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คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



 
 

 
 

สารบัญสาระส าคัญแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                หน้า 

ส่วนที่ ๑ บทน า       ๖-๑ 

๑.๑ ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๖-๒  

 ๑.๑.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๖-๒ 
  กับยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๑.๑.๒ ความสอดคล้องของการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๖-๒ 
 กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

๑.๒ ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด  ๖-๔  

ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ ๖-๕ 

๒.๑ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๑ เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย    ๖-๕ 

๒.๒ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๒ การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด  ๖-๙ 

๒.๓ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๓ การบริหารจัดการน้ าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่  ๖-๑๑ 
นอกเขตชลประทาน 

๒.๔ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๔ ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ   ๖-๑๓ 
กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย     ๖-๑๕



 
 

 

๖-๑ 

ส่วนที่ ๑ บทน า 

การปรับเปลี่ยนของสภาพแวดล้อมของการพัฒนาทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกประเทศ 
ในช่วงการพัฒนาที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างมาก การขยายตัวทางเศรษฐกิจท าให้รายได้ต่อหัวของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น
กว่า 10 เท่า ในขณะเดียวกันจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นเป็น 67 ล้านคน ได้ส่งผลและกดดันต่อการใช้
ทรัพยากรท าให้เสื่อมโทรมและก่อเกิดมลภาวะมากขึ้น มีการลดลงของพ้ืนที่ป่าและสัตว์ป่าอย่างต่อเนื่อง 
ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในแต่ละปี ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากทางเศรษฐกิจและส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชน การลดลงของป่าชายเลน ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ า ปะการัง น้ าทะเล และการกัดเซาะ
ชายฝั่ง ต่างส่งผลต่อรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้ยากจนในพ้ืนที่ซึ่งพ่ึงพิงรายได้จาก
ทรัพยากรดังกล่าว ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลต่อทั้ง
ธรรมชาติ เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ ปัญหาของฝุ่นละอองขนาดเล็ก โรคอุบัติใหม่ 
ซ่ึงเป็นผลมาจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ อันเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะ
จากภาคพลังงาน ขนส่ง อุตสาหกรรม และภาคการเกษตร ท าให้เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ มากขึ้น และบ่อยครั้ง
เพ่ิมข้ึน  

ในขณะเดียวกันการผลิตและการบริ โภคของผู้ประกอบการและประชาชนที่ ฟุ่มเ ฟือย 
ขาดการตระหนักถึงการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในเรื่องขยะ 
น้ าเสีย คุณภาพอากาศที่แย่ลง การร่อยหรอของความหลากหลายทางชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ์ของประเทศ 
ปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม อันเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น นโยบายด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่มีความต่อเนื่อง ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องล้าสมัย และมักไม่มี
การบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม ความพยายามในการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ เช่น  การพัฒนาเกษตร 
อุตสาหกรรม บริการท่องเที่ยว ล้วนส่งผลให้ปัญหาต่าง ๆ ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่กลับสะสมพอกพูนมากขึ้น 
กลายเป็นปัญหาที่ซับซ้อนต่อการแก้ไขมากขึ้น ดังนั้น การด าเนินการในรูปแบบเดิมเพ่ือแก้ไขปัญหาจึงไม่อาจ
ด าเนินการแก้ปัญหาได้อย่างประสบผลได้ จ าเป็นจะต้องมีการปฏิรูปการด าเนินการในรูปแบบต่าง ๆ ให้เกิด
การรักษา ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ได้อย่างสมดุล ช่วยแก้ไขปัญหาที่เรื้อรัง มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง  
เป็นธรรม น าไปสู่การพัฒนาทื่ยั่งยืนที่สมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

รัฐบาลปัจจุบันได้แสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการให้ความส าคัญกับการปฏิรูป โดยได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศขึ้นต่อเนื่องจากการมีสภาปฏิรูปประเทศ และสภา สปช. ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา 
เพ่ือท าหน้าที่ในการปฏิรูปประเทศเพ่ือเกิดความสมดุลในด้านต่าง ๆ รวมทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศชุดปัจจุบัน ได้แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 
2560 ท าหน้าที่ยกร่างแผนปฏิรูปประเทศในช่วงเวลา 90 วัน ส าหรับการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการยกร่างแผนการปฏิรูปฯ โดยพิจารณาตามข้อบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
ปี พ.ศ. 2560 และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนประเทศอย่าง 
เป็นรูปธรรม รวมทั้งน้อมน าศาสตร์ของพระราชามาเป็นหลักในการจัดท าแผนปฏิรูปด้วย 

 

 

 



 
 

 

๖-๒ 

๑.๑ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๑.๑.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ 
๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

๑.๑) ข้อ ๔.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
๔.๒.๔ การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมท้ังทางบกและทางทะเล 
๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

๒.๑) ข้อ ๔.๒ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
๔.๒.๑ อุตสาหกรรมชีวภาพ 

๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๓.๑) ข้อ ๔.๑ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

๔.๑.๑ เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

๔.๑.๒ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินก าเนิด 
๔.๑.๔ รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๓.๒) ข้อ ๔.๒ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
๔.๒.๑ เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 
๔.๒.๒ ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ 
๔.๒.๓ ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและ

แก้ไขท้ังระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม 
๔.๒.๔ พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๓.๓) ข้อ ๔.๔ พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

๔.๔.๓ จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร
ทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล 

๓.๔) ข้อ ๔.๕ พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๔.๕.๑ พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ า 

ของประเทศ 

 ๑.๑.๒ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
๑.๑) ๐๔๐๑๐๑ อุตสาหกรรมชีวิภาพมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
 



 
 

 

๖-๓ 

๒) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน 
๒.๑) ๑๘๐๑๐๑ การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น 
๒.๒) ๑๘๐๑๐๒ พ้ืนที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น 
๒.๓) ๑๘๐๒๐๑ ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพ่ิมขึ้น 
๒.๔) ๑๘๐๔๐๒ คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐาน

ของประเทศไทย 
๓) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 

๓.๑) ๑๙๐๑๐๑ ระดับความม่ันคงด้านน้้าอุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึนจากระดับ ๓ ให้ 
เป็นระดับ ๔ (สูงสุดที่ระดับ ๕) 

๓.๒) ๑๙๐๑๐๒ ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้้าเพิ่มข้ึน 
๓.๓) ๑๙๐๑๐๓ ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้้าเพิ่มข้ึนจากปัจจุบัน 

๖๔ คะแนน ให้เป็น ๘๐ คะแนน 
 

  



 
 

 

๖-๔ 

 ๑.๒. ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๑) สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล รักษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
เพ่ือลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 

อันดับของประเทศด้านความ
ยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับโลก (SDGs) 

ไทยอยู่ในอันดับต่้ากว่า 
๕๐ ประเทศแรก 

ของโลก 

ไทยอยู่ในอันดับต่้ากว่า 
๕๐ ประเทศแรก 

ของโลก 
๒) มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 

บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้้า สร้างความเป็นธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
และข้อตกลงระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก โดยยึดถือ
ผลประโยชน์ของประเทศ 

๓) ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการรักษาและฟ้ืนฟูให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน  
เป็นฐานการพัฒนาประเทศท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

อันดับความหลากหลายทางพันธุ์
พืช พันธุ์สัตว์ และถิ่นที่อยู่ใน
ระดับโลก (BHI) 

ไทยอยู่ในอันดับต่้ากว่า 
๑๑๔ ประเทศแรก 

ของโลก 

ไทยอยู่ในอันดับต่้ากว่า 
๑๑๔ ประเทศแรก 

ของโลก ๔) เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ลดความขัดแย้งของ
การพัฒนาที่ใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 



 
 

 

๖-๕ 

ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 
๒.๑ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๑ เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย  

 พ้ืนที่ป่ าไม้จัดเป็นพ้ืนที่สี เขียวตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติที่มีขนาดที่ ใหญ่ที่สุดและ 
มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศมาเป็น
ระยะเวลายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศมีอัตราการลดลง
อย่างต่อเนื่อง บางแห่งมีการใช้ประโยชน์ไม่เหมาะสม หรือ มีการจัดสรรการใช้ประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งหาก
ไม่ได้รับการแก้ไข จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกด้าน แม้ว่ารัฐบาลในแต่ละยุคสมัยพยายามแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวแต่ก็ยังไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก้าหนดไว้ได้ทั้งหมด 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติก้าหนดให้มีพ้ืนที่สีเขียวภายในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ จ้านวน ร้อยละ ๕๕ 
ของพ้ืนที่ประเทศ และนโยบายป่าไม้แห่งชาติได้ก้าหนดให้มีพ้ืนที่ป่าไม้ทั่วประเทศอย่างน้อยในอัตราร้อยละ ๔๐ 
ของพ้ืนที่ประเทศ ประกอบด้วย ป่าอนุรักษ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ประเทศ และป่าเศรษฐกิจและ 
ป่าชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของพ้ืนที่ประเทศ โดยก้าหนดให้เพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งป่าอนุรักษ์ 
ป่าเศรษฐกิจและป่าชุมชน ให้ได้ตามเป้าหมายภายใต้กรอบเวลาที่ก้าหนดในแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ 
รวมทั้งการสนองตอบตามบทบัญญัติและช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งป่าอนุรักษ์ก้าหนดไว้เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความ
หลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งป้องกันภัยธรรมชาติต่าง ๆ และรักษาสภาพธรรมชาติที่สวยงามหรือมีจุดเด่น
เฉพาะตัว ตลอดทั้งเพ่ือประโยชน์ในการศึกษา การวิจัย และนันทนาการ หรือเขตพ้ืนที่อ่ืนใดที่มีคุณค่าทาง
ธรรมชาติ หรือคุณค่าอ่ืนอันควรแก่การอนุรักษ์หรือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น อุทยานแห่งชาติเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ พ้ืนที่เตรียมการอุทยานแห่งชาติ พ้ืนที่
เตรียมการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ้ืนที่เตรียมการเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ป่าสงวนแห่งชาติที่ควรแก่การอนุรักษ์
บางส่วน ป่าชายเลนอนุรักษ์ ส่วนป่าเศรษฐกิจก้าหนดไว้เพื่อการผลิตไม้และของป่าเพื่อประโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจ หรือเขตพ้ืนที่อ่ืนใดที่มีความเหมาะสมกับการก้าหนดให้เป็นเขตป่าเศรษฐกิจโดยอยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์
เช่น (๑) ป่าเศรษฐกิจในที่ดินของรัฐ ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติ (ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้น ๓, ๔, ๕) เขตป่าไม้ของรัฐที่ได้รับ
อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ตามกฎหมายให้เป็นป่าเศรษฐกิจ เขตพ้ืนที่อ่ืนของรัฐที่ประสงค์จะสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ 
ป่าไม้ถาวร ป่าชายเลนนอกเขตป่าชายเลนอนุรักษ์ และ (๒) ป่าเศรษฐกิจในที่ดินของเอกชน ได้แก่ ที่ดินกรรมสิทธิ์
และสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินและที่ดินนอกเขตป่าไม้ของรัฐอ่ืน ๆ และป่าชุมชน หมายถึง 
ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพ้ืนที่อ่ืนของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ท่ีได้การอนุมัติให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชน โดยชุมชน
ร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จัดการ บ้ารุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน 

 จากข้อมูลข้างต้น แผนการปฏิรูปประเทศฉบับนี้ จึงมีความมุ่งหวังที่จะเพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าไม้ของ
ชาติ ให้มีอย่างน้อยในอัตราร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และนโยบาย
ป่าไม้แห่งชาติภายใต้บริบทของสถานการณ์ประเทศในปัจจุบัน การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
เกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ของรัฐทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตผลจากป่าไม้และสมุนไพรและการบริการของระบบนิเวศป่าไม้อย่างครบวงจร 

 
 
 



 
 

 

๖-๖ 

๒.๑.๑  เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  

๑) เป้าหมาย 
๑.๑) หยุดยั้งและป้องกันการท าลายทรัพยากรป่าไม้ในที่ดินป่าไม้ของรัฐทุกรูปแบบอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
๑.๒) ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน และพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชนมี

จ านวนเพิ่มขึ้น 
๑.๓) จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเก่ียวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์

ที่ดินป่าไม้ของรัฐทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 
๑.๔) อุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตผลจากป่าไม้และสมุนไพรและการบริการของระบบนิเวศป่า

ไม้มีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างเหมาะสม 

๒) ตัวช้ีวัด 
๒.๑) ข้อมูลอัตราการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ 
๒.๒) การติดตามและตรวจสอบการท้าลายทรัพยากรป่าไม้เชิงพ้ืนที่โดยใช้เทคโนโลยี 

ภูมิสารสนเทศ บันทึกข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ใกล้เวลาจริง (Near real time) และด้าเนินการแสดงผลการ
เปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที 

๒.๓) ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน และพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง
และชุมชน 

๒.๔) องค์กรหรือกลไกที่มีภารกิจรับผิดชอบการประเมินและการรายงานพ้ืนที่ป่าไม้ของ
ชาติทั้งระบบในแต่ละช่วงเวลา 

๒.๕) กลไกทางเศรษฐศาสตร์และการตลาดเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ทรัพยากรป่าไม้ครบวงจร 

๒.๖) มาตรการหรือกลไกทางนโยบายหรือกฎหมายเพ่ือจัดระเบียบและแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ทั้งระบบ 

๒.๗) แนวเขตท่ีดินป่าไม้ของรัฐทุกประเภทมีความชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับแนว
เขตในพื้นที่จริง และมีเอกภาพ 

๒.๘) ปริมาณพ้ืนที่ป่าไม้ที่มีราษฎรครอบครองหรือใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายที่ได้รับการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตาม
กฎหมาย 

๒.๙) ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมหรืออัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตผลจาก 
ป่าไม้และสมุนไพรและการบริการของระบบนิเวศป่าไม้ 

๒.๑.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒.๑.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม 
  ภายในปี ๒๕๖๕ 

๒.๑.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 
  งบประมาณปกติของหน่วยงาน 
 



 
 

 

๖-๗ 

๒.๑.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป  
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการ

ท้างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องในการด้าเนินการ ดังนี้ 

๑) ขั้นตอนที่ ๑ หยุดยั้งและป้องกันการท าลายทรัพยากรป่าไม้ในที่ดินป่าไม้ของรัฐทุก
รูปแบบให้มีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการ เช่น (๑) ก าหนดและมอบหมายหน่วยงานและบุคคลทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคเพ่ือรับผิดชอบในการหยุดยั้งและป้องกันการท าลายทรัพยากรป่าไม้ในแต่ละเขตพ้ืนที่ และ
ประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง (๒) ติดตามและตรวจสอบการท าลายทรัพยากรป่าไม้เชิงพ้ืนที่โดยใช้
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ บันทึกข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ใกล้เวลาจริง (Near real time) และด าเนินการแสดงผล
การเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที (๓) พัฒนาและขยายผลระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart patrol) มาใช้
ในการหยุดยั้งและป้องกันการท าลายทรัพยากรป่าไม้ (๔) พัฒนาและขยายผลพ้ืนที่กันชนรอบเขตป่าไม้ และ 
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทและหน้าที่ของทุกภาคส่วนให้มีจิตส านึกและมีส่วนร่วม รวมทั้งรับผิดชอบ
ในการอนุรักษ์ การจัดการ และการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน 

  ระยะเวลาด าเนินการ  ตามกรอบระยะเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 
ทั้งนี้ ด้าเนินการแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๕ 

๒) ขั้นตอนที่ ๒ เพิ่มและพัฒนาป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน และพื้นที่สีเขียว 
ในเขตเมืองและชุมชน โดยด้าเนินการ เช่น (๑) ศึกษาและพัฒนากองทุนพัฒนาทรัพยากรป่าไม้หรือกลไกทาง
เศรษฐศาสตร์และการตลาดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้อย่างเป็นรูปธรรม และครบวงจร 
(๒) ด้าเนินกลไกทางการเงิน การคลัง เพ่ือส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร  ได้แก่ มาตรการ
ลดหย่อนภาษี ธนาคารต้นไม้หรือชุมชนไม้มีค่า การค้้าประกันสินเชื่อโดยใช้ไม้เศรษฐกิจ สินเชื่อดอกเบี้ยต่้าเพ่ือ
ปลูกไม้เศรษฐกิจ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (๓) ด้าเนินกลไกทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการปลูกไม้
เศรษฐกิจแบบครบวงจร ได้แก่ ตลาดกลางการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ตลาดเกี่ยวกับการค้าไม้ 
และผลิตภัณฑ์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศแห่งใหม่ ตลาดการบริการของระบบนิเวศป่าไม้ การซื้อขาย
คาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (๔) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ เชิงพ้ืนที่ โดยฟ้ืนฟูป่าไม้ใน
พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมให้มีความสมบูรณ์ โดยก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการฟ้ืนฟูอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง  
มีการติดตาม ประเมินผล และเผยแพร่ผลการด าเนินงานต่อสาธารณะ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
และก าหนดความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น  (๕) เพ่ิมและ
พัฒนาพ้ืนที่สวนป่าเศรษฐกิจ โดยก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายส าหรับการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ เพิ่มพื้นที่
ปลูกไม้เศรษฐกิจที่มีลักษณะตามนิยามป่าไม้ของนโยบายป่าไม้แห่งชาติรวมทั้งจ านวนผู้ปลูกไม้เศรษฐกิจ  
พัฒนาระบบการปลูกไม้เศรษฐกิจที่ลดต้นทุนการผลิตอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้  พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ไม้เศรษฐกิจ การบริการจากป่าไม้ และอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตผลจากป่าไม้ของประเทศที่เชื่อมโยงกับข้อมูลทาง
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม (๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการป่าชุมชนให้มีประสิทธิภาพ สามารถ
อ้านวยประโยชน์ต่อชุมชน สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ป่าไม้ของประชาชน เป็นส่วนส่งเสริมให้ชุมชน
และท้องถิ่นเข้มแข็ง และเป็นการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน และ (๗) เพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวใน 
เขตเมืองและชุมชน โดย ๑) สนับสนุนกล้าไม้ส าหรับน าไปปลูกเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน  
๒) ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน 

  ระยะเวลาด าเนินการ ตามกรอบระยะเวลาของนโยบายป่าไม้แห่งชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ ด้าเนินการแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๕ 



 
 

 

๖-๘ 

๓) ขั้นตอนที่ ๓ จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้
ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ของรัฐทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดย (๑) ก้าหนดมาตรการหรือกลไก
ทางนโยบายหรือกฎหมายเพ่ือจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้
ทั้งระบบ เช่น เร่งรัดการออกกฎหมายล้าดับรองหรืออนุบัญญัติต่าง ๆ เป็นต้น (๒) พัฒนาหรือปรับปรุงแนวเขต
ที่ดินป่าไม้ของรัฐทุกประเภทมีความชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับแนวเขตในพ้ืนที่จริง และมีเอกภาพ  
และ (๓) ด้าเนินการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้
ของรัฐทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

  ระยะเวลาด าเนินการ ตามกรอบระยะเวลาของนโยบายป่าไม้แห่งชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ ด้าเนินการแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๕ 

๔) ขั้นตอนที่ ๔ พัฒนาการใช้ประโยชน์ผลิตผลและการบริการจากป่าไม้และอุตสาหกรรมป่า
ไม้ทั้งระบบ โดย (๑) ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตผลจากป่าไม้ครบวงจรในทุกระดับ และพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรป่าไม้อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม (๒) พัฒนาและส่งเสริมการรับรองป่าไม้
ตามมาตรฐานการรับรองป่าไม้ให้เป็นที่ยอมรับและได้รับการรับรองทั้งในระดับประเทศและระดับสากล  
และ (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์การบริการจากป่าไม้อย่างสมดุล ยั่งยืน และเก้ือกูลระบบนิเวศ 

  ระยะเวลาด าเนินการ ตามกรอบระยะเวลาของนโยบายป่าไม้แห่งชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ ด้าเนินการแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๕  



 
 

 

๖-๙ 

๒.๒ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๒ การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด 

 ประเทศไทยมีจังหวัดที่มีเขตจังหวัดติดกับทะเลและชายฝั่งทั้งด้านอ่าวไทยและทะเลอันดามัน  
รวม ๒๓ จังหวัด ซึ่งมีเพียง ๗ จังหวัดในอ่าวไทยตอนใน คือ จังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดธนบุรี (กรุงเทพมหานคร) จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี  
ทีมี่การก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัติก้าหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ.๒๕๐๒ ในเวลาต่อมาประเทศไทย
ได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ (United Nations Convention 
on the Law Of the Sea : UNCLOS ๑๙๘๒) และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ เป็นต้นมา 
เรื่องดังกล่าวได้ส่งผลให้พ้ืนที่ทางทะเลของไทยนั้นได้รับการรับรองตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศทั้งใน
เรื่องเขตอ้านาจอธิปไตยและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก้าหนดเขต
จังหวัดทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัดให้ครบถ้วนทั้ง ๒๓ จังหวัด เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและสามารถใช้
ประโยชน์ในการก้าหนดเขตการปกครอง การวางแผน การด้าเนินการบริหารจัดการพ้ืนที่ การบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเขตอ้านาจศาล รวมทั้งบังเกิดความสะดวกในการด้าเนินชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ 
ยังจ้าเป็นที่จะต้องสร้างการรับรู้ของประชาชนทั้งในและนอกสถานศึกษา ซึ่งจะน้าไปสู่การสร้างความตระหนัก
และสร้างความมีส่วนร่วมในรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้เกิดความยั่งยืน 

๒.๒.๑  เป้าหมายและตัวช้ีวัดของกิจกรรมปฏิรูป  
๑) เป้าหมาย 

๑.๑) มีความชัดเจนที่เป็นรูปธรรมในการก้าหนดเส้นเขตทางทะเลและชายฝั่งราย
จังหวัด และการก้าหนดพื้นที่ทางทะเลของแต่ละรายจังหวัดชายทะเล 

๑.๒) การจัดท้ากฎหมายเพื่อรองรับการก้าหนดเขตจังหวัดในทะเลและชายฝั่ง 
๑.๓) การสร้างการรับรู้ การสร้างองค์ความรู้ และการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องเขต

ทางทะเลของประเทศไทย ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 
๒) ตัวช้ีวัด 

๒.๑) ต้นฉบับแผนที่การจ้าแนกเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด 
๒.๒) ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับการก้าหนดเขตจังหวัดในทะเล 
๒.๓) หลักสูตรการศึกษาท่ีบรรจุเรื่องเขตทางทะเลและชายฝั่ง 
๒.๔) จ้านวนเครือข่ายของการมีส่วนร่วมและจ้านวนกิจกรรมร่วมของภาคประชาสังคม 

๒.๒.๒  หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  
  กระทรวงมหาดไทย 

๒.๒.๓  ระยะเวลาด าเนินการรวม 
  ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) 

๒.๒.๔  ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งท่ีมาของเงิน 
  งบประมาณปกติของหน่วยงาน 

๒.๒.๕  ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป  
  กระทรวงมหาดไทย จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการท้างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่

เกี่ยวข้องในการด้าเนินการ ดังนี้ 
 



 
 

 

๖-๑๐ 

๑) ขั้นตอนที่ ๑ การจัดท้าแผนที่การจ้าแนกเขตทางทะเลและชายฝั่ง 
๑.๑) หารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และกรมอุทกศาสตร์เพื่อจัดท้าแผนที่การจ้าแนกเขตทางทะเลและชายฝั่ง 
๑.๒) ติดตามและประสานงานในการจัดท้าร่างแผนที่การจ้าแนกเขตทางทะเลและ

ชายฝั่ง 
๑.๓) ติดตามการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาร่างแผนที่การจ้าแนกเขต

ทางทะเลและชายฝั่ง 
๑.๔) ติดตามและประสานงานการน้าเสนอร่างแผนที่การจ้าแนกเขตทางทะเลและชายฝั่ง

ที่จัดท้าเสร็จแล้วเข้าสู่กระบวนการอนุมัติและการประกาศใช้ 
   ระยะเวลาด าเนินการ ๒ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) 

๒) ขั้นตอนที่ ๒ การยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๒.๑) หารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาการจัดท้าร่าง

กฎหมายฯ (ร่างพระราชบัญญัติการก้าหนดและปรับปรุงพ้ืนที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล พ.ศ. ....) 
๒.๒) การจัดท้าร่างกฎหมายฯ และประชุมหารือเพ่ือพิจารณาร่างกฎหมายฯ 
๒.๓) ติดตามการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๗๗ 

วรรคสอง 
๒.๔) ติดตามการน้าเสนอร่างกฎหมายฯ ต่อคณะรัฐมนตรี 
๒.๕) ติดตามร่างกฎหมายฯ ที่น้าเข้าสู่กระบวนทางนิติบัญญัติ 

   ระยะเวลาด าเนินการ ๒ ป ี

๓) ขั้นตอนที่ ๓ การบรรจุเรื่องเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งใน
หลักสูตรการศึกษาทุกระดับ และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ของภาคประชาชน 

๓.๑) หารือร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาจัดท้าสาระส้าคัญและเนื้อหาที่จะ
บรรจุเรื่องเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหลักสูตรการศึกษาฯ 

๓.๒) ติดตามการด้าเนินการบรรจุหลักสูตรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๓.๓) ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์

ต่อสาธารณะ 
๓.๔) ติดตามการเผยแพร่สาระส้าคัญของเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่งของเครือข่าย 
   ระยะเวลาด าเนินการ ๒ ป ี

  



 
 

 

๖-๑๑ 

๒.๓ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การบริหารจัดการน้ าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 

 ระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยส่วนใหญ่ คือ ภาคเกษตรกรรม ซึ่งทรัพยากรน้้าเป็นปัจจัย
การผลิตที่ส้าคัญในการเพาะปลูก ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะก้าหนดนโยบายหลักเกณฑ์หรือมาตรการจัดสรรน้้าให้กับ
ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมแล้วก็ตาม แต่ทว่าทรัพยากรน้้าจะลักษณะพิเศษคือมีความไม่แน่นอนในแต่ละปีหรือ
ฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและปริมาณฝนที่แตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ ส่งผลให้การจัดสรรทรัพยากรน้้า
จากอ่างกักเก็บน้้าหรือเขื่อนมีความยากล้าบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของพ้ืนที่การเกษตรทั่วประเทศ อีกทั้งปัญหาน้้าท่วมน้้าแล้งที่รุนแรงขึ้นทุกปีท้าให้ผล
ผลิตเสียหายเป็นหนี้สินเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ หากพิจารณาจากข้อเท็จจริงเรื่องปริมาณฝนแล้วจะพบว่าประเทศไทย 
มีปริมาณฝนมากแต่น้ามาใช้ประโยชน์ได้ไม่ถึงร้อยละ ๑๐ ซึ่งหากบริหารจัดการกักเก็บให้ดีด้วยโครงสร้าง 
ขนาดเล็ก (micro management) เสริมระบบชลประทานก็จะมีทรัพยากรน้้าเพียงพอต่อการเพาะปลูก 
ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม 

 การบริหารจัดการน้้าเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชนพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน คือ การสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนหรือท้องถิ่นเพ่ือบริหารจัดการน้้าด้วยตนเอง เพ่ิมศักยภาพและทักษะด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โดย “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดความมั่นคงทางน้้า อาหาร เศรษฐกิจ 
และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นท้องถิ่นและชุมชนที่เข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้บนความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจแรงงาน
อพยพกลับภูมิล้าเนา รัฐจึงควรเร่งสร้างกลไกประสานการท้างานจากล่างขึ้นบน เน้นการท้างานแนวราบบูรณาการ
ข้ามกรมข้ามกระทรวง ปรับบทบาทจาก “ฝ่ายปฏิบัติ” เป็น “ฝ่ายอ้านวยการ” จัดสรรงบประมาณกระจาย
ไปสู่ท้องถิ่น สร้างอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนซึ่งจะเป็นการเพ่ิมความเข้มแข็งและความมั่นคงในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากของประเทศได้อย่างยั่งยืน 

๒.๓.๑  เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  
  ๑) เป้าหมาย 

๑.๑) การสร้าง “ชุมชนเข้มแข็ง” ที่สามารถพ่ึงพาตัวเอง เป็นแกนน า และน าไปสู่ 
การสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน้ าร่วมกับพ้ืนที่ใกล้เคียง เชื่อมโยงและฟ้ืนฟูเส้นทางน้ าอย่างเป็นระบบ  
ในพ้ืนที่เหนืออ่างเก็บน้ าล าเชิงไกรและเหนืออ่างเก็บน้ าซับประดู่ 

๑.๒) การปรับปรุงนโยบายและการเชื่อมโยงองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ขยายผลการบริการจัดการน้ าในพ้ืนที่นอกเขตชลประทานอ่ืนต่อไป 

๒) ตัวช้ีวัด 
๒.๑) ชุมชนและท้องถิ่นในพ้ืนที่เหนืออ่างเก็บน้ าล าเชิงไกรและเหนืออ่างเก็บน้ า 

ซับประดูมี่ความเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ จัดการน้ าของตนเองอย่างสมดุล 
๒.๒) การปรับปรุงกลไกการท างานในรูปแบบใหม่ที่ เน้นการบูรณาการในพ้ืนที่ 

ทุกภาคส่วนที่เพ่ิมความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น 

๒.๓.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 
  กระทรวงมหาดไทย 

๒.๓.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม 
  ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕) 



 
 

 

๖-๑๒ 

๒.๓.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 
  งบประมาณปกติของหน่วยงาน 

๒.๓.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป  
กระทรวงมหาดไทย จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการท้างานร่วมกับหน่วยงาน

อ่ืนที่เกี่ยวข้องในการด้าเนินการ ดังนี้ 
๑) ขั้นตอนที่ ๑ เลือกพ้ืนที่น้าร่องด้าเนินการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือ

ท้องถิ่น เพ่ิมศักยภาพและทักษะด้วยองค์ความรู้ เพ่ือให้ชุมชนมีเครื่องมือ และข้อมูลในการวิเคราะห์ให้เข้าใจ
ปัญหาของพ้ืนที่ตน สร้างความเข้าใจเรื่องต้นทุนน้้าและการใช้อย่างสมดุล เน้นให้ชุมชนเป็นเจ้าของน้้ามากกว่า
การเป็นผู้ใช้น้้า และมีระบบพ่ีเลี้ยงที่ช่วยให้ค้าแนะน้าเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้ โอกาส สามารถพัฒนา
ทักษะด้านการจัดการน้้าของชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

   ระยะเวลาด าเนินการ ๓ เดือน 
๒) ขั้นตอนที่ ๒ สร้างกฎกติกาของชุมชนในการอนุรักษ์ พัฒนา และมีโครงสร้าง

องค์กรบริหารจัดการน้้าระดับชุมชนหรือระดับต้าบลที่มีกลไกการประสานการท้างานจากล่างขึ้นบนเชื่อมโยง
กับภาคส่วนต่างๆ เพ่ือร่วมกันก้าหนดแผนงานหรือโครงการพัฒนาร่วมกัน เพ่ือให้ชุมชนสามารถบริหาร
โครงสร้างขนาดเล็กที่ดูแลได้เอง เสริมหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบโครงสร้างขนาดใหญ่ 

   ระยะเวลาด าเนินการ ๓ เดือน 
๓) ขั้นตอนที่ ๓ จัดการน้้าในชุมชนที่เหมาะสมกับภูมิสังคม ตามแนวพระราชด้าริ 

บริหารจัดการน้้า ดิน ป่า และพลังงานอย่างบูรณาการ เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้้า ทั้งน้้าอุปโภคบริโภค และ
น้้าส้าหรับท้าเกษตร เพ่ิมพ้ืนที่ป่าด้วยวนเกษตร เกิดผลผลิต สร้างรายได้จากผลิตผลแบบผสมผสาน รวมทั้ง
บริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ปรับตัวได้กับสภาพอากาศผันแปรลดผลกระทบจากสภาวะ 
ฝนแล้ง ฝนตกหนัก และภาวะราคาผลิตผลทางการเกษตรผันผวน 

   ระยะเวลาด าเนินการ ๑๒ เดือน 
๔) ขั้นตอนที่ ๔ ถอดรูปแบบความส้าเร็จจากการท้างานเพ่ือปรับปรุงเชิงนโยบาย 

สร้างกลไกประสานการท้างานจากล่างขึ้นบน สร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ หน่วยงานรัฐเน้นการ
ท้างานแนวราบ บูรณาการข้ามกรม-กระทรวง ปรับบทบาทจาก “ฝ่ายปฏิบัติ” เป็น “ฝ่ายอ้านวยการ” และ
จัดสรรงบประมาณกระจายไปสู่ท้องถิ่น เพ่ือขยายผลในพ้ืนที่นอกเขตชลประทานทั่วประเทศ 

   ระยะเวลาด าเนินการ ๖ เดือน 
  



 
 

 

๖-๑๓ 

๒.๔  กิจกรรมปฏริูปที่ ๔ ปฏิรูประบบการบริหารจดัการเขตควบคมุมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 

 การประกาศเขตควบคุมมลพิษเป็นกลไกและเครื่องมือตามมาตรา ๕๙ ของพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือการแก้ไขจัดการปัญหาในพ้ืนทีที่มีปัญหามลพิษ 
ซึ่งมีแนวโน้มจะร้ายแรงถึงขนาดเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบ
เสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอ้านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ก้าหนดให้ท้องที่นั้นเป็นเขตควบคุมมลพิษ เพ่ือด้าเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษได้ จนถึงปัจจุบัน 
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีการออกประกาศเขตควบคุมมลพิษแล้ว รวม ๑๘ พ้ืนที่อยู่ใน  
๑๓ จังหวัด ทั้งนี้  ยังไม่มีการด้าเนินการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษที่ประกาศไว้จน
สถานการณ์และคุณภาพสิ่งแวดล้อมกลับสู่ภาวะปกติ และสามารถยกเลิกประกาศเขตควบคุมมลพิษได้ 

 ในกรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุดนั้น ได้มีประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๒ 
(พ.ศ. ๒๕๕๒) ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ ก้าหนดให้ต้าบลมาบตาพุด ต้าบลห้วยโป่ง ต้าบลเนินพระ ต้าบล
ทับมา อ้าเภอเมือง ต้าบลมาบข้า อ้าเภอนิคมพัฒนา และต้าบลบ้านฉาง อ้าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  
ทั้งต้าบล รวมทั้งพ้ืนที่ทะเลภายในแนวเขต เป็นเขตควบคุมมลพิษ อย่างไรก็ดี ยังคงมีปัญหามลพิษหลายด้าน
เกิดข้ึนอยู่ในพ้ืนที่ ท้าให้ประชาชนมีความไม่เชื่อม่ันต่อการด้าเนินงานของภาครัฐ และส่งผลต่อการพัฒนาพ้ืนที่
ในระยะต่อไปตามนโยบายและโครงการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ดังนั้น จึงควร
เร่งรัดด้าเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษให้ส้าเร็จตามเป้าหมายและเจตนารมณ์ของการประกาศเขต
ควบคุมมลพิษ ท้าให้สถานการณ์สิ่งแวดล้อมกลับสู่ภาวะปกติ สร้างความเชื่อถือยอมรับจากประชาชนในพ้ืนที่ 
และเป็นผลงานปฏิรูปส้าคัญด้านระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามที่ก้าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒.๔.๑  เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  
  ๑) เป้าหมาย 

๑.๑) ควบคุม ลด และขจัดมลพิษท่ีเกินค่ามาตรฐาน 
๑.๒) การยกเลิกประกาศเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 

๒) ตัวช้ีวัด 
๒.๑) คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุดเป็นไปตามค่าเกณฑ์

มาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๒.๒) ออกประกาศยกเลิกเขตควบคุมพิษมาบตาพุด 

๒.๔.๒  หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒.๔.๓  ระยะเวลาด าเนินการรวม 
  ๒ ปี (ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) 

๒.๔.๔  ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 
  วงเงินรวมตามที่ก้าหนดในแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษส้าหรับเขตนิคมมาบตาพุด 

แหล่งเงิน : เงินงบประมาณ และงบจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 
 



 
 

 

๖-๑๔ 

๒.๔.๕  ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป  
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 

ในการท้างานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องในการด้าเนินการ ดังนี้ 

๑) ขั้นตอนที่ ๑ ทบทวนผลจากการปฏิบัติตามมาตรการของเขตควบคุมมลพิษ และ
จัดล้าดับความส้าคัญของผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษโดยให้มีการทบทวน ปัจจัยอ่อนไหวด้าน
สิ่งแวดล้อม ความสามารถในการรองรับด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนใน
พ้ืนที ่

   ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔) 

๒) ขั้นตอนที่ ๒ เพ่ิมกลไกในการด้าเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในการเป็นผู้ก้ากับ
ดูแลการด้าเนินการของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๖๐ ตามแผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษ  
โดยการเพ่ิมรูปแบบและวิธีการของการสั่งการต่อเจ้าหน้าที่รัฐในส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินแผนงาน
เพ่ือให้สามารถด้าเนินการได้อย่างบูรณาการและเป็นเอกภาพ 

   ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔) 

๓) ขั้นตอนที่ ๓ เสนอของบประมาณที่เพียงพอส้าหรับการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
ลดและขจัดมลพิษ รวมทั้ง การใช้งบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖๑ พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕) 

   ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔) 

๔) ขั้นตอนที่ ๔ ออกกฎระเบียบในการลงโทษ/เก็บค่าใช้จ่ายเพ่ือการป้องกันและฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อมจากผู้ที่ก่อมลพิษสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ และก้าหนดวิธีการใช้งบประมาณที่สามารถ
กลับมาด้าเนินการเพ่ือลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษนั้น 

   ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔) 

๕) ขั้นตอนที่ ๕ ประสานติดตาม และเร่งรัดการด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการและ
มาตรการที่ได้รับการปรับปรุงแล้วในเขตควบคุมมลพิษ 

   ระยะเวลาด าเนินการ ๒ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๕) 

๖) ขั้นตอนที่  ๖ เสนอร่างประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ ต่อคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

   ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕) 

๗) ขั้นตอนที่ ๗ ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด เมื่อด้าเนินการแก้ไข
ปัญหาได้ส้าเร็จตามเกณฑ์ชี้วัดที่ก้าหนด 

   ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕) 

๘) ขั้นตอนที่ ๘ ก้าหนดมาตรการพิเศษทางกฎหมายด้านป้องกันและควบคุมมลพิษ
คงไว้ในพ้ืนที่แทนประกาศเขตควบคุมมลพิษ 

   ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕) 
  



 
 

 

๖-๑๕ 

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 
๓.๑ ร่างพระราชบัญญัติการก าหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล พ.ศ. .... 

 สาระส าคัญโดยสังเขป จัดท้ากฎหมายเพ่ือรองรับการจัดท้าเขตทางทะเลรายจังหวัดและพ้ืนที่ทางทะเล 
ซึ่งจะก่อให้เกิดความชัดเจนของเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเลทั้ง ๒๓ จังหวัดชายทะเล 

 




