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การจัดการและพัฒนาพื้นที่ประเทศไทยอยางสมดุลวิถีใหม 
 

นิศากร วิศิษฏสรอรรถ 
รองผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี 

 

 

กลาวนํา 
 

ในอดีตจนถึงปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาภัยธรรมชาติ (เชน อุทกภัย ภัยแลง ดินถลม  
เปนตน) ปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาการตั้งถ่ินฐาน ปญหาการประกอบอาชีพ 
ปญหาเศรษฐกิจและสังคม ปญหาสิ่งแวดลอม เปนตน ซึ่งรัฐบาลในสมัยตาง ๆ ไดมีความพยายามแกไขปญหา
ตาง ๆ โดยการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐทั้งจากสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ในภาพรวม
ระดับชาติ ระดับภาค ระดับกลุมจังหวัด ระดับจังหวัด และระดับทองถ่ิน ประกอบกับการประสานงานแกไข
ปญหารวมกันกับภาคเอกชนและภาคประชาชนแตก็ยังไมเพียงพอ โดยยังขาดแนวทางการบูรณาการแกไข
ปญหารวมกัน ที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศไทยตามนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนพัฒนา
ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับกลุมจังหวัด ระดับจังหวัด และระดับทองถิ่น ประกอบกับในปจจุบันประชาคม
โลกไดรับผลกระทบจากภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-๑๙  
ที่สงผลตอประเทศไทยอยางมาก ดังนั้นจึงควรมีการกําหนดกรอบแนวคิดการจัดการและพัฒนาพ้ืนท่ีประเทศ
ไทยอยางสมดุลวิถีใหม ภายใตสภาวการณปจจุบันและรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในอนาคต 
 

สภาพและปญหาพื้นท่ีประเทศไทย 
 

จากลักษณะท่ีตั้งภูมิศาสตร สภาพพ้ืนท่ีประเทศไทย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
การตั้งถ่ินฐานของชุมชน สามารถสรุปภาพรวมไดดงัน้ี 
 

๑.  ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม[๑] 

 

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณและสิ่งแวดลอมท่ีมีคุณภาพเหมาะสมเปนพื้นฐานสําคัญ 
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยังยืนและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน อยางไรก็ดี การดําเนินกิจกรรมของ
มนุษยที่ผานมาในลักษณะของการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติที่มากเกินพอดี ทั้งในมิติที่เก่ียวของกับ
การผลิตและการบริโภคที่กอใหเกิดของเสียและมลพิษในระดับที่เกินกวาความสามารถในการรองรับของระบบ
นิเวศ กําลังเปนภัยคุกคามที่สงผลกระทบใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศมีแนวโนม 
เสื่อมโทรมลง โดยผลการพัฒนาที่ผานมา สถานะปจจุบัน และนัยจากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงระดับโลก  
ที่จะสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญ มีดังนี้ 

 

๑.๑)  ทรัพยากรปาไมและความหลากหลายทางชีวภาพ สัดสวนของพื้นที่ปาไมใน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ิมขึ้นเล็กนอยจาก พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเพ่ิมจากรอยละ ๓๑.๖ เปนรอยละ ๓๑.๗ ของพ้ืนที่ประเทศ 
และเมื่อพิจารณาแนวโนมที่ผานมาในระยะยาวพบวา ในชวงราว ๒๐ ปที่ผานมา ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดสวน
พ้ืนที่ปาไมของไทยมีแนวโนมคอนขางคงที่อยูในชวงรอยละ ๓๑-๓๓ โดยสาเหตุที่ทําใหสัดสวนพื้นท่ีปาไมของ
ประเทศคอนขางคงที่ไดในระยะหลายปที่ผานมา เนื่องจากภาคสวนตาง ๆ มีการปลูกตนไมทดแทนไดเปน



๒ 
 

จํานวนพื้นที่ที่ใกลเคียงกับพื้นที่ที่สูญเสียไปในแตละปจากการบุกรุกทําลายโดยมนุษยและไฟปา อยางไรก็ดี
ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตนมา ไฟปาไดกลายมาเปนสาเหตุหลักของการสูญเสียพ้ืนที่ปาไมที่รุนแรงที่สุดแทน 
การบุกรุกทําลาย โดยในชวง พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ไฟปาไดทําลายพ้ืนที่ปาไมเฉลี่ยถึงปละ ๑๒๔,๙๗๘ ไร  
สวนความหลากหลายทางชีวภาพ มีความเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับทรัพยากรปาไม เนื่องจากปาไมเปนแหลง 
ที่อยูสําคัญของพืชและสัตวหลากหลายชนิด นอกเหนือจากพ้ืนที่ชุมน้ําและทะเล  

เนื่องดวยสถานการณความรุนแรงของสถานการณไฟปาที่เพิ่มสูงข้ึน ประกอบกับ
แนวโนมของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งอาจสงผลใหอุณหภูมิและความแหงแลงเพ่ิมสูงขึ้น จึงมีความ
เปนไปไดที่ปญหาไฟปาซึ่งเปนภัยคุกคามตอพื้นที่ปาไมและความหลากหลายทางชีวภาพจะทวีความรุนแรง
เพิ่มข้ึนในอนาคต นอกจากนี้ความแหงแลงและอุณหภูมิที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศจะสงผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพในมิติอ่ืนรวมดวย โดยจะสงผลใหอัตราการ
ขยายพันธุของทั้งพืชและสัตวปามีแนวโนมที่จะลดลงและยังมีโอกาสเกิดโรคเพ่ิมขึ้น 

 

๑.๒)  ทรัพยากรน้ํา ท่ีผานมาประเทศไทยไดมีการพัฒนาแหลงน้ําตนทุนเพิ่มข้ึนอยาง
ตอเนื่อง ทั้งแหลงน้ําตนทุนที่เปนแหลงน้ําผิวดินและแหลงน้ําใตดิน อยางไรก็ดีดวยปริมาณความตองการใชน้ํา
ที่มีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น ประกอบกับความเสื่อมโทรมของแหลงน้ําตามธรรมชาติทั้งจากการกระทําของมนุษย
และปจจัยตามธรรมชาติ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของฝนที่ทําใหแหลงน้ําตนทุนหลายแหงมีปริมาณน้ําท่ีกักเก็บ
ไดในแตละปลดลงจากในอดีต สงผลใหปญหาการขาดแคลนน้ํายังคงเกิดข้ึนเปนประจําทุกปและเปนความ 
ทาทายที่สําคัญของการบริหารจัดการน้ําของประเทศตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
 

โดยที่ภาคการเกษตรเปนภาพการผลิตที่มีการใชน้ําในสัดสวนสูงถึงกวารอยละ ๗๐ 
ของปริมาณการใชน้ําทั้งหมดของประเทศ การแปรปรวนของปริมาณน้ําโดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีที่เกิดการขาด
แคลนน้ําหรือภัยแลงในภาคการเกษตรจึงปรากฏเปนปญหาที่เดนชัดมากกวาภาคการผลิตอ่ืน ๆ  โดยทุกปจะมี
พ้ืนที่การเกษตรจํานวนมากที่ไดรับความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยแลง และยังมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นแมวาพ้ืนที่
การเกษตรโดยรวมของประเทศมีแนวโนมจํานวนลดลงก็ตาม โดยในชวงพ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔ พ้ืนที่การเกษตรที่
ไดรับความเสียหายจากภัยแลงมีจํานวนเฉลี่ย ๙๙๙,๖๑๗ ไรตอป และเพิ่มข้ึนเปน ๑,๙๘๑,๒๘๖ ไรตอป ในชวง 
พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕ แมวาภัยแลงจะสรางความเสียหายคิดเปนมูลคาท่ีไมสูงมากนัก แตหากพิจารณา 
ในมิติของจํานวนครัวเรือนเกษตรไทยท่ีเกือบรอยละ ๔๐ ยังมีรายไดตอคนต่ํากวาเสนความยากจนของประเทศ
แลว อาจสะทอนใหเห็นไดวาผลกระทบจากภัยแลงในภาคการเกษตรที่เพิ่มสูงขึ้นจะมีแนวโนมที่จะสงผลตอ
ปญหาความเหลื่อมล้ําอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได 
 

ในขณะที่ปญหาการขาดแคลนน้ําและภัยแลงในระยะ ๑๐ ปท่ีผานมามีแนวโนม 
ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ประเทศไทยยังคงประสบปญหาน้ําทวมท่ีเปนปญหาเรื้อรังสําคัญของประเทศ 
อยูอยางสม่ําเสมอ แมวาจํานวนประชากรที่ไดรับผลกระทบจะลดลงจากเฉลี่ย ๑๒.๙ ลานคนตอป ในชวง 
พ.ศ. ๒๕๕๐-หลือเฉลี่ย ๒.๔ ลานคนตอป ในชวงพ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ อยางไรก็ดีจํานวนผูไดรับผลกระทบตอป
ยังคงอยูในระดับที่คอนขางสูง 

ทั้งนี้ปจจัยที่จะสงผลใหเกิดการจัดการทรัพยากรน้ําทั้งในมิตขิองอุทกภัยและภัยแลง
ของประเทศมีความทาทายเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ไดแก การเพ่ิมข้ึนของปริมาณความตองการใชน้ํ า 
อันเนื่องมาจากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แมวาการพัฒนาของเทคโนโลยีท่ีกาวหนาขึ้นจะชวย
สรางโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพของการใชน้ํา  

 



๓ 
 

อยางไรก็ดีความแปรปรวนของฝนและอุณหภูมิที่เพิ่มสูงข้ึนอันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศจะยังคงมีอิทธิพลและสงผลตอระดับความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัยและภัยแลงของ
ประเทศอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได ซึ่งจะทําใหการจัดการน้ํามีความซับซอนและบริหารไดยากยิ่งข้ึน  
 

๑.๓)  ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ประเทศไทยมีพื้นที่ชายฝงทะเลรวมประมาณ 
๓,๑๕๑ กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ ๒๓ จังหวัด โดยพ้ืนทีช่ายฝงทะเลมีบทบาทสําคัญทั้งในดานการรักษาสมดุล
และความหลากหลายทางชีวภาพดวยการเปนแหลงอนุบาลสัตวน้ํา และการรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
รูปแบบตาง ๆ ทั้งทางดานการคมนาคมขนสงระหวางประเทศ การทองเที่ยว และเปนพ้ืนที่ทําประมง อยางไรก็
ตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรุกล้ําพ้ืนที่ ตลอดจนการปลอยของเสียลงสูทะเล กําลังเปน 
ภัยคุกคามสําคัญตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่สําคัญ 
 

๑.๔)  ปญหามลพิษ ประเด็นปญหาในดานมลพิษที่กําลังสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติเปนอันดับตนๆ มี ๓ ประการ ดังนี ้

(๑) ขยะ การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและรูปแบบการใชชีวิตของ
ประชากรที่ปรับเปลี่ยนไป ไดสงผลใหปริมาณขยะในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง โดยปริมาณขยะในชวง 
๑๐ ปที่ผานมา (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒) เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรอยละ ๒ ตอป แมวาที่ผานมาประเทศไทยจะมีระบบการ
กําจัดขยะที่ถูกวิธีมีศักยภาพสูง ตลอดจนมีน้ํากลับขยะไปหมุนเวียนใชใหมเปนสัดสวนที่เพิ่มข้ึนก็ตาม  
แตปริมาณขยะชุมชนประมาณรอยละ ๒๒ หรือ ๖.๔ ลานตัน ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ยังคงตกคางไมไดรับการจัดการ
ที่เหมาะสม ซึ่งขยะสวนนี้จะกลายเปนปญหาที่สงผลกระทบตอคุณภาพแหลงน้ําและสิ่งมีชีวิตในน้ํา ตลอดจน
แหลงน้ําผิวดินและทะเลในที่สุด เนื่องจากขยะที่ไมไดรับการจัดการที่ถูกตองมักจะมีการกําจัดแบบเทกองหรือ 
เผากลางแจง ลักลอบทิ้งในพ้ืนที่สาธารณประโยชน รวมถึงการลักลอบทิ้งขยะลงสูแหลงน้ําหรือทะเลโดยตรง 
ทั้งนี้ปจจัยสําคัญของการมีขยะตกคางเปนปริมาณมากในประเทศ มีสาเหตุเนื่องมาจากระบบการจัดการขยะ 
ที่มีอยูขาดศักยภาพไมสามารถรองรับปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้นตามอัตราการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศที่เพ่ิมสูงข้ึนได ประกอบกับการขาดการคัดแยกขยะตั้งแตตนทางจึงทําใหการนําขยะไป
ใชประโยชนซ้ําไมสามารถดําเนินการไดเต็มรูปแบบ 

ปจจุบันวิธีการฝงกลบยังคงเปนวิธีการหลักของการกําจัดขยะในประเทศ  
แตดวยแนวโนมการขยายตัวของพื้นที่เมือง ทําใหการขยายพ้ืนที่ฝงกลบจะเปนความทาทายที่เพ่ิมข้ึนในอนาคต 
แตในขณะเดียวกัน ความกาวหนาและตนทุนที่ลดลงของเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีรีไซเคิลและอัพไซเคิล 
และเทคโนโลยีสะอาดสําหรับการนําขยะไปผลิตเปนพลังงาน รวมทั้งความนิยมท่ีเพ่ิมขึ้นของการนําขยะหรือ
วัสดุเหลือใชไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑ อันเนื่องมาจากความตื่นตัวตอปญหาสิ่งแวดลอมที่เพ่ิมขึ้นของภาคธุรกิจ
และผูบริโภค จะเปนโอกาสตอการแกปญหาขยะที่ยั่งยืน อยางไรก็ดีการคัดแยกขยะตั้งแตตนทางจะเปนปจจัย
สําคัญที่เอ้ือใหเกิดการนําขยะไปใชประโยชนในสัดสวนที่สูงขึ้น 

(๒) มลพิษทางอากาศ ฝุนละอองขนาดไม เ กิน ๒.๕ ไมลครอน (PM ๒.๕)  
ที่คงเหลือจากกระบวนการเผาไหมของยานพาหนะ การเผาวัสดุการเกษตร ไฟปา และการปลอยกาซเสียใน
ภาคอุตสาหกรรมเปนมลพิษทางอากาศท่ีเกิดขึ้นและมีปริมาณเกินคามาตรฐานเปนประจําทุกป โดยเฉพาะใน
พ้ืนที่เขตอุตสาหกรรม และเมืองใหญที่มีประชากรและการจราจรหนาแนน เชน สระบุรี กรุงเทพ และเชียงใหม 
เปนตน ทั้งนี้ ดวยขนาดอนุภาคที่เล็กมาก ทําให PM ๒.๕ สามารถแพรกระจายเขาสูระบบทางเดินหายใจ  
ถุงลมปอด และกระแสเลือดไดโดยตรง และมีโอกาสท่ีจะสรางผลกระทบรายแรงกอใหเกิดโรคที่สงผล 
ในระยะยาวตอสุขภาพ อาทิเชน ปอดอักเสบ มะเร็งปอด และหัวใจขาดเลือด เปนตน ซึ่งเปนที่มาของการ



๔ 
 

เสียชีวิตกอนวัยอันควร อยางไรก็ดีการใชประโยชนจากยานยนตไฟฟาและพลังงานหมุนเวียน รวมถึงการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือเพิ่มมูลคาใหกับวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเปนผลิตภัณฑประเภทตาง ๆ  
จะเปนโอกาสใหประเทศไทยสามารถจะเรงลดปริมาณของ PM ๒.๕ ลงไดในระยะยาว 

(๓) มลพิษทางน้ํา การระบายน้ําเสียที่ไมไดรับการบําบัดที่ ไดมาตรฐานลงสู 
แหลงน้ําและทะเล โดยตรงเปนสาเหตุประการสําคัญของความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ํา ซึ่งสงผลกระทบ 
ตอสุขภาพอนามัยของประชาชน ท้ังนี้ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนในปจจุบันยังมีจํานวนและศักยภาพไมเพียง
พอที่จะรองรับปริมาณน้ําเสียที่เกิดข้ึน โดยปริมาณน้ําเสียชุมชนที่ไมไดรับการบําบัดอยางถูกตองมีปริมาณสูงถึง  
๑.๗ ลานลูกบาศกเมตรตอวัน คิดเปนสัดสวนรอยละ ๑๘ ของปริมาณน้ําเสียชุมชนที่ เกิดขึ้นทั้งหมด  
ในขณะเดียวกันแนวโนมการขยายตัวของเมืองยังทําใหปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นในแตละวันมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น 

ทั้งนี้เพ่ือแกปญหามลพิษทางน้ําอยางยั่งยืน พรอมกับเพ่ิมความมั่นคงดานน้ํา
ประเทศตางๆ ทั่วโลกไดมีการนําระบบการนําน้ําเสียกลับมาหมุนเวียนใชใหม (Water Recycling System) 
เพ่ิมมากขึ้น อาทเิชน หลายประเทศในตะวันออกกลาง สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เกาหลีใต จีน และสิงคโปร เปนตน 
แตในปจจุบันตนทุนของการนําน้ําเสียกลับมาหมุนเวียนใชใหมไดลดลงมาจนใกลเคียงกับตนทุนของการผลิต
น้ําประปาปกติแลว 
 

  



๕ 
 

๒.  ปญหาการตั้งถิ่นฐานและการใชประโยชนที่ดิน[๒] 

 

ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาผังเมืองและปญหาภัยธรรมชาติที่กําลังทวีความรุนแรงขึ้น
อยางรวดเร็ว ทั้ง ๆ ที่ประชากรเมืองของประเทศในขณะนี้มีเพียงรอยละ ๓๔ แตถึงกระนั้นเกือบทุกเมืองของ
ประเทศไทยไดกลายสภาพไปสูภาวะความเปนเมืองไมนาอยูที่แกปญหาไดยากไปแลว และที่นาหวั่นวิตกใน
อนาคตนั้นก็คือ ภายใน พ.ศ.๒๖๐๐ ประเทศไทยจะตองมีพื้นที่เมืองเพ่ิมขึ้นจากเดิมอยางนอยหนึ่งเทาตัวเพ่ือ
รองรับประชากรเมืองที่จะเพ่ิมอยางหลีกเลี่ยงไมได 

จะจัดการอยางไรจึงจะไมให พ้ืนที่เมืองที่ตองเพ่ิมข้ึนอีกไมนอยกวา ๑๐ ลานไร หรือ
ประมาณ ๑๖,๐๐๐ ตารางกิโลเมตรนี้ ขยายลงไปในพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่น้ําทวม และพ้ืนที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ
อีกตอไป และเราจะทําใหพ้ืนที่เมืองท่ีจะเพ่ิมเติบโตเปนเมืองที่สวยงามนาอยูไปพรอมกับการฟนฟูพื้นท่ีของ
เมืองสวนเดิมไดอยางไร โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่เปนแหลงวัฒนธรรมและแหลงทองเที่ยวธรรมชาติเพ่ือใหคืนสภาพ
เดิมไดมากที่สุดและยังยืนที่สุด  

การตั้งถิ่นฐานและการใชประโยชนท่ีดินของประเทศไทยมีปญหามานานมาก ทําใหเมือง
แออัด การจราจรติดขัด เกิดการขัดแยงในการใชท่ีดินและทรัพยากร สรางความไมนาอยูแกเมืองประสบความ
ปญหาอุทกภัยและภัยแลงเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง 

ยิ่งไปกวานี้ภาวะโลกรอนและการเพ่ิมความรุนแรงของภัยธรรมชาติ รวมทั้งหลักฐานการ
เพ่ิมสูงขึ้นของระดับน้ําทะเลที่มีแนวโนมทวมที่ทํากินและเมืองตามชายฝงของประเทศมีความชัดเจนและ
ปรากฏใหเห็นเปนรูปธรรมบางแลว ความรุนแรงของภัยพิบัติจากธรรมชาติเพิ่มขึ้นรวดเร็วและถี่ข้ึนเปนลําดับ
จากภาวะโลกรอนและการขยายชุมชนสูเขตเกษตรกรรมชั้นดีที่เปนท่ีราบน้ําทวมถึง (Flood Plain) ขยายสู
พ้ืนที่เสี่ยงตออุบัติภัยและอุทกภัยที่เกิดจากน้ําปาทะลักสูชุมชนและน้ําหลากทวมเมือง รวมทั้งแนวโนมในการ
ถูกน้ําทะเลทวมในเวลาเร็วกวาที่คาดของกรุงเทพมหานครและเมืองสําคัญชายฝงหลายแหงกําลังเกิดขึ้นจริง
และจําเปนตองไดรับการปองกันและแกไขโดยรีบดวน 

      ปรากฏการณการเพ่ิมประชากรและการสูญเสียพ้ืนที่เพาะปลูกเกิดข้ึนรวดเร็วมากทําให
มาตรการที่เขมงวดทางผังเมือง เพ่ือพิทักษพ้ืนที่เพาะปลูกชั้นดีของประเทศมีความจําเปนยิ่ง ความแออัดและ
ความไมนาอยูในชุมชนและเมืองตาง ๆ ที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็วทําใหแหลงทองเที่ยวศิลปวัฒนธรรมเสื่อมโทรม 
และสูญเสียเอกลักษณดอยความสามารถในการแขงขันจําตองแกไขอยางจริงจัง 
 

แนวคิดการจัดการและพัฒนาพื้นท่ีประเทศไทย 
 

จากภาพรวมสภาพและปญหาพ้ืนที่ประเทศไทยที่สําคัญ ๒ สวนหลัก คือ ปญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม ปญหาการตั้งถิ่นฐานและการใชประโยชนที่ดิน จะตองกําหนดแนวคิดการจัดการและพัฒนา
พ้ืนที่ประเทศไทยใหมีความเหมาะสมอยางสมดุลภายใตภาวะการเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลกอยางรวดเร็ว 
โดยมีกรอบแนวคิดสรุปไดดังนี ้
 

๑. แนวคิดการจัดการและพฒันาทรัพยากร[๓] 
 

การวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรอยางเปนระบบมีความคิดท่ีมีความตอเนื่องจาก 
แนวคิดของแผนพัฒนาประเทศที่ยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่มุงให “คนเปนศูนยกลาง
ของการพัฒนา” และ “สรางสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ แตการประยุกตใชแนวคิดดังกลาวและสรางความ
มั่นใจวาแผนการพัฒนาทรัพยากรจะเปนไปในแนวทางท่ียั่งยืนและสรางความสุขใหกับคนไทย จําเปนตอง



๖ 
 

พิจารณาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศอยางรอบดานและวางจุดยืนการพัฒนาทรัพยากร 
ในระยะยาว ภายใตวิสัยทัศนประเทศไทย ซึ่งพิจารณาถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และทุกภาคสวนใน
สังคมไทยไดเห็นพองรวมกันกําหนดวิสัยทัศนไวดังนี้ “คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย มีไมตรีบนวิถีชีวิต 
แหงความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาลการบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน 
ที่ทั่วถึงมีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและความมั่นคง อยูในสภาวะแวดลอมที่ดี เก้ือกูลและเพ่ืออาทร 
ซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐาน 
ทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี” 
การบริหารจัดการทรัพยากรอยางเปนระบบ จึงเปนแผนยุทธศาสตร ท่ีชี้กรอบทิศทางการพัฒนาพื้นที่ 
ประเทศไทย และมีแนวทางดําเนินการเพ่ือบรรลุถึงวิสัยทัศนดังกลาว โดยมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เปนปรัชญานําทางในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร แนวคิดพื้นฐานของแผนการบริหารจัดการทรัพยากร
อยางเปนระบบ มีดังนี ้
 

๑) ยึดหลักการปฏิบัติตนตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งชี้ถึงแนวทางการ 
ดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับตั้งแตระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม จนถึงประเทศและ
ขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งข้ึน เพื่อใหการพัฒนาทรัพยากรเปนไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเพ่ือตอบสนองการตอบโตทางดานเศรษฐกิจของประเทศ ใหเกิดความสมดุลและความ
พรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจาก
โลกภายนอก โดยยึดหลักความพอเพียงที่มีการวิเคราะหอยาง “มีเหตุผล” และใชหลัก “ความพอประมาณ” 
ใหเกิดความสมดุลระหวางมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหวางมีความสามารถในการ
พ่ึงตนเองกับความสามารถในการแขงขันในเวทีโลก ความสมดุลระหวางสังคมชนบทกับสังคมเมือง มีการ
เตรียม “ระบบภูมิคุมกัน” ดวยการบริหารจัดการความเสี่ยงใหเพียงพอพรอมรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ทั้งนี้การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกข้ันตอนตองใช
ความรอบรูในการพัฒนาตาง ๆ ดวยความรอบคอบเปนไปตามลําดับขั้นตอน และสอดคลองกับวิถีชีวิตของ
สังคมไทย รวมทั้งการเสริมสรางศีลธรรมและสํานึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติติหนาที่และดําเนิน
ชีวิตดวย “ความเพียร” ซึ่งจะเปนภูมิคุมกันในตัวที่ดีใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นทั้งในระดับปจเจก 
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ  



๗ 
 

๒) ยึดแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรแบบบูรณาการเปนองครวมที่มี “คนเปนศูนยกลาง
การพัฒนา” ซึ่งเปนแนวคิดการพัฒนาสูความพอเพียงที่ปรับจากการมุงเนนการเติบโตทางเศรษฐกิจมาเปน
การพัฒนาที่ยึด “คน” เปนตัวตั้ง ใหความสําคัญกับผลประโยชนและความอยูเย็นเปนสุขของประชาชน 
เปนหลัก และใชการพัฒนาทรัพยากรไปสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจใหเปนเครื่องมือชวยใหคนมีความสุขและ
คุณภาพชีวิตท่ีดีซึ่งมีหลักการสําคัญ คือ 

 ปรับวิธีคิดและวิธีการพัฒนาทรัพยากรจากแยกสวนตามภารกิจและหนาที่ มาเปน
แบบบูรณาการและเปนระบบท่ีเชื่อมโยงทุกมิต ิเปนองครวมที่มีคนเปนศูนยกลาง และมีวิถีชีวิตอยูรวมกันอยาง
สอดคลองตามสภาพแวดลอม ไมรบกวนเบียดเบียนสิ่งแวดลอมจนเกิดการเสียสมดุล 

 ปรับกระบวนการพัฒนาทรัพยากรใหเชื่อมโยงและเกิดบูรณาการระหวาง  
“บนลงลาง” และ “ลางขึ้นบน” ใหสามารถตอบสนองการขับเคลื่อนยุทธศาสตรระดับชาติ ภูมิภาค ระดับ
จังหวัด ระดับทองถิ่นและชุมชนไดอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึง  “การมีสวนรวมของประชาชน”  
ในกระบวนการพัฒนา 

 ยึดหลัก “ภูมิสังคม” ตามความแตกตางหลากหลายทางธรรมชาติและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ตามสภาพแวดลอมของพ้ืนที่และวิถีชีวิตของชุมชนและสังคมนั้นๆ โดยเฉพาะ  
ความแตกตางระหวางภูมิภาค และระหวางชนบทกับเมือง 

 พัฒนาทรัพยากรอยางเปนไปตามลําดับขั้นตอน เริ่มตนจากการพ่ึงตนเองใหไดกอน 
แลวจึงพัฒนาไปสูการรวมกลุมพึ่งพากันและกัน และสรางเครือขายการพัฒนาทรัพยากรในลุมน้ําเชื่อมโยง 
สูภายนอกเพ่ือเปนพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาทรัพยากรอยางสมดุลและยั่งยืนในระยะตอไป 

 

๓) พัฒนาทรัพยากรในลุมน้ําสูความสมดุลและเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยาง
บูรณาการและเปนองครวม ท้ังมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการเมือง 

 

๔) ยึดวิสัยทัศนประเทศไทย เปนเปาหมาย ซึ่งจะสงผลใหบรรลุการพัฒนาทรัพยากรท่ีอยู
บนรากฐานของสังคมไทย อยูบนกรอบแนวคดิของการพัฒนาบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเทศมี
สถาบันพระมหากษัตริยเปนเสาหลักของความเปนปกแผนของคนในชาติ ครอบครัวมีความสุขเปนพื้นฐานที่
สรางคนเปนคนดี ชุมชนมีความเขมแข็งและมีบทบาทในการพัฒนา ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและมี
ความสามารถในการแขงขัน มีกฎระเบียบและกฎหมายท่ีบังคับใชอยางเปนธรรม และประเทศไทยมีความ
เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคและอยูรวมกันอยางสมานฉันท บนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาและผลประโยชน
รวมกัน 
 

  



๘ 
 

การพัฒนาทรัพยากรในลุมน้ําไดตระหนักถึงสถานการณความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผันผวนดานเศรษฐกิจ พลังงาน และภูมิอากาศ  
ที่เปนไปอยางรวดเร็วและสงผลกระทบอยางชัดเจนตอประเทศไทยทั้งเชิงบวกและลบ ดังนั้นทิศทางการบริหาร
จัดการทรัพยากรอยางเปนระบบภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว จึงเปนการใชจุดแข็งและศักยภาพที่มีอยูใหเปนประโยชนตอการพัฒนาทรัพยากรและพัฒนาประเทศ 
เพ่ือสรางความเขมแข็งและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยใหความสําคัญกับการพัฒนา
เศรษฐกิจภายในประเทศ ที่เนนการเสริมสรางความเขมแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตร การบริการและ
ทองเที่ยว อุตสาหกรรม และการประกอบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ขณะเดียวกันจําเปนตอง
ปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีภายใตกรอบความ
รวมมือตาง ๆ เพ่ือสามารถใชโอกาสท่ีเกิดขึ้นและเพ่ิมภูมิคุมกันของทุนท่ีมีอยูในสังคมไทยไดอยางเหมาะสม 
พรอมกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขณะเดียวกันจําเปนตองสรางความพรอมสําหรับเชื่อมโยงดาน
กายภาพทั้งโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ควบคูกับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสรางองคความรู 
การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค ใหเปนพลังขับเคลื่อน การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมไทย การกําหนดทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรอยางเปนระบบ จึงเปนการสราง
ภูมิคุมกันในมิติตาง ๆ เพื่อใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน โดยนําศักยภาพของทรัพยากร 
มาใชประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน พรอมทั้งเสริมสรางใหแข็งแกรงเพ่ือเปนรากฐานการพัฒนา
ประเทศ สามารถจัดการความเสี่ยง และปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับ
ประโยชนจากการพัฒนาทรัพยากรอยางเปนธรรม มุงพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็ง โดยใช 
ภูมิปญญาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และความคิดสรางสรรคใหความสําคัญกับการปรับโครงสรางการคาและ
การลงทุนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดภายในประเทศและตางประเทศ การผลิตที่เปนมิตร 
ตอสิ่งแวดลอม และมีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคตาง ๆ บนพ้ืนฐานการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในสวนการ
เสริมสรางทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหความสําคัญกับการสรางความมั่นคงดานอาหาร  
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เปนฐานการผลิตภาคเกษตร มุงสูการเปนเศรษฐกิจ
และสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การเตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งการสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอม ควบคูไปกับการ
เพ่ิมบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก ขณะเดียวกันจําเปนตองมีการบริหารจัดการทรัพยากรอยางเปนธรรม  
ใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจใหแกคณะกรรมการลุมน้ํา คณะกรรมการจังหวัด และองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พัฒนาหลักเกณฑและกลไกใชสําหรับการบริหารจัดการทรัพยากรในภาวะเกิดการขาดแคลนหรือ
ภัยแลง การบริหารจัดการเพ่ือบรรเทาภัยท่ีเกิดจากน้ําทวมและน้ําเสียอยางมีสวนรวมของทุกภาคสวน สงเสริม
ใหประชาชนทุกระดับมีโอกาสเขาถึงทรัพยากร ควบคูไปกับปลูกฝงจิตสํานึกใหรูจักการอนุรักษทรัพยากรและ
ใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพแกประชาชนทุกกลุม 
  



๙ 
 

๒. แนวคิดการตั้งถิ่นฐานและการใชประโยชนที่ดิน[๒] 
 

๒.๑  การตั้งถิ่นฐานในพื้นที่สงวนหวงหามของรัฐและพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัต ิ
๑) การตั้งถิ่นฐานและการใชประโยชนที่ดินในพ้ืนที่สงวนหวงหามของรัฐหรือพ้ืนท่ี 

เสี่ยงตอการเกิดภัยพิบัติควรมีการผลักดันใหเปนแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ ใหหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาที่
รับผิดชอบในพื้นที่ไมใหมีการบุกรุกล้ําตั้งถิ่นฐานในพ้ืนที่สงวนหวงหามของรัฐ พื้นท่ีสาธารณะเพ่ิมข้ึนและ
ผลักดันประชาชนท่ีจะทําผิดใหออกไปจากพื้นที ่

๒) การแกไขปญหาการตั้งถ่ินฐานและการใชประโยชนที่ดิน ควรดําเนินการรวมกับ
หนวยงานที่เก่ียวของ จัดหาที่พักอาศัยที่เหมาะสมใหแกผูรุกล้ํา เพ่ือเปนการชวยเหลือและบรรเทาความ
เดือดรอนใหแกผูรุกล้ํา 

๓) การตั้งถ่ินฐานตองเขมงวดในการใชประโยชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยพิบัติ โดยพิจารณา
ในลักษณะสหวิทยาการทั้งในปจจุบันและอนาคต ประกอบในการตั้งถิ่นฐานและการจัดทําผังเมือง 

๔) จัดตั้งหนวยงานกลางในการวางนโยบายทางดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยการวางแผนผังเมืองและใชเปนแผนแมบทในการใชประโยชนที่ดินดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยหนวยงานตางๆ ตองรวมมือกัน และนําเอาแผนผังเมืองที่ไดจัดทําเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติ 

๕) จะตองสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรทองถ่ินเห็นความสําคัญของการจัดทํา 
ผังเมืองและการใชประโยชนท่ีดินใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ และประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินการ
ดังกลาว 
 

๒.๒  การบริหารจัดการน้ํากับการผังเมือง 
๑) ในการวางแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจทางกายภาพของประเทศ โดยเฉพาะ

การวางผังประเทศและผังภาค (Nation and Regional Planning) ใชหลักการวางผังเมืองที่สัมพันธกับการ
บริหารจัดการน้ําเปนหลักการสําคัญหลักหนึ่งสําหรับประเทศไทยในอนาคต ดังนี ้

๑.๑)  พัฒนาผังประเทศ ผังภาค ผังเมืองรวม ใหมีผังลุมน้ําแสดงแผนที่พ้ืนที ่
น้ําทวม และใหมีการใชประโยชนท่ีดิน การพัฒนาใหสอดคลองกับการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนที่ ระบบผังเมือง
กรุงเทพมหานครและเมืองบริวาร เมืองหลักทั่วประเทศ รวมถึงเมืองท่ีอยูในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยน้ําทวม ควรพัฒนา 
ใหเปนเมืองกระชับ (Compact City) จํากัดการขยายตัวในแนวราบ และมีพื้นที่สีเขียวเปนสัดสวนที่สมดุลทาง
กายภาพตอการขยายตัวของพ้ืนที่เมือง 

๑.๒)  วางระบบการตั้ง ถ่ินฐานและผังเมืองโดยคํานึงถึงภูมิปญญาในการ 
ตั้งถิ่นฐานที่มีอยูเดิม ผนวกกับการปรับใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อการบริหารจัดการน้ํา คํานึงถึงการขยายตัว
ของเมือง อุตสาหกรรม และพื้นที่เศรษฐกิจใหมในพื้นที่น้ําทวมไมถึง และมีการกระจายตัวของประชากรอยูใน
ระดับที่เหมาะสมกับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

๑.๓)  สนับสนุนใหมีการวางแผนบริหารจัดการน้ําอยางเต็มระบบ มีการศึกษา
ระบบแมน้ํา คูคลองในพ้ืนที่ลุมน้ํา ที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของระบบจัดการน้ําใหตอเนื่องที่มีอยูเดิมในอดีต  
เพ่ือรองรับน้ําหลาก น้ําทวม และใชเปนเสนทางคมนาคมในลักษณะ “เมืองน้ํา” 

๑.๔)  ตองมีการบูรณาการขอมูลและแผนที่ตาง ๆ รวมทั้งขอมูลแผนที่สามมิติ 
ที่ตางหนวยงานมีอยูแลวเพื่อการใชประโยชนรวมกัน ใหเกิดการใชขอมูลที่เกิดประโยชนสูงสุดในการนํามาใช



๑๐ 
 

แกปญหาการบริหารจัดการน้ํา และเผยแพรขอมูลแผนท่ีเปนประโยชนตอนักวิชาการในสถาบันการศึกษาและ
ประชาชนไดเขาใจ อันจะนําไปสูความรวมมือจากภาคประชาชนตอไป 
 

๓. แนวคิดการพัฒนาเมืองนาอยูและชุมชนนาอยู[๔] 
 

การพัฒนาเมืองนาอยูและชุมชนนาอยู เปนพื้นฐานสําคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตความ
เปนอยูของประชาชนทั้งในเมืองและชนบททุกระดับ ทั้งผูมีฐานะดี คนชั้นกลาง และผูมีรายไดนอย ดอยโอกาส
สามารถจะมีคุณภาพชีวิตในการอยูอาศัยในเมืองหรือชุมชนที่นาอยูอยางเทาเทียมกันดวยความสงบสุข ความ
สะดวกสบาย ความสะอาดถูกสุขอนามัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การพัฒนาเมืองนาอยูและ
ชุมชนนาอยูในทางปฏิบัติ เปนการเนนการใชประโยชนขององคกรกลไกท่ีมีอยูเดิม และการปรับปรุงวิธีการ
จัดสรรงบประมาณ ใหบังเกิดประโยชน สูงสุดแกประชาชนในทองถ่ินและที่สําคัญที่สุด คือ การสรางจิตสํานึก
และจิตวิญญาณของการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคกีารพัฒนาในการรวมแรง รวมใจ สมัครสมาน สามัคคี  
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือพัฒนาเมืองและชุมชนของตนเองใหนาอยูนาอาศัยอยางยั่งยืน 

 

องคประกอบหลักของความเปนเมืองนาอยูและชุมชนนาอยู ประกอบดวย ความนาอยู  
ความมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและความเปนประชารัฐ 
 

โดยในแตละองคประกอบสามารถกําหนดใหเปนเปาหมายท่ีเปนรูปธรรมได ดังนี้ 
 

๑) ความนาอยู : พัฒนาคุณภาพชีวิตและวิถีชีวิตของคนในเมืองและชุมชน 
 ประชาชนมีการศกึษาความรู และไดรับขอมูลขาวสารอยางกวางขวาง 
 มีการพัฒนาทางสาธารณสุขที่ดีและเพียงพอ 
 มีการจัดการทางกายภาพของเมืองท่ีเปนระเบียบ 
 มีการจัดบริการโครงสรางพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและพอเพียง 
 มีระบบการจราจรขนสงที่สะดวกปลอดภัยและประหยัด 
 มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองที่ด ี
 มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 สงเสริมสิทธิและหนาที่ขั้นพ้ืนฐานของประชาชน 
 มีมรดกทางประวัติศาสตร ศลิปวัฒนธรรมที่ประชาชนภาคภูมิใจ 

 

๒) ความมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของเมืองและชุมชน : ระบบเศรษฐกิจท่ีสมดุล
และมีภูมิคุมกัน 

 ระบบเศรษฐกิจมีความสมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 มีการจางงานอยางกวางขวาง 
 ชนบทและเมืองมีการเชื่อมโยงอยางเหมาะสมและเปนระบบ 

 

๓) ความเปนประชารัฐ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการเมืองและชุมชน 
 มีความโปรงใสและยุติธรรม 
 มีประสิทธิภาพ คลองตัว และยึดประโยชนของสวนรวมเปนหลัก 
 มีการทํางานแบบพหุภาคี โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาเมือง

และชุมชนทุกขั้นตอน 
 ชุมชนมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการเขารวมพัฒนาเมืองและชุมชน 



๑๑ 
 

 ประชาชนตระหนักถึงความจําเปนในการมีสวนรวมพัฒนาเมืองและชุมชน 
 

แนวทางการพัฒนาในรูปแบบ รวมพลัง “เพื่อขับเคลื่อนสังคม” เปนการระดมการมีสวน
รวมของหนวยงานภาครัฐ (ทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน) องคกรธุรกิจ องคกรพัฒนาภาคเอกชน
ชุมชน และประชาชนในทองถ่ิน หรือที่เรียกวา ภาคีการพัฒนา ในรูปแบบรวมแรง รวมใจ ชวยกันคิด  
ชวยกันทํา และชวยกันรับผิดชอบผลของการพัฒนาโดยรวมกันจัดทําแผนงาน/โครงการเมืองนาอยูที่สอดคลอง
กับความตองการของชุมชนและประชาชนในทองถ่ิน โดยการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ ซึ่งเปนการ
สนับสนุนใหการพัฒนาเมืองและชุมชนมีความนาอยูและยั่งยืน 

 

แนวทางการจัดการและพัฒนาพื้นท่ีประเทศไทยอยางสมดุลวิถีใหม 
 

การนําหลักการและแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือรองรับหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
และแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม ประกอบกับแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรในลุมน้ํา โดยการจัดการทํา
แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรในระดับลุมน้ําอยางบูรณาการและยั่งยืนไดนั้น ควรดําเนินการในประเด็น
ตาง ๆ รวมกันดังนี ้

๑) ดําเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) เพื่อให 
ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

๒) ดําเนินการใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๗๐) ที่อยู
ระหวางการดําเนินการ เพ่ือใหเปนไปตามประเด็นการพัฒนา แผนงานและโครงการดําเนินการใหเห็นผลเปน
รูปธรรมในชวง ๕ ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร และในชวง ๕ ปถัดไป โดยเตรียมความพรอมคน สังคม  
และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม 

๓) ดําเนินการตามแนวทางของแผนแมบทการบริหารจัดการน้ํา ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๘๐) เพ่ือใหสอดคลองกับทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศไทย 

๔) ดําเนินการตามแนวทางของนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
ของประเทศ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) เพ่ือใหสอดคลองกับทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรดินของ 
ประเทศไทย 

๕) ดําเนินการตามแนวทางของนโยบายการใชประโยชนที่ดนิ (ผังเมือง) ทั้งระดับประเทศ 
ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับเมือง/ชุมชน เพ่ือใหสอดคลองกับทิศทางการใชประโยชนที่ดินของประเทศ 

๖) ดําเนินการบูรณาการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากร-การใชที่ดิน-คน 
เขาดวยกันจนไดแนวทางการบริหารจัดการในระดับลุมน้ํา นําไปจัดทําแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากร 
ในระดับลุมน้ํา 

๗) ดําเนินการบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากร โดยควรจัดตั้งคณะกรรมการจัดการ
พัฒนาพื้นที่แหงชาติ (กพช.) กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากร
ระดับชาติ มอบใหหนวยงานที่เก่ียวของไปพิจารณากําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนงานระดับลุมน้ํา และ
ระดับพ้ืนท่ี โดยคณะกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ํา บูรณาการบริหารจัดการพ้ืนท่ีในระดับลุมน้ํา รวมบริหาร
จัดการพ้ืนที่ในระดับพ้ืนที่ผานมายังคณะอนุกรรมการพัฒนาพื้นที่จังหวัด คณะทํางานพัฒนาพื้นที่อําเภอ 
คณะทํางานพัฒนาพ้ืนที่ตําบล และคณะทํางานพัฒนาพื้นที่หมูบาน เพ่ือบริหารจัดการเปนเครือขายและ



๑๒ 
 

สะทอนปญหาการจัดการทรัพยากรในระดับพ้ืนที่ข้ึนสูระดับลุมน้ําและระดับชาติได กอใหเกิดการขับเคลื่อนใน
ลักษณะสองทาง 

๘) ดําเนินการบูรณาการกฎหมายและระเบียบ ในการบริหารจัดการทรัพยากรจําเปน 
ที่จะตองมีการดําเนินงานโดยองคกรที่เก่ียวของภายใตบทบัญญัติของกฎหมายทั้งในสวนของกฎหมายที่กําหนด
หนาที่และอํานาจขององคกรรวมถึงกฎหมายที่เก่ียวของ ตองนํามาบังคับใชเพ่ือใหการจัดสรร การใช  
การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟู การอนุรักษทรัพยากร และสิทธิในพ้ืนที่ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงควรมีการกําหนดแนวทางในการบูรณาการบทบัญญัติของกฎหมาย เชน พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ํา 
พ.ศ.๒๕๖๑, พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.๒๕๖๒, พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ พ.ศ.๒๕๖๒, พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒, พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.๒๕๓๕, ขอบัญญัติทองถิ่น, 
พ.ร.บ.การจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ.๒๕๔๗, พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓, พ.ร.บ. 
ทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕, พ.ร.บ.การรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ.๒๔๙๔, พ.ร.บ.พัฒนาท่ีดิน พ.ศ.๒๕๕๑, พ.ร.บ.
การเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ.๒๕๖๐, พ.ร.บ.ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘, พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๕๘, พ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ.๒๔๘๕, พ.ร.บ.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ.๒๕๕๐, พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.๒๕๖๒, พ.ร.บ.การประปานครหลวง พ.ศ.๒๕๑๐, พ.ร.บ.การประปาสวน
ภูมิภาค พ.ศ.๒๕๒๒, พ.ร.บ.น้ําบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ เปนตน  



๑๓ 
 

เนื่องจากจัดทําแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาพ้ืนที่อยางบูรณาการและยั่งยืนเปน
สิ่งจําเปน เพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแยง ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปญหาการตั้งถิ่นฐานและ 
การใชประโยชนที่ดินบริเวณพื้นที่ลุมน้ําและพื้นที่จังหวัดในปจจุบันและท่ีจะเกิดมากยิ่งขึ้นในอนาคต  
ควรดําเนินการดงันี ้

๑) ควรนําแนวความคิดและหลักการบริหารจัดการทรัพยากร ดวยการนําหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหมมาดําเนินการ จนไดผลการจัดทําแนวทางและแผนหลักการบริหาร
จัดการทรัพยากรในระดับลุมน้ําและระดับจังหวัดอยางบูรณาการและยั่งยืน กอใหเกิดการอยูรวมกันอยาง
สมดุลของทรัพยากร-การใชที่ดิน-คน (Resource-Landuse-Human Balance Concept) โดยจะสามารถ
ชวยขจัดหรือบรรเทาปญหาจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับภัยพิบัติที่อาจ
เกิดขึ้นได อีกทั้งเปนแนวทางในการตั้งถ่ินฐานท้ังในเมืองและชนบท การสงเสริมกําหนดพ้ืนที่ภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม การบริหารและพาณิชยกรรมในพื้นท่ีระดับลุมน้ําและระดับจังหวัด กอใหเกิดการพัฒนาประเทศ
ไทยอยางมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนตามนโยบายของชาติตอไป   

๒) กําหนดนโยบายจัดการทรัพยากรของชาติใหชัดเจน โดยคํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และทรัพยากรมนุษยเปนวาระแหงชาติ ใหภาคเอกชนและภาคประชาชนเขามามีสวนรวม  
ซึ่งรัฐบาลตองกําหนดนโยบายการจัดการทรัพยากรอยางตอเนื่อง แมวาจะมีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม 

๓) จัดทําแผนหลักการจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการในระดับลุมน้ํา โดยมีเปาหมาย 
เพ่ือประโยชนในการดําเนินชีวิตของทุก ๆ สิ่งในสังคม และเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งคน สัตว พืช 
และอื่น ๆ โดยยึดถือแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคดิเกษตรทฤษฎีใหมเปนพ้ืนฐาน 

๔) กําหนดมาตรการจัดการทรัพยากรใหสอดคลองกับขีดความสามารถทางธรรมชาติของ
ลุมน้ําเปนหลัก โดยหากจําเปนตองจัดการทรัพยากรขามพื้นที่ลุมน้ําไดเพ่ือประโยชนสูงสุด ประกอบดวย 
มาตรการจัดหาและพัฒนาแหลงทรัพยากร มาตรการจัดสรรและใชทรัพยากร มาตรการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากร มาตรการแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมท้ังภัยพิบัติตาง ๆ 

๕) ควรจัดใหมีเจาภาพในเรื่องการจัดการและพัฒนาพื้นที่และจัดสรรงบประมาณอยาง
ชัดเจน ทั้งในการกํากับนโยบาย (Regulater) และการปฏิบัติงาน (Operater) และควรมีการบริหารจัดการ
อยางบูรณาการ 

๖)  ศึกษาติดตามสภาพปญหาทรัพยากรที่แทจริงใหรูอยางถองแท ในแตละชวงเวลา  
แตละพื้นท่ี และอยางตอเนื่อง และกําหนดเปนนโยบาย เปาหมาย และแผนงานสูแผนปฏิบัติและ 
แผนงบประมาณ 

๗) จัดสรรงบประมาณตามลําดับความสําคัญและความจําเปน เพื่อประโยชนโดยรวม 
ของชาติ ตามกําลังการเงินการคลังของประเทศ 

๘) สรางจิตสํานึกใหคนไทยและเยาวชนตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรเพื่อ
คุณภาพชีวิต โดยการบรรจุองคกรความรูดานทรัพยากรไวในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับชั้น พรอมเสริมสราง
ความรู ความเขาใจ ใหประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสําคัญ ในการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและ
ตองสรางความเขาใจรวมกันระหวางกลุมตาง ๆ ที่มีสวนไดสวนเสียกับทรัพยากรและการใชพ้ืนที่ 

บทสรุป 
 

จากการใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลืองท้ังทรัพยากรปาไม ดิน และน้ํา ที่มีสภาพเสื่อมโทรม 
อยางมาก กอใหเกิดการชะลางพังทลายของดินที่รุนแรง การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเพ่ิมข้ึนของประชากร
และการยายถิ่นฐาน ทําใหมีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพิ่มข้ึน การขยายตัวของชุมชนเมือง การทํา



๑๔ 
 

เกษตรกรรม ปศุสัตวและประมงไมสอดคลองกับตลาด การพัฒนาอุตสาหกรรมกระจายตัว และ 
การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน ประกอบกับผลกระทบจากสภาวะแวดลอมโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางมาก 
และผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโควิด ๑๙ อยางรุนแรง ซึ่งทรัพยากรและระบบโครงสรางพ้ืนฐานยังไม
สามารถจัดสรรไดทันเนื่องจากงบประมาณในการจัดการไมเพียงพอ สงผลทําใหเกิดปญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ปญหาเศรษฐกิจและสังคม ปญหาสาธารณสุข และปญหาอ่ืน ๆ แมวาในปจจุบันมีหนวยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของกับการจัดการและพัฒนาพ้ืนที่หลายหนวยงาน ภายใตกฎหมายและระเบียบของแตละ
หนวยงาน แตสามารถบริหารจัดการไดอยางสอดประสานกันในระดับหนึ่ง ประกอบกับการบูรณาการรวมกัน
ในการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมยังขับเคลื่อน
แบบองครวมไมเพียงพอ 

ดังนั้นทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จะตองรวมกันจัดทํา 
แนวทางการจัดการและพัฒนาพ้ืนท่ีประเทศไทยอยางสมดุลวิถีใหม ดวยรูปแบบการดําเนินชีวิตและกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่เอ้ือใหเกิดความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การตั้งถิ่นฐานและการใช
ประโยชนที่ดิน การดํารงอยูของคนและสังคม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการ ทั้งการจัดการของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมรวมกัน รวมทั้งการประยุกตใชเทคโนโลยี
และวิทยาการสมัยใหมที่สอดรับกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือมุงจัดการกับภัยคุกคามตาง ๆ ของ
ประเทศ ดวยการยกระดับระบบการจัดการและโครงสรางพื้นฐานที่เก่ียวของ พรอมทั้งพัฒนากลไกที่จูงใจให
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต อุปโภคบริโภค การดํารงชีวิตที่รับผิดชอบตอพ้ืนที่ ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติอยางสมดุลและยั่งยืน 
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