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แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลทั่วไป
การรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
กลุ่ มเป้ าหมายจากผู้ แ ทนภาคีการพัฒ นาที่เ กี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบั นการศึกษา และภาค
ประชาชน จานวน ๑๕๕ คน
สรุปผลภาพรวมต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ แนวทางการปรั บ ปรุ ง แผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสนอแนะให้ดาเนินการจัดทากิจกรรมที่ประชาชนจะได้ประโยชน์จาก
การปฏิรูปอย่างแท้จริง อาทิ กิจกรรมที่ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การสร้างพื้นที่ป่าธรรมชาติ การบริหาร
จัดการเขตควบคุมมลพิษ การบริหารจัดการน้า และการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับบทบริ บทปัจ จุบัน ทั้งนี้ จากการรับฟังความเห็นสามารถแบ่งเป็นประเด็นตาม
นัยสาคัญ ได้ดังนี้
ประเด็นรับฟังความเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
๑. เป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับแผนชัดเจน สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
สรุปผลความคิดเห็น
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนการปฏิรูปฯ ในภาพรวม ควรกาหนดเป้าหมายในระยะยาวที่เห็นผลอย่าง
เป็นรูปธรรม และควรกาหนดขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการที่นาไปสู่ความสาเร็จที่ชัดเจน สะท้อนให้
เห็นการพัฒนาที่ยั่งยืน แสดงถึงความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง เน้นวัด
กระบวนการและความสาเร็จของกระบวนการ มุ่งเน้นตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ เพื่อทาให้เห็นความสาเร็จ
ของแผนการปฏิรูปฯ อีกทั้งในการดาเนินกิจกรรมควรระบุตัวชี้วัดให้ชัดเจนว่า ประชาชนได้รับประโยชน์
อย่างไร

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรปู ประเทศ

๒. กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ
๒.๑ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย
สรุปผลความคิดเห็น
(๑) ควรหาแนวทางในการดาเนิน การเพิ่ม และพัฒ นาพื้น ที่ป่า ไม้ ที่เ หมาะสมกับ แต่ล ะพื้น ที่
เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน้นการปลูกต้นยูคาลิปตัส โดยเฉพาะพื้นที่ซับประดู่ ควรมีการ
คืนพื้นที่ปลูกต้นยูคาลิปตัสไปเป็นพื้นที่การปลูกป่า ธรรมชาติแทน เป็นต้น และการส่งเสริม
“คนอยู่กับป่า” กอ.รมน. ควรมีการถอดบทเรียนจากกองทัพภาคที่ ๒ และ ๓ ในการแก้ปัญหา
ระหว่างนายทุนและชุมชน
(๒) การส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน ควรดาเนินการ ดังนี้
๒.๑) ศึกษาและกาหนดมาตรการในการจัดหาหรือให้ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อเป็นหลักประกันในการ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม ได้แก่ ๑.๑) ที่สาธารณประโยชน์ ๑.๒) ที่ดิน
ที่เอกชนอุทิศเพื่อการอนุรักษ์ เช่น ทรัสต์ที่ดิน หรือ Covenant เช่นเดียวกับกฎหมาย
ของอัง กฤษ ๑.๓) ก าหนดมาตรการด้ า นการผั ง เมื อ ง การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และ
มาตรการด้านเศรษฐศาสตร์และภาษีในการสละการทาประโยชน์ที่ดินเพื่อการอนุรักษ์แต่
เจ้ า ของที่ ดิ น ยั ง คงเป็ น เจ้ า ของกรรมสิ ท ธิ์ เ หนื อ ที่ ดิ น ในลั ก ษณะ Conservation
Easement

ในกฎหมายของอเมริกัน ๑.๔) กาหนดมาตรการทางผัง เมือ งและ

การออกแบบเมืองเพื่อจูงใจและบังคับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่รอบอาคาร หรือในตัว
อาคาร (อาทิ Vertical Garden, Rooftop Garden) ๑.๕) การจัดซื้อหรือเวนคืนที่ดินใน
เขตเมือ งของชุม ชนเมือ ง เพื่อ นาจัด ทาเป็น ป่า ในเมือ ง (Urban Forest) หรือ
โครงสร้ า งพื้ น ฐานสี เ ขี ย วในเมื อ ง (Green Infrastructure)
๒.๒) ออกกฎหมายกลางและส่งเสริมการออกข้อบัญญัติ หรือเทศบัญญัติที่กาหนดเงื่อนไข
ในการตัดต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวของรัฐ ได้แก่ (๒.๑) กาหนดชนิดและขนาดของต้นไม้ที่
สามารถตัด ได้ (๒.๒) ก าหนดการขออนุ ญ าตหน่ว ยงานที่ เ กี่ ยวข้ อง (๒.๓) กาหนด
มาตรการการปลูกต้นไม้ทดแทนต้นไม้ที่ถูกตัด
๒.๒ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การบริหารจัดการน้าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
สรุปผลความคิดเห็น
(๑) ปัญหาลาน้ายม เป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะประเด็นการสร้างเขื่อน ซึ่งประชาชน
ในพื้นที่ไม่เห็นด้วย และประเด็นเรื่องพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่มีการกาหนด
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรปู ประเทศ

หน่วยงานวางแผน และหน่วยงานปฏิบัติยังคงไม่สามารถดาเนินการได้ตามที่กฎหมายระบุไว้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ และในเรื่องน้าชุมชน เป็นแนวคิดที่ดีมาก ที่มีการสนับสนุนองค์ค วามรู้
เทคโนโลยี และกองทุนชุมชน ให้ชุมชนสามารถดาเนินการได้เอง ซึ่งจาเป็นต้องอาศัยความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริเวณซับประดู่มีการปลูกต้นยูคาลิปตัส ซึ่งแย่งน้าไป
เป็นจานวนมาก และไม่มีแหล่งเก็บน้า ทาให้ประชาชนไม่มีน้าที่เพียงพอต่อการใช้ ซึ่งมูลนิธิ
อุท กพั ฒ น์ ใ นพระบรมราชู ป ถัม ภ์ และสถาบัน สารสนเทศทรัพ ยากรน้ า (องค์ การมหาชน)
ได้เข้ามาช่วยแก้ปัญหา โดยการขุดสระ จานวน ๓ จุด จุได้ ๒,๕๐๐ ลบ.ม. และมุ่งเน้นเกษตร
ทฤษฎีใหม่ให้กับชุมชน ทาให้ชุมชนมีน้าใช้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งควรมีการขยายผลไปสู่
พื้นที่อื่น รวมทั้ง สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ มีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้าระดับ
จังหวัดแล้ว อย่างไรก็ตาม ควรมีการจัดตั้งทีมวิเคราะห์การใช้ข้อมูลน้า ทั้งในสภาวะปกติและ
สภาวะวิกฤตเป็นสาคัญ
(๒) เสนอให้มีการจัดทาฐานข้อมูลน้าบาดาลทั่วประเทศ รวมทั้งคู่มือและแนวทางในการขุดเจาะ
น้าบาดาล เพื่อให้ ป ระชาชนในพื้นที่ทราบข้อมูล พื้นที่ที่เหมาะสมในการขุดเจาะน้าบาดาล
อีกทั้งยั งขาดระบบโลจิ สติกส์ ที่เชื่อมโยงด้านน้าทั้งระบบ ซึ่งหน่ว ยงานส่ ว นกลางด้านน้าได้
ด าเนิ น การออกแบบการท าประปาหมู่ บ้ า นแล้ ว จึ ง ควรมี ก ารเชื่ อ มโยงกั บ การท าเกษตร
(Smart Farming) ที่สามารถเชื่อมโยงต้นน้า กลางน้า และปลายน้า เป็นต้น
๒.๓ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด
สรุปผลความคิดเห็น
(๑) การแบ่ งเขตทางทะเลเป็ น ประเด็น ที่ส าคั ญในการรั กษาผลประโยชน์ข องชาติ รวมถึง การ
แก้ปัญหาประมง และแผนการปฏิรูปฯ มีการระบุประเด็นอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก และการหา
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล
(๒) การสร้างการรับรู้ ในเรื่องการบริหารจัดการทางทะเล โดยอาจบรรจุเป็นหลักสูตรการศึกษา
ในลัก ษณะของวิช าเลือ กเสริม หรือ วิช าเรีย นรวมตั้ง แต่ร ะดับ ประถมศึก ษา - ระดับ
มัธ ยมศึกษา ซึ่งในระดับอุดมศึกษาจะมีคณะหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่แล้ว
๒.๔ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษ
มาบตาพุด
สรุปผลความคิดเห็น
(๑) กรมควบคุมมลพิษ ได้มีการกาหนดแผนปฏิบัติการเพื่อยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ โดยจะเริ่มจาก
พื้นที่ที่มีความพร้อมก่อน โดยเฉพาะที่มาบตาพุด ที่มีศูนย์บาบัดน้าเสียเพียง ๓ แห่ง ต้องมีการ
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรปู ประเทศ

สร้างเพิ่มขึ้นภายในปี ๒๕๖๖ ต่อไป และประเด็นสาคัญคือ ควรมีการทดลองมาตรการจัดการ
สิ่งแวดล้อมก่อน และรอดูผลว่าได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ แล้วค่อยดาเนินการยกเลิกเขต
ควบคุมมลพิษ รวมทั้งประเด็นการแก้ปัญหามลพิษที่มาบตาพุด ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หารื อ ร่ ว มกั น เพื่ อ หาต้ น เหตุ ข องปั ญ หา และสามารถแก้ ปั ญหาได้ อ ย่ า งตรงจุ ด และควร
ดาเนินการสร้าง Bioindicator ในเขตมาบตาพุด เพื่อวัดมลพิษในพื้นที่ เช่น การปลูกต้นไม้ใน
บริเวณนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น
(๒) เห็นควรเพิ่มเติมกิจกรรมการบาบัดฟื้นฟู ปัญหามลพิษ และการจัดการการลดมลพิษทุกพื้นที่ที่
ประสบปัญหา ทั้งขั้นตอนและวิธีการดาเนินการตามแผนปฏิรูปฯ ให้ชัดเจน ซึ่งจะสามารถตอบ
ตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มาบตาพุดให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานได้
๓. ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ
สรุปผลความคิดเห็น
ควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความทันสมัย รวมถึงการ
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนของการบังคับใช้กฎหมาย
๔. อื่น ๆ และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศ
สรุปผลความคิดเห็น
(๑) เสนอ Big Rock เพิ่มเติม เรื่องสภาพอากาศ เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (PM ๒.๕)
เนื่องจากเป็นปัญหาระดับประเทศ และมีความเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการแก้ไข
(๒) ในการก าหนดประเด็ น ปฏิ รู ป ที่ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงต่ อ ประชาชนอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ
ควรกาหนดประเด็นที่เป็นส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างแท้จริง หรือส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
ในวงกว้าง ไม่ควรกาหนดประเด็นที่เป็นลักษณะงานประจาของหน่วยงาน
(๓) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรเน้นการบูรณาการจากทุกภาคส่วน และ
มุ่งเน้ น การกระจายอานาจไปสู่ ห น่ว ยงานในระดับพื้นที่ ให้ เกิดการมีส่ว นร่ว มจากภาคประชาชน
เพื่อให้มีความยั่งยืนและเป็นธรรม
(๔) ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ ผลักดันทุกภาคส่วนให้ร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นย่อยที่ ๓.๑ กาหนดให้โครงการลงทุนของภาครัฐต้องวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อและ/
หรือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งจัดทามาตรการรองรับ ตัวชี้วัดที่ ๑) การออก
ประกาศพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ พ.ศ. .... ภายใน ๓ ปี
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรปู ประเทศ

ซึ่งมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง เห็นควรพิจารณาขยายระยะเวลาในการดาเนินการตามตัวชี้วัด เนื่องจาก
ขั้นตอนและกระบวนการออกกฎหมายมีหลายขั้นตอน และหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับงบประมาณ
ในการจัดทาโครงการดังกล่าวล่าช้า ส่งผลให้การดาเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กาหนด
ประเด็น ย่อยที่ ๓.๔ ส่งเสริมให้ ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดาเนินกิจกรรมใน
ชีวิ ต ประจ าวั น เพื่ อร่ ว มแก้ ไ ขปั ญ หาการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ ควรเพิ่ ม เติ ม หน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบให้ครบถ้วน อาทิ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

