
ดร วิจารย สิมาฉายาดร. วจารย สมาฉายา
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

การเสวนา การพัฒนาสิง่แวดลอมอยางยัง่ยืนเกดิขึ้นไมได...ถาขาดสิทธิมนุษยชน
18 สิงหาคม 2558

ป ั ็  ็ ั ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนแวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรลัเวลิด
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•เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพไมทําลาย
สิ่งแวดลอม•สังคมไมมีความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา•สิ่งแวดลอมไดรับการฟนฟู อนุรักษและจัดการ

 ั่ ื
การพฒันาทีย่ัง่ยนื

•สังคมคารบอนต่ํา
•จัดการแบบไรของเสีย/ใชวัสด

ู ุ
อยางยังยืน•ประชาชนมีสวนรวมพัฒนาทุกดาน

เศรษฐกจิสีเขยีว

•สรางมลคาเพิ่ม โลกาภิวัตน

ุ
หมุนเวียน

•สินคาสีเขียว
•การมีสวนรวมของประชาชน

เศรษฐกจิฐานความรู/สรางสรรค

สรางมูลคาเพม โลกาภวตน
•เชื่อมโยงโลก-ทองถิ่น
•เนนตลาดเฉพาะ
•พัฒนาโดยยึดพื้นที่เปนหลัก

•ใชแรงงานราคาถกและ

เศรษฐกจิฐานปจจยัการผลติ

•ใชแรงงานราคาถูกและ
ทรัพยากรธรรมชาติเปนหลัก

•เนนปริมาณและเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิต
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สถานการณดานสถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติ
ิ่  ไิ่  ไและสิงแวดลอมของไทยและสิงแวดลอมของไทย
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สถานการณดานทรพัยากรธรรมชาตขิองไทยสถานการณดานทรพัยากรธรรมชาตขิองไทย
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้ ่

ทรพัยากรปาไม
43%

32%

สถิติพื้นที่ปาไม
ที่มา: กรมปาไม, 2556

2516 2556

พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2556
ป 255553% 32%

พื้นที่ปาไม

ป 2555

พนทปาไม
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ความหลากหลายทางชวีภาพ
ประเทศไทยมีพรรณพืชและพันธุสัตว ประมาณ 8-10% ของชนิดพันธุในโลก

สัตวสูญพันธุไปแลว 6 ชนิด ไดแก สมัน 
นกพงหญา นกชอนหอยใหญ ปลาหางไหม

สัตวสูญพันธุจากธรรมชาติแลว (แต
ยังเหลืออยในสถานที่กักกัน) 7 ชนิดนกพงหญา นกชอนหอยใหญ ปลาหางไหม

หรือหางเหยีย่ว ปลาเสือตอ และปลาสายยู
หรือปลาหวีเกศ 

ยงเหลออยูในสถานทกกกน) 7 ชนด 
ไดแก กูปรี ละองหรือละมั่ง กระซู แรด 
นกกระเรียน นกชอนหอยดํา และตะโขง
พืชสญพันธจากธรรมชาติแลว คือพชสูญพนธุจากธรรมชาตแลว คอ 
โสกระยา 

ป ั

สถานภาพถกคกคาม (ชนิด)
• การคุกคามถิ่นที่อยูอาศัย
• การสูญเสียแหลงที่อยูอาศัย

 ี่

ปจจยคุกคาม

สัตว

สถานภาพถูกคุกคาม (ชนด)
ใกลสูญพันธุ
อยางยิ่ง 

ใกลสูญพันธุ แนวโนม
ใกลสูญพันธุ

84 149 316

• ผลกระทบจากการทองเทียว
• การลักลอบคาสัตวปาและพืชปา
• ชนิดพันธุตางถิ่นคุกคาม

84     149           316

พรรณพืช
19     131           367
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ทรัพยากรน้ํา

น้ําฝน
1,426 มม./ป

ความตองการใชน้ํา 57,328 
ลาน ลบ.ม.

น้ําทา 
≈2 แสนลาน ลบ.ม

การเกษตรและ ั ืการเกษตรและ
รักษาระบบนิเวศ

อุตสาหกรรม ครัวเรือน

51,997 
ลาน ลบ.ม.

2,902 
ลาน ลบ.ม.

2,282 
ลาน ลบ.ม.

ความจุน้ําโครงการ
พัฒนาแหลงน้ํา 

75,512 ลาน ลบ.

นํามาใชได
3,175 ลาน ลบ.ม.

ม. (35%)

สามารถเก็บกักน้ํา
ใ  ไ 

น้ําตามธรรมชาติที่
ใ  ไ ใชงานได 

≈ 40,000 ลาน 
ลบ.ม. (20%)

สามารถใชงานได 
≈ 10,000 ลาน 

ลบ.ม.
50,000 
ลาน ลบ.ม.

= ปริมาณน้ําบาดาล
15,577 ลาน ลบ.ม.

โครงการพัฒนาแหลงน้ํา = อางเก็บน้ํา และเขื่อนขนาดใหญและกลาง และพื้นที่ชลประทานขนาดเล็ก  

ที่มา: โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบ กรมทรัพยากรน้ํา, 2555 7



ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

พื้นที่ปาชายเลนเพิ่มขึน้ 

แนวชายฝงถูกกัดเซาะ 
830 กม. จาก  3,148 กม.

10,000 ไร/ป (0.7%/ป)
ป 56 มี 1,568,165 ไร

,

อาวไทยตอนบน 
กัดเซาะรนแรงเฉลีย่

ทรัพยากรทางทะเล
มีแนวโนมเสื่อมโทรม

กดเซาะรนุแรงเฉลย 
5 เมตร/ป 12 จังหวัด

อันดามนั กัดเซาะรุนแรง
่ ่เฉลีย่ 5 เมตร/ป ที่

จังหวัดระนอง ภูเก็ต 
กระบี่ ตรัง และสตูล

  พื้นที่กัดเซาะชายฝง
  พื้นที่เสี่ยงภัยตอการกัดเซาะรนุแรง
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ทรัพยากรดินและการใชประโยชนที่ดิน

สัดสวนการใชประโยชนที่ดิน

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน, 2556
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พลังงาน

การใชพลังงาน
ขั้นสุดทายจําแนกตาม
สาขาเศรษฐกิจสาขาเศรษฐกจ 
ป พ.ศ. 2555 – 2557 
(มกราคม – ตุลาคม)

  

• ประเทศไทยนําเขาพลังงาน (ม ค ต ค 2557) จํานวน 920 พันลานบาท• ประเทศไทยนาเขาพลงงาน (ม.ค. – ต.ค. 2557) จานวน  920 พนลานบาท 
นําเขาน้ํามันดิบมากที่สุด (47.3% ของการใชพลังงานขั้นสุดทายทั้งหมด)

• จากกราฟ ณ ป 2557 การใชพลังงานเพิ่มขึ้นทุกสาขาเศรษฐกิจ สาขาอุตสาหกรรม
ใชพลังงานสงสด รองลงมาเปนสาขาขนสง บานอยอาศัย ธรกิจการคา และใชพลงงานสูงสดุ รองลงมาเปนสาขาขนสง  บานอยูอาศย ธุรกจการคา และ
เกษตรกรรม

• การพัฒนาโครงการดานพลังงานขาดการยอมรับของภาคประชาชน 10



สถานการณดานสิ่งแวดลอมของไทยสถานการณดานสิ่งแวดลอมของไทย
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คุณภาพอากาศและเสียง

คุณภาพอากาศ โดยรวมมีแนวโนมดีขึ้นในชวง 10 ป ที่ผานมาจนถึงป 2556

คุณภาพอากาศยังเปนปญหาบริเวณเสนทางหลักใน

กาซโอโซน (O3) เกนิคามาตรฐานในเกือบทุกจุด 
แหลงกําเนิดหลักจากยานพาหนะ ภาคอตสาหกรรม

เมืองใหญ

แหลงกาเนดหลกจากยานพาหนะ ภาคอุตสาหกรรม
ปโตรเลียม และการผลิตไฟฟา

ฝุนละออง (PM10) ป 2556 คาเฉลี่ยทัง้ประเทศมี
โ ่ ึ้ ื่ ั

สารอินทรียระเหยงาย (VOCs) คาเฉลี่ยรายปเพิ่มขึ้น

แนวโนมเพิมขนึ เนืองจากการขยายตัวของภาคขนสงและ
พลังงาน และจากปญหาวิกฤตหมอกควัน

สารอนทรยระเหยงาย (VOCs) คาเฉลยรายปเพมขน
จากป 2555 เล็กนอย

การเผาในที่โลง ยังเปนปญหาในพื้นที่ 9 จังหวัด
ื โ ี ึ้ ป ปภาคเหนอืตอนบน แตโดยรวมดีขนึ ป 2555 ป 2556 

พบ PM10 เฉลี่ย 24 ชม. เกินมาตรฐาน 64 วัน 45 วัน 

ระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชั่วโมง บริเวณริมถนนมีระดับเสียง

ที่มา: กรมควบคมุมลพิษ, 2556

ระดบเสยงเฉลย 24 ชวโมง บรเวณรมถนนมระดบเสยง
สูงกวาบริเวณทั่วไปที่เปนชมุชน พื้นที่โดยทั่วไปมีปญหา
มลพิษทางเสียงเพิ่มขึน้จากปที่ผานมาเล็กนอย 12



คุณภาพน้ํา

ที่มา: กรมควบคมุมลพิษ, 2556
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ขยะมูลฝอย

สถานการณขยะมูลฝอยโดยรวม ป สถานการณขยะมูลฝอยโดยรวม ป 25562556

ปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น
ประมาณ 26 78 ลานตัน/ป

ขยะมูลฝอย
ชมชน 26 8

ของเสียอันตราย
จากชมชน 0 56

มูลฝอย
ติดเชื้อ

กาก
อตสาหกรรมประมาณ 26.78 ลานตน/ป 

4.14 ลานตนั 

ชุมชน 26.8
ลานตัน

กําจัดถูกตอง
7 2 ลานตัน

จากชุมชน 0.56
ลานตัน

ซากผลิตภัณฑ
เครื่องใชไฟฟา

ตดเชอ
50,500 
ตัน

อุตสาหกรรม 
3 ลานตนั

กําจัดกําจัด

10.24 ลานตัน

12 4 ลานตนั

7.2 ลานตน 
(27 %)

กําจัดไมถกตอง

เครองใชไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส 
0.36 ลานตัน 
(65 %)

กาจด
ถูกตอง

2 ลานตัน
(67 %)

กาจด
ถูกตอง 
37,875 
ตัน 

(75 %)12.4 ลานตน กาจดไมถูกตอง 
14.3 ลานตัน

(54 %)

นําไปใช

อื่นๆ 0.20 ลาน
ตัน (35 %) มีการ

ลักลอบ
ิ้

มีการ
ลักลอบ

ิ้

(75 %)

นาไปใช
ประโยชน 

5.1 ลานตัน 
(19 %)

ฝฝ

ทิ้งปนไปกับ
ขยะทั่วไป/ขาย
รานรับซื้อ

ทิง ทิง

ขยะมูลฝอย
ตกคางสะสม 
19.9 ลานตัน

ขยะมูลฝอย
ตกคางสะสม 
19.9 ลานตัน

รานรบซอ
ของเกา

ที่มา: กรมควบคมุมลพิษ, 2557 
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การปลอยกาซเรอืนกระจกของไทยการปลอยกาซเรอนกระจกของไทย 

พ.ศ. 2547
1

2

% การปลอยกาซเรือนกระจกของโลก พ.ศ. 2553

3
4

5
12
1414

15
19

22
25

ที่มา: รายงานแหงชาติ ฉบบัที่ 2, 2553

25
32

88
40

ี่ทีมา: World Bank, 2014
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภมูิอากาศ
• การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ สูญเสียชนิดพนัธุ
และถิ่นที่อยูอาศยัของพชืและสัตว

  ื้ ี่ป ไ • ผลกระทบตอความสมบูรณของพืนทีปาไม
• ผลกระทบตอชายฝงและทรัพยากรทางทะเล
• อุทกภัยบอยครั้งและรุนแรง, พื้นที่แลงซ้ําซาก
• ผลกระทบตอผลผลิตทางการเกษตรและแหลงน้ํา

• อุณหภมูิแปรปรวน 
• ปริมาณน้ําฝน

่
• ผลกระทบตอผลผลตทางการเกษตรและแหลงนา
• ผลกระทบตอสุขภาพ -> โรคอุบัติใหม, 
โรคอุบัติซ้ํา การตายจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิฉับพลัน

• ผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคม

เปลี่ยนแปลง
• ระดับน้ําทะเลสูงขึ้น 15



สิ่งแวดลอมเมืองและชุมชน

ในป 2558 ประเทศไทยจะมีประชากรเมอืง 
รอยละ 50 ของประชากรทั้งประเทศ และ
เพิ่มเปนรอยละ 60 ภายในป 2568

ปญหาสมรรถนะการรองรับของเมือง (Urban 
Carrying Capacity) การเพิ่มขึ้นของประชากร การ

สถานการณและประเด็นปญหา

เกณฑพื้นที่สีเขยีวของ 
องคการอนามัยโลก

Carrying Capacity) การเพมขนของประชากร การ
ขยายตัวของพืน้ที่เมืองอยางกระจัดกระจาย --> ปญหา
สิ่งแวดลอม ปญหาสังคม สาธารณูปโภค/การคุมครองทาง
สังคมไมครอบคลุม

องคการอนามยโลก
= 9 m2/คน

ฮองกง

 

สิงคโปร 
66 2 m2/คน

ฮองกง
105.3 m2/คน

ฮานอย
11.2 m2/คน

ปญหาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ประเทศไทยมี
ชุมชนแออัดประมาณ 5,500 ชุมชน (1.5 ลานครัวเรือน 
6.7 ลานคน) --> ปญหาสุขภาพอนามยั ความไมปลอดภัย
ของผอยอาศัย อาชญากรรม ศีลธรรม

กรุงเทพฯ 
3.3 m2/คน

66.2 m /คน

 กัวลาลัมเปอร
43.9 m2/คน

ของผูอยอูาศย อาชญากรรม ศลธรรม

 

ปญหาขยะมูลฝอยชุมชน ป 2556 ประเทศไทยมี
ขยะมูลฝอย 26.8 ลานตนั เพิ่มขึ้น 2 ลานตนั จากป 2555 
มีสถานทีก่ําจัดขยะมลฝอยทัง้หมด 2 490 แหง แบบ

ที่มา: Asian Green City Index , 2011

มสถานทกาจดขยะมูลฝอยทงหมด 2,490 แหง แบบ
ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 19% แบบไมถกูตองตามหลัก
สุขาภิบาล เชน การเทกอง การเผาในที่โลง 81% ป 16



สิทธิมนุษยชนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสิทธิมนุษยชนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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ิ่ ัิ่ ัการเพิมศักยภาพการเพิมศักยภาพ



ภารกิจ ทส. มีเป้าหมาย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

อย่างเป็นธรรม         
ที่ดนิ

ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ
อยางเปนธรรม         

และเท่าเทียมกัน

ลดความสูญเสียชีวิต

และทรัพยส์ินจากภัย

สิทธิมนุษยชนด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

มีน้ําอุปโภค/บริโภค

อย่างเพียงพอ

และทรพยสนจากภย

ธรรมชาติ

และสงแวดลอม

น้าํเสยี

ลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกและ   

การปรับตัวรับ 

อยู่ในสิ่งแวดล้อม

ที่มีคณภาพที่ดี       

อากาศ

ขยะการปรบตวรบ 

Climate Change
ทมคุณภาพทด       ขยะ

ลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก เสียง
mitigation



การคุม้ครองคณุภาพสิ่งแวดล้อม  ทีคุ่้มครองสิทธมินุษยชนให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมทีด่ี

1)  การกําหนดมาตรการคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม การวางแผนจดัการสิ่งแวดล้อม เขต

อนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม รวมถึงกระบวนการขั้นตอนของการจัดทํารายงาน

ิ ์ สิ่ ้ (ส ส )วเคราะหผลกระทบสงแวดลอม (สผ./คพ./ทสจ.) 

2) การควบคุมมลพิษ มาตรการในการตรวจสอบและการบังคับใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ( 

คพ /สผ /ทสจ )คพ./สผ./ทสจ.)

3)  มาตรการส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งแวดลอ้ม มาตรการบังคับและความรับผิดชอบทัง้ทาง

ปกครอง  ทางแพ่ง และทางอาญา ( คพ./สผ./ปม./อส./ทช.)ปกครอง  ทางแพง และทางอาญา ( คพ./สผ./ปม./อส./ทช.)

5)  การกําหนดบทบาทและหน้าที่ รวมทั้ง การสร้างเครือข่าย การเสริมสร้างความรู้ความ

เข้าใจ องค์กรต่างๆ ทุกระดบั ในการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนกลาง ๆ ุ ุ ุ

ภูมิภาคและท้องถิ่น

20



แผนสทิธิมนษยชนแผนสทิธิมนษยชนแผนสทธมนษุยชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

แผนสทธมนษุยชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ดานทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม 

พ ศ  2557 - 2561

ดานทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม 

พ ศ  2557 - 2561พ.ศ. 2557  2561พ.ศ. 2557  2561

21



ยุทธศาสตรท์ี่ ยุทธศาสตรท์ี่ 11

ป้องกันการละเมิดสทิธิมนุษยชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตรท์ี่ ยุทธศาสตรท์ี่ 22

คุ้มครองสทิธิมนุษยชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ยุทธศาสตรท์ี่ ยุทธศาสตรท์ี่ 33

ลดความเหลื่อมล้ํา ส่งเสรมิสทิธิในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ

่ ่ ี ป็

ยทุธศาสตร์ของแผนยทุธศาสตร์ของแผน

์์

ยุทธศาสตรท์ี่ ยุทธศาสตรท์ี่ 44

พัฒนากฎหมายและกลไกทางกฎหมาย รวมทั้งการบังคบัใช้กฎหมาย 

อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

  66  ยทุธศาสตร์ยทุธศาสตร์ พฒนากฎหมายและกลไกทางกฎหมาย รวมทงการบงคบใชกฎหมาย 

เพื่อป้องกันการละเมิดและเพื่อส่งเสรมิ และคุม้ครองสทิธมินุษยชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ยุทธศาสตรท์ี่ ยุทธศาสตรท์ี่ 55

ส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของทุกภาคส่วนในการส่งเสรมิ คุม้ครอง 

่สทิธมินุษยชนด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ยุทธศาสตรท์ี่ ยุทธศาสตรท์ี่ 66

ั ์ ้ ้ ้ ั ิ ิ่ ้การพัฒนาองค์ความรู้ และฐานขอ้มลู ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

เพื่อส่งเสรมิการดําเนินงานดา้นสทิธิมนุษยชนดา้นทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม 



ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 11

ป้องกันการละเมิดสิทธิมนษยชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

กลยทธ์ที่ กลยทธ์ที่ 11 3 3 

ปองกนการละเมดสทธมนุษยชนดานทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม
 

กลยทธ์ที่ กลยทธ์ที่ 11..1  1  
์ ่์ ่

กลยุทธท กลยุทธท 11..3 3 

เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และ

ป้องกันการละเมดิสิทธิมนุษยชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

กลยุทธท กลยุทธท 11..1  1  

ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ 

สร้างความตระหนัก และจิตสํานึก 

ในการปกป้องสิทธิมนษยชน

กลยุทธ์ท ีกลยุทธ์ท ี11..2  2  

สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กบั

เจ้าหน้าที่ ในการใหบ้ริการแก่
ดานทรพยากรธรรมชาตและ

สิ่งแวดล้อม

ในการปกปองสทธมนุษยชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

ประชาชนตามสิทธิที่พึงจะได้รบั 

อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

• ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในขอบเขตสิทธิ

มนษยชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

• ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน

สถานการณ์ ป้องกันการทําลายใ ้ ้ ้ ใมนุษยชนดานทรพยากรธรรมชาตและ

สิ่งแวดล้อม ให้รู้ถึงสิทธิของตนในการมีชีวิต

อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยไม่ละเมิดสิทธิของ

ผู้อื่น รวมทั้งสร้างจิตสํานึกในการร่วมอนุรักษ์

สถานการณ ปองกนการทาลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ และ/หรือ การ

ก่อให้เกิดภาวะมลพิษ ที่ส่งผลกระทบ

ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 

• การอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ

แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

• จดัทําคู่มือการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ด้านการบริการประชาชน

พิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

• จัดหลักสูตรการเรียน การสอน รวมทั้ง    

จัดกิจกรรม/โครงการ เรื่องสิทธิมนุษยชนด้าน

่

• เปิดช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเฝ้าระวังสถานการณ์มลพิษ/

สถานการณ์การบุกรกุทําลาย

่ ้

เจาหนาทดานการบรการประชาชน

ทรัพยากรธรรมชาติและสงิแวดล้อมในทุก

ระดับของสถานการศึกษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสงิแวดล้อม 



ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 22

้ ิ ิ ้ ั ิ ิ่ ้คุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม

กลยุทธ์ที่ กลยุทธ์ที่ 22..1  1  
 ส่ ส ิ ใ ้ป ช ช ้ ึ

กลยุทธ์ที่ กลยุทธ์ที่ 22..2  2  

้ ี ้ ิ สงเสรมใหประชาชนเขาถง

ช่องทางการร้องเรียน และไดร้บั

การบรกิารอย่างมีประสิทธิภาพ

คุ้มครอง เยียวยา ผู้ถูกละเมดิ/   

ผู้ไดร้บัผลกระทบ

• เปิดช่องทางการร้องเรียนให้ประชาชนหรือผู้ถูก
ละเมิด ผู้ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงได้อย่าง

สะดวก และได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

• แก้ไขปัญหาการผู้ถูกละเมิด/ผู้ได้รบั

ผลกระทบ

• สนบัสนนให้ผ้ถกล เมิดสิทธิ/ผ้ไดร้ับ
• จัดทําคู่มือประชาชนในการเข้าถึงสิทธิการได้รับ
การบริการ ตาม พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกใน

การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

่

• สนบสนนุใหผูถูกละเมดสทธ/ผูไดรบ
ผลกระทบ ได้รบัประโยชน์ในการฟื้นฟู 

เยียวยาที่เหมาะสม

• การเพิ่มประสิทธภิาพการให้บริการภาครัฐ
แก่ประชาชน



ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 3 

ลดความเหลื่อมล้ํา ส่งเสริมสิทธิในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ

่สิ่งแวดลอ้มอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

์ ี่์ ี่ ์ ี่์ ี่
กลยุทธ์ที่ กลยุทธ์ที่ 33..22

กลยุทธท กลยุทธท 33..11

จัดทีด่ินใหป้ระชาชน

ผู้ด้อยโอกาส

กลยุทธท กลยุทธท 33..33

การบรหิารจัดการน้ํา

เพื่อประชาชน

ุุ

การส่งเสริม

การสร้างรายได้



ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 4 

้ ่พัฒนากฎหมายและกลไกทางกฎหมาย รวมทั้งการบงัคบัใช้กฎหมาย เพื่อป้องกัน

การละเมิดและเพือ่ส่งเสริมและคุ้มครอง สิทธิมนุษยชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้มสงแวดลอม

กลยุทธ์ที่ กลยุทธ์ที่ 44..11

พัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย และกลไกทาง

้

กลยุทธ์ที่ กลยุทธ์ที่ 44..2  2  
 เสริมสร้างการบังคบัใช้กฎหมาย

กฎหมาย รวมทั้งการบังคบัใช้กฎหมาย 

เพื่อป้องกัน ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชนดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ

ฎ

สิ่งแวดล้อม  

• พฒันาปรับปรุง แก้ไข กฎ ระเบียบ 

ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อส่งเสริมสทิธิมนุษยชน

้ ั ิ ิ่ ้

• ออกระเบียบ ประกาศ เพื่อเสริมสร้าง

การบังคับใช้กฎหมายใหม้ีประสิทธิภาพ

ิ่ ึ้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

ใหท้ันสถานการณ์ 

ยงขน



ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 5 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทกภาคส่วนในการส่งเสริม ค้มครอง สงเสรมการมสวนรวมของทุกภาคสวนในการสงเสรม คุมครอง 

สิทธิมนุษยชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

กลยุทธ์ที่ กลยุทธ์ที่ 55..11

พัฒนาเครือข่ายและกลไก การมี
กลยุทธ์ที่ กลยุทธ์ที่ 55..33

ส ้ ั ์

กลยุทธ์ที่ กลยุทธ์ที่ 55..44

จัดให้มีระบบการ

กลยุทธ์ที่ กลยุทธ์ที่ 55..22

ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วน พฒนาเครอขายและกลไก การม

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน     

ในการป้องกัน ส่งเสริม และ

ค้มครองสิทธิมนษยชนด้าน

สรางวฒนธรรมองคกร

ในการส่งเสริม คุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนด้าน

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานด้านการ

ส่งเสริมสิทธิ

ุ

มีส่วนร่วม ในการจัด

กิจกรรมการส่งเสริม

สิทธิมนษยชนคุมครองสทธมนุษยชนดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

สงเสรมสทธ

มนุษยชนดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่ ้

สทธมนุษยชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

่ ่ ื่ สงแวดลอม อยางตอเนอง

• จัดตั้งกลไกการดําเนินงานของหน่วยงานในการสนับสนนการมี• จดตงกลไกการดาเนนงานของหนวยงานในการสนบสนุนการม
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน     

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

• พฒันาและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการ

• จัดกิจกรรมสร้างค่านิยม ให้บุคลากรในองค์กร 
มีวัฒนธรรมการทํางานที่เคารพและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

่
 พฒนาและสงเสรมการสรางเครอขายการมสวนรวมในการ

ส่งเสริมการดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม 



ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 6 

การพัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูล ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดานทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม

กลยุทธ์ที่ กลยุทธ์ที่ 66..11

การพัฒนาองค์ความรู้

เพื่อส่งเสริมการดําเนินงานด้านสิทธิ

กลยุทธ์ที่ กลยุทธ์ที่ 66..22

การจดัทําฐานข้อมูล

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและเพอสงเสรมการดาเนนงานดานสทธ

มนุษยชนดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

ดานทรพยากรธรรมชาตและ

สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการ

ดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติแล สิ่งแวดล้อมทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม

• สง่เสริมการวิจัย และพฒันา เพือ่สง่เสริม

การดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

• พัฒนาฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

• ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล ด้านทรัพยากร
• นําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



การปฏิรประบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการปฏรูประบบการบรหารจดการทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม

  หลักการและเหตผลหลักการและเหตผล

         จากการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา ส่งผลให้มีการใช้ประโยชน์จากกทรัพยากรธรรมชาติ

  หลกการและเหตุผลหลกการและเหตุผล

และสิ่งแวดล้อมเกินศักยภาพ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน    

รวมทั้งการเกิดข้อพิพาทและความขัดแย้งจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

ี่ ั้ ึ้ ั ใ ั ั ั ไ ี ี่ ัทีบ่อยครังขึน การบริหารจัดการในปัจจุบันยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าทีควร และยังขาดการส่วน

ร่วม

          ใ ี้ ิ ป ิ ป ั ิ ิ่ ้  ึ ็ ใ ้ ี          ในการน คณะกรรมาธการปฏรูปทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม จงเหนควรใหม

การปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดสมดุลใหม่ในการ

จัดการทรัพยากรด้วยการสร้างความเป็นห้นส่วนให้ทกภาคส่วนมีความเข้าใจ เรียนร้ เชื่อใจ จดการทรพยากรดวยการสรางความเปนหุนสวนใหทุกภาคสวนมความเขาใจ เรยนรู เชอใจ 

และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน รวมทั้งการกําหนดภาระรับผิดชอบ (Accountability)
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การปฏิรประบบการบริหารจัดการทรัพยากรการปฏรูประบบการบรหารจดการทรพยากร

แนวคิดสําคัญต่อการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมแนวคิดสําคัญต่อการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

   การน้อมนําแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวคดสาคญตอการจดการทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมแนวคดสาคญตอการจดการทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม

   หลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี 8 หลักการสําคัญ คือ
        1. การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)

        2. การบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศ (Ecosystem Approach)

        3. การระวงัไว้ก่อน (Precautionary Principle)

้ ็ ้        4. ผู้ก่อมลพิษเป็นผูจ้่าย (Polluter Pay Principle: PPP) 

            และผูไ้ด้รบัผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย (Beneficiaries Pay Principle: BPP)

        5  ความเป็นห้นส่วนของรัฐ  เอกชน (Public Private Partnership)        5. ความเปนหุนสวนของรฐ – เอกชน (Public – Private Partnership)

        6. ธรรมาภิบาล (Good Governance)

                77..  สิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชน  ((HumanHuman Right)Right) และและ  สิทธิพลเมืองสิทธิพลเมือง  ((Citizen’sCitizen’s Right)Right)
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        8. การขยายความรบัผิดชอบให้แก่ผูผ้ลิต (Extended Producer Responsibility:

EPR)




