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แนวนโยบาย

ดานทีด่ นิ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม
มาตรา ๘๕ รัฐตองดำเนินการตามแนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
(๑) กำหนดหลักเกณฑการใชที่ดินใหครอบคลุมทั่วประเทศ โดยใหคำนึงถึงความ
สอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนน้ำ วิถีชีวิตของ
ชุมชนทองถิ่น และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ
และกำหนดมาตรฐานการใชที่ดินอยางยั่งยืน โดยตองใหประชาชนในพื้นที่
ทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากหลักเกณฑการใชทดี่ นิ นัน้ มีสว นรวมในการตัดสินใจดวย
(๒) กระจายการถือครองทีด่ นิ อยางเปนธรรมและดำเนินการใหเกษตรกรมีกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอยางทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดิน
หรือวิธีอื่น รวมทั้งจัดหาแหลงน้ำเพื่อใหเกษตรกรมีน้ำใชอยางพอเพียงและ
เหมาะสมแกการเกษตร
(๓) จัดใหมกี ารวางผังเมือง พัฒนา และดำเนินการตามผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพื่อประโยชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ยั่งยืน
(๔) จัดใหมีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติอื่นอยาง
เป น ระบบและเกิ ด ประโยชน ต อ ส ว นรวม ทั้ ง ต อ งให ป ระชาชนมี ส ว นร ว ม
ในการสงวน บำรุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล
(๕) สงเสริม บำรุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย
สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนทองถิ่น
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีสวนรวมในการกำหนดแนวทางการ
ดำเนินงาน
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รัฐบาลไดใหความสำคัญกับการบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมปาไม แหลงน้ำ ชายฝง
ทรัพยากรการเกษตร และการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม โดยมุงใหมีการใชประโยชนทรัพยากรอยาง
ยั่งยืน สอดคลองกับศักยภาพของระบบนิเวศ คำนึงถึงวิถีชีวิตของชุมชน รวมทั้ง หาทางแกไขปญหา
ความขัดแยง และความไมเปนธรรมในการเขาถึงและการใชประโยชนทรัพยากร รวมทั้งการบริหาร
จั ด การเพื่ อ ป อ งกั น แก ไขป ญ หาผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มที่ ส ง ผลต อ ระบบนิ เวศและชุ ม ชนท อ งถิ่ น
โดยดำเนินการในเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

๑. กำหนดหลักเกณฑการใชที่ดินใหครอบคลุมทั่วประเทศ โดยใหคำนึงถึงความ
สอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ทัง้ ผืนดิน ผืนน้ำ วิถชี วี ติ ของชุมชนทองถิน่
และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ

๑.๑ การเรงรัดจัดทำแนวเขตการใชประโยชนที่ดิน โดยภาครัฐไดใหความสำคัญกับการ
ดำเนินการจัดแบงประเภทที่ดินระหวางที่ดินของรัฐและเอกชนใหชัดเจนเพื่อแกไขปญหาขอพิพาท
ระหวางราษฎรและหนวยงานภาครัฐ และปองกันปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยดำเนินการจัดทำ
ฐานขอมูลแนวเขตที่ดินของรัฐประเภทตาง ๆ ที่สอดคลองกับประกาศของกฎหมายและขอเท็จจริง
ที่เกิดขึ้นในอดีตจากฐานขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศกอนและหลังการประกาศกฎหมายแตละ
ฉบับจัดทำฐานขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศป พ.ศ. ตาง ๆ ซึ่งจะทำใหประเทศไทยมีคลังขอมูล
แผนที่ภาพถายทางอากาศสำหรับใชในการพิสูจนสิทธิในที่ดินและตรวจสอบการบุกรุกที่ดินของรัฐ
รวมทั้งศึกษาออกแบบจัดทำฐานขอมูลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร แกไขปญหาการบุกรุก
ทำลายทรั พ ยากรป า ไม ข องประเทศ รวมทั้ ง ให ค วามสำคั ญ กั บ การรั ก ษาฐานทรั พ ยากรและ
ความสมดุลของระบบนิเวศเพื่อรักษาสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน การสราง
สภาพแวดลอมที่ดี การเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการอยูรวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสันติและเกื้อกูล นำไปสูการมีสุขภาวะที่ดีและเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
๑.๒ การจัดตั้งธนาคารที่ดิน รัฐบาลไดเรงยกรางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหาร
จัดการธนาคารทีด่ นิ (องคการมหาชน) พ.ศ...ซึง่ ผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว เพือ่ เตรียมการ
สำหรั บ การดำเนิ น งานธนาคารที่ ดิ น โดยรั ฐ บาลได จั ด สรรงบประมาณเบื้ อ งต น เป น กองทุ น
ธนาคารที่ดิน จำนวน ๑๖๗ ลานบาท เพื่อนำเงินไปจัดซื้อที่ดินมาจัดสรรใหแกเกษตรกรไรที่ทำกิน
คนทีไ่ มมที ดี่ นิ ทำกิน โดยในระยะยาวจะกำหนดใหมกี ารหักเงินรอยละ ๒ จากภาษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสราง
เพื่อนำมาเขากองทุนธนาคารที่ดินตอไป
๑.๓ การจัดรูปทีด่ นิ ไดคำนึงถึงความสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ทัง้ ผืนดิน
ผื น น้ ำ วิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชนท อ งถิ่ น และการดู แ ลรั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
อยางมีสว นรวม โดยจัดทำโครงการสำรวจจัดรูปทีด่ นิ สำรวจแปลงกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ สำรวจปกหลักเขตพืน้ ที่
จัดรูปที่ดิน จำนวน ๑๗ แหง เนื้อที่ ๑๗๗,๐๙๐ ไร และออกแบบจัดรูปที่ดิน จำนวน ๑๔ แหง เนื้อที่
๙๒,๘๕๐ ไร
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๑.๔ การกำหนดมาตรฐานการใช ที่ ดิ น อย า งยั่ ง ยื น โดยใหประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับ
ผลกระทบจากหลั ก เกณฑ ก ารใช ที่ ดิ น นั้ น มี ส ว นร ว มในการตั ด สิ น ใจ โดยการกำหนดเขตการใช
ประโยชนอยางเหมาะสม ดำเนินการกำหนดเขตการใชที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิตพืชเศรษฐกิจ
ในพืน้ ทีท่ ำการเกษตรโดยการจัดทำเขตการใชทดี่ นิ ตามความเหมาะสมของดินกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
แลวเสร็จ ๕ ชนิด ไดแก ขาวนาปรัง กาแฟ ทุเรียน ลำไย และยางพารา และอยูระหวางดำเนินการ
๕ ชนิด ไดแก มังคุด ถั่วเหลืองฤดูแลง สับปะรดโรงงาน เงาะ และมะพราว
๑.๕ การจัดสรรพื้นที่ทำการเกษตรเพื่ อ รองรั บ วิ ก ฤตอาหารและพลั ง งาน ไดมีการ
พิ จ ารณานำที่ ร าชพั ส ดุ ที่ ส ามารถนำมาใช ป ระโยชน ไ ด จั ด สรรให แ ก เ กษตรกรเช า ทำการเกษตร
โดยรัฐบาลมอบหมายใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของดำเนินการตรวจสอบทีร่ าชพัสดุทสี่ ว นราชการครอบครอง
ไวเกินความจำเปนและไมไดใชประโยชน นำมาจัดสรรใหเกษตรกรเชาทำการเกษตรในอัตราคาเชา
ทีเ่ หมาะสม เพือ่ รองรับสถานการณวกิ ฤตอาหารและพลังงาน ในป ๒๕๕๒-๒๕๕๓ ทัง้ นีไ้ ดดำเนินการแลว
จำนวน ๑๘๕,๒๓๑ ไร โดยในป ๒๕๕๔ ไดตั้งเปาหมายในการดำเนินการจำนวน ๕๖,๐๐๐ ไร
ในพื้นที่ทั่วประเทศ
๑.๖ โครงการผลิตขาวหอมมะลิมาตรฐานในพื้นที่ทุงกุลารองไห ระยะที่ ๒ (ป ๒๕๕๒๒๕๕๖) เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการผลิตใหเหมาะสมตอการผลิตขาวหอมมะลิ ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต และการตลาดในขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห รวมทั้งเพื่อเพิ่มรายไดใหแก
เกษตรกร ซึง่ มีเปาหมายดำเนินการในพืน้ ทีท่ งุ กุลารองไห ๑.๒๗ ลานไร เกษตรกร ๘๗,๔๐๐ ครัวเรือน
และเพิ่มผลผลิตขาวหอมมะลิจาก ๒๕๐ กิโลกรัมตอไรเปน ๔๗๐ กิโลกรัมตอไร โดยป ๒๕๕๓
การกอสรางระบบพัฒนาที่ดินเขตพื้นที่ทุงกุลารองไห ๑๓,๐๐๐ ไร และบำรุงรักษาระบบอนุรักษดิน
และน้ำ ๓๓,๑๐๐ ไร รวมทั้งมีการกอสรางระบบเก็บกักน้ำ ระบบผันน้ำ สถานีสูบน้ำดวยไฟฟา
พรอมระบบสงน้ำ สงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี ๕๓ ศูนย ตรวจประเมินแปลงปลูกขาว
เพื่อออกใบรับรองแปลง ๗,๑๗๖ แปลง สงเสริมสหกรณในพื้นที่โครงการใหมีความรูความเขาใจ
เรือ่ งคลัสเตอรและไดรว มกันจัดตัง้ “คลัสเตอรกลุม ขาวหอมมะลิทงุ กุลารองไห” มีสมาชิก ๒๐ สหกรณ
สามารถรวบรวมขาวเปลือกได ๑๐๕,๙๓๖.๙๑ ตัน มูลคา ๑,๓๐๓.๐๓ ลานบาท แปรรูปขาวเปลือก
๑๑,๙๐๙.๔๒ ตัน มูลคา ๑๙๐.๕๔ ลานบาท
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๒. กระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม

๒.๑ การกระจายการถื อ ครองที่ ดิ น อย า งเป น ธรรม โดยดำเนิ น การให เ กษตรกร
มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอยางทั่วถึง อาทิ ๑) ออกหนังสืออนุญาตให
เขาทำประโยชนในทีด่ นิ (กสน.๓) ใหแกสมาชิกนิคมสหกรณ จำนวน ๑,๓๑๖ ราย พืน้ ที่ ๑๖,๓๗๒ ไร
๒) ออกหนังสือแสดงการทำประโยชน (กสน.๕) ใหแกสมาชิกนิคมสหกรณ จำนวน ๓,๖๖๔ ราย
พื้นที่ ๕๒,๘๒๖ ไร และ ๓) จัดใหเกษตรกรเขาทำประโยชนในที่ดินทำกิน มอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.
๔-๐๑ แกเกษตรกร ซึ่งแบงออกเปน ๒ สวน คือ ที่ดินรัฐ แยกเปนที่ดินทำกิน จำนวน ๙๔,๑๗๕ ราย
พื้นที่ ๑,๒๒๕,๙๕๕ ไร และที่ดินชุมชน จำนวน ๗๙,๙๑๗ ราย พื้นที่ ๔๙,๖๕๘ ไร ๑,๔๓๙ ชุมชน
ที่ดินเอกชน ๔๔๗ ราย พื้นที่ ๒,๒๙๖ ไร
๒.๒ การประสานและดำเนินการแกไขปญหาขอขัดแยงเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ เพื่อใหได
ขอยุติหรือคลี่คลายขอขัดแยงตามมาตรการของคณะกรรมการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
โดยดำเนินการประสานและแกไขปญหาขัดแยงเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ ๑๓๙ เรื่อง จัดทำแผนที่และ
อาน แปล ตีความภาพถายทางอากาศ เพื่อประกอบการพิสูจนสิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคล
ในเขตที่ดินของรัฐ ๒๑๓ ระวาง คิดเปนเนื้อที่ ๕๓๒,๕๐๐ ไร ราษฎรที่ไดรับการตรวจสอบเพื่อ
รับรองสิทธิทำกินในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ จำนวน ๓๖,๕๐๐ ราย
๒.๓ อนุรักษ ฟนฟู ปรับปรุงคุณภาพดิน โดยพัฒนาฟนฟูพื้นที่ดิน ดินกรด และดินเค็ม
การแกไขปญหาดินเปรี้ยว โดยสงเสริมการใชปูนมารลเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชในพื้นที่ดินเปรี้ยว การ
ปรับปรุงพื้นที่ดินกรดในพื้นที่ไมผลโดยการสงเสริมการใชโดโลไมท และการฟนฟูพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม
โดยเพิ่มผลผลิตขาวในพื้นที่ดินเค็มนอยและปานกลาง ปลูกไมยืนตนเพื่อปองกันการแพรกระจาย
ของดินเค็ม และจัดระบบการใชน้ำเพื่อลดน้ำใตดินบนพื้นที่รับน้ำ จำนวน ๑๔๙,๕๘๐ ไร บริหาร
จัดการน้ำใตดินและน้ำบาดาลเพื่อปองกันการซึมผานของน้ำเค็มจากใตดิน สำรวจธรณีฟสิกสโดยวิธี
วัดคาความตานทานไฟฟาเพื่อวางแผนเจาะบอบาดาลในพื้นที่ดินเค็ม การทำบอบำบัดและกักเก็บ
น้ำเค็ม สำรวจพื้นที่ดินเค็มและปรับปรุงคุณภาพดิน รวมทั้งทดลองการปรับสภาพดินเค็มดวยแร
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ฟนฟูปาไม จำนวน ๙๙,๒๓๔ ไร ปองกันและดูแลรักษาพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
จำนวน ๖๗.๗ ลานไร ปองกันและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝงใหมี
ความสมบูรณ (ปาชายเลน ปะการัง หญาทะเล) จำนวน ๑.๖๔ ลานไร

เบนทอไนต ดินนาหวา และแกลบ ในแปลงนาขาวสาธิต ซึง่ ผลผลิตของขาวอยูใ นเกณฑทดี่ ี นอกจากนัน้
มีการดำเนินการพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ ไดแก ลุมน้ำทะเลสาบสงขลา การฟนฟูพื้นที่ที่ผานการ
เลี้ยงกุงกุลาดำ และการฟนฟูลุมน้ำแมตาว ดำเนินการไดรวม ๓๑,๖๕๙ ไร
๒.๔ ฟนฟูและปองกันการชะลางพังทลายของดินและการอนุรักษดินและน้ำ โดยการ
รณรงคและสงเสริมการปลูกหญาแฝก จัดระบบอนุรักษดินและน้ำบนพื้นที่สูง จำนวน ๙๓๔,๓๔๒ ไร
พัฒนาแหลงน้ำเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนจากแหลงน้ำและรักษา
ความชุมชื้นในดิน จำนวน ๓๑๕ แหง
๒.๕ การลดการใชสารเคมีทางการเกษตร โดยสงเสริมเกษตรอินทรียและการใชสาร
อินทรีย ทางการเกษตร การจัดตั้งกลุมเกษตรกรเครือขายผูใชสารอินทรียในการเกษตร จัดตั้งเกษตร
อินทรียในโรงเรียนและยุวหมอดิน พัฒนาและรับรองมาตรฐานปจจัยการผลิต (Q) และสนับสนุน
โครงการวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและเกษตรอินทรีย ครอบคลุมพื้นที่ ๑๓,๐๐๒,๐๒๗ ไร
๒.๖ การแกไขปญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรปาไม โดยแตงตั้งคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการตัดไมทำลายปาแหงชาติ (คปป.) เพื่อเรงรัดดำเนินการแกไขปญหาการบุกรุก
ทำลายทรัพยากรปาไมของประเทศ ทำการฟนฟูปาไม โดยสงเสริมการปลูกปาประเภทตาง ๆ ฟนฟู
ปาไม จำนวน ๙๙,๒๓๔ ไร ปองกันและดูแลรักษาพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ จำนวน ๖๗.๗ ลานไร
ปองกันและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝงใหมีความสมบูรณ (ปาชายเลน ปะการัง หญาทะเล)
จำนวน ๑.๖๔ ลานไร
๒.๗ การพัฒนาทรัพยากรชีวภาพและจัดทำฐานขอมูลทรัพยากรชีวภาพระดับทองถิ่น
สำรวจจัดเก็บขอมูลทรัพยากรชีวภาพโดยนำเขาระบบฐานขอมูลทรัพยากรชีวภาพรวม ๓๕ ชุมชน
จำนวนชนิดพรรณไมในระบบ ๑๕๕ ชนิด สามารถรวบรวมพรรณไมหายากไดเพิ่มขึ้นอีก จำนวน
๑๒๕ ชนิด เพื่อนำมาพัฒนาและใชประโยชน จัดทำระบบฐานขอมูลจำนวน ๕ ฐานขอมูล พื้นที่
ปาอนุรักษ (ตนน้ำ, สัตวปา, ระบบนิเวศ, พันธุพืช, จุลินทรีย) วิจัยและพัฒนาการเพาะขยายพันธุ
สัตวปาในกรงเลี้ยง สามารถดำเนินการอนุรักษสัตวปา จำนวน ๓๔ ชนิด ขยายพันธุสัตวปา จำนวน
๗,๙๙๕ ตัว ดำเนินงานอนุรักษและใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพดานปศุสัตว
โดยการรวบรวมขอมูล ประสานการนำเสนอ (ราง) พระราชบัญญัตสิ ง เสริมและอนุรกั ษพนั ธุส ตั วพนื้ เมือง
พ.ศ. .... เปนแนวทางในการกำกับดูแลและเพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
๒.๘ การจัดตั้งพุทธอุทยาน รัฐบาลมีนโยบายใหสำนักสงฆที่ตั้งอยูในปา พัฒนาเปนแหลง
ศึกษาเรียนรูศาสนาควบคูกับการรักษาปาและฟนฟูธรรมชาติ โดยใชแนวคิด “พุทธอุทยาน” ทั้งนี้
ทีผ่ า นมาไดมสี ำนักสงฆทเี่ ขารวมโครงการแลว ๖,๐๐๐ กวาแหง นอกจากนีเ้ มือ่ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓
ที่ผานมา ไดมีการจัดตั้งมูลนิธิพุทธอุทยานโลก เพื่อดำเนินการจัดตั้งโครงการพุทธอุทยานโลก
รวมกับกรมปาไม ซึ่งทั้ง ๒ หนวยงานไดลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการจัดตั้ง
พุทธอุทยานโลกในเขตปาสงวนแหงชาติปา น้ำตกเขาอีโต ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
เนื้อที่ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ไร
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336
แนวนโยบาย
ดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

กอสรางแหลงน้ำและระบบสงน้ำในเขตชลประทานเพื่อบรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชน โดยกอสรางแหลงน้ำและระบบสงน้ำในเขตชลประทาน จำนวน
๖๖๕ แหง ทำใหมีพื้นที่รับประโยชนเพิ่มขึ้น ๒๔๗,๑๔๕ ไร

๓. จั ด ให มี แ ผนการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ ำ และทรั พ ยากรธรรมชาติ อื่ น
อยางเปนระบบและเกิดประโยชนตอสวนรวม

๓.๑ การจัดหาแหลงน้ำเพื่อใหเกษตรกรมีน้ำใชอยาง
พอเพียง จัดหาแหลงน้ำเพื่อใหเกษตรกรมีนำ้ ใชอยางพอเพียงและ
เหมาะสมแกการเกษตร โดยกอสรางโครงการชลประทานขนาด
ใหญ ๓ โครงการ ไดแก โครงการประแสร โครงการเขื่อนแคว
นอยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการกิ่วคอหมา และ
ก อ สร า งโครงการชลประทานขนาดกลาง ๖ โครงการ ได แ ก
โครงการแมทะลบหลวง โครงการพัฒนาชุมชนแมวาง โครงการ
ระบบส ง น้ ำ ห ว ยสั ง เคี ย บ โครงการประตู ร ะบายน้ ำ ห ว ยแคน
โครงการหวยใหญ (วังแขม) และโครงการอางเก็บน้ำหวยทาเคย
ซึ่งจะเพิ่มพื้นที่ชลประทานไดทั้งสิ้น ๙๕,๑๖๑ ไร
๓.๒ กอสรางแหลงน้ำและระบบสงน้ำในเขตชลประทานเพื่อบรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชน โดยกอสรางแหลงน้ำและระบบสงน้ำในเขตชลประทาน จำนวน ๖๖๕ แหง ทำใหมี
พื้นที่รับประโยชนเพิ่มขึ้น ๒๔๗,๑๔๕ ไร ดำเนินการเจาะบอบาดาล จำนวน ๖๐ บอ กอสรางระบบ
ประปาบาดาล ๑๗ แหง ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล ๗ แหง ปรับปรุงระบบประปาบาดาลและ
ระบบประปาอื่น ๒๒ แหง ใน ๗๖ พื้นที่ กอสรางแหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน ขนาด
๑,๒๖๐ ลูกบาศกเมตร จำนวน ๑๙,๐๐๖ บอ
๓.๓ จัดหาน้ำสะอาดใหกับหมูบานภัยแลงทั่วประเทศ จำนวน ๖๗๓ หมูบาน เพื่อให
ประชาชนมีน้ำสะอาดและคุณภาพดีใชในการอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอและทั่วถึง โดยในป ๒๕๕๔
มีเปาหมายดำเนินการตอเนื่อง จำนวน ๙๒๒ หมูบาน กอสรางระบบประปาบาดาลในโรงเรียนที่
ประสบปญหาขาดแคลนแหลงน้ำอยางรุนแรง เพื่อใหไดน้ำที่มีคุณภาพผานระบบการกรองเบื้องตน
ใชอยางทั่วถึงในทุกกิจกรรมทั้งโรงเรียน จำนวน ๗๑๖ แหง โดยในป ๒๕๕๔ ไดเปาหมายดำเนินการ
ตอเนื่อง จำนวน ๓๗๒ แหง
๓.๔ บริหารจัดการพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทาน (Cropping Intensity) จำนวน
๓๒.๐๑ ลานไร แบงเปนฤดูแลง จำนวน ๑๔.๐๖ ลานไร ประกอบดวยขาวนาปรัง ๙.๕๕ ลานไร
พืชไร-พืชผัก ๐.๖๔ ลานไร บอปลา-บอกุง ๐.๘ ลานไร ไมผล-ไมยืนตน ๑.๙๐ ลานไร ออย ๐.๙๓
ลานไร และอื่น ๆ ๐.๒๔ ลานไร ฤดูฝน จำนวน ๑๘.๘๐ ลานไร ประกอบดวยขาวนาป ๑๔.๕๐
ลานไร พืชไร-พืชผัก ๐.๒๙ ลานไร บอปลา-บอกุง ๐.๘๓ ลานไร ไมผล-ไมยืนตน ๑.๙๘ ลานไร ออย
๐.๙๖ ลานไร และอื่น ๆ ๐.๒๔ ลานไร จัดตั้งกลุมผูใชน้ำชลประทานเพิ่มขึ้น จำนวน ๑,๖๕๑ กลุม
ครอบคลุมพื้นที่ ๖๕๙,๔๙๖ ไร รวมจัดตั้งกลุมผูใชน้ำชลประทานสะสม จำนวน ๔๔,๖๙๙ กลุม
ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน ๑๓,๖๗๐,๒๐๖ ไร คิดเปนรอยละ ๕๖.๕๖ ของพื้นที่ชลประทานทั้งหมด
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๑๒.๐๐

๑๑.๕๐

พ.ศ. ๒๕๕๐

พ.ศ. ๒๕๕๑

พ.ศ. ๒๕๕๒

พ.ศ. ๒๕๕๓

ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ

๓.๕ จัดทำแผนการบริหารจัดการและพัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการ ๒๕ ลุมน้ำหลัก
ภายใตโครงการ “น้ำถึงไรนา ประปาถึงทุกบาน” โดยไดมีการออกแบบสอบถามไปยังประชาชน
ผูใชน้ำทั่วประเทศ ซึ่ง ๙๐ กวาเปอรเซ็นเห็นดวยที่จะใหดำเนินโครงการ ซึ่งถือวาทุกภาคสวนไดมี
ส ว นร ว มในการจั ด ทำกรอบแผนงานในการบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุมน้ำของตนเอง โดยสามารถใชเปนแนวทางในการอนุรักษ ฟนฟู จัดหา และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุมน้ำไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้ง
สอดคลองกับสถานการณและประเด็นปญหาในแตละพื้นที่ โดยการบูรณาการจัดทำรวมกับทองถิ่น
หน ว ยงานราชการที่ เ กี่ ย วข อ งในพื้ น ที่ แ ละองค ก รเอกชน ซึ่ ง ขณะนี้ อ ยู ร ะหว า งขั้ น ตอนการขอ
งบประมาณเพื่อศึกษาและออกแบบโครงการใหชุมชนทุกระดับมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ำ
ควบคูไ ปกับการใชมาตรการตาง ๆ ใหครอบคลุมพืน้ ทีแ่ หลงน้ำทีไ่ ดรบั การจัดการและฟน ฟู ๘.๘ ลานไร
๓.๖ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรประมงใหอุดมสมบูรณ โดยการประชาสัมพันธสราง
จิตสำนึกใหเกษตรกรและประชาชนในการดูแลทรัพยากรทองถิ่นและไดตระหนักถึงคุณคาของ
ทรัพยากรประมง พรอมทั้งสนับสนุนใหองคกรชุมชนทุกระดับมีสวนรวมในการบริหารจัดการเพื่อลด
ปญหาขอขัดแยงของชาวประมงและยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูของเกษตรกรใหดีขึ้น ๑,๖๓๓
ครั้ง การตรวจติดตามและควบคุมการทำประมง จำนวน ๒,๐๗๗ ครั้ง ออกใบอนุญาตทำการประมง
๒๘,๒๓๕ ฉบับ ออกมาตรการจัดการทรัพยากรประมง ๘ เรื่อง และดำเนินงานดานกฎหมายทำการ
ประมง ๕๗๘ เรื่อง
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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๓.๗ ดำเนินการพัฒนาฟารมทะเลโดยชุมชน ๔๑ เขต โดยการปลอยพันธุสัตวน้ำในพื้นที่
ฟารมทะเล ๘๔.๑๓ ลานตัว และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนดานการประมง ๔๘๔ ราย
พัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ๑ ศูนย ศึกษาวิถีชีวิตของ
สัตวน้ำที่เสี่ยงตอการสูญพันธุ ๒ เรื่อง เพาะขยายพันธุสัตวน้ำที่เสี่ยงตอการสูญพันธุ ๑.๘๒ ลานตัว
บริหารจัดการพื้นที่และควบคุมเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ๑๔ ครั้ง เพาะเลี้ยงกุงกุลาดำและ
สัตวนำ้ อืน่ ๆ ใหยงั่ ยืนในพืน้ ทีน่ ากุง ราง โดยการศึกษาความเหมาะสม
ของชนิดสัตวน้ำที่จะนำมาเลี้ยงในนากุงราง ทดลองเลี้ยงปลา
ที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของพื้นที่ ๓ ชนิด
๓.๘ ฟ น ฟู ท รั พ ยากรประมงในแหล ง น้ ำ ธรรมชาติ
โดยศึ ก ษาและพั ฒ นาเทคโนโลยี ด า นการผลิ ต พั น ธุ สัตวน้ำใหมี
คุณภาพ ควบคูกับการเพิ่มผลผลิตสัตวน้ำ โดยการผลิตพันธุสัตว
น้ำเพือ่ ปลอยลงในแหลงน้ำธรรมชาติ จำนวนทัง้ สิน้ ๒,๐๖๐ ลานตัว
จำแนกเป น พั น ธุ สั ต ว น้ ำ จื ด ๑,๔๗๖.๕๒ ล า นตั ว พั น ธุ สั ต ว
น้ ำ จื ด (ปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ) ๕๐.๗๕ ล า นตั ว พั น ธุ สั ต ว น้ ำ ชายฝ ง
๕๓๒.๗๓ ลานตัว รวมทั้งจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเล ๒๐ แหง

๔. สงเสริม บำรุงรักษา และคุม ครองคุณภาพสิง่ แวดลอมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตลอดจนควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และ
คุณภาพชีวติ ของประชาชน

๔.๑ การแกไขปญหามลพิษและเสริมสรางคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดระยอง โดย
ดำเนินการสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ
ในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ (ฉบับทบทวน) โดยมีมติเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มี ๗ แผนงาน ไดแก ๑) แผนงาน
บำบัดและฟนฟู ๒) แผนงานเฝาระวังและปองกัน ๓) แผนงานสรางจิตสำนึกและความตระหนัก
๔) แผนงานศึกษาเชิงปฏิบตั กิ าร ๕) แผนงานบังคับใชกฎหมาย ๖) แผนงานรองรับเหตุฉกุ เฉินและเตือนภัย
สารพิษ และ ๗) แผนงานติดตามและประเมินผล รวมทั้งไดกำหนดมาตรการเพื่อแกไขปญหามลพิษ
ในเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุดจังหวัดระยอง ไดแก (๑) ปญหาการปนเปอนสารอินทรียระเหยงาย
(VOCs) ในบรรยากาศ (๒) ฟนฟูตะกอนดินสีดำบริเวณปากคลองชากหมาก อาวประดู (๓) ปญหา
การปนเปอนโลหะหนักและสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) ในดินและน้ำใตดิน (๔) ตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอมและประเมินปญหามลพิษที่สงผลกระทบตออางเก็บน้ำหนองปลาไหลและ
อางเก็บน้ำดอกกราย และ (๕) ติดตามตรวจสอบสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหมีการจัดตั้ง
เครือขายอาสาสมัครผูพิทักษสิ่งแวดลอมระยองเพื่อตรวจสอบและเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม
ในพื้นที่จังหวัดระยอง ปจจุบันมีสมาชิกจำนวน ๗๖๗ คน นอกจากนั้น รัฐบาลยังไดติดตามคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่จังหวัดระยองและพื้นที่ใกลเคียง ซึ่งพบวาคุณภาพน้ำใตดินโดยรวมในสวนของ
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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โลหะหนักมีแนวโนมการปนเปอนลดลง สารอินทรียระเหยงาย (VOCs) มีแนวโนมคงตัว คุณภาพน้ำ
ทะเลโดยรวมยังมีคุณภาพดี และคุณภาพน้ำผิวดินมีแนวโนมเสื่อมโทรมลง กาซไนโตรเจนออกไซด
(NO2) และกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) มีปริมาณอยูใ นมาตรฐาน และ VOCs ในบรรยากาศมีแนวโนม
ลดลง
๔.๒ ป อ งกั น และแก ไขป ญ หามลพิ ษ จากหมอกควั น และไฟป า โดยดำเนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาป ๒๕๕๓ ทำการติดตามและรายงานขอมูลปริมาณ
ฝุนละอองขนาดไมเกิน ๑๐ ไมครอน แจงเตือนหนวยงานในพื้นที่เตรียมพรอมเฝาระวัง ติดตาม และ
ควบคุมการเผาในที่โลงอยางเครงครัด แจงเตือนภัยหมอกควันไปยังสวนราชการทองถิ่นเพื่อดำเนิน
มาตรการควบคุมไฟที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ไดแก จัดใหมีศูนยปฏิบัติการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา
ระดับจังหวัด จัดชุดปฏิบัติการดับไฟระดับพื้นที่ ดำเนินมาตรการลางถนน ฉีดน้ำเพิ่มความชื้นใน
อากาศเพือ่ ลดฝุน ในเขตเมือง ขอความรวมมือจากประชาชนงดเผาขยะ เศษวัสดุการเกษตร กิง่ ไมใบหญา
ประชาสัมพันธชี้แจงทำความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณที่เกิดขึ้นและวิธีการปองกันตนเองที่ถูกตอง
ตลอดจนจัดเตรียมอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล เชน หนากากปองกันฝุน เพื่อแจกจายใหประชาชน
กรณี จ ำเป น และแจ ง เตื อ นภั ย หมอกควั น ให ป ระชาชนทราบผ า นเว็ บ ไซต ก รมควบคุ ม มลพิ ษ
สือ่ ประชาสัมพันธ หรือจัดแถลงขาวเพือ่ เผยแพรขอ มูลขาวสารและสถานการณหมอกควันใหประชาชน
ทราบ การจัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธเชิงรุกและการเผยแพรขอมูลขาวสาร “งดเผา บรรเทา
โลกรอน” ภายใตโครงการเหลือง-ฟา มหามงคลเทิดพระเกียรติจากวันแมถึงวันพอ จัดทำขอตกลง
ความรวมมือในการปองกันและแกไขปญหาการเผาในที่โลงและมลพิษหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ
ระหวางหนวยงาน ไดแก สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล อ ม ในการดำเนิ น มาตรการติ ด ตามเฝ า ระวั ง แจ ง เตื อ นสถานการณ ห มอกควั น
การควบคุมการเผาในพืน้ ทีเ่ กษตร การเผาในชุมชนและควบคุมไฟปา รวมทัง้ สรางความรวมมือในระดับ
อนุภูมิภาคในการแกปญหาหมอกควันขามแดน โดยจัดตั้งคณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดลอม
๕ ประเทศอนุ ภู มิ ภ าคแม โขงด า นการแก ไขป ญ หามลพิ ษ หมอกควั น ข า มแดน จั ด ทำโครงการ
ความรวมมือไทย-ลาว-พมา ในการจัดสงหนวยตรวจวัดคุณภาพอากาศเขาไปตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ในลาวและพมา
๔.๓ สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยพัฒนา
โครงการกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) และคารบอนเครดิต
ปจจุบันมีโครงการที่ไดรับการรับรองวาเปนโครงการดานกลไกพัฒนาที่สะอาดแลว จำนวน ๑๒๕
โครงการ สามารถลดกาซเรือนกระจกได ๘,๐๐๓,๐๔๐ ลานตันตอป กำหนดมาตรการภาษีเพื่อ
สนับสนุนโครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกโครงการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก สำหรับกำไรสุทธิของโครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในแตละโครงการ
เฉพาะทีค่ ำนวณจากรายไดจากการจำหนายคารบอนเครดิตนอกประเทศไทย เปนเวลา ๓ รอบระยะ
เวลาบัญชีตอเนื่องกันนับแตรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean
Development Mechanism: CDM) ซึ่งจำหนายคารบอนเครดิตประเภท Certified Emission
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Reductions (CERs) ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาดของ
สหประชาชาติ (Executive Board of CDM: CDM EB) หรือนับแตรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจกออกใบรับรองการซื้อขายคารบอนเครดิต สำหรับโครงการ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจกซึง่ จำหนายคารบอนเครดิตประเภท Voluntary Emission Reductions
(VERs)

๕. ดานการมีสวนรวมกับภาคประชาชนและสิทธิชุมชน

๕.๑ จัดตั้งเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน
(เครือขาย ทสม.) ในปจจุบันมีเครือขายจำนวนทั้งสิ้น ๒๖๒ เครือขาย ๘๙ ชุมชน ในทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ เครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จำนวน ๖๓๘ คน โดยในปที่
ผานมาไดดำเนินโครงการเพื่อการอนุรักษ ฟนฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไป
แลวมากกวา ๑๕๐ โครงการ รวมทัง้ ใหความสำคัญตอสิทธิชมุ ชนในการมีสว นรวมทุกขัน้ ตอน กลาวคือ
ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของไดรับความรูเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาความขัดแยงดวยสันติวิธี
โดยเสนอประเด็นความขัดแยง ความวิตกกังวล ความตองการ
และแนวทางในการแกไขปญหา พรอมรวมกันจัดทำขอเสนอแนะ
หรือแนวทางในการแกไขปญหา ความขัดแยงอยางเปนรูปธรรม
ยิ่งไปกวานั้นทุกภาคสวนไดรวมกันดำเนินการตามขอเสนอแนะ
หรือแนวทางแกไขปญหาความขัดแยงอยางเปนรูปธรรม สราง
ความพึ ง พอใจให กั บ ทุ ก ภาคส ว นในการใช ก ระบวนการแก ไข
ปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี
๕.๒ จัดตั้งเครือขายเฝาระวังแจงเตือนธรณีพิบัติภัย
จังหวัดละ ๓๐๐ คน โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๓ ไดดำเนินการ
สำรวจธรณีวิทยาสิ่งแวดลอมเพื่อจำแนกเขตหมูบานเสี่ยงดินถลม
เพื่อรวบรวมขอมูลและจัดทำแผนที่เสี่ยงตอธรณีพิบัติภัย พรอมทั้งจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับธรณี
พิบัติภัย
๕.๓ จัดตัง้ ลูกเสืออนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม รัฐบาลไดจดั ตัง้ กองลูกเสือ
อนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มขึ้ น เพื่ อ สร า งจิ ต สำนึ ก เยาวชนด า นการอนุ รั ก ษ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มและส ง เสริ ม กระบวนการมี ส ว นร ว มของประชาชนในการ
เฝาระวังปญหาสิ่งแวดลอม ตั้งแตระดับชุมชนทองถิ่นของตนเอง และไดมีการจัดฝกอบรมลูกเสือ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จำนวน ๒๓ ครั้ง มีผูผานการอบรม ๒,๙๔๘ คน โดยใชอุทยาน
แหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปาในทองถิ่นนั้นๆ เปนคายในการจัดฝกอบรม นอกจากนี้ ยังไดให
ความสำคั ญ กั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากรโดยจั ด ฝ ก อบรมหลั ก สู ต รผู บั ง คั บ บั ญ ชาลู ก เสื อ ระดั บ ผู น ำ
ขั้นความรูชั้นสูง จำนวน ๒ รุน มีผูผานการอบรม ๗๗ คน ซึ่งชวยใหลูกเสือทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมสามารถทำงานเชิงบูรณาการไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ

๑. เนื่องจากนโยบายและมาตรการการกระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม ยังเปน
นโยบายและมาตรการใหมทจี่ ำเปนตองทำความเขาใจกับสวนราชการทีเ่ กีย่ วของใหดำเนินการเปนไป
ในทิศทางและแนวทางปฏิบัติเดียวกัน
๒. เนือ่ งจากนโยบายการออกโฉนดชุมชนเปนการเปลีย่ นแปลงหลักการการใหสทิ ธิทดี่ นิ ทำกิน
แกราษฎรในรูปแบบการรวมกรรมสิทธิ์ที่ยังไมมีระเบียบและกฎหมายรองรับ ดังนั้นควรตองมีการ
ศึกษาระเบียบและกฎหมายขึ้นมารองรับการดำเนินการดังกลาว
๓. ความไมชัดเจนของขอมูลพื้นที่ เชน แนวเขตปาสงวนแหงชาติ เขตพื้นที่สวนปา พื้นที่กัน
คืนจาก ส.ป.ก. ทำใหในบางพื้นที่เกิดความขัดแยงระหวางรัฐกับเอกชน และรัฐกับรัฐ ทำใหไม
สามารถนำมาใชประโยชนใหกับประชาชนไดอยางคุมคา
๔. การพัฒนาพื้นที่ใหมีความพรอมในการใหบริการความรูและเปนแหลงนันทนาการทาง
ดานพืช น้ำที่ใชในการดำเนินกิจการมีไมเพียงพอ ประสบปญหาภัยจากธรรมชาติ อาทิ ในฤดูแลง
ประสบปญหาไฟปา ฤดูฝนประสบปญหาน้ำทวมขัง ทำใหการพัฒนาพื้นที่เปนไปดวยความยาก
ลำบาก ทำใหงานลาชาไมเปนไปตามแผนที่กำหนด ควรจัดสรางอางเก็บน้ำเพื่อรองรับภัยแลง
น้ำขาดแคลนและจัดทำแนวเขตปองกันไฟปา เพื่อปองกันพื้นที่เสียหาย
๕. การแกไขปญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุด ควรมีการนำมติการประชุมไปปฏิบัติอยาง
เครงครัดและตอเนื่องเพื่อควบคุมและลดการระบาย VOCs ออกสูบรรยากาศ และเรงรัดใหมี
กฎหมาย ระเบียบ หรือหลักเกณฑในการควบคุม VOCs จากแหลงกำเนิดหรือกิจกรรมสำคัญ และ
กำกับดูแลอยางจริงจัง
๖. ดานการใหบริการแนะแนวอาชีพ ผูใชบริการมีความตองการใหมีการจัดกิจกรรมสาธิต
การปฏิบัติเพิ่มเติมจากหลักสูตรเดิม ใหจัดหาตลาดในการจำหนายสินคา ใหมีการสนับสนุนเงินทุน
ประกอบอาชีพ และใหเพิ่มระยะเวลาในการฝกอบรม
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