


ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมไดรั้บการรกัษา ฟื้นฟู ท�าใหเ้กดิความยัง่ยนื
เปน็รากฐานในการพัฒนาประเทศ สร้างความสมดลุระหว่างการอนุรักษ ์

และการใช้ประโยชน ์ทัง้ทรพัยากรทางบก ทรพัยากรทางน�า้ ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง ความหลากหลายทางชีวภาพสิง่แวดล้อม และระบบการบรหิาร

จดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

 แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายอันพึงประสงค์	 คือ	 
ให้ส่ิงแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชนและระบบนิเวศ  ลดความเหลื่อมล�้า สร้างความเป็นธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง และข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกโดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศ  
โดยมุ่งเน้นให้ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการรักษาและฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์และย่ังยืน เป็นฐานการพัฒนา
ประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ 
ลดความขัดแย้งของการพัฒนาที่ใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ	 โดยในแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิม	ที่ก�าหนด
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปไว้จ�านวน	 36	 เรื่อง	 ซ่ึงมีสถานะการะบรรลุเป้าหมายประจ�าปี	 2563	 ในระดับบรรลุ 
เป้าหมาย (สีเขียว) 1 เร่ือง ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย (สีเหลือง) 15 เรื่อง ในระดับยังคงมี 
ความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย (สีส้ม) 16 เรื่อง	และในระดับที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย (สีแดง) 4 เรื่อง	ได้น�ามา
ด�าเนินการต่อเนื่องในแผนการปฏิรูปประเทศ	 (ฉบับปรับปรุง)	 ผ่านกิจกรรม	 Big	 Rock	 จ�านวน	 11	 เรื่อง 
และประเด็นปฏิรูป	และอีก	25	 เรื่องและประเด็นปฏิรูป	 เป็นกิจกรรมที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม	
Big	Rock	 ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าประสงค์ที่ก�าหนดไว้	 	 โดยแสดงรายละเอียดความเกี่ยวข้องของเรื่อง 
และประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศ	 (ฉบับเดิม)	กับกิจกรรม	Big	Rock	ของแผนการปฏิรูปประเทศ	 
(ฉบับปรับปรุง)	สรุปได้ดังนี้
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ดา้นทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประเด็นที่ 06

06
การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
...................

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน
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สรุปกำรบรรลุเป้ำหมำยอันพึงประสงค์ของกำรปฏิรูปประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อม

รหัส เป้ำหมำย เทียบค่าเป้าหมาย
สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำย

CR06G01 สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล รักษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดมลพิษ 
และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ

2564 2565

ปี 2565ป ี2564

	 สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่	1	มีระดับบรรลุค่าเป้าหมายแล้ว        
เมื่อเทียบค่าเป้าหมายปี	 2564	 และปี	 2565	 โดยที่ผ ่านมาจากรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (Sustainable	 
Development	Report)	 ในปี	2564	พบว่า	ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่	 43	จาก	165	ประเทศทั่วโลก	มีอันดับ 
ลดลงจากปี	2563	ที่อยู่ในอันดับ	41	จาก	166	ประเทศทั่วโลก	ถือได้ว่าบรรลุตามค่าเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้แล้ว	 
(ไทยอยู่ในอันดับต�่ากว่า	50	ประเทศแรกของโลก)

รหัส เป้ำหมำย เทียบค่าเป้าหมาย
สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำย

CR06G02
มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐาน
การมีส ่วนร ่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ เพื่อลดความเหล่ือมล�้า  
สร้างความเป็นธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติกฎหมายที่เก่ียวข้อง และข้อตกลง
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศ

2564 2565

ปี 2565ป ี2564

	 สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่	2	มีระดับบรรลุค่าเป้าหมายแล้ว        
เมื่อเทียบค่าเป้าหมายปี	2564	และปี	2565	 โดยพิจารณาจากข้อมูลการจัดอันดับของประเทศด้านความยั่งยืน 
และคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลกจากรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (Sustainable	Development	Report)	 
ในปี	2564	พบว่า	ประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี	43	จาก	165	ประเทศท่ัวโลก	มีอันดับลดลงจากปี	2563	ที่อยู่ใน 
อันดับ	41	จาก	166	ประเทศทั่วโลก	ถือได้ว่าบรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้แล้ว	 (ไทยอยู่ในอันดับต�่ากว่า	50	
ประเทศแรกของโลก)



รหัส เป้ำหมำย เทียบค่าเป้าหมาย
สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำย

CR06G03 ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการรักษาและฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน เป็นฐานการ
พัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2564 2565

ป ี2565ป ี2564

	 สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ท่ี	 3	มีระดับใกล้เคียงในการบรรลุ
เป้าหมาย เมื่อเทียบค่าเป้าหมายปี	2564	และปี	2565	โดยในปี	2564	ความหลากหลายทางพันธุ์พืช	พันธุ์สัตว	์ 
และถิ่นที่อยู่ในระดับโลก	(Biodiversity	Health	Index:	BHI)	ซึ่งมีการรายงานอยู่ภายใต้ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม	
(Environmental	Performance	Index:	EPI)	จัดท�าขึ้นโดย	Yale	Center	for	Environmental	Law	and	Policy	
โดยปี	2563	ประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ย	53	คะแนน	อยู่ในล�าดับที่	 114	จากประเทศทั้งหมด	180	ประเทศ	ซึ่ง	 
(ค่า	BHI	รายงานทุก	2	ปี	จึงยังไม่มีค่าคะแนน	ปี	2564)	 โดยหากพิจารณาผลสัมฤทธิ์ภายใต้การบรรลุเป้าหมาย 
ให้ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการรักษาและฟื ้นฟูให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน	 เป็นฐานการพัฒนาประเทศ 
ทั้งทางเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	อาจกล่าวได้ว่ายังไม่บรรลุผลส�าเร็จ	

รหัส เป้ำหมำย เทียบค่าเป้าหมาย
สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำย

CR06G04
เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ลดความขัดแย้ง 
ของการพัฒนาที่ใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ

2564 2565

ป ี2565ป ี2564

	 สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ท่ี	 4	มีระดับใกล้เคียงในการบรรลุ
เป้าหมาย	 เมื่อเทียบค่าเป้าหมายปี	2564	และปี	2565	 โดยในปี	2564	ความหลากหลายทางพันธุ์พืช	พันธุ์สัตว์	 
และถิ่นที่อยู ่ในระดับโลก	 (Biodiversity	Health	 Index:	 BHI)	 	 ซ่ึงมีการรายงานอยู ่ภายใต้ดัชนีสมรรถนะ 
สิ่งแวดล้อม	 (Environmental	Performance	 Index:	EPI)	จัดท�าขึ้นโดย	Yale	Center	 for	Environmental	 
Law	and	Policy	 โดยปี	2563	ประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ย	53	คะแนน	อยู่ในล�าดับที่	 114	จากประเทศทั้งหมด	 
180	ประเทศ	ซึ่ง	 (ค่า	BHI	รายงานทุก	2	ปี	จึงยังไม่มีค่าคะแนน	ปี	2564)	 โดยหากพิจารณาเป้าหมายที่ต้องการ 
ให ้เกิดความสมดุลระหว ่างการอนุรักษ ์และการใช ้ประโยชน์	 ลดความขัดแย ้งของการพัฒนาที่ ใช ้ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ	 ที่ผ่านมาประเทศให้ความส�าคัญกับการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว	 
โดยละเลยการสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ	 เพ่ือใช้ในการผลิตสินค้า
และบริการอย่างสิ้นเปลืองและขาดความสมดุลจนท�าให้ทรัพยากรธรรมชาติลดลงเป็นจ�านวนมาก	อาจกล่าวได้ว่า 
ยังไม่บรรลุผลส�าเร็จ
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สำระส�ำคัญของกิจกรรม Big Rock และสรุปสถำนะกำรด�ำเนินงำน ประจ�ำปี 2564

กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 เพ่ิมและพัฒนำป่ำไม้ให้ได้ตำมเป้ำหมำย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

มุ่งเน้นให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานการมี 
ส่วนร ่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ	 
เพื่อลดความเหลื่อมล�้า	สร้างความเป็นธรรม	สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	และข้อตกลง
ระหว ่างประเทศที่ประเทศไทยเป ็นภาคีสมาชิก	 
โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศ	 เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

ได้มีการด�าเนินงานล่าช้ากว่าข้ันตอนและกรอบระยะเวลา 
ที่ก�าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ	โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	 ได้มีการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูล	 สถานภาพ
ทรัพยากรป่าไม้ในการก�ากับดูแลพ้ืนที่ป่าไม้ไม่ให้มีการบุกรุก
ท�าลายอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการใช้ระบบลาดตระเวน 
เชิงคุณภาพ	 (SMART Patrol)	และการลาดตระเวนครอบคลุม	 
(Patrol Coverage)	 อีกทั้งยังมีการใช้ประโยชน์จากงาน 
ฐานข้อมูลสถานภาพทรัพยากรป่าไม้ใกล้เวลาจริง (Near Real 
Time)	 โดยด�าเนินการเชิงรุกในปี	2564	ตามนโยบายกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อมและคณะกรรมการ 
นโยบายที่ดินแห่งชาติ	 (คทช.)	 เพื่อส ่งเสริมและสนับสนุน 
การพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ครบวงจร	ทั้งนี้ สถานการณ์ที่ล่าช้า 
เกิดจาก สภาพภูมิประเทศในพื้นที่การด�าเนินการมีปัญหา
อุปสรรคและผลกระทบเกี่ยวกับเรื่อง ดิน ฟ ้า อากาศ  
และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ท�าให้ 
จ�าเป็นต้องชะลองานบางส่วน รวมท้ังชะลองานในพื้นที่
ก ่อสร้างที่ 2 เพื่อโยกย้ายก�าลังพล แรงงานไปด�าเนินการ 
ในพื้นที่ก่อสร้างท่ี 1 ส่งผลให้งานก่อสร้างพื้นที่ก่อสร้างที่ 1  
ไม่สามารถด�าเนินการได้เสร็จ

BR0601

ทส.

กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรเขตทำงทะเลและชำยฝ่ังรำยจังหวัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่งมุ ่งเน ้นด ้าน 
การบริหารจัดการ	 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม	ส่งผลให้เกิดข้อพิพาท
ระหว่างกลุ ่มผู ้ได ้ประโยชน์และเสียประโยชน์มา 
อย่างต่อเน่ือง	 ทั้งน้ีด้วยเง่ือนไขข้อจ�ากัดในการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรดังกล่าว	 จึงมีความจ�าเป็น 
ที่จะต้องเร ่งด�าเนินการสร้างความสมดุลระหว่าง 
การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	
เพื่อก ่อให ้เกิดการสร ้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
และสังคมบนฐานการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน

ได้มีการด�าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา 
ที่ก�าหนดไว ้ในแผนขับเคลื่อนฯ	 โดยกระทรวงมหาดไทย	 
อยู่ระหว่างการจัดท�าแผนที่การจ�าแนกเขตทางทะเลและชายฝั่ง
รายจังหวัด	และร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการก�าหนด
เขตจังหวัดในทะเล

BR0602

ดศ.
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กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรน�้ำเพ่ือสร้ำงเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่นอกเขตชลประทำน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

มุ ่งเน้นสร้างระบบการบริหารจัดการน�้าเพ่ือสร้าง
เศรษฐกิ จชุ มชน ใน พ้ืนที่ นอก เขตชลประทาน	 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันด�าเนินการขับเคลื่อน
กิจกรรมที่ส� า คัญ	 เพื่อให ้มีระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ	
จังหวัดนครราชสีมา	 โดยด�าเนินโครงการท่ีส�าคัญ	ๆ	
อาทิ	 การขุดลอก	 การสร้างฝาย	 การสร้างอาคาร
บังคับน�้ า 	 การพัฒนาระบบระบายน�้ า 	 รวมถึ ง 
กิจกรรมปลูกป่า	 เพื่อให้เกิดบริหารจัดการในชุมชน 
ท่ี เหมาะสมกับภูมิ สั งคมตามแนวพระราชด� าร	ิ 
การบริหารจัดการน�้า	 ดิน	 ป่า	 และพลังงานอย่าง
บูรณาการ	 เพ่ิมความมั่นคงด้านน�้า	 ทั้งน�้าอุปโภค	
บริโภค	และน�้าส�าหรับท�าการเกษตร	ส่งผลให้ชุมชน 
มีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้

ได้มีการด�าเนินงานล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่
ก�าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ	 โดยกระทรวงมหาดไทย	ชุมชน 
และท ้องถิ่นในพื้นที่ เหนืออ ่างเก็บน�้ ารับมือกับมวลน�้ าฝน 
สะสมจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 
ทั้งนี้สถานการณ์ที่ล่าช้าเกิดจาก	 ด้านการจัดสรรงบประมาณ 
ขับเคลื่อนโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 
รัฐไม่สามารถจัดสรรงบประมาณด�าเนินการได้

BR0603

มท.

กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 ปฏิรูประบบกำรบริหำรจัดกำรเขตควบคุมมลพิษ
กรณีเขตควบคุมมลพิษมำบตำพุด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

โดยกรมควบคุมมลพิษและจังหวัดระยอง	 มุ ่งเน้น 
ไปท่ีระบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ	 
กรณี เ ข ตควบคุ มมล พิษมาบตา พุ ด 	 เ ป ็ น เ ขต	 
หนึ่ ง ใน	 18	 เขต	 ที่ ถู กประกาศเป ็น เขตที่ ต ้ อง 
ควบคุ มมล พิษ 	 ต ามประกาศคณะกร รมกา ร 
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	ฉบับที่	32	(ลงวันที่	30	เมษายน	
พ.ศ.2552)	 เป ็นประเด็นปฏิรูปหน่ึงที่ต ้องการ 
ผลักดันให้เกิดการด�าเนินการแก้ไขปัญหามลพิษ 
ในพื้นที่ อย ่ างจ ริงจั ง 	 เ น่ืองจากมีแนวโน ้ม เป ็น 
อันตรายต ่อสุขภาพของประชาชนและคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม	

ได้มีการด�าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา 
ที่ก�าหนดไว ้ในแผนขับเคลื่อนฯ	 โดยกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการจัดท�ารายงานสถานการณ์
มลพิษทางอากาศบริเวณพื้นที่อ�าเภอเมือง	 จังหวัดระยอง	 
ในเดือนกันยายน	 2564	พบปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
เฉลี่ย	1	 -	101	ppb	 (ค่ามาตรฐานไม่เกิน	300	ppb)	 /	ชั่วโมง	 
พบไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย	 6	 –	 52	 ppb	 (ค่ามาตรฐาน 
ไม่เกิน	170	ppb)	/	ชั่วโมง	พบฝุ่น	PM	10	มีค่า	9	–	46	มคก./
ลบ.ม.	 (ค่ามาตรฐานไม่เกิน	 120	 มคก./ลบ.ม.)	 และพบฝุ ่น	 
PM	 2.5	 มีค ่า	 4	 –	 24	 มคก./ลบ.ม.	 (ค ่ามาตรฐานไม่เกิน	 
50	มคก./ลบ.ม.)
 

BR0604
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สถำนะกำรจัดท�ำหรือปรับปรุงกฎหมำยภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้ก�าหนดให้
จัดท�ากฎหมาย 1 ฉบับ โดยมีสถานะการด�าเนินการสรุปได้ดังนี้

รำยชื่อกฎหมำยที่ด�ำเนินกำร
จัดท�ำ/ปรับปรุง

1.	ร่างพระราชบัญญัติการก�าหนดและปรับปรุงพื้นที่
				เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล	พ.ศ.	....

เมื่อวันท่ี	29	กันยายน	2564	 	มีการประชุม
คณะกรรมการกฎหมายทะเลและเขต 
ทางทะเลของประเทศไทย	ซึ่งคณะกรรมการ
เสนอให ้ มีความคิดเห็นและข ้อห ่ วง ใย 
ต ่ า ง 	 ๆ 	 ในการจัดท� าร ่ า ง 	 พ .ร .บ . เขต 
การปกครองของจังหวัดทางทะเล	พ.ศ.	 ....	
ทั้งนี้	 ที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกฎหมายทะเลและเขต 
ทางทะเลของประเทศไทยรับข ้อ เสนอ 
และข ้อห ่วงใยดังกล ่าวไปปรึกษาหารือ 
กับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการก�าหนด 
แ ล ะป รั บ ป รุ ง พื้ น ที่ เ ข ต ก า ร ป ก ค ร อ ง 
ข อ ง จั ง ห วั ด ท า ง ท ะ เ ล เ พื่ อ น� า เ ส น อ 
คณะกรรมการก�าหนดและปรับปรุงพื้นท่ี 
เขตการปกครองของ จังห วัดทางทะเล	
พิจารณาต่อไป

แล้ว
เสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด�ำเนินกำร

หมำยเหตุ

1. การควบคุมมลพิษทางอากาศ

ในเขตพื้นที่ควบคุมมลพิษนั้น	 อาจไม่สามารถด�าเนินการให้เห็นผลได้ในทันที	 เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรม 
ในพื้นที่ยังคงด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องเป็นปกติ	ซึ่งยังคงมีการปล่อยมลพิษต่าง	ๆ	อย่างต่อเนื่อง	
ทั้ งนี้ควรเร ่งส ่งเสริมการบูรณาการร ่วมกันของหน่วยงานรวมถึงการบังคับใช ้กฎหมายให ้ เป ็นไปตาม	 
พ.ร.บ.ส ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 พ.ศ.2535	 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	 พ.ศ.2561	 
การเร ่งเพิ่มศักยภาพและบทบาทของชุมชนและอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หมู ่บ้าน	 (ทสม.)	 ในการเฝ้าระวังการปล่อยน�้าเสียจากแหล่งก�าเนิดมลพิษ	 รวมถึงการเร่ง	 ก�าหนดแนวทาง 
และมาตรการพิเศษทางกฎหมายด้านการป้องกันและควบคุมมลพิษคงไว้ในพื้นที่ต ่อไปจนกว่าจะสามารถ
ประกาศยกเลิกเป็นเขตควบคุมมลพิษ

ประเด็นท้ำทำยและข้อเสนอแนะ

2. การบุกรุกพ้ืนที่ฐานทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเล

ประเด็นท้าทายท่ีส�าคัญในการเร่งติดตามการบุกรุกพื้นท่ี	 เพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติเนื่องจากการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง	 ส่งผลให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ฐานทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเล	 
เพื่อให ้เกิดความชัดเจนของการแบ่งเขตการใช ้ทรัพยากร	 จึงควรเร ่งพัฒนาหรือปรับปรุงแนวเขตที่ดิน 
ป่าไม ้ของรัฐทุกประเภท	 รวมไปถึงการส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีมาใช ้ส�าหรับการป้องกันและอนุรักษ  ์
ฐานทรัพยากรของประเทศ	



สถานการณ์ปี 2564

สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดมลพิษและผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ

อันดับของประเทศด ้านความยั่ งยืนและคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมในระดับโลก	 (SDGs)	 ไทยอยู ่ในอันดับ 
ต�่ากว่า	50	ประเทศแรกของโลก

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค ์
เมื่อพิจารณาข้อมูลการจัดอันดับของประเทศด้าน
ความย่ังยืนและคุณภาพสิ่งแวดล ้อมในระดับโลก 
จากรายงานการพัฒนาที่ ยั่ งยืน	 (Susta inable	 
Development	 Repor t ) 	 ในป ี 	 2564	 พบว ่ า	
ประเทศไทยอยู ่ในอันดับท่ี	 43	 จาก	 165	ประเทศ 
ท่ัวโลก	มีอันดับลดลงจากปี	2563	 ท่ีอยู่ในอันดับ	41	
จาก	 166	 ประเทศท่ัวโลก	 ถือได ้ ว ่ าบรรลุตาม 
ค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้แล้ว	 (ไทยอยู่ในอันดับต�่ากว่า	
50	 ประเทศแรกของโลก)	 ซึ่ งสะท ้อนให ้ เ ห็นถึง 
การด�าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน
ในภาพรวม	17	 เป้าหมาย	มีแนวโน้มทรงตัวในช่วง	 
2	 ปีที่ผ ่านมาคือ	 ปี	 2563	 -	 2564	 เมื่อเทียบกับ
ประเทศต ่างๆ	 อย ่างไรก็ตามหากพิจารณาราย 
เป ้าหมายที่ เกี่ยวข ้องกับการขับเคลื่อนเป ้าหมาย 
การพัฒนาท่ีย่ังยืนในมิติทางด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมแล้วอาจกล่าวได้ว่า	 การขับเคลื่อน 

ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายอนัพึงประสงค์ที ่1CR06G01

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

อันดับของประเทศด ้านความยั่ งยืนและคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมในระดับโลก	 (SDGs)	 ไทยอยู ่ในอันดับ 
ต�่ากว่า	50	ประเทศแรกของโลก	

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

งานปฏิรูปประเทศเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์พึงประสงค์
ตามเป้าหมายในประเด็นลดมลพิษ	 ลดผลกระทบ 
ต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ	ยังไม่บรรลุ
ผลส�าเร็จถึงระดับเขียว	 (Green)	 เน่ืองจากปัญหา
มลพิษทางอากาศ	ทางน�้า	ขยะอันตราย	สารเคมีต่าง	ๆ 
ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม	
ภาคเกษตร	 และจากภาคครัวเรือนในฐานะท่ีเป็น 
ผู ้ผลิตและฐานะผู ้บริโภค	 ยังไม ่ผ ่านค่ามาตรฐาน 
ที่ก�าหนดไว้	 เช่น	 ค่าฝุ ่นละออง	 PM	 2.5	 PM	 10	 
ท่ียังเกินค่ามาตรฐานในบางช่วงเวลา	ปัญหาหมอก
ควันจากไฟป่าในพ้ืนท่ีภาคเหนือยังคงทวีความรุนแรง	
ป ัญหาคุณภาพน�้ า เน ่ า เสีย 	 รวมทั้ งปริมาณขยะ 
มูลฝอยและของ เสี ย อันตราย	 ขยะติด เชื้ อจาก 
ชุมชนที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	 ซ่ึงมีแนวโน้มทวีความ
รุนแรงอย่างต่อเนื่อง
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การด�าเนินการที่ผ ่านมา	 การผลักดันตามกิจกรรมปฏิรูปที่	 4	 ระบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ	 
กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด	 เป็นเขต	 หนึ่งใน	 18	 เขต	 ที่ถูกประกาศเป็นเขตที่ต ้องควบคุมมลพิษ	 
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	ฉบับที่	32	(ลงวันที่	30	เมษายน	พ.ศ.	2552)	เป็นประเด็นปฏิรูป
หนึ่งที่ต้องการผลักดันให้เกิดการด�าเนินการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่อย่างจริงจัง	 เนื่องจากมีแนวโน้มเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ในปี	2564	 โดยกรมควบคุมมลพิษและจังหวัดระยอง	
ร่วมกับหน่วยงานต่าง	ๆ	ท่ีเกี่ยวข้องร่วมด�าเนินการทบทวนผลการปฏิบัติงานตามมาตรการของเขตควบคุมมลพิษ	
การจัดล�าดับความส�าคัญของผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 เพิ่มกลไกการด�าเนินงานของผู ้ว ่าราชการจังหวัด 
ในการเป็นผู ้ก�ากับดูแลการด�าเนินงานส่วนท้องถิ่น	 ตลอดจนศึกษาและจัดท�าข้อเสนอการออกกฎระเบียบใน 
การลงโทษ/เก็บค่าใช้จ ่ายเพื่อการป้องกันและฟื ้นฟูสิ่งแวดล้อมจากผู ้ที่ก ่อมลพิษในเขตควบคุมมมลพิษ	 
และก�าหนดวิธีการใช้งบประมาณที่สามารถด�าเนินการเพื่อลดและขจัดมลพิษในพื้นที่	ทั้งนี้ด้านการจัดการมลพิษ
สถานการณ์ด้านอากาศสามารถและกากของเสียมีผลด�าเนินงานจัดการท่ีดีข้ึน	ส่วนการด�าเนินงานในการแก้ไข
ปัญหามลพิษด้านสารอินทรีย์ระเหยง่าย	(VOCs)	ด้านมลพิษทางน�้า	ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องต่อไป

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย	 การประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษนั้นเป็นกิจกรรมปฏิรูป 
ที่ยังคงมีความท้าทาย	 เนื่องจากการจะควบคุม	ลด	 และขจัดมลพิษให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนดไว้อาจ 
ท�าได้ยาก	จากการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ	 ปี	 2564	 เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน	 
พบว่า	คุณภาพอากาศในพื้นที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการและมาตรการฯ	 ที่ก�าหนดไว้	 โดยยัง
พบสารปนเปื้อน	อาทิ	เบนซีน	และ	สาร	1,3–บิวทาไดอีน	มีค่าสูงเกินค่าเฝ้าระวังฯ	และสาร	1,	2–ไดคลอโรอีเทน	
และสารไวนิลคลอไรด์	 มีค ่าสูงเมื่อเปรียบเทียบกับปี	 2563	 และในส่วนของคุณภาพน�้าผิวดิน	 น�้าทะเล	 
และตะกอนดินยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด	นอกจากน้ียังมีประเด็นปัญหาการจัดหาที่ดินที่เหมาะสม 
เพื่อการก่อสร้างระบบบ�าบัดน�้าเสียในพื้นที่และได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่	 ขาดบุคลากรก�ากับ 
ดูแล	 ตรวจวัดในแหล่งก�าเนิดมลพิษที่ เพียงพอ	 รวมถึงขาดการบูรณาการร ่วมกันระหว่างหน่วยงานใน 
การด�าเนินกิจกรรมเดียวกัน	

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้สามารถด�าเนินการควบคุม	 ลด	 และขจัดมลพิษให้ส�าเร็จตาม 
เป้าหมายและเจตนารมณ์ของการประกาศเขตควบคุมมลพิษ	 ควรเร่งสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ 
กับประชาชนเพื่อร ่วมกันแก้ไขปัญหามลพิษอย่างต่อเนื่อง	 ส่งเสริมการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงาน 
รวมถึงการบังคับใช ้กฏหมายให ้ เป ็นไปตาม	 พ.ร.บ.ส ่ง เสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล ้อมแห ่งชาต	ิ 
พ.ศ.	 2535	และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	พ.ศ.	 2561	การเร่งเพิ่มศักยภาพและบทบาทของชุมชนและอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน	 (ทสม.)	 ในการเฝ้าระวังการปล่อยน�้าเสียจากแหล่งก�าเนิด
มลพิษ	รวมถึงการเร่ง	ก�าหนดแนวทางและมาตรการพิเศษทางกฎหมายด้านการป้องกันและควบคุมมลพิษคงไว้
ในพ้ืนที่ต่อไปจนกว่าจะสามารถประกาศยกเลิกเป็นเขตควบคุมมลพิษ
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2

สถานการณ์ปี 2564

มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ตามแนวทางประชารัฐ เพ่ือลดความเหลื่อมล�้า สร้างความ 
เป็นธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมายที ่
เกี่ยวข้อง และข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทย 
เป็นภาคีสมาชิก โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศ

ไทยอยู ่ในอันดับต�่ากว่า 50 ประเทศแรกของโลก 
(อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่ง
แวดล้อมในระดับโลก	(SDGs))

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค ์
ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	ภายใต้เป้าหมาย	มีระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล ้อมที่มี
ประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนตามแนวทางประชารัฐ เพื่อลดความเหลื่อมล�้า 
สร้างความเป็นธรรมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
กฎหมายที่เก่ียวข้องและข้อตกลงระหว่างประเทศท่ี
ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก โดยยึดถือผลประโยชน์
ของประเทศ	 เมื่อพิจารณาข้อมูลการจัดอันดับของ
ประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพส่ิงแวดล้อมใน
ระดับโลกจากรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (Sustain-
able	Development	Report)	 ในปี	 2564	พบว่า	
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่	 43	จาก	165	ประเทศทั่ว
โลก	มีอันดับลดลงจากปี	2563	ท่ีอยู่ในอันดับ	41	จาก	
166	ประเทศทั่วโลก	ถือได้ว่าบรรลุตามค่าเป้าหมายที่
ก�าหนดไว้แล้ว	 (ไทยอยู่ในอันดับต�่ากว่า	 50	ประเทศ
แรกของโลก)	ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการด�าเนินงานขับ
เคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในภาพรวม	 17	

ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายอนัพึงประสงค์ที ่2CR06G02

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

	 ไทยอยู ่ในอันดับต�่ากว่า	 50	 ประเทศแรกของโลก	
(อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพส่ิง
แวดล้อมในระดับโลก	(SDGs))	

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

เป้าหมาย	มีแนวโน้มทรงตัวในช่วง	2	ปีที่ผ่านมาคือ	 
ปี	2563	 -2564	 เมื่อเทียบกับประเทศต่าง	ๆ	อย่างไร
ก็ตามหากพิจารณารายเป ้าหมายท่ีเ ก่ียวข ้องกับ 
การขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่ งยืนในมิ ติทางด ้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแล้วอาจกล่าว 
ได้ว่า	 การขับเคลื่อนงานปฏิรูปประเทศเพ่ือให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์พึงประสงค์ตามเป้าหมายให้มีระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อม ท่ี มี
ประสิทธิภาพ	บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนตามแนวทางประชารัฐ	 เพื่อลดความเหลื่อมล�้า	
สร้างความเป็นธรรมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต	ิ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อตกลงระหว่างประเทศที่
ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก	 โดยยึดถือผลประโยชน์
ของประเทศนั้น	มีการผลักดันการปฏิรูปใน	2	ประเด็น
หลัก	ๆ	คือ	1) การบริหารจัดการเขตทางทะเลและ
ชายฝั่งรายจังหวัด	 โดยก�าหนดเขตจังหวัดทางทะเล
และชายฝั ่งรายจังหวัดให้ครบถ้วนทั้ง	 23	 จังหวัด	 
เพ่ือให้มีความชัดเจนที่เป็นรูปธรรมในการก�าหนดเส้น
เขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด	และการก�าหนด
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา การผลักดันตามกิจกรรมปฏิรูปที่	 2	 การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั ่ง 
รายจังหวัด	และกิจกรรมปฏิรูปที่	 3	การสร้างระบบการบริหารจัดการน�้าเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่นอก
เขตชลประทาน	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันด�าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ส�าคัญ	 เพื่อให้มีระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ	 ได้แก่	 (1) การพัฒนาระบบและกลไกท่ีส�าคัญ 
ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 โดยกระทรวงมหาดไทย	ร่วมกับหน่วยงานต่าง	ๆ	
ที่เกี่ยวข้อง	 ด�าเนินการจัดท�าแผนที่การจ�าแนกเขตทางทะเลและชายฝั่ง	 ปัจจุบันสามารถบันทึกข้อตกลงราย
จังหวัดแล้วเสร็จ	 จ�านวน	20	คู่จังหวัดและยังด�าเนินการไม่แล้วเสร็จจ�านวน	 1	คู่จังหวัด	คือ	 จังหวัดกระบี่	 -	
จังหวัดพังงา	 ซึ่งก�าลังอยู่ระหว่างการหาข้อยุติร่วมกัน	 โดยการก�าหนดพื้นที่เขตการปกครองทางทะเลเพื่อให้ 
มีความชัดเจนในเขตความรับผิดชอบทางทะเลของแต่ละจังหวัด	 และน�ามาซ่ึงการบังคับใช้กฎหมายอย่าง 
มีประสิทธิภาพ	การจัดท�ากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล	 โดยได้มีการแต่ง
ตั้งคณะท�างานยกร่างกฎหมายเพื่อก�าหนดพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเลขึ้น	 โดยจะน�าเอาแผนที ่
การจ�าแนกเขตทางทะเลและชายฝั่งมาประกอบการจัดท�ากฎหมายฉบับดังกล่าว	ซึ่งปัจจุบันก�าลังอยู่ในระหว่าง
การพิจารณารูปแบบของการจัดท�าร่าง	พ.ร.บ.เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล	พ.ศ.	 ....	 ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย	 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 ในการจัดท�าเนื้อหารายวิชาเขตทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่งในระดับอุดมศึกษา	โดยคณะท�างานจัดท�าเนื้อหารายวิชาเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ในระดับอุดมศึกษา	 ซึ่ งเป ็นคณะท�างานภายใต ้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม	 ได้ด�าเนินการจัดท�าเนื้อหารายวิชาเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่งในระดับอุดมศึกษา 
แล้วเสร็จ	 และได้น�าเสนอกระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมแล้ว	 โดยกระทรวงการ 
อุดมศึกษาฯ	 ได้มีหนังสือแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศพิจารณาน�าไปบรรจุในหลักสูตรการศึกษาแล้ว	
ส�าหรับการศึกษาในระดับต�่ากว่าอุดมศึกษานั้น	 คณะกรรมการฯ	 ได้มอบหมายผู ้แทนประชุมหารือร่วมกับ 
ผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ	 และได้จัดท�า	 (ร่าง)	 สาระส�าคัญและเนื้อหาที่จะบรรจุเรื่อง	 เขตทางทะเล 

พื้นที่ทางทะเลของแต่ละรายจังหวัดชายทะเลเพ่ือให้
เกิดความชัดเจนและสามารถใช ้ประโยชน์ในการ
ก�าหนดเขตการปกครอง	การวางแผน	การด�าเนินการ
บริหารจัดการพื้นที่	 การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง		
และ	2) การบริหารจัดการน�้าเพื่อสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน	 โดยสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนหรือท้องถ่ินเพื่อบริหารจัดการน�้า
ด ้วยตนเองอย ่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการม ี
ส่วนร ่วมของทุกภาคส ่วนตามแนวทางประชารัฐ	 
เพ่ิมศักยภาพและทักษะด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	
โดย	 “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”	 ตามปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง	 เกิดความมั่นคงทางน�้า	อาหาร	
เศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ 	 เป ็นท ้องถิ่น 
และชุมชนที่ เข ้มแข็งพึ่ งตนเองได ้บนความสมดุล 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
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และเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ	โดยมีแผนที่จะด�าเนินการ
จัดประชุมเพ่ือทดลองจัดการเรียนการสอน	ต่อไป	(2) การสร้างระบบการบริหารจัดการน�้าเพื่อสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 คัดเลือกพ้ืนที่น�าร่องใน
การด�าเนินการ	2	แห่ง	คือ	ชุมชนและท้องถ่ินในพื้นที่เหนืออ่างเก็บน�้าล�าเชียงไกร	อ�าเภอโนนไทย	และชุมชนและ
ท้องถิ่นในพื้นท่ีเหนืออ่างเก็บน�้าซับประดู่	อ�าเภอสีคิ้ว	จังหวัดนครราชสีมา	 โดยด�าเนินโครงการท่ีส�าคัญ	ๆ	อาทิ	
การขุดลอก	 การสร้างฝาย	 การสร้างอาคารบังคับน�้า	 การพัฒนาระบบระบายน�้า	 รวมถึงกิจกรรมปลูกป่า	 
เพ่ือให้เกิดบริหารจัดการในชุมชนท่ีเหมาะสมกับภูมิสังคมตามแนวพระราชด�าริ	 การบริหารจัดการน�้า	 ดิน	ป่า	 
และพลังงานอย่างบูรณาการ	เพิ่มความมั่นคงด้านน�้า	ทั้งน�้าอุปโภค	บริโภค	และน�้าส�าหรับท�าการเกษตร	ส่งผลให้
ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้และน�าไปสู่การสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน�้าร่วมกับพื้นที่ใกล้
เคียง	สามารถบริหารจัดการแหล่งกักเก็บน�้าเพื่อเสริมระบบชลประทานให้มีน�้าเพียงพอต่อการเพาะปลูกได้อย่าง
ท่ัวถึงและเท่าเทียม	และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้า	 (องค์การมหาชน)	 ได้ด�าเนินโครงการจัดการน�้าชุมชน	 
สู่การพัฒนาเกษตรกรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	 (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	 ชุมชนบ้านหนองจอก	ต�าบล
มิตรภาพ	อ�าเภอสีค้ิว	จังหวัดนครราชสีมา	 โดยในปี	พ.ศ.	 2564	สามารถเพิ่มปริมาณน�้ากักเก็บขึ้นไม่น้อยกว่า	
1,000	ลูกบาศก์เมตร	สร้างความชุ่มชื้นและฟื้นฟูป่าต้นน�้าของชุมชนได้จ�านวน	200	ไร่	มีผู้ได้รับประโยชน์จ�านวน	
3	ชุมชน	รวม	800	ครัวเรือน	ประชากร	2,700	คน	พื้นที่เกษตร	500	ไร่

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การจัดท�าแนวเขตการปกครองระหว่าง	จ.พังงา	และ	จ.กระบ่ี		
(ต.เกาะยาวน้อย	 อ.เกาะยาว	 จ.พังงา	 –	 ต.เขาทอง	 อ.เมืองกระบี่	 จ.กระบี่)	 ที่ต้องพิจารณาหาข้อมูลพยาน 
หลักฐานความเป็นมา	 เพ่ือให้ได้ข้อสรุปในการจัดท�าแนวเขตการปกครองร่วมกัน	 โดยกระทรวงมหาดไทย	 
ได้แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อพิจารณาหาข้อยุติ	นอกจากนี้ประเด็นการจัดท�าร่าง	พ.ร.บ.เขตการปกครองของจังหวัด
ทางทะเล	พ.ศ.	 ....	 เพื่อก�าหนดพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล	ที่ต้องใช้วิธีการแบ่งเขตทางทะเล 
ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	1982	(United	Nations	Convention	on	the	Law	Of	
the	Sea	 :	UNCLOS	1982)	 เพื่อให้เป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศท้ังในเรื่องเขตอ�านาจอธิปไตย 
และเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย	 เป็นต้น	ซึ่งจ�าเป็นต้องด�าเนินการอย่างรอบคอบ	 เนื่องจากจะเป็นข้อมูล 
ที่เปิดเผยและอาจส่งผลกระทบต่อการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้าน	จึงจ�าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณา
ทบทวนในทุกมิติท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ	 การรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อน�ามาพิจารณาในการจัดท�า
กฎหมาย	นับเป็นประเด็นส�าคัญท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จของตัวกฎหมายเมื่อมีการประกาศใช้	 ซึ่งกระบวนการใน
การจัดท�ากฎหมายนั้น	 หากได้รับฟังความเห็นครบถ้วนจากทุก	 ๆ	 ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 จะท�าให้ทราบถึง 
ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบในทุกระดับ	 โดยจะก่อให้เกิดความครอบคลุมที่ชัดเจน	และเป็นธรรมกับทุก 
ภาคส่วน	 โดยเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อประเทศชาติเม่ือกฎหมายได้มีการบังคับใช้	 และมีการเผยแพร่ความรู้ 
และประชาสัมพันธ ์ให ้ประชาชนทุกกลุ ่มวัย	 ได ้เข ้าใจและทราบถึงอาณาเขตทางทะเลในแต่ละจังหวัด 
ของประเทศไทย	 เมื่อได้มีการประกาศการแบ่งเขตอย่างเป็นทางการ	 เพื่อป้องกันการขัดแย้งระหว่างพื้นที่
เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองในพื้นที่ทางทะเลระหว่างจังหวัด	

152

แผนการปฏริปูประเทศ (ฉบบัปรับปรุง) ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
CR06CR06G02

ป ี2565ป ี2564
สถานการณ์เทียบเป้าหมาย



สถานการณ์ปี 2564

ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการรักษาและฟื้ นฟู
ให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน เป็นฐานการพัฒนาประเทศ

ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

	ไทยอยู่ในอันดับต�่ากว่า	114	ประเทศแรก	ของโลก

ผลสมัฤทธิต์ามเปา้หมายอนัพึงประสงค์ที ่3CR06G03

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

	ไทยอยู่ในอันดับต�่ากว่า	114	ประเทศแรก	ของโลก

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค ์
โดยในป ี 	 2564	 ความหลากหลายทางพันธุ ์ พืช	 
พันธุ ์สัตว์	 และถ่ินท่ีอยู ่ในระดับโลก	 (Biodiversity	
Health	 Index:	 BHI)	 	 ซึ่งมีการรายงานอยู ่ภายใต้ 
ดัชนีสมรรถนะสิ่ งแวดล ้อม	 (Env i ronmental	 
Performance	 Index:	 EPI)	 จัดท�าขึ้นโดย	 Yale	 
Center	 for	 Environmental	 Law	 and	 Policy	 
โดยปี	 2563	ประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ย	 53	คะแนน	
อยู่ในล�าดับท่ี	114	จากประเทศท้ังหมด	180	ประเทศ	
ซึ่ง	 (ค่า	 BHI	 รายงานทุก	 2	ปี	 จึงยังไม่มีค่าคะแนน	 
ป ี 	 2564) 	 โดยหากพิจารณาผลสัมฤทธิ์ ภายใต ้ 
การบรรลุเป ้าหมายให้ทรัพยากรธรรมชาติได้รับ 
การรักษาและฟื ้นฟูให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน  
เป็นฐานการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม  
และส่ิงแวดล้อม	อาจกล่าวได้ว่ายังไม่บรรลุผลส�าเร็จ	
เนื่องจากความหลากหลายทางชีวภาพหมายถึงการมี
สิ่งมีชีวิตนานาชนิด	นานาพันธุ์ในระบบนิเวศอันเป็น
แหล่งที่อยู่อาศัย	ซึ่งมีมากมายและแตกต่างกันทั่วโลก	
หรือการที่มีชนิดพันธุ์	 (species)	สายพันธุ์	 (genetic)	
และระบบนิเวศ	(ecosystem)	ท่ีแตกต่างหลากหลาย
บนโลก	 (ที่มา:	 สผ.) โดยสถานการณ์ความหลาก 
หลายทางชีวภาพ	 จากการส�ารวจพบชนิดพันธุ ์ใหม่
ของโลกในประเทศไทย	 ในช่วงปี	 2557	 -	 2561	
จ�านวน	202	ชนิด	ส�าหรับชนิดพันธุ์สัตว์มีการส�ารวจ	
ในปี	 2563	พบชนิดพันธุ ์สัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูก

คุกคาม	 671	ชนิด	 คิดเป็นร้อยละ	13.42	 ของสัตว ์
มีกระดูกสันหลังที่พบในประเทศไทย	มีพื้นที่ชุ ่มน�้า
กระจายอยู่ทั่วประเทศ	คิดเป็นร้อยละ	7.5	ของพื้นที่
ประเทศ	 โดยในปี	 2562	พื้นท่ีชุ ่มน�้าแม่น�้าสงคราม
ตอนล่าง	 จังหวัดนครพนม	 ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็น
แรมซาร์ไซต์	 แห่งที่	 15	 ของประเทศไทย	 ล�าดับที	่
2 ,420	 ของโลก  ระบบนิ เวศป ่าไม ้	 พื้นที่ป ่ า ไม ้	 
ในป ี 	 2563 	 พบว ่ า ในป ี 	 2563 	 มี พ้ื นที่ ป ่ า ไม ้	
102,353,485	 ไร่	 คิดเป็นร้อยละ	 31.64	 ของพื้นที่
ประเทศ	 ซ่ึงมีปริมาณลดลงจากปี	 2562	ที่มีพื้นที่ป่า
คิดเป็นร้อยละ	 31.68	 ซึ่งได้มีฟื ้นฟูโดยการปลูกป่า 
โดยหน่วยงาน	37,306	ไร่	และภาคเอกชน	13,994	ไร	่
และมีป ่ าชุ มชนรวม	 13 ,028 	 หมู ่ บ ้ าน 	 เนื้ อ ท่ี	 
6,295,718	 ไร่	 ในส่วนของพ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจ	พบว่า	
ในป ี 	 2562	 มีพื้นที่ประมาณร ้อยละ	 8.28	 หรือ
ประมาณ	26.78	ล้านไร่	โดยแบ่งเป็นสวนป่าเศรษฐกิจ	
4.72	ล้านไร่	และสวนยางพารา	(ในที่ดินเอกสารสิทธิ์)	
22 .06 	 ล ้ านไร ่ 	 	 ทั้ งนี้ ในส ่ วนของ พ้ืน ท่ีสี เ ขี ยว 
ในเขตเมืองและชนบทยังอยู ่ในระหว่างจัดท�าข้อมูล
ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 และส�าหรับการกัดเซาะ
ชายฝั ่ง	 พบว ่า	 ในป ี	 2561	 มีพื้นที่ชายฝ ั ่ งทะเล 
ถูกกัดเซาะ	 726.76	 กิ โลเมตร	 และนอกจากนี	้ 
ในปี	 2562	ประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีสูงกว่า 
ปี	 2561	 ซ่ึงสถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคาม 
ที่ส�าคัญที่ส ่งผลกระทบต ่อความหลากหลายทาง
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การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการด�าเนินกิจกรรมที่ส�าคัญเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร 
ป่าไม้และสัตว์ป่า	 โดย	1) การหยุดย้ังและป้องกันการท�าลายทรัพยากรป่าไม้ในที่ดินป่าไม้ของรัฐทุกรูปแบบ  
มุ่งเน้นการเพิ่มความเข้มงวดการลาดตระเวนและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันรักษาป่าในพ้ืนที่
ป่าไม้	 และเพื่อสร้างจิตส�านึกร่วมกับประชาชนในพ้ืนท่ีให้เกิดความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของป่า	 โดยในปี	 2564	 
มีพื้นที่ป ่าไม ้ได ้รับการปลูกและฟื ้นฟู	 407,655	 ไร ่	 หน่วยงานสามารถหยุดยั้งการท�าลายป่าคงสภาพ 
และยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก	18,347	ไร่	และสามารถด�าเนินการชิงเก็บ	1,200	ตัน	ท�าให้จุดความร้อน	(hotspot)	
ลดลงกว่าร้อยละ	50	จากปีท่ีผ่านมา	 (กรมป่าไม้,	 2564)	 	อีกทั้ง	หน่วยงานได้มี	2) การพัฒนาและขยายผล 
ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol System) ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อป้องกัน 
และปราบปรามการท�าลายทรัพยากรป่า	 โดยในปี	 2564	 สามารถด�าเนินการได้	 213	 แห่ง	 โดยมีร้อยละ 
การลาดตระเวนครอบคลุม	 (patrol	 coverage)	 ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป้าหมายด�าเนินการได้ร้อยละ	 86.15	 
(อส,	2564)	3) การเพ่ิมและพัฒนาป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน และพื้นที่สีเขียว ในเขตเมืองและชุมชน  
โดยมี พ้ืนท่ีป ่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น	 33,586	 ไร ่	 มีการสนับสนุนกล้าไม ้	 158,470,000	 กล ้า	 (กรมป่าไม ้ )	 
และ	4) มีการรวบรวม และอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชหายากเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และถูกคุกคามของประเทศ 
เช่น	พืชหายากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ ์จ�านวน	408	ชนิด	 กล้วยไม้	 จ�านวน	615	ชนิด	 และขิงข่า	 จ�านวน	 
262	ชนิด	 มีทรัพยากรพันธุ์พืชหายาก	พืชท่ีถูกคุกคาม	พืชใกล้สูญพันธุ์	 ได้รับการอนุรักษ์	ขยายพันธุ์	ศึกษาวิจัย	
และสามารถเข้าสู ่โปรแกรมฟื้นฟูคืนถ่ิน	ด�าเนินการได้รวม	37	ชนิดสะสม	และมีแหล่งอนุรักษ์และจัดแสดง 
แหล่งเรียนรู ้ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการรองรับการให้บริการทางพฤกษศาสตร์ตามมาตรฐานสากล	
จ�านวน	5	แห่ง	

ชีวภาพของประเทศไทย	 ทั้งความหลากหลายทาง
พันธุกรรมและชนิดพันธุ์	 รวมทั้งชนิดพันธุ์พืชและสัตว์
พื้นเมืองตลอดจนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศ	 จึงจ�าเป็นต้องเร่งขับเคลื่อนการด�าเนิน

งานที่ส�าคัญต่างๆในประเด็น	 เกิดความสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์	ลดความขัดแย้งของ
การพัฒนาที่ใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ	ต่อไป
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดการบุกรุก
พื้นที่ฐานทรัพยากรธรรมชาติท้ังทางบกและทางทะเล	 เพื่อด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจรวมถึงการสร้าง 
ที่อยู ่อาศัย	 ยังคงเป็นปัจจัยหลักในการสร้างความเสียหายแก่ทรัพยากรทางธรรมชาติ	 ท�าให้มีความท้าทาย 
ที่ส�าคัญในการเร่งติดตามการบุกรุกพื้นที่เพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติ	ดังนั้น	 เพื่อให้เกิดการติดตามสถานการณ ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	 จ�าเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถเฉพาะทางของบุคลากร	 รวมถึงการ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของหน่วยงาน	ทั้งด้านงบประมาณ	ในการปฏิบัติหน้าที่	ป้องกัน	
ฟื้นฟู	 และอนุรักษ์ทรัพยากร	 รวมถึงการบูรณาการด�าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่าง	ๆ	 
ที่เก่ียวข้องเพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์ตามที่ก�าหนดไว้	 จึงควรเน้นให ้
ความส�าคัญกับ	1) การส่งเสริมเครือข่ายชุมชนในการเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติให้เพ่ิมมากข้ึน	 โดยสร้าง 
ความตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแก่ทุกภาคส่วน	2) ส่งเสริมและสนับสนุน 
การส�ารวจข้อมูลและการมีฐานข้อมูลด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าท่ีเป็นปัจจุบัน	 เพ่ือให้มีฐานข้อมูล 
ในการติดตามประเมินผล	 และสามารถบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง	 ๆ	 รวมถึงภาคประชาชน 
สามารถเข้าถึงและน�าไปใช้ประโยชน์ได้	 นอกจากนี้	3) ควรเร่งส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีมาใช้ส�าหรับ 
การป้องกันและอนุรักษ์ฐานทรัพยากรของประเทศ	 เพื่อให้หน่วยงานสามารถติดตามป้องกันการบุกรุกพื้นท่ี 
อย่างผิดกฎหมายได้อย่างทันท่วงที	 เช่น	การใช้โดรนในการตรวจวัดจุดความร้อน	 (hotspot)	หรือใช้โดรนติด 
ลูกบอลดับไฟก่อนลุกลาม	 การส่งเสริมพัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้อัจฉริยะมาช่วย 
ในการวิเคราะห์	 และการประมวลผลข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม	 ท�าให้การท�างานมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	 
น�าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป
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2

สถานการณ์ปี 2564

เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์  
ลดความขัดแย้งของการพัฒนาที่ใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ไทยอยู ่ในอันดับต�่ากว่า 50 ประเทศแรกของโลก 
(อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่ง
แวดล้อมในระดับโลก	(SDGs))

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค ์
ในปี	 2564	ความหลากหลายทางพันธุ์พืช	 พันธุ์สัตว์	
และถิ่นที่อยู ่ในระดับโลก	 (Biodiversity	 Health	 
Index:	BHI)	ซึ่งมีการรายงานอยู่ภายใต้ดัชนีสมรรถนะ
สิ่งแวดล้อม	(Environmental	Performance	Index:	
EPI)	จัดท�าขึ้นโดย	Yale	Center	for	Environmental	 
Law	and	Policy	โดยปี	2563	ประเทศไทยมีคะแนน
เฉลี่ย	 53	คะแนน	อยู่ในล�าดับที่	 114	 จากประเทศ
ทั้งหมด	180	ประเทศ	ซึ่ง	 (ค่า	BHI	รายงานทุก	2	ปี	 

ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายอนัพึงประสงค์ที ่4CR06G04

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

	 ไทยอยู ่ในอันดับต�่ากว่า	 50	 ประเทศแรกของโลก	
(อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพส่ิง
แวดล้อมในระดับโลก	(SDGs))	

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

จึงยังไม่มีค ่าคะแนน	 ปี	 2564)	 โดยหากพิจารณา 
เป ้าหมายที่ต ้องการให ้ เกิดความสมดุลระหว ่าง 
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์	 ลดความขัดแย้ง 
ของการพัฒนาที่ใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ	ที่ผ่านมา
ประเทศให้ความส�าคัญกับการสร้างการเติบโตทาง
เศรษฐกิจเพียงอย ่างเดียว	 โดยละเลยการสร ้าง 
การเ ติบโตที่ เป ็นมิตรต ่อ ส่ิ งแวดล ้อม	 มีการใช ้
ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ	 เพ่ือใช้ในการผลิตสินค้า
และบริการอย ่าง ส้ินเปลืองโดยขาดความสมดุล 
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จนท�าให้ทรัพยากรธรรมชาติลดลงเป็นจ�านวนมาก	 
ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมลงของระบบนิเวศจนยาก 
ที่จะเยียวยาหรืออนุรักษ ์ 	 ฟ ื ้นฟู ให ้กลับมาอยู ่ ใน 
สภาพเดิมได้	 เช่น	 พื้นท่ีป่าไม้	 ในปี	 2563	 พบว่า	 
มีพ้ืนที่ป่าไม้	102,353,485	 ไร่	คิดเป็นร้อยละ	31.64	
ของพื้นที่ประเทศ	 มีปริมาณลดลงจากป ี 	 2562	 
ที่มีพื้นที่ป่าคิดเป็นร้อยละ	31.68	ทั้งนี้สาเหตุหลัก	ๆ	
มาจากจ� านวนประชากรที่ เ พิ่ มสู ง ขึ้ น 	 ท� า ให ้ มี 
ความต้องการใช ้ประโยชน์จากป่าไม ้เพิ่มมากขึ้น	 
โดยเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการเป็นแหล่งท่ีดินท�ากิน 
มีการบุกรุกพื้นท่ีป่าเพื่อท�าการเกษตร		เป็นที่อยู่อาศัย
ของชาวบ้าน	หรือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ	
ได้แก่	การสร้างฝาย	อ่างเก็บน�้า	การตัดถนน	การท�า
แนวสายไฟแรงสูง	การโทรคมนาคม	การท�าเหมืองแร่
หรือการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าเพื่อวัตถุประสงค์ส�าหรับ
การท่องเที่ยว	 โดยสร้างบ้านพัก	 สถานที่ตากอากาศ	
สนามกอล์ฟ	 รวมถึงการซ้ือที่ดินเพื่อการเก็งก�าไร	
เป ็นต ้น	 ซึ่ งทั้ งหมดเป ็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให ้ เ กิด 
การท�าลายพื้นที่ป ่าเป ็นบริ เวณกว ้าง	 นอกจากนี ้
ยังรวมถึงการลดลงของป ่าชายเลน	 ป ่าชายหาด 
และป่าพรุ	 ที่ส ่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ 
ที่ส�าคัญ	 เช่น	 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ไปเป็นบ่อเพาะ
เ ล้ียง สัตว ์น�้ า 	 ชุมชน	 และโรงงานอุตสาหกรรม	 

ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศด้านสิ่งแวดล้อมและ 
ด้านอาหาร	 โดยเฉพาะการลดลงของความหลาก
หลายและปริมาณสิ่งมีชีวิตท่ีมีวงจรชีวิตที่เชื่อมโยง 
กับป ่าชายเลนและพ้ืนที่ชุ ่ มน�้ า 	 เช ่น	 กุ ้ งกุลาด�า	 
กุ ้ งแชบ ๊วย	 หอย	 ปู	 และปลาที่น�ามาบริโภคเป ็น 
อาหาร	เป็นต้น		(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง,	
2564)	 	 ซึ่งภาครัฐได้มีการแก้ไขปัญหาโดยการจัด 
ที่ดินท�ากินให้แก่ชุมชน	 โดยรวมผลด�าเนินการจนถึง 
ปี	 2563	 ได้เห็นชอบพื้นที่เป้าหมายแล้ว	 734	 แห่ง	 
คิดเป็นร้อยละ	 76.12	 หรือประมาณ	 1.5	 ล้านไร่	 
โดยได้ออกหนังสืออนุญาตแล้ว	 267	 แห่ง	 คิดเป็น 
ร้อยละ	35.06	หรือประมาณ	700,000	 ไร่	 ซ่ึงได้จัด 
คนเข ้ า ใช ้ประโยชน ์แล ้ ว 	 60 ,419	 ราย	 ดั งนั้ น 
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร 	 ก า ร ใ ช ้ ป ร ะ โ ย ช น ์ จ า ก
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ ใ น พื้ น ที่ ที่ ไ ม ่ เ ห ม า ะ ส ม	 
ส่งผลให้เกิดข้อพิพาทระหว่างกลุ ่มผู ้ได ้ประโยชน  ์
และเสียประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง	ทั้งนี้ด้วยเงื่อนไข
ข้อจ�ากัดในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดังกล่าว	 
จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องเร่งด�าเนินการสร้างความ
สมดุลระหว ่างการใช ้ประโยชน ์และการอนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติ	 เพื่อลดความขัดแย้ง	 และก่อให้
เกิดการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมบน
ฐานการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน	
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การด�าเนินการที่ผ ่านมา หน ่วยงานท่ีเกี่ยวข ้องมีการด�าเนินกิจกรรมที่ส� าคัญเพื่อมุ ่ ง เน ้นการสร ้าง 
ความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์	 รวมถึงลดความขัดแย้งของการพัฒนาในมิติต่าง	 ๆ	 
โดย	1) การเพิ่มและพัฒนาป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน และพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน  
มีการส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน	 ได ้ร ้อยละ	 95	 จากเป้าหมายด�าเนินการจัดตั้งและพัฒนา 
ป่าชุมชน	 427	 ป่าชุมชน	 โดยมีประชาชนในพ้ืนที่ได ้ รับการส่งเสริมให้มีส ่วนร ่วมในการบริหารจัดการ 
ป่าชุมชน	 250	 ป ่าชุมชน	 อีกทั้งหน ่วยงานได ้ปฏิบัติการให ้เกิดปฏิสัมพันธ ์ในเครือข ่ายชุมชนไม ้มีค ่า- 
ป่าครอบครัว	 และมีการขยายตัวในลักษณะเครือข่ายไปแล้ว	 4	 ภูมินิเวศ	 มีพื้นที่ที่ เกิดจากกระบวนการ 
มีส่วนร่วมด�าเนินการชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว	 5,258	 ไร่	 	 มีการส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ�ารุงไม้เศรษฐกิจ	 
( ไม ้ โต เ ร็ วและไม ้ โตช ้ า ) 	 จ� านวน	 16 ,000 	 ไร ่ 	 มี ก ารส ่ ง เสริ มระบบวนเกษตรใน เขตปฏิ รู ปที่ ดิ น 
ด�าเนินการได้	 45,000	 ไร ่ 2) การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเก่ียวกับการครอบครอง 
หรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ของรัฐทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยการจัดการที่ดินท�ากิน 
ได้ด�าเนินการส�ารวจการถือครองที่ดินของราษฎรในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์แล้วเสร็จจ�านวน	4.27	 ล้านไร่	 มีแปลง 
ท่ีดินที่ประชาชนได้รับการจัดที่ดินท�ากินและที่อยู ่อาศัย	 ด�าเนินงานสะสม	จ�านวน	1,895	แปลง	มีครัวเรือน 
ที่ยากจนที่ได้รับการจัดที่ดินเพื่อเข้าท�าประโยชน์และอยู่อาศัย	จ�านวน	1,624	ครัวเรือน	3) การด�าเนินงาน 
พัฒนาการใช้ประโยชน์ผลิตผลและการบริการจากป่าไม้และอุตสาหกรรมป่าไม้ทั้งระบบ	 ได้มีการจัดท�า 
ข้อเสนอแนวทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์	 BD	 ในพื้นที่กรรมสิทธิ์	 Privately	 Protected	Areas	 (PPA)	 
และ	Private-Land	Conservation	Areas	 (PLCA)	 โดยมีข้อเสนอเชิงกลไกการขับเคลื่อนพื้นที่สีเขียวนอก 
เขตอนุรักษ์แล้ว	 1	 ข้อเสนอ	 โดยหน่วยงานอยู่ระหว่างการศึกษาทบทวนค�านิยามของไม้แปรรูปในมิติต่าง	ๆ	 
เพิ่มเติมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงการคลังเพื่อลดและยกเว้นอากร 
ขาออกไม้ต่อไป

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ในการบรรลุเป้าหมายเกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ 
และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจะต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึง	ท�าให้มีความท้าทาย
ที่ส�าคัญ	1) เร่งแก้ไขปัญหาความไม่ชัดเจนในการใช้ทรัพยากร	 เพ่ือให้ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการใช้
ทรัพยากรแต่ละประเภทและพื้นท่ีตกอยู่กับภาคส่วนที่ท�าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพยากรอย่างแท้จริง	ทั้งยังสามารถ
บังคับใช้ข้อกฎหมายต่าง	ๆ	 ในการควบคุมการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	2) เร่งจัดท�าแผนที่แนวเขต
ที่ดินของรัฐ (one map) เพื่อให้เกิดความชัดเจนของพื้นที่ในหน่วยงานของภาครัฐโดยรวมของทั้งประเทศ 
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความชัดเจน	 ไม่เกิดความทับซ้อนกันในการนับพื้นที่ระหว่างหน่วยงานของรัฐ	ส่งผลให้มีหน่วย
งานที่ดูแลทรัพยากรในแต่ละพื้นที่ที่ชัดเจน	3) สร้างมาตรการจูงใจทางด้านภาษี	 โดยภาครัฐออกนโยบายจูงใจ
ให้ผู้ผลิตเข้าสู่ฐานการผลิตสีเขียว	ซึ่งจะประกอบไปด้วย	เศรษฐกิจชีวภาพ	(Bioeconomic)	เศรษฐกิจหมุนเวียน	
(Circular	Economy)	และเศรษฐกิจสีเขียว	 (Green	Economy)	 ซ่ึงเป็นกระแสเศรษฐกิจในระดับโลก	 ซ่ึงจะส่ง
ผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	พร้อมทั้งยังเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	4) พัฒนาการ
ใช้ประโยชน์ผลิตผลและการบริการจากป่าไม้และอุตสาหกรรมป่าไม้ทั้งระบบ	 โดย	 (1)	ส่งเสริมและสนับสนุน
อุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตผลจากป่าไม้ครบวงจรในทุกระดับ	และพัฒนา	 เศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรป่าไม้อย่าง
เหมาะสมและเป็นรูปธรรม	 (2)	 พัฒนาและส่งเสริมการรับรองป่าไม้	 ตามมาตรฐานการรับรองป่าไม้ให้เป็น 
ท่ียอมรับและได ้รับการรับรองทั้งในระดับประเทศและระดับสากล	 	 และ	 (3)	 ส ่งเสริมและสนับสนุน 
การใช้ประโยชน์การบริการจากป่าไม้อย่างสมดุล	ยั่งยืน	และเกื้อกูลระบบนิเวศ
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย โดยเพื่อให้เกิดความชัดเจนของการแบ่งเขตการใช้ทรัพยากร	 จึงควรเร่ง
พัฒนาหรือปรับปรุงแนวเขตท่ีดินป่าไม้ของรัฐทุกประเภท	 รวมถึงการสร้างความเข้าใจถึงปัญหาทางเศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชนโดยรอบพื้นท่ีป่า	 และการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและใช้ประโยชน์ร ่วมของชุมชน 
และป่าไม้เพื่อป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่ารวมถึงสร้างแนวร่วมในการช่วยกันอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้	ทั้งนี้สามารถ
ด�าเนินการโดยการน�าระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการติดตามตรวจสอบและจัดท�าแนวเขตที่ดินของรัฐ 
ให้ชัดเจน	 รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายให้ทันกับสถานการณ์และบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเป็นธรรมโดยเฉพาะในพื้นท่ีป่าต้นน�้าและพื้นที่อนุรักษ์ที่มี	และในการมุ่งสู ่การพัฒนาและเพิ่มพื้นที่ป่า
เศรษฐกิจเพื่อสร้างการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	 จะต้องเร่งผลักดันพัฒนาการใช้ประโยชน์ผลิตผลและ 
การบริการจากป่าไม้และอุตสาหกรรมป่าไม้ทั้งระบบ	 	ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตผลจากป่าไม้
ครบวงจร	 เร่งพัฒนาและส่งเสริมการรับรองป่าไม้ตามมาตรฐานการรับรองป่าไม้ให้ได้รับการรับรองทั้งใน 
ระดับประเทศ	และการเร่งผลักดันแนวทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์	 BD	 ในพื้นที่กรรมสิทธิ์	 Privately	 
Protected	Areas	(PPA)	และ	Private-Land	Conservation	Areas	(PLCA)	อย่างต่อเนื่อง
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