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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 50/2560 วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
121260 
 
เรื่อง : ขออนุมัติด าเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชด าริและขอผ่อนผันยกเว้น

มติคณะรัฐมนตรีเพื่อขอใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนปากพยา – ปากนคร แปลงท่ี 1 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. อนุมัติให้ กษ. (กรมชลประทาน) ด าเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ มีก าหนดแผนงานโครงการ 6 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2566) กรอบวงเงินงบประมาณโครงการ
ทั้งสิ้น 9,580 ล้านบาท 

2. ผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 23 ก.ค. 2534 วันท่ี 22 ส.ค. 2543 และวันท่ี 17 ต.ค. 2543 เพื่อ
ขอใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนปากพยา – ปากนคร แปลงที่ 1 เพื่อให้ กษ. (กรมชลประทาน) สามารถเข้า
ใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีส าหรับการก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชด าริต่อไป 

3. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามแผนอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ กษ . (กรม
ชลประทาน) เสนออย่างเคร่งครัด 

4. มอบหทายให้ส านักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานของโครงการ
ต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2530 เห็นชอบแนวทางและผลการจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่า

ชายเลนในรายงานผลการจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน ประเทศไทย ตามที่ กษ . เสนอ และให้
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ โดยได้ก าหนดเขตอนุรักษ์ หมายถึง พื้นที่ป่าชายเลนที่หวงห้ามไม่ให้มีการ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพการใช้ประโยชน์ใดๆ นอกจากปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเพื่อรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมและ
ระบบนิเวศ 

2. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2534 ให้ระงับการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าชายเลนโดยเด็ดขาด โดยให้ 
มท. รับไปด าเนินการสั่งการไปยังจังหวัดที่เกี่ยวข้องให้จัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ ที่

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

1. เพื่อบรรเทาอุทกภัยในเขตเมืองนครศรีธรรมราชและลด
พื้นที่น้ าท่วมได้ประมาณร้อยละ 90 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 12 ต าบล ในเขต
เทศบาลนคร นครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียง คิดเป็นครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์ 32,253 ครัวเรือน 

2. สามารถเก็บกักน้ าต้นทุนเพื่อกิจกรรมการใช้น้ าในด้านต่างๆ 
ในฤดูแล้งประมาณ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่รับประโยชน์อยู่
บริเวณสองฝั่งคลองระบายน้ า ประมาณ 17,400 ไร่ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เกี่ยวข้องเพื่อหยุดยั้งการบุกรุกท่ีดินในเขตป่าไม้ชายเลนและระงับการพิจารณาอนุญาตใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าชายเลนของ
ทางราชการ 

3. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2543 ให้คงไว้ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 23 ก.ค. 2534 (ตามข้อ 2) 
และเพิ่มเติมเงื่อนไขในการน ามติดังกล่าวไปปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมในการใช้บังคับและจัดการป่าชายเลน ส าหรับ
ในพ้ืนที่อนุรักษ์ห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าชายเลนในทุกกรณีทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเปิดโอกาสให้ป่า
ชายเลนได้ฟื้นตัวกลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อันจะเป็นการเกื้อกูลการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

4. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2543 เห็นชอบผลการพิจารณาทบทวนกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหา
การจัดการพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ โดยในเขตอนุรักษ์ห้ามมิให้อนุญาตการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ป่าชายเลนในทุกกรณี โดยรวมถึงพื้นที่ก่อสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อการก่อสร้างระบบ
บ าบัดต่างๆ ด้วย และมติคณะรัฐมนตรีใดขัดหรือแย้งกับมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้ให้ใช้มติคณะรัฐมนตรีนี้แทน และใน
การออกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่าชายเลนฉบับใหม่ ให้ใช้มติคณะรัฐมนตรีฉบับน้ีเป็นหลัก 

5. กษ. รายงานว่า เนื่องจากพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นชุมชนเมืองที่มีราษฎรอาศัยอยู่อย่าง
หนาแน่น และมีลักษณะพื้นที่ทอดยาวขวางทิศทางการไหลของน้ าในแนวทิศเหนือ – ใต้ เมื่อเกิดฝนตกหนักในบริเวณ
เทือกเขานครศรีธรรมราชจะมีปริมาณน้ าจ านวนมากไหลผ่านเข้าตัวเมือง ประกอบกับชุมชนเมืองมีการพัฒนาพื้นที่เป็น
อย่างมาก ท าให้เกิดการบุกรุกแนวเขตคลองธรรมชาติ ส่งผลให้คลองธรรมชาติมีขนาดเล็กลงและตื้นเขิน ซึ่งเป็นอุปสรรค
ส าคัญในการระบายน้ าออกสู่ทะเล ท าให้พ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชและบริเวณใกล้เคียงเกิดปัญหาอุทกภัยซ้ าซาก
เป็นประจ าทุกปี ส าหรับแผนแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนตั้งแต่ ปี 2532 – 2546 กษ. (กรมชลประทาน) และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการได้เฉพาะงานขุดลอกคลองธรรมชาติเดิมเท่าน้ัน ส่วนการขดขยายคลองเดิมและการขุดคลอง
ระบายน้ าสายใหม่ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากติดปัญหาการจัดที่ดินใช้ด าเนินโครงการท าให้ในปี พ.ศ. 2554 
จังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงเกิดอุทกภัยอย่างรุนแรงครอบคลุมพื้นที่ 23 อ าเภอ เนื่องจากมีปริมาณมากถึง 1,405.60 
มิลลิเมตร ส่งผลให้พื้นที่ เกษตรกรรมเสียหาย 0.58 ล้านไร่ มีมูลค่าความเสียหายถึง 2,300 ล้านบาท ทั้งนี้ 
ความสามารถในการระบายน้ าของคลองในปัจจุบัน น้ าที่ไหลผ่านคลองท่าดีมีปริมาณน้ าสูงสุด 750 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วินาที แต่คลองที่ระบายน้ าสู่อ่าวไทย (คลองท่าชักและคลองหัวตรุด) มีศักยภาพการระบายน้ าเพียง 268 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที ท าให้การระบายน้ าลงสู่อ่าวไทยไม่สามารถเป็นไปได้อย่างเต็มที่ 

6. กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ประชุมหารือกันเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2554 มีมติเห็นควรใช้
ระบบคลองส่งน้ าควบคู่กับการระบายน้ าเพื่อผันน้ าไม่ให้เข้าเมือง ขุดขยายคลอง – ขุดลอกคลองเดิมตามแผนที่เคยศึกษา
ไว้เดิม และให้ศึกษาทบทวนแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอย่างเป็นระบบ ซึ่งกรมชลประทานได้เริ่ม
ด าเนินการทบทวนรายงานการศึกษาและแบบรายละเอียดในปี 2555 เพื่อพิจารณาแนวทางเลือกในการก่อสร้างคลองใน
รูปแบบต่างๆ ให้สามารถระบายน้ าได้ 750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แล้วเสร็จเมื่อเดือน ก.ย. 2559 
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7. ในการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2560 มีมติเห็นชอบ 
ในหลักการให้กรมชลประทานด าเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และ
น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติด าเนินโครงการต่อไป โดยมีสาระส าคัญของโครงการ สรุปได้ดังนี้ 

7.1 วัตถุประสงค์โครงการ 
7.1.1 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน้ าและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชและ

บริเวณใกล้เคียง 
7.1.2 เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ าส าหรับการเกษตรกรรมริมฝั่งคลองระบายน้ า รวมทั้งสามารถป้องกัน

การรุกล้ าของน้ าเค็มเข้ามาในบริเวณพื้นที่โครงการในช่วงฤดูแล้ง 
7.2 ที่ต้ังโครงการ 

อยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช ครอบคลุมพื้นที่ 6 ต าบล 2 อ าเภอ ได้แก่ ต าบลไชยมนตรี ต าบลท่าเรือ 
และต าบลบางจาก อ าเภอเมือง ต าบลนาสาร ต าบลช้างซ้าง และต าบลนาพรุ อ าเภอพระพรหม 

7.3 ลักษณะโครงการ ประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆ ดังน้ี 

รายการ 
ความยาว 
(กิโลเมตร) 

เขตคลองระบายน้ า 
(เมตร) 

อัตราการระบายน้ าสูงสุด 
(ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) 

1. งานขุดคลองระบายน้ าสายใหม่ จ านวน 3 สาย พร้อมอาคารประกอบ 
- ขุดคลองผันน้ าสาย 1 5.50 105 650 
- ขุดคลองผันน้ าสาย 2 0.79 65 195 
- ขุดคลองผันน้ าสาย 3 12.35 150 750 

2. งานปรับปรุงคลองวังวัวพร้อมอาคาร
ประกอบ 

5.90 114 850 

3. งานปรับปรุงคลองหัวตรุดพร้อมอาคาร
ประกอบ 

2.40 150 100 

7.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
6 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2566) 

7.5 ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา 
7.5.1 รวมทั้งสิ้น 9,580 ล้านบาท แบ่งเป็น 

(1) งบด าเนินงาน 16.30 ล้านบาท 
(2) งบลงทุน 7,121.11 ล้านบาท (รวมค่าด าเนินการแผนการป้องกัน แก้ไขและพัฒนา

สิ่งแวดล้อม 62.77 ล้านบาท และค่าทดแทนท่ีดินและทรัพย์สิน 1,166 ล้านบาท) 
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(3) ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด 442.59 ล้านบาท 
7.5.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปี ดังน้ี 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

จ านวนเงิน (ล้านบาท) 266.59 2,088.69 2,933.36 2,858.60 806.46 626.30 

7.6 การวิเคราะห์ผลตอบแทนด้านเศรษฐศาสตร์ (ที่อัตราคิดลดร้อยละ 9) 
7.6.1 มูลค่าปัจจุบัน (NVP) เท่ากับ 521.23 ล้านบาท 
7.6.2 สัดส่วนผลประโยชน์ต่อทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 1.09 
7.6.3 อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) เท่ากับร้อยละ 9.84 
ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์ กรมชลประทานได้พิจารณาด าเนินการตามแนวทาง

และหลักเกณฑ์การวิเคราะห์โครงการของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยที่แนว
ทางการวิเคราะห์ได้ก าหนดอัตราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมระหว่างร้อยละ 9 – 12 

7.7 ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
7.7.1 บรรเทาอุทกภัยในเขตเมืองนครศรีธรรมราชและลดพื้นที่น้ าท่วมได้ประมาณร้อยละ 90  

ซึ่งครอบคลุมพื้นท่ี 12 ต าบล ในเขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียง คิดเป็นครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 
32,253 ครัวเรือน 

7.7.2 สามารถเก็บกักน้ าต้นทุนเพื่อกิจกรรมการใช้น้ าในด้านต่างๆ ในฤดูแล้งประมาณ 5 ล้านลูกบาศก์
เมตร และมีพื้นที่รับประโยชน์อยู่บริเวณสองฝั่งคลองระบายน้ า ประมาณ 17,400 ไร่ 

7.8 ผลกระทบ 
การด าเนินการก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

จะท าให้เกิดผลกระทบต่อที่ดินและทรัพย์สินของราษฎรทั้งโครงการประมาณ 2,616 ไร่ ซึ่ง กษ. (กรมชลประทาน)  
ได้เตรียมมาตรการในการจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินไว้ในแผนงานโครงการแล้ว และได้ก าหนดให้มีแผนการป้องกัน  
แก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมจ านวน 16 แผนงาน วงเงินงบประมาณ 62.77 ล้านบาท ซึ่งได้มีการวาง
แผนการปฏิบัติงานและแผนงบประมาณไว้ในงบประมาณค่าก่อสร้างของโครงการแล้ว 

8. สรุปสถานภาพโครงการ 
8.1 การศึกษาวางโครงการ แล้วเสร็จเดือน ก.ย. 2559 
8.2 การส ารวจ – ออกแบบทั้งโครงการแล้วเสร็จ ปี 2560 (ด าเนินการเสร็จแล้ว) 
8.3 การจัดหาที่ดินท้ังหมด 2,616 ไร่ แบ่งเป็น (1) ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ เนื้อที่ประมาณ 2,520 ไร่ ซึ่งจะ

ด าเนินการภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ด าเนินโครงการแล้ว โดยใช้วิธีจัดหาที่ดินด้วยการเจรจาซื้อขาย หากไม่
เป็นผลก็จะใช้วิธีการขอเวนคืนที่ดินต่อไป และ (2) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนปากพยา – ปากนคร แปลงที่ 1 เนื้อที่
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ประมาณ 96 ไร่ ซึ่ง กษ. ได้ขอความเห็นชอบในการใช้พื้นที่ดังกล่าวจาก ทส. แล้ว ท้ังนี้ หลังจากที่ได้รับการอนุมัติให้เริ่ม
ด าเนินการโครงการ กรมชลประทานจะได้ด าเนินการในขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่ตามระเบียบและขั้นตอนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

9. แผนปฏิบัติการ 
ช่วงระยะเวลา 3 เดือน 

- เสนอขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนปากพยา – ปากนคร แปลงที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 96 ไร่ 
ตอ่กรมทรัพยากรชายฝั่งและทางทะเลเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวต่อไป 

- เตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อก่อสร้างคลองระบายน้ าสายที่ 3 พร้อมอาคารประกอบ 
สัญญาที่ 1 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ วงเงินงบประมาณ 1,105  
ล้านบาท 

ช่วงระยะเวลา 6 เดือน 
เริ่มกระบวนการจัดหาที่ดิน โดยจะจัดประชุมการมีส่วนร่วมกับราษฎรที่ถูกเขตโครงการ เนื้อที่ประมาณ 

2,520 ไร่ เพื่อขอท าความตกลงซื้อขายที่ดินโดยวิธีเจรจาซื้อขาย ทั้งนี้ หากไม่สามารถจัดหาที่ดินได้ด้วยวิธีการเจรจาซื้อ
ขาย กษ. (กรมชลประทาน) จะด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ช่วงระยะเวลา 9 เดือน 
- ด าเนินการรังวัดแบ่งแยกแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณที่จะก่อสร้างโครงการทั้งหมด เนื้อที่ประมาณ 

2,616 ไร่ 
- ด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สินที่ดินมีเอกสารสิทธิบริเวณที่จะก่อสร้างโครงการทั้งหมด เนื้อที่ประมาณ 

2,616 ไร่ (กรณีราษฎรยินยอมท าความตกลงซื้อขายที่ดินโดยวิธีเจรจาซื้อขาย) 
ช่วงระยะเวลา 12 เดือน 

- จ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินบริเวณที่ดินของโครงการทั้งหมด (กรณีราษฎรยินยอมท าความตกลงซื้อขาย
ที่ดินโดยวิธีเจรจาซื้อขาย) เนื้อท่ีประมาณ 2,616 ไร่ 

- เริ่มด าเนินการก่อสร้างคลองระบายน้ าสายที่ 3 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 โดรงการบรรเทา
อุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

10. เนื่องจากโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชด าริมีพื้นที่ชลประทานไม่ถึง 
80,0000 ไร่ ไม่อยู่ในเขตพื้นท่ีช้ันคุณภาพลุ่มน้ าช้ัน 1 ไม่มีการผันน้ าข้ามลุ่มน้ าหลัก 25 ลุ่มน้ า และการผันน้ าระหว่าง
ประเทศ ไม่ได้มีการก่อสร้างในแม่น้ าสายหลัก 23 สาย และพื้นที่ก่อสร้างโครงการไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ระบุไว้ในทะเบียน
รายนามพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติ จึงไม่จัดอยู่ในประเภทหรือกิจการที่เข้าข่ายต้อง
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 แต่ยังคงต้องตระหนักถึงความส าคัญในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม คุณภาพชีวิต การสืบสานประเพณี 



6 

 

วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการ กษ. (กรมชลประทาน) จึงได้พิจารณาจัดท าแผนงาน
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งแผนงบประมาณเพื่อสนับสนุนแผนงานข้างต้นให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
วงเงินงบประมาณ 62.77 ล้านบาท ดังนี ้

แผนปฏิบัติการฯ วงเงิน (ล้านบาท) หน่วยงาน 
1. แผนการประชาสัมพันธ์และมีส่วนร่วมของประชาชน 4.00 ชป. 
2. แผนการชดเชยทรัพย์สิน รวมอยู่ใน

งบประมาณก่อสร้าง 
คณะกรรมการก าหนดค่า

ทดแทนทรัพย์สินฯ 
3. แผนการปลูกป่าชายเลน (1,600 ไร่) 10.72 ทช. 
4. แผนอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองท่าดีและคลองผันน้ า 5.00  ทสจ. ชป. 
5. แผนช่วยเหลือและพัฒนาการประมง 2.60 กป. 
6. แผนงานด้านโบราณคดี 2.00 ศก. 
7. แผนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 5.00 พช. 
8. แผนพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร 6.00 กสก. 
9. แผนปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 10.00 ชป. 
10. แผนติดตามด้านอุทกวิทยาและการป้องกันน้ าท่วม 3.00 ชป. 
11. แผนติดตามคุณภาพน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน 2.50 ชป. 
12. แผนติดตามด้านทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน 1.50 พด. 
13. แผนติดตามผลกระทบด้านนิเวศวิทยาทางน้ าและการประมง 2.45 กป. 
14. แผนติดตามด้านสุขภาพของประชาชน 1.40 สป.สธ. 
15. แผนติดตามด้านเศรษฐกิจและสังคม 1.60 ชป. 
16. แผนติดตามการด าเนินงานตามแผนอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

5.00 ชป. 

11. เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีพื้นท่ีบางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนปากพยา – ปากนคร แปลงที่ 1 
เนื้อท่ีประมาณ 96 ไร่ กษ. จึงได้ขอความเห็นชอบในการใช้พื้นที่ดังกล่าวจาก ทส. ซึ่ง ทส. ได้พิจารณาแล้ว สรุปได้ดังน้ี 

11.1 หากโครงการดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าชายเลนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้หน่วยงาน
ของรัฐเจ้าของโครงการน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อขอผ่อนผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2534 
วันท่ี 22 ส.ค. 2543 และวันท่ี 17 ต.ค. 2543 

11.2 หากโครงการดังกล่าวได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับป่าชายเลน หน่วยงาน
รัฐที่เข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าชายเลนต้องจัดตั้งงบประมาณให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
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การปลูกป่าไม่น้อยกว่า 20 เท่า ของพื้นที่ป่าชายเลนท่ีใช้ประโยชน์ โดยให้ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินโครงการตาม
ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าด้วยการปลูกและบ ารุงป่าชายเลนทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษา
สภาพแวดล้อม กรณีการด าเนินการใดๆ ของหน่วยงานรัฐที่มีความจ าเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน  
พ.ศ. 2556 และยื่นเรื่องขอใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป 

11.3 ประเด็นท่ีกรมชลประทานควรพิจารณาเพิ่มเติม 
11.3.1 คลองระบายน้ าสายที่ 3 เป็นพื้นที่ที่อยู่ในโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชาย

เลนตามนโยบายการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) โดยมีพ้ืนที่ทับซ้อนกับ
พ้ืนที่ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังได้อนุญาตให้จังหวัดนครศรีธรรมราชใช้ประโยชน์เพ่ือจัดที่ดินท ากิน  
ให้ชุมชน เน้ือที่ประมาณ 34.84 ไร่ และทับซ้อนกับพ้ืนที่ชายเลน เน้ือที่ประมาณ 60.95 ไร่ ซ่ึงหากจะด าเนิน
โครงการดังกล่าว กรมชลประทานควรสอบถามความเห็นของราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน และ
สอบถามความเห็นจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้รับอนุญาต) ว่าจะขัดข้องหรือไม่ ทั้งนี้ การรับฟังความ
คิดเห็นของราษฎรในพื้นที่ เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 

11.3.2 บริเวณที่จะขุดคลองดังกล่าว มีขนาดกว้าง 150 เมตร อยู่ในเขตป่าชายเลนตามมติ
คณะรัฐมนตรี ระยะทาง 1,050 เมตร โดยบริเวณตอนปลายของคลองระบายน้ านี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ า มีสภาพเป็นระบบ
นิเวศป่าเลนมีน้ าขึ้น – น้ าลง ตามธรรมชาติ ในช่วงฤดูฝนเมื่อมีฝนตกหนักต่อเนื่องกัน พื้นที่ตลอดแนวชายฝั่งบริเวณนี้จะมี
สภาพเป็นพื้นที่น้ าท่วมขังต่อเนื่องจากน้ าทะเลหนุน ท าให้น้ าฝนท่ีไหลมาจากพื้นท่ีตอนบนไม่สามารถระบายออกสู่ทะเลได้ 

12. กษ. ได้สอบถามทางจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว ได้รับแจ้งว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ขัดข้องหาก 
กรมชลประทานจะขอใช้พ้ืนที่บริเวณแนวคลองระบายน้ าที่ทับซ้อนกันพื้นที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังได้
อนุญาตให้จังหวัดนครศรีธรรมราชใช้ประโยชน์เพ่ือจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน เน้ือที่ประมาณ 34.84 ไร่ ทั้งนี้ ขอให้ 
กรมชลประทานพิจารณาด าเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

มติ ครม. : 1. อนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ  
ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) เร่งรัดการด าเนิน
โครงการฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายใน 3 ปี โดยให้ด าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์  
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงวัฒนธรรม และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปดว้ย 

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ด าเนินการขอตั้งงบประมาณให้กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าหรือบ ารุงป่าชายเลนไม่น้อยกว่า 20 เท่า ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ งว่าด้วยการปลูกและการบ ารุ งป่ าชายเลนทดแทน เพื่อการอนุรั กษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อม  
กรณีการด าเนินการโครงการใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจ าเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่ าชายเลน  
พ.ศ. 2556 อย่างเคร่งครัด และยื่นเรื่องขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป  
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ตามความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) 
ด าเนินการสร้างความเข้าใจและการยอมรับจากราษฎรที่ได้รับผลกระทบและผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการฯ 
เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 50/2560 วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
121260 
 
เรื่อง : ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการปรับพ้ืนท่ีปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าวรอบที่ 2 ภายใต้แผนการผลิตและ

การตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 (ด้านการผลิต) 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. เห็นชอบให้ กษ. ด าเนินโครงการปรับพ้ืนท่ีปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าวรอบที่ 2 ภายใต้แผนการผลิตและ
การตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 (ด้านการผลิต) จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ 

1.1 โครงการขยายการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 
1.2 โครงการขยายการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 
1.3 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ ฤดูนาปรัง ปี 2561 

2. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น กรอบวงเงิน 1,747.48 ล้านบาท แยกได้ ดังนี้ 

2.1 โครงการขยายการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 วงเงิน 647.48 ล้านบาท 
2.2 โครงการขยายการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 วงเงิน 240.00 ล้านบาท 
2.3 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ ฤดูนาปรัง ปี 2561 วงเงิน 860.00 ล้านบาท 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
เนื่องจาก ในปี 2560/61 ตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ได้ก าหนดอุปทานการผลิตข้าว 

ไว้ที่ 29.50 ล้านตันข้าวเปลือก และได้วางแผนการผลิตข้าวแบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่ 1) รอบที่ 1 พื้นที่ 58.68 ล้านไร่ 
คาดการพื้นที่ที่สามารถจะเก็บเกี่ยวข้าวได้ 53.48 ล้านไร่ ผลผลิต 22.64 ล้านตันข้าวเปลือก และ 2) รอบที่ 2 พื้นที่ 
11.55 ล้านไร่ แต่กรมชลประทานแจ้งว่าปี 2560/61 รอบที่ 2 ยังมีพื้นที่อีกประมาณ 1 ล้านไร่ ที่มีประมาณน้ า
ชลประทานเพียงพอส าหรับการเพาะปลูก ท าให้เกษตรกรมีความต้องการปลูกข้าวมากขึ้น โดยเฉพาะในภาคตะวันตก  
ที่ไม่สามารถปลูกข้าวได้ในปีท่ีผ่านมา เนื่องจากประสบภัยแล้ง และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องการปลูกข้าว
เพื่อชดเชยรายได้ที่เสียหายไปจากนาข้าวที่ปลูกรอบที่  1 ที่ได้รับความเสียหายจากการประสบอุทกภัย ดังนั้น  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กข.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีรายได้จากการปรับเปลี่ยนการปลูกพืช 
ให้เหมาะสม รวมทั้งมีผลผลิตข้าวและพืชอื่นที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เพื่อเป็นการรักษาอุปทานข้าวให้สมดุลกับอุปสงค์ตามแผนการผลิตและการตลาดข้าว ปี 2560/61 จึงจ าเป็นต้องจัดท า
โครงการรองรับให้เกษตรกรปลูกพืชอื่นทดแทนข้าวในพื้นที่อีก 1 ล้านไร่ ในปี 2560/61 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พิจารณาแล้วสามารถจัดท าโครงการทดแทนการปลูกข้าว โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 900,000 ไร่ ทั้งนี้ ยังขาดงบประมาณ
ส าหรับการด าเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จึงต้องขอสนับสนุนงบประมาณจากงบกลางฯ ปี 2561  
จ านวน 1,747.4755 ล้านบาท 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินโครงการปรับพื้นที่ปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าวรอบที่ 2 
ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 (ด้านการผลิต) จ านวน 3 โครงการ ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ 

2. เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณภายใต้แผนดังกล่าวทั้ง 3 โครงการ และให้ด าเนินการต่อไป  
ตามความเห็นของส านักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดการด าเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จ  
ตามแผนงานที่ก าหนดไว้เพื่อให้เกษตรกรได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว โดยให้ด าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตาม
ขัน้ตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย 

3. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการเพิ่มเติมในส่วนท่ีเกี่ยวข้องด้วย ดังน้ี 
3.1 ให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์โครงการฯ รวมทั้งแจงท าความเข้าใจในรายละเอียดและเง่ือนไข

ของโครงการฯ ให้เกษตรกรรับทราบอย่างถูกต้อง ทั่วถึง และก ากับดูแลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามระยะเวลา  
ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานโครงการฯ ด้วย 

3.2 ก าหนดพื้นที่ส าหรับการด าเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ต้องไม่ใช่พื้นที่ เดียวกับโครงการอื่นที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวรอบที่ 2 ปี 2560/61 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 
[เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพืชให้เหมาะสม ภายใต้แผนการผลิตและ
การตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 (ด้านการผลิต)] ได้แก่ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง  
ปี 2561 และโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 รวมทั้งจะต้องไม่ใช่พื้นที่เข้าร่วมโครงการที่มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกข้าวไปประกอบกิจกรรมอื่นเป็นถาวรไปแล้ว ได้แก่ โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสม
เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ โครงการปรับเปลี่ยน
พื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะ โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการท านาหญ้า 
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 
[เรื่อง มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2559/60 ด้านการผลิต (เพิ่มเติม)] โครงการโคบาลบูรพา ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 (เรื่อง ขอสนับสนุนงบกลางเพื่อด าเนินงานโครงการโคบาลบูรพา) และโครงการปลูกพืช
อาหารสัตว์ทดแทนนาข้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 2560 [เรื่อง โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูก
พืชให้เหมาะสม ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 (ด้านการผลิต)] 
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3.3 ประสานงานกับโรงงานอาหารสัตว์ที่เป็นผู้รับซื้อเมล็ดข้าวโพดตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืช
อาหารสัตว์ ฤดูนาปรัง ปี 2561 โดยให้ภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติตามเง่ือนไขในการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ชนิดเมล็ด กิโลกรัมละไม่ต่ ากว่า 8 บาท ในมาตรฐานคุณภาพข้าวโพดของสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ ข้าวโพดเบอร์ 2 
ความช้ืนไม่เกินร้อยละ 14.5 ณ หน้าโรงงานอาหารสัตว์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลดทอนตามขั้นคุณภาพ 
และระยะทางอย่างเป็นธรรมแก่เกษตรกร ซึ่งเป็นเง่ือนไขเดียวกับเง่ือนไขโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 [เรื่อง มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2559/60 ด้านการผลิต 
(เพิ่มเติม) : การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2559/60 รอบที่ 2 (มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2559/60 ด้านการผลิต 
(เพิ่มเติม) : การปรับเปลี่ยนปลูกพืชหมุนเวียน)] 

4. ให้กระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์การผลิตและการค้าอาหารสัตว์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งบริหารจัดการ
น าเข้าอาหารสัตว์ทั้งในส่วนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสินค้าเกษตรอื่นที่ใช้ทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เช่น ข้าวสาลี และ
กากข้าวโพดเอทานอล (Distillers Dried Grains with Solubles : DDGS) อยา่งรัดกุม 

5. ในการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรโดยผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นั้น 
กระทรวงการคลัง (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) จะต้องด าเนินการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกร โดยไม่หัก
เงินท่ีเกษตรกรพึงได้รับจากโครงการปรับเปลี่ยนพืชทดแทนการปลูกข้าวรอบที่ 2 ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าว
ครบวงจร ปี 2560/61 ไปใช้เพื่อการอื่นก่อน เช่น การช าระหนี้ที่เกษตรกรมีอยู่กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร เป็นต้น 

6. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ ส านักงบประมาณ 
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 50/2560 วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
121260 
 

เรื่อง : ขออนุมัติเกลี่ยโควตาน าเข้านมผงขาดมันเนยที่ผู้ประกอบการน าเข้านมผงขาดมันเนยในโควตาของกลุ่มที่ 1 ไปให้กลุ่มที่ 2 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีการใช้โควตานมผงขาดมันเนยในโควตาของกลุ่มที่ 1  
(กลุ่มที่รับซื้อน้ านมดิบ) คงเหลือ (1,422 ตัน) และมีการคืนโควตาเกลี่ยไปให้กลุ่มนิติบุคคลที่ 2 (กลุ่มผู้ประกอบการทั่วไป) 
โดยการพิจารณาเพื่อยกโควตาในส่วนของกลุ่มนิติบุคคลที่  1 ไปให้กับกลุ่มนิติบุคคลที่ 2 นั้นขอให้เป็นดุลพินิจ 
ขอคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เพื่อความคล่องตัวและทันเหตุการณ์ในการบริหารจัดการโควตา ในช่วงไตรมาส
สดุท้ายของปี 2560 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. รายงานว่า ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) และได้จัดท าความตกลงทางการ

ค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ท าให้จ าเป็นต้องเปิดตลาดน าเข้าสินค้าเกษตร ซึ่งสินค้าเกษตรที่มีผลกระทบให้สามารถ
ก าหนดโควตาและอัตราภาษีในโควตาและนอกโควตาได้ ส าหรับนมผงขาดมันเนยเป็นสินค้าหนึ่งที่อยู่ในข้อผูกพัน โดย
ต้องเปิดตลาดน าเข้าส าหรับปี 2560 ตามข้อตกลง WTO ไม่น้อยกว่า 55,000 ตัน และ TAFTA ไม่น้อยกว่า 
3,011.58 ตัน รวมท้ังสิ้น 58,011.58 ตัน โดยคิดอัตราภาษีในโควตาร้อยละ 20 (เก็บจริงร้อยละ 5) และอัตราภาษี
นอกโควตา WTO ร้อยละ 216 และ TAFTA ร้อยละ 194.4 กรณีการเปิดตลาดมากว่าท่ีผูกพันจะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

2. ผลการด าเนินการที่ผ่านมา 
2.1 ข้อมูลการเปิดตลาดน าเข้านมผงขาดมันเนยที่ผ่านมา มีดังนี้ 

ปี ปริมาณการน าเข้าตามข้อผูกพัน (ตัน)  โควตาเพิ่มเติม 
WTO TAFTA ตัน วันท่ีคณะรัฐมนตรมีีมต ิ

2548 
2549 
2550 
2551 
2552 

55,000 
55,000 
55,000 
55,000 
55,000 

2,200 
2,200 
2,200 
2,200 
2,200 

10,000 
7,500 

- 
20,971.31 

- 

29 พ.ย. 2548 
12 ธ.ค. 2549 

- 
15 ม.ค. 2551 

- 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (อ.ส.ค.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ปี ปริมาณการน าเข้าตามข้อผูกพัน (ตัน)  โควตาเพิ่มเติม 

WTO TAFTA ตัน วันท่ีคณะรัฐมนตรมีีมต ิ
2553 
2554 
2555 
2556 
2557 
2558 
2559 
2560 

55,000 
55,000 
55,000 
55,000 
55,000 
55,000 
55,000 
55,000 

2,574 
2,574 
2,574 
2,574 
3,011.58 
3,011.58 
3,011.58 
3,011.58 

- 
6,514.66 
6,840.36 
3,226.70 

- 
22,172.88 

- 
- 

- 
18 ต.ค. 2558 
20 พ.ย. 2555 
3 ธ.ค. 2556 

- 
18 ก.พ. 2558 

- 
- 

2.2. ข้อมูลการรับซื้อนมดิบและปริมาณการใช้ของกลุ่มนิติบุคคลที่ 1 (กลุ่มที่รับซื้อน้ านมดิบ) และ 
กลุ่มนิติบุคคลที่ 2 (กลุ่มผู้ประกอบการทั่วไป)  

ปี โควตาที่ได้รับ (ตัน) รายงานการใช้ (ตัน) การรับซื้อ
น้ านมดิบ 
(ตัน/วัน) 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 รวม กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 รวม 

2553 43,598.41 13,758.31 57,356.71 40,920.21 13,461.04 54,381.25 2,747.23 
2554 45,515.26 14,949.74 60,465.00 44,895.90 14,809.02 59,704.92 2,751.71 
2555 45,745.70 17,083.28 62,828.9 44,926.82 16,452.42 61,379.24 3,095.53 
2556 45,348.06 11,410.21 56,758.31 42,719.75 11,042.21 53,761.96 3,102.49 
2557 46,077.45 11,496.55 57,574.00 40,951.57 10,458.76 51,410.33 3,074.60 
2558 59,341.26 16,323.20 75,664.46 57,533.72 15,515.35 73,049.07 3,102.76 
2559 43,321.29 11,592.66 54,913.95 42,276.54 11,409.92 53,684.46 3,328.23 
2560 44,987.25 11,603.07 56,590.32 32,641.47 8,821.41 41,462.88 3,309.83 

3. ในปี 2560 ได้แบ่งการจัดสรรโควตาน าเข้าเป็น 3 งวด ปริมาณ 58,011.58 ตัน คือ งวดที่ 1  
ปริมาณ 46,349.98 ตัน งวดที่ 2 ปริมาณ 4,548.50 ตัน และงวดที่ 3 ปริมาณ 7,113.10 ตัน โดยกรณี
ผู้ประกอบการที่ได้รับโควตาแล้วเห็นว่าเหลือสามารถคืนได้ โดยคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมจะน ามาจัดสรรให้
ผู้ประกอบการที่ยังได้รับโควตาไม่เพียงพอตามกลุ่มที่แบ่งไว โดยกลุ่มนิติบุคคลที่ 1 (กลุ่มที่รับซื้อน้ ามันดิบ) คืนโควตา 
7,100.00 ต้น และกลุ่มนิติบุคคลที่ 2 (กลุ่มผู้ประกอบการทั่วไป) คืนโควตา 631.55 ตัน รวมคืนโควตา 7,731.55 ตัน 

4. ภายหลังจากการเกลี่ยคืนโควตาภายในกลุ่มปรากฏว่า กลุ่มนิติบุคคลที่ 1 (กลุ่มที่รับซื้อน้ ามันดิบ) มีโควตา
เหลือ 1,422 ตัน และไม่มีความประสงค์จะขอโควตาเพิ่มแต่อย่างใด ขณะที่กลุ่มนิติบุคคลที่ 2 (กลุ่มผู้ประกอบการทั่วไป) 
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ยังมีความต้องการเพิ่มอีก 4,571.74 ตัน ในคราวประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 10/2560 
เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2560 มีมติอนุมัติในหลักการให้น าโควตาน าเข้านมผงขาดมันเนย ปี 2560 ที่กลุ่มนิติบุคคลที่ 1 
(กลุ่ มที่ รั บ ซ้ือ น้ านมดิบ )  แจ้ งคืนโควตา จ านวน 1,422 ตัน น า ไปจัดสรรให้กับกลุ่ ม นิ ติบุคคลที่  2  
(กลุ่มผู้ประกอบการทั่วไป) ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดสรรโควตาและอัตราภาษีน าเข้านมผงขาดมันเนย  
นมดิบ และนมพร้อมด่ืนเสนอ โดยผู้ประกอบการที่จะได้รับการจัดสรรต้องมีรายงานน าเข้าโควตาที่ได้รับปี 2560  
เกินร้อยละ 80 ขึ้นไป โดยให้ปริมาณการรายงานน าเข้าโควตานมผงขาดมันเนยปี 2560 ตั้งเป็นเกณฑ์ค าขอเทียบ
สัดส่วน 

5. ภายหลังจากท่ีคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ แล้ว พณ. จะด าเนินการประกาศผลการจัดสรรที่จะออกหนังสือ
รับรองแสดงการได้รับสิทธิช าระภาษีในโควตา และผู้ประกอบการน าเข้า ให้แล้วเสร็จได้ทันภายในเดือน ธ.ค. 2560 

6. ผลกระทบ 
6.1 ต่อกลุ่มนิติบุคคลที ่1 (กลุ่มที่รับซื้อน้ ามันดิบ) ทางสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทยยืนยันว่า 

โควตาที่เหลือของกลุ่มที่ 1 ดังกล่าวนี้ทางสมาชิกของกลุ่มได้รับการจัดสรรอย่างเพียงพอแล้ว ส่วนที่คืนนี้เพื่อให้น าไป
จัดสรรให้ผู้ประกอบการกลุ่มอื่นที่ได้รับโควตาไม่เพียงพอ 

6.2 ต่อกลุ่มนิติบุคคลที่ 2 (กลุ่มผู้ประกอบการทั่วไป) โดยผู้ประกอบการในกลุ่มนี้จะได้โควตาเพิ่มเติมส าหรับ
ผู้ประกอบการที่ได้รับโควตาไม่เพียงพอหรือมีความจ าเป็น เนื่องจากต้องการขยายการผลิตสินค้า เพื่อบริโภคภายในและ
ส่งออก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม 

6.3 ต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เนื่องจากโควตาส่วนท่ีเหลือน้ีเป็นของกลุ่มที่ 1 ที่รับซื้อน้ านมดิบจากเกษตรกร 
อย่างไรก็ตาม ทางสมาคมอุตสารกรรมผลิตภัณฑ์อาหารไทยได้ยืนยันว่า การรับซ้ือน้ านมดิบทางผู้ประกอบการที่เป็น
สมาชิกคงรับซ้ือน้ านมดิบตามบันทึกข้อตกลงเหมือนเดิม ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อเกษตรกรในเรื่องการรับซื้อน้ านม
ดิบ ทั้งนี้ คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ในการประชุม ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2560 ได้มีการ
วิเคราะห์ถึงข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบของการเกลี่ยโควตาการน าเข้านมผงขาดมันเนยของกลุ่มที่ 1 ไปให้กลุ่มที่ 2 แล้ว 
จะไม่มีผลกระทบต่อปริมาณการรับซื้อน้ านมดิบและราคาน้ านมดิบในประเทศ รวมถึงไม่มีผลกระทบต่อแผนเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์นมในประเทศแต่อย่างใด 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการกรณีการใช้โควตานมผงขาดมันเนย ปี 2560 ของกลุ่มนิติบุคคลที่ 1 (กลุ่มที่รับซื้อ
น้ ามันดิบ) คงเหลือ และมีการคืนโควตาเกลี่ยไปให้กลุ่มนิติบุคคลที่ 2 (กลุ่มผู้ประกอบการทั่วไป) ตามที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม) ก ากับดูแลให้กลุ่มนิติ
บุคคลที่ 2 (กลุ่มผู้ประกอบการทั่วไป) ที่ได้รับโควตาคงเหลือจากกลุ่มนิติบุคคลที่ 1 (กลุ่มที่รับซื้อน้ ามันดิบ) มีส่วนช่วยเหลือ
กลุ่มนิติบุคคลที่ 1 (กลุ่มที่รับซื้อน้ านมดิบ) เพื่อให้การรับซื้อน้ านมดิบจากเกษตรกรภายในประเทศเป็นไปตามบันทึก
ข้อตกลงที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด และไม่ให้เกิดผลกระทบใดๆ ต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยให้ด าเนินกา รให้ถูกต้อง 
ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ตรวจสอบและก ากับดูแลให้การเกลี่ยโควตา
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ภายในกลุ่มนิติบุคคลที่ 2 (กลุ่มผู้ประกอบการทั่วไป) เป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (หนังสือส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร 1114/6501 ลงวันที่29 พฤศจิกายน 2560) เกี่ยวกับการเร่งรัด
ด าเนินการบริหารจัดการโควตาในช่วงไตรมาสสุดท้ายไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องโดยด่วนต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 50/2560 วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
121260 
 
เรื่อง : การขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาย่างกุ้ง (Yangon Declaration) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมระดับ

ผู้น าด้านน้ าแห่งภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ครั้งท่ี 3 (3rd Asia-Pacific Water Summit) 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบร่างปฏิญญาย่างกุ้ง (Yangon Declaration) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมระดับ
ผู้น าด้านน้ าแห่งภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ครั้งท่ี 3 (3rd Asia-Pacific Water Summit) 

2. อนุมัติให้ รมว.ทส. หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองในปฏิญญาดังกล่าว 
3. หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างปฏิญญาฯ ที่มิใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของ

ประเทศไทยขอให้เป็นดุลพินิจของ ทส. เป็นผู้พิจารณาโดยไม่ต้องน ากลับไปเสนอ ครม. พิจารณาใหม่จนสิ้นสุดการประชุม 
(การประชุมฯ จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 11 12 ธ.ค. 2560 ณ นครย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2556 เห็นชอบเอกสารร่างเชียงใหม่ (Chiang Mai Declaration) ส าหรับการ

ประชุมระดับผู้น าด้านน้ าแห่งภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ครั้งที่ 2 (The 2nd Asia-Pacific Water Summit : 2nd APWS) 
ระหว่างวันท่ี 14 – 20 พ.ค. 2556 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่ ทส. เสนอ 

2. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2556 รับทราบรายงานผลการประชุมระดับผู้น าด้านน้ าแห่งภูมิภาคเอเชีย – 
แปซิฟิก ครั้งที่ 2 (2nd APWS) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 20 พ.ค. 2556 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยผลลัพธ์จากการ
ประชุม ได้แก่ ปฏิญญาเชียงใหม่ (Chiang Mai Declaration) ซึ่งเป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของผู้น า
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า โดยผู้น าประเทศต่างเน้นย้ าถึงความส าคัญ
ของทรัพยากรน้ าต่อความมั่นคงของมนุษย์ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ  
โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ผลักดันให้มีการน าเรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าสู่วาระการพัฒนาของ
สหประชาชาติหลังปี 2015 เพื่อลดความสูญเสียจากภัยพิบัติพร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาค
ในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและองค์กรความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ า

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ. (สกต.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านน้ าในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก  
ซึ่งเกี่ยวโยงกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติด้านน้ า 
3. ทส. รายงานว่า การประชุมระดับผู้น าด้านน้ าแห่งภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ครั้งที่ 3 (3rd Asia-Pacific Water 

Summit) มีก าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 ธ.ค. 2560 ณ นครย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ภายใต้
หัวข้อ “Water Security for Sustainable Development” โดยในการประชุมดังกล่าวจะมีการรับรองร่างปฏิญญาย่าง
กุ้ง (Yangon Declaration) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมดังกล่าวในวันที่ 12 ธ.ค. 2560 ทั้งนี้ ร่างปฏิญญา
การประชุมเป็นการให้ความส าคัญกับเส้นทางที่จะน าไปสู่การยกระดับนวัตกรรมและการปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้เกิดความ
มั่นคงด้านน้ าในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก เช่น การด าเนินการเพื่อการจัดการวัฏจักรน้ าที่ดี การเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ส าหรับข้อแก้ไขปัญหาที่เป็นที่ยอมรับของสังคมและการเจริญเติบโตในทุกด้านเพื่อให้มั่นใจว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 
การเช่ือมโยงช่องว่างทางการเงินระหว่างการเจริญเติบโตอย่างมีพลวัตและการด าเนินการตามมาตรการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ด้านน้ า และการส่งเสริมความร่วมมือในทุกระดับ ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

เจตนารมณ์ 
(1) จัดหาน้ าดื่มที่ปลอดภัยและการสุขาภิบาลขั้นมูลฐานเพื่อทุกคนในภูมิภาคภายในปี ค.ศ. 2025 
(2) ลดจ านวนประชากรที่เผชิญสภาวะตึงเครียดด้านน้ าที่รุนแรงและลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่

เกิดจากภัยพิบัติด้านน้ าครึ่งหน่ึงภายในปี ค.ศ. 2030 โดยเพิ่มการลงทุนทั้งโครงสร้างพื้นฐานและการด าเนินการระดับชุมชน 
(3) เพิ่มการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านประสิทธิภาพการใช้

น้ า การน ากลับมาใช้ใหม่ การประเมินและลดความเสี่ยง รวมทั้งการศึกษาเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ าทั้ง
ภาคอุตสาหกรรมและภาคชุมชน 

(4) สร้างสรรค์และผสมผสานแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศ
โดยอาศัยความร่วมมือทั้งทวิภาคีและพหุภาคี ความร่วมมือในลักษณะคู่แฝด เครือข่ายลุ่มน้ า และกลไกความร่วมมือในรูปแบบอื่น  ๆ
โดยสอดคล้องและเชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับแนวทางปฏิบัติที่เป็นนวัตกรรมใหม่ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก 

การด าเนินการสู่การยกระดับนวัตกรรมและการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความมั่นคงของน้ าในภูมิภาคเอเชีย – 
แปซิฟิก 

ด าเนินการเพ่ือการจัดการวัฏจักรน้ าท่ีดี 
(1) บูรณาการแม่น้ า น้ าบาดาล ธารน้ าแข็ง มหาสมุทร และระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบลุ่ม

น้ าในการวิเคราะห์วัฎจักรน้ าแบบบูรณาการและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
(2) ผลักดันให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับน้ าและสนับสนุนโครงสร้างสีเขียวและ

แนวทางแก้ไขปัญหาที่อาศัยธรรมชาติเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
(3) การเพิ่มประสิทธิภาพการชลประทานและการระบายน้ าเพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารและ

การเกษตรอย่างยั่งยืน 
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(4) บูรณาการการวางแผนการใช้ที่ดินร่วมกับการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งในระดับ
เมือง ระดับภาค และระดับประเทศ 

(5) เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและความร่วมมือต่างๆ ในระดับภูมิภาค 
เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพ่ือการแก้ไขปัญหาท่ีเป็นที่ยอมรับของสังคม และการเจริญเติบโตอย่างมีสว่นรว่ม 

(1) ขอให้หน่วยงานในส่วนกลางและท้องถิ่นปรับปรุงและสร้างกลไกกฎระเบียบที่ดีและวางแผนเพื่อ
การจัดหาน้ าดื่มที่ปลอดภัยและยั่งยืน รวมทั้งการขยายและปรับปรุงการบริการด้านสุขาภิบาล 

(2) ส่งเสริมการบูรณาการวิธีการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมร่วมกับวิธีการทางสังคมและเศรษฐกจิ
ในการประเมินและจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการด าเนินนโยบายและเอื้อต่อการประสานระหว่างผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 

(3) ด าเนินมาตรการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้เกี่ยวข้องที่มิใช่ภาครัฐ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง สตรี เยาวชน และผู้ยากไร้ และสร้างกลไกเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวน  
การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับน้ าในระดับต่างๆ 

เชื่อมช่องว่างทางการเงินระหว่างการเจริญเติบโตอย่างมีพลวัตกับการด าเนินการตามวาระการพัฒนา
ที่ย่ังยืน ปี ค.ศ. 2030 ว่าด้วยเรื่องเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนด้านน้ า 

(1) สร้างกลไกการกู้ยืมที่มีดอกเบี้ยต่ า กระแสเงินสดระยะยาว และจูงใจส าหรับการลงทุนที่เกี่ยวกับ
น้ าในหลากหลายระดับและขนาด 

(2) ให้ความส าคัญกับการลงทุนในการป้องกันก่อนเกิดเหตุส าหรับโครงสร้างพื้นฐานและกิจกรรม
ระดับชุมชน 

(3) น านวัตกรรมการแก้ไขปัญหาทางการเงินมาใช้ เช่น การปฏิรูประบบการเงินของรัฐ ส่งเสริมประชารัฐ 
ใช้การลงทุนที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาลและสังคม และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพื่อการลงทุนระยะยาว 

ส่งเสริมความร่วมมือด้านน้ าในทุกระดับ 
(1) จัดหาปัจจัยน าเข้าต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้ได้ผลลัพธ์สุดท้ายของการประชุมระดับสูงด้านน้ า (High-

Level Panel on Water : HLPW) 
(2) ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความเข้าใจมากขึ้นในประเด็นด้านน้ าโดยเผยแพร่ในเอกสาร 

Asian Water Development Outlook 
(3) เป็นผู้น าในทศวรรษสากลส าหรับการด าเนินการ “น้ าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ค.ศ. 2018 – 

2028 (International Decade for Action “Water for Sustainable Development” 2018 - 2028) 
(4) น าการมีส่วนร่วมของภูมิภาคเข้าสู่ระดับโลกในการประชุมน้ าโลก ครั้งที่ 8 ที่จะจัดขึ้นในเดือน

มีนาคม 2561 ที่กรุงบราซิเลีย ประเทศบราซิล 
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(5) สนับสนุนนวัตกรรมและน าสู่การปฏิบัติในงานสัปดาห์น้ านานาชาติสิงคโปร์ที่จะจัดขึ้นในเดือน 
ก.ค. 2561 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญาย่างกุ้ง (Yangon Declaration) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมระดับผู้น าด้านน้ าแห่ง
ภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ครั้งที่ 3 (3rd Asia-Pacific Water Summit) ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ 
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 50/2560 วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
121260 
 

เรื่อง : นโยบายและมาตรการน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปี 2561 – 2563 
 

สารัตถะ : คณะกรรมการนโยบายอาหาร (รมว.พณ.) เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายและมาตรการน าเข้า
วัตถุดิบอาหารสัตว์ (กากถั่วเหลือง ปลาป่น และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) คราวละ 3 ปี โดยก าหนดนโยบายและมาตรการ
น าเข้า ปี 2561 – 2563 ทุกกรอบการค้าและจากประเทศนอกความตกลง ตามมติคณะกรรมการนโยบายอาหาร  
ครั้งท่ี 1/2560 (ครั้งท่ี 78) เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2560 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะกรรมการนโยบายอาหารรายงานว่า ได้ก าหนดนโยบายและมาตรการน าเข้ากากถั่วเหลืองปลาป่น  

และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2538 – 2560 เพื่อให้มีวัตถุดิบเพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศ 
โดย โดยมีมาตรการดูแลคุ้มครองเกษตรกรและทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องในระบบอุตสาห กรรมให้ ได้ รับความ  
และสามรถเกื้อกูลกันอย่างเหมาะสม และให้เกิดความต่อเนื่องของมาตรการ ไม่กระทบต่อการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ 

2. ในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายอาหาร ครั้งที่ 1/2560 (ครั้งที่ 78) เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2560  
ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบนโยบายและมาตรการน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ (กากถั่วเหลือง ปลาป่น และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 
คราวละ 3 ปี โดยก าหนดนโยบายและมาตรการน าเขา้ ปี 2561 – 2563 ทุกกรอบการค้าและจากประเทศนอกความตกลง ดังนี้ 

วัตถุดิบอาหารสัตว์ นโยบายและมาตรการน าเข้าวัตถุดิบ 
อาหารสัตว์ ปี 2558 - 2560 

นโยบายและมาตรการน าเข้าวัตถุดิบ 
อาหารสัตว์ ปี 2561 - 2563 

1. กากถั่วเหลือง 
1.1 นโยบายและมาตรการน าเข้าก าหนดพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 2304.00.90 รหัสสถิติ 001  

เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ ไม่จ ากัดปริมาณและช่วงเวลาน าเข้า 
1) การน าเข้าภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO)  

ในโควตา - ภาษีร้อยละ 2 - คงเดิน 
- ผู้มีสิทธิน าเข้า 9 ราย 1) สมาคมผู้ผลิตอาหาร
สัตว์ไทย 2) สมาคมผู้ผลิตไก่ เพื่อส่งออกไทย 
สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อเพื่อการส่งออก  

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะกรรมการนโยบายอาหาร (รมว.พณ.)/กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้มีวัตถุดิบเพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศโดย  
โดยมีมาตรการดูแลคุ้มครองเกษตรกรและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในระบบ
อุตสาหกรรมให้ได้รับความเป็นธรรม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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วัตถุดิบอาหาร
สัตว์ 

นโยบายและมาตรการน าเข้าวัตถุดิบ อาหาร
สัตว์ ปี 2558 - 2560 

นโยบายและมาตรการน าเข้าวัตถุดิบ 
อาหารสัตว์ ปี 2561 - 2563 

ในโควตา - ภาษีร้อยละ 2 - คงเดิน 
3) สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อเพื่อการส่งออก  
4) สมาคมผู้เลี้ยงเป็ดเพื่อการค้าและการส่งออก 
5) สมาคมปศุสัตว์ไทย 6) สมาคมส่งเสริมการ
เลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
7) สมาคมส่งเสริมผู้ ใ ช้วัตถุดิบอาหารสัตว์  
8) สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ 9) ชุมนุมสหกรณ์ 
โคนมแห่งประเทศไทย จ ากัดหากมีผู้ยื่นขอมี
สิทธิน า เข้ารายใหม่ ให้อยู่ ในดุลยพินิจของ
ประธานกรรมการนโยบายอาหาร พิจารณาตาม
ความจ าเป็นและความเหมาะสม  
- ผู้มีสิทธิน าเข้าให้การสนับสนุนรับซื้อกากถั่ว
เหลืองที่ผลิตจากเม็ดถั่วเหลืองในประเทศของ
โรงงานสกัดน้ ามันถั่วเหลืองทั่งหมด ไม่ต่ ากว่าราคา
ขั้นต่ าที่ก าหนด (ให้กรมการค้าภายในพิจารณาให้
สอดคล้องกับราคารับซื้อขั้นต่ าเมล็ดถั่วเหลือง
เกรดสกัดน้ ามันตามที่คณะกรรมการพืชน้ ามัน
ตามที่คณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช
ก าหนด และน าเสนอขอความเห็นชอบจาก รมว.พณ. ใน
ฐานประธานคณะกรรมการนโยบายอาหาร โดยท า
สัญญาปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกล่าวกับ พณ. กษ 

- เพิ่มผู้มีสิทธิน าเข้าจากเดิม 9 รายเป็น  
11 ราย โดยเพิ่ม 1) สมาคมการค้าสินค้า
เกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป 

ในโควตา - ภาษีร้อยละ 119 - คงเดิน 
2) การน าเข้าภายใต้กรอบการค้าอื่น ๆ  
 - ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ความตกลงการค้า

เสรี (FAFTA) ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจท่ีใกล้ชิด
ยิ่งขึ้น ไทย – นิวซีแลนด์ (TNZCEP) และความ
ตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ ไทย – ญี่ปุ่น (JTEPA) ใน
โควตาภาษีร้องละ 0 นอกโควตา ภาษีร้อยละ 119  

- คงเดิน 
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วัตถุดิบอาหาร
สัตว์ 

นโยบายและมาตรการน าเข้าวัตถุดิบ อาหาร
สัตว์ ปี 2558 - 2560 

นโยบายและมาตรการน าเข้าวัตถุดิบ 
อาหารสัตว์ ปี 2561 - 2563 

 - ภายใต้ เขตการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลี 
(AKTA) ภาษีในโควตา ปี 2558 ร้อยละ 1.11 
ปี 2559 – 2560 ร้อยละ 0 นอกโควตา ภาษี
ร้อยละ 119 

- คงเดิน 
 
 
 
- เพ่ิมความตกลงการค้าเสรีไทย ซิลี 
(TCFTA) ในโควตา ภาษีร้อยละ 0 นอก
โควตา ภาษีร้อยละ 73 

3) การน าเข้านอกประเทศความตกลง 
 - ภาษีร้อยละ 6 และค่าธรรมเนียมพิเศษตันละ 

2,519 บาท 
- คงเดิน 

1.2 มาตรการก ากับดูแลการน าเข้ากากถั่วเหลือง เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
 - ให้ผู้มีสิทธิน าเข้ากากถั่วเหลืองภายใต้ WTO 

ในโควตาอัตราภาษีร้อยละ 2 ต้องรายงานที่
กรมการค้าภายในก าหนดเป็นประจ าทุกเดือน 
- ให้การน าเข้ากากถั่วเหลืองมาใช้เป็นวัตถุดิบใน
การผลิตอาหารสัตว์เท่าน้ัน (มติคณะรัฐมนตรี 3 
พฤศจิกายน 2558)  

- คงเดิน 
- เพ่ิมประเด็นให้กรมศุลกากรเข้มงวดใน
การตรวจสอบกากถั่วเหลืองน าเข้าให้ตรง
กับการส าแดงพิกัดอัตราศุลกากรประเภท
ย่อย 2304.0090 รหัสสถิติ 001 เพ่ือใช้
ในอุตสาหกรรมผลิตเป็นวัตถุดิบอาหาร
สัตว์เท่าน้ัน รวมทั้ง ประเมินราคาน าเข้า
กากถั่วเหลืองให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง 

2. ปลาป่น 
นโยบายและมาตรการน าเข้าปลาป่นโปรตีนต่ ากว่า 60% พิกัดอัตราศุลกากร 2301.12.10 ต้องขออนุญาต

น าเข้า และปลาป่นโรตีน 60% ขึ้นไป พิกัดอัตราศุลกากร 2301.20.20 ไม่จ ากัดปริมาณและช่วงเวลาน าเข้า 
1) การน าเข้าภายใต้ทุกรอบการค้า 
 - ภาษีร้อยละ 0 ดังนี ้

1. เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) 
2. ความตกลงการค้าเสรไีทย – ออสเตรเลีย (TAFTA)  
3. ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจท่ีใกล้ชิด

ยิ่งข้ึน ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP)  

- คงเดิน 
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วัตถุดิบอาหาร

สัตว์ 
นโยบายและมาตรการน าเข้าวัตถุดิบ อาหาร

สัตว์ ปี 2558 - 2560 
นโยบายและมาตรการน าเข้าวัตถุดิบ 

อาหารสัตว์ ปี 2561 - 2563 
 4. ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ ไทย – ญี่ปุ่น 

(JTEPA) 
5. ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรี

อ า เ ซี ย น  – อ อ ส เ ต ร เ ลี ย  – นิ ว ซี แ ล น ด์ 
(AANZFTA)  

6. เขตการค้าเสรีอาเซียน (ทุกประเทศยกเว้น
พมา่) – จีน (ACFTA) 

- คงเดิน 
 
 
 
 
เปลี่ยนแปลงเป็น “เขตการค้าเสรีอาเซียน 
(ทุกประเทศ) – จีน (ACFTA) 

 - ภายใต้ เขตการค้า เสรีอาเซียน – เกาหลี 
(AKTA) ภาษีน าเข้า ปี 2558 ร้อยละ 10 ปี 
2559 – 2560 ร้อยละ 5 

- ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลี 
AKTA ภาษีร้อยละ 5 
- ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย – ซีลีใน
โควตา ร้อยละ 7.5 

2) การน าเข้าจากประเทศนอกความตกลง 
 - ปลาป่นโปรตีนต่ ากว่า 60% ภาษีร้อยละ 6 

- ปลาป่นโปรตีน 60% ขึ้นไป ภาษีร้อยละ 15 
- คงเดิน 

3. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
นโยบายและมาตรการน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พิกัดอัตราศุลกากร 1005.90.002 
1) การน าเข้าภายใต้องค์การค้าโลก (WTO) 
ในโควตา - ภาษีร้อยละ 20 ปริมาณ 54,700 ตัน ให้

องค์การคลังสินค้า (อคส.) เป็นผู้น าเข้าไม่จ ากัด
ช่วงเวลา 

- คงเดิน 

ในโควตา - ภาษีร้อยละ 73 และค่าธรรมเนียมพิเศษ  
ตันละ 180 บาท 

- คงเดิน 

2) การน าเข้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) และโครงการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญากับประเทศเพ่ือน
บ้าน (Contract Farming) ภายใต้ยุธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่น้ าโขง (ACMECS) 

 - ภาษีร้อยละ 0  
- มาตรการน าเข้า ดังนี้ 

ช่วงเวลาน าเข้า 

- คงเดิน 
- มาตรการน าเข้าคงเดิม ยกเว้นกรณีผู้น าเข้า
ทั่วไป ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดมาตรฐานควบคุม 
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วัตถุดิบอาหาร

สัตว์ 
นโยบายและมาตรการน าเข้าวัตถุดิบ อาหาร

สัตว์ ปี 2558 - 2560 
นโยบายและมาตรการน าเข้าวัตถุดิบ 

อาหารสัตว์ ปี 2561 - 2563 
 1) ให้องค์การคลังสินค้าน าเข้าไม่จ ากัดช่วงเวลา

น าเข้า 2) ผู้น าเขา้ทั่วไป ก าหนดช่วงเวลาน าเข้า
ระหว่าง 1 ก.พ. – 31 ส.ค. ของแต่ละปี และ
ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดมาตรฐานควบคุมการ
น าเข้าตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 

- คงเดิน 
การน าเข้าตามพระราชบญัญัตคิวบคุมคณุภาพ
อาหารสตัว์ พ.ศ. 2525 

3) การน าเข้าภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกลช้ิดยิ่งขึ้นไทย – นิวซีแลนด์ (TNZCEP) 
 - ภาษีน าเข้าร้อยละ 0 ยกเว้นการก าหนด

ปริมาณน าเข้า ไม่ต้องขออนุญาตน าเข้า และ
ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการในการจัดระเบียบ 

- คงเดิน 

4) การน าเข้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี – ออสเตรเลีย (TAFTA)  
ในโควตา - ปี  2 5 5 7  ภ า ษี ร้ อ ย ล ะ  8  ป ริ ม า ณ  

8,485.77 ตัน 
- ปี  2558 ภาษี ร้ อยละ  6 .67 ปริ มาณ 
8,910.05 ตัน 
- ปี  2559 ภาษี ร้ อยละ  5 .33 ปริ มาณ 
9,355.56 ตัน 
- ปี  2 5 6 0  ภ า ษี ร้ อ ย ล ะ  4  ป ริ ม า ณ  
9,823.33 ตัน 
 

- ปี 2561 ภาษีร้อยละ 2.67 ปริมาณ 
10,314.50 ตัน 
- ปี 2562 ภาษีร้อยละ 1.33 ปริมาณ 
10,830.23 ตัน 
- ปี 2563 ภาษีร้อยละ 0  
(ลดระดับภาษีน าเข้าเป็นไปตามข้อผูกพัน) 

นอกโควตา - ภาษีร้อยละ 65.70 - คงเดิน 
5) การน าเข้าภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น (JTEPA) 
ในโควตา - ภาษีร้อยละ 0 - คงเดิน 
นอกโควตา - ภาษีร้อยละ 73 - คงเดิน 
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วัตถุดิบอาหาร

สัตว์ 
นโยบายและมาตรการน าเข้าวัตถุดิบ อาหาร

สัตว์ ปี 2558 - 2560 
นโยบายและมาตรการน าเข้าวัตถุดิบ 

อาหารสัตว์ ปี 2561 - 2563 
6) การน าเข้าภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน – ญี่ปุ่น (AJCEP) 
ในโควตา 
 
 

 
 

- 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 57 ภาษีร้อยละ 9.10 
- 1 เม.ย. – 31 ธ.ค. 57 ภาษีร้อยละ 7.30 
- 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 58 ภาษีร้อยละ 7.30 
-  1 เม.ย. 58 – 31 มี.ค. 59 ภาษีร้อยละ 5.50 
-  1 เม.ย. 59 – 31 มี.ค. 60 ภาษีร้อยละ 3.60 

- ภาษีร้อยละ 0 ตังแต่ 1 เม.ย. 61 เป็นต้น
ไป ปริมาณโควตาตาม WTO 54,700 
ตัน 

นอกโควตา - ภาษีร้อยละ 73 - คงเดิน 
7) การน าเข้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี (AKFTA)  
ในโควตา - ปี 2557 ภาษีร้อยละ 4.44 

- ปี 2558 ภาษีร้อยละ 2.22 
- ปี 2559 - 2560 ภาษีร้อยละ 0 

- ภาษีร้อยละ 0 ปริมาณโควตาตาม  
WTO 54,700 ตัน 

นอกโควตา - ภาษีร้อยละ 73 - คงเดิน 
8) การน าเข้าภายใต้เขตการค้าเสรีไทย – ชิลี (TCFTA) 
ในโควตา - - ภาษีร้อยละ 0 ปริมาณโควตาตาม  

WTO 54,700 ตัน 
นอกโควตา - - ภาษีร้อยละ 73 
9) การน าเข้าจากประเทศนอกความตกลง 
 - ภาษีน าเข้ากิโลกรัมละ 2.75 บาท และ

ค่าธรรมเนียมพิเศษ ตันละ 1,000 บาท 
- คงเดิน 

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อคิดเห็นของคณะกรรมการนโยบายอาหารเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์กรอบ
เวลาที่ชัดเจนตามข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศที่จะต้องมีการเปิดตลาดน าเข้าเสรี อัตราภาษีร้อยละ 0 ไปด าเนินการ
เผลแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อให้เตรียมความพร้อมในการก าหนดมาตรการร้องรับ
ผลกระทบจากการเปิดตลาด และประเมินมาตรการน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ (กากถั่วเหลือง ปลาป่น และข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์) ทุกปี (ปี 2561 – 2563) หาดพบปัญหาในการด าเนินมาตรการให้จัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
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มติ ครม. : 1. เห็นชอบการก าหนดนโยบายและมาตรการน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปี 2561 – 2563 (กากถั่วเหลือง 
ปลาป่น และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ตามมติคณะกรรมการนโยบายอาหาร ครั้งท่ี 12560 (ครั้งท่ี 78) เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2560 
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานกรรมการนโยบายอาหารเสนอ 

2. ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนด
แนวทางในการน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้ครอบคลุมถึงวัตถุดิบทดแทนอาหารสัตว์อื่นๆ นอกเหนือจากวัตถุดิบอาหาร
สัตว์ 3 ชนิด (กากถั่วเหลือง ปลาป่น และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ด้วย เช่น ข้าวสาลี กากข้าวโพดเอทานอล เป็นต้น รวมทั้ง 
ให้พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศเพื่อ ให้มีการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศ  
(กากถ่ัวเหลือง ปลาป่น และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) มากยิ่งข้ึน เพื่อลดปริมาณการน าเข้าวัตถุอาหารสัตว์จากต่างประเทศ 

3. ให้กระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมการนโยบายอาหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 50/2560 วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
121260 
 
เรื่อง : ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 23 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 

สามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT – GT) 
 
สารัตถะ : สศช. เสนอ ครม. ดังนี ้

1. รับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 23  และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนงานการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT – GT) 

2. ให้ความเห็นชอบตารางมอบหมายภารกิจหน่วยงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 23 และการประชุมอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอเรื่องผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี ๒๓ 

และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย - ไทย (IMT - GT) 
ระหว่างวันท่ี ๒๖ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ เกาะบังกา จังหวัดบังกา-เบลิตุง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อให้คณะรัฐมนตรี 
๑) รับทราบผลการประชุมฯ และ ๒) ให้ความเห็นชอบตารางมอบหมายภารกิจหน่วยงานด าเนินงานตามผลการประชุมฯ 
โดยผลการประชุมฯ ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีดังนี้ 

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน PCP ในส่วนของประเทศไทย คือ โครงการเมืองยางพารา (Rubber City)  
โดยเร่งรัดการด าเนินการขับเคลื่อนโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒. สาขาการค้าและการลงทุน ได้แก่ ๑) การหารือเรื่องการจัดตั้งคณะท างานย่อยด้านพิธีการศุลกากร การตรวจ
คนเข้าเมือง และการตรวจโรคพืชและสัตว์ (Customs Immigration Quarantine: CIQ) โดยเร่งรัดการหารือระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งคณะท างานย่อยด้าน CIQ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการหารืออย่างรอบด้านเกี่ยวกับประเด็นความ
ร่วมมือและหน่วยงานรับผิดชอบส าคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่างๆ ภายใต้คณะท างานย่อยดังกล่าว โดยมีกรมการค้า
ต่างประเทศร่วมกับกรมศุลกากรเป็นหน่วยงานหลัก และ ๒) การหารือเรื่องร่างขอบเขตการด าเนินงาน (Term of 
Reference: TOR) ของคณะท างานย่อยด้าน CIQ และการหารือเรื่องความร่วมมือด้านความมั่นคงภายใต้คณะท างาน

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สศช./กษ. (สกต.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อช่วยส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทยในการขยาย
การค้า การลงทุน รวมทั้งการอ านวยความสะดวกทางทางการขนส่งและ
การค้าข้ามพรมแดน ซึ่ งรวมถึงสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อให้ได้รับ
ประโยชน์จากการเ ช่ือมโยงในอนุภูมิภาค จึงยินดีให้ความร่วมมือ 
ในการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
ต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ย่อยด้าน CIQ โดยเร่งรัดการหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับร่างขอบเขตการด าเนินงาน (Term of Reference: 
TOR) ของคณะท างานย่อยด้าน CIQ และร่างความร่วมมือด้านความมั่นคง ภายใต้คณะท างานย่อยด้าน CIQ 

๓. สาขาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ การพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเพิ่มปริมาณฐานวัตถุดิบอย่าง
ยั่งยืน โดยเร่งรัดการขับเคลื่อนโครงการตามแผนด าเนินงานระยะห้าปี แผนที่ ๓ ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ การพัฒนาแพะสายพันธ์ุ Surath Red ของไทย การศึกษาพันธุกรรมแพะสายพันธุ์ Surath Red การใช้เทคโนโลยี
ในการพัฒนาเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือเรื่องปาล์มน้ ามัน และการส่งเสริมเกษตรกรใช้พันธุ์ 
ปลากระพงขาวที่ปรับปรุงสายพันธ์ุแล้วเพื่อเพิ่มผลผลิต 

๔. การด าเนินโครงการที่ส าคัญอื่น ได้แก่ ๑) การเข้าร่วมมนตรีประเทศผู้ผลิตน้ ามันปาล์ม (CPO - PC) โดยเร่งรัด
การหารือร่วมกับหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อสรุปประกอบการจัดท าท่าทีฝ่ายไทยต่อไป เนื่องจากฝ่าย
อินโดนีเซียและมาเลเซียมีท่าทีที่ชัดเจนในการเรียนเชิญประเทศไทยเข้าร่วมการเป็นสมาชิก CPO - PC และมีการผลักดัน
ความร่วมมือดังกล่าวในการเจรจาทุกระดับ ๒) การจัดท ากรอบการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนภายใต้แผนงาน IMT-GT  
โดยติดตามการจัดท ากรอบการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน (Sustainable Urban Development Framework: SUDF)  
ซึ่งจัดท าโดยองค์กรพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Local Government for Sustainability: ICLEI) และ ๓) การเตรียมการ
จัดตั้งคณะท างานด้านสิ่งแวดล้อม โดยหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะท างานสิ่งแวดล้อม
ในช่วงของการทบทวนกลางรอบแผนด าเนินงานระยะห้าปี แผนท่ี ๓ ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ในช่วงปี ๒๕๖๒ (ตามวิสัยทัศน์
ปี ๒๕๗๙ ของแผนงาน IMT - GT ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้น าสามประเทศในการประชุมระดับผู้น า ครั้งท่ี ๑๐) 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นควรให้ความเห็นชอบ เนื่องจากผลการประชุมระดับรัฐมนตรี  

ครั้งที่ ๒๓ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย - ไทย 
(IMT - GT) จะช่วยส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทยในการขยายการค้า การลงทุน รวมทั้งการอ านวย 
ความสะดวกทางทางการขนส่งและการค้าข้ามพรมแดน ซึ่งรวมถึงสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อให้ได้รับประโยชน์  
จากการเช่ือมโยงในอนุภูมิภาค จึงยินดีให้ความร่วมมือในการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมต่อไป 

มติ ครม. : 1. รับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี 23 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนงานการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT – GT) เห็นชอบมอบหมายภารกิจหน่วยงานตามผลการประชุม
ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 23 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – 
มาเลเซีย – ไทย (IMT – GT) ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และให้
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับความเห็นของกระทรวงพลังงานไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปด้วย 
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2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง กระทรวง
คมนาคม กระทรวงมหาดไทย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น ให้ความส าคัญกับ
การด าเนินการตามแผนงานพัฒนาตามกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อบ้าน เช่น แผนงาน IMT – GT และแผนงาน
ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นพิจารณาน าแผนงานฯ 
ดังกล่าว มาประกอบการวางแผนพัฒนาโครงการภายในประเทศ โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสอดคล้อง
เช่ือมโยงกันด้วย ทั้งนี้ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 [เรื่อง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี  
ครั้งที่ 22 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย  
(IMT –GT)] 

3. ให้กระทรวงกลาโหมร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงมหาดไทย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
รับประเด็นข้อห่วงกังวลของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการส าคัญภายใต้แผน
ด าเนินงานระยะห้าปี 2560 – 2564 ของแผนงาน IMT – GT ในโครงการสะพานถนนเช่ือมโยง จังหวัดสตูล – รัฐเปอร์ลิส 
รวมทั้งการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการพิจารณาความคุ้มค่าของโครงการดังกล่าว  
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด โดยยึดหลักผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นส าคัญด้วย 

4. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติน าข้อเสนอประเด็นด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในส่วนของประเทศไทยบรรจุในแผนพัฒนาเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบฯ เป็นผู้ก ากับและติดตามการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาฯ ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด แล้วให้รายงานนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
ในฐานะประธานกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อทราบและพิจารณาสนับสนุนการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 50/2560 วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
121260 
 
เรื่อง : รายงานผลการตรวจสอบที่มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา [พระราชบัญญัติ

การเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับท่ี 17) พ.ศ. 2560 มาตรา 18] 
 
สารัตถะ : คค. ได้เสนอผลการพิจารณาด าเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบที่มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง  
ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา [พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 มาตรา 18]  
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มาเพื่อด าเนินการ ซึ่ง ทส. มท. และ สคก. ได้เสนอผลการพิจารณา
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมาเพื่อด าเนินการด้วย 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
คค. รายงานว่า กรมเจ้าท่าซึ่งเป็นผู้บังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 

ได้เสนอผลการพิจารณาด าเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบที่มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสม  
ในการแก้ไขปัญหา [พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับท่ี 17) พ.ศ. 2560 มาตรา 18] ของ กสม. รวมทั้ง 
ทส. มท. และ สคก. ได้เสนอผลการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวด้วย โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

1) ข้อเสนอแนะของ กสม. ควรแก้ไขพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 
เพื่อขยายเวลาการแจ้งการฝ่าฝืนตามมาตรา 18 ออกไปอีกไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติการเดินเรือ 
ในน่านน้ าไทย (ฉบับท่ี 17) พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ หรือจนกว่าจะมีการแก้ไขกฎกระทรวงตามมาตรา 17 เสร็จสิ้น 

ผลการพิจารณา/ผลการด าเนินการ คค. (กรมเจ้าท่า) ได้ด าเนินการก าหนดแนวทางและมาตรการแก้ไข
ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 มาตรา 18 ตามค าสั่งหัวหน้า
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 เรื่อง บรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใด
ล่วงล้ าล าแม่น้ า สั่ง ณ วันท่ี 4 ก.ค. 2560 เสนอให้ คค. ออกประกาศกระทรวงคมนาคม 2 ฉบับ คือ ประกาศกระทรวง
คมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ  และเง่ือนไขการแจ้ง และการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ า  
ล าแม่น้ าตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 ประกาศ ณ วันที่ 24 ก.ค. 2560 และประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื่อง ยกเว้นค่าตอบแทนรายปีส าหรับสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ าบางประเภท ประกาศ ณ วันที่ 24 ก.ค. 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คค./กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน 
ให้คงสภาพธรรมชาติและมีระบบนิเวศที่มีความสมบูรณ์  

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2560 ซึ่งมาตรการของกฎหมายทั้งสองฉบับนี้เป็นการลดผลกระทบบางประการและแก้ไขปัญหาจากการบังคับใช้
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 มาตรา 18 นอกจากนี้ กรมเจ้าท่าได้ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ าในหลากหลายช่องทาง อาทิ การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ การลงพื้นที่ของ
ผู้บริหารช้ีแจงท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนท่ีเพื่อให้ค าแนะน า ข้ันตอน วิธีการจัดเตรียมเอกสาร และการยื่นเอกสาร
ให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ าและการจัดท าระบบตรวจสอบการขออนุญาตสิ่งล่วงล้ า  
ล าแม่น้ าทางเว็บไซต์กรมเจ้าท่า เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบว่าเรื่องที่แจ้งอยู่ในขั้นตอนใด เพื่อเป็นการอ านวย  
ความสะดวกให้แก่ประชาชนในการตรวจติดตาม โดยการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นการสร้างความเข้าใจกับเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ าเพื่อให้มาแจ้งต่อกรมเจ้าท่าภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด มท . เห็นด้วยกับ 
ผลการด าเนินการของ คค. ทส. เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของ กสม. 

2) ข้อเสนอแนะของ กสม. ควรพิจารณามอบหมายให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบประเมินผลกระทบ 
จากการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 เพื่อให้เป็นไปตามมาตา 77  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยการน าหลักการประเมินหรือวิเคราะห์ผลกระทบ 
ในการออกกฎหมาย มาเป็นเครื่องมือในการประเมินหรือวิเคราะห์ 

ผลการพิจารณา/ผลการด าเนินการ ทส. เห็นว่า การประเมินผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 และปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรือในน่านน้ าไทย 
เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งและชุมชนริมน้ า นั้น คค. ต้องด าเนินการทบทวนความเหมาะสมของ
กฎหมาย พ.ศ. 2558 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางน้ า 
สิทธิในการดูแล จัดการและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางน้ า การขนส่งทางน้ า และการบริหาร
ทรัพยากรน้ ามีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ได้แก่ กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติชายและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งการบังคับ
ใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นประเด็นที่ต้องด าเนินการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 258  
ข. (1) – (4) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 อยู่แล้ว คณะรัฐมนตรีจึงสามารถมีมติมอบหมาย
ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวได้ สคก. เห็นว่า กสม.  
ยังมีข้อเสนอแนะในเรื่องการแก้ไขกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ า การประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบ  
ในการออกกฎหมาย (RIA) รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทยในเรื่องนิยามของชุมชน
ชายฝั่งและชุมชนริมน้ าแยกออกจากสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ าซึ่งเป็นเรื่องที่ คค. จะต้องด าเนินการต่อไป ดังนั้น เพื่อให้ 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ กสม. เป็นไปโดยครบถ้วน สมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาสั่งการให้ คค .  
เร่งด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องไป 

นอกจากน้ี ทส. ได้มีความเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม ดังน้ี 
1. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย 
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(ฉบับท่ี 17) พ.ศ. 2560 มาตรา 18 มีความซ้ าซ้อน ทั้งในเชิงพื้นที่และเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ ดังนี้ 
1.1 พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 

หากเป็นสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายจะไม่เกี่ยวข้องกับ ทส .  
แต่หากไม่มีเอกสารสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตามกฎหมายที่ดิน จะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ ทส. ในกรณีที่เป็น 
“ป่า” (ป่าชายเลน ป่าชายหาด) และ “ป่าสงวนแห่งชาติ” ทั้งกรณีที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือได้รับอนุญาต ตามมาตรา 117 
แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช 2456 

1.2 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
มาตรา 54 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระท าด้วยประการใดๆ  

อันเป็นการท าลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่า เพื่อตนเอง หรือผู้อื่น ...” ซึ่งเป็นความผิดทางอาญาต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ และมีระวางโทษเพิ่มขึ้นหากกระทบบนพ้ืนท่ีเกินกว่า 
25 ไร่ ดังนั้นกรณีพื้นป่า “ป่า” (ป่าชายเลนซึ่งถูกจ าแนกตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2530 หากมีสิ่งปลูกสร้าง 
ในพื้นที่ดังกล่าว จึงต้องพิจารณาว่าเป็นการอยู่อาศัยตามมติ ครม. ด้านการจัดที่ดินท ากินหรือไม่ ประกอบกับมติ ครม. 
เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2534 ให้ระงับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน (รวมทั้งระงับใช้ประโยชน์ที่ต้องขออนุญาต 
ตามกฎหมายอื่นด้วย) ดังนั้น หากมีการลักลอบก่อสร้างท่าเทียบเรือในพื้นที่ป่า ซึ่งเป็นการกระท าผิดตามมติ ครม . 
ดังกล่าว จึงต้องมีการด าเนินคดีและรื้อถอนต่อไป ดังนั้น การพิจารณาอนุญาตสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ าตามมาตรา 18  
แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 จึงพิจารณาว่าเป็นการกระท าผิดกฎหมาย 
ตามมติ ครม. ที่เกี่ยวกับการจัดที่ดินท ากินหรือไม่ รวมทั้ง ต้องพิจารณาแนวทางในค าสั่ง คสช. ที่ 64/2557 ซึ่งจะมี 
การพิจารณาผ่อนผันส าหรับการอยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องมานาน และไม่มีการเปลี่ยนมือ 

1.3 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
มาตรา 14 บัญญัติว่า “ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใด ยึดถือ ครอบครองท าประโยชน์ 

หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ท าไม้ เก็บหาของป่า หรือกระท าด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสีย  
แก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ ...” ซึ่งผู้ฝ่าฝืนมีความผิดทางอาญาต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่
ห้าพันบาทหรือห้าหมื่นบาท และมีระวางโทษเพิ่มข้ึนหากกระท าบนพ้ืนท่ีเกินกว่า 25 ไร่ 

มาตรา 16 บัญญัติว่า “อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอ านาจอนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าท า
ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ในกรณีดังต่อไปนี้” 

(1) การเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ คราวละไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกินสามสิบปี
ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตเป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณจะอนุญาต
โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่เห็นสมควรก็ได้ ...” 

แต่เนื่องจากมติ ครม. เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2543 และมติ ครม. เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2543 ก าหนดว่า 
ในเขตอนุรักษ์ห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนทุกกรณี ซึ่งจะเป็นปัญหาในกรณีที่ได้รับ อนุญาต 
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ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 แล้ว แต่ใบอนุญาตครบก าหนดและจะด าเนินการขอต่ออายุ 
การอนุญาตแต่ไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ตามมติ ครม. ดังกล่าว ซึ่งจะเป็นปัญหาในทางปฏิบัติหากชุมชนชายฝั่งที่มี 
การก่อสร้างท่าเทียบเรือหรืออาคาร ประสงค์จะด าเนินการตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย 
(ฉบับท่ี 17) พ.ศ. 2560 ดังนั้น การพิจารณาตามมาตรา 18 จึงจ าเป็นต้องขอข้อมูลที่เกี่ยวกับการด าเนินการของผู้ได้รับ
อนุญาตตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และต้องพิจารณาว่า ผู้ได้รับอนุญาตได้ด าเนินการใช้ประโยชน์
ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือไม่ และได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก าหนดในการอนุญาตหรือมีการขอยกเว้นมติ ครม .  
เกี่ยวกับการห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนต่อไป หรือไม่ อย่างไร ซึ่งจะต้องพิจารณาความจ าเป็น
และเหมาะสมเป็นรายๆ ไป 

1.4 ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างซึ่งตั้งอยู่บนทะเล ในส่วนของการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเล หากตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงแล้วพบว่า พื้นที่ที่มีการปลูกสร้างไม่อยู่ภายในพื้นที่ประกาศทรัพยากรคุ้มครองและชายฝั่งหรือไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็สามารถด าเนินการได้หากได้รับอนุญาตตามกฎหมายของกรมเจ้าท่า 
และกรมเจ้าท่าจะต้องด าเนินการกับสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนทะเล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในมาตรา 117  
แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช 2456 กรณีดังกล่าวอาจกระทบสิทธิของชุมชนชายฝั่ง
ดั้งเดิมที่สร้างที่อยู่อาศัยและอยู่สืบทอดกันเป็นระยะเวลานาน ดังนั้น หากมีมาตรการหรือแนวทางในการบริหารจัดการ  
ที่อยู่อาศัยของชุมชนชายฝั่งดั้งเดิมให้อยู่อาศัยได้ตามเง่ือนไขที่ก าหนด อาทิ การปลูกสร้างที่ไม่รุกล้ าร่องน้ าส าหรับ  
การสัญจรทางน้ า การก าหนดระยะแนวเขตรุกล้ าชายตลิ่ง การก าหนดมาตรการเพื่อมิให้กีดขวางทางน้ าไหล การก าหนด
มาตรการในการเททิ้ง ขยะ ของเสีย มิให้เกิดมลภาวะต่อแหล่งน้ า หรือการก าหนดค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมในการใช้
ประโยชน์ท่ีสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการสิ่งปลูกสร้างที่ล่วงล้ าล าน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ควรมีการพิจารณาผลกระทบที่เกิดจากการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ าแต่ละประเภทอย่างละเอียดรอบคอบ 
รวมถึงความจ าเป็นที่ต้องอนุญาตให้มีสิ่งล่วงล้ าล าน้ าบางประเภท มาตรการลดผลกระทบจากสิ่งล่วงล้ าล าน้ าและ  
การเยียวยาดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย โดยผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้
เสียทุกภาคส่วน 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 มาตรา 

18 มีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนที่มีวิถีชีวิตใกล้ล าน้ าไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยหรือการประกอบอาชีพ ดังนั้ น คค.  
จึงควรมีการประชาสัมพันธ์กฎหมายที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือหรือผ่อนผันเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เช่น 
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ยกเว้นค่าตอบแทนรายปีส าหรับสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ าบางประเภท ซึ่งประกาศ ณ วันที่  
24 ก.ค.2560 ให้เป็นไปอย่างทั่วถึง และควรขยายระยะเวลาการแจ้งออกไปอีก 

 



34 

 

มติ ครม. : รับทราบผลการพิจารณาด าเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบที่มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง 
ที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน [ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัตกิารเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 มาตรา 18] ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาด าเนินการต่อไป และ
แจ้งให้คณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาตทิราบดว้ย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 50/2560 วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
121260 
 
เรื่อง : ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุง

กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 
 
สารัตถะ : ทส. ได้เสนอสรุปผลการพิจารณาและผลการด าเนินการต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชน (กสม.) (การแก้ไขปัญหาเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติกับที่ดินเอกชนทับซ้อนกัน  
และกรณีราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการทวงคืนผืนป่าตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ) มาเพื่อ
ด าเนินการ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
ทส. รายงานว่า ได้รวบรวมผลการพิจารณาและผลการด าเนินการของ กห . กษ. มท. ตช. สคก. กอ.รมน.  

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและข้อเสนอ 
ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนเรียบร้อยแล้ว  
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
1.1 ครม. ควรก าหนดแนวทางปฏิบัติและสนับสนุนส่วนราชการเกี่ยวกับการจัดการที่ดินของรัฐประเภท 

ที่เป็นป่า ป่าสงวนแห่งชาติ และที่อนุรักษ์อ่ืนๆ ดังน้ี 
1.1.1) ควรสนับสนุนงบประมาณหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับการจัดการที่ดินของรัฐและ

ทรัพยากรป่าไม้ไปยังหน่วยงานในพ้ืนท่ีส าหรับการจัดท าแผนท่ี และส ารวจพื้นที่ทางกายภาพ  
ผลการพิจารณา/ผลการด าเนินการ ทส. โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

ได้สนับสนุนงบประมาณหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการที่ดินของรัฐและทรัพยากรป่าไม้ไปยังหน่วยงานในพื้นที่ 
ส าหรับการจัดท าแผนท่ีและการส ารวจพ้ืนท่ีทางกายภาพทุกปีงบประมาณ 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทส./กษ. (ส.ป.ก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเขตป่าสงวนแห่งชาติและ 
เขตอุทยานแห่งชาติกับที่ดินเอกชนทับซ้อน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1.2 ในการประกาศพื้นท่ีอนุรักษ์แห่งใหม่และการขยายพื้นท่ีจากเขตเดิม 
- ควรพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อการอนุรักษ์ต้นน้ าล าธารหรือไม่ ไม่ควรประกาศอนุรักษ์เขตอนุรักษ์  

เพื่อหวงกันเพื่อให้ได้จ านวนพื้นที่ตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติเท่านั้น แต่ควรใช้แนวทางการส่งเสริมพัฒนาพื้นที่ป่าไม้  
ในที่ดินเอกชนแทน ในกรณีจ าเป็นที่จะต้องมีการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือเขตอนุรักษ์ 

- ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดและรับรู้ถึงแผนการด าเนินการของภาครัฐ รวมถึงเปิดโอกาส
ให้มีการโต้แย้งคัดค้านในกระบวนการ 

- ควรก าหนดให้มีการส ารวจพื้นที่จริงโดยใช้เทคโนโลยีส ารวจพื้นที่จริงโดยใช้เทคโนโลยีส ารวจทาง
อากาศหรือดาวเทียมภายในระยะไม่เกิน 2 ปี และท าแผนที่ทางกายภาพส าหรับพ้ืนท่ีที่ประกาศเป็นเขตป่าอนุรักษ์แล้ว 

- ควรมีการส ารวจและตรวจสอบพ้ืนท่ีโดยใช้เทคโนโลยีดังกล่าวทุก 2 ปี  
ผลการพิจารณา/ผลการด าเนินการ ทส. มีการด าเนินการ ดังน้ี  
1) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ก าหนดขั้นตอนในการประกาศพื้นที่อนุรักษ์ 

แห่งใหม่และการขยายพื้นท่ี ดังนี้  
1.1 การก าหนดหรือขยายเขตอุทยานแห่งชาติ มีขั้นตอน เช่น 

(1) ผู้ที่ท าหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเตรียมการประกาศหรือขยายเขตอุทยานแห่งชาติ
ประชุมร่วมกับ ผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ราษฎรในพื้นที่ พร้อมทั้งน าเรื่องการก าหนดเขตอุทยานแห่งชาติหรือ  
การขยายเขตอุทยานแห่งชาติน าเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อให้มีส่วนร่วม 
ในการพิจารณา หากผลการพิจารณาไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งแห่งใดแล้ว  
ให้จัดท าข้อมูลของสภาพพื้นที่ป่าโดยละเอียดโดยช้ีให้เห็นถึงความจ าเป็นและความส าคัญของการก าหนดหรือขยายเขต
อุทยานแห่งชาติ 

(2) น าผลการพิจารณาของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตามข้อ (1) เข้าที่ประชุม
คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการท าลายทรัพยากรป่าไม้ประจ าจังหวัด หรือที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประจ าจังหวัด หรือน าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี แล้วรายงานให้กรมอุทยานแห่งชาติ แห่งชาติฯ ทราบ 

1.2 การก าหนดพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ มีขั้นตอน เช่น 
(1) น าเรื่องประกาศจัดตั้งเข้าที่ประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะอนุกรรมการ  

การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่า ประจ าจังหวัด เพื่อขอความเห็น 
(2) น าเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ เพื่อพิจารณา

ให้ความเห็นชอบ 
2) ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ระหว่างการยกร่างนโยบายและ  

แผนบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรของประเทศ (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยได้มีการค านึงถึงการสร้างกลไก 
การมีส่วนร่วมของประชาชน เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานของรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เฝ้าระวั ง พื้นที่ป่าไม้ที่ดินของรัฐ กห.  
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เห็นควรน าแนวทางการบริหารจัดการป่าชุมชนตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยบริหารจัดการประชาชนให้อยู่ร่วมและใช้ประโยชน์กับป่าได้อย่างสมดุล 

1.3) ควรก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการด าเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของราษฎร ตามมติ ครม. 
(30 มิ.ย. 41) ที่เห็นชอบหลักการมาตรการ และแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะกรรมการนโยบาย
ป่าไม้แห่งชาติใน 2 ด้าน คือ ด้านการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ และด้านการป้องกันพื้นที่ป่าไม้และอื่นๆ และควร
พิสูจน์ก่อนมีการด าเนินคดีตามกฎหมาย ดังนี้ 

ขั้นแรก ควรพิสูจน์สิทธิโดยการใช้ภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียมในปัจจุบันเปรียบเทียบกับ
ภาพถ่ายในอดีตที่ใช้เป็นฐานในการพิสูจน์ ซึ่งส่วนราชการเป็นผู้ด าเนินการจัดหา เช่น ภาพถ่ายปี 2548 (มาตราส่วน 1 : 
4,000) เป็นต้น โดยหากพบว่ามีการเข้าท าประโยชน์ก่อนภาพถ่ายปีดังกล่าว ควรให้การรับรองเป็นหนังสือ โดยระบุ
ขอบเขตและพิกัดดาวเทียมแก่ราษฎรเพื่อให้สามารถท าประโยชน์ต่อไปได้ หากพิสูจน์แล้วว่าเป็นกรณีการท าประโยชน์
ภายหลังจากปีที่ใช้เป็นฐานในการพิสูจน์หรือการขยายพื้นที่ จึ งจะให้เจ้าหน้าที่ไปส ารวจพื้นที่จริงและจัดท าท าบัญชี 
รายช่ือผู้บุกรุกครอบครองในปัจจุบัน ทั้งนี้ กรณีไม่มีภาพถ่ายทางอากาศในปีที่ใช้เป็นฐานในการตรวจสอบดังกล่าว  
ควรเปิดโอกาสให้มีการพิสูจน์โดยพยานบุคคล หรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

ขั้นตอนต่อมา ควรจะตอบสอบวัตถุประสงค์ของการบุกรุก ว่าเป็นการบุกรุกด้วยวัตถุประสงค์ใด 
โดยหากเป็นการบุกรุกเพื่อเข้าอยู่อาศัยและท าประโยชน์ในพ้ืนท่ีจ านวนไม่มากนัก หรือมีลักษณะเป็นชุมชนที่อาศัยอยู่เดิม 
หรือเป็นที่ดินที่อาศัยสืบต่อกันมาของกลุ่มชาติพันธุ์และไม่กระทบต่อระบบนิเวศ ก็ควรจะได้รับการพิจารณาช่วยเหลือ 
และรับรองให้อยู่อาศัยได้อย่างปกติสุข โดยไม่จ าต้องให้เอกสารสิทธิที่สามารถเปลี่ยนมือได้ ทั้งนี้ หากเป็นการบุกรุก
อุทยานแห่งชาติอาจจะพิจารณาให้ท าประโยชน์ได้ในฐานะผู้ร่วมอนุรักษ์ตามมาตรา 19 ของ พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2504 หรือหากเป็นการบุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติหน่วยงานในพื้นที่ก็อาจมีการท าข้อตกลงทางปกครองไว้กับ
ราษฎร ให้สามารถท าประโยชน์และให้ช่วยท านุบ ารุงป่าไม้ไปพร้อมกัน หากเป็นการบุกรุกเพื่อท าประโยชน์อย่างเดียว
ก่อนการด าเนินการต่อไปควรพิสูจน์สถานะก่อนว่าเป็น ผู้ยากไร้หรือไม่ซึ่งควรมีก าหนดหลัก เกณฑ์พิจารณา โดยร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนและประกาศให้ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่และป้องกันกล่าวอ้าง  
โดยมิชอบของบุคคลที่ไม่สุจริต อีกทั้งควรมีการจัดท าฐานข้อมูล เพื่อให้การช่วยเหลือด้านสวัสดิการและเพื่อการตรวจสอบ
ในอนาคตและหากผู้บุกรุกเข้าเกณฑ์เป็นผู้ยากไร้ ซึ่งบุกรุกครั้งแรกด้วยความจ าเป็นทางเศรษฐกิจภาครัฐควรพิจารณา
ช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และมาตรต่างๆ ที่มีอยู่แล้วและอาจต้องเยียวยา โดยจัดที่อยู่อาศัยให้เพียงพอต่อการด ารงชีพ  
ของบุคคลดังกล่าว โดยอาจพิจารณาจัดที่ดินท ากินให้ราษฎรหรือชุมชนตามนโยบายของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ 

ผลการพิจารณา/ผลการด าเนินการ  
1) รัฐได้ด าเนินการตรวจสอบหรือการพิสูจน์สิทธิการครอบครองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของบุคคล  

ในเขตที่ดินของรัฐ ตามมาตรการของคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) ตามระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรับ พ.ศ. 2545 ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  
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โดยเปิดโอกาสให้ราษฎรผู้ครอบครองที่ดินสามารถใช้พยานหลักฐานอื่น เช่น พยานบุคคลเป็นพยานหลักฐานประกอบ  
การพิจารณาได้ 

2) การด าเนินการในพื้นที่ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กรมที่ดิน ส.ป.ก. ในเขตปฏิรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรม และกรมอุทยานแห่งชาติฯ ซึ่งได้มีการด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย  
ตามแนวทางและหลักการที่ก าหนดตามมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 โดยการใช้ภาพถ่ายทางอากาศร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียม 

3) กรณีบุคคลที่อยู่อาศัยหรือท าประโยชน์ภายหลังการก าหนดเขตป่าไม้ รัฐได้ด าเนินการแก้ไขปัญหา
โดยออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 โดยมุ่งเน้นการจัดที่ดินให้
ประชาชนผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินท ากิน หรืออยู่อาศัยให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง โดยมีหลักการการจัดการที่ดิน 
ท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมโดยมิให้กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้กลุ่มหรือชุมชนเข้าท าประโยชน์
ในที่ดินของรัฐ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

1.4) ควรกระจายการถือครองที่ดินควรมีการส ารวจทางอากาศที่ดินในประเทศอย่างสม่ าเสมอไม่น้อยกว่า  
ทุก 5 ปี และปรับปรุงบทบัญญัติมาตรา 6 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รวมทั้งแนวทางปฏิบัติตามมาตรดังกล่าวให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อไม่ให้เอกชนท่ีถือครองท่ีดินละทิ้งที่ดินโดยไม่ท าประโยชน์ [มาตรา 6 แห่งประมวลก าหมายที่ดิน
บัญญัติว่านับตั้งแต่วันประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 พ.ศ. 2515 ใช้บังคับ บุคคลใดมีสิทธิในที่ดินตามโฉนดที่ดิน 
หรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ในที่ดิน หรือปล่อยที่ดินให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าเกินก าหนดเวลาดังต่อไปนี้  
(1) ส าหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน เกินสิบปีติดต่อกัน (2) ส าหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการท าประโยชน์เกินห้าปีติดต่อกัน 
ให้ถือว่าเจตนาสละสิทธิในที่ดินเฉพาะส่วนท่ีทอดทิ้งไม่ท าประโยชน์ หรือท่ีปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า เมื่ออธิบดีได้ยื่น
ค าร้องต่อศาลและศาลได้สั่งเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าว ให้ดินนั้นตกเป็นของรัฐเพื่อด าเนินการ  
ตามประมวลกฎหมายนี้ต่อไป] 

ผลการพิจารณา/ผลการด าเนินการ  
1) การกระจายการถือครองที่ดินเพื่อมิให้เอกชนที่ถือครองที่ดินเป็นจ านวนมากละทิ้งไม่ท าประโยชน์ 

เห็นควรน ามาตรการการก าหนดสิทธิในที่ดินกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งโดยต้องศึกษาจ านวนที่ดินที่จะให้ถือครองเพื่อป้องกัน  
มิให้มีการถือครองที่ดินเป็นจ านวนมากประกอบกับในปัจจุบันรัฐบาลได้มีการเสนอร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. .... (อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการกระจายการถือครองที่ดินและ
ลดปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 

2) ควรแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ท า
ประโยชน์หรือปล่อยให้เป็นท่ีรกร้างว่างเปล่าให้ตกเป็นของรัฐ พ.ศ. 2522 ให้การส ารวจท่ีดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ท าประโยชน์
และแจ้งเจ้าของที่ดินก่อนครบก าหนดระยะเวลา การปล่อยที่ดินให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า ตามมาตรา 6 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน ในระยะเวลาที่พอสมควร ในช้ันนี้จึงยังไม่ควรแก้ไขมาตรา 6 แห่งประทวงกฎหมายที่ดิน แต่ควรปรับแก้ไข
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยดังกล่าวเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 



39 

 

1.5) ควรให้ประชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้ 
ผลการพิจารณา/ผลการด าเนินการ ทส. ได้มีการด าเนินการ โดยกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ยกร่าง

กฎหมายขึ้นใหม่ 2 ฉบับ ประกอบด้วย ร่าง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... ได้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยแล้ว ซึ่งมีความสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ กสม. 

1.6) ควรสนับสนุนสิทธิร่วมชุมชนเพื่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดให้ชุมชน  
มีสิทธิร่วมกัน เพื่อจะท าให้ค านึงถึงสิทธิประโยชน์ของตนและชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ โดยให้สิทธิและหน้าที่  
แก่คนในพื้นที่ท่ีจะบริหารจัดการทรัพยากร ในบริเวณที่ก าหนดตามความต้องการของกลุ่มภายใต้เง่ือนไขและข้อก าหนด
ต่างๆ ภาครัฐจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ปฏิบัติมาเป็นผู้ก ากับดูแลติดตามประเมินผล นอกจากนั้น  
แนวทางการแก้ไขปัญหาชุมชนที่อยู่อาศัยในเขตป่าให้ใช้หลักคิดสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้ 
การก าหนดแนวเขตที่ดินป่าไม้เป็นเรื่องของประชาชน ชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตกลงกันเอง โดยไม่ยึดติด  
กับแนวเขตป่าไม้เดิมที่ประกาศในกฎหมาย 

ผลการพิจารณา/ผลการด าเนินการ ทส. โดยกรมป่าไม้ อยู่ระหว่างเสนอร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. .... 
เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้  
และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการ 

1.7) ควรด าเนินการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมาย “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อป้องกันและแก้ไข 
อย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร ส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืน สนับสนุนความก้าวหน้า  
ทางเทคโนโลยีทางการเกษตรให้เอกชนสามารถเพิ่มผลผลิตในพื้นที่จ ากัด และสนับสนุนทางเทคโนโลยีทางการเกษตร 
แทนการให้เกษตรกรมุ่งผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ขั้นปฐมภูมิอย่างเดียว รวมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศ
ทางบกอย่างยั่งยืน และควรจัดสรรพื้นที่ฟื้นฟูให้เกิดความสมดุลระหว่าง “ป่าอนุรักษ์” “ป่าเศรษฐกิจ” “ป่าชุมชน”  
ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าตามวิถีชีวิตดั้งเดิม 

ผลการพิจารณา/ผลการด าเนินการ เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ เนื่องจาก ทส. ได้ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลที่มอบหมายให้ทุกภาคส่วนราชการด าเนินการพัฒนา
ประเทศให้บรรลุเป้าหมาย “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development Goals : SDGs) มาอย่างต่อเนื่อง 

2.1 ครม. ควรด าเนินการให้กรมป่าไม้กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ด าเนินการ ดังน้ี 
2.1.1 วางแนวทางปฏิบัติในการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน  

ให้ค านึงถึงพฤติการณ์ประกอบการกระท าซึ่งเป็นองค์ประกอบการกระท าซึ่งเป็นองค์ประกอบภายนอกของกฎหมาย  
ก่อนการใช้อ านาจจับอ านาจจับกุมหรือขับไล่ราษฎร 

ผลการพิจารณา/ผลการด าเนินการการก าหนดแนวทางการใช้อ านาจจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับการป่าไม้ โดยพิจารณาตามพฤติการณ์แห่งการกระท าผิดกฎหมายและการใช้อ านาจจับกุมผู้กระท าผิดดังกล่าว 
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ถือเป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ดังนั้น เจ้าหน้าท่ีได้ด าเนินกี่ตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาที่ได้ให้อ านาจไว้ ซึ่งการใช้อ านาจจับกุมผู้กระท าผิด เจ้าหน้าที่จะด าเนินการโดยเสนมอภาค เป็นธรรมไม่เลือก
ปฏิบัติต่อบุคคล 

2.1.2 ก าหนดให้ต้องมีค าสั่งทางปกครอง เพื่อแจ้งให้ราษฎรออกจากพ้ืนท่ีหรือกฎหมายก่อน 
2.1.3 ต้องเปิดโอกาสให้ราษฎรใช้สิทธิโต้แย้งคัดค้านค าสั่งตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ  

ทางปกครอง 
ผลการพิจารณา/ผลการด าเนินการออกค าสั่งทางปกครองให้ราษฎรออกจากพื้นที่ ได้มี

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2504 (กรณีพื้นที่อุทยานแห่งชาติ) ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (กรณีเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า/เขตห้ามล่าสัตว์ป่า/วนอุทยาน) ซึ่งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติดังกล่าว เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และในการออกค าสั่งทางปกครองตามกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าว  
ได้ก าหนดให้คู่กรณีสามารถอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง /ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายต่อผู้ออก
ค าสั่ง ภายใน 15 วัน นับแต่วันรับทราบค าสั่ง หากผู้ออกค าสั่งไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ก็ไม่ตัดสิทธิคู่กรณีในการยื่นฟ้องคดี
ต่อศาลปกครอง เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนของก าหมายได้ 

3.1 ครม.ควรให้ค ามั่นแก่ราษฎรและก าหนดแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่จับกุมและด าเนินการขับไล่หรือไล่รื้อ 
ผู้บุกรุกรายใหม่ซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ควรช่วยเหลือ หลังจากที่ได้พิสูจน์สิทธิตามหลักเกณฑ์ที่ กสม . เสนอแนะและ 
คดีได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจนคดีถึงที่สุดแล้วเท่าน้ัน เพื่อไม่ให้ละเมิดสิทธิพลเมืองตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและเพื่อให้ประกันว่าการไล่รื้อจะถูกใช้เป็นวิธีการสุดท้ายตามกติการะหว่างประเทศ  
ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) นอกจากนั้นในการจับกุมเจ้าหน้าที่ผู้จับกุมไม่ควรกระท า  
โดยการเหยียดหยามต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ขุ่มขู่ คุกคาม ใช้ก าลังบังคับ หรือปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 

ผลการพิจารณา/ผลการด าเนินการ ทส. มีแนวทาง/หลักการการปฏิบัติ ดังน้ี  
1) ด าเนินการเฉพาะผู้บุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าโดยมิชอบ ซึ่งไม่อยู่ในเง่ือนไขการผ่อนผัน  

การครอบครองใดๆ ตามกฎหมายหรือนโยบายของรัฐเท่าน้ัน  
2) กรมป่าไม้ได้ก าหนดมาตรการและวิธีการด าเนินงาน เช่น ตรวจลาดตระเวนอย่างสม่ าเสมอในพื้นที่ที่

มีความเสี่ยงในการบุกรุกสูง ในกรณีที่ได้จับกุมผู้กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และได้สืบสวนแล้วพบว่า
ผู้ต้องหาเป็นบุคคลที่ค้าไม้ที่มิชอบด้วยกฎหมาย หรือมีนายทุน หรือผู้มีอิทธิพล อยู่เบื้องหลังหรือให้การสนับสนุน หรือเป็น
คดีบุกรุกแผ้วถาง ยึดถือครอบครองพ้ืนท่ีป่าจ านวนมากเข้าข่ายเป็นคดีรายใหญ่ ให้สั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ด าเนินการ
ตามกฎหมายโดยเฉียบขาดและท าการสืบสวนขยายผลให้ถึงบุคคลผู้เป็นนายทุน หรือผู้มีอิทธิพลดังกล่าวด้วย กรณีเป็น 
คดีรายเล็กรายน้อยให้ใช้ดุลยพินิจในการด าเนินคดีโดยยึดหลักเมตตาธรรม 
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2. ข้อเสนอในการแก้ไขในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่ง 
2.1 พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 โดยควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงนิยาม ค าว่า “ป่า” ให้สอดคล้องกับลักษณะ

ทางกายภาพและสภาพทางภูมิศาสตร์ โดยให้หมายถึงเฉพาะพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีความชุ่มช้ืนมีพันธุ์ไม้หลากชนิด  
และมีระบบนิเวศที่ค่อนข้างสมบูรณ์โดยที่ราษฎรมีส่วนร่วมก าหนดให้เป็นป่า 

ผลการพิจารณา/ผลการด าเนินการ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7) มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและ 
กรมป่าไม้ให้เร่งด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามค าว่า “ป่า” ตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ฯ ให้มีความสอดคล้องกับความเป็นจริง
และสภาพพื้นที่ความเป็นป่า “ป่า” ในปัจจุบันโดยด่วนต่อไป มท. เห็นว่า เห็นว่า การก าหนดนิยามค าว่า “ป่า”  
ของกรมป่าไม้ ควรพิจารณาถึงเจตนารมณ์ตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ฯ ที่มีความมุ่งหมายในเรื่องการท าไม้ด้วย สคก. แจ้งว่า 
ประเด็นการแก้ไขบทนิยามค าว่า “ป่า” ตาม พ.ร.บ. ป่าไม้พุทธศักราช 2484 ให้สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพ 
และสภาพภูมิศาสตร์ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7) เคยมีข้อสังเกตเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไข
เพิ่มเติมตามบทนิยามค าว่า “ป่า” ให้มีความหมายสอดคล้องกับความเป็นจริง ปรากฏตามบันทึก สคก . เรื่อง  
การขออนุญาตแผ้วถางป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (เรื่องเสร็จที่ 921/58) 

2.2 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 เพื่อไม่ให้ 
เสื่อมเสียแก่สิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรรายบุคคลที่ครอบครองอยู่ก่อนเกินควรจนเกินควรรวมถึงไม่ต้อง  
ลบล้างสิทธิใช้และได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนดั้งเดิม ดังน้ี 

2.2.1 มาตรา 12  
1) พิจารณาก าหนดเง่ือนเวลายื่นค าร้องว่ามีสิทธิหรือได้ท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ใดอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงก าหนดป่าสงวนแห่งชาตินั้นใช้บังคับ จากเดิม 120 วัน เป็น 1 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวง 
นั้นใช้บังคับ 

2) แก้ไขความตอนท้ายจากเดิม “...ถ้าไม่ยื่นค าร้องภายในก าหนดดังกล่าวให้ถือว่าสละสิทธิ 
หรือประโยชน์นั้น” เป็น “...ถ้าไม่ยื่นค าร้องภายในก าหนดดังกล่าวให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสละสิทธิหรือประโยชน์นั้น ทั้งนี้ 
ไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิในการจัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ  
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนของชุมชน” 

2.2.2 มาตรา 13 ยกเลิกข้อความในวรรคแรก จากเดิม “เมื่อคณะกรรมการส าหรับป่าสงวนแห่งชาติ
ได้รับค าร้อง ตามมาตรา 12 แล้ว ให้สอบสวนตามค าร้องนั้น ถ้าปรากฏว่าผู้ร้องได้เสียสิทธิหรือเสื่อมเสียประโยชน์  
ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดค่าทดแทนให้ตามที่เห็นสมควร” เป็น “เมื่อคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวน
แห่งชาติประจ าจังหวัดได้รับค าร้องตามมาตรา 12 แล้ว ให้สอบสวนตามค าร้อง ประกอบภาพถ่ายทางอากาศและ
พยานหลักฐานอ่ืนๆ ถ้าปรากฏว่าผู้ร้องได้ครอบครองท าประโยชน์มาก่อน วันท่ีกฎกระทรวงก าหนดป่าสงวนแห่งชาตินั้นใช้
บังคับ ให้คณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีให้เพิกถอนกฎกระทรวงเฉพาะพื้นท่ีที่ได้ครองมาก่อน
ดังกล่าว เว้นแต่การเพิกถอนเช่นนั้นจะกระทบเสียหายต่อความสมดุลยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ  
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ความหลากหลายทางชีวภาพ ในสาระส าคัญให้คณะกรรมการพิจารณาค่าทดแทนให้ตามสมควร” 
2.2.3 มาตรา 14 เพื่อใหส้อดคล้องกับมาตรา 12 ควรเพิ่มข้อความ ดังนี้ “(3) พิสูจน์ได้ว่าครอบครอง

ท าประโยชน์ในบริเวณดังกล่าวมาก่อนวันที่กฎกระทรวงก าหนดป่าสงวนแห่งชาตินั้นใช้บังคับและการกระท าดังกล่าว  
ไม่เสื่อมเสียแก่ความสมดุลและยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ” 

ผลการพิจารณา/ผลการด าเนินการ ทส.โดยกรมป่าไม้ขอยืนยัน พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2507 มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 เนื่องจากมีการแก้ไขปรับปรุงมาตราดังกล่าวเมื่อปี พ.ศ. 2559 สคก. 
เห็นว่า การแก้ไขมาตรา 12 มาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เพื่อก าหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการก าหนดและรับรู้ถึงแผนการด าเนินการของภาครัฐ รวมถึงเปิดโอกาสให้มีการโต้แย้งคัดค้านกระบวนการประกาศ
เขตป่าสงวนแห่งชาติหรือเขตอนุรักษ์ โดยเสนอมิให้บัญญัติกฎหมายบังคับให้บุคคลที่อ้างว่ามีสิทธิหรือใช้ประโยชน์ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติต้องสละสิทธิหรือประโยชน์ในการใช้พื้นที่ดังกล่าวทันที แต่เปิดโอกาสให้บุคคลสามารถโต้แย้งเพื่อใช้ 
สิทธิหรือประโยชน์ในพ้ืนท่ีดังกล่าวต่อไป ซึ่งเป็นการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มีหลักการแตกต่างไปจากหลักการปัจจุบัน 
กล่าวคือ ตามกฎหมายปัจจุบันถ้าไม่มีการโต้แย้งภายในก าหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงก าหนด 
ป่าสงวนแห่งชาติใช้บังคับ ให้ถือว่าบุคคลนั้นสละสิทธิหรือประโยชน์ดังกล่าว และมีสิทธิได้รับค่าทดแทนเท่านั้น  
ซึ่งหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่าข้อเสนอดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการประกาศพื้นที่อนุรักษ์ทับซ้อนพื้นที่ที่
ประชาชนครอบครอง ก็อาจรับประเด็นนั้นไปประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาเรื่องความเหมาะสมข้อดีและข้อเสียของการก าหนดระยะเวลาโต้แย้งสิทธิขั้นตอนและกระบวนการ
พิสูจน์สิทธิ เพื่อมิให้กระทบต่อกรอบระยะเวลาด าเนินการตามนโยบายของภาครัฐรวมทั้งควรจะได้วิเคราะห์ความจ าเป็น
ในการประกาศก าหนดเขตพื้นที่อนุรักษ์ โดยก าหนดเท่าท่ีจ าเป็นและเหมาะสมด้วย 

2.3 ส าหรับเขตอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพื้นที่อนุรักษ์อื่นๆ ควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
ของกฎหมายเพื่อให้สิทธิในการยื่นค าร้องและโต้แย้งคัดค้านท านองเดียวกันกับมาตรา 12 มาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ.  
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

ผลการพิจารณา/ผลการด าเนินการ ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... และ พ.ร.บ. สงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ สคก. มีบทบัญญัติที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ กสม. แล้ว 

ความเห็นของ กษ.  
กษ. ได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับผลการพิจารณาและผลการด าเนินการต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง  

ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และข้อเสนอแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใดๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ที่ ทส. ได้ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เนื่องจาก 

1. การด าเนินการตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 64/2557 ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2557 
และ ที่ 66/2557 ลงวันที่ 17 มิ.ย. 2557 ทส. ได้ด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 และบทกฎหมายทั่วไป จึงไม่เป็นการขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน 
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2. ขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงานของ ทส. ได้เปิดโอกาสผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน เข้ามีส่วนร่วมได้อยู่แล้ว 
นอกจากน้ี กษ. ยังเห็นว่าขณะนี้ได้มีการเสนอร่าง พ.ร.บ. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
พ.ศ. .... โดยอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการรับรองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน  
เข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของภาครัฐ 

3. ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ได้เสนอให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนิยาม  
ค าว่า “ป่า” ตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ให้สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพและสภาพภูมิศาสตร์ ซึ่ง ทส. 
ได้รับทราบและช้ีแจงว่าคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7) ได้มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและกรมป่าไม้ ให้ด าเนินการแก้ไข
เพิ่มเติมบทนิยามค าว่า “ป่า” โดยด่วนแล้ว ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามค าว่า “ป่า” ให้พิจารณาจากสภาพ
ความเป็นจริงจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ เช่น ส.ป.ก. 

มติ ครม. : รับทราบสรุปผลการพิจารณาและผลการด าเนินการตอ่ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ
คุม้ครองสทิธิมนุษยชนและข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลัก
สทิธิมนุษยชนของคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแจ้งให้
คณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาตทิราบตอ่ไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 50/2560 วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งใหถ้ือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
121260 
 

เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี พ .ศ. .... 
(การก าหนดหน้าทีแ่ละอ านาจในร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
ส านักนายกรัฐมนตรี) 

 

สารัตถะ : ก.พ.ร. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้
1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี 

พ.ศ. .... ซึง่มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหน้าท่ีและอ านาจรวมทั้งแบ่งส่วนราชการของส านักงานบริหารจัดการทรัพยากร
น้ าแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี 

2. เห็นชอบให้ยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2550 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอว่า ได้มีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2560 เรื่อง การจัดตั้ง

ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ลงวันที่ 25 ต.ค. พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้จัดโครงสร้างองค์กร 
เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้เป็นไปอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านเศรษฐกิจและด้านทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในภาวะที่ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งในบางครั้ งและปัญหา
อุทกภัยในบางฤดู 

2. โดยที่ข้อ 4 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าวได้ก าหนดให้ส านักงาน ก .พ.ร.  
ส านักงาน ก.พ. ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติและส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องร่วมกับพิจารณา 
เพื่อโอนหน่วยงานในระดับต่ ากว่ากรมจากส่วนราชการต่างๆ ไปเป็นของส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
และก าหนดหรือปรับปรุงต าแหน่งข้าราชการ ตลอดจนจัดสรรอัตราก าลังให้ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ
ให้เหมาะสมตามความจ าเป็นแก่ภารกิจ ดังนั้น ส านักงาน ก.พ.ร. จึงได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
การก าหนดหน้าที่ และอ านาจในร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ก.พ.ร./กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าทั้งระบบ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์อ านวยการน้ า
แห่งชาติ ประกอบด้วยกลุ่มกฎหมาย กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหารศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ส านักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
มีภารกิจเกี่ยวกับการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ แผนงาน โครงการงบประมาณบริหารจัดการ การติดตาม 
และประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เพื่อประโยชน์ในการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
ทั้งระบบ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์อ านวยการน้ าแห่งชาติ ประกอบด้วยกลุ่มกฎหมาย กลุ่มตรวจสอบภายใน  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และแบ่งส่วนราชการ ดังนี้ ส านักงานเลขานุการกรม  
ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ กองบริหารจัดการลุ่มน้ า  
กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ และศูนย์อ านวยการน้ าแห่งชาติ 

3. นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ.ร. ได้หารือร่วมกับส านักงาน ก.พ. เกี่ยวกับการตัดโอนภารกิจและข้าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า จากกรมทรัพยากรน้ าและกรมชลประทานมาจัดตั้งส านักงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น 179 อัตรา โดยจ าแนกเป็นข้าราชการ 130 อัตรา  
พนักงานราชการ 39 อัตราและลูกจ้างประจ า 10 อัตรา กล่าวคือ 

3.1 ในส่วยของกรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตัดโอนข้าราชการตาม
ภารกิจ 87 อัตรา พนักงานราชการ 39 อัตราและลูกจ้างประจ า 10 อัตรา ซึ่งกรมทรัพยากรน้ าได้จัดสรรข้าราชการ
มาให้ในเบื้องต้น 31 อัตรา ยังคงเหลือท่ีต้องตัดโอนข้าราชการมาเพิ่มเติมอีก 56 อัตรา พนักงานราชการ 39 อัตรา และ
ลูกจ้างประจ า 10 อัตรา 

3.2 ในส่วนของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตัดโอนข้าราชการตามภารกิจให้จ านวน 
43 อัตรา ครบถ้วยแล้ว 

4. ในการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐนั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2550 เห็นชอบการชักซ้อมความ
เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐว่า กรณีการขอจัดตั้งส่วนราชการระดับกรม ให้กระทรวงด าเนินการขอ
จัดตั้งส่วนราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม หรือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
ทั้งนี้ ให้น าเรื่องการขอจัดตั้งส่วนราชการเสนอคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของ กระทรวง และ ก .พ.ร. 
พิจารณาก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรี แต่โดยที่การด าเนินการในเรื่อง น้ีเป็นกรณีเร่งด่วนเพ่ือให้การบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้ าเป็นไปอย่างบูรณาการตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2560ฯ ส านักงาน 
ก.พ.ร. จึงขอด าเนินการ เรื่องดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษ โดยขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2560 ดังกล่าว 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาต ิ 
ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... และให้สง่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องดว่น โดยให้รับความเห็น
ของส านักงบประมาณไปประกอบการพิจารณาดว้ย แลว้ด าเนินการตอ่ไปได ้

2. เห็นชอบให้ยกเว้นมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่24 กรกฎาคม 2550 เรื่อง การวักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
ขัน้ตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ ตามทีส่ านักงาน ก.พ.ร. เสนอ 
 


