควบคุม ลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหามลพิษ และพื้นที่ที่มีปัญหามลพิษ 
สาเหตขุองปัญหา และแนวทาง/มาตรการแก้ไขปัญหามลพิษในเขตควบคมุมลพษิ และมกีลไกคณะอนกุรรมการก�ากับดแูล
และติดตามระดับจังหวัดทั้ง 13 จังหวัด ในการก�ากับดูแลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ 
ของเขตควบคุมมลพษิแต่ละพืน้ท่ี โดยจากการประเมนิผลกระทบการด�าเนนิงานเขตควบคมุมลพษิ 18 พืน้ที ่ใน 13 จงัหวดั  
พบว่า ยังไม่มีเขตควบคุมมลพิษใดมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังนั้นจึงได้มีการจัดท�าข้อเสนอ 
ในการด�าเนนิการเพือ่ยกเลกิเขตควบคมุมลพษิแล้วในบางพ้ืนที ่ ได้แก่ 1) เมอืงพัทยา จังหวดัชลบรีุ 2) บริเวณมาบตาพดุ 
จังหวัดระยอง และ 3) อ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และได้ก�าหนดให้เขตควบคุมมลพิษหมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่  
เป็นพื้นท่ีเป้าหมายการยกเลิกเขตควบคุมมลพิษอีก 1 แห่ง ซึ่งข้อเสนอการด�าเนินงานเพื่อยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ 
หมู ่เกาะพีพี จ.กระบ่ี โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการก�ากับดูแลและติดตามผลการด�าเนินงาน 
พื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดกระบี่ และได้จัดท�าข้อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด�าเนินการตามข้อเสนอแล้ว

ในการดูแลและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพทัดเทียม 
มาปรบัใช้แทนการประกาศเป็นเขตควบคมุมลพษิ ภายหลังจากมกีารแก้ไขปัญหามลพษิส�าเร็จแล้ว เพือ่ให้ผูป้ระกอบการ
สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับตามมาตรฐานที่ก�าหนดไว้ ในการท�าให้เกิดเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
อย่างไรก็ดี ในการประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษและ
ด�าเนนิมาตรการอืน่ ๆ แทนในพืน้ที ่มคีวามท้าทายส�าคญั
คือ การก�าหนดให้ข้อกฎหมายหรือข้อบังคับในมาตรการ
ใหม่ ๆ นั้น ให้มีความเข้มข้นมากกว่าการประกาศเป็น  
เขตควบคุมมลพิษ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติตามของ 
ผู ้ประกอบการใน พ้ืนมีความเข ้มข ้นมากขึ้ นและ 
เกิดการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีส ่งผลเสียต ่อ 
สภาพแวดล้อมน้อยลง รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจให้ 
ผู ้ประกอบการให ้หันมาใช ้การผลิตที่ เป ็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมและให้ผู ้ประกอบการปฏิบัติตามข้อบังคับ 
ตามมาตรฐานทีก่�าหนดไว้ เพือ่จะเปลีย่นผ่านไปสูก่ารผลิต
ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื

ข ้ อ เสนอแนะ เ พ่ื อการบรรลุ เป ้ าหมาย  ดั งนั้ น 
การด�าเนินการในระยะต่อไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ก�าหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่มีการประกาศ
ยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ ควรก�าหนดมาตรการในการ
จูงใจให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตจากแบบ
เดิมสู่วถีิท่ีเป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม อาทิ มาตรการลดหย่อน
ภาษีส�าหรับผู้ประกอบการท่ีสามารถลดปริมาณมลพิษที่
เกิดจากอุตสาหกรรมได ้ตามที่ก�าหนด หรือการน�า
มาตรการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายมาใช้ร่วมด้วย เป็นต้น 
 รวมท้ังควรสร้างความตระหนกัให้ผู้ประกอบการรับรูแ้ละ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ และมาตรการที่ก�าหนด  
และรับรู้ถึงโทษท่ีจะเกิดข้ึน เพ่ือเป็นเหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนสู่วิถีการผลิตที่เป็นมิตรกับ 
ส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยนืต่อไป
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่32

ปฏรูิปการผงัเมือง
ป ี2562 •ป ี2563 •
• เป้าหมาย •
ผังเมืองมีการบูรณาการสิ่งแวดล้อมเมืองและ ชุมชน 
ระบบนิ เวศเมือง และเป ็นเครื่องมือขับเคลื่อน  
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 
ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นและชุมชน

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
เทศบาลเมืองของแต ่ละ จังห วัดมีผั ง พ้ืนที่ โล ่ ง  
พืน้ทีส่เีขยีวเมือง และผงัการระบายน�า้ และมกีารจดัท�า
ผังเมือง ระดับท้องถิ่น ชุมชน และพื้นที่ เฉพาะ 
ท้องถ่ิน ในแต่ละจังหวัด

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป  การวางและจัดท�าผังเมืองในปัจจุบันที่ได้มีการประกาศเป็น 
กฎกระทรวงบังคับใช้ในพื้นท่ี เมือง และจังหวัดต่าง ๆ ตามภารกิจที่ต้องด�าเนินการตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขปรับปรุงล่าสุด พ.ศ. 2558 แม้ว่าการวางผังเมืองจะมุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลทางกายภาพ 
ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม แต่เมื่อมีการน�าไปสู ่การปฏิบัติตามผังที่วางไว้นั้นมักพบกับอุปสรรค 
ที่ไม่สามารถก�ากับการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดความสมดุลตามหลักการที่วางไว้ได้ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและ 
สิ่งแวดล้อมของเมืองตลอดจนวิถีชีวิตของประชากรเมือง ท้ังนี้มีสาเหตุส�าคัญมาจากการขาดกลไกการบูรณาการ 
ร่วมกันในแต่ละระดับ ท�าให้เกิดช่องว่างระหว่างการขับเคล่ือนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศด้วยระบบการผังเมือง 
โดยเฉพาะในภาคประชาชนท่ีมีทัศนคติมองว่าการวางผังเมืองเป็นการควบคุมมากกว่าการชี้น�าการพัฒนา จึงมักส่งผล
ให้เกิดแรงต่อต้านจากความกังวลต่อวิถีชีวิตที่จะเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นเพ่ือให้มีการกระตุ้นให้เกิดความรับผิดชอบร่วม
กันของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการผังเมืองจึงจ�าเป็นต้องใช้การขับเคล่ือนทางด้านส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศที่
เป็นวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีโดยเฉพาะภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการก�ากับการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดความ
สมดุลตามหลักการผังเมืองที่วางไว้ จึงจ�าเป็นต้องมีการวางผังเมืองและก�ากับการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยการใช้ระบบ
นิเวศท้องถิ่น และชุมชน เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง เพื่อให้มีการกระตุ้นให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกัน 

ที่มา: https://ecocitybuilders.org/ecocity-standards/ ที่มา: https://www.urbangreenbluegrids.com/projects
/hmmarby-sjostad-stockholm-sweden/

แผนผังเมืองสตอกโฮล์ม
เกณฑ์เมืองนิเวศ 15 ด้านของ

International Eco-city Framework and Standards
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ของภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคประชาชนในการก�ากับการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดความสมดุล และต้องด�าเนินการ
ให้เกิดการวางผังเมืองระดับชุมชน และผังพื้นที่เฉพาะท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการผังเมืองในระดับท้องถ่ินมีองค์ความรู้ท่ีสามารถวางและจัดท�าเป็นผังเมืองหน่วยย่อยของเมืองและ
ชุมชน ซึ่งสามารถด�าเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น นอกจากนี้ การขยายตัวของเมือง
ใหญ่ในปัจจุบันท�าให้พื้นท่ีสีเขียวของเมืองลดลง ประกอบกับผู้ลงทุนมีความต้องการใช้ประโยชน์ท่ีดินและอาคารให้ได้
ประโยชน์มากที่สุด ท�าให้การก�ากับการใช้ประโยชน์ที่ดินในการเพ่ิมพื้นที่สีเขียวและพื้นที่รองรับน�้าดังกล่าวนั้น 
ยังไม่ประสบผลเท่าท่ีควร จึงจ�าเป็นต้องมีการปฏิรูปมาตรการทางผังเมืองเพื่อก�ากับการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร 
ในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว เพื่อช่วยรักษาพ้ืนที่ที่ต้องการอนุรักษ์และสามารถพัฒนาพื้นที่ท่ีต้องการ มาประยุกต์ใช้
กับการวางและจัดท�าผังเมืองรวม

การด�าเนินการท่ีผ่านมา ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ด�าเนินการ
ที่ส�าคัญ ดังนี้ 1) โครงการผลักดันการจัดท�าผังชุมชนเพื่อ
รักษาพื้นที่สีเขียวในเมืองอุตสาหกรรมยั่งยืน ในปี 2563 
จ�านวน 1 เมือง คือ เทศบาลพนัสนิคม โดย สผ. ได้จัดท�า
แผนปฏิบัติการ แนวทางการพัฒนา พร้อมท้ังส่งมอบ 
ผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นท่ีสีเขียวในเมือง ให้แก่ เทศบาล
พนัสนิคม ด�าเนินการเรียบร้อยแล้ว 2) ได้ขยายผลการ 
ขับเคลื่อนตามแนวคิดต้นแบบเมืองนิเวศ (Eco-City)  
ในปี 2563 ที่ อบต.เมืองมาย จังหวัดล�าปาง พร้อมทั้ง
พัฒนาบุคลากรในพื้นท่ีเป้าหมายและพื้นท่ีน�าร่องในการ
จัดท�าผังชุมชน ไม่น้อยกว่า 150 คน และกรมโยธาธิการ
และผังเมือง ได้ด�าเนินการด้านการวางผังเมืองระดับ
ชุมชนและผังพื้นที่เฉพาะท้องถ่ิน ร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผังเมือง
และการจัดท�าผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนระดับอ�าเภอ  
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ระดับท้องถ่ินมีความรู้ด้านการผังเมือง
และส่งเสริมการวางและจัดท�าผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน
ระดับอ�าเภอ นอกจากน้ี กรมพัฒนาท่ีดิน ได้ด�าเนินการ 
ขับเคลื่อนการวางผังเมืองและก�ากับการใช้ประโยชน์
ที่ดินด้วยการใช้ระบบนิเวศท้องถ่ินและชุมชน เป็นกลไก
ขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง โดยมีการจัดท�าแผนแม่บท
การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน เพ่ือส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีมีส่วนร่วมภาคีการพัฒนาระดับ
ภมูภิาค 5 ภาค และการด�าเนนิโครงการผลักดนัการจัดท�า
ผงัชมุชนเพือ่รักษาพืน้ท่ีสเีขยีวในเมอืง อุตสาหกรรมยัง่ยนื
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
การปฏิรูปการผังเมืองมีความท้าทายส�าคัญคือ การจัดท�า
ผังเมืองเป็นการท�าให้เห็นภาพรวมของการใช้ประโยชน์ 
ในที่ดินในปัจจุบัน แต่อาจท�าให้การพัฒนาในพื้นที ่
ไม่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ เนื่องจากการใช้ประโยชน์
ในทีด่นิในพืน้ทีถ่กูก�าหนดโดยหน่วยงานเจ้าของท่ีดิน อาทิ  
ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมป่าไม้ 
เป็นต้น หรือถูกก�าหนดโดยสภาพภูมิประเทศและการใช้
ประโยชน์ทีด่นิในปัจจบุนั อย่างไรกต็าม ยงัขาดการผนวก
ความคิดเห็นจากหน่วยงานหรือประชาชนในพื้นที ่
อย่างเป็นรปูธรรม ดังน้ัน จงึต้องจดัให้มกีารจดัท�าผังเมอืง
ระดับท้องถิ่นเพื่อก�าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ี 
น้ัน ๆ ให้สอดคล้องกับการจัดท�าผังเมืองในระดับจังหวัด 
และส่งเสริมความเข้าใจกับประชาชนถึงผลกระทบต่อ 
วิถีชีวิตที่จะเปล่ียนแปลงไป และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
เพือ่ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ทีด่นิตามทีก่�าหนดไว้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการ 
ในระยะต่อไป เพื่อการปฏิรูปผังเมืองให้บรรลุตาม 
เป้าหมายท่ีวางไว้ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรส่งเสริมการ
จัดท�าผังเมืองระดับท้องถิ่นเพ่ือก�าหนดการใช้ประโยชน์
ท่ีดินในพ้ืนท่ีนัน้ ๆ โดยการสร้างความเข้าใจกบัประชาชน
ถึงรายละเอียดในการจัดท�าหรือเปลี่ยนแปลงผังเมือง  
และให้ความส�าคัญกับความเห็นของประชาชนในท้องที่ 
และควรก�าหนดมาตรการในการก�ากับการใช้ประโยชน์
และการลงโทษผู้ละเมิดข้อก�าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
เพื่อก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างสมดุลและยั่งยืน
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ประเทศไทยที่ผ่านมา มีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ที่ผ่านมา
ภาครัฐมักใช้มาตรการก�ากับและควบคุมในการจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม การใช ้
มาตรการก�ากับและควบคุมแต่เพียงอย่างเดียวมีข้อจ�ากัด 
เน่ืองจากขาดการเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย การมี
บทลงโทษ และค่าปรับตามกฎหมายขั้นต�่า ในปัจจุบัน
นานาประเทศได้น�าเครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตร์ (Economic 
instrument) มาเสรมิมาตรการก�ากบัและควบคมุในการจดัการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ 
จึงถือเป็นกลไกส�าคัญอันหนึ่งในการท�าให้สินค้าและ
บริการสะท้อนต้นทุนทางด้านสิง่แวดล้อม ตามหลกัการ 
ผู้ก่อมลพิษเป็นผู ้จ่าย (Polluter Pays Principle)  
เป็นมาตรการท่ีสร้างแรงจูงใจให้ผู้ก่อมลพิษและผู้บริโภค
เปลีย่นแปลงพฤติกรรม ดังนัน้ประเทศไทยจงึควรมกีารใช้
เครื่องมือเศรษฐศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อมมาสนับสนุน 
การบริหารจัดการมลพิษและสิง่แวดล้อม เช่น ภาษีมลพษิ
เพ่ือจงูใจให้มกีารปล่อยมลพษิลดลง การให้เงินช่วยเหลือ 
ในกิจกรรมบางประเภทเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน
หันมาท�ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ควรต้องมีมาตรการหรือกฎหมาย
มารองรั บอย ่ า งถู กต ้ อ ง เพื่อให ้การบริหารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่33

ปฏริปูเครือ่งมอืเศรษฐศาสตร์
เพ่ือสิง่แวดลอ้ม

• เป้าหมาย •
การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม
มี ประสิ ท ธิภาพมากขึ้ น จากการ ใช ้ เ ค รื่ อ งมื อ
เศรษฐศาสตร์เพือ่สิง่แวดล้อม

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
น�าเครือ่งมอืเศรษฐศาสตร์เพือ่สิง่แวดล้อมมาสนับสนนุ 
การบริ ห า ร จั ดกา รทรั พย ากรธ ร รมชา ติ และ 
สิ่งแวดล้อม เช่น หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter 
Pay Principle) และหลักผู้ได้ประโยชน์เป็นผู้จ่าย 
(Beneficiary Pay Principle) เป็นต้น 

ป ี2562 •ป ี2563 •

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากร ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (สผ.) อยูร่ะหว่างการ
เสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือพิจารณา และ สผ.  
อยูร่ะหว่างการด�าเนนิการศึกษาแนวทางการน�าเคร่ืองมอืทาง
เศรษฐศาสตร์มาใช้ในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีการ
ศกึษาแนวทางการปฏรูิปกองทุนส่ิงแวดล้อมให้มคีวามเป็น
อสิระ และเป็นเครือ่งมอืสนบัสนนุการจดัการขยะ น�า้เสีย 
และของเสียอันตราย ซ่ึงเรื่องกองทุนสิ่งแวดล้อมได้ถูก
บรรจุอยู ่ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
สิง่แวดล้อมแห่งชาต ิ(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว 
และกระทรวงการคลัง ได้มีมาตรการทางภาษีเพื่อลด
ปริมาณฝุ่น PM 2.5 และมลพิษต่าง ๆ ที่ปล่อยสู ่ชั้น
บรรยากาศ ระยะที ่2 โดยการจดัเกบ็ภาษีรถจกัรยานยนต์
ตามปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แทนการจดั
เก็บภาษีตามความจุของกระบอกสูบ (ซีซี) และออก
ประกาศก�าหนดให้มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตรา
พิเศษส�าหรับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 
รถยนต์กระบะ และรถยนต์กระบะ 4 ประต ูเพือ่ช่วยแก้ไข
ปัญหามลพิษจากท่อไอเสียท่ีก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นควันและ
มลพิษในอากาศ นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ได้ด�าเนินโครงการปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาต
ท�างานประมงอิเล็กทรอนิกส์ โดยในรอบปีการประมง 
2563 ออกใบอนุญาตแล้ว 10,377 ฉบับ ถูกเพิกถอน  
11 ฉบับ และยกเลิก 1 ฉบบั

382

แผนการปฏริปูประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม06

383

แผนการปฏริปูประเทศด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 060633



ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย  
ความท้าทายในการจะน�าเครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตร์มาใช้
ในการรักษาสิ่งแวดล้อมนั้น คือ การพัฒนาเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ให้เป็นมากกว่ากลไกทางการบริหารจัดการ 
เพื่อให้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์นั้นสามารถก�าหนด
โมเดลการก่อให้เกิดผลกระทบในมิติต่าง ๆ เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ผลกระทบของการพัฒนาท่ีจะเกิดขึ้นในพ้ืนที ่
ที่ เกี่ยวข้องได้ และจ�าเป ็นที่จะต้องมีกฎหมายหรือ
มาตรการมารองรับอย่างถูกต้องและชัดเจนเพื่อให้การ
เก็บค่าชดเชยจากการผู้ก่อมลพิษและผู้ได้ประโยชน์มีผล
บงัคบัใช้ได้อย่างเป็นทางการได้

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการ 
ในระยะต่อไป เพ่ือน�าเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ 
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรศึกษา
และพัฒนาเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ให้สามารถน�ามา
วิเคราะห์ผลกระทบในมิติต่าง ๆ ของการพัฒนาท่ีจะ 
เกดิข้ึนในพืน้ทีท่ีเ่กีย่วข้องได้ และควรพฒันากฎหมายเพือ่
รองรับการใช้เคร่ืองมอืเศรษฐศาสตร์เพ่ือรักษาสิง่แวดล้อม 
เ พ่ือให ้ภาครัฐสามารถใช ้ เค ร่ืองมือเศรษฐศาสตร  ์
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและฟื ้นฟ ู
ส่ิงแวดล้อมให้เกดิผลได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
การปฏิรูปประเทศด ้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม มหีลากหลายประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันา
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เช่น ทรพัยากรทางบก 
ทรพัยากรน�า้ ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยมีการปฏิรปูประเทศ
ด ้ า น ร ะบบบริ ห า ร จั ด ก า รทรั พ ย าก ร ธ ร รมชา ติ 
และสิ่ งแวดล ้อม เป ็นประเด็นปฏิรูป ท่ี เ ช่ือมโยง 
สัมพันธ ์และส ่งเสริมการด�าเนินการในการพัฒนา
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมด้านต่าง ๆ อย่างไรกต็าม  
ภาครั ฐยั งคงแก ้ป ัญหาด ้ านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดล้อมแบบแยกส่วนตามภารกจิของแต่ละส่วนงาน  
ขาดการมองแบบองค์รวมเพื่อบรรลุจุดหมายร่วมกัน 
ในการบริหารจัดการผลประโยชน์ของประเทศทั้งเชิงรับ
และเชิงรุก ซึ่งยากต่อการจัดการภายใต้ภาวะภัยคุกคาม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีนับวันจะทวี
ความรุนแรงและซับซ้อนยากแก่การฟื้นฟูแก้ไข ดังนั้น
การปฏิรูปองค์กร ระบบแผน ระบบงบประมาณ และ
เค ร่ืองมือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม จงึมคีวามจ�าเป็นต้องเร่งด�าเนนิการ เพือ่เชือ่มโยง
นโยบายและแผนด ้ านทรัพยากรธรรมชาติ และ 
สิง่แวดล้อม และการปรบัปรงุโครงสร้างองค์กรท่ีเก่ียวข้อง
ให้เกิดความชัดเจนของความสัมพันธ์เชิงอ�านาจและ
ระบบการประสานเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานในการ
สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่34

ปฏริปูองคก์ร ระบบแผน ระบบงบประมาณ 
และเครือ่งมอืบรหิารจดัการ

• เป้าหมาย •
ระบบและกลไกสร้างความเป็นเอกภาพและบรูณาการ
นโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และระหว่างนโยบายการพัฒนาด้าน
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาค และ
ระดบัท้องถิน่

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีการบูรณาการนโยบายด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีระบบ 
งบประมาณท่ีสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บท 
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนปฏิบัติการ ไปสู่การ
ปฏบิตัใิห้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนที่ตั้งไว้

ป ี2562 •ป ี2563 •

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของทุกภาคส่วนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยป้องกันและลดความ
ขัดแย้งระหว่างการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ อย่างยั่งยืน

การด�าเนินงานที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม (ทส.) ได้ให้หน่วยงานในสังกัดทบทวน
สถานภาพองค์กรเพือ่ให้สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาต ิและ
เพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายตาม 
นโยบายและแผนที่ส�าคัญระดับชาติ โดยการทบทวน
สถานภาพองค์การ เพื่อปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และ
โครงสร้างให้สามารถรองรับการเปล่ียนแปลง และบรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์การ และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
ตามภารกจิทีร่บัผดิชอบ ซึง่มกีารปรับโครงสร้างใน 2 ส่วน
ราชการคอื กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง และกรม
ทรัพยากรน�้าและก�าลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุง
โครงสร้างของกลุ่มภารกิจสิ่งแวดล้อม (สผ./คพ./กสส./
ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาค) เพื่อก่อให้เกิดการบูรณาการ
การด�าเนนิแผนงาน โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติในพ้ืนที่ ให้เกิดการท�างานที่เช่ือมโยงกัน
อย่างมีเอกภาพ ด้วยกรอบแนวคิดในการด�าเนินงานบน 
พืน้ฐานทีย่ดึงานเป็นเป้าหมาย และปรับโครงสร้างองค์กร 
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินงาน
ให้บรรลุผล นอกจากนี้ ได้ด�าเนินการตามเป้าหมายที่จะ
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ปรับบทบาทหน้าที่และเสริมศักยภาพของผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับภารกิจด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และระบบสนับสนุนการท�างานด้านการบริหารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
เชือ่มโยงระหว่างนโยบายและแผนด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากขอบเขตของการด�าเนินงาน
ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม มคีวามเกีย่วข้อง
กับแผนงาน โครงการในหลายระดับ อาทิ ระดับแผน
แม่บทการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตปิระเภทต่าง ๆ 
การจัดท�าผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ การประกาศ
ก�าหนดเขตควบคุมมลพิษ เขตคุ ้มครองสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น และประเด็นความชัดเจนของความสัมพันธ์ 
เชงิอ�านาจและระบบการประสานเชือ่มโยงระหว่างหน่วยงาน 
เนื่องจากมีการจัดตั้งคณะกรรมการข้ึนเป็นจ�านวนมาก  
ทัง้ในระดบัชาต ิระดบักระทรวง และระดบัจงัหวดัมากมาย 
โดยการสร้างความเป็นเอกภาพของนโยบายด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้
สามารถบรรลุเป้าหมายและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
จ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องปรับปรุง/สนับสนุนการจัดสรร 
งบประมาณด�าเนนิงานอย่างเหมาะสม เป็นระบบ มุง่เน้น
การมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลของแผนงาน โครงการ
เป็นทีต่ัง้ รวมทัง้ต้องอาศยัการร่วมมอืของภาคส่วนต่าง ๆ 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติ
ในพืน้ทีแ่ละใช้ประโยชน์จากทรพัยากรอย่างสมดุล

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินงานใน
ระยะต ่ อ ไป  ควรบู รณาการการบริ ห า ร จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่หน่วยงาน
ระดับนโยบายส่วนกลางไปสู่หน่วยงานในระดับภูมิภาค
และท้องถ่ินมากขึ้น เพื่อให้ภาคส่วนในระดับภูมิภาค/
พื้นที่/ชุมชน เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญในระดับพื้นที่ที่จะ
ท�าให้การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
สามารถด�ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งควรปรับปรุงระบบ
งบประมาณที่ เน ้นให้ความส�าคัญกับการบูรณาการ 
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเชิงพื้นที่ 
และจะต้องมีการปรับกระบวนทัศน์ขององค์กรและผู้น�า
องค์กรให้มีความสามารถในการท่ีจะเลือกใช้ระบบ
สนับสนุน/ก�าหนดการตัดสินใจทางนโยบาย ระบบและ
ก ล ไ ก ส ร ้ า ง ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อม ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด�าเนินการตาม
นโยบายและแผนให้เกดิผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
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สถานการณ์ในภาพรวมของเร่ืองและประเด็นปฏิรูป ระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม เป็นการพัฒนาให้เกิดระบบ
พิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมและแก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้มีระบบสืบสวนสอบสวน 
ระบบนิติวิทยาศาสตร์ กระบวนการพิจารณาคดี ระบบบังคับคดี การเยียวยาความเสียหาย ตลอดจนการเลือกใช้
กระบวนการยตุธิรรมเชงิสมานฉันท์เป็นทางเลอืก สร้างการตระหนักถงึการรักษาส่ิงแวดล้อมในการด�าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ 
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ ด้วยบทลงโทษทางแพ่งและอาญาและการเข้าถึงการพิจารณาความได้คล่องตัวมากขึ้น 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่35

ระบบยตุธิรรมสิง่แวดลอ้ม

• เป้าหมาย •
ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งเป็นกลไกระงับข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อม และ
สนบัสนนุการพฒันาทีย่ัง่ยนื

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม และมีบุคลากรที่มีความรู้ 
ความเชี่ ยวชาญในกระบวนการยุ ติ ธรรมด ้ าน 
สิ่งแวดล้อมเพียงพอ

ป ี2562 •ป ี2563 •

แสดงสถิติเรื่องที่ฟ้องต่อศาลปกครองของปี 2563

ที่มา: ศาลปกครอง

การบริหารงานบุคคล วินัย สิทธิประโยชน์ และองค์กรวิชาชีีพ         การพัสดุ สัญญาทางปกครอง        การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ละเมิด ความรับผิดอย่างอื่น
การควบคุมอาคาร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม        อื่น ๆ        ที่ดิน สาธารณสมบัติของแผ่นดิน         การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน
การคมนาคม การเกษตร การพาณิชย์และอุตสาหกรรม        การศึกษา ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม        ค่าเฉลี่ย
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การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด คณะกรรมการปฏิ รูปประเทศ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม คณะท�างานพัฒนา 
วิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมฯ  คณะอนุกรรมการบริหารศาลปกครองฯ และผู ้เกี่ยวข้อง มีการประชุมหารือ  
เพื่อหาแนวทางในการด�าเนินงานร่วมกัน ได้แก่ การจัดท�าร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... 
พัฒนากระบวนการพิจารณาคดีสิ่ งแวดล ้อมให ้มีมาตรฐานและเกิดการบังคับใช ้กฎหมายสิ่ งแวดล ้อม 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย ให้มีการจดัฝึกอบรม
ผู ้พิพากษากับหน่วยงานระหว่างประเทศจัดอบรม 
วธิพิีจารณาคดีให้กบัผู้เชีย่วชาญ และมอบประกาศนยีบตัร
รับรองแก่ตุลาการผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตร เพื่อให้
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมมีความเชี่ยวชาญ และ
ตระหนักถึงมิติความเช่ือมโยงระหว่างประเด็นทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม และประเด็นประชาธิปไตย  
สทิธิมนษุยชน และสิทธิชุมชน เป็นต้น รวมทั้งเร่งพัฒนา
ระบบยุติธรรมส่ิงแวดล้อมเพ่ือให้ประชาชนสามารถ 
ใช ้สิทธิทางศาลในการระงับข ้อพิพาท และเข ้าถึง 
การมีส่วนร่วมตัดสินใจในการก�าหนดทิศทางนโยบาย  
แนวปฏบิติั เพ่ือพัฒนาระบบให้มปีระสิทธภิาพยิง่ขึน้ต่อไป

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ในระบบยตุธิรรมสิง่แวดล้อม เพือ่ให้การด�าเนนิการประสบ 
ความส�าเรจ็จ�าเป็นต้องมบุีคลากรท่ีมคีวามรูค้วามเชีย่วชาญ
และมีความสนใจในการด�าเนินการด้านส่ิงแวดล้อม 
ทั้งบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ภาคประชาชนหรือ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องที่จะต้องเข้าใจถึงสิทธิและกฎหมาย 
ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพ่ือให้การด�าเนิน 
การประสบความส�าเรจ็
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป การปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมให้เกิดผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ จ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอาศัยกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องท่ีชัดเจน  
และสอดคล้องพันธกรณีที่ประเทศต่าง ๆ ต้องปฏิบัติตามภายใต้อนุสัญญาและความตกลงเร่ืองส่ิงแวดล้อมฉบับต่าง ๆ  
ในด้านความร่วมมอืระหว่างประเทศเพือ่แก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมร่วมกนั เพือ่ให้ทนัต่อกระแสการเปลีย่นแปลงของปัญหา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการด�าเนินการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิง่แวดล้อม ดงันัน้ จงึจ�าเป็นต้องปรบัปรุงกฎหมายให้มคีวามสอดคล้องกบับทบัญญตัขิองรฐัธรรมนญู และให้เท่าทนั
รองรับกับความเปลีย่นแปลงของบรบิททางสงัคม เศรษฐกจิ และระดับความรุนแรงและความซับซ้อนของปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
รวมทั้งการพัฒนากฎหมายใหม่เพ่ือรองรับสนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลตอ่ไป

การด�าเนินงานที่ผ่านมา การปฏิรูปกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ด�าเนินการปรับปรุงและ 
พัฒนากฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
สนับสนนุการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาตแิละปฏริปูประเทศด้านการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิและรองรบัการปฏริปู
ประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่ก�าหนด โดยมีกฎหมายที่ประกาศใช้ในช่วงที่ผ่านมา จ�านวน 13 ฉบับ ประกอบด้วย  
พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสงวนและ
คุ ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและ 
การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติการรักษา 
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562  
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562  
และพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และมีกฎหมายท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณา 
ของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จ�านวน 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ....  
ท�าให้ประเทศไทยมกีฎหมายและระเบียบท่ีชดัเจน และทนัต่อสถานการณ์และบรบิทสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป เพ่ือรองรบั
การท�างานด้านการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมได้อย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธผิล

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่36

ปฏริปูกฎหมายดา้นทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม

• เป้าหมาย •
การปรบัปรุงและพฒันากฎหมายด้านทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติและ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ สนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศด้านการบริหาร
จัดการทรพัยากรธรรมชาติ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีการปรับปรุงหรือพัฒนากฎหมายที่สนับสนุนการ 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย  
30 ฉบับ โดยเป็นการปรับปรุงกฎหมายเดิม 20 ฉบับ 
จัดท�ากฎหมายใหม่ 10 ฉบับ

ป ี2562 •ป ี2563 •
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ความท้าทายในการปฏิรูปกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม คือ การปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ม ี
ความทันสมัยและเท่าท่ีจ�าเป็นและไม่ก่อให้เกิดอุปสรรค 
ในการปฏิบัติตามของประชาชน และบางกฎระเบียบ 
และข้อกฎหมายจะต้องมีความเจาะจงในบางประเด็น 
และเปิดกว้างในบางมติมิากข้ึน เพือ่รองรบัโอกาสทีจ่ะเกิดขึน้
ในอนาคตจากกระแสการพัฒนาใหม่ ๆ และการเร่งรัด 
การออกอนุบัญญัติท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้เกิดผลการบังคับ 
ใช้กฎหมายในการรองรบัการท�างานด้านการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการ 
ในระยะต่อไป หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องควรเร่งรัดและส่งเสรมิ 
การออกอนุบัญญัติท่ีเก่ียวข้องและส่งเสริมการบังคับ 
ใช้ให้ได้ในรายละเอียดของกฎหมายเป็นส�าคัญ และ 
ควรมีการจัดท�าระบบฐานข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวกับ 
สิ่งแวดล้อมท่ีมีการประกาศใช้แล้ว โดยจัดให้มีระบบ 
ที่สามารถสืบค้นและเข้าถึงได้ง่าย และควรมีคู่มือส�าหรับ
การน�าไปใช้หรือการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเข้าใจได้ง่าย 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถน�าไปปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 
เพื่ อ ให ้มีการใช ้กฎหมายอย ่ างครบถ ้วนสมบูรณ ์  
ใ นก า ร รองรับการท�างานด ้านการบริหารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธผิลต่อไป
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