


เอกสารฉบับนี้ผลิตขึ้นโดยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป เนื้อหาที่ปรากฎ 

ในเอกสารเป็นความรับผิดชอบของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 

ความเหน็ต่างๆ ทีแ่สดงไว้ในเอกสารชดุนี ้ ไม่ให้ถอืว่าสะท้อนความคดิเหน็อย่างเป็น

ทางการของสหภาพยุโรปแต่อย่างใด การน�าเอกสารดังกล่าวไปใช้เพื่อการน�าเสนอ

หรอืเผยแพร่ ขอความกรณุาในการอ้างองิถงึผูจ้ดัท�า ผูส้นบัสนนุ และเจ้าของลขิสทิธิ์

เรียบเรียง		 วราลักษณ์		ไชยทัพ	
ศิลปกรรม	 วสุ		เจริญรุ่ง
ด�าเนินงานภายใต้	โครงการความร่วมมืออียู	-	พอช.	หนุนเสริมความเข้มแข็งประชาสังคม
จัดพิมพ์และเจ้าของลิขสิทธิ์		สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	(องค์การมหาชน)

ยทุธศาสตร์สงัคมไทยทีย่ัง่ยนืโดยภาคประชาสงัคม

กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (SDGs)	



ยุทธศาสตร์สังคมไทยที่ยั่งยืน

โดยภาคประชาสังคม
กบัเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื	(SDGs)	



บทน�า	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 4
 

เป้าหมายและยุทธศาสตร์ด้านระบบสุขภาพ		 	 	 	 	 	 6
และการจัดสวัสดิการทางสังคมถ้วนหน้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายและยุทธศาสตร์	 	 	 	 	 	 	 	 	 13
ระบบเกษตรกรรรมยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร

เป้าหมายและยุทธศาสตร์	 	 	 	 	 	 	 	 	 21
การจัดการทรัพยากรน�้าอย่างยั่งยืน

เป้าหมายและยุทธศาสตร์	 	 	 	 	 	 	 	 	 28
การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน

เป้าหมายและยุทธศาสตร์	 	 	 	 	 	 	 	 	 36
การจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน

เป้าหมายและยุทธศาสตร์	 	 	 	 	 	 	 	 	 44
การจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืน

เป้าหมายและยุทธศาสตร์	 	 	 	 	 	 	 	 	 56
การจัดการทรัพยากรทะเล มหาสมุทร และชายฝั่งอย่างยั่งยืน

เป้าหมายและยุทธศาสตร์	 	 	 	 	 	 	 	 	 61
การพัฒนาเมือง เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์	และ	ROAD	MAP		 	 	 	 	 	 	 	 69
เครือข่ายภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน   

สารบัญ



	ยุทธศาสตร์
สังคมไทยที่ยั่งยืน	
โดยภาคประชาสังคม

กับ
เป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)



5

 

เอกสารนี้รวบรวมและเรียบเรียงจากการ

ด�าเนินงานภายใต้ โครงการความร่วมมืออียู-

พอช. หนุนเสริมความเข้มแข็งประชาสังคม เพื่อ

สนบัสนนุให้ประชาสงัคมใน 5 ภมูภิาค ได้มส่ีวนร่วม

ในการน�าเสนอทิศทางการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาสังคมแห่งอนาคต เพื่อใช้เป็นธรรมนูญ

การขบัเคลือ่นงานของภาคประสงัคมให้ชดัเจน และ

จดัท�าข้อเสนอแผนงานในการจดัตัง้ “ส�านกัประชา

สังคม” ภายใต้กลไกการบริหารงานของสถาบัน

พัฒนาองค์กรชุมชนให้มีความชัดเจน   

การด�าเนินงานเพื่อให้ได้เอกสารชุดนี้ได้

รับการสนับสนุนจาก Thailand-EU Policy  

Dialogues Support Facility (PDSF)  สหภาพ

ยุโรป (EU)  เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะ

อนุกรรมการประชาสังคมที่แต่งตั้งโดยสถาบัน

พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และคณะ

ท�างานพัฒนาข้อเสนอการพัฒนาสังคมไทยใน

อนาคต  คณะท�างานพฒันาสือ่ข้อมลูความรูแ้ละการ

เผยแพร่ รวมทั้งกลุ่มผู้แทนภาคประชาสังคมจาก

ภูมิภาคและเครือข่ายประเด็นต่างๆ ร่วมกันยกร่าง

จดัท�ารายละเอยีดข้อเสนอการตัง้กลไกส�านกัประชา

สังคม เพื่อน�าไปใช้ระดมความคิดเห็นระดับภูมิภาค

ในเวทีรับฟังและระดมความคิดระดับภูมิภาค  

5 ภูมิภาค  เกี่ยวกับร่างข้อเสนอการจัดตั้งส�านัก 

ประชาสังคม การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ระดับภาค

ว่าด้วยการท�างานของภาคประชาสงัคม รวมทัง้การ

พฒันาข้อเสนอส�าหรบัสงัคมไทยในอนาคตในแต่ละ

เครอืข่ายประเดน็ ซึง่ข้อเสนอในเอกสารชดุนีเ้กดิจาก

การประชุมร่วมกับตัวแทนเครือข่ายประเด็นต่างๆ 

(โดยหลังจากการจัดเวทีสังเคราะห์ข้อเสนอแล้วมี

การมอบหมายให้ตัวแทนเครือข่ายน�าไปเรียบเรียง 

ตามรายชื่อผู้เขียนในแต่ละประเด็น) รวมทั้งน�ามา 

สรุปประมวลสังเคราะห์ร ่วมกับการจัดเวทีใน

ระดับภูมิภาค 5 ภูมิภาค  ข้อเสนอในเอกสารนี้จึง

เป็นการน�าเสนอจากประเด็นสถานการณ์ส�าคัญ

ในระดับภูมิภาคเป็นหลัก โดยในเวทีภูมิภาคต่างๆ

เห็นร่วมกันว่าควรยกร่างข้อเสนอสังคมอนาคตที่ 

อิงกับกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) 

ของสหประชาชาต ิเพือ่น�าไปสูก่ารน�าเสนอในระดบั

สาธารณะ นโยบาย และระดับสากลต่อไป 

โดยการด�าเนินการเพื่อจัดท�าเอกสารชุดนี้ 
มีคุณวราลักษณ์ ไชยทัพ ท�าหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในการประสานงานการจัดท�าโครงการฯ และ
สังเคราะห์ประมวลสรุปข้อเสนอทั้งหมดพัฒนา
เป็นเอกสารข้อเสนอ “ยุทธศาสตร์สังคมไทยที่
ยั่งยืนโดยภาคประชาสังคมกับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
เอกสารประกอบเวทีประชาสังคมกับการขับ
เคลือ่นประเทศไทยทีย่ัง่ยนื เมือ่วนัที ่27 กมุภาพนัธ์  
2560 ณ โรงแรมคอนราด ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ

บทน�า



6       	ยุทธศาสตร์สังคมไทยที่ยั่งยืนโดยภาคประชาสังคม
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  

เป้าหมายและยุทธศาสตร์ด้านระบบสุขภาพและ
การจัดสวัสดิการทางสังคมถ้วนหน้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวคดิส�าคญัในการเสนอหลกัการ คอื สทิธขิัน้พืน้ฐาน ใช้วธิคีดิจากครรภ์มารดาถงึเชงิตะกอนเป็น

ตวัตัง้ในการขบัเคลือ่น โดยเริม่เคลือ่นจากระบบสขุภาพถ้วนหน้าทีพ่ฒันามาเป็นระบบบตัรทองในปัจจบุนั 

และได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการจัดสวัสดิการแบบถ้วนหน้าสามารถลดความเหลื่อมล�้าได้จริง จึงน�ามาสู่การ

เคลื่อนเรื่องรัฐสวัสดิการ-สวัสดิการทางสังคมที่ลดความเหลื่อมล�้าของคนในสังคม 

สถานการณ์ปัญหา 

จากสถานการณ์ความเหลื่อมล�้าด้านรายได้ ณ ปัจจุบันพบว่า ประเทศไทยมีประชากร 22 ล้านครัว

เรอืน จากการส�ารวจเบือ้งต้นในปี 2529 – 2554 พบมคีรวัเรอืนทีร่วยทีส่ดุอยูร้่อยละ 10 และมคีรวัเรอืนที่

จนที่สุดอยู่ร้อยละ 10 หรือประมาณ 2.2 ล้านครัวเรือน และรายได้ครัวเรือนที่รวยที่สุดต่อเดือน ประมาณ 

28,000 บาทในปี 2529 และในปี พ.ศ. 2554 ประมาณ 90,000 บาท ครัวเรือนจนสุด มีรายได้ต่อเดือน

จาก 1,400 เป็น 4,200 บาท เมื่อเทียบระดับรายได้ของครัวเรือนที่จนที่สุดและรวยที่สุดจะห่างกันถึง 

21 เท่าและจะถ่างกว้างออกไปเรื่อยๆ หากไม่มีการสร้างหลักประกันรายได้ที่เหมาะสมกับทุกคนประเทศ

จะไม่สามารถที่จะลดความเหลื่อมล�้าได้ 
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หากดูสัดส่วนรายได้ต่อเดือนของประชากร 

พบว่า คนที่มีรายได้สูงสุดมีเพียง 6.7 แสนคน ส่วน

คนที่มีรายได้ระดับปานกลางหรือต�่ากว่า 18,000 

บาทอยู่ที่ 3ล้านคน ที่เหลือประมาณ 27 ล้านคน 

เป็นกลุ่มคนที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการด�ารงชีวิต

ในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีรายได้ต�่ากว่า 2,644 

บาทกว่า 4.8 ล้านคน จะเห็นว่าส่วนใหญ่เกษตรกร

ร้อยละ 40 อยู่ในกลุ่มรายได้น้อยถึงยากจน ซึ่งเป็น

ความเหลื่อมล�า้ที่หากรัฐไม่จัดการ ก็จะท�าให้ความ

เหลื่อมล�้าถ่างห่างไปเรื่อยๆ แนวคิดเรื่องการจัด

สวสัดกิารพืน้ฐานทีจ่�าเป็นโดยรฐัจดัให้ เป็นส่วนหนึง่

ของการลดความเหลือ่มล�า้ได้ เช่น การจดัสวสัดกิาร

ถ้วนหน้าด้านการรบับรกิารสขุภาพ จากการด�าเนนิ

การของระบบหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าหรอืบตัร

ทองในรอบ 15 ปีที่ผ่านมา พบว่าสามารถป้องกัน

ไม่ให้ประชาชนต้องล้มละลายหรือจนลงทันทีจาก

การเข้ารับการรักษา ซึ่งพบว่ากลุ่มครัวเรือนที่มีค่า 

ใช้จ่ายรักษาพยาบาลเกินร้อยละ 10 มีแนวโน้มลด

ลงต่อเนื่อง โดยกลุ่มคนที่ยากจนที่สุดลดลงจาก 

ร้อยละ 2.8 ในปี 2531 (ก่อนมบีตัรทอง) เหลอืเพยีง

ร้อยละ 0.9 ในปี 2558 ขณะที่กลุ่มคนที่รวยสุดลด

ลงจากร้อยละ 2.9 ในปี 2531 เหลือร้อยละ 1.5 ใน

ปี 2558 

จากตัวอย่างของระบบหลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้าที่เกิดจากหลักการรัฐจัดสวัสดิการถ้วน

หน้าแบบเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข ทุกคนได้รับเท่าเทียม 

น�าไปสู่แนวคิดเรื่องการลดความเหลื่อมล�้าด้านอื่น 

ประกอบกับสังคมไทยได้เข้าสู่สังคมสูงอายุอย่าง 

เต็มตัว

จากตัวเลขพบว่า ประเทศไทยมีคนอายุ 

60 ปีขึ้นไปจ�านวน 10 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 

15 ของจ�านวนประชากร ในจ�านวน 10 ล้านคน 

ร้อยละ 60.3 อยู่ในชนบท ร้อยละ 10 อยู่โดยล�าพัง 

ส่วนใหญ่ยังพึ่งพาตนเองได้ มีจ�านวนร้อยละ 1.5 

ที่อยู ่ในภาวะต้องพึ่งพิง ทั้งอยู ่ในภาวะติดเตียง  

ขณะที่ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ท�าการส�ารวจ 

สภาวะเศรษฐกิจ พ.ศ.2555 พบว่า สัดส่วน

คนจนตามกลุ่มวัยอยู่ที่วัยเด็กอายุต�่ากว่า 15 ปี 

และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ปัจจุบันกลุ่มผู้สูงอายุ 

จึงเป็นกลุ่มประชากรที่ตกอยู่ในภาวะยากจน ที่

ต้องเลี้ยงดูหลานอายุต�่ากว่า15 ปี ด้วย ภาระที่ต้อง 

รับผิดชอบ จึงตกอยู่กับวัยท�างานร้อยละ 15 ซึ่ง

เป็นกลุ่มวัยที่จะต้องพึ่งพิง 

ฉะนัน้จงึพบว่าม ี2 กลุม่ใหญ่ คอื กลุม่คนอายุ 

60 ปีขึ้นไปที่เป็นวัยชรา และกลุ่มคนที่ต�่าลงมาอายุ 

15 ปีทีจ่ะต้องพึง่พงิครอบครวั คนทีร่บัภาระหนกัจงึ

กลายเป็นวัยท�างาน จากข้อมูลพบว่า วัยท�างานนั้น

เมื่อเทียบรายได้ที่ต�่ากว่าครึ่งหนึ่งลงมา ซึ่งเป็นราย

ได้ส่วนใหญ่ของประเทศนั้นจะเห็นสถานการณ์ว่า 

ท�างาน มีเงิน เลี้ยงครอบครัวส�าหรับใช้ชีวิตตัวเอง 

ไม่มีเงินเก็บ และไม่มีหลักประกันที่มั่นคงได้ว่า เมื่อ

มอีายมุากขึน้แล้วหากไม่มใีครดแูลแล้วจะอยูอ่ย่างไร 

จงึท�าให้คนส่วนใหญ่ร้อยละ 50 ของประเทศจะเป็น

แบบนี้ แม้ว่าจะอยู่บริษัท มีเงินเดือนๆละ 15,000 

บาท ใช่ว่าจะมีชีวิตที่ดีในอีก 30 ปีข้างหน้าได้ 

ปัจจุบันรัฐได้มีนโยบายกองทุนการออม

แห่งชาติ หรือ กอช. ซึ่งโดยหลักการคือการให้คน

มีก�าลังทรัพย์มาออมเพื่ออนาคต ซึ่งน่าสนใจที่แต่

ยังมีประเด็นที่ควรค�านึงถึง คือ 1) เรื่องการบริหาร

จัดการ เพราะปัจจุบันด�าเนินการโดยกระทรวง

การคลัง ไม่มีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วม

ออกแบบระบบ 2) อัตราการออมเมื่อเทียบกับเงิน

บ�านาญที่จะได้เมื่ออายุครบ 60 ปียังมีสัดส่วนที่

น้อยมากเทียบเท่าเบี้ยยังชีพในปัจจุบันกรณีที่ออม
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ในอัตราต�่าสุด แต่เป็นทางเลือกของคนจนรายได้

น้อย เพราะไม่มีหลักประกันอื่นให้ได้ซื้อ เนื่องจาก

หลักประกันอื่นๆนั้นมีราคาแพง 

ในขณะที่รัฐน�าเงินภาษีมาจัดการสร้างหลัก

ประกันรายได้ ที่ให้กับราชการที่มีอยู ่ประมาณ 

4 ล้านคน อย่างน้อยข้าราชการบ�านาญจะได้

รับเบี้ยบ�านาญเฉลี่ยต่อเดือน 8,000 กว่าบาทที่

เป็นรายได้ของข้าราชการที่มีเงินเดือนไม่สูงมาก

นัก ส่วนคนในระบบประกันสังคมที่ผู ้ประกันตน

ร่วมสมทบจะได้รับบ�านาญประมาณเดือนละ 

2,900ต่อเดอืนเมือ่อายคุรบ 55 ปี จะเหน็ได้ว่าแม้แต่

การจัดสวัสดิการด้านรายได้รัฐยังเลือกจัด เป็นการ

จัดสวัสดิการแบบกระจุกตัวโดยใช้เงินภาษีของทุก

คนมาจัดให้ และกลายเป็นส่วนหนึ่งของการถ่าง

ความเหลื่อมล�้าที่ฝังรากลึก

ในส่วนของรัฐจัดสวัสดิการชุมชนนั้น แม้ว่า

จะมีรูปแบบ มีผู้ด�าเนินการ แต่ท�าได้น้อย และ

ไม่เป็นจริงในทางปฏิบัติตัวอย่างสวัสดิการชุมชน

ของ พอช. (ข้อมูลจากสถาบันพัฒนาองค์กร

ชุมชน (องค์การมหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน  

พ.ศ. 2558 )มีกองทุนประมาณ 5,964 กองทุน 

สมาชิก 5,585,747 คน เงินกองทุนรวม 6,046.35 

ล้านบาท โดยรัฐสมทบร้อยละ 27 อปท.สมทบ

ร้อยละ 4 และภาคเอกชนอื่นและเงินบริจาคร้อย

ละ 5 ซึ่งปัญหาของกองทุนสวัสดิการชุมชนคือเงิน

กองทุนมุ่งช่วยสมาชิกในปัญหาเฉพาะหน้า และจัด

สวัสดิการได้เพียงบางอย่างเท่านั้น แต่ไม่สามารถที่

จะจัดเป็นบ�านาญ 

 รูปแบบของสวัสดิการสังคม มีหลากหลายรูปแบบ
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ปัญหาและอุปสรรคส�าคัญที่รัฐไทยยังไม่สามารถ

จัดสวัสดิการสังคมได้ประกอบด้วย

1. ปัญหาเชงิหลกัการ:รฐัและคนส่วนใหญ่ยงัมองว่าการจดัสวสัดกิารควรจดัให้เฉพาะคนจนซึง่มรีาก

ความเชื่อดั้งเดิมคือการสงเคราะห์คนจนเท่านั้น ซึ่งเป็นแนวคิดที่ท�าลายศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ แบ่ง

แยกคนจนออกไปให้เป็นเพียงผูรอรับสงเคราะห์ ขาดหลักคิดเรื่องสิทธิพื้นฐานทีทุกคนควรได้รับอย่างเท่า

เทียม ในขณะที่รัฐบาลมีนโยบายการลงทะเบียนคนจน ซึ่งที่ผ่านมาพบปัญหาคือไม่พบคนจนจริงทั้งหมด 

คนจนที่สุดเข้าไม่ถึงระบบลงทะเบียน ปัญหาระบบการตรวจสอบรายได้ของคนที่ลงทะเบียน ในทางการ

เคลื่อนไหวรัฐสวัสดิการ เสนอให้มีการลงทะเบียนทุกคนเพื่อที่จะเห็นรายได้ แล้วรัฐต้องจัดการเชิงระบบ

ว่าจะดูเรื่องระบบภาษีอย่างไร 

2. ความครอบคลุม ที่ผ่านมาเราจะพบว่าทุกรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศมักให้ความส�าคัญกับ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศในแบบทางอ้อม หรือท�าเป็นส่วนๆท�าให้งบประมาณในแต่ละปี

สนบัสนนุไปในทางอ้อมเยอะมาก เช่นการจ่ายเงนิคนจนทีม่าลงทะเบยีนของรฐับาลทีผ่่านมา ซึง่กจ่็ายเพยีง

หนึ่งครั้งเท่านั้น ขาดการคิดระยะยาวที่เป็นสวัสดิการถ้วนหน้า 

3. ปัญหาเชิงคุณภาพ ขาดการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาที่เท่าเทียม ส่งผลให้การศึกษาดี

กระจุกตัวและเป็นส่วนน้อย คนเข้าถึงได้ก็คือคนมีรายได้ ส่วนคนจนก็ต้องจ�าใจเรียนในโรงเรียนตามแต่

คุณภาพของพื้นที่ หรือคุณภาพกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่มีปัญหามาอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องการจัดระบบ

การกู้ การคืนเงินรวมทั้งปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการไม่ดีพอ ความเหลื่อมล�้าระหว่าง

ระบบหลกัประกนัสขุภาพทีย่งัมคีวามต่างทัง้ 3 ระบบ ข้าราชการใช้เงนิรกัษาพยาบาลต่อหวัสงูกว่าทกุคนใน

ประเทศ หรือการจัดบ�านาญที่จัดให้เพียงคนบางกลุ่มแต่ละเลยคนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นต้น

 4. การจัดการงบประมาณ การเงินการคลัง ไม่เพียงพอ ส�าหรับสวัสดิการถ้วนหน้า รัฐจะท�า

อย่างไร 

จากงานวิจัย จากงานวิจัยของ ทีดีอาร์ไอ ดร.สมชัย จิตสุชน คณะการจัดสวัสดิการ พบว่า หาก

รัฐจะขยายการจัดสวัสดิการถ้วนหน้า โดยเฉพาะในเรื่องการจัดบริการสังคม เช่น ด้านการศึกษาถ้วนหน้า 

การจัดสวัสดิการบ�านาญถ้วนหน้า และระบบสุขภาพถ้วนหน้า ข้อเสนอว่ารัฐควรยกเลิกนโยบายหลายๆ

เรือ่ง เช่น การประกนัราคาพชืผล จ�าน�าข้าว เป็นต้น หากรฐัด�าเนนิการตามนีจ้ะใช้งบประมาณจดัสวสัดกิาร

สังคม คิดเป็นสัดส่วน เพียงร้อยละ 10 ของจีดีพี ซึ่งทางสากลถือว่าไม่สูง 
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ข้อเสนอภาคประชาสังคม	

เป้าหมาย  ระบบสุขภาพเป็นมาตรฐานเดียว 

ยุทธศาสตร์

1. จัดสวัสดิการสังคมถ้วนหน้า

สวัสดิการ ก่อนเกิด : เป็นสวัสดิการที่ได้รับ

ผ่านแม่ที่อุ้มท้อง มีการบ�ารุงครรภ์อย่างงถูกต้อง 

ซึ่ง ประกอบด้วยการการดูแลจากบุคลากรทางการ

แพทย์ การได้รับโภชนาการที่ครบถ้วนส�าหรับ

ตนเองและ ส�าหรับทารกในครรภ์ ซึ่งสวัสดิการ

นี้รวมอยู ่แล้วในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วน

หน้า(บัตรทอง) แต่จ�าเป็นต้องมีการพัฒนาและ

ท�าให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมทั่วประเทศ สวัสดิการ

ส�าหรับเด็กและนักเรียน : รัฐช่วยค่าเลี้ยงดูบุตรให้

เด็กไทยทุกคน ในอัตราที่เท่ากับสิทธิ ประโยชน์

ผ่านกองทุนประกันสังคมคือ คนละ 400 บาทต่อ

คนต่อเดือนจนอายุ 6 ปี มีศูนย์เด็กเล็กที่ดูแล เด็ก

ก่อนวัยเรียนทุกคน อย่างทั่วถึงทั้งด้านโภชนาการ 

การพัฒนาสติปัญญา (ไอคิว) และพื้นฐานทาง 

อารมณ์ (อีคิว) รวมทั้งสถานสงเคราะห์เด็กส�าหรับ

ช่วยเหลอืเดก็ทกุคนทีป่ระสบปัญหาทางสงัคม ด้าน

การศึกษาจัด ให้เรียนฟรีเป็นระยะเวลา 15 ปีโดย

เพิ่มค่าครองชีพเพิ่มเติมให้กับครอบครัวนักเรียน

ที่ยากจน (เช่นค่าเดินทางมาโรงเรียน ) เพิ่มระดับ

คุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมกันมากขึ้น คือเปิด

โอกาส การเข้าถึงการศึกษาโดยไม่มีสิ่งกีดกั้น (bar-

rier) นอกจากนี้ยังรวมถึงการปรับปรุงคุณภาพการ

ศึกษาทั้ง ระบบ การศึกษาทางเลือกอื่นๆ (การ

ศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย) และ

การศึกษาที่ ครอบคลุมชนกลุ่มน้อย รวมถึงการ

จัดกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่บริหารจัดการอย่าง

รัดกุมและมีประสิทธิภาพ  สวัสดิการส�าหรับคนวัย

ท�างาน: แรงงานทั้งในและนอกระบบทุกคนควรมี

สวัสดิการที่เท่าเทียมกันโดยรัฐบาลจ่ายเงินสมทบ 

ส่วนสวสัดกิารด้านสขุภาพควรต้องปรบัให้เป็นระบบ

สุขภาพระบบเดียว บริหารจัดการร่วมกัน และจัด

ให้มีสิทธิประโยชน์หลักด้านสุขภาพที่เท่าเทียม 

ส่วนการประกันรายได้รัฐควร ปรับเบี้ยยังชีพราย

เดือน 500-1,000 บาทให้เป็นบ�านาญพื้นฐานโดย

ใช้เส้นความยากจนเป็นตัวตั้งและต้องจัดแบบถ้วน

หน้า โดยระบบบ�านาญเดิมเช่นบ�าเหน็จบ�านาญ

ของข้าราชการ รัฐวิสาหกิจและผู้ประกันตนถือเป็น

ส่วนเพิ่มเติมของกลุ่มคนที่สามารถร่วมสมทบได้รัฐ

ควรต้องจัดให้มีการฝึกฝีมือแรงงานและการจัดหา

งาน ที่ต้องปรับเรื่องประสิทธิผล โดยเสนอให้เพิ่ม  

งบประมาณและปรบัปรงุการบรหิารจดัการให้มกีาร

ฝึกฝีมือแรงงานที่ตรงความต้องการของตลาดและ

ของ แรงงาน  สวัสดิการสวัสดิการส�าหรับผู้สูงอายุ: 

รัฐควรจัดระบบดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง มุ่งเน้น

การจัดการดูแลในชุมชนผ่านระบบชุมชน เช่นหมอ

ครอบครัว อาสาสมัครชุมชน อาจมีมีสถานที่ดูแล

ผู้สูงอายุหรือ Institutional care เข้ามารองรับ 

ผูส้งูอายกุลุม่ทีไ่ม่มคีนดแูลสวสัดกิารส�าหรบัผูพ้กิาร: 

เน้นการจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกใน การใช้ชีวิต

ประจ�าวัน การส่งเสริมการท�างานรวมทั้งมีสถานที่

ดูแลผู้พิการกรณีที่ไม่มีครอบครัวหรือไม่มีผู้ดูแล
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2. ต้องเลิกสวัสดิการเฉพาะกลุ่มบางอย่าง เช่น จ�าน�าข้าว ยางพารา การจ่ายเงินชั่วคราวแบบ 

ประชานิยม ฯลฯ 

3. การปฏิรูปโครงสร้างภาษีรวมทั้งการจัดเก็บภาษทีี่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า 

ภาษมีรดก ภาษหีุน้ และท�าให้เกดิการกระจายรายได้ไปพร้อมกนั การสร้างความยัง่ยนืของระบบสวสัดกิาร

พื้นฐานถ้วนหน้า เช่น การ ขยายฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม

ร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่ การเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม การลดสิทธิประโยชน์ภาษีส�าหรับกิจการที่ได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุน การพิจารณาจัดเก็บภาษีจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของทรัพย์สินและทุน เป็นต้น

4. ปฏิรูปการกระจายรายได้ การกระจายทรัพยากร 

5. การประกันรายได้โดยการจัดระบบบ�านาญแห่งชาติ เน้น

• ก�าหนดระบบบ�านาญแห่งชาติให้เป็นหลักประกันทางรายได้เมื่อสูงวัยให้สามารถด�ารงชีวิต

ได้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วยระบบบ�านาญพื้นฐานโดยเสมอภาค การส่งเสริมการออม

เพื่อบ�านาญ 

• ให้มีคณะกรรมการกลางที่มีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเป็นกลไกในการจัดท�านโยบายและ

แผนพัฒนาระบบบ�านาญแห่งชาติให้เป็นระบบเดียวกัน บูรณาการกฎหมาย และหน่วยงาน

ต่างๆ ที่จัดการเรื่องบ�านาญในปัจจุบัน เพื่อสร้างมาตรฐานในการบริหารจัดการ การก�ากับ 

ดูแล โดยองค์กรก�ากับต้องสร้างความมั่นใจให้ประชาชน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

• ให้รฐัจดัสวสัดกิารบ�านาญพืน้ฐานถ้วนหน้าให้ผูส้งูวยั เพือ่เป็นหลกัประกนัทางรายได้แบบราย

เดือน ในอัตราที่อ้างอิงเส้นความยากจน หรือค่าเฉลี่ยค่าจ้าง

• รัฐสนับสนุนให้ประชาชนมีการออมเพื่อได้รับบ�านาญเมื่อสูงอายุ โดยรัฐร่วมจ่ายสมทบเพื่อ

สร้างแรงจูงใจในการออม และเพื่อให้คนที่มีรายได้น้อย สามารถเข้าสู่การออมได้
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เป้าหมายและยุทธศาสตร์
ระบบเกษตรกรรรมยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร

สถานการณ์ปัญหา
• เกษตรกรกว่า 60% ของประเทศต้องเช่าที่ดินท�ากิน  และอีกจ�านวนมากก�าลังสูญเสีย

ที่ดินเพราะปัญหาหนี้สิน

• เมล็ดพันธุ์ผักและพืชไร่ 90% อยู่ในมือ 4-5 บริษัท

• การผลิตทางการเกษตรบางสาขา เช่น การเลี้ยงไก่อยู่ในมือของกลุ่มทุนขนาดใหญ่

• ผักและผลไม้ปนเปื้อนสารพิษเกินมาตรฐานเฉลี่ยมากกว่า 30-40%

• ระบบค้าปลกีค้าส่งซึง่ส่วนใหญ่เป็นการกระจายอาหารมากกว่า 50% อยูใ่นมอืของบรษิทั

ขนาดใหญ่ 

• คณุภาพชวีติของคนไทยแย่ลง อตัราการตายจากโรคมะเรง็ 74,000 คน/ปี และมแีนวโน้ม

เพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งมีสาเหตุส�าคัญมาจากระบบอาหาร 

• คนไทยได้รบัอาหารไม่เพยีงพอ 7.3% และน�า้หนกัเกนิเพราะระบบอาหารทีไ่ม่สมดลุถงึ 25%



14       	ยุทธศาสตร์สังคมไทยที่ยั่งยืนโดยภาคประชาสังคม
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  

ข้อเสนอภาคประชาสังคม 

 

 วิสัยทัศน์/เป้าหมายที่อยากเห็น
• เกษตรกรมีที่ดินท�ากินเป็นของตนเอง 100%

• คนไทยทุกคนเข้าถึงฐานทรัพยากรอาหารที่หลากหลายตามระบบนิเวศวัฒนธรรม 

เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยไร้สารพิษ 

• 50% ของพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์และเกษตรเชิงนิเวศ

• เพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมไร้สารพิษในเมืองโดยจัดสรรพื้นที่แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย

• ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเกษตรอินทรีย์ของเอเชีย

• ความเหลื่อมล�้าระหว่างภาคเกษตรกับภาคอื่นๆไม่เกิน 2 เท่า

• สารพิษตกค้างในอาหารลดเหลือ 0 %

• ไร้คนอดอยาก เกษตรกรและผู้บริโภคแข็งแรง



เครือข่ายภาคประชาสังคมร่วมขับเคลื่อน
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กรอบยุทธศาสตร์

“ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และการสร้างทางเลือกการพัฒนาที่ยั่งยืน”

1. การสร้างปฏิบัติการในการตรวจสอบกลุ่มทุนผูกขาดหรือการด�าเนินธุรกิจที่ท�าลายและส่งผล 

กระทบต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม หรือท�าลายวิถีความหลากหลายของวัฒนธรรมของท้องถิ่น

2. เกษตรกร ชุมชนท้องถิ่น และผู้ประกอบการรายย่อยต้องสร้างทางเลือกของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ทัง้ในเชงินวตักรรม การสร้างและขยายพืน้ทีต้่นแบบ และการเชือ่มโยงเครอืข่ายเพือ่สร้างความ

เข้มแข็งในการสร้างทางเลือกเองและการต่อรองกับรัฐและกลุ่มทุน

กลไก มาตรการ และปฏิบัติการ

กลไก มาตรการ และปฏบิตักิารส�าคญัซึง่เป็นเครือ่งมอืในการสร้างสยามทีย่ัง่ยนื ต้องประกอบไปด้วย

การขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ตั้งแต่ฐานรากของการผลิต การตลาด รวมทั้งกฎหมาย

และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.จัดตั้งธนาคารที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินและส่งเสริมโฉนดชุมชน

ที่ดินเป็นต้นทุนที่ส�าคัญที่สุดของการท�าเกษตรกรรม ปัจจุบันเกษตรกรที่ต้องเช่าที่ดินท�ากินต้อง

จ่ายค่าเช่าคิดเป็นสัดส่วนสูงประมาณ 30% ของต้นทุนการผลิต การเริ่มต้นท�าการเกษตรเพื่อแข่งขันกับ 

ประเทศอื่นๆในขณะที่ต้นทุนทั้งเรื่องแรงงานและอื่นๆสูงกว่าจะให้เกษตรกรไทยสามารถแข่งขันได้อย่างไร 

การมีที่ดินเป็นของตนเองจะสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรสามารถปรับปรุงผืนดิน พัฒนาที่ดิน สร้างแหล่งน�้า 

และเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปสู่การผลิตที่ยั่งยืน เช่น การปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นที่มีอายุหลายปีได้ 
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ธนาคารที่ดินน่าจะเป็นกลไกการปฏิรูปที่ดินที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดในยุคปัจจุบัน กล่าวคือหาก

ประชาชนทกุคนควรมสีทิธใินการเข้าถงึเงนิกูเ้พือ่มบ้ีานเป็นของตนเองได้ เกษตรกก็รควรจะสามารถเข้าถงึ

เงินกู้เพื่อซื้อที่ดินท�ากินเป็นของตนเองได้เช่นเดียวกัน โดยเปลี่ยนค่าเช่าที่ดินเป็นค่าเช่าซื้อแทน  รัฐบาลใน

อนาคตควรลดการสนบัสนนุราคาสนิค้าเกษตร มาเป็นการน�าเงนิทีใ่ช้จ่ายไปเป็นการสนบัสนนุให้เกษตรกร

มีที่ดินเป็นของตนเองแทน 

ส่วนรูปแบบโฉนดชุมชนก็เป็นรูปแบบการให้อ�านาจการจัดการที่ดินรูปแบบหนึ่งที่ควรส่งเสริม เป็น

หลักประกันว่าที่ดินจะเป็นของเกษตรกรในชุมชนหรือกลุ่มต่อไป หากครอบครัวใดไม่ต้องการยึดอาชีพ

เกษตรกรรมอีก

2. ปรับการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชให้มีเป้าหมายสร้างเกษตรกรนักปรับปรุงพันธุ์ และวิสาหกิจ

เมล็ดพันธุ์

มีฐานคิดอย่างหนึ่งที่ฝังรากในระบบการวิจัยทางการเกษตรและราชการที่เห็นว่าเกษตรกรเป็น

เพียงผู้น�าพันธุ์พืชหรือสัตว์สายพันธุ์ดีที่บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐได้พัฒนาปรับปรุงมาแล้วมาใช้ 

เกษตรกรเป็นเพียง “ผู้บริโภค” ซื้อ หรือรอรับการแจกจ่ายสายพันธุ์พืชและสัตว์

วิธีคิดดังกล่าวมองข้ามศักยภาพของเกษตรกรในการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์พืชซึ่งด�าเนินต่อ

เนือ่งมาตัง้แต่อดตีและปัจจบุนั พนัธุพ์ชืสายพนัธุด์ทีัง้หลายส่วนใหญ่ทีใ่ช้ในปัจจบุนัมาจากมอืของเกษตรกร

เสยีเป็นส่วนใหญ่ ( เช่น ข้าวหอมมะล ิและพนัธุไ์ม้ผลทัง้หลาย) การส่งเสรมิให้เกษตรกรเป็นนกัปรบัปรงุพนัธุ์

ได้เกิดขึ้นแล้ว ดังเช่นขณะนี้มีชาวนานักปรับปรุงพันธุ์กระจายอยู่ในภาคต่างๆ ในจ�านวนที่อาจจะมากกว่า

ในกรมการข้าวเสียอีก  เมื่อเกษตรกรเป็นนักปรับปรุงสายพันธุ์พืชและสัตว์ จะส่งเสริมให้เกิดความหลาก

หลายของสายพันธุ์ ลดต้นทุนการผลิต และสร้างหลักประกันความมั่นคงทางอาหารให้กับเกษตรเองและ

ประเทศชาติโดยส่วนรวม

3. ขยายชลประทานโดยสร้างระบบชลประทานในไร่นาแทนการสร้างโครงการชลประทาน 

ขนาดใหญ่

แต่ละปีรัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีละนับแสนล้านบาท (ไม่นับ

งบประมาณสนับสนุนราคาสินค้าเกษตร) โดยประมาณครึ่งหนึ่งเกี่ยวกับชลประทาน แต่จนถึงบัดนี้พื้นที่

เกษตรกรรมของประเทศมีเพียง 20-25% เท่านั้นที่มีชลประทาน น้อยกว่าเพื่อนบ้านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ หรือแม้กระทั่งเวียดนาม
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การมีชลประทานจะสามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้มากกว่า 30% ทั้งนี้ไม่นับการเพิ่มทางเลือกในการ

ผลติทางการเกษตร หรอืการกระจายแบบแผนการผลติไปสูร่ปูแบบอืน่ๆทีห่ลากหลาย (นายโฆสติ ป้ันเป่ียม

รษัฏ์ อดตีรองนายกฯและรฐัมนตรฯีหลายสมยั กล่าวไว้ครัง้หนึง่ว่าระบบชลประทานขนาดใหญ่ทีอ่อกแบบ

ไว้ส�าหรับการท�านาข้าวกลายเป็นอุปสรรคเมื่อนโยบายของรัฐต้องการกระจายการผลิตให้หลากหลายใน

พื้นที่ชลประทาน)

ระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพมากกว่าจากการศึกษาของธนาคารโลก คือการสร้างสระเก็บน�้า

ในไร่นา ระบบแบบนี้ลงทุนถูกกว่า ซ่อมแซมดูแลได้โดยเกษตรกรเอง ที่ส�าคัญตัวแหล่งน�้าจะเป็นแหล่งการ

ผลิตไปในตัว เช่น การเลี้ยงปลาและสัตว์น�้าไปพร้อมกันได้ด้วย

4. ปฏิรูประบบสินเชื่อเพื่อสร้างความเป็นธรรมและก�าหนดให้มีกรีนเครดิตอย่างน้อย 25%

ปัจจบุนัรฐับาลมรีะบบสนิเชือ่ทีเ่อือ้อ�านวยประโยชน์ต่อการผลติขนาดใหญ่และการผลติเชงิเดีย่วเพือ่

ป้อนอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และน�้าตาล เช่น ในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ในพื้นที่ส่งเสริมการปลูกข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์แทนนาข้าวหรอือ้อย แต่กลับเกบ็ดอกเบี้ยสูงส�าหรับเกษตรกรที่ท�าเกษตรอินทรยี์หรือเกษตรราย

ย่อยทั่วไป

ในทางตรงกนัข้าม ควรสร้างแรงจงูใจให้กบัเกษตรกรทีท่�าการเกษตรเชงินเิวศโดยปราศจากดอกเบีย้ 

ทัง้นีเ้นือ่งจากการผลติดงักล่าวสร้างความยัง่ยนื ลดปัญหาสิง่แวดล้อม สขุภาพ และไม่ต้องน�าเข้าปัจจยัการ

ผลิตประเภทปุ๋ยและสารเคมีจากนอกประเทศ

5. ยกเครือ่งกฎหมายสารเคมกี�าจดัศตัรพูชืโดยให้ประชาชนมส่ีวนร่วมและหลกัป้องกนัเอาไว้ก่อน

ประเทศไทยมกีฎหมายสารเคมกี�าจดัศตัรพูชืทีเ่อือ้อ�านวยประโยชน์ให้กบัอตุสาหกรรมสารพษิ การ

ยกเลิกการใช้สารเคมีที่หลายประเทศเลิกใช้แล้วกลับด�าเนินไปอย่างเชื่องช้า ตัวอย่างเช่น สารคาร์โบฟูราน 

(ฟูราดาน) เมโทมิล ฯลฯ ที่หลายประเทศทั่วโลกห้ามใช้แล้วแม้กระทั่งเพื่อนบ้านแต่ประเทศไทยยังไม่

ประกาศแบน เนื่องจากการมีตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์อยู่ในคณะกรรมการวัตถุอันตราย และอ�านาจใน

การแบนสารเคมีที่เป็นพิษภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมกลับอยู่ในมือของกระทรวงอุตสาหกรรมและ 

กระทรวงเกษตรฯ

ในบรรดาสารเคมกี�าจดัศตัรพูชื 400 กว่าชนดิทีป่ระเทศไทยน�าเข้านัน้ประมาณ 1 ใน 3 เป็นสารเคมี

ประเภทที่เป็นอันตรายร้ายแรง กล่าวคือ มีพิษสูง หรือก่อมะเร็ง ก่อกลายพันธุ์ หรือมีพิษภัยต่อสมองและ

ประสาท หรือรวมกัน สารเหล่านี้ควรทยอยห้ามใช้เพื่อสุขภาพที่ดีของเกษตรกรและผู้บริโภค
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การยกร่างกฎหมายสารเคมกี�าจดัศตัรพูชืโดยน�าหลกัป้องกนัเอาไว้ก่อน แยกอ�านาจในการแบนสาร

เคมมีาอยูใ่นมอืของผูเ้ชีย่วชาญด้านสขุภาพและสิง่แวดล้อมทีไ่ม่มผีลประโยชน์ทบัซ้อน และให้ภาคประชาชน

และผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมก�ากับกฎหมายจะสามารถท�าให้เกิดการปฏิรูปการจัดการสารเคมีได้อย่าง

แท้จริง

6. พัฒนานวัตกรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพโดยเน้นยกระดับความสามารถของ

วิสาหกิจท้องถิ่นเกี่ยวกับอาหารและยา

จดุแขง็ทีแ่ท้จรงิของประเทศคอืความหลากหลายทางชวีภาพและภมูปัิญญาท้องถิน่ แต่การส่งเสรมิ

การลงทนุและนโยบายเศรษฐกจิของรฐับาลกลบัไปพึง่พาการลงทนุในอตุสาหกรรมอืน่ๆจากกลุม่ทนุขนาด

ใหญ่ ทั้งจากต่างประเทศและกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่ในประเทศ

ประเทศไทยไม่ควรพึง่พารายได้จากการผลติพชืเชงิเดีย่วทีม่รีาคาถกูเพือ่ส่งออกอกีต่อไป แต่ให้ความ

ส�าคัญกับการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุน

วิสาหกิจชุมชน และท้องถิ่นทั้งในด้านเกษตร อาหาร และยารักษาโรค

มีข้าวพื้นบ้านมากมายที่มีโฟเลท วิตามินอี สูง มีสมุนไพรเช่น ใบกระท่อมซึ่งมีฤทธิ์ระงับปวดดีกว่า

มอร์ฟีนทีใ่ช้ในทางการแพทย์ปัจจบุนัมากกว่า 17 เท่า ฯลฯ แต่นโยบายของเรากลบัไม่ได้ส่งเสรมิให้เกดิการ

ใช้ประโยชน์และต่อยอดความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ควรส่งเสริมให้เกิดวิสาหกิจท้องถิ่นหรือผู้ประกอบการรายเล็กๆ และปรับทิศทางการวิจัยของ

ประเทศให้มาสนับสนุนเกษตรกรราย่อย ผู้ประกอบการรายย่อยแทน แทนที่จะมุ่งวิจัยเพื่อตีพิมพ์งานวิจัย

แล้วถูกน�าไปใช้ประโยชน์โดยคนในประเทศไม่ได้ประโยชน์ดังที่เป็นอยู่

7. ขยายตลาดท้องถิ่นและตลาดทางเลือกให้มีบทบาทหลักในระบบกระจายอาหาร

ร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่ และโมเดิร์นเทรดรูปแบบอื่นๆ ได้กลายมาเป็นระบบกระจายอาหารอย่าง

เต็มตัว มีสินค้าอาหารอยู่ในระบบนี้ตั้งแต่ 70-85% ปิดกั้นเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยที่จะน�า

สินค้าและผลิตภัณฑ์ตนเองเข้ามาสู่ผู้บริโภค ค�าถามเกี่ยวกับความเป็นธรรมทางการค้า ความหลากหลาย

ของสินค้า และผลกระทบต่อสุขภาพ/สิ่งแวดล้อม ของระบบการค้าเช่นนี้นับวันจะเพิ่มมากขึ้นๆ

ยุทธศาสตร์การสร้างตลาดท้องถิ่นและตลาดทางเลือกรูปแบบต่างๆ มีความส�าคัญยิ่งขึ้นทุกทีและ

ต้องท�าคู่ขนานกับการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตไปสู่การผลิตที่ยั่งยืน
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8. ปรับพ.ร.บ.แข่งขันทางการค้าให้ประชาชนมาร่วมก�ากับขจัดการทับซ้อนผลประโยชน์

พ.ร.บ.แข่งขนัทางการค้าของประเทศไทยซึง่ก�ากบัดแูลโดยระบบราชการและปล่อยให้กลุม่ทนุเข้ามา

มอีทิธพิลได้พสิจูน์แล้วว่าล้มเหลวอย่างสิน้เชงิในการสร้างความเป็นทางการค้าและส่งเสรมิให้มกีารแข่งขนั 

เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศ

ต้องแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ โดยต้องก�าหนดให้กิจการที่ครอบครองตลาดเกิน 30% ถือว่ามีอ�านาจ

เหนือตลาด และจัดการไม่ให้เกิดการผูกขาดที่ผู้ประกอบการรายเดียวควบคุมทั้งปัจจัยการผลิต การผลิต 

และการกระจายสนิค้าแล้วเล่นค�าว่าไม่ใช่ “การผกูขาด” แต่เป็น “การด�าเนนิธรุกจิอย่างครบวงจร” ให้เข้า

มาอยู่ภายใต้กฎหมาย ไม่เช่นนั้นแล้วเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยจะสูญพันธุ์ไปในไม่ช้า 

บทสรุป

การสร้างการเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มที่ปฏิบัติการที่เป็นจริงในด้านต่างๆมาเชื่อมโยงกัน เช่น ในปลาย

ด้านหนึ่งเป็นการสร้างพื้นที่เกษตรกรรมที่ยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อย เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย ในปลาย

อกีด้านหนึง่ต้องมกีารรวมตวักนัของผูบ้รโิภคและประชาชนทัว่ไปเพือ่ร่วมกนัรณรงค์หรอืมปีฏบิตักิารในการ

ต่อรองกบักลุม่ทนุหรอืกจิการต่างๆ ไปจนถงึการเชือ่มร้อยพลงัของทัง้เกษตรกรและผูบ้รโิภคซึง่เป็นกลุม่คน

กลุ่มใหญ่ที่สุดในห่วงโซ่ระบบอาหารเพื่อท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
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เป้าหมายและยุทธศาสตร์
การจัดการทรัพยากรน�้าอย่างยั่งยืน

สถานการณ์ปัญหา แนวโน้มนโยบายและทิศทางการพัฒนาทรัพยากรน�้า

ประเทศไทยมีพื้นที่รวม  132 ล้านไร่ พื้นที่เกษตร 150 ล้านไร่ มีพื้นที่ชลประทานเพียง 40 ล้านไร่ 

หน่วยงานรัฐอยากท�าให้พื้นที่เป็น 60 ล้านไร่ ต้องผันน�้าข้ามลุ่มน�้า และต้องแย่งน�้าจากลุ่มน�้าหนึ่งไปให้อีก

ลุ่มน�้าหนึ่ง วิสัยทัศน์ของรัฐไปอีกแบบหนึ่ง มองน�า้เป็นน�้า มองการผันน�้า เพื่อป้อนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

อย่างเดียว ต้องหาแหล่งน�้าและหาโครงการเข้าไป 

ยุทธศาสตร์น�้าปี 2537 ซึ่งเป็นระยะเวลา

กว่า 20 ปี ใช้งบประมาณเป็นแสนล้าน แต่เป็น

งบตามโครงการที่มีหน่วยงานมารวมกัน ไม่ได้

วางยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายร่วมไว้ ยุทธศาสตร์

การจัดการที่ผ ่านมานั้น เป็นลักษณะของการ

มีน�้าให้เพียงพอ และรวมโครงการต่างๆเข้าไป  

ทัง้โครงการขนาดเลก็ ขนาดใหญ่ และมทีัง้โครงการ

ขุดลอก ซึ่งเป็นโครงการที่มีปัญหามาก ส่วนหนึ่งไป

ท�าลายระบบนิเวศน์ และไปท�าลายอนุสัญญาความ

หลากหลายทางชีวภาพด้วย ทั้งพรรณพืช สัตว์น�า้ 

ทุกอย่างท�าลายหมด และสุดท้ายตลิ่งพัง

ในแต่ละปีที่รัฐท�าแผนนั้น มีเพียงการ

วางแผนว่าจะสร้างเขื่อนกี่เขื่อน ฝายกี่ตัว ขุดลอก

แม่น�้าอะไรบ้าง น�้าท่วมแก้ไขปัญหาตรงนั้น น�้าไม่มี

จะแก้ไขปัญหาตรงไหน 

ณ ปัจจุบันมองว่า ประเทศไทยเรานั้นอยู่ใน

ระดับรายได้ปานกลาง แต่สิ่งที่รัฐต้องท�าอย่างมาก

คือ ท�าอย่างไรถึงจะท�าให้เศรษฐกิจของเราเติบโต  

สิ่งที่รัฐท�าได้แบบด่วนๆ คือ การลงทุน ไม่ว่าจะ

เป็นการจัดการในเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษ การ

สร้างนวัตกรรมพัฒนาระบบผลผลิตต่างๆ เพราะ

ปัญหาคอขวดของประเทศไทย คอื ขนาดนวตักรรม

ในทุกๆเซ็คเตอร์  แผนพัฒนาและแผนการบริหาร

จัดการทรัพยากรน�้าจึงมุ่งตอบสนองต่อ  1) ระบบ

ทนุใหญ่ๆจะดงึดดูทรพัยากรอย่างมหาศาล ไม่ว่าดนิ 

แหล่งน�้า ฉะนั้น ระบบน�้า ระบบทรัพยากรทั้งหมด

จะต้องมุ่งไปตอบสนองของสิ่งเหล่านี้ 2) การสร้าง

ระบบการเกษตรแบบฟาร์มขนาดใหญ่และเป็น 

ผู้ประกอบการรายใหญ่   รัฐเห็นว่าไทยก�าลังเข้าสู่

สังคมสูงวัย และจะมีปัญหาด้านการขาดแรงงาน

การพัฒนาแหล ่ งน�้ าที่ ใช ้ งบประมาณ

มหาศาลในห้วงเวลา 50 ปีที่ผ่านมา จึงวนเวียน

อยู่ที่การขุดลอกแม่น�้าล�าห้วย การท�าคันดินและ

ถนนเลยีบแม่น�า้ล�าคลอง การสร้างเขือ่น อ่างเกบ็น�า้ 

คลอง ฝาย ประตูน�้า และมุ่งไปสู่การผันน�้าข้ามลุ่ม

น�้าในอนาคต เพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมือง 

การพัฒนาอุตสาหกรรม และเกษตรอุตสาหกรรม 

รวมถึงน�้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าดังเช่นกรณีการ

ผลักดันให้มีการสร้างเขื่อนในแม่น�้าโขง และแม่น�้า 

สาละวินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ สิ่งที่เกิดขึ้น

ทั้งหมดอยู่ภายใต้การจัดการของกลุ่มคนเพียงหยิบ

มือที่ดูเหมือนว่าได้กลายเป็นเจ้าของน�้าทั้งประเทศ
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ไปแล้ว ได้แก่ กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลติฯ 

และกรมทรัพยากรน�้า 

แต่ทั้งหมดมักจะไม่รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิด

ภาวะวิกฤตขึ้น เช่น เมื่อยามใดที่เกิดภัยแล้งน�้า

ในเขื่อนไม่พอก็อ้างว่าฝนตกน้อย เขื่อนไม่มีน�า้พอ

ส�าหรับทั้งปั่นไฟ เกษตรกร เมือง และอุตสาหกรรม

ดังนั้น กลุ่มคนที่ถูกบังคับให้เสียสละชั่วนา

ตาปีก็คือกลุ ่มที่มีอ�านาจต่อรองน้อยที่สุดนั่นคือ

ชาวนา ในกรณีภาคกลางและภาคตะวันออกจะ

ชัดเจนมาก จะมีการประกาศงดการปล่อยน�้าและ

ให้เกษตรกรงดท�านาปรังอยู่เสมอ เพื่อรักษาน�้าไว้

ให้เมืองและอุตสาหกรรม รวมทั้งปั่นไฟ ในภาค

ตะวนัออกอ่างเกบ็น�า้ใหญ่ๆ จะถกูจดัการโดยบรษิทั

เอกชนที่จ่ายสัมปทานให้กับรัฐและส่งน�้าไปขายต่อ

เอาก�าไร และลูกค้าที่มีก�าลังจ่ายได้ก็ไม่พ้นเมือง

และอตุสาหกรรม น�า้จงึแทบไม่เหลอืมาถงึเกษตรกร

ชาวไร่ชาวสวน แม้ในภาวะน�้าท่วม พื้นที่ซึ่งต้อง

รักษาเอาไว้ไม่ให้ประสบภัยก็คือ เมือง แหล่งการ

ค้า และอุตสาหกรรม การท�าให้เมืองปลอดภัยคือ

การสร้างท�านบ การท�าพนงักัน้น�า้รมิตลิง่แม่น�า้ การ

สร้างทางเบนน�า้ออกไปให้พ้นเมอืง การปิดประตนู�้า

ไม่ให้น�า้ไหลเข้าคลองมาในเมอืง การตัง้สถานสีบูน�า้

ออกจากเมือง และเมื่อเมืองปลอดภัย เรากลับพบ

ว่าผูท้ีจ่มอยูใ่ต้บาดาลกค็อืเกษตรกร ชาวชนบทและ

พื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่นอกเมืองนั่นเอง        

หากการจัดการน�้ายังเป็นเช่นทุกวันนี้ ใน

อนาคตกค็งไม่มใีครท�าอาชพีเกษตรกรรม เพราะต้อง

ถกูบงัคบัให้เสยีสละตลอดเวลา ทัง้ยงัมคีวามเสีย่งสงู 

(ทั้งจากน�้าท่วม ฝนแล้ง และราคาตกต�่า) ชาวนามี

อ�านาจต่อรองน้อย เช่น กรณีชาวบ้านรอบพื้นที่

หนองหานกุมภวาปี จ.อุดรธานี หนึ่งในโครงการ 

โขง ชี มูล ที่ล้มเหลว เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่สูบน�้า

ออกจากพื้นที่น�้าท่วมขังเข้าไปยังอ่างเก็บน�้า และ

เปิดประตูระบายน�้าจากอ่างลงสู่แม่น�้าใหญ่ เพราะ

น�า้ท่วมนาเสยีหาย หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกจ็ะอ้างว่า 

ไม่มงีบประมาณส�าหรบัจ่ายค่าสบูน�า้ และเปิดประตู

น�้าไม่ได้ ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาใน

กรุงเทพฯ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นซ�้าซากมานับ 10 ปี 

ตั้งแต่โครงการนี้ด�าเนินการมา 

การจัดการน�้าแบบผูกขาด รวมศูนย์ และ

ความถือดีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน�้า เป็น

ตวัการส�าคญัในการท�าลายระบบนเิวศลุม่น�า้ ท�าลาย

วิถีชีวิต วิถีการผลิต และภูมิปัญญาของประชาชน 

การก้าวไปข้างหน้าโดยโครงสร้างเหล่านี้ยังด�ารง

อยู่ ไม่สามารถน�าไปสู่การสร้างความเป็นธรรม

และการลดความเหลื่อมล�า้ ลดอ�านาจรัฐ และเพิ่ม

อ�านาจประชาชนให้เป็นจรงิได้ ขณะทีแ่นวคดิการก

ระจายอ�านาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ยัง

ไม่สามารถเป็นความหวังได้มากนัก เพราะยังถูก

ครอบง�าจากรัฐผ่านกระทรวงมหาดไทย รวมถึง

แนวคิด องค์ความรู้ในการจัดการก็ยังปฏิบัติตาม

แบบส่วนราชการ โครงสร้างการจัดการและอ�านาจ

ในการสร้างนโยบายตามทีเ่ป็นอยูม่แีต่จะเป็นเครือ่ง

มอืในการฉ้อฉลให้นกัการเมอืงและข้าราชการน�างบ

ประมาณไปใช้ปู้ยี้ปู้ย�าผ่านโครงการน้อยใหญ่และ

สร้างความป่นปี้ให้กับแหล่งน�้าและสร้างความทุกข์

ยากของประชาชนมากขึ้น 

ด้านกลไกการจัดการน�้ าของประเทศ 

ปัจจุบันมีการช่วงชิงบทบาทกันเองระหว่างหน่วย

งานที่รับผิดชอบนโยบายในการจัดการน�้า ระหว่าง



เครือข่ายภาคประชาสังคมร่วมขับเคลื่อน
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กรมชลประทาน กรมทรพัยากรน�า้ ซึง่ทัง้สองหน่วยงานเน้นทีน่โยบายการจดัการน�า้ขนาดใหญ่ ไม่ให้ความ

ส�าคญัและกดีกนับทบาทหน่วยงานทีส่นบัสนนุทางเลอืกการจดัการน�้าขนาดเลก็ระดบัไร่นา-ระดบัชมุชนท้อง

ถิน่ เช่น กรมพฒันาทีด่นิ สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน�้าและการเกษตร เป็นต้น สถานการณ์นีเ้หมาะสมที่

เราควรจะได้รบัทราบจากหน่วยงานรฐัเกีย่วกบัข้อมลูข่าวสาร เกีย่วเนือ่งกบัวธิคีดิ กระบวนการและเงือ่นไข

ส�าคัญเกี่ยวกับกระบวนการและกลไกการจัดการน�้าของประเทศ เพื่อสร้างช่องทางที่จะสร้างความโปร่งใส 

การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐด้านนี้อย่างจริงจัง

ข้อเสนอภาคประชาสังคม

วิสัยทัศน ์
การเข้าถึง หรือการมีน�้าที่พอเพียงส�าหรับทุกคน ทุกกลุ่ม ความเท่าเทียมกัน การจัดสรรน�้า 

ที่เป็นธรรม “การมีน�้าเพียงพอ ปลอดภัยส�าหรับทุกชีวิต และทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้อย่าง 

เท่าเทียมกัน”  

ภายใต้แนวคิด

1. มองน�้าในหลายมิติ มองเรื่องการจัดการเชิงซ้อน มิติภูมิศาสตร์ มิติเชิงระบบนิเวศน์  มิติด้าน

สิทธิ มิติทางวัฒนธรรม และมิติด้านเศรษฐกิจ (ไม่ใช่มองมิติเศรษฐกิจด้านเดียว)  

2. แนวคิดการพัฒนาแบบองค์รวม คือ ต้องวางแผนการจัดการร่วมกับเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ

ทรัพยากรน�้า เช่น ระบบการผลิต-ระบบการเกษตร การจัดการพลังงานหมุนเวียน การจัดการ

ทรัพยากรลุ่มน�้าชายฝั่ง การจัดการที่ดิน การจัดการพื้นที่ริมฝั่งและระบบนิเวศน์ริมฝั่งน�้า เช่น 

ป่าบุ่งป่าทาม ป่าพรุ ฯลฯ การมองในมิติการจัดการร่วม เน้นการกระจายอ�านาจ และการวาง

ทศิทางการพฒันาลุม่น�า้ทีจ่ะท�าให้มกีารบรหิารจดัการแบบการวางโซนนิง่ การวางผงัเมอืง หรอื

การจัดการทรัพยากรตั้งแต่ระดับลุ่มน�้าย่อย จนถึงระดับลุ่มน�้าใหญ่ และแนวคิด “การจัดการ

ร่วม” Co-management และ“ระบบสิทธิเชิงช้อน” 
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เป้าหมาย 
• มีทรัพยากรน�้าเพียงพอและปลอดภัยจากสารเคมีในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 
• ปฎริปูกฎหมายและกลไกจดัการน�า้การจดัสรรทรพัยากรน�า้เพือ่สนบัสนนุระบบเกษตรรายย่อย 

เกษตรยั่งยืน เกษตรปลอดสารเคมี  และสนับสนุนเศรษฐกิจรายย่อยของท้องถิ่น ไม่ใช่เอาไป
หนุนภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

• การพัฒนาศักยภาพในการจัดการน�้า การพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรผู้ใช้น�้าในการพัฒนาการ
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับระบบนิเวศน์ในพื้นที่ลุ่มน�้านั้นๆ  แทนการสร้างเขื่อนและโครงการ
ผันน�้าขนาดใหญ่

• กลไกในการจัดการหรือจัดท�าแผนการบริหารจัดการน�า้ เป็น“กลไกการจัดการร่วม” ที่ค�านึง
ถึงระบบนิเวศวัฒนธรรม และบริบทการจัดการในระดับลุ่มน�้าย่อย และระดับพื้นที่เป็นตัวตั้งที่
มีองค์ประกอบของคนในพื้นที่มีส่วนร่วม 

• ชุมชนเข้มแข็งมีระบบการจัดการน�้าของตนเอง มีระบบข้อมูลเพื่อวางแผนการจัดการน�้า

ข้อเสนอยุทธศาสตร์
• “การจดัการร่วม” การจดัการน�า้ภาคประชาชนมส่ีวนร่วม มกีลไก มกีารจดัตัง้คณะกรรมการ

ลุม่น�า้ย่อยลุม่น�า้ย่อยใน  25 ลุม่น�า้ จะต้องมคีณะกรรมการระดบัลุม่น�า้ใหญ่ และในระดบัลุม่น�า้
ย่อย(สาขา) จะต้องมีองค์ประกอบของภาคประชาชน ที่มาจากการคัดเลือกกันเอง ขึ้นมาเชื่อม
กับคณะกรรมการลุ่มน�้าใหญ่ และคณะกรรมการระดับชาติต้องมีภาคประชาชนเข้าไปอยู่ด้วย 
เน้นระบบการจัดการลุ่มน�้าย่อย ลุ่มน�้าสาขา มียุทธศาสตร์ร่วมที่เชื่อมตั้งแต่ลุ่มน�้าสาขาขึ้นไปสู่
ลุ่มน�้าใหญ่  โดยเน้นระบบการพึ่งพาตัวเอง ให้พึ่งพาท้องถิ่นได้ 

• ทิศทางการพัฒนาแบบบูรณาการ ทั้งการจัดการเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหาร  พื้นที่ 
คน  ทรัพยากร การกระจายอ�านาจ มีการจัดท�าฐานข้อมูลทรัพยากรลุ่มน�า้ร่วมกับประชาชน  
เพื่อวางแผนการจัดการลุ่มน�้า เน้นการจัดสรรอ�านาจในการจัดการน�้าอย่างเพียงพอ ทั้ง
การเกษตร บรโิภค การท่องเทีย่ว เพือ่น�ามาสูก่ารพฒันาแผนการจดัการน�้าในระดบัพืน้ทีลุ่ม่น�้า 
จ�าเป็นต้องสร้างศกัยภาพของหน่วยงานต่างๆ ทีเ่หน็การจดัการ และมองการจดัการทัง้องค์รวม 
เชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาของลุ่มน�้านั้น แล้วไปเชื่อมกับแผนพัฒนาจังหวัด 

• การพึ่งตนเองระดับชุมชนและท้องถิ่น  ยุติการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ และการขุดลอกล�าน�้า  
สนับสนุนให้ชุมชนมีระบบกักเก็บน�้าใช้ มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการน�า้ที่
เหมาะสมกับระบบนิเวศน์ลุ่มน�้านั้นๆ ที่ไม่ท�าลายความหลากหลายทางธรรมชาติ 

• ยทุธศาสตร์เชงิพืน้ที ่ มกีารเชือ่มโยงกบัการวางผงัเมอืง(การจดัโซนนิง่)  การทีจ่ะวางทศิทางของ

การจัดการลุ่มน�้า  การวางทิศทางของหลายส่วนร่วมกัน ซึ่งจะท�าให้เห็นล่วงหน้าว่า อีก 20 ปี  

30 ปีข้างหน้าจะท�าให้เหน็ระบบการจดัการว่า พืน้ทีน่ีเ้ป็นพืน้ทีก่ารเกษตรเพือ่สร้างความมัน่คง
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ทางด้านอาหาร พื้นที่การจัดการป่า และสัมพันธ์ทุกส่วนทางเศรษฐกิจ เช่น เขตพื้นที่เพื่อท่อง

เทีย่ว เขตพืน้ทีเ่พือ่อตุสาหกรรม ว่าจะจดัการแบบไหน ทัง้การจดัการน�้าท่วม การไปหนนุเสรมิ

การจัดการน�้าที่สอดคล้องกับระบบนิเวศและเป้าหมายเชิงเศรษฐกิจ

• การจัดการข้อมูลและความรู้เพื่อออกแบบการจัดการน�้า สร้างความตระหนักของแต่ละภูมิ

นิเวศ แต่ละลุ่มน�้า เพื่อให้เกิดการตระหนักและขับเคลื่อนเสนอในทางนโยบาย สนับสนุนให้

ชมุชนและท้องถิน่มรีะบบฐานข้อมลูของตนเองทีไ่ม่ต้องรอรฐั  จ�าเป็นต้องมคีวามรูใ้นการจดัการ

ของพื้นที่ เพื่อน�าไปสู่การตัดสินใจ ในการจัดท�านโยบายไม่ใช่เป็นข้อมูลของแต่ละหน่วยงานที่

เข้าไปเกี่ยวข้องของลุ่มน�้านั้น 

• มาตรการทางกฎหมายในการจดัการน�้าเสยี น�า้ทิง้จากระบบอตุสาหกรรม  การท�า EIA / HIA 

การออกกฎหมายเกบ็ค่าน�า้เสยีจากอตุสาหกรรม การโซนนิง่ทีส่อดคล้องกบัระบบนเิวศน์ลุม่น�า้

   

 ข้อเสนอด้านนโยบายการจัดการน�้า 

“เน้นการจัดการน�้าขนาดเล็ก ชุมชนมีส่วนร่วม เป็นธรรมและเท่าเทียม”  

1. รัฐควรมีนโยบายสนับสนุนการจัดการแหล่งน�้าขนาดเล็ก  ที่เหมาะสมต่อระบบการเกษตร 

ภูมิปัญญาและศักยภาพด้านการผลิตของชุมชน ยกตัวอย่างเช่น กรณีพื้นที่ภาคอีสานมีความเหมาะสมต่อ

การจัดการน�้าในไร่นาขนาดเล็กเช่น การขุดบ่อน�้าในไร่นา เป็นต้น 

2. ปฏิรูประบบการจัดการน�้าจากการจัดท�าแผนบริหารจัดการลุ่มน�้า  25 ลุ่ม เป็นการจัดท�า “แผน

ยุทธศาสตร์พัฒนาลุ่มน�้าของประเทศ” ให้สอดคล้องกับบริบททางภูมิศาสตร์ ประว้ติศาสตร์ วัฒนธรรม

ชุมชนท้องถิ่น ระบบนิเวศที่เหมาะสมและเน้นความหลากหลายในแต่ละพื้นที่ลุ่มน�้าของประเทศ   

3. ต้องมีนโยบายและกฎหมายคุ้มครองพื้นที่ลุ่มน�้า พื้นที่ชุ่มน�้า เช่น ป่าบุ่งป่าทาม บึง หนอง แม่น�้า 

และล�าห้วย และทางระบายน�้าหลากที่เป็นพื้นที่เชื่อมต่อส�าคัญในโครงข่ายระบบนิเวศลุ่มน�้า ไม่ให้ถูก

เปลี่ยนแปลงสภาพจากการพัฒนาแหล่งน�้า การสร้างเขื่อน ประตูน�้า คันดิน และป้องกันไม่ให้มีการบุกรุก 

ท�าลาย และยดึพืน้ทีเ่พือ่ประโยชน์ส่วนบคุคล โดยปล่อยให้พืน้ทีเ่หล่านีไ้ด้ท�าหน้าทีท่างระบบนเิวศให้ดทีีส่ดุ 

และมีมาตรการตามกฎหมายที่เอื้อต่อการจัดการอย่างเป็นรูปธรรม และมีผลต่อการปฏิบัติ เช่น ประกาศ

เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เป็นเขตอนุรักษ์ตามกฎหมาย รวมถึงส่งเสริมการจัดการโดยชุมชนท้องถิ่น 

ทีม่เีป้าหมายเพือ่การอนรุกัษ์ ฟ้ืนฟ ูและใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยนื เพือ่ด�ารงรกัษาไว้ซึง่ความสมดลุของระบบ

นิเวศและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

4. รัฐควรทบทวนโครงการพัฒนาแหล่งน�้าขนาดใหญ่ที่จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพของชุมชน และปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นในการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล รวมทั้งให้

ด�าเนินการให้มีความเป็นธรรม โปร่งใส และมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ก�าหนดให้โครงการ
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ขนาดใหญ่ เช่น การพัฒนาแหล่งน�้า การสร้างระบบโครงข่ายน�้า (Water grid)  โครงการพลังงานไฟฟ้า 

(Power Grid) โครงการขุดคลองลัดในลุ่มน�้าภาคกลาง โครงการและแผนพัฒนาในระดับภูมิภาคและ

ระหว่างประเทศในลุม่น�้าโขง ต้องมกีารประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดล้อมและสขุภาพตามรฐัธรรมนญู รวม

ถงึจดัให้มกีระบวนการพจิารณาทางเลอืกอย่างรอบด้านโดยใช้กลไกการประเมนิสิง่แวดล้อมเชงิยทุธศาสตร์ 

(Strategy Environment Assessment: SEA)   

5. ให้โครงการผันน�้าข้ามลุ่มน�้า  การขุดคลองลัด การปิดกั้นปากแม่น�้า การสร้างสิ่งก่อสร้างขวาง

ทางน�้า การปรับปรุงเปลี่ยนสภาพล�าน�้าที่ท�าลายสภาพนิเวศดั้งเดิมของแหล่งน�้า เป็นโครงการรุนแรงตาม

มาตรา 67 วรรค 2 

6. จัดท�านโยบายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาองค์กรชุมชน เพื่อการส่งเสริม

ศักยภาพในการวางแผนการจัดการน�า้ในระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนที่แท้

จริงและไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชน 

ข้อเสนอต่อการปรับปรุงโครงการพัฒนาแหล่งน�้าที่ผ่านมา 

1. ศึกษา ส�ารวจ ทบทวนประเมินผลโครงการที่เกิดขึ้นแล้ว ด้วยกระบวนการทางวิชาการและการ

มีส่วนร่วมของชุมชน – ผู้มีส่วนได้เสีย ในด้านประสิทธิภาพ ประโยชน์และผลกระทบ การจัดสรรอย่าง

เป็นธรรม

2. การปรับปรุง ฟื้นฟูและรื้อถอนโครงการพัฒนาแหล่งน�้าที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนในปัจจุบันโดย

ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและออกแบบโครงการใหม่ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ

ของชุมชนได้ 

ข้อเสนอต่อกระบวนการพัฒนาแหล่งน�้าในอนาคต

ต้องค�านึงถึงศักยภาพและความสมดุลของระบบนิเวศ ค�านึงถึงการจัดการน�้าที่เหมาะสมกับสภาพ

เศรษฐกิจของท้องถิ่น/ระบบเกษตร/สิทธิ

• ฐานการผลิตเป็นเกษตรกรรายย่อยเป็นฐานหลักของเกษตรกรรม

• ผลิตเพื่อบริโภค ความมั่นคงทางด้านอาหารและเพื่อขาย

• มีระบบการจัดการน�้าด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย ตามสภาพนิเวศและวัฒนธรรมท้อง

ถิ่น ใช้เทคโนโลยีขนาดเล็ก ขนาดกลางและลงทุนน้อย ควบคุมดูแลได้เอง ไม่เกิดผลกระทบ 

และมีการจัดสรรอย่างเป็นธรรม 
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เป้าหมายและยุทธศาสตร์
การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน

สถานการณ์ปัญหาที่ผ่านมา

แนวโน้มสถานการณ์ผลกระทบจากนโยบาย-แผนพัฒนาข้างหน้า

ในภาพรวมการผลิตไฟฟ้าของประเทศมาจากแหล่งต่างๆดังนี้1

• ก๊าซธรรมชาติประมาณร้อยละ 65 

• ถ่านหิน/ลิกไนต์ประมาณร้อยละ 21 น�าเข้าประมาณร้อยละ 7 

• พลังน�้าประมาณร้อยละ 4 

• พลังงานหมุนเวียนประมาณร้อยละ 2 และ น�้ามันประมาณร้อยละ 1 

ทิศทางการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าของประเทศเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า 

ที่เพิ่มขึ้นจะมีการก�าหนดไว้ในแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย หรือ PDP (Power  

Development Plan) 

ปัจจุบันเรามีแผน PDP 2015 พ.ศ. 2558-2579 ซึ่งเป็นแผน 20 ปี โดยมีก�าลังการผลิตไฟฟ้าและ

แหล่งที่มาดังรูปที่ 1 

1 ทิศทางและยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศ กระทรวงพลังงาน 12 พฤศจิกายน 2557

ที่มา : กระทรวงพลังงาน 2559 
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จากแผนฯ ดังกล่าว จะยังคงเป็นการขยายก�าลังการผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่านหินและก๊าซ

ธรรมชาตเิป็นหลกั อกีทัง้ยงัน�าเข้ากระแสไฟฟ้าจาก ประเทศเมยีนมาร์ ประเทศลาว และมณฑลยนูนาน 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และ คาดว่าจะน�าเข้ากระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานน�้าขนาด

ใหญ่และบางส่วนจากลกิไนต์  นอกจากนี ้ยงัได้ระบถุงึแผนการผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังานนวิเคลยีร์

ในช่วงท้ายของแผนฯ

การผสมผสานด้านไฟฟ้า (Power Mix) ในประเทศไทยอยูบ่นพืน้ฐานของก๊าซธรรมชาต ิถ่านหนิ 

และพลังน�้า และมีแผนที่จะสร้างโรงไฟฟ้าพลังน�้า ถ่านหิน และก๊าซ ธรรมชาติเพิ่มขึ้น จะเห็นได้ว่า

ประเทศไทยแสวงหาวิธีการ ตอบสนองความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้น โดยใช้วิธีการที่ลงทุน

ต�่า แต่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพสูง และสร้างความเสียหายในระยะยาว เป็นการ

วางแผนการพัฒนาประเทศภายใต้การขับเคลื่อนบนผลประโยชน์ของพลังงานฟอสซิลหรือฟอสซิล

เบสด์อีโคโนมี่ (Fossil-based Economy) และไฟฟ้ายังเป็นเรื่องของการรวมศูนย์อ�านาจโดยกลุ่ม

ทุนผูกขาดขนาดใหญ่ 

การตดัสนิใจเดนิหน้าตาม PDP 2015 จะยงัคงน�าพาประเทศไปสูก่ารผกูขาดอ�านาจ การพึง่พา 

การผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง ฟอสซิล2 และโดยเฉพาะถ่านหินที่มีการปล่อยมลพิษสูงอีกทั้งยัง 

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงซึ่งเป็นต้นเหตุที่ส�าคัญที่สุดของปัญหาโลกร้อน3 ไปสู่โครงการ 

ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน�า้ที่ไม่มีความยั่งยืน มุ่งสู่การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ที่ม ี

2 น�า้มนั ก๊าซธรรมชาต ิและถ่านหนิ มอียูอ่ย่างกระจดักระจายไม่เท่ากนัและมรีาคาทีผ่นัผวนคาดคะเนได้ยาก ถ่านหนิและก๊าซธรรมชาติ

มปีรมิาณลดลงในขณะทีค่วามต้องการด้านพลงังานยงัคง เพิม่สงูขึน้เรือ่ยๆแสดงว่าเราจะไม่สามารถพึง่พาเชือ้เพลงิฟอสซลิได้ตลอดไป 

ในขณะนี้ ประเทศไทยต้องน�าเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งหมดจากต่างประเทศ ราคาเชื้อเพลิงที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลง ไม่สามารถพยากรณ์ได้

นั้น ท�าให้ยากที่จะค�านวณถึงความมั่นคงทางการเงินของโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลตลอดระยะเวลาของการเปิดด�าเนินการได้ 

(WWF 2016)

3  โรงไฟฟ้าถ่านหิน ท�าลายสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และจะยิ่งเร่งให้ปัญหาโลกร้อนมีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลให้ชุมชนเกิดความเสี่ยง

และความเปราะบางต่อผลกระทบจากการโลกร้อนมากขึ้นอีกด้วย ผลกระทบตลอดอายุการใช้งานของโรงไฟฟ้าถ่านหินก�าลังการผลิต 

550 เมกะวัตต์ ที่ใช้ระบบแรงดันสูง โดยจะผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 150 ล้านตัน ก๊าซมีเทน 470,000 ตัน (จากการท�าเหมือง

ถ่านหินเป็นส�าคัญ) ตะกั่ว 7,800 กิโลกรัม สารปรอท 460 กิโลกรัม ไนโตรเจนออกไซด์ 54,000 ตัน ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ 64,000 ตัน 

ฝุน่ละออง 12,000 ตนั คาร์บอน 4,000 ตนั ไนตรสัออกไซด์ 15,000 กโิลกรมั แอมโมเนยี 440,000 กโิลกรมั ก๊าซSF6 24,000 กโิลกรมั 

ดึงน�้าจากแหล่งน�้าสะอาดไป 420 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้น�้าในปริมาณ 220 ล้านลูกบาศก์เมตร ปล่อยน�้าเสียกลับสู่แม่น�้า 206 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร3 (US Department of Energy, 2010; EndCoal.org, no date) รายงานล่าสุด (Koplitz et al., 2015) ระบุว่า  

โรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศเวียดนามท�าให้มีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรราว 4,300 รายทุกปี หากโครงการสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่เสร็จ

ลลุ่วง จะมยีอดผูเ้สยีชวีติเพิม่ขึน้เป็น 25,000 รายต่อปี ในประเทศไทย มลพษิทางอากาศจากโรงไฟฟ้าถ่านหนิท�าให้มผีูเ้สยีชวีติก่อนวยั

อันควร 1,500 ราย ในปี พ.ศ. 2554 และส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น โรคหลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจ

ขาดเลือด มะเร็งปอด โรคระบบหัวใจและหลอดเลือดอื่น ๆ และโรคทางเดินหายใจ (Greenpeace, 2015)
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ต้นทุนสูง4 อีกทั้งเป็นการลิดรอนสิทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากรของตนเองอีกด้วย  ทางออกของ

เรื่องไฟฟ้า จะต้องเชื่อมโยงกับปัจจัยอื่นอันจะน�าไปสู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจในระยะยาว มีการกระจาย

รายได้ ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม และในขณะเดียวกันสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

พลังงานหมุนเวียนและประสิทธิภาพพลังงานจึงเป็นทางออกของเรื่องไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม  

แม้ประเทศจะมีศักยภาพสูงในเรื่องพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะแสงอาทิตย์ ลม และชีวมวล อีกทั้งยัง

มีความพยายามของชุมชนอย่างกว้างขวางในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบการผูกขาด

อ�านาจและการเชือ่มต่อเข้าสูส่ายส่ง กลบัเป็นอปุสรรคทีส่�าคญัทีข่ดัขวางการน�าพลงังานหมนุเวยีนมาใช้อย่าง 

กว้างขวาง 

ทั่วโลกในขณะนี้ มีการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนมูลค่า 329,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น

สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จาก ปีพ.ศ. 2557 สูงกว่าการลงทุนในพลังงานแบบดั้งเดิม5 (ดังรูปที่ 2) ใน

ปีพ.ศ. 2558ปีเดียว ปริมาณการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (solar PV) ท�าสถิติเพิ่มสูงขึ้น มีก�าลังการผลิตติด

ตั้งเพิ่มขึ้นราว 57 กิกะวัตต์ จากก�าลังการผลิตทั้งหมด 234 กิกะวัตต์ทั่วโลก6 หรือเท่ากับว่าได้มีการ

ติดตั้งแผงโซลาร์ขนาด 200 วัตต์ ในจ�านวนมากกว่า 1,000 ล้านแผ่น ก�าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

ลมเพิ่มขึ้น 64 กิกะวัตต์จาก ทั้งหมด 434 กิกะวัตต์ ในสิ้นปีพ.ศ. 25587 และเมื่อปีที่ผ่านมา พลังงาน

หมุนเวียนได้สร้างการจ้างงานเพิ่มขึ้นให้ประชากรราว 4.7 ล้านคนทั่วโลก8 เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar  

photovoltaic: PV) มรีาคาถกูลง (ดงัรปูที ่3) และมแีนวโน้มทีจ่ะถกูลงอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้มกีารแข่งขนัด้าน

เทคโนโลยทีีส่งูขึน้ ล่าสดุในประเทศดไูบและชลิ ีราคาเซลล์แสงอาทติย์ถกูมากเป็นประวตักิารณ์  (ดงัรปูที ่4)   

4   โรงไฟฟ้าถ่านหิน ท�าลายสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และจะยิ่งเร่งให้ปัญหาโลกร้อนมีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลให้ชุมชนเกิดความเสี่ยงและ

ความเปราะบางต่อผลกระทบจากการโลกร้อนมากขึ้นอีกด้วย ผลกระทบตลอดอายุการใช้งานของโรงไฟฟ้าถ่านหินก�าลังการผลิต 550 เมกะ

วัตต์ ที่ใช้ระบบแรงดันสูง โดยจะผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 150 ล้านตัน ก๊าซมีเทน 470,000 ตัน (จากการท�าเหมืองถ่านหินเป็นส�าคัญ) 

ตะกั่ว 7,800 กิโลกรัม สารปรอท 460 กิโลกรัม ไนโตรเจนออกไซด์ 54,000 ตัน ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ 64,000 ตัน ฝุ่นละออง 12,000 ตัน 

คาร์บอน 4,000 ตัน ไนตรัสออกไซด์ 15,000 กิโลกรัม แอมโมเนีย 440,000 กิโลกรัม ก๊าซSF6 24,000 กิโลกรัม ดึงน�้าจากแหล่งน�้าสะอาด

ไป 420 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้น�้าในปริมาณ 220 ล้านลูกบาศก์เมตร ปล่อยน�้าเสียกลับสู่แม่น�้า 206 ล้านลูกบาศก์เมตร3 (US Department 

of Energy, 2010; EndCoal.org, no date) รายงานล่าสุด (Koplitz et al., 2015) ระบุว่า โรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศเวียดนามท�าให้มีผู้

เสียชีวิตก่อนวัยอันควรราว 4,300 รายทุกปี หากโครงการสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่เสร็จลุล่วง จะมียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 25,000 รายต่อ

ปี ในประเทศไทย มลพิษทางอากาศจากโรงไฟฟ้าถ่านหินท�าให้มีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร 1,500 ราย ในปี พ.ศ. 2554 และส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น โรคหลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจขาดเลือด มะเร็งปอด โรคระบบหัวใจและหลอดเลือดอื่น 

ๆ และโรคทางเดินหายใจ (Greenpeace, 2015) 

5  กากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ยังเป็นภัยอันตรายได้นาน นับ 10,000 ปีหรือยาวนานกว่านั้น อุบัติเหตุนิวเคลียร์หลายเหตุการณ์ 

6  Bloomberg, 2016b Bloomberg New Energy Finance (2016b), Clean Energy Investment: Q4 2015 Factpack 

[Online]. Available at: www.bloomberg.com

7  Bloomberg, 2016a Bloomberg New Energy Finance (2016a), Clean energy and fossil fuel price crash to attract 

record $329 global investment in 2015 [Online].  Available at: www.bloomberg.com

8  Bloomberg, 2016a Bloomberg New Energy Finance (2016a), Clean energy and fossil fuel price crash to attract 

record $329 global investment in 2015 [Online].  Available at: www.bloomberg.com
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ด้วยเทคโนโลยีและต้นที่ที่มีราคาถูกลง และจะลดลงอย่างต่อเนื่อง เราจึงต้องมีการส่งเสริมอย่างจริงจัง  

มีรายงานการศึกษาหลายฉบับขณะนี้ ทั้งของโลก ของภูมิภาคแม่น�้าโขง และของไทยเอง ต่างก็ยืนยันถึงความ

เป็นไปที่จะเดินหน้าสู่การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนร้อยละร้อย ภายในกลางศตวรรษนี้9 กรใช้พลังงาน

หมุนเวียนและประสิทธิภาพพลังงานให้กว้างขวาง จะท�าให้ประเทศไทยลดการพึ่งพาการ ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล 

พลงังานน�า้จากเขือ่นขนาดใหญ่ หรอืแม้แต่การน�าเข้าแร่ยเูรเนยีมในอนาคตได้ สร้างความมัน่คงด้านราคาค่าไฟฟ้า 

และรกัษาความปลอดภยัของระบบ เพิม่อตัราการจ้างงาน เพิม่ผลประโยชน์ให้แก่เศรษฐกจิของประเทศและท้องถิน่  

เพิ่มความร่วมมืออันดีในภูมิภาค ลดผลกระทบต่อสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

9  รายงานของโลกโดยREN21 2016, Greenpeace 2015 และ WWF 2015 การศึกษาของภูมิภาคแม่น�้าโขง โดย WWF 2016 

การศกึษาของเอเชยี โดยACCC (Asia Climate Change Consortium) (ก�าลงัจดัท�ารายงานฉบบัสมบรูณ์) และการศกึษาย่อยราย

ประเทศของไทย โดย WWF 2016 โดย Greenpeace SEA และ โดย ACCC (ก�าลังจัดท�ารายงานฉบับสมบูรณ์)  



32       	ยุทธศาสตร์สังคมไทยที่ยั่งยืนโดยภาคประชาสังคม
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  
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ข้อเสนอภาคประชาสังคม

วิสัยทัศน์/เป้าหมาย

สงัคมไทยควรเป็นสงัคมและเศรษฐกจิทีไ่ม่อยูภ่ายใต้แผนและนโยบายด้านไฟฟ้าทีต่ัง้อยูพ่ืน้ฐานของ

เชือ้เพลงิฟอสซลิสกปรก พลงังานนวิเคลยีร์ และพลงังานน�า้จากเขือ่นขนาดใหญ่ สูส่งัคมทีห่นัมาผลติไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียน มีแนวทางนโยบายพัฒนาไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของการใช้พลังงาน

หมุนเวียนและประสิทธิภาพพลังงาน ให้พลังงานหมุนเวียนเข้าสู่สายส่งเป็นอันดับแรกและมีอิสระในการ

เข้า-ออก ซื้อ-ขาย กระจายไม่ว่าจะเป็นระบบผลิต สายส่ง ต้องกระจายอ�านาจลงสู่ท้องถิ่น มีการบริหาร

งานโดยท้องถิน่ กระจายอ�านาจ กระจายรายได้ ไม่ผกูขาดโดยทนุและรฐั สร้างเศรษฐกจิพลงังานหมนุเวยีน

โดยถ้วนหน้า ส่งเสรมิทางเลอืกในการเข้าถงึพลงังานพลงังานหมนุเวยีน สนบัสนนุเรือ่งการท�าหน่วยปฏบิตัิ

การและลงมอืท�าพลงังานหมนุเวยีน ค�านงึถงึประโยชน์และบรกิารจากพลงังานทีเ่ราต้องการเพือ่ก่อให้เกดิ

การใช้ประโยชน์โดยตรง 

ข้อเสนอทางยุทธศาสตร์
• ยกเลิกการผูกขาด และการเปิดรับการเข้าสู่สายส่งของพลังงานหมุนเวียนเป็นอันดับแรก 
• เปิดให้ทกุภาคส่วนของสงัคม รวมทัง้กลุม่วสิาหกจิชมุชน ผูป้ระกอบการรายย่อย และบ้านเรอืน

สามารถลงทนุเรือ่งไฟฟ้าหมนุเวยีนได้ อนัจะก่อให้เกดิความมัน่คงของระบบไฟฟ้า ป้องกนัการลงทนุ
สร้างโรงไฟฟ้าเชือ้เพลงิฟอสซลิ เขือ่นขนาดใหญ่ และนวิเคลยีร์ ทีข่าดความยัง่ยนืและมต้ีนทนุสงู  

• การพัฒนาไฟฟ้าจะต้องไม่เป็นการรวมศูนย์ แต่ต้องหันมาส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย
ศูนย์ ตามลักษณะของเชื้อเพลิงที่ใช้ 

• หนัมาใช้เทคโนโลยโีครงข่าย ไฟฟ้าอจัฉรยิะในระบบสาธารณปูโภคเพือ่เปิดทางให้โครงการไฟฟ้า
พลังงาน หมุนเวียนสามารถเข้าถึงได้เป็นล�าดับแรก 

• ส่งเสรมิและสนบัสนนุแนวคดิเรือ่งบรกิารจากพลงังานทีต้่องการใช้ เช่น ความต้องการใช้น�า้ร้อน 
สามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้โดยตรง ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

• สร้างมาตรการด้านการเงนิทีส่่งเสรมิและจงูใจด้านพลงังานหมนุเวยีน ปรบัปรงุระบบภาษสี�าหรบั
พลงังานหมนุเวยีน เช่น มาตรการส่งเสรมิการรบัซือ้ไฟฟ้าจากพลงังาน หมนุเวยีนแบบ feed-in 
tariffs วิธีหักลบหน่วย (net metering) โดยต้องให้มีความชัดเจนและต่อเนื่อง

• สร้างความตระหนกั ความรู ้และทกัษะแรงงานด้านพลงังานหมนุเวยีน และให้มกีารเข้าถงึข้อมลู
อย่างทัว่ถงึ ทัง้ในระดบัประเทศและท้องถิน่ เพือ่น�าไปสูก่ารการคดิค้น ประยกุต์ ออกแบบ สร้าง 
และดูแลโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหมุนเวียน

• ส่งเสริมและสร้างตัวอย่างการบูรณาการความรู้ในเรื่องการก่อสร้างและสถาปัตยกรรมการ
ออกแบบโรงงานและอาคาร ให้มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน 

• ส่งเสริมเรื่องการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านวิธีการกักเก็บกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม

และแสงอาทิตย์
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เป้าหมายและยุทธศาสตร์
การจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน

สถานการณ์ปัญหา

ประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมด 320.7 ล้านไร่  

สถานการณ์ทีผ่่านมาพบว่าพืน้ทีป่่าของประเทศไทย

ลดลงอย่างต่อเนื่อง   ดังจะเห็นจากพื้นที่ป่าไม้ที่

ลดลงจากจ�านวน 171.01 ล้านไร่ (53.33 %) ใน

ปี 2504  ลดเหลือ 107.61 ล้านไร่ (33.44) ในปี 

25511 ปัจจุบันมีป่าไม้เหลือเพียง  102.2  ล้านไร่ 

(31.57%)2 ของพืน้ทีป่ระเทศการลดลงของพืน้ทีป่่า

อย่างต่อเนือ่ง ท�าให้สภาพป่าเสือ่มโทรมระบบนเิวศ

เสยีสมดลุ สภาพภมูเิปลีย่นแปลง เกดิปัญหาภยัแล้ง 

ปัญหาไฟป่า น�้าท่วมอย่างรุนแรง อีกทั้งยังพบว่า

เกิดปัญหาการขาดแคลนไม้ใช้สอย จากที่เคยเป็น

ประเทศมไีม้มาก สามารถส่งเป็นสนิค้าส่งออกได้ แต่

ปัจจบุนัได้กลายเป็นประทศสญูเสยีความสามารถใน

การผลิตไม้เพื่อใช้สอยให้เพียงพอต่อความต้องการ

ภายในประเทศ  

 นอกจากนี้ ยังพบว่า มีประชาชนชนจ�านวนมาก

ที่ทั้งที่อยู ่ดั้งเดิม และบุกเบิกพื้นที่ภายหลังการ

ประกาศพื้นที่ป่า จากการส�ารวจข้อมูลการครอบ

ครองพื้นที่ป่าไม้ของราษฎรโดยกรมอุทยานแห่ง

ชาต ิสตัว์ป่าและพนัธุพ์ชืในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา(พ.ศ.

2541-2551)  พบว่ามีชุมชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ป่า 

1   รายงานคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม สภาปฏริปูแห่งชาต ิเรือ่ง วาระปฏริปูที ่11 ปฏริปูทีด่นิ

และการจัดการที่ดิน, 2558 
2   รายงานคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม สภาปฏริปูแห่งชาต ิเรือ่ง วาระปฏริปูที ่11 ปฏริปูทีด่นิ
และการจัดการที่ดิน, 2558  

 
 

ของรฐัมากถงึ 6.3 แสนราย (ครอบครวั)  8.2 ล้านไร่ 

แยกเป็นอยู่พื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย 1.8 แสน

ราย(ครอบครวั)  คดิเป็นพืน้ที ่2.24 ล้านไร่ พืน้ทีป่่า

สงวน 4.5 แสนราย (ครอบครัว)  คิดเป็นพื้นที่ 6.4 

ล้านไร่  การแก้ไขปัญหาป่าไม้ทีช่มุชนอาศยัประมาณ 

3.7 ล้านคน จึงเต็มไปด้วยข้อจ�ากัดที่นอกจากจะไม่

สามารถคืนสิทธิอันชอบธรรมให้ประชาชนได้แล้ว 

ปัญหาความขัดแย้งและการละเมิดสิทธิยังมีแนว

โน้มรุนแรงมากขึ้น  

เมือ่รฐัต้องการเพิม่พืน้ทีป่่าปกคลมุให้มากถงึ 

40 % ของพื้นที่ หรือ ประมาณ 128.41  ล้านไร่ 

ภายใน 10 ปี นัน่หมายความว่าจะต้องเพิม่พืน้ทีป่่าอี 

27.29 ล้านไร่ หรอืประมาณ ร้อยละ 8.43 ของพืน้ที่

ทั้งประเทศ   โดยแนวทางการเพิ่มพื้นที่ป่านั้น รัฐ

ใช้แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการท�าลายทรพัยากร

ป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยนืเป็นแผนหลกัในการ

ปฏิบัติการ  ใช้ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาป่าเสื่อม

สภาพในพื้นที่สูงชัน(เขาหัวโล้น) มาด�าเนินการใน

ภาคเหนอื 13 จงัหวดั จ�านวน 8.6 ล้านไร่  โดยอาศยั

อ�านาจตามค�าสั่ง คสช ฉบับที่ 64/2557 และ ฉบับ

ที่  66/2557 เรื่องการปราบปรามและหยุดยั้งการ

บุกรุกท�าลายทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้ง ค�าสั่ง คสช. 

ที1่06/2557 เรือ่ง แก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายว่าด้วยป่า

ไม้ ทีถ่กูน�ามาใช้เป็นกฎหมายในการด�าเนนิการเพิม่

เติมจากกฎหมายที่มีอยู่เดิม 
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ผลจากการด�าเนินงานของรัฐที่มีการตั้งเป้า

ทวงคืนจ�านวน 615,000 ไร่  ปัจจุบัน (ระหว่าง 

1 ต.ค.2557-28 ธันวาคม 2558) พบว่ารัฐมีพื้นที่

ถูกทวงคืนผืนป่า ได้ทั้งหมด 446,592 ไร่ 8,530 คดี 

2,104 ราย   ทั้งนี้ในเชิงพื้นที่รัฐไม่สามารถยึดคืน

ผืนป่าตามเป้าหมายที่คาดการไว้  ในปี 2559 จึงมี

การปรบัลดพืน้ทีเ่ป้าหมาย โดยกรมป่าไม้มเีป้าหมาย 

400,000 ไร่ ปรบัลดเป็น 100,000 ไร่ กรมอทุยานฯ 

มีเป้าหมาย 200,000 ไร่ ปรับเป็น 24,000 ไร่ และ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังคงเป้าหมาย

เดมิไว้ที ่15,000 ไร่3  กล่าวได้ว่าแม้รฐัจะมมีาตรการ

การใช้กฎหมายทีเ่ข้มงวด แต่ในทางปฏบิตันิอกจาก

จะไม่สามารถด�าเนนิการได้ตามเป้าหมายแล้ว  ยงัส่ง

ผลระทบต่อเกษตรกรรายย่อยทีอ่ยูอ่าศยัในพืน้ทีป่่า

จ�านวนมาก  

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณานโยบายในการ

พัฒนาของประเทศกับพบว่า มีความย้อนแย้งของ

ความต้องการเพิ่มพื้นที่ป่ากับความต้องการพัฒนา

ประเทศสู่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ

ส่งเสรมิการปลกูพชืเศรษฐกจิ เริม่ตัง้แต่แผนพฒันา

เศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรกในปี 2504 พื้นที่ป่าถูก

ท�าลายเพื่อรองรับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้น

ฐานทางเศรษฐกิจ ถนน ระบบชลประทาน ไฟฟ้า 

เขื่อน และโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งการขยาย

ตัวของพืชเศรษฐกิจที่ท�าให้เกิดการบุกเบิกแผ้วถาง

ป่าเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจเช่น ข้าว อ้อย ข้าวโพด 

มันส�าปะหลัง ยางพารา เป็นต้น โดยเฉพาะใน

ปัจจุบันการขยายตัวของพืชพาณิชย์จนรุกพื้นที่ป่า

3   http://forestinfo.forest.go.th/Content/file/stat2558/

Table%203.pdf, ข้อมลูจากส�านกัจดัการทีด่นิป่าไม้ กรมป่าไม้

อย่างกว้างขวาง ซึง่เป็นผลพวงจากห่วงโซ่ทางธรุกจิ

อตุสาหกรรมด้านอาหารและพลงังานทีม่ผีูเ้กีย่วข้อง

ได้ประโยชน์จ�านวนมาก ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึง

กลุ่มทุนขนาดใหญ่ได้ประโยชน์ (จากข้อมูลสถิติ

พื้นที่การเกษตรของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ปี 2558 พบว่า มีพื้นที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

เพิ่มขึ้นทุกปีจากปี 2550 ถึงปี 2554 มีการปลูก

ข้าวโพดเพิ่มขึ้นถึงล้านกว่าไร่ พื้นที่การปลูกอ้อย

โรงงานเพิม่ขึน้จาก ปี 2550 จ�านวน 6.3 ล้านไร่เป็น 

9.9 ล้านไร่ในปี 2559 (เฉลี่ยปีละ 4 แสนไร่) ขณะที่

พื้นที่ปลูกข้าวลดลงจาก 10 ล้านไร่เศษในปี 2550 

เป็น 6.5 ล้านไร่ในปี 2559)

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

ปัญหาข้อจ�ากดัด้านสทิธ ิกฎหมาย นโยบาย

และองค์กรในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน

และป่าไม้  จากเดิมที่พบว่าทั้งนโยบาย กฎหมาย 

และหน่วยงานภาครัฐมีเงื่อนไข  ข้อจ�ากัดมาก ไม่

สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

ได้โดยล�าพังหน่วยงานรัฐเพียงฝ่ายเดียวแล้ว  แม้ว่า

ที่ผ่านมา รัฐเองจะพยายามแก้ไขปัญหา ด�าเนิน

การจัดท�าโครงการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อ

ด�าเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินและป่าตามมติ ครม. 

30 มถินุายน 2541 แต่พบว่ามข้ีอจ�ากดัทีไ่ม่สามารถ

ด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้งบประมาณ 

บุคลากร ที่จะเข้ามาด�าเนินการส�ารวจ ยกตัวอย่าง

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า รัฐสามารถด�าเนิน
การส�ารวจตามมตถิอืครองได้ประมาณ 2,000 แปลง 
หรือคิดเป็น  10 หมู่บ้านปี ขณะที่มีหมู่บ้าน ชุมชน
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ที่มีปัญหาทั้งสิ้น 1,800 หมู่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่ 
หากไม่ด�าเนินการตามเงื่อนไข จะต้องใช้เวลาไม่ต�่า
กว่า 100 ปี ถึงจะได้ฐานข้อมูลในการพิสูจน์สิทธิ์
การถือครอง  ผ่านมา 18 ปีรัฐยังไม่สามารถด�าเนิน
การได้ตามเป้าหมาย  ยิ่งท�าให้ชุมชนบางแห่งรุก 
ขยายพืน้ทีอ่อกไปมากขึน้ จ�าเป็นทีจ่ะต้องสร้างการ
มีส่วนร่วม หรือการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนที่อยู่
ใกล้ชิดกับป่า เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการและ
แก้ไขปัญหาป่าไม้ ทีด่นิมากขึน้ ในขณะทีช่มุชนท้อง
ถิ่นจ�านวนมากนั้น ได้เริ่มบุกรุกขยายพื้นที่เพื่อปลูก
พืชเชิงเดี่ยว ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตของตนเอง
ให้เพิ่มมูลค่าที่สูงขึ้น เพื่อตอบสนองและแข่งขันกับ
สภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน  ส่งผล
ท�าให้ชุมชนอยู่อย่างแบบเดิมล�าบาก บางชุมชนไม่
สามารถทีจ่ะใช้ระเบยีบกตกิา ข้อตกลงทางสงัคมมา
ด�าเนินการควบคุมดูแลกันได้  จึงจ�าเป็นต้องใช้ทั้ง
หลักนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ควบคู่กันไป ที่ส�าคัญ
มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการการจัดการร่วม มากกว่า
การเข้ามาร่วม ระหว่างองค์กรชุมชน และหน่วย
งานภาครฐัทีเ่กีย่วข้อง ตัง้แต่กระบวนการจดัท�าฐาน
ข้อมูล การจัดท�าระเบียบกติกา การติดตามบังคับ
ใช้ การับรองสิทธิ การใช้สิทธิ ในระบบการเมือง 
ในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยแบบปรึกษา
หารือ( Deliberative Democracy ) หรือการ การ
พฒันาระบบสทิธเิชงิซ้อนในการควบคมุส่งเสรมิการ
จัดการทรัพยากร   

ปัญหาการไม่รวมกลุม่ขององค์กรสนบัสนนุ  
ที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรชุมชนจ�านวน
มากทั้งภาครัฐและเอกชน  เช่น สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน สภาเกษตรกรแห่งชาติ  กองทุนฟื้นฟู

เกษตรกร  องค์กรพัฒนาเอกชน ส�านักงานกองทุน
ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ  สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
โครงการหลวง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ส่วนป่าชุมชนกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ ที่มี
บทบาทส�าคัญในการสนับสนุนส่งเสริมความเข้ม
แขง็ขององค์กรชมุชนในการจดัการปัญหาทีด่นิและ
การเกษตร แต่เนื่องจากระบบการท�างานที่แยกกัน
การท�างานตามภารกิจแผนงานของหน่วยงานต้น
สงักดั  ท�าให้มกีารจดัตัง้องค์กรชมุชนสงักดัองค์ของ
ตนอย่างหลากหลาย  ท�าให้ชมุชนสบัสน มอีงค์กรซ�า้
ซ้อนจ�านวนมาก จนท�าให้ไม่สร้างสามารถสร้างและ
เชือ่มโยงพลงัการแก้ไขปัญหาขององค์กรชมุชนทัง้ใน
ระดับปฏิบัติและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 
ร่วมกันอย่างมีพลังได้    

ปัญหาข้อจ�ากัดด้านการยกระดับแนวคิด
สิทธิชุมชน   แนวคิดสิทธิชุมชน  ตั้งอยู่บนรูปแบบ
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกลุม่นกัวชิาการในบางกลุม่
ที่มองว่าสิทธิชุมชนตั้งอยู่บนแนวคิดแบบคับแคบ
และสดุโต่ง ผกูตดิอยูค่วามเป็นสงัคมแบบจารตีนยิม
ดั้งเดิม มองชุมชนแบบโรแมนติก  แนวคิด กีดกัน
สิทธิผู้อื่น  ในขณะที่รัฐ คนชั้นกลาง  มองว่าสิทธิ
ชุมชนไม่สามารถอยู่เหนือสิทธิทางกฎหมาย   สิทธิ
ชุมชนคือการกีดกั้นการเข้าถึงสิทธิเสรีภาพของ
ปัจเจกชน  และไม่เชื่อว่าหลักสิทธิชุมชนจะเป็น
เครื่องมือการจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ
ได้   ปัจจุบันสิทธิชุมชนจึงไม่สามารถเป็นเครื่องมือ
ในการเสริมศักพยภาพให้กับองค์กรชุมชนและใช้
ศักยภาพนั้น มาจัดการร่วมกับรัฐได้อย่างเหมาะสม  
ลดต้นทุนการจัดการของรัฐ  ไปพร้อมกับการเพิ่ม
โอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้    
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ต้นทุนการตื่นตัวของภาคพลเมือง

การขับเคลื่อนภาคประชาชน ภาคประชาสังคม  ที่ได้ขับเคลื่อนในเรื่องการจัดการปัญหาป่าไม้

ที่ดินมาเป็นระยะเวลานาน ได้จัดท�าข้อเสนอ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนและเป็นธรรมในหลาย

ระดับ อาทิเช่น

การขับเคลื่อนเพื่อปรับเปลี่ยนมนโนทัศน์  หลักคิดในการบริหารจัดการป่า 

• ข้อเสนอให้มกีารก�าหนดความหมายของพืน้ทีป่่าปกคลมุ  แต่ให้นบัรวมพืน้ทีก่ารปลกูป่าในพืน้ที่

ที่มีเอกสารสิทธิ กรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานราชการ  ให้มีสถานะเป็น

ป่าอีกประเภทหนึ่ง   ไม่ใช่การนับเฉพาะเพียงพื้นที่ป่าปกคลุมในพื้นที่ป่าตามกฎหมายเท่านั้น

• หลกัการมส่ีวนร่วม สทิธชิมุชน จะเป็นองค์ประกอบส�าคญัของการเปลีย่นมาตรการทางนโยบาย

และกฎหมายทีมุ่ง่เน้นการควบคมุ ห้าม  ไปสูม่าตรการในการส่งเสรมิ  สนบัสนนุ สร้างแรงจงูใจ

ให้ประชาชน เข้ามาด�าเนินการจัดการได้ตามความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

• การขับเคลื่อนเพื่อสร้างปฏิบัติการและโมเดลในการแก้ไขปัญหาภาคประชาชน ได้ลุกขึ้นมา

ส�ารวจจัดท�าฐานข้อมูลเพื่อจ�าแนกแยกแยะที่ดินกับพื้นที่ป่าด้วยตนเองมากกว่า 200 ต�าบลใน

ภาคเหนือตอนบนมากกว่า 2,000 หมู่บ้าน  โดยไม่จ�าเป็นต้องรอการสั่งการจากภาครัฐเพียง

อย่างเดียวเท่านั้น

• ภาคประชาชนร่วมกบัสถาบนัวชิาการทางด้านกฎหมาย สนบัสนนุให้เกดิการจดัท�าแผน ระเบยีบ 

กฎกติกาในการบริหารจัดการที่ดิน- ป่าไม้ หรือจัดท�าข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับหลัก

สทิธชิมุชนตามกฎหมายรฐัธรรมนญู ปัจจบุนัมข้ีอบญัญตัท้ิองถิน่ในภาคเหนอื มากกว่า 30 แห่ง 

ที่ได้ประกาศบังคับใช้ไปแล้ว

• ภาคประชาชน ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการเสนอโมเดลในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 

เช่น แม่แจ่มโมเดล  น�้าพางโมเดล  เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและยังยืนให้เกิดขึ้น  

ข้ามพ้นข้อจ�ากัดของนโยบายและกฏหมายในปัจจุบัน

• ภาคประชาชนได้ส่งเสรมิให้มกีารปลกูไม้ยนืต้นจ�านวนมากในพืน้ทีเ่กษตรทัง้ทีม่เีอกสารสทิธแิละ

ยงัไม่มเีอกสารสทิธ ิ แม้ยงัไม่มคีวามชดัเจนในเรือ่งระเบยีบกฎหมาย สนบัสนนุให้มกีารรวมกลุม่

ในแบบธนาคารต้นไม้จ�านวนมากขึ้น 

• ภาคประชาชนได้ยกระดบั สาระในการจดัการป่าของตนเองให้เชือ่มโยงกบัข้อตกลงระดบัสากล  

เช่น การจดัการป่าชมุชน การปลกูป่ากบัเรือ่งการกกัเกบ็คาร์บอน  การเชือ่มโยงโจทย์การค้าไม้

ที่มีหลักฐานตรวจสอบย้อนกลับ (FLEGT) กับสหภาพยุโรป  ยกระดับการบริหารจัดการความ

หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรให้ตอบสนองต่อความยั่งยืนของระบบนิเวศ

และการสร้างรายได้ 
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ข้อเสนอภาคประชาสังคม	:	
เป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์/เป้าหมาย 

• องค์กรชมุชน-เครอืข่ายประชาชน มกีารรวมตวัและเชือ่มโยงสร้างเครอืข่ายในระดบัภาคให้เข้ม

แข็งเป็นขบวนการที่มีเอกภาพ มีพลังมากขึ้น สามารถรวมกลุ่มในระดับพื้นที่ อ�าเภอ จังหวัด  

ได้อย่างมีเอกภาพ สร้างรูปธรรมการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริง สามารถปรับประยุกต์ระเบียบ 

กฎหมายทีม่มีาใช้ให้เกดิประโยชน์  รวมทัง้รวมกลุม่ผลกัดนัให้มนีโยบายและกฎหมายทีก้่าวหน้า

มากขึ้น

• มีกลไกภาคประชาสังคม ภาคพลเมืองด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระดับภาค

และระดับชาติมีความสามารถในการท�างานร่วมกับองค์กรชุมชน องค์กรประชาชน สามารถ

ในการน�าการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญต่อประเทศให้เกิดขึ้น 

• ทิศทางข้อเสนอของภาคประชาชนตอบสนองประโยชน์ของส่วนรวมได้อย่างชัดเจน ทั้งด้าน

เป้าหมายของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนทางนิเวศ เศรษฐกิจ ประโยชน์

สุขร่วมกันของสังคมอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมของสังคมไปพร้อมกันโดย 

- สร้างโมเดลการเพิ่มพื้นทีป่า พื้นที่สีเขียว 40%  ในรูปแบบที่เหมาะสม ทั้งในเขตป่า

เศรษฐกจิและป่าอนรุกัษ์  ชมุชนทีป่ลกูป่าต้องได้ประโยชน์จากป่า (สร้างเศรษฐกจิชมุชน

จากการปลูกป่า)

- สร้างสังคมไทยให้มีไม้ใช้สอยอย่างพอเพียงและยกระดับกิจการการปลูกสร้างป่า

ครอบครัว สวนป่าขนาดกลางให้ตอบสนองระบบนิเวศน์มากขึ้นและสามารถสร้างราย

ได้ให้กับเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม

• การกระจายอ�านาจและระบบการจัดการร่วมกันหลายฝ่าย สิทธิชุมชน ยังเป็นทิศทางส�าคัญ

ในการสร้างธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อม ปฏิรูประบบอ�านาจในการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ของ

ตน พร้อมกับการลดอ�านาจของรัฐส่วนกลางในการควบคุมก�ากับทรัพยากร มีบทบาทในการ

สนับสนุนเชิงนโยบาย วิชาการ การประสานความร่วมมือ และจัดการความขัดแย้ง 

• หลักการสนับสนุน ตรวจสอบ และถ่วงดุล โดยการจัดการทรัพยากรของทุกภาคส่วนทั้งรัฐ 

เอกชน ชุมชน และสังคม จะต้องมีการสนับสนุน ตรวจสอบ ถ่วงดุลที่เหมาะสม
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ยุทธศาสตร์

1. ปฏิรูปขบวนประชาสังคม  ให้เป็นขบวน

ประชาชนที่ smart  เพราะด้วยข้อจ�ากัดนโยบาย  

ประเด็นปัญหาในระดับพื้นที่ ที่มักถูกแช่แข็งอยู่

กับปัญหาเดิม  จ�าเป็นต้องออกแบบใหม่ โดยภาค

ประชาสังคม  เพื่อไปต่อรองทางการเมืองและให้

ท�าให้เป็นเป้าหมายเดียวกัน  อาทิเช่น ขบวนเจรจา

ต่อรองทางการเมือง โดย  “การใช้พื้นที่เป็นตัว

ตั้ง”  ในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฐาน

ทรัพยากรฯ ยุทธศาสตร์ส�าคัญ คือ การจัดขบวน

องค์กรให้มีความชัดเจน เข้มแข็งมากขึ้น หรือในเชิง

พืน้ทีแ่ต่ละจงัหวดั อ�าเภอ ต�าบล  จดัขบวนใหม่ภาย

ใต้ Roadmap เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ

ทรัพยากร หรือเร่งรัดให้สามารถพิทักษ์ทรัพยากร

หรอืฟ้ืนฟทูรพัยากรป่าไม้ได้ ให้เกดิความชดัเจนมาก

ขึ้น 

2. การขยายกลุ่มแนวร่วมให้ชัดเจนมาก

ขึ้น จากเดิมที่มีแต่ชาวบ้าน ขยายการท�างานร่วม

กับท้องถิ่นมากขึ้น บางพื้นที่เริ่มขยายแนวคิดการ

ท�างานไปสูร่าชการในระดบัท้องถิน่ ระดบัภาค รวม

ทั้งกลุ่มองค์กรดั้งเดิมที่มีอยู่ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นก

ลุ่มหนุ่มสาว รวมทั้งกลุ่มนักวิชาการ ที่พร้อมจะเข้า

มาร่วมขับเคลื่อนการท�างานและเป็นพลังส�าคัญใน

การที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาของประชาชนมาก

ขึ้น ที่ส�าคัญปัจจุบันเริ่มมีกลุ่มภาคีภาคธุรกิจ หรือ

ผู้ประกอบการทางสังคม เข้ามาสนับสนุนให้ชาว

บ้านเปลี่ยนรูปแบบการผลิต ที่ใช้พื้นที่น้อยลง แต่

ให้ผลผลติมากขึน้ หรอืใช้พืน้ทีล่ดลง และได้ผลผลติ

เพิ่มมากขึ้น 

3. สร้างระบบยุติธรรมต้นทางเพื่อลด

ปัญหาความขัดแย้ง โดยเอาปัญหาและชุมชนเป็น

ตัวตั้ง เมื่อเกิดกรณีพิพาทในชุมชน สามารถที่จะ

ใช้ระเบียบ กติกาข้อตกลงในระดับชุมชน เป็นฐาน

ในการไกล่เกลี่ยข้อพาท  ภายใต้ระบบฐานข้อมูล 

กลไกระดับชุมชน ต�าบล และอ�าเภอ ที่สามารถ

ท�าให้กรณีพิพาทไม่ไปสู ่การพิจารณาในชั้นศาล 

แต่อยู่ในระเบียบข้อตกลงของคณะกรรมการะดับ

ชุมชน ต�าบล และอ�าเภอ เป็นส�าคัญ ส่งผลท�าให้

สถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ เริ่มคลี่คลายและ

สามารถแก้ไขปัญหาในระดับหนึ่งได้  

4. ชุดองค์ความรู้ และระบบข้อมูล เป็น

ประเด็นยุทธศาสตร์ส�าคัญที่จะต้องปฏิรูป ที่จะดูว่า 

องค์ความรู้แบบไหนที่จะเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งงาน

วชิาการ  การศกึษาวจิยั การใช้ระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร์มาเป็นเครื่องมือในการก�าหนดขอบเขต

พื้นที่ให้เกิดความชัดเจน ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้น

ในการส�ารวจ การวิเคราะห์ข้อมูล  การคืนข้อมูล 

รวมทั้งกระบวนการในการน�าข้อมูลไปใช้ในการ

จัดการและแก้ไขปัญหา ที่ส�าคัญคือ การยอมรับ

ข้อมูลร่วมกันโดยมี Gistda ศูนย์ระบบสารสนเทศ

ทางอวกาศ มาร่วมในการท�างานให้เกิดการรับรอง

ทางวชิาการมากขึน้ รวมทัง้ชดุความรูใ้นการบรหิาร

จดัการป่าไม้อย่างยัง่ยนื   เช่น เรือ่งการจดัการไฟป่า

ผสมผสานระหว่างความรู้เดิมกับความรู้ใหม่  การ

ปลูกป่า ระหว่างการปลูกไม้เศรษฐกิจกับสวนป่า

ที่มีการถกเถียงจนได้ข้อสรุปว่า การปลูกไม้ชนิด

เดยีวในพืน้ทีส่วนป่านัน้เป็นการท�าลายระบบนเิวศน์ 

เกิดการชะล้างหน้าดินสูง อันเนื่องจากเรือนยอดที่



เครือข่ายภาคประชาสังคมร่วมขับเคลื่อน
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มีความเท่ากัน รากเท่ากัน หากินเท่ากัน หรือแม้

กระทั่ง พื้นที่สวนป่าส่วนใหญ่จะปลูกไม้ชนิดเดียว 

ควรจะเปลี่ยนการปลูกไม้ในลักษณะผสมโรงที่มี

ความหลากหลายชนิด  ที่สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียว

และสร้างป่า สร้างรายได้ในพื้นที่เดียวกัน 

5. การขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ส�าคัญๆในการบริหารประเทศ ทุกคนยอมรับว่า 

ถ้ากฎหมายล้าหลัง สังคมก็ล้าหลัง แต่กระบวนการ

ในระยะหลังนั้น หากท�าให้พลเมืองก้าวหน้า ก็จะ

ท�าให้กฎหมายที่ล้าหลังปรับเปลี่ยนไปด้วย 

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายกฎหมาย มี 2 ส่วน  คือ

ส่วนที่  1  ยุทธศาสตร์การจัดท�านโยบาย

สาธารณะของภาคพลเมือง ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์

ส�าคัญที่ไม่ต้องรอกฎหมายที่ก้าวหน้าแล้วค่อยมา

จัดการกับปัญหา แต่ขอให้มีนโยบายสาธารณะ

ภาคพลเมืองที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ เป็น

ยทุธศาสตร์ส�าคญัหนึง่ เรยีกว่า ยทุธศาสตร์นโยบาย

สาธารณะภาคประชาชน เช่น ออกเป็นเทศบัญญัติ

ท้องถิ่น ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ให้ท้องถิ่น

สามารถออกเป็นข้อบัญญัติได้  แม้กระทั่ง แม่แจ่ม

โมเดล ที่สามารถประสานความร่วมมือ ประสาน

งบประมาณ แผนงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย

รฐัธรรมนญู สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและ

สงัคมแห่งชาต ิสอดคล้องกบันโยบาย ทัง้เรือ่งหมอก

ควนั  จดุไฟเผาป่า  ชงิเผาเพือ่ลดปัญหาไฟป่า หมอก

ควัน  เข้าไปด�าเนินการ หรือการใช้ระเบียบ ทสม.   

พรบ.สภาองค์กรชมุชน ทีจ่ะท�าให้แผนงานนโยบาย

สาธารณะของภาคพลเมืองขับเคลื่อนไปได้ 

ส่วนที่ 2  การผลักดันขับเคลื่อนให้มี

กฎหมายสนับสนุนการมีส ่วนร ่วมและสิทธิ

ชุมชน น�าไปสู่การสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่น การ

ปรับแก้ พ.ร.บ.อุทยานฯ การมีพ.ร.บ.ป่าชุมชน 

พ.ร.บ.ธนาคารต้นไม้  พ.ร.บ.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 



เครือข่ายภาคประชาสังคมร่วมขับเคลื่อน
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เป้าหมายและยุทธศาสตร์
การจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืน

1.วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ดิน
ประเด็นปัญหาที่ดินที่ส�าคัญของประเทศไทยปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลัก ได้แก่  

1.1 ปัญหาการกระจกุตวัของทีด่นิเอกสารสทิธิ ์และ 1.2 ปัญหาการจดัการทีด่นิประเภทต่างๆ ของรฐั รวม

ถึงที่ดิน-ป่าไม้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐและประชาชนมากที่สุด ทั้งนี้ ประเด็นปัญหา

ที่ดินเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างในการบริหารจัดการที่ดินของประเทศไทย ที่มีประวัติศาสตร์และพัฒนาการ

มายาวนาน และสมัพนัธ์กบัโครงสร้างนโยบายในหลายมติ ิทัง้เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดล้อม และความมัน่คง 

ซึ่งต่างล้วนเป็นปัจจัยส�าคัญของปัญหาความเหลื่อมล�้าของการถือครองที่ดินของประเทศไทยในปัจจุบัน  

1.1 ปัญหาการกระจุกตัวของที่ดินเอกสารสิทธิ์

ปัญหาการกระจกุตวัของทีด่นิเอกสารสทิธิ ์เป็นสาเหตสุ�าคญัของปัญหาความเหลือ่มล�า้การถอืครอง

ที่ดินในประเทศไทย เนื่องจากเกษตรกรและผู้ยากจนจ�านวนมากไม่สามารถรักษาที่ดินไว้ได้ ส่งผลให้ที่ดิน

ตกไปสู่กลุ่มทุน เกิดปัญหาการกระจุกตัวของการถือครองที่ดิน โดยคนกลุ่มน้อยของประเทศถือครองที่ดิน

ส่วนมากของประเทศในลักษณะกักตุนเพื่อเก็งก�าไร น�าไปสู่ปัญหาที่ดินถูกปล่อยร้าง ปัญหาการใช้ที่ดินต�่า

กว่าศักยภาพ และปัญหาการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์

อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะมีบทความวิชาการและรายงานวิจัยที่ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหาที่ดินไทยมีอยู่จ�านวนมากในช่วงเวลาประมาณ 50 ปีที่ผ่านมา และมีการยอมรับในระดับนานาชาติ
ว่า โครงการออกโฉนดของประเทศไทยได้ประสบความส�าเรจ็เป็นอย่างมาก แต่ดเูหมอืนว่าปัญหาทีด่นิของ
ไทยไม่ได้รบัการแก้ไขให้ดขีึน้เท่าใดนกั เพราะประเดน็ปัญหาทีเ่คยมกีารกล่าวถงึในอดตีเมือ่กว่าร้อยปีก่อน
ในงานเขียนของพระองค์เจ้าดิลกนพรัตน์และพระยาสุริยานุวัตร์ ก็ยังคงมีปัญหาอยู่เช่นเดิมในตอนนี้ ทั้งใน
ด้านประสิทธิภาพและความเป็นธรรมในการถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงปัญหาการสูญ
เสียที่ดินของเกษตรกรรายย่อย งานวิจัยเมื่อเร็วๆ นี้ของจามะรี เชียงทอง และคณะ (2554) พบว่า การ
เร่งรัดออกโฉนดโดยไม่มีการรองรับความมั่นคงด้านอื่นๆ ของเกษตรกรเป็นป้จจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิดระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมอย่างรวดเร็วในภาคชนบท กลุ่มทุนได้เข้าไปกว้านซื้อที่ดินในหลายพื้นที่เพื่อน�ามา
ลงทุนท�าธุรกิจเกษตรกรรมขนาดใหญ่ หรือน�าไปจ�านองกับธนาคารเพื่อกู้ยืมเงินมาลงทุนในธุรกิจต่างๆ  
(อภิวัฒน์, อ้างแล้ว: น.113, 120) 

ในช่วง 10 ปี ทีผ่่านมา ปัญหาการไร้ทีด่นิและสญูเสยีทีด่นิของเกษตรกรและผูย้ากจนทวคีวามรนุแรง

ขึน้อย่างต่อเนือ่ง จากการส�ารวจลกัษณะการถอืครองทีด่นิเพือ่การเกษตรปี 2556 ของส�านกังานเศรษฐกจิ
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การเกษตร พบว่า จากพืน้ทีเ่กษตรกรรมทัง้สิน้กว่า 149.24 ล้านไร่ 77.64 ล้านไร่ หรอืร้อยละ 52 เป็นพืน้ที่

เช่า โดยพื้นที่ที่มีการเช่าที่ดินเพื่อการท�าเกษตรกรรมมากที่สุด คือ ภาคกลาง ซึ่งมีมากกว่า 10 จังหวัดที่

มีอัตราการเช่าที่ดินมากกว่าร้อยละ 40 ขณะที่ 71.59 ล้านไร่เป็นพื้นที่ของเกษตรกรเอง แต่ในจ�านวนนี้  

มี 29.72 ล้านไร่ ติดจ�านอง อีก 1.15 แสนไร่ อยู่ในกระบวนการขายฝากซึ่งมีความเสี่ยงที่ที่ดินจะหลุดมือ

จากเกษตรกรไปเป็นของเจ้าหนี้นอกระบบ หรือสถาบันการเงินทั้งของรัฐและเอกชนหากไม่สามารถช�าระ

หนี้ได้ตามก�าหนด จะส่งผลให้พื้นที่เกษตรกรรมลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเกิดปัญหาการเช่าที่ดินที่ไม่

เป็นธรรมของเกษตรกรรายย่อย1  ปัจจุบันเกษตรกรรายย่อยไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองไม่น้อยกว่า 811,892 

ครอบครัว และในส่วนที่ต้องเช่าที่ดินท�ากินมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านครอบครัว2 

ข้อมูลจากการจดทะเบียนคนจนของกระทรวงมหาดไทย ปี 2550 ระบุว่า มีประชาชนมาลง

ทะเบียนในเรื่องปัญหาที่ดินท�ากินประมาณ 4 ล้านราย แบ่งเป็นคนไม่มีที่ดิน 1.3 ล้านราย มีที่ดิน

ท�ากินอยู ่บ้างแต่ไม่พอท�ากิน 1.64 ล้านราย ขอใช้ที่ดินรัฐและต้องการถือครองที่ดินรัฐประมาณ 

4 แสนกว่าราย 3

 

การกระจุกตัวของที่ดินเอกสารสิทธิ์

ข้อมลูจากการส�ารวจของมลูนธิสิถาบนัทีด่นิ ได้ชีใ้ห้เหน็ปัญหาการกระจกุตวัของการถอืครองทีด่นิไว้

ตัง้แต่ปี 2545 ซึง่พบว่า ขนาดของแปลงทีด่นิในประเทศไทยส่วนมาก (ร้อยละ 87) มเีนือ้ทีไ่ม่เกนิ 5 ไร่ และ

มีแปลงที่ดินขนาดใหญ่เกิน 100 ไร่ต่อแปลง ประมาณร้อยละ 5 และมีการกระจุกตัวของที่ดินกระจายอยู่

ทัว่ไป ซึง่การกระจกุตวัของทีด่นินัน้แบ่งเป็น 2 ลกัษณะคอื การถอืครองทีด่นิแปลงเดยีวทีม่ขีนาดเกนิ 200 

ไร่ (concentration of land size) และการที่ผู้ถือครองรายเดียวมีที่ดินหลายแปลง (concentration of 

ownership) ซึง่ทีด่นิหลายแปลงทีถ่อืครองนัน้อาจอยูใ่นอ�าเภอเดยีวกนัและต่างอ�าเภอ แต่มพีืน้ทีถ่อืครอง

รวมกันเกิน 200 ไร่  และการครอบครองที่ดินเอกสารสิทธิกว่า 90 เปอร์เซนต์ กระจุกตัวอยู่กับกลุ่มบุคคล

และนิติบุคคล 50 ราย ในสัดส่วน 10 เปอร์เซนต์ของประชากรทั้งประเทศ 4 

ในปี 2555 ข้อมลูการถอืครองทีด่นิทีม่เีอกสารสทิธปิระเภทโฉนดทีด่นิของกรมทีด่นิ มผีูถ้อืครองทีด่นิ

น้อยกว่า 5 ไร่ มีสัดส่วนร้อยละ 72.07 ในขณะที่ผู้ที่ถือครองที่ดินตั้งแต่ 50 ไร่ขึ้นไป มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 

1.02 นอกจากนี้ หากแบ่งผู้ถือครองที่ดินออกเป็น 10 กลุ่ม ตามขนาดการถือครองที่ดิน พบว่าผู้ถือครอง

ที่ดินร้อยละ 10 ที่มีการถือครองที่ดินมากที่สุด มีส่วนแบ่งการถือครองที่ดินมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่

1  รายงานคณะกรรมาธิการปฎิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับ คณะกรรมการ 

ปฎิรูประบบการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน สภาปฎิรูปแห่งชาติ เรื่อง รายงานการศึกษาธนาคารที่ดิน, 2558 

2  ชุลีพร บุตรโคตร TCIJ 6 สิงหาคม 2557 (http://tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=4698)

3  ส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร, 2555 อ้างในเอกสารประกอบการประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่รบัฟังความเหน็ต่อ ร่างนโยบายและ

แผนบรหิารจดัการทีด่นิและทรพัยากรดนิของประเทศ, 14 กนัยายน 2559 โดยฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการนโยบายทีด่นิแห่งชาติ

4   ชุลีพร บุตรโคตร TCIJ 6 สิงหาคม 2557 (http://tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=4698)
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ทั้งหมด โดยถือครองที่ดินเฉลี่ยคนละมากกว่า 100 ไร่ ในจ�านวนนี้ ผู้ถือครองที่ดินที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือ 

จ�านวน 631,263 ไร่ ในขณะที่ผู้ถือครองที่ดินอีกร้อยละ 10 ที่เหลือ มีส่วนแบ่งการถือครองที่ดินไม่ถึงร้อย

ละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยถือครองที่ดินเฉลี่ยรายละไม่เกิน 1 ไร่ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการกระจุกตัวของ

การถือครองที่ดินอย่างมาก ที่ดินเหล่านี้ถูกปล่อยทิ้งร้างไว้โดยไม่ท�าประโยชน์ มีมากถึง 48 ล้านไร่ (ข้อมูล

ปี 2553) ท�าให้เกดิการสญูเปล่าทางเศรษฐกจิขัน้ต�า่ 127,384.03 ล้านบาท เพราะทีด่นิเป็นทีด่นิทีถ่กูกว้าน

ซื้อเพื่อเก็งก�าไร โดยไม่ได้น�ามาใช้ประโยชน์จริง 5   

งานวิจัยทางวิชาการเมื่อเร็วๆ นี้ ชี้ปัญหาการกระจุกตัวอยู่ในคนกลุ่มผู้ถือครองที่ดินเอกสารสิทธิ์

ประเภทโฉนดที่ดินมีทั้งหมด 15.9 ล้านราย ร้อยละ 20 หรือประมาณ 3 ล้านราย ที่มีสัดส่วนพื้นที่ถือครอง

ที่ดินสูงถึงร้อยละ 79.9 ของพื้นที่ทั้งหมด ในขณะที่กลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 หรือประมาณ 3 ล้าน

ราย ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด มีสัดส่วนพื้นที่ถือครองที่ดินเพียงร้อยละ 0.3 ของพื้นที่ทั้งหมด ต่างกัน

ถึง 325.7 เท่า6 

จากสถานการณ์ปัญหาการกระจกุตวัของทีด่นิเอกสารสทิธิส่์งผลให้เกดิปัญหาตามมาหลายด้าน ได้แก่ 

1. ปัญหาการปล่อยทิง้ร้างไม่ใช้ประโยชน์ในทีด่นิ เนือ่งจากการกว้านซือ้ทีด่นิเพือ่กกัตนุและเกง็

ก�าไรที่ดิน หรือเพื่อรอการพัฒนา 

2. ปัญหาการสูญเสียพื้นที่ที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการท�าการเกษตร ได้แก่ พื้นที่ที่อยู่ใน

เขตชลประทานซึง่ได้มกีารพฒันาระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐานแล้ว เมือ่ทีด่นิถกูซือ้กถ็กูน�าไป

เปลี่ยนรูปแบบการใช้ประโยชน์ พื้นที่ที่เหมาะสมส�าหรับการเกษตรจึงลดลงเรื่อยๆ 

3. ปัญหาคนยากจนและไร้ที่ดินท�ากิน เนื่องจากเกษตรกรรายย่อยไม่สามารถเข้าถึงที่ดินได้

1.2 ปัญหาการจัดการที่ดินประเภทต่างๆ ของรัฐ

การประกาศก�าหนดให้เป็นที่ดินของรัฐนั้น แบ่งได้เป็น ที่ดินของรัฐที่สงวนไว้เพื่อการใช้ประโยชน์

ร่วมกันในพื้นที่ทั้งแก่รัฐและแก่ประชาชน เช่น ที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่ราชพัสุด ที่สงวนหวงห้าม และ

5   ดวงมณี เลาวกุล (2556), การกระจุกตัวของความมั่งคั่งในสังคมไทย. ในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ “สู่สังคมไทยเสมอ

หน้า การศกึษาโครงสร้างความมัง่คัง่และโครงสร้างอ�านาจเพือ่การปฎริปู” (บทที ่2). ศาสตราจารย์ กติตคิณุ ดร.ผาสกุ พงษ์ไพจติร 

ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนโดยส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

ส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พฤศจิกายน 2556. อ้างใน “รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์

ความยากจนและความเหลือ่มล�า้ในประเทศไทย ปี 2556”. ส�านกัพฒันาฐานข้อมลูและตวัชีว้ดัภาวะสงัคม ส�านกังานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมษายน 2558. 

6   ดวงมณี เลาวกุล (2556), การกระจุกตัวของความมั่งคั่งในสังคมไทย. ในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ “สู่สังคมไทยเสมอ

หน้า การศกึษาโครงสร้างความมัง่คัง่และโครงสร้างอ�านาจเพือ่การปฎริปู” (บทที ่2). ศาสตราจารย์ กติตคิณุ ดร.ผาสกุ พงษ์ไพจติร 

ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนโดยส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

ส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พฤศจิกายน 2556. อ้างใน “รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์

ความยากจนและความเหลือ่มล�า้ในประเทศไทย ปี 2556”. ส�านกัพฒันาฐานข้อมลูและตวัชีว้ดัภาวะสงัคม ส�านกังานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมษายน 2558.
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ที่ดินของรัฐที่สงวนไว้เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ถาวร ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การก�าหนดเขตที่ดินของรัฐดังกล่าว ได้สร้างปัญหาความขัดแย้งและข้อพิพาทเกี่ยว

กับที่ดินระหว่างราษฎรกับหน่วยรัฐสืบเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโดยสาเหตุของปัญหาส่วนใหญ่เกิดจาก

ความไม่ชัดเจนของแนวเขตที่ดินที่สงวนหวงห้าม รวมทั้งมิได้กันที่ดินท�ากินและที่อยู่อาศัยของชุมชนออก

จากเขตที่ดินสงวนหวงห้ามเหล่านั้น

จากรายงานสรุปการปฎิรูปที่ดินและการจัดการที่ดินของสภาปฎิรูปแห่งชาติ ปี 2558 ประเทศไทย

มีเนื้อที่ประมาณ 320.7 ล้านไร่ จ�าแนกออกเป็นที่ดินมีเอกสารสิทธิจ�านวน 127 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 

40 ของที่ดินทั้งหมดของประเทศ ที่ดินเขตปฎิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ในที่ดินของรัฐที่ให้เกษตรกรเข้าใช้

ประโยชน์ จ�านวน 33.7 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.5 ของที่ดินทั้งหมดของประเทศ พื้นที่อุทยานแห่งชาติ 

วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ประกาศเป็นป่าอนุรักษ์ รวมแล้วประมาณ 71 ล้าน

ไร่ คิดเป็นร้อยละ 22 ของที่ดินทั้งหมดของประเทศ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ยังไม่ได้หักเนื้อที่ทับซ้อนกับ

พื้นที่อนุรักษ์ต่างๆ) จ�านวน 64 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 20 ของที่ดินทั้งหมดของประเทศ และพื้นที่อื่นๆ  

ที่ไม่ได้จ�าแนก 17.2 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 5 ของที่ดินทั้งหมดของประเทศ

ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา ปัญหาการขาดแคลนพืน้ทีท่�ากนิประกอบกบัการขยายตวัของชมุชน การ

ส่งเสรมิพชืเศรษฐกจิ และปัญหาทีด่นิกระจกุตวั เกษตรกรจ�านวนมากไม่สามารถเข้าถงึทีด่นิ ท�าให้เกดิการ

เข้าไปท�ากินในที่ดินของรัฐ โดยเฉพาะที่ดินป่าไม้เป็นจ�านวนมาก

จากรายงานของคณะกรรมาธกิารวสิามญัแก้ไขปัญหาทีด่นิแก้ไขปัญหาทีด่นิท�ากนิ กฎหมายเกีย่วกบั

ทีด่นิและเร่งรดัออกเอกสารสทิธิแ์ก่ประชาชน สภาผูแ้ทนราษฎร เมือ่ปี 2553 พบว่า มปีระชาชนอาศยัและ

ท�าประโยชน์อยู่ในเขตที่ดินสงวนหวงห้ามของรัฐประเภทต่างๆ ไม่น้อยกว่า 800,000 ราย (ครัวเรือน) รวม

เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 11.9 ล้านไร่ โดยซ้อนทับอยู่ในพื้นที่ดินป่าไม้มากที่สุด อย่างไรก็ดี มีการคาดการร์อย่าง

ไม่เป็นทางการว่าน่าจะมีผู้ที่อยู่อาศัยในเขตที่ดินของรัฐจ�านวนหลายล้านคน 

ตารางแสดง จ�านวนประชากรที่อยู่อาศัยและท�ากินในเขตที่ดินของรัฐ

ประเภทที่ดินรัฐ จ�านวน (ราย) เนื้อที่ (ไร่)

ป่าสงวนแห่งชาติ 450,000 6,400,000
อุทยานแห่งชาติ 185,916 2,243,943
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
ที่สาธารณประโยชน์ ไม่มีข้อมูล 1,154,867
ที่ราชพัสดุ 161,932 2,120,196

รวม (ไม่น้อยกว่า) 797,848 11,919,006

ทีม่า: รายงานคณะกรรมาธกิารวสิามญัแก้ไขปัญหาทีด่นิ ฯ สภาผูแ้ทนราษฎร, 2553, อทิธพิล ศรเีสาวลกัษณ์ 
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กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  

น�าเสนอในการเสวนาวิชาการเรื่อง “ดินกับวิกฤติของ

ประเทศ” จัดโดย สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย 

วันที่ 4 ธันวาคม 2556 

 หากพิจารณาตามกฎหมายแล้วประชาชน

เหล่านั้น คือ ผู้บุกรุกที่ดินของรัฐอย่างผิดกฎหมาย 

ในขณะที่ข้อเท็จจริงอีกด้านนั้น กฎหมายและ

นโยบายของรัฐเองที่ เป ็นสาเหตุส�าคัญท�าให ้

ประชาชนกลายเป็นผู้บุกรุกที่ดินของรัฐ ไม่ว่าจะ

เป็นการประกาศเขตที่ดินของรัฐทับซ้อน การขยาย

พื้นที่เกษตรกรรมที่เกิดจากนโยบายส่งเสริมพืช

เศรษฐกิจของรัฐ การขาดความชัดเจนของแนวเขต

ทีด่นิของรฐั การไม่สามารถเข้าถงึทีด่นินอกพืน้ทีด่นิ

ของรัฐ เนื่องจากที่ดินมีราคาสูงและที่ดินกระจุกตัว 

 ที่ผ ่านมา แม้ว ่ารัฐจะมีนโยบายและ

มาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนที่อยู่อาศัย

และท�ากินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยเฉพาะ

นโยบายการน�าพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาตเิสือ่มโทรมมา

ปฎริปูทีด่นิ ในปี 2536 กรมป่าไม้ได้ส่งมอบให้ส�านกั

งานปฎริปูทีด่นิ มเีนือ้ที ่32.5 ล้านไร่ 7  สามารถแก้ไข

ปัญหาประชาชนในเขตป่าสงวนจ�านวนไม่น้อย แต่

ในขณะเดียวกัน การหันมาด�าเนินนโยบายอนุรักษ์ 

โดยการขยายพืน้ทีอ่นรุกัษ์ เช่น การประกาศอทุยาน

แห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดชั้นคุณภาพ

ลุ่มน�้า และการก�าหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินใน

พื้นที่ต้นน�้า ท�าให้ที่อยู่อาศัยและที่ท�ากินของชุมชน

จ�านวนมากถกูประกาศให้เป็นพืน้ทีอ่นรุกัษ์ และต้อง

เผชิญกับแรงกดดันจากการจ�ากัดการเข้าถึงและใช้

ประโยชน์ทีด่นิ การถกูบงัคบัให้อพยพโยกย้าย และ

การถูกฟ้องร้องจับกุมด�าเนินคดีทั้งทางอาญา และ

ทางแพ่ง โดยเฉพาะหลังการด�าเนินนโยบายตาม

มติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 เป็นต้นมา 

7 ส�านักจัดที่ดินป่าไม้, อ้างแล้ว

และยิ่งทวีความรุนแรงในการบังคับใช้กฎหมายกับ

ประชาชนเหล่านั้นมากขึ้นจากนโยบายปราบปราม

และทวงคืนผืนป่าของรัฐบาลคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ

2. วิเคราะห์นโยบายและการ

บริหารจัดการที่ดิน

 นโยบายและการบรหิารจดัการทีด่นิของรฐั

ทีผ่่านมา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื การบรหิารจดัการ

ทีด่นิด้วยกลไกตลาด ในทีด่นิทีเ่ป็นเอกสารสทิธิท์ีด่นิ 

และการบริหารจัดการที่ดินของรัฐประเภทต่างๆ 

2.1 การบรหิารจดัการทีด่นิด้วยกลไกตลาด

การบริหารจัดการโดยใช้กลไกตลาด ที่ราคา

ทีด่ินถูกก�าหนดดว้ยอปุสงค-์อุปทานของตลาดทีด่นิ 

ในพื้นที่ที่มีการพัฒนาหรือมีระบบโครงสร้างพื้น

ฐานแล้วที่ดินจะมีราคาที่สูงขึ้น หมายถึง การเปิด

โอกาสให้ที่ดินเข้าสู่ระบบกลไกตลาด ทั้งการปั่นขึ้น

ของราคาที่ดิน หรือการซื้อขายที่ดิน สามารถท�าได้

อย่างเต็มที่ไม่มีขีดจ�ากัด แม้ว่ารัฐจะด�าเนินการ

ท�าให้มีราคาประเมินที่ดิน แต่กลับพบว่า ราคาการ

ซื้อขายที่ดินมีราคาต่างกว่าราคาประเมินอย่างน้อย 

2 ถึง 3 เท่า ซึ่งราคาประเมินไม่เป็นจริงในปัจจุบัน

แต่เป็นการตัง้ไว้เพือ่การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมจาก

การโอนการท�านิติกรรม

หากย้อนหลังไปเมื่อครั้งมีการประกาศ

ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน ในปี 2497 ได้ระบุถึง

การจ�ากัดการถือครองที่ดินเอาไว้ แต่ต่อมาได้ถูก

ยกเลิกไปเมื่อปี 2502 โดยค�าสั่งคณะปฏิวัติ และ

กลายเป็นปัญหาการกระจุกตัวที่ดินในปัจจุบัน 

ท�าให้ประเทศไทยไม่มีการจ�ากัดการถือครองที่ดิน

นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา นอกจากนั้น ประมวล
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กฎหมายที่ดิน ในปี 2497 (มาตรา 6) ยังได้ระบุเอา

ไว้ว่า ระบบกรรมสิทธิ์ รัฐไม่ได้ให้สิทธิ์โดยเด็ดขาด 

ที่ดินยังเป็นของรัฐในมาตรานี้ระบุว่า “ถ้าเป็นผู้ที่

ได้สิทธิ์ในที่ดินไปแล้วแต่ไม่ท�าประโยชน์ในที่ดินถ้า

เป็น นส.3 นานติดต่อกันเกิน 5 ปี ส่วนกรณีโฉนด 

10 ปี ให้ถอืว่าผูน้ัน้ไม่มเีจตนาใช้ประโยชน์ ให้รฐัเพกิ

ถอนเอกสารสทิธิใ์นทีด่นินัน้ แล้วน�ามาจดัสรรให้ผูท้ี่

ต้องการใช้ประโยชน์ต่อไป”  แต่ว่าในความเป็นจรงิ

กลบัพบว่าทีด่นิส่วนใหญ่มกีารปล่อยทิง้ร้างเกนิ 5 ปี 

เกนิ 10 ปี แต่รฐักลบัไม่มกีระบวนการในการจดัการ

เพิกถอนเอกสารสิทธิ์เกิดขึ้น นอกจากนั้น ในเรื่อง

ระบบภาษีที่ดิน ที่ผ่านมารัฐไม่เคยมีการเก็บภาษี

ที่ดิน ทั้งนี้ ระบบภาษีที่ใช้ในปัจจุบัน คือ ภาษีบ�ารุง

ท้องที ่หรอื ภทบ.5 ซึง่เป็นภาษจีากการใช้ประโยชน์

ในที่ดินที่เสียให้กับท้องถิ่น จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่

ท�าให้เกิดการกักตุนที่ดินเกิดขึ้นอย่างมหาศาล

2.2 การบริหารจัดการที่ดินของรัฐ

สาเหตุเริ่มต้นจากรัฐบังคับใช้กฎหมายที่ไม่

เป็นธรรมกบัประชาชนทีอ่ยูอ่าศยัและท�ากนิทบัซ้อน

อยู่ในที่ดินของรัฐ นับตั้งแต่การประกาศบังคับใช้ 

พระราชบญัญตัป่ิาไม้ พ.ศ. 2484  มกีารนยิามค�าว่า

ป่า หมายถงึทีด่นิทีไ่ม่มใีครครอบครองโดยชอบด้วย

กฎหมาย หมายความว่า ที่ดินทั้งหมดเป็นพื้นที่ป่า

ของรัฐ ท�าให้ประชาชนจ�านวนมากที่มีครอบครอง

ที่ดินแล้ว แต่ยังไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายกลาย

เป็นผู้บุกรุกตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ฉบับนี้ และท�าให้ทุก

พื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินกลายเป็นที่ป่าไป

โดยปริยาย ชาวบ้านจึงตกเป็นผู้บุกรุกป่าไปตั้งแต่

ปี 2484 เป็นต้นมา ต่อมารัฐมีการประกาศพระราช

บัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และพระราช

บัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 การก�าหนด

เขตป่าสงวนแห่งชาติได้ประกาศซ้อนทับลงไปใน

เขตป่าไม้ พ.ศ. 2484 โดยไม่มกีารกนัพืน้ทีอ่อกก่อน  

ทีต่ัง้ชมุชนและประชาชนทีอ่ยูอ่าศยัในพืน้ทีด่งักล่าว

จึงถูกประกาศทับซ้อนและเป็นผู ้กระท�าผิดตาม

กฎหมายทั้งสองฉบับ ถึงแม้ว่าการประกาศเขตป่า

สงวนจะเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านการประกาศ

ภายใน 90 วัน ก็ตาม แต่ในความเป็นจริงชาวบ้าน

ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีไ่ม่สามารถเข้าถงึข้อมลูข่าวสารจากทาง

ราชการจึงหมดโอกาสในการคัดค้าน และที่ส�าคัญ

ประชาชนเองก็ไม่รู้ว่าการประกาศเขตป่าสงวนฯ  

ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตตนเองในเวลา

ต่อมา 

เมื่อรัฐปรับเปลี่ยนนโยบายจากการแสวงหา

ประโยชน์จากป่าไม้โดยการสัมปทานท�าไม้ มา

เป็นการอนุรักษ์ป่าไม้ตามแนวคิดอนุรักษ์นิยมที่

แยกคนออกจากป่า ประกาศเขตป่าอนรุกัษ์ด้วยการ

ประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ทบัซ้อนลงไปในพืน้ทีป่ระกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ

หรือป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และมีการเร่ง

ขยายการประกาศมากขึ้น และชุมชนที่ถูกประกาศ

ป่าอนุรักษ์ทับซ้อนจึงกลายเป็นผู้ผิดกฎหมายถึง 3 

ฉบับด้วยกัน

เมือ่ทีด่นิกระจกุตวัและทีด่นิเข้าสูก่ลไกตลาด 

ชาวบ้านและคนจนเข้าถึงที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ยาก

ขึ้น ท�าให้คนเหล่านี้เข้าไปใช้ที่ดินของรัฐกลายเป็น

ปัญหาใหม่ และปัญหาเดิมยังไม่ได้รับการแก้ไข 

ประกอบกับแรงกดดันจากปัญหาการไม่มีที่ดินท�า

กิน ท�าให้ปัญหาที่ดินมีความซับซ้อนยุ่งยากมากขึ้น

จน ในขณะนี้ตัวเลขผู้ที่อยู่ในที่ดินของรัฐอย่างผิด

กฎหมายจ�านวนมาก ท�าให้เกิดความไม่มั่นคงใน

การใช้ประโยชน์ที่ดินและอยู่อาศัย
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ที่ผ ่านมาจากการเรียกร้องต่อสู ้ของภาค

ประชาชน จนมีมติคณะรัฐมนตรีหลายมติคณะ

รฐัมนตร ี29 เมษายน 2540 ซึง่จะน�าไปสูก่ารด�าเนนิ

การแก้ไขปัญหาโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

แต่มติดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไป และให้ด�าเนินการ

ตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน  2541 แทน 

โดยกรมป่าไม้ได้จัดท�าโครงการจัดการทรัพยากร

ที่ดินป่าไม้เพื่อเป็นเครื่องมือในการด�าเนินการแก้

ปัญหา แต่ยังพบกับปัญหาอุปสรรคมากมายซึ่งเกิด

จากการขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน

การแก้ปัญหาดงักล่าว รวมทัง้เครือ่งมอืแนวทางและ

ข้อก�าหนดที่ไม่เอื้อต่อการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง  

เช่น กระบวนการในการส�ารวจข้อมูลที่อาศัยโดย

ใช้ภาพถ่ายทางอากาศปี 2545 เป็นเกณฑ์หลัก

ในการพิจารณาก�าหนดว่าอยู่ก่อนหรืออยู่หลังป่า

เท่านัน้ แต่ในสภาพข้อเทจ็จรงิจ�านวนมากทีเ่งือ่นไข

ดังกล่าวจ�าเป็นต้องมีข้อยกเว้น เช่น ระบบการท�า

เกษตรแบบไร่หมุนเวียน  การส่งเสริมให้มีการรวม

กลุ่มบ้านจัดสรรที่ใหม่ พื้นที่ท�ากินเดิมแต่มีปัญหา

พพิาทเรือ่งการปลกูสร้างสวนป่า เรอืนยอดเป็นสวน

ป่าธรรมชาติในระบบสวนเมี่ยงในภาคเหนือ หรือ

สวนสมรมในภาคใต้ 

ในขั้นตอนการส�ารวจ ข้อมูลพบในหลาย

หมู่บ้านมีข้อจ�ากัดในเรื่องสภาพภูมิประเทศ ท�าให้

พื้นที่ท�ากินส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ลาดชัน  หรือ ท�า

กินในลักษณะของไร่หมุนเวียน ทางเจ้าหน้าที่รัฐ

พิจารณาว่าไม่เข้าข่ายตามมติคณะรัฐมนตรี จึงไม่

ด�าเนินการส�ารวจ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ

วันที่ 2 มิถุนายน 2530 และ 9 พฤษภาคม 2532 

เรื่องหลักเกณฑ์ในการก�าหนดสภาพป่าเสื่อมโทรม

ที่ก�าหนดไว้ว่า พื้นที่ในชั้นคุณภาพลุ่มน�้าชั้น 1 และ 

2 แม้จะมีต้นไม้น้อยเพียงใดก็ตาม ก็มิให้ก�าหนด

เป็นป่าเสื่อมโทรม เงื่อนไขดังกล่าวท�าให้สิทธิของ

ประชาชนทีท่�ากนิในเขตชัน้คณุภาพลุม่น�า้ชัน้1 และ 

2 ถูกจ�ากัดไว้เพียงการก�าหนดเป็นพื้นที่ที่ควบคุม

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 

ซึ่งไม่มีสถานะแห่งสิทธิที่ชัดเจน 
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ข้อเสนอภาคประชาสังคม	

วิสัยทัศน์ 

“การกระจายอ�านาจ รับรองสิทธิชุมชน และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการ

บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้-ที่ดินเพื่อความยั่งยืนและเป็นธรรม”
1. กระจายสิทธิในการจัดการทรัพยากรป่าไม้-ที่ดิน กระจายการถือครองที่ดิน และรับรอง  

“สิทธิชุมชน”

2. สร้างการมีส่วนร่วมแก่ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น เครือข่ายภาคประชาชน และหน่วยงานภาคี

ต่างๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุนให้เกิดแผนการจัดการ

ทรัพยากรร่วมในระดับชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และมีกฎหมายระดับท้องถิ่น(ข้อบัญญัติท้องถิ่น)

รองรบั มแีผนงานและงบประมาณสนบัสนนุกจิกรรมตามแผนการจดัการทรพัยากรป่าไม้-ทีด่นิร่วม

3. พัฒนาโครงสร้างการบริหารงาน เกิดกลไกร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้-ที่ดินที่มี

ประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาได้จริง ลดความขัดแย้งและข้อพิพาทต่างๆได้  

4. ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีต่างๆ ที่ส่งผลต่อความขัดแย้ง และที่เกี่ยวข้อง

กับการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม

5. สนบัสนนุกระบวนการเรยีนรู ้สร้างจติส�านกึการมส่ีวนร่วม และพฒันาองค์ความรูใ้นการจดัการ

ทรพัยากรป่าไม้-ทีด่นิร่วมกนัระหว่างหน่วยงานรฐัและชมุชนท้องถิน่ เพือ่การป้องกนัดแูลรกัษา

และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. สนับสนุนรูปแบบการจัดการทรัพยากรป่าไม้ การจัดการที่ดิน และระบบการเกษตรที่เอื้อกับ

การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายหลัก 

ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น มีสิทธิ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้-ที่ดิน อย่างยั่งยืน 

และมีกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม

ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น มีสิทธิ มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้-ที่ดินอย่างยั่งยืน 

• เพิ่มพื้นที่ป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศน์

• ปฏิรูปกฎหมายในการรับรองสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้-ที่ดิน กระจายถือครอง

ที่ดินอย่างเป็นธรรม  

• สนับสนุนส่งเสริมรูปแบบการจัดการที่ดินและระบบการเกษตรที่เอื้อกับสิ่งแวดล้อมและการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

• ส่งเสริม สนับสนุน สร้างแรงจูงใจในการรักษาป่าและเพิ่มพื้นที่ป่า 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การปกป้องคุ้มครองป่า การฟื้นฟูพื้นที่ป่า การจัดการและการใช้

ประโยชน์

1. จัดท�าแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ในระดับชุมชม ท้องถิ่น จังหวัด โดยความร่วมมือของชุมชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ สถาบันการ

ศึกษา และส่วนราชการ

2. จัดตั้งคณะท�างานร่วมในทุกระดับ และสนับสนุนการปฏิบัติการตามแผนโดย บูรณาการงบ

ประมาณระหว่างส่วนราชการ ท้องถิ่น ภาคเอกชน ในลักษณะที่มุ่งผลส�าเร็จ  

3.  จัดท�าแผนที่จ�าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน แม่น�้า และทะเล ระดับชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด โดย

ก�าหนดพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ พื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน พื้นที่ของเอกชนที่มีความ

ส�าคัญต่อระบบนิเวศน์ ความหลากหลายทางชีวภาพและก�าหนดข้อตกลงในการใช้ประโยชน์

พื้นที่ 

4. ส�ารวจและทวงคืนที่ดินที่ออกเอกสารสิทธิ์โดยไม่ชอบ ที่ดินของรัฐที่มอบให้เอกชนเช่าหรือ

สัมปทานและครบสัญญาแล้ว ที่ดินที่เอกชนบุกรุกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อประกอบธุรกิจ

ขนาดใหญ่หรือเพื่อการเก็งก�าไร เพื่อน�าที่ดินมาฟื้นฟูเป็นป่าหรือพื้นที่สาธารณะอื่นอันจ�าเป็น

ต่อระบบนิเวศน์ 

5. พัฒนาข้อตกลงการเพิ่มพื้นที่ป่าในระบบนิเวศน์ เช่น การกันพื้นที่ริมห้วยคลองแม่น�า้ ปลูกป่า 

การฟ้ืนฟปู่าพร ุการน�าทีด่นิซึง่บคุคลครอบครองและท�าประโยชน์อย่างน้อยร้อยละ 10 ปลกูป่า 

การปลูกพืชผสมในแปลงเกษตรลักษณะสวนสมรม เพื่อเพิ่มไม้ป่า สมุนไพร พืชอาหาร 

6.  ก�าหนดข้อตกลงในการใช้ประโยชน์ป่า แม่น�้า ทะเล และที่ดิน รวมทั้งการท�าเกษตรกรรม เพื่อ

ไม่ให้กระทบต่อระบบนเิวศน์เช่น การใช้สารเคม ีการก�าหนดขนาดพืน้ทีแ่ละวธิกีารโค่นยางพารา

เพื่อปลูกใหม่ เป็นต้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสนับสนุนและรับรองสิทธิชุมชน ส่งเสริมความเข้มแข็งของ 

เครือข่ายและองค์กรชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้-ที่ดิน 

1. จดัตัง้กลไกบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตร่ิวมระหว่างชมุชน ท้องถิน่ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

เป็นกลไกร่วม  

2. สนับสนุนการจัดตั้งองค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนในการจัดการทรัพยากร การจัดท�า

แผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน การก�าหนดขอบเขต กฎระเบียบและ

กติการ่วมที่ชัดเจน

3. สนบัสนนุงบประมาณและกระบวนการมส่ีวนร่วมในการจดัท�าแนวเขตในการจดัการทรพัยากร

ที่ชัดเจน สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ลดความขัดแย้ง และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

ในการก�าหนดแนวทาง เครื่องมือ และการตัดสินใจร่วมกัน

4. สนบัสนนุให้เกดิแผนการจดัการทรพัยากรร่วมในระดบัชมุชน ชมุชนท้องถิน่ สนบัสนนุให้มกีาร

รองรับจากกฎหมายระดับท้องถิ่น(ข้อบัญญัติท้องถิ่น) มีแผนงานและงบประมาณสนับสนุน

กิจกรรมตามแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมของชุมชน

ยทุธศาสตร์ที ่3 ยทุธศาสตร์การปฏริปูกฎหมายในการกระจายอ�านาจการจดัการทรพัยากร

ป่าไม้-ที่ดิน  

1. จัดท�ากฎหมายระดับรองของกฎหมายที่ดิน เพื่อให้ชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นหลักในการบริหารจัดการที่สาธารณประโยชน์ 

2. จดัท�าและปรบัปรงุกฎหมายรองในกลุม่กฎหมายทรพัยากรธรรมชาตเิพือ่ รบัรองสทิธชิมุชน และ

กระจายอ�านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

3. ตรากฎหมายว่าด้วยสิทธิชุมชน การกระจายอ�านาจ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมขาติ

และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการรับรองสิทธิร่วมในที่ดินท�ากินและที่อยู่อาศัย 

4. สนบัสนนุการแก้ปัญหาความเหลือ่มล�า้และการกระจายการถอืครองทีด่นิ โดยสนบัสนนุการผลกั

ดันให้มีกฎหมายเพื่อกระจายการถือครองที่ดิน ได้แก่ พ.ร.บ. อัตราภาษีที่ดินก้าวหน้า  

5. การปฏิรูปข้อก�าหนด กฎหมาย กฎระเบียบ และมติ ครม.ต่างๆ ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาความ

ขัดแย้งระหว่างประชาชนกับรัฐ โดยสนับสนุนให้เกิดข้อก�าหนด มาตรการ และแนวทางที่เน้น

การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับบริบททางภูมินิเวศน์ วัฒนธรรม

และวิถีชีวิตของชุมชน
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กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  

6. การปฏริปูกฎหมายทีน่�าไปสูก่ารรบัรองสถานภาพของชมุชน การเข้าอยูอ่าศยัและท�ากนิในพืน้ที่

ของรฐัทีม่ข้ีอพพิาท   การสนบัสนนุกระบวนการจดัท�าโฉนดชมุชน ด้วยการให้ชมุชนท้องถิน่และ

รัฐร่วมด�าเนินการและให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติโฉนดชุมชนโดยเร็ว 

7. การปฏิรูปกฎหมายที่น�าไปสู่รับรองสิทธิในการจัดการที่ดินของชุมชนรวมถึงแก้ไขกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการที่ดิน ให้รับรองสิทธิของชุมชนในการมีส่วนร่วมจัดการที่ดิน ได้แก่ 

พ.ร.บ.โฉนดชุมชน พ.ร.บ.กองทุนธนาคารที่ดิน ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การจัดการป่าและที่ดินในเขตป่าอย่างยั่งยืน การสนับสนุนระบบ

เกษตรกรรม และระบบเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน

1. สนบัสนนุกระบวนการและการจดัท�าแผนการจดัการทีด่นิของชมุชนอย่างยัง่ยนื ให้แต่ละชมุชน

สามารถระบขุอบเขตไว้อย่างชดัเจน สามารถจ�าแนกขอบเขตของทรพัยากรร่วมทีช่มุชนบรหิาร

จัดการ  ก�าหนดกฎ กติกาการใช้หรือการเก็บเกี่ยวทรัพยากรและบ�ารุงรักษาระบบทรัพยากร

ต้องมีความสอดคล้องกับเงื่อนไขสภาพทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ประชาชนส่วนใหญ่

ที่ได้รับผลจากการบริหารจัดการทรัพยากรต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจก�าหนดหรือปรับปรุง

กฎกติกาในการจัดการทรัพยากร 

2. จดัตัง้กลไกร่วมในการตดิตามสนบัสนนุการจดัท�า และปรบัปรงุระบบข้อมลูและแผนทีข่อบเขต

การจดัการทีด่นิของชมุชนให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ มกีารตดิตามประเมนิทีม่ปีระสทิธภิาพโดยผูท้ีม่ส่ีวน

ได้ส่วนเสยีกบัการใช้ทรพัยากรนัน้ๆ มกีารตดิตามประเมนิสถานภาพ ความสมบรูณ์ของทรพัยากร

อย่างสม�า่เสมอ มมีาตรการการลงโทษผูฝ่้าฝืนกฎกตกิาการใช้ทรพัยากร  และสามารถตดิตามและ

ลดปัญหาการบกุรกุพืน้ทีป่่าเพิม่ได้จรงิ

3. สนับสนุนแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และภูมิ

นิเวศของชุมชน โดยมีกองทุน งบประมาณ หน่วยงานต่างๆให้การส่งเสริมสนับสนุนแผนการ

ใช้ประโยชน์ในที่ดินและการจัดการระบบการผลิตให้สอดคล้องกับสภาพพืน้ที ่โดยค�านงึถงึการ

ผลติทีพ่ึง่พาตวัเองโดยการท�าเกษตรกรรมยัง่ยนืและรกัษาความสมดลุของระบบนเิวศ  รวมทั้ง

การสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ และรูปแบบการพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่ชุมชนสามารถด�ารง

ระบบผลิตดังกล่าวได้อย่างยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การสร้างส�านึกและแรงจูงใจ การสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ งาน

ศึกษาวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรโดยองค์กรชุมชนมีส่วนร่วม

1. การสนับสนุนการด�าเนินการศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วม เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหาร

จดัการทรพัยากรธรรมชาต ิโดยให้ชมุชนมส่ีวนร่วมในกระบวนการศกึษาวจิยัเพือ่พฒันาองค์ความ

รูท้้องถิน่และสร้างส�านกึในการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาต ิรวมทัง้น�าผลการศกึษาวจิยั

ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และสถาบันวิชาการมาปรับใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ที่ยั่งยืนต่อไป

2.  พฒันาให้เกดิการถ่ายทอดองค์ความรู ้การจดักระบวนการเรยีนรู ้การพฒันางานวจิยัไปสูส่ถาบนั

การศกึษาและหลกัสตูรการศกึษาทกุระดบั รวมทัง้การสือ่สารรณรงค์เผยแพร่สือ่สาธารณะต่างๆ 

เพื่อสร้างส�านึกและความเข้าใจที่ดีต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน

3. สนับสนุนการสร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมในการดูแล รักษา ฟื้นฟูทรัพยากร

และสิ่งแวดล้อมของชาติ เช่น กองทุนป่าชุมชน กองทุนปลูกป่า ฯลฯ
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เป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากร
ทะเล	มหาสมุทร	และชายฝั่งอย่างยั่งยืน

  

ทะเลไทยตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล พ.ศ.2547 จ�าแนกเป็นน่านน�้าภายใน

หมายถงึทะเลทีอ่ยูภ่ายในเส้นฐานตรงทีป่ระเทศไทยก�าหนดขึน้เพือ่เป็นเส้นฐานในการวดัระยะทางออกไป

ในทะเล ทะเลอาณาเขต 12 ไมล์ทะเลจากเส้นฐานตรง เขตต่อเนื่องอีก 12 ไมล์ทะเลจากทะเลอาณาเขต 

และเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะออกไป 200 ไมล์ทะเลจากเส้นฐานตรง เนื้อที่ทะเลไทยรวม 350,000 ตาราง

กโิลเมตร หรอืคดิเป็น 2 ใน 3 ของพืน้ทีบ่นบก ชายฝ่ังทะเลมคีวามยาวรวม 2,815 กโิลเมตร ใน 23 จงัหวดั 

นอกจากนี้พระราชก�าหนดการประมง พ.ศ.2558 ได้ก�าหนดให้มีแนวเขตทะเลชายฝั่งทั่วประเทศในระยะ

สามไมล์ทะเลจากแนวชายฝั่งและเกาะ 

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ส�าคัญประกอบด้วย คลองหรือปากแม่น�้า พรุชายฝั่ง ป่าชายหาด 

ป่าชายเลน ชายหาด หญ้าทะเล ปะการัง ซึ่งรวมทั้งกองหินในทะเลและปะการังเทียม เกาะ สัตว์น�้า น�้ามัน 

ก๊าซ แร่และสัตว์ทะเลส�าคัญ พะยูน โลมา เต่าทะเล วาฬ และกลุ่มสัตว์ในแนวปะการัง 
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ประเทศไทยใช้ประโยชน์ทะเลและชายฝั ่งในทางเศรษฐกิจมีมูลค่าไม่ต�่ากว่า 24 ล้านล้าน

บาท หรือมากกว่า 12 ล้านล้านบาทต่อปี จาก การท่องเที่ยว การประมง การขนส่ง อุตสาหกรรม 

การขุดเจาะน�้ามันและก๊าซ การท�าเหมืองแร่ การผลิตน�้าจืดจากน�้าทะเล ทั้งมีแนวโน้มที่จะมีการใช้

ประโยชน์อย่างเข้มข้นในอนาคต นอกจากนี้ยังมีพลังงานหมุนเวียนที่ส�าคัญเช่น ลม คลื่น เป็นต้น  

 

        สถานการณ์ปัญหาทะเลและชายฝั่ง 

การใช้ประโยชน์ทะเลและชายฝั ่งปัจจุบันรวมทั้งแผนการพัฒนาในอนาคต มีปัญหาส�าคัญ  

4 ประการคือ

1. การใช้ประโยชน์ที่ไม่ยั่งยืน เช่น การท่องเที่ยวที่เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพและมีผลกระทบต่อ

ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังรวมถงึการยดึครองพืน้ทีช่ายฝ่ังเป็นของเอกชน การประมงทีมุ่ง่กวาด

จับสัตว์น�้าทุกชนิดด้วยเครื่องมือที่ท�าลายพันธุ์สัตว์น�้าวัยอ่อนเช่น อวนลาก เรือปั่นไฟ เป็นต้น การ

ขุดเจาะน�้ามันและก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งการทิ้งแท่นขุดเจาะไว้ในทะเลโดยไม่มีผู้รับผิดชอบรื้อถอน 

การพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งที่ยังก่อมลภาวะทางทะเล การขนส่งทางทะเลที่สร้างมลภาวะทาง

ทะเล เป็นต้น ขณะที่การใช้ประโยชน์ในปัจจุบันยังเป็นปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไข แผนพัฒนาของ

รฐับาลยงัมุง่เน้นการพฒันาอตุสาหกรรมในพืน้ทีช่ายฝ่ังและการขนส่งทางทะเล เช่น โครงการพฒันา

อุตสาหกรรมชายฝั่งภาคใต้ การถมทะเลเพิ่มพื้นที่อุตสาหกรรมในภาคตะวันออก การสร้างสะพาน

เศรษฐกิจสตูล-สงขลา ระนอง-ชุมพร และการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น 

2. การละเมดิสทิธชิมุชนชายฝ่ังและชาวประมงพืน้บ้าน ซึง่ส่วนใหญ่เป็นชมุชนท้องถิน่ดัง้เดมิทีต่ัง้ถิน่ฐาน

ต่อเนือ่งในอดตี รวมทัง้ชนเผ่าแห่งอนัดามนัอย่างอรูกัราโว๊ย มอแกน มอแกลน ชมุชนเหล่านีม้ปัีญหา

ทั้งที่ตั้งชุมชนซึ่งรัฐมีกฎหมายซ้อนทับว่าเป็นที่ดินของรัฐ เช่น ที่ดินชายฝั่งของกรมเจ้าท่า ที่ดินป่า

สงวนแห่งชาต ิทีด่นิอทุยานแห่งชาต ิรวมทัง้มกีารออกเอกสารสทิธทิีด่นิให้เอกชนทบัซ้อนไปในทีด่นิ

ของชุมชน เป็นต้น 

3. ความไม่เป็นธรรมในการบริหารจัดการผลประโยชน์ทางทะเล ที่กระจุกตัวอยู ่กับนักลงทุน

อุตสาหกรรม ขาดการบริหารจัดการที่จะน�ารายได้จากน�้ามัน ก๊าซธรรมชาติ การท่องเที่ยว และ

อุตสาหกรรมการประมงมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนชายฝั่ง และอนุรักษ์ฟื้นฟูทะเล 

4. ความเสี่ยงจากภาวะความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ชุมชนชายฝั่งมีความเสี่ยงสูงและเป็นด่าน

หน้าทีจ่ะเผชญิผลกระทบจากพายทุีม่คีวามรนุแรงเพิม่ขึน้ ภาวะน�้าทะเลทีร้่อนขึน้ส่งผลต่อวงจรชวีติ

ของสัตว์น�้า ความสูงของระดับน�้าทะเล ที่เกิดจากอากาศของโลกที่ร้อนขึ้น 
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ข้อเสนอภาคประชาสังคม

วิสัยทัศน์/เป้าหมาย  

ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังเป็นทรพัยากรสาธารณะ มกีารใช้ประโยชน์และการอนรุกัษ์บนหลกั

การพัฒนาที่ยั่งยืน และใช้ระบบนิเวศน์เป็นฐาน การรับรองสิทธิชุมชน กระจายอ�านาจ และประชาธิปไตย

แบบมีส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์

1. สทิธชิมุชน สถาปนาสทิธชิมุชนให้มทีีย่นืทีม่ัน่คง 4 ด้าน คอื ปฏบิตักิารจรงิของชมุชน การมคีวาม

ชดัเจนในทางทฤษฎ ีก�าหนดไว้ในนโยบายของรฐั สร้างความชดัเจนในรฐัธรรมนญูและกฎหมาย

2. ยุติแผนพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่ง สะพานเศรษฐกิจอันดามัน-อ่าวไทย โรงไฟฟ้าถ่านหินและ

นิวเคลียร์ เพื่อน�าประเทศก้าวสู่สังคมคาร์บอนต�่าตามกรอบข้อตกลงปารีส 

3. การประมงที่ยั่งยืน ยุติการท�าการประมงด้วยเครื่องมือการประมงที่กวาดจับสัตว์น�้าวัยอ่อน 

ยกเลิกการน�าลูกสัตว์น�้าเศรษฐกิจมาผลิตอาหารสัตว์ และส่งเสริมสนับสนุนความมั่นคงของ

ชาวประมงขนาดเล็ก 

4. การพฒันาทีย่ัง่ยนื แปรเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืของสหประชาชาต ิมาเป็นแผนพฒันาทะเล

และชายฝั่งที่ยั่งยืนในทุกระดับ โดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงทางอาหาร การลดความเหลื่อมล�้า 

การกระจายผลจากการพัฒนา และการสร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์ รวมทั้งการปฏิรูป

ระบบบรหิารจดัการจากแนวดิง่เป็นใช้ระบบนเิวศน์เป็นฐาน กระจายอ�านาจและประชาธปิไตย

แบบมีส่วนร่วม 

5. การเตรียมความพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ทั้งในระดับแผนพัฒนาของ

ประเทศ ภูมิภาค จังหวัด และระดับชุมชน ซึ่งรวมถึงการสร้างการพัฒนาแบบคาร์บอนต�่า

6. สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืของทกุภาคกีารพฒันา ผ่านปฏบิตักิารจรงิเช่น อาหารทะเลทีม่คีวาม

รับผิดชอบจากการประมงที่ไม่ท�าลายพันธุ์สัตว์น�้า การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นต้น 
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ข้อเสนอของภาคประชาสังคม 

1. ยกเลิกโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ การสร้างอุตสาหกรรมหนัก อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เส้นทาง

ขนส่ง Land bridge ที่ส่งผลต่อการท�าลายฐานทรัพยากรที่ส�าคัญตลอดแนวชายฝั่ง และไม่

สอดคล้องกับศักยภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

2. ยกเลิกการสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในทุกพื้นที่ของภาคใต้ และหันมาสนับสนุน 

การผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานหมุนเวียนตามศักยภาพของพื้นที่ เช่น จังหวัดกระบี่ซึ่งมีศักยภาพ

ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลและเชื้อเพลิงชีวภาพที่เพียงพอส�าหรับการผลิตไฟฟ้าใช้

ภายในจังหวัด

3. โครงการพฒันาต่างๆทีจ่ะมากระท�าต่อชายหาด ต้องมกีารศกึษาวจิยัอย่างจรงิจงั  มกีระบวนการ

ศึกษาและการมีส่วนร่วม บูรณาการกันระหว่างหน่วยงาน การผนึกก�าลังกันสร้างความรู้ความ

เข้าใจให้กับประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ ชุมชน เยาวชนคนรุ่นหลัง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วน

4. ยกเลกิเครือ่งมอืประมงทีท่�าลายทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ท�าลายระบบนเิวศ ประกอบด้วย 

อวนลาก อวนรุน เครื่องปั่นไฟ (ปัจจุบันมีการใช้มาตรา 44 ยกเลิกอวนรุน เหลืออีก 2 ประเภท

เครื่องมือที่ต้องยกเลิก ประกอบด้วย อวนลาก และเรือปั่นไฟ)

5. ยกเลกิธรุกจิโรงงงานประปลาป่นทีม่าจากการจบั (by catch) 100 เปอร์เซน็ต์ แต่ยงัคงสามารถ

ใช้ในรูปแบบวัสดุเศษเหลือจากการผลิต (by product) 

6. การยกระดับองค์กรชาวประมงพื้นบ้านเป็นองค์กรวิชาชีพ การสนับสนุนให้ชาวประมงรวมตัว

กันจัดการทรัพยากรสัตว์น�้าของตนเอง ผลิตอาหารทะเลที่มีความปลอดภัย 

7. การแก้ปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังอย่างมส่ีวนร่วม มองในเชงิระบบนเิวศ มากกว่าการแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้า ยุติการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งโดยใช้โครงสร้างถาวร
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เป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง	
เศรษฐกิจ	และอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

สถานการณ์

เศรษฐกิจไทยปัจจุบันมีความเชื่อมโยงกับ

เศรษฐกิจและสังคมโลกมากขึ้น ส�านักงานคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1 

วิเคราะห์ว่าเศรษฐกิจไทยมีความอ่อนไหวและ

ผันผวนตามปัจจัยภายนอก แนวโน้มเศรษฐกิจ

โลก มีตลาดเกิดใหม่ที่มีบทบาทสูงขึ้น ตลาดการ

เงินโลกเข้าสู่สถานการณ์ไร้พรมแดน มีการพัฒนา

เครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ รวมทั้งมีการรวมกลุ่ม

ทางเศรษฐกิจที่หลากหลายส่งผลต่อการเปิดเสรี

ทางการค้ามากขึ้น  ในส่วนของการวิจัยและพัฒนา

ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะเป็นกุญแจส�าคัญต่อ

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เกิดสาขาอุตสาหกรรม

และบริการใหม่ๆ ที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยี

สมยัใหม่หลากหลายสาขา เป็นสงัคมแห่งการเข้าถงึ

ข้อมลู องค์ความรูข้้ามพรมแดน รวมถงึความเข้มข้น

ของการเปลีย่นแปลงภาคแรงงานและโครงสร้างทาง

ประชากร  

ด ้านประเทศมหาอ�านาจของโลกมีแนว

โน้มเข ้าแทรกแซงกิจการภายในของประเทศ

ต่างๆ รวมถึงเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศ

ด้านภูมิรัฐศาสตร์เพื่อผลประโยชน์และการแย่งชิง

ทรพัยากร นอกจากนัน้ การก่อการร้าย อาชญากรรม

ข้ามชาติและอาชญากรรมทางไซเบอร์จะทวีความ

รนุแรงและซบัซ้อนมากขึน้  ในขณะทีค่วามสามารถ 

1 เอกสารสรุปสาระส�าคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) ส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 
ในการแข่งขันและปรับตัวของประเทศยังท�าได้ช้า 

ประกอบกับยังประสบปัญหาคุณภาพในเกือบทุก

ด้าน ทั้งคุณภาพคน คุณภาพการศึกษา คุณภาพ

บริการสาธารณะและบริการสาธารณสุข ปัญหา

ความเหลือ่มล�า้ทางสงัคมจะน�าไปสูเ่กดิความขดัแย้ง 

แตกแยกเพิม่ขึน้ นอกจากนีย้งัต้องเผชญิสถานการณ์

ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมเสือ่มโทรม

เนื่องจากการใช้ประโยชน์เกินกว่าศักยภาพในการ

ฟื้นตัวของระบบนิเวศ ขณะที่การเข้าถึงและการ

จัดสรรการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติยัง 

ไม่เป็นธรรม 

เศรษฐกิจไทยในช่วงปี 2504-2558 ขยาย

ตัวเฉลี่ยร้อยละ 6.1 สูงเป็นอันดับที่ 22 ของ

โลก ส่งผลให้รายได้ต่อหัวของประชาชนเพิ่มขึ้น 

โครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไป

สู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น อันดับความ

สามารถในการแข่งขันโดยรวมมีแนวโน้มปรับตัวดี

ขึ้น ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยขยายตัว

ในอัตราการขยายตัวที่ต�่ากว่าศักยภาพของระบบ

เศรษฐกิจ การส่งออกของไทยปรับตัวลดลงทั้งใน

ด้านการส่งออกสนิค้าเกษตรและอตุสาหกรรม มจีดุ

อ่อนส�าคญั ทัง้ทางด้านปัญหาเชงิโครงสร้าง เงือ่นไข

ในระบบเศรษฐกจิโลกและปัจจยัทางด้านการด�าเนนิ

นโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจ ด้านการ

พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

อยู่ในล�าดับต�่า
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กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  

เป็นผลให้การพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม

ของประเทศล่าช้า ไม่ทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยี

ของโลก ตลอดจนมีการน�าผลงานวิจัยไปใช ้

ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในระดับต�่า โอกาสส�าคัญ

คือความร่วมมือระหว่างประเทศและความเชื่อม

โยงเพื่อการพัฒนากับระดับนานาชาติโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในกลุ่ม   อนุภูมิภาคและภูมิภาคเอเชีย ซึ่ง

จะเป็นเงื่อนไขส�าคัญในการขยายความร่วมมือด้าน

เศรษฐกจิการค้าภายใต้วาระการพฒันาทีย่ัง่ยนืทีจ่ะ

เป็นทิศทางหลัก โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประกอบด้วย 17 เป้าหมายและ 168 เป้าประสงค์ 

รวมถึงข ้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความเข้มข้นขึ้น

ที่จะส่งผลต่อการผลิตในภาคเกษตร ความมั่นคง

ทางอาหารและภาพรวมระบบเศรษฐกิจ สังคมของ

ประเทศไทย
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัด

ประเด็นด้านความเจริญรุ่งเรืองที่ควบคู่กับคุณภาพชีวิตและธรรมชาติ2

เป้าหมายที่ 8 : การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีเป้าประสงค์ในการส่งเสริม

การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณค่า 

ข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติระบุว่าประชาชนมากกว่า 25 ปีที่ผ่านมา จ�านวนคนงานที่ประสบ

ปัญหาความยากจนได้ลดลงอย่างมาก แม้จะมผีลกระทบทีย่าวนานของวกิฤตเศรษฐกจิจากปี 2551/2552 

ในประเทศที่ก�าลังพัฒนา ชนชั้นกลางถือเป็น 34% ของการจ้างงานทั้งหมด โดยตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นกว่าสาม

เท่าจากปี 2534 ถึง 2558  โดยเป้าหมายนี้ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนโดย

บรรลเุป้าหมายการผลติในระดบัทีส่งูขึน้และผลติผ่านนวตักรรมทางเทคโนโลย ีสนบัสนนุนโยบายทีส่่งเสรมิ

ให้ผู้ประกอบการและการสร้างงานซึ่งเป็นกุญแจส�าคัญในเรื่องนี้ เช่นเดียวกับมาตรการที่มีประสิทธิภาพที่

จะก�าจัดการบังคับใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์ ด้วยเป้าหมายเหล่านี้ ภายในปี 2573 เราต้องการให้

เกิดการจ้างงานเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพ และการท�างานที่เหมาะสมส�าหรับผู้หญิงและผู้ชายทุกคน

เป้าหมายที ่9 : อตุสาหกรรม นวตักรรม โครงสร้างพืน้ฐาน มเีป้าประสงค์เพือ่พฒันาโครงสร้างพืน้

ฐานทีพ่ร้อมรบัการเปลีย่นแปลง ส่งเสรมิการปรบัตวัให้เป็นอตุสาหกรรมอย่างยัง่ยนืและทัว่ถงึและสนบัสนนุ

นวัตกรรม

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยกีเ็ป็นกญุแจส�าคญัในการหาทางแก้ปัญหาอย่างยัง่ยนืให้กบัความท้าทาย

ทางเศรษฐกจิและสิง่แวดล้อม เช่น การจดัให้มชีิน้งานใหม่และส่งเสรมิประสทิธภิาพในการใช้พลงังาน การ

ส่งเสรมิอตุสาหกรรมทีย่ัง่ยนืและการลงทนุในการวจิยัทางวทิยาศาสตร์และนวตักรรม เหล่านีเ้ป็นวธิทีีส่�าคญั

ทีจ่ะช่วยสนบัสนนุการพฒันาอย่างยัง่ยนื การลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานและนวตักรรมเป็นหนึง่ในเป้าหมาย

การพัฒนา 17 ข้อ ที่อยู่ในวาระการจัดท�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) วิธีการแบบบูรณาการเป็น

สิ่งส�าคัญที่จะท�าให้เกิดความคืบหน้าไปยังเป้าหมายอื่นๆ

เป้าหมายที่ 11 : เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เพื่อท�าให้เมืองและการตั้ง

ถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติระบุว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองในประเทศที่ก�าลังพัฒนา 

ควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นในการย้ายถิ่นฐานจากชนบทสู่เมือง ซึ่งน�าไปสู่ความเจริญในเมืองขนาดใหญ่ ในปี 

2553 มี 10 เมืองใหญ่ที่มีพลเมืองจ�านวน 10 ล้านคนหรือมากกว่านั้น ในปี 2557 มีเมืองขนาดใหญ่ถึง 28 

เมือง ผู้อยู่อาศัยรวม 453,000,000 คน  และความยากจนมักจะกระจุกตัวอยู่ในเมือง รัฐบาลระดับชาติ

2   เว็บไซต์องค์การสหประชาชาติประจ�าประเทศไทย เข้าถึงได้จาก http://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/
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และระดบัท้องถิน่ต้องพยายามจดัการเพือ่รองรบัการเพิม่ขึน้ของประชากรในพืน้ทีเ่หล่านัน้ การท�าให้เมอืง

ปลอดภยัและยัง่ยนื หมายถงึ การท�าให้เข้าถงึทีอ่ยูอ่าศยัทีป่ลอดภยัและเหมาะสมและพฒันาการตัง้ถิน่ฐาน

ของชุมชนแออัด นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการลงทุนเรื่องการขนส่งสาธารณะ การสร้างพื้นที่สาธารณะสี

เขียวและการปรับปรุงการวางผังเมืองและการจัดการในลักษณะแบบมีส่วนร่วม

ข้อเสนอภาคประชาสังคม 

วิสัยทัศน์/เป้าหมาย

วิสัยทัศน์ : “เกิดระบบเศรษฐกิจที่กระจายความเจริญและความมั่งคั่งที่ครอบคลุมและเป็น

ธรรมควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากที่ตระหนักถึงศักยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น

ท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมและเกิดความเป็นเมืองในทิศทางใหม่ (New Urban Agenda) แห่งคุณภาพ

ชีวิตที่มีโครงสร้างพื้นฐานมั่นคง ปลอดภัย ทั่วถึง เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งรายได้ที่ใส่ใจต่อผู้คนที่หลาก

หลายให้สามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม เท่าเทียมบนความตระหนักที่จะตอบสนองต่อมิติการเติบโตของ

เศรษฐกิจ การดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมที่เน้นพลังงานทางเลือก พื้นที่สีเขียวและการด�ารงอยู่ของวัฒนธรรม

ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม”

เป้าหมาย : a) เร่งรดัแก้ปัญหามลพษิและสิง่แวดล้อมในพืน้ทีเ่ศรษฐกจิหลกัให้เกดิผลในทางปฏบิตัิ

อย่างเป็นรูปธรรม b) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ

สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ c) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้

มาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และรองรับการเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ d) 

กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 

ข้อเสนอทางยุทธศาสตร์
• ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากที่ชัดเจนและการลงทุนขนาดเล็กให้กับประชาชนท้องถิ่น เช่น  

ศูนย์การค้าส่งอาเซียน เป็นศูนย์กระจายสินค้าไปที่ต่างๆในภูมิภาค อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

เชิงนิเวศ การค้าชายแดน ระบบสารสนเทศแหล่งสมุนไพร 

• สนับสนุนปัจจัยการผลิต ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพื่อรองรับผลผลิตของ

เกษตรกรในพื้นที่  รับการประกันราคาพืชผลในพื้นที่เกษตรกรรมที่ไม่มีเอกสารสิทธิและส่ง

เสริมการจัดการแหล่งน�้าขนาดเล็กที่สอดคล้องกับพื้นที่ 

• จัดท�าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ (EHIA) ที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่าง

แท้จริงในทุกระดับ ทุกกระบวนการ
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• สนบัสนนุความมัน่คงในสทิธใินทีด่นิและการดแูลจดัการทรพัยากรธรรมชาตขิองประชาชน โดย

เฉพาะชุมชนท้องถิ่นที่อยู่อาศัยและให้ความเป็นธรรมกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในฐาน

ทรัพยากร เคารพต่อสิทธิมนุษยชน ธรรมนูญของชุมชน สิทธิชุมชนก่อนการก�าหนดนโยบาย

ต่างๆ 

• กระจายการถือครองที่ดิน และสนับสนุนให้คนจนเข้าถึงที่ดินได้ เช่น การก�าหนดผังเมืองแบบ

ผสมผสานระหว่างพื้นที่เศรษฐกิจและที่อยู่อาศัยไว้ในพื้นที่เดียวกันไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อ

ให้การเตบิโตทางเศรษฐกจิของเมอืงกบัทีอ่ยูอ่าศยัเป็นไปในลกัษณะคูข่นาน โดยมใิห้ทีด่นิบรเิวณ

ที่อยู่อาศัยมีราคาสูงตามพื้นที่เศรษฐกิจ  

• นโยบายการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการดแูลทีด่นิในความครอบครองของหน่วยงานรฐั

รวมถึงการจัดระเบียบประชาชนที่บุกรุกที่ดินของรัฐ เป็นผลให้หน่วยงานต่าง ๆ เช่น การรถไฟ

แห่งประเทศไทย การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรมชลประทาน เป็นต้น มีแผนการพัฒนาเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการที่ดิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนจ�านวนมาก ควรมีมาตรการ

สนับสนุนการลดผลกระทบร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานและชุมชน

• ทีด่นิรฐัทีห่น่วยงานต่าง ๆ  ครอบครองไว้จ�านวนมาก และไม่ได้ใช้ประโยชน์ รฐับาลต้องมนีโยบาย

ที่ชัดเจนให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย สามารถน�าที่ดินเหล่านั้นมาพัฒนา

เป็นโครงการที่อยู่อาศัยรองรับคนจนเมือง และผู้มีรายได้น้อย 

• การสนับสนุนด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในโครงการที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้มีรายได้น้อย 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น การประปา และการไฟฟ้า ต้องให้ความส�าคัญกับการสนับสนุน

ระบบสาธารณูปโภคส�าหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อย และโครงการที่อยู่อาศัยของรัฐ โดยจัด

ท�านโยบาย งบประมาณ และมาตรการการสนับสนุนให้ชัดเจน

• การสร้างระบบการเงินที่เข้มแข็งเพื่อการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและกองทุนที่อยู่อาศัย

• นโยบายเศรษฐกิจชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษต้องส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกการ

ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน สนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรม

ทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ส่งเสริมให้ภาค

ประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา 

และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนภายใต้

กระบวนการมีส่วนร่วม 

• ก�าหนดกลไกให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมการก�าหนดและน�าเสนอพื้นที่ที่เหมาะสมในการ

ด�าเนินนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษและจัดตั้งกลไกคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบจากทุกภาค

ส่วนที่มีอ�านาจในการก�าหนดทิศทางหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาตั้งแต่ระดับจังหวัดและระดับ

ชาติ  พร้อมกับก�าหนดให้หน่วยราชการเปิดเผยข้อมูลทั้งด้านผลประโยชน์และผลกระทบด้าน

ลบและสร้างกระบวนการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม และ 
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จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ผลก�าไรจากการ

ด�าเนินนโยบาย)

• ส่งเสริมกฎหมายว่าด้วยการก�าหนดผังเมืองที่ใส่ใจพื้นที่สีเขียว พื้นที่วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่าง

เคร่งครัด

ยุทธศาสตร์ส�าหรับภาคประชาสังคม
• แสวงหาหรอืสนบัสนนุให้เกดิการท�างานแก้ไขปัญหาจากกจิกรรมเพือ่สงัคม (Social Enterprise) 

ซึง่จะท�าให้เป็นการลดภาระของภาครฐัลง ควรให้มกีารผลกัดนัให้กฎหมายเกีย่วกบักจิกรรมเพือ่

สังคม (Social Enterprise) มีผลบังคับใช้โดยเร็ว

• ปกป้อง คุ้มครองฐานทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น คุ้มครองรักษาพื้นที่ป่าต้นน�้า เช่น พื้นที่

ได้รับผลกระทบจากนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ น�าเสนอแผนพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ทางเลือกให้กับภาครัฐ

• ปกป้อง คุ้มครองพื้นที่เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศ

• สร้างเครือข่ายความร่วมมือ มีองค์กรที่รวบรวมสภาองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง

• สร้างเครอืข่ายการผลติทางการเกษตร  สร้างแบรนด์ผลผลติทางการเกษตรของท้องถิน่ ผลกัดนั

การผลิตในระบบอินทรีย์ ควบคุมการใช้สารเคมี สนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นยุทธศาสตร์

ทางการเกษตรของจังหวัด

• พัฒนาการจัดการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานและยั่งยืน, การจัดการและส่งเสริมการท่องเที่ยงเชิง

วฒันธรรมโดยชมุชน, การพฒันาและจดัการแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิศลิปะ โบราญสถาน 

หัตถกรรม  การท่องเที่ยวด้านสุขภาพ 

• ผลักดันแนวทางพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน สร้างโมเดลและยกระดับมรดกทางธรรมชาติและ

วัฒนธรรม ปกป้องและส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความเชื่อมโยงระหว่างเมืองและชนบท

ในมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

• ส่งเสรมิการจดัการศกึษาและส่งเสรมิองค์ความรูท้้องถิน่หรอืหลกัสตูรท้องถิน่เพือ่เชือ่มโยงการ

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

• สร้างเครอืข่ายการมส่ีวนร่วมของประชาชนเพือ่เฝ้าระวงั ตดิตาม ขบัเคลือ่นแนวทางการพฒันา 

SDGs อย่างแท้จริงในทุกระดับ



เครือข่ายภาคประชาสังคมร่วมขับเคลื่อน
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ยุทธศาสตร์	และ	Road	Map	เครือข่ายภาคประชาสังคม
ในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable 

Development Goals (SDGs) ถือได้ว่าเป็นจุด

เปลี่ยนในเชิงส�านึกร่วมของพลเมืองโลกที่ต้องการ

เห็นอนาคตของแนวทางการพัฒนาที่ค�านึงถึงหลัก

ของความยั่งยืน ความเป็นธรรม (Justice) ความ

เท่าเทียม ( Equity ) อันส่งผลไปในวงกว้างของ

ประเทศต่างๆอย่างต่อเนื่องและมีพลัง ความ

ท้าทายจากการก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืน ได้เข้ามามีบทบาทที่ส�าคัญในการตัดสินใจใน

ทางนโยบายของรัฐมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อ

ประเด็นความเปลี่ยนแปลงของการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้มีความ

เชื่อมโยงสัมพันธ์กับระบบสังคม การเมือง และ

เศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ความต่อเนื่องของการ

ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาได้ถูกก�าหนดขึ้นมา

ใหม่ หลังจากที่เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 

หรอื Millennium Development Goals (MDGs) 

ได้ครบก�าหนดลงในช่วงปี 2558 ซึ่งน�ามาสู่การ

ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable 

Development Goals (SDGs) โดยอาศัยกรอบ

ความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) 

ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความ

เชื่อมโยงกัน ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่

เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 

ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 

17 เป้าหมาย 

ภายใต้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่

ยัง่ยนื Sustainable Development Goals (SDGs) 

ในส่วนของประเทศไทยได้มกีารจดัท�าระเบยีบส�านกั

นายกรฐัมนตรว่ีาด้วยคณะกรรมการเพือ่การพฒันา

ที่ยั่งยืน (กพย.) โดยมีหน้าที่ที่ส�าคัญ ได้แก่ 1. การ

ก�าหนดนโยบาย และยทุธศาสตร์การพฒันาทีย่ัง่ยนื

ของประเทศให้ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและบูรณาการ 2. ส่ง

เสริมและสนับสนุนการด�าเนินงานของหน่วยงาน

ของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3. ก�ากบัการด�าเนนิงานของหน่วยงานของรฐัให้เป็น

ไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของ

ประเทศ 

ขณะเดียวกัน บทบาทการขับเคลื่อนใน

ประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคประชาสังคม 

( Civil Society organization) ได้มีการยกระดับ

การปฏบิตักิารไปสูก่ารผลกัดนัให้เกดิแนวทางทีเ่ป็น

รูปธรรมในการเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่

ยัง่ยนืหรอื SDGs  การสรปุบทเรยีนการท�างานท�าให้

เกิดการทบทวนชุดวิเคราะห์การท�างานในหลายๆ

ประเดน็ โดยเฉพาะอย่างยิง่ภายใต้สถานการณ์ของ

ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง

ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย กระบวนการในวิเคราะห์

ได้ถูกถกเถียงแลกเปลี่ยนในวงกว้างที่มีภาคประชา

สังคมที่หลากหลายเพื่อให้เกิดยุทธศาสตร์ในการ

พัฒนาที่จะน�าไปสู่การยกระดับการท�างานในเชิง
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ประเด็นให้เชื่อมโยงกับการผลักดันนโยบายใน 

ระดับชาติ รวมถึงการสร้างนโยบายสาธารณะ  

(Public Policy) 

นอกจากนี้ยังมีขบวนการในการขับเคลื่อน

ของเครือข่ายภาคประชาสังคมในการผลักดันให้

รฐับาลมกีารจดัท�า “ระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีา

ด้วยการส่งเสรมิและพฒันาองค์กรภาคประชาสงัคม 

พ.ศ. 2558” โดยระเบียบดังกล่าวมีการแต่งตั้งคณ

ะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสั

งคม (คปส.)เพื่อมาท�าหน้าที่สนับสนุนขบวนฯทั้งใน

เรือ่งการพฒันายทุธศาสตร์ งานพฒันาส่งเสรมิเครอื

ข่าย การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ 

เป็นต้น   รวมทั้ง ขบวนการขับเคลื่อนของเครือข่าย

องค์กรภาคประชาสังคม ยังมีสถาบันพัฒนาองค์กร

ชุมชน(พอช.) ซึ่งเป็นองค์กรมหาชนที่เกิดขึ้นภาย

ใต้ภารกิจส�าคัญหนึ่งในการสนับสนุนภาคประชา

สังคม  ได้มีการจัด“สัมมนาสังเคราะห์ยุทธศาสตร์

การขับเคลื่อนภาคประชาสังคมในอนาคต” เมื่อวัน

ที่ 15 – 17 ตุลาคม 2558 ณ อิงธารรีสอร์ท อ�าเภอ

เมือง จังหวัดนครนายก เพื่อเป็นการทบทวนการ

ขับเคลื่อนงานที่ผ่านมาของขบวนภาคประชาสังคม 

น�าไปสูก่ารออกแบบ ก�าหนดทศิทางยทุธศาสตร์การ

ขบัเคลือ่นงานของภาคประชาสงัคม และมกีารจดัตัง้ 

“อนุกรรมการสนับสนุนภาคประชาสังคม” ภายใต้ 

พอช.ขึน้ โดยมกีารประสานความร่วมมอืกบัสหภาพ

ยุโรป (EU) ในการจัดท�า“โครงการความร่วมมือ 

อียู-พอช. หนุนเสริมความเข้มแข็งประชาสังคม” 

เพื่อจัดเวทีและกระบวนการหนุนเสริมการท�างาน

ของคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นให้เกิดการยกร่าง

ยุทธศาสตร์แนวทาง “สังคมอนาคตประเทศไทย” 

ทีเ่ป็นข้อเสนอจากภาคประชาสงัคมจากทกุภาคแีละ

ได้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและพัฒนายุทธศาสตร์

ภาคประชาสังคมในระดับภูมิภาค 5 ภาค เพื่อร่วม

กันก�าหนดทิศทางการปรับขบวนเครือข่ายองค์กร

ภาคประชาสังคม แสวงหาแนวทางยุทธศาสตร์ร่วม

ในการแก้ไขปัญหาส�าคัญของแต่ละภูมิภาค รวมทั้ง

การก�าหนดยทุธศาสตร์ขบัเคลือ่นการพฒันาทีย่ัง่ยนื

ของภาคประชาสังคม 
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สรุปข้อเสนอทางยุทธศาสตร์ของเครือข่ายภาคประชาสังคม
ในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน		

วิสัยทัศน์
เป็นขบวนการเคลื่อนไหวของประชาสังคมที่มีความพลเมืองผู้ตื่นรู้ (Active CitiZen ) มีการจัดการ

ตนเองอย่างเข้มแข็ง  ร่วมสร้างสังคมแห่งอนาคตบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจ 
ประสานงานและเชื่อมร้อยองค์กรชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรเอกชนและองค์กรภาค

ประชาชนต่างๆ ให้รวมกนัเป็นขบวนประชาสงัคม และร่วมกนัผลกัดนัเป้าหมายและยทุธศาสตร์ของขบวน

ให้บรรลุผล 

เป้าหมาย
สร้างสังคมอนาคต ที่ลดอ�านาจรัฐ เพิ่มอ�านาจประชาชน ขจัดความเหลื่อมล�้า สร้างความเป็นธรรม 

เคารพวิถีวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคประชาชน

เป้าหมายการขับเคลื่อนขบวนประชาสังคม
1. การจัดท�าธรรมนูญภาคประชาชน ให้เป็นธรรมนูญแห่งชีวิตของภาคประชาชน ที่สถาปนา

อุดมการณ์ทางการเมืองการปกครองที่ประชาชนต้องการ ตามหลักการประชาธิปไตยจาก

ฐานราก

2. การจัดท�าเป็นข้อเสนอทิศทางอนาคตของสังคมไทยที่ยั่งยืนของภาคประชาสังคม ในประเด็น

ต่างๆ เช่น การสร้างเศรษฐกจิชมุชนทีเ่ข้มแขง็ การสร้างระบบเศรษฐกจิทีเ่ป็นธรรมและเท่าเทยีม 

การสร้างรฐัสวสัดกิาร การสร้างความมัน่คงทางอาหารของประเทศ  การจดัการทรพัยากรอย่าง

ยั่งยืน เป็นต้น  

3. การก�าหนดวาระแห่งชาติของขบวนประชาสังคมในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง

ในสงัคมไทย แสดงถงึเจตจ�านงและความมุง่มัน่ในการขบัเคลือ่นสงัคมในประเดน็ปัญหาทีส่�าคญั

ของประเทศ เช่น การสร้างประชาธิปไตยจากฐากราก การกระจายอ�านาจ การสร้างเศรษฐกิจ

ชุมชนที่เข้มแข็ง การสร้างระบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและเท่าเทียม การสร้างรัฐสวัสดิการ การ

สร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศ  การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน เป็นต้น    
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4. การจัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมภาคประชาชน (พิมพ์เขียวการพัฒนา
ภาคประชาชน)  และผลักดันสร้างรูปธรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรม
ของประชาชนในท้องถิ่น

5. การสร้างตัวตนและอัตลักษณ์ความเป็นเอกภาพของขบวนประชาสังคม การสร้างคุณค่าใหม่
ที่มีคุณภาพใหม่ ที่องค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ไว้ร่วมกันในนามประชาสังคม ทั้งองค์กรชุมชน 
องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรเอกชนที่ท�างานด้านสาธารณะประโยชน์ และองค์กรประชาชน
อื่นๆ  ท�างานร่วมกันอย่างมีศักดิ์ศรี และมีพลัง

6. สร้างและสถาปนาพลังขบวนประชาสังคมใหม่เพื่อให้การขับเคลื่อนทางสังคมมีพลังและมี

อุดมการณ์เป็นเอกภาพ 

ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์การจัดขบวนองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม 

แนวทาง/แผนงาน
การจัดตั้งกลไกการประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อท�าหน้าที่เชื่อมร้อยขบวนประชา

สังคมทั้งเครือข่ายตามบริบทพื้นที่แต่ละพื้นที่ยุทธศาสตร์ เชื่อมร้อยมาถึงเครือข่ายประชาสังคมในระดับ
กว้าง ทีส่ามารถประสานพลงักนัขบัเคลือ่นประเดน็ยทุธศาสตร์ร่วมกนัให้เกดิผล โดยการจดัตัง้ให้ม ี“ส�านกั
ส่งเสรมิประชาสงัคม”ขึน้ ภายใต้สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน (พอช.) องค์การมหาชน ตามพระราชกฤษฎกีา
ที่ได้มอบหมายให้มีภารกิจการด�าเนินงานสร้างพลังภาคประชาสังคม

การส�ารวจสถานะองค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ เพื่อการจัดการความรู้ การจัดการข้อมูลและสร้าง
ระบบฐานข้อมูลร่วมของขบวนประชาสังคมทั้งในส่วนของการวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์ความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สังคมอาเซียน สังคมโลก และการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่มีอยู่ทั้งหมดของ
ขบวนประชาสังคมและยกระดับเป็นคลังองค์ความรู้ภาคประชาชน ให้เป็นชุดความรู้การพัฒนาที่ยั่งยืน 
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทสังคมท้องถิ่นและสังคมไทย ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
ที่ได้รับอิทธิพลจากสังคมอาเซียนและสังคมโลก ศึกษาส�ารวจสถานะองค์กร/ภาคส่วน/พื้นที่/ขบวนการ
ภาคประชาสังคมต่างๆ  จัดท�าเป็นแผนที่/แผนผังภาคประชาสังคม ตามลักษณะ ประเด็น และพื้นที่ต่างๆ  
เช่น กลุ่มคน-องค์กร-หน่วยงาน-องค์กรธุรกิจทางสังคมที่ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจฐานราก/Social En-
terprise  สวัสดิการทางสังคม สุขภาพ การศึกษา กองทุนทางสังคมด้านต่างๆ  การจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการพลังงานทางเลือก ประชาธิปไตยรากหญ้า การจัดการตนเอง การเมือง
ภาคประชาชนฯลฯ

เชือ่มร้อย สนบัสนนุ และพฒันาศกัยภาพของเครอืข่ายภาคประชาสงัคมระดบัพืน้ทีใ่ห้เกดิการรวมตวั
กนัขบัเคลือ่นโมเดลพืน้ทีร่ปูธรรมการพฒันาทีย่ัง่ยนืและประเดน็ยทุธศาสตร์ทีจ่ะเป็นโมเดลในการประสาน
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ภาคีภาครัฐ ธุรกิจ และหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ แหล่งทุนต่างๆ เช่น ส�านักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย(สกว.) ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ฯลฯ และการประสานกับภาค

ส่วนต่างๆในขบัเคลือ่นทางนโยบายสาธารณะ เช่น ส�านกัคณะกรรมการสขุภาพ(สช.) สมชัชาองค์กรพฒันา

เอกชนด้านสิง่แวดล้อม ฯลฯ การขบัเคลือ่นทางสงัคมร่วมกบัภาคธีรุกจิทางสงัคม และการขบัเคลือ่นนโยบาย

รัฐในระดับท้องถิ่น จังหวัด และประเทศต่อไป 

 

2. ยุทธศาสตร์พื้นที่  

สร้างพื้นที่ปฏิบัติการร่วมของภาคีเครือข่ายประชาสังคม มุ่งเน้นการสร้างรูปธรรมการท�างานเชิง
พื้นที่และเชิงประเด็น สร้างความเชื่อมโยงการท�างานขององค์กรชุมชน องค์กรชาวบ้าน องค์กรพัฒนา
เอกชนและองค์กรประชาชนต่างๆ  การสร้างภาคีเครือข่ายที่หลากหลาย โดยไม่จ�ากัดอยู่เฉพาะองค์กร
เครือข่ายเดิมแต่ขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังภาคธุรกิจเอกชน สถาบันวิชาการ องค์กรทางศาสนา 
องค์กรอิสระ และองค์กรของรัฐที่มีทิศทางการท�างานสอดคล้องและหนุนเสริมกัน ในลักษณะหุ้นส่วน
การพัฒนา  ในลักษณะของเครือข่ายการท�างานแบบเสริมพลัง หรือเรียกว่า “พื้นที่ร่วม” (Platform)  
เป็นการสร้างรูปธรรมเชิงพื้นที่  สร้างโมเดลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามศักยภาพและประเด็นส�าคัญของพื้นที่ 
สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมร้อยองค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ ให้เกิดกลไกการด�าเนินงานร่วมที่ชัดเจน
เป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ เช่น ระดับท้องถิ่น/อ�าเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค ฯลฯ ให้มีการรวมตัว
เพื่อขับเคลื่อนประเด็นส�าคัญๆและเป้าหมายร่วมระดับพื้นที่ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาโมเดล 
รปูธรรมเชงิประเดน็ สนบัสนนุให้เกดิการเคลือ่นไหว “ประเดน็ร่วม” โดยประสานขบวนองค์กรภาคประชา
สังคมต่างๆ ข้ามเครือข่าย/ข้ามประเด็น/ข้ามหน่วยงาน/ข้ามภาคีที่หลากหลาย 

โดยในเวทภีมูภิาคได้มกีารก�าหนดและน�าเสนอตวัอย่างโมเดลรปูธรรมซึง่มศีกัยภาพและเป็นประเดน็

ยุทธศาสตร์ร่วมที่จะน�าไปสู่การเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของภาค ดังนี้
 

ภาค ตัวอยาง 

โมเดลการพัฒนา 

พ้ืนท่ี /จังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร 

เหนือ “แมแจมโมเดล” 

จังหวัดเชียงใหม และ 

“น้ําพางโมเดล” 

จังหวัดนาน  

เชียงใหม,นาน การจัดการทรัพยากรรวมแกปญหาท่ีดิน

ในเขตปา ลดการขยายพ้ืนท่ีเพ่ือปลูกพืช

เศรษฐกิจ และการใชสารเคมีการเกษตร 

สนับสนุนการจัดการปาเพ่ือเศรษฐกิจ

ชุมชนฐานราก  
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ภาค ตัวอยาง 

โมเดลการพัฒนา 

พ้ืนท่ี /

จังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร 

อีสานบน โมเดลเกษตรนิเวศน

วัฒนธรรมกับความ

ม่ันคงทางอาหาร  

มหาสารคาม

,ยโสธร  

สรางความรวมมือเครือขายพ้ืนท่ีจังหวัด

และนิเวศน ใหเกิดการขยายผลการผลิตท่ี

ยั่งยืน และรวมมือกับภาคีตางๆ ในการ

ปกปองพ้ืนท่ีอาหาร พัฒนาระบบธุรกิจ

อาหารปลอดภัย ขยายตลาดอินทรีย  

อีสานใต โมเดลการจัดการลุมน้ํา

มูลกับการพัฒนา

เศรษฐกิจนิเวศน

วัฒนธรรม 

นครราชสีมา 

สุรินทร 

รอยเอ็ด 

ศรีสะเกษ  

สนับสนุนระบบการจัดการน้ําตามระบบ

นิเวศน และการจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร

ท่ีเหมาะสม 

ตะวันออก โมเดล  

“เปลี่ยนตะวันออก”  

ศรีราชา 

ฉะเชิงเทรา 

ก า ร จั ด ก า ร ร ว ม  “ ชุ ม ช น กั บ ภ า ค 

อุตสาหกรรม” โมเดลธรรมนูญอาวอุดม 

“ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร 3  S” กั บ ก า ร กํ า ห น ด

ยุทธศาสตรการพัฒนาโดยการมีสวนรวม    

จั งหวัด เกษตรกรรมยั่ งยืน  ธรรมนูญ

สุขภาพกับการจัด ทําข อ มูลประเ มิน

ยุทธศาสตรโดยชุมชน (SEA/CHIA)  

กลาง แมกลองโมเดล  สมุทรสงคราม การจัดการลุมน้ําและการพัฒนาผังเมือง 

โดยการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม 

และชุมชนทองถ่ิน การใชพลังประชา

สังคม ในการตรวจสอบโครงการพัฒนา

และการจัด ทําขอ มูลโดยชุมชน เ พ่ือ

วางแผนพัฒนา โดยประชาชนคนแมกลอง  

ใต โมเดลการพัฒนาเมือง

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

กับพลังงานหมุนเวียน 

“กระบี่ Go Green” 

กระบี่ แผนการพัฒนาจังหวัดแบบยั่งยืน เปนมิตร

กับสิ่ งแวดลอม ท้ังการทองเ ท่ียว เชิ ง

อนุรักษ ท่ีไมทําลายธรรมชาติ และการใช

พลั งงานสะอาดท่ีไมกอให เ กิดมลพิษ 
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ภาค ตัวอยาง 

โมเดลการพัฒนา 

พ้ืนท่ี /

จังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร 

   สนับสนุนใหชุมชน โรงแร รีสอรท ในพ้ืนท่ี

แหลงทองเท่ียว รวมท้ังรานคาในเมือง 

ผลิตไฟฟาใชเองจากพลังงานหมุนเวียน 

เชน พลังงานแสงอาทิตย และพลังงามลม  

โมเดล การพัฒนา

เศรษฐกิจทะเล และ

ชายฝงบนฐานนิเวศน

วัฒนธรรม  

สงขลา  สตูล  การพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสอดคลองกับ

ศักยภาพของพ้ืนท่ี รักษาฐานทรัพยากร

ไมใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม วิถีชีวิต

และสุขภาพ การทองเ ท่ียวท่ี คํานึง ถึง

สิ่งแวดลอม วิถีชีวิต วัฒนธรรมทองถ่ิน 

และการกระจายรายไดควบคู กับการ

เจริญเติบโตทางด านเศรษฐ กิจ การ

อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ ปา

ส มุ น ไพร  พ้ื น ท่ี ชุ มน้ํ า  ก า ร ส ง เ ส ริ ม

กา ร เ กษตร ท่ี ยั่ ง ยื น  ก า ร พัฒนา เ พ่ิ ม

ศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน กับฐาน

ทรัพยากร  
 

ยุทธศาสตร์ข้อมูลและการจัดการความรู้  มีข้อมูลข้อเท็จจริงที่มาจากพื้นที่ ยกระดับการท�างาน

ส�ารวจศกึษาข้อมลูและจดัท�าระบบฐานข้อมลูจากชมุชน พืน้ที ่และพฒันาระบบฐานข้อมลูสารสนเทศด้วย

เครือ่งมอืเทคโนโลยทีีท่นัสมยัน่าเชือ่ถอื (GPS/GIS) ผสานกบัองค์ความรูท้้องถิน่ หรอืกระบวนการจดัศกึษา 

EHIA/SEA ภาคประชาชน  โดยการประสานการด�าเนนิงานร่วมกบัสถาบนัทางวชิาการ ท้องถิน่ และหน่วย

งานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ยกระดบัสร้างความน่าเชือ่ถอืในข้อมลู และใช้ฐานข้อมลูเพือ่การจดัท�าแผนชมุชน แผน

ท้องถิ่น แผนพัฒนาพื้นที่ รวมทั้งการสร้างการต่อรองจากพลังความรู้ในการก�าหนดทิศทางการพัฒนาด้าน

ต่างๆในระดบัพืน้ทีเ่ป็นตวัตัง้ ทีส่อดคล้องกบัระบบภมูนิเิวศน์วฒันธรรม ศกัยภาพทางทรพัยากรธรรมชาติ 

และค�านึงถึงเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยทุธศาสตร์ “การสือ่สารเชงิรกุ” ทีเ่น้นการกระจายอ�านาจในการสือ่สารข้อมลู ข่าวสารและความรู้

เพือ่สร้างบทสนทนากบัสาธารณะ โดยมุง่เน้นให้ประชาชนแต่ละคนสามารถเป็นผูส่้งสารและกระจายข้อมลู

ข่าวสารไปสู่ประชาชนคนอื่นๆได้ และพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารแบบใหม่ต่อยอดจากการสื่อสารในรูป

แบบเดิมไปสู่การใช้สื่อใหม่ โดยมุ่งเน้นให้คนรุ่นใหม่มีบทบาทในการพัฒนาระบบการสื่อสารแนวใหม่มาก
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ขึ้น การสร้างพื้นที่การสื่อสารสาธารณะรูปแบบใหม่ๆ  เช่น การสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ การ

ท�าสารคด ีหนงัสัน้ การจดัทรปิท่องเทีย่วเพือ่การเรยีนรู ้ฯลฯ  การพฒันาศกัยภาพด้านการสือ่สารและการ

ประสานเชื่อมโยงกับเครือข่ายสื่อสารมวลชนต่างๆ เช่น เครือข่ายนักข่าว เครือข่ายวิทยุชุมชน เครือข่าย

สังคมออนไลน์ รายการทีวี/วิทยุ ฯลฯ

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกฎหมาย นโยบาย  เน้นการขับเคลื่อนจัดตั้งขบวนภาคประชาชนที่เท่าทัน

นโยบายพฒันา ทนุนยิม และการมส่ีวนร่วม ประชาธปิไตย  สามารถบรูณาการการท�างานกบัภาค ีสามารถ

ขับเคลื่อนทางนโยบายในระดับต่างๆ จากระดับท้องถิ่น เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น เทศบัญญัติ แผนต�าบล 

ฯลฯ น�าไปสู่การขับเคลื่อนให้เป็นแผนร่วมระหว่างหน่วยงานรัฐในพื้นที่ และขับเคลื่อนนโยบายระดับ

จังหวัดผ่านแผนยุทธศาสตร์จังหวัด สมัชชาสิ่งแวดล้อมจังหวัด นโยบายของหน่วยงาน-ภาคส่วนต่างๆใน

จังหวัด(สาธารณสุขจังหวัด อบจ. เขตสาธารณสุข เขตการศึกษา ส�านักสิ่งแวดล้อมจังหวัด ฯลฯ) ตลอดจน

ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมต่างๆในการติดตาม ตรวจสอบ และขับเคลื่อนนโยบายกฎหมาย

ระดับชาติ  

ยทุธศาสตร์การขบัเคลือ่นสูเ่ป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื สร้างวาระร่วม/หลกัการร่วม (Scenario)

โดยใช้กระแสสากล SDGs เป็นโอกาสในการขบัเคลือ่นรปูธรรมทีเ่ป็นฐานทนุเดมิของภาคประชาชน

และประชาสังคมในการเสนอ “โมเดลการพัฒนาที่ยั่งยืน”ที่จะเป็นรูปธรรมส�าคัญต่อสังคมไทยและสังคม

โลกต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนคู่ขนานไปกับทิศทางของภาครัฐ และภาคส่วนต่างๆในสังคม ซึ่งเป็น

ยุทธศาสตร์ที่จะสร้างภาคีพันธมิตรที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนสังคมที่ต้องการให้เกิดขึ้น

ได้จริงร่วมกัน  โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นกรอบใหญ่ที่จะหนุนให้เกิดความร่วมมือกัน ซึ่งใน 

เป้าหมาย 17 ข้อของเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืทีร่่วมกนัก�าหนดโดยส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถ 

ใช้เป็นกรอบในการเสนอเป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของเครือข่ายภาคประชาชนและ 

ภาคประชาสังคม  ซึ่งจากการจัดเวทีสังเคราะห์ข้อเสนอสังคมอนาคตที่ยั่งยืนโดยอนุกรรมการสนับสนุน 

ภาคประชาสังคม สามารถน�าเสนอร่วมกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ในหลายเป้าประสงค์ 



เครือข่ายภาคประชาสังคมร่วมขับเคลื่อน
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กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  

Road	Map	ของเครือข่ายภาคประชาสังคม
ในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน		

การจัดตั้ง “ส�านักส่งเสริมประชาสังคม” ภายใต้การด�าเนินงานของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(พอช.) เพื่อท�าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาขบวนประชาสังคมให้มีความเข้มแข็ง และให้สามารถขับเคลื่อน
เป้าหมายและยทุธศาสตร์ของภาคประชาสงัคม (ดรูายละเอยีดในร่างการจดัตัง้ส�านกัส่งเสรมิประชาสงัคม)

ก�าหนดพืน้ทีย่ทุธศาสตร์ร่วม เพือ่ขบัเคลือ่นขบวนประชาสงัคมในระดบัพืน้ทีย่ทุธศาสตร์ให้ม ี“พืน้ที่
ร่วม” “ปฏิบัติการร่วม”ในการสนับสนุนเครือข่ายองค์กรชุมชน  สภาองค์การชุมชน ในการสร้างตัวอย่าง
โมเดลรูปธรรมด้านต่างๆในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สามารถประสานการด�าเนินงาน
ระหว่างภาคประชาสังคมและการบูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ สถาบันวิชาการ 
ในระดับพื้นที่ให้เข้มแข็งและเกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริง 

พฒันาระบบฐานข้อมลู การจดัการความรูแ้ละการสือ่สารเชงิรกุ  มกีระบวนการส�ารวจฐานทรพัยากร
ต่างๆ การศกึษาวจิยัองค์ความรู ้โดยกระบวนการมส่ีวนร่วมหลายฝ่าย ทัง้ท้องถิน่ รฐั หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
ภาคประชาสงัคม และองค์กรชมุชน มกีารสนบัสนนุและพฒันาศกัยภาพแก่ชมุชนและท้องถิน่ในการใช้เครือ่ง
มอืและเทคโนโลยใีนการศกึษาข้อมลูทีท่นัสมยั จดัระบบและพฒันาฐานข้อมลูเพือ่น�าไปใช้ประโยชน์ร่วมกนั
ได้เป็นที่น่าเชื่อถือ น�าไปสู่การจัดการความรู้เพื่อหาแนวทางการจัดท�าแผนพัฒนาพื้นที่อย่างสอดคล้องกับ
ศักยภาพพื้นที่และการมีส่วนร่วม รวมทั้งการใช้ข้อมูลเพื่อการสื่อสารเชิงรุกกับภาคีต่างๆและสื่อสารทาง
สังคมให้เห็นความส�าคัญและร่วมสนับสนุนแนวทาง

จดัท�าแผนร่วม โดยวเิคราะห์และก�าหนดแผนการพฒันาและแผนการด�าเนนิงานจากฐานข้อมลูและ
การศกึษาวจิยัแบบมส่ีวนร่วม โดยจดัท�าเป็นแผนทีส่ามารถขบัเคลือ่นสูก่ารบรูณาการกบัแผนท้องถิน่ แผน
งานของหน่วยงานต่างๆ แผนยุทธศาสตร์จังหวัด 

มีกลไก/เวที/การสนับสนุนในพื้นที่ที่มีสถานะและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน   มีการแต่งตั้งคณะท�างาน
พื้นที่ยุทธศาสตร์ ที่มีองค์ประกอบร่วมหลายฝ่าย เพื่อขับเคลื่อน ติดตาม สนับสนุนแผนร่วมในพื้นที่ให้เกิด
การปฏิบัติการได้จริง  รวมทั้งการพัฒนาเป็นโครงการพัฒนา เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากส่วนต่างๆ  
ซึ่งส�านักส่งเสริมประชาสังคมจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงบประมาณ และประสานงานกับแหล่งงบ
ประมาณต่างๆทั้งภาครัฐ เช่น ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ฯลฯ และแหล่งทุนเอกชนต่างๆ การประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ เช่น 
คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร
ภาคประชาสงัคม (คปส.) ฯลฯ  ในการร่วมสนบัสนนุการด�าเนนิงานในพืน้ทีย่ทุธศาสตร์ของแต่ละภาค โดย
เชื่อมร้อยกับกลไกภาคผ่านเวทีร่วม โดยมีคณะกรรมการส�านักส่งเสริมประชาสังคมร่วมติดตาม สนับสนุน 
การประสานกับภาคส่วนต่างๆในขับเคลื่อนทางนโยบายสาธารณะ เช่น ส�านักคณะกรรมการสุขภาพ(สช.) 
สมัชชาองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาพัฒน์ ฯลฯ
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(ร่าง)
แนวทางการจัดตั้ง	“ส�านักส่งเสริมประชาสังคม”

ความเป็นมา – ความส�าคัญ 

ประชาคมสังคมในปัจจุบัน มีบทบาทส�าคัญยิ่งในการหนุนเสริม สร้างความเข้มแข็ง องค์กรชุมชน 
ขบวนเครือข่ายในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งการสนับสนุนการปฏิบัติการในระดับพื้นที่ ที่จะท�าให้เกิด
การจัดการและแก้ไขปัญหาทรัพยากร เศรษฐกิจและสังคม ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่จะท�าให้เกิด
ความยั่งยืน  

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน)  เป็นหน่วยงานของรัฐที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็ง
ของสงัคมจากฐานรากด้วยพลงัขององค์กรชมุชนและประชาสงัคม  จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่27 กรกฎาคม 2543 
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ.2543 เป็นองค์กรของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 ภายใต้การก�ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนา
สงัคมและความมัน่คงของมนษุย์   โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่สนบัสนนุและให้ความช่วยเหลอืแก่องค์กรชมุชน 
เครอืข่ายองค์กรชมุชนทัง้ด้านการพฒันาคณุภาพชวีติ การพฒันาทีอ่ยูอ่าศยั และการพฒันาสิง่แวดล้อมทัง้
ภาคเมอืงและชนบท  โดยยดึหลกัการพฒันาแบบองค์รวม ทีใ่ห้สมาชกิชมุชนมส่ีวนร่วมเป็นแนวทางส�าคญั 
เพือ่เสรมิสร้างความเข้มแขง็ของชมุชนและประชาสงัคม  รวมถงึการสนบัสนนุให้ความช่วยเหลอืท้างด้านการ
เงนิ และการสร้างความร่วมมอืขององค์กรชมุชนและเครอืข่ายทัง้ในระดบัท้องถิน่ ระดบัจงัหวดั และระดบั
ประเทศ   ทั้งนี้ในการท�างานเพื่อขับเคลื่อนสังคมให้เกิดความเข้มแข็งนั้น พอช. ได้ออกแบบและก�าหนด
ยุทธศาสตร์ใน 3 ประเด็นหลัก คือ หนึ่ง การพัฒนาพื้นที่รูปธรรมโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งเพื่อเป็นพลังไปสู่
กากรเปลี่ยนแปลงและขยายผลการพัฒนา  สอง การประสานความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น และภาคีที่
เกีย่วข้องเพือ่สนบัสนนุความเข้มแขง็ขององค์กรชมุชนอนัจะน�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงโครงสร้างทางนโยบาย 
และ สาม การยกระดับองค์ความรู้ ความสามารถในการสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

อย่างไรกต็ามแม้การจดัตัง้องค์กรจะมคีวามพยายามในการผลกัดนัให้ พอช.ท�าหน้าทีท่ัง้ในการหนนุ
เสรมิความเข้มแขง็องค์กรชมุชน และภาคประชาสงัคมควบคูก่นัไป  แต่การออกแบบการท�างานกลบัมุง่เน้น
ไปที่การสนับสนุนให้องค์กรชุมชนมีการเติบโตและเข้มแข็งด้วยการส่งเสริมการพัฒนาให้ชุมชนเป็นแกน
หลัก (Community Driven Development) หรือเป็นผูม้ีบทบาทหลกั (Key actors) ในการวางแผนและ
การด�าเนินการ  ส่วนการสนับสนุนภาคประชาสังคมเป็นการสนับสนุนเฉพาะเชิงกิจกรรมหรือเชิงประเด็น
เท่านั้น  ซึ่งบทเรียนส�าคัญของการด�าเนินงานดังกล่าวพบว่าแม้ว่าจะส่งผลในด้านบวกหลายประการ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการท�าให้ประชาชนจ�านวนมหาศาลกลายเป็นกลไกหลัก (Actor) ในการพัฒนาไม่ใช่ผู้ถูก
พฒันาเช่นแต่เดมิ  แต่กพ็บข้อจ�ากดัส�าคญัหลายประการ ได้แก่ ปัญหาช่องว่างในการเชือ่มโยงระหว่างผูน้�า
และฐานองค์กรชุมชน  และปัญหาการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายภาคีอื่นๆ ที่กว้างขวางในการขับเคลื่อน

สังคมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับพื้นที่และระดับนโยบาย  
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ด้วยข้อจ�ากัดในการขับเคลื่อนงานภายในประกอบกับเงื่อนไขสถานการณ์ของสังคมที่ประเทศไทย

ก�าลงัเผชญิกบัการเปลีย่นแปลง ทัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง  ซึง่อยูใ่นช่วงรอยต่อของการปฏริูป 

อกีทัง้ยงัมเีงือ่นไขทีม่าจากข้อเสนอของภาคประชาสงัคมทีม่กีารผลกัดนัมาอย่างต่อเนือ่ง  ทัง้ความพยายาม

ให้มีการบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญ และกฎหมายต่างๆ เช่น สมัชชาพลเมืองในร่างรัฐธรรมนูญ ระเบียบส�านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม รวมถึงเงื่อนไขภายในของ พอช.  

ที่เป็นโจทย์ท้าทายในการขับเคลื่อนให้บรรลุภารกิจที่ส�าคัญหลายด้าน เช่น การขับเคลื่อนการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานราก  การผลักดันการตั้งสมัชชาพลเมืองในร่างรัฐธรรมนูญ  การขับเคลื่อนให้เกิดการ

เปลีย่นแปลงเชงิโครงสร้างด้านกฎหมาย นโยบายเพือ่การแก้ไขปัญหาความเหลือ่มล�า้ เช่น พ.ร.บ.ป่าชมุชน, 

พ.ร.บ.สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น 

ในขณะที่แนวนโยบายของรัฐเริ่มให้ความส�าคัญกับภาคประชาสังคม ในการด�าเนินการจัดท�า 

“ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมพ.ศ. 2558” โดย

ระเบียบดังกล่าวมีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม (คปส.) เพื่อมา

ท�าหน้าที่ในการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนายุทธศาสตร์ งานพัฒนาส่งเสริมเครือข่าย และการพัฒนา

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง  ผนวกกบัสถานการณ์ทางนโยบาย ทีจ่ะสร้างการเปลีย่นแปลงทางสงัคมไปสูก่ารพฒันา

ที่ยั่งยืน ทั้งนโยบายเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ยุทธศาสตร์  20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชาติ ฉบับที่  12 รวมทั้งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 ในมาตรา 

22 และมตคิณะกรรมการสถาบนัพฒันาองค์กรชมุชนในการประชมุครัง้ที ่5/2558 เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2558 ให้มคี�าสัง่แต่งตัง้คณะอนกุรรมการสนบัสนนุภาคประชาสงัคม เพือ่ท�าหน้าทีใ่นการให้ค�าปรกึษา

และข้อเสนอแนะต่อสถาบนัในการก�าหนดนโยบาย เป้าหมาย ทศิทาง ยทุธศาสตร์ เพือ่ส่งเสรมิสนบัสนนุให้

ภาคประชาสงัคม เข้ามามบีทบาทในการสนบัสนนุให้องค์กรชมุชนเป็นแกนหกัในการพฒันาตามยทุธศาสตร์

ในการท�างาที่ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ชุมชนเป็นแกนหลัก สู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง รวมทั้งเอื้ออ�านวยที่จะ

ท�าให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนขับเคลื่อนงานพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในระดับพื้นที่และนโยบาย  ยิ่งท�าให้รัฐบาลให้ความส�าคัญกับบทบาท

ภาคประชาสังคมมากขึ้น

จากเงือ่นไข สถานการณ์ และภารกจิต่างๆ ทีเ่กดิขึน้เป็นบทเรยีนส�าคญัว่าการขบัเคลือ่นงานให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย และภารกจิของ พอช. นัน้  ไม่สามารถด�าเนนิการได้ด้วยการสนบัสนนุองค์กรชมุชนเป็นกลไก

หลักเพียงอย่างเดียว  แต่ต้องออกแบบให้เกิดการประสานพลังของภาคประชาสังคมที่หลากหลายเข้ามา

ร่วมขับเคลื่อนด้วยอย่างเป็นขบวน  จึงได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนภาคประชาสังคมขึ้นใน

เดอืนพฤษภาคม 2558 เพือ่ท�าหน้าทีใ่นการพฒันาข้อเสนอต่อการก�าหนดนโยบาย ทศิทาง ยทุธศาสตร์เพือ่ 

ส่งเสรมิสนบัสนนุให้ภาคประชาสงัคมเข้ามามบีทบาทในการสนบัสนนุองค์กรชมุชนอย่างเป็นระบบมากขึน้  
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ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมานั้น คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการจัดเวทีระดมความคิดเห็นร่วมกับภาคประชา

สงัคมระดบัภาค  นอกจากนีย้งัได้มข้ีอเสนอให้จดัตัง้กลไก “ส�านกัส่งเสรมิประชาสงัคม” ภายใต้การด�าเนนิ

งานของสถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน (พอช.) เพือ่ท�าหน้าทีส่่งเสรมิและพฒันาขบวนประชาสงัคมให้มคีวาม

เข้มแข็ง และให้สามารถขับเคลื่อนเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของภาคประชาสังคม

ดังนั้น เพื่อให้ขับเคลื่อนการด�าเนินงานของภาคประชาสังคมที่จะไปสนับสนุนกลุ่ม องค์กรเครือ

ข่ายในระดับพื้นที่ปฏิบัติการให้เกิดความเข้มแข็ง ขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  คณะอนุกรรมการ

สนับสนุนภาคประชาสังคม โดยมีอาจารย์สุริชัย หวันแก้ว  เป็นประธาน มีความเห็นร่วมกันในการที่

จะให้มีกลไกกลาง ที่จะท�าหน้าที่ให้เกิดการขับเคลื่อนในการจัดการและแก้ไขปัญหาให้ส�าเร็จก้าวย่างสู่

ทศวรรษการพัฒนาที่ยั่งยืน  จึงได้จัดตั้ง “ส�านักส่งเสริมประชาสังคม” ขึ้นมา โดยมีภารกิจ การบริหาร

งานและแผนงาน ดังนี้ 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประสังคมร่วมกับขบวนเครือข่ายองค์กร

ชุมชนการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. เพือ่ประสานความร่วมมอืกบัองค์กรมหาชนและสถาบนัทางวชิาการ ในการจดัท�าแผนความร่วม

มือ และแผนปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภาคประชาสังคม

3. สนับสนุนการปฏิบัติการให้เกิดรูปธรรมในระดับพื้นที่ของภาคประชาสังคม    
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กรอบคิดและแนวยุทธศาสตร ์

กรอบคิดเชิงพื้นที่  เน้นการพัฒนาความเข้มแข็งในระดับพื้นที่ ใช้บริบทและกลไกระดับพื้นที่เป็น

ยุทธศาสตร์  (เพื่อตอบโจทย์การนิยามความหมายของภาคประชาสังคม) และก้าวข้ามการเชื่อมร้อยใน

ประเด็นเดียวของตนเอง

• กรอบคิดการกระจายอ�านาจ/การจัดการตนเอง /เสริมพลัง

• การยึดโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

• การใช้ชุดความรู้และองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยชุมชน

• สนับสนุนให้เกิดปฏิบัติการพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

กลไกและการบริหารยุทธศาสตร์

แบ่งงานส�านักงานยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนภาคประชาสังคม ออกเป็น 3 งาน

1. งานสนับสนุนยุทธศาสตร์ภาคประชาสังคม

• ยทุธศาสตร์เชงิพืน้ทีแ่ละยทุธศาสตร์เชือ่มร้อยขบวนประชาสงัคมภาคประสงัคมร่วมกบัขบวน

เครือข่ายองค์กรชุมชนการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

• ยุทธศาสตร์การสื่อสารสังคม

• ยุทธศาสตร์นโยบายสาธารณะ

2. งานพัฒนาองค์ความรู้ และการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย  มีหน้าที่ส่งเสริมและประสานความ

ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคีในการศึกษาวิจัยและการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน

พัฒนาเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการสนับสนุนการท�างานพัฒนาของขบวนภาคประชาสังคม จัดท�ารายงาน

ตามยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 

3. งานบรหิารส�านกังาน มหีน้าทีส่นบัสนนุการท�างานของคณะอนกุรรมการ คณะท�างานชดุต่างๆ ที่

เกีย่วข้อง สนบัสนนุการประชมุเพือ่เชือ่มโยงการท�างานระหว่างกลุม่พืน้ทีก่บักลุม่งานยทุธศาสตร์ การบรหิาร

แผนงานและงบประมาณ  การเงิน ดแูลระบบฐานข้อมลูโครงการ  และงานบริหารทั่วไปของส�านักงาน 
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กลไกการบริหาร

2. งานพฒันาองคความรู และการพฒันาศกัยภาพเครือขาย  มีหนาที่สงเสริมและประสานความรวมมือกับ

สถาบันการศึกษา หนวยงานภาคีในการศึกษาวิจัยและการจัดการความรูที่เกี่ยวของกับงานพัฒนาเพ่ือเปนองค

ความรูในการสนับสนุนการทาํงานพัฒนาของขบวนภาคประชาสังคม จัดทํารายงานตามยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุน

การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ  

3. งานบรหิารสาํนักงาน มีหนาที่สนับสนุนการทํางานของคณะอนุกรรมการ คณะทํางานชุดตางๆ ที่

เกี่ยวของ สนับสนุนการประชุมเพ่ือเช่ือมโยงการทํางานระหวางกลุมพ้ืนที่กับกลุมงานยุทธศาสตร การบริหาร

แผนงานและงบประมาณ  การเงิน ดูแลระบบฐานขอมลูโครงการ  และงานบริหารทั่วไปของสํานักงาน  

 

กลไกการบรหิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการทีป่รกึษา  ประกอบดวย  

1) ผูแทนสถาบันวิชาการ  

2) ผูแทน กป.อพช.  4 ภาค  

3) ผูแทนจากองคกรมหาชน  

4) ผูแทนจากภาคธุรกิจ  

5) สวนราชการ  

6) ผูอํานวยการ เปนที่ปรึกษาและเลขานุการ   

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมประชา
 

เลขานุการสํานักสงเสริม 

รองผูอํานวยการ 

ฝายบริหารงาน
ทั่วไป 

รองผูอํานวยการ 

ฝายประสาน
ความรวมมือ
ระดับภาค 5 
คน 

 

ฝายสนับสนุน
แผน/โครงการ
และ
งบประมาณ 

ฝ า ย ข อ มู ล /
วิ ช าก า รแล ะ
การสื่อสาร  

คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการที่ปรึกษา  ประกอบด้วย 
1. ผู้แทนสถาบันวิชาการ 

2. ผู้แทน กป.อพช.  4 ภาค 

3. ผู้แทนจากองค์กรมหาชน 

4. ผู้แทนจากภาคธุรกิจ 

5. ส่วนราชการ 

6. ผู้อ�านวยการ เป็นที่ปรึกษาและเลขานุการ  



อ้างอิง

ข้อมูลและยกร่างเนื้อหา

เป้าหมายและยทุธศาสตร์ระบบสขุภาพและการจดัสวสัดกิารทางสงัคมถ้วนหน้าเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื 

  โดย แสงศิริ ตรีมรรคา

เป้าหมายและยุทธศาสตร์ระบบเกษตรกรรรมยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร

  โดย วิฑูรย์ เลี่ยนจ�ารูญ / สุภา ใยเมือง / สุเมธ ปานจ�าลอง

เป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรน�้าอย่างยั่งยืน

  โดย หาญณรงค์ เยาวเลิศ / สนั่น ชูสกุล

เป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน

  โดย วนันท์ เพิ่มไพบูลย์ / อ.ประสาท มีแต้ม

เป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน

  โดย เดโช ไชยทัพ / กฤษฎา บุญชัย   

เป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืน

  โดย พรพนา ก๊วยเจริญ / ประยงค์ ดอกล�าไย

เป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรทะเล มหาสมุทร และชายฝั่งอย่างยั่งยืน

  โดย ภาคภูมิ วิธานติรวัฒน์ / เรวดี ประเสริฐเจริญสุข / วิสุทธิ์ ทองย้อย

เป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

  โดย ธนากร อัฎฐ์ประดิษฐ์ / คุณภารณี  สวัสดิรักษ์

ยุทธศาสตร์ และ ROAD MAP เครือข่ายภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน  

  เรียบเรียงโดย วราลักษณ์ ไชยทัพ




