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เสนทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมของไทย1

เสนอตอ
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จัดทําโดย
ศาสตราจารย ดร.มิ่งสรรพ ขาวสอาด2

บทคัดยอ
การพัฒนาประเทศของไทยตลอดชวงระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผานมา แมจะทําใหระบบ
เศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตอยางกาวกระโดด แตในขณะเดียวกันก็กอใหเกิดปญหาความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามมาอยางเห็นไดชัด ถึงแมวาการประเมินผลการพัฒนา
ประเทศโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจะระบุวา นโยบายที่ผานมา
สามารถนําพาประเทศไปสูความเจริญรุงเรืองไดก็ตาม แตก็ยังมีขอบกพรองที่ตองมีการปรับปรุง
แกไ ขคือ เรื่อ งการกระจายรายได และป ญ หาสิ่ง แวดล อ ม ทั้งนี้ร ายงานผลการศึก ษาจากหลาย
สถาบันก็บงชี้แนวโนมไปในแนวทางเดียวกัน นอกจากนั้นแมวาคุณภาพสิ่งแวดลอมจะดีขึ้นภายหลัง
วิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 แตก็เปนผลมาจากการลดลงของศักยภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรม
และการพลังงาน ดังนั้นเมื่อเศรษฐกิจของประเทศกลับฟนตัวขึ้นมาอีกครั้ง ปญหาอันเนื่องมาจาก
การใชทรัพยากรธรรม ชาติและมลพิษในสิ่งแวดลอมจึงมีแนวโนมจะเพิ่มขึ้นตามมา

1

2

รายงานการศึกษานี้เปนสวนหนึ่งของโครงการ “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางแผนทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม” ซึ่งไดรับการสนับสนุนโดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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บทนํา

ประเด็นสําคัญอันหนึ่งในเรื่องการพัฒนาประเทศที่มักจะไดรับการวิพากษวิจารณเสมอ
คือ ความสัมพันธระหวางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ กับคุณภาพสิ่งแวดลอมซึ่งมี
ลักษณะแนวโนมสวนทางกัน อยางไรก็ตาม จากการศึกษาในระยะที่ผานมาในนานาประเทศพบวา
คุณภาพของสิ่งแวดลอมไมไดเลวลงตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเสมอไป ขอสรุปดังกลาวนีร้ จู กั
กันในชื่อ The Environmental Kuznets Curve (EKC)3 ซึ่งมีขอสมมติฐานวา ระยะแรกของการ
พัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ คุณภาพสิ่งแวดลอมจะเลวลง สวนทางกับรายได
ประชาชาติ (GDP) แตเมื่อรายไดประชาชาติเติบโตไปจนถึงระดับหนึ่งแลว (turning point)
ระดับมลพิษดังกลาวก็จะลดลง และคุณภาพสิ่งแวดลอมก็จะคอยๆดีขึ้น ทั้งนี้การศึกษา EKC
กรณีประเทศไทยโดย Panayotou (1993) พบวาตัวแปรดานสิ่งแวดลอมที่นํามาศึกษาทั้ง 4 ตัวคือ
การลดลงของพื้นที่ ปา ปริ มาณก าซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ปริมาณก าซไนโตรเจนออกไซด
(NOx) และปริมาณฝุนรวม (Suspended Particle Matter: SPM) นั้นมีความสัมพันธกับรายได
ประชาชาติเปนไปตามสมมติฐานของ EKC ดังกลาว อยางไรก็ตาม แนวคิดเรื่อง EKC นี้อาจไม
สามารถนํามาประยุกตใชกับทุกกรณีของไทยได เพราะสําหรับบางตัวแปร ดังเชนพื้นที่ปาไมนั้น
ยังคงอยูในสภาพเสื่อมโทรม แมวารายไดประชาชาติจะขามพนจุดเปลี่ยนหรือ turning point ไปแลว
แสดงให เ ห็ น ว า ยั ง มี ป จ จั ย อื่ น ๆอี ก ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพสิ่ ง แวดล อ ม เช น
การเปลี่ยนแปลงขนาดและโครงสรางประชากร การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน เปนตน
ความสัมพันธของการพัฒนากับสิ่งแวดลอมไดรับความสนใจจากหลายองคกรเปนอยางมาก
สํ า หรั บ ประเทศไทยเอง ก็ มี ห ลายหน ว ยงานที่ พ ยายามศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ดั ง กล า วด ว ย
วิธีประเมินผลการดําเนินงานดานการพัฒนาและสิ่งแวดลอม (Development and Environmental
Performance Assessment) โดยการใชตัวชี้วัด สิ่งที่นาพิจารณาศึกษาคือ หนวยงานตางๆเหลานัน้ มี
แนวทางในการเลือกตัวชี้วัดอยางไร และวิธีการที่ใชนั้นมีขอดีหรือขอบกพรองอยางไรบาง บทความนี้
เริ่มตนโดยการทบทวนผลของการพัฒนาประเทศไทย ที่ประเมินโดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห ง ชาติ ภายใต เ ป า หมายและตั ว ชี้ วั ด ต า งๆ ทั้ ง นี้ จ ะให ค วามสํ า คั ญ ต อ ผลของการพั ฒ นาต อ
สิ่งแวดลอมซึ่งมักจะรูจักกัน โดยนอกจากจะนํ าเสนอผลการประเมินของแตละองคกรแลว จะมี
การวิเคราะหวิธีการเลือกตัวชี้วัดของแตละองคกรไปพรอมๆกันดวย

3

Kuznets curve ตั้งชื่อตาม Simon Kuznets (1955) ผูตั้งสมมติฐานวาความไมเทาเทียมกันของรายไดจะเพิ่มขึ้นเมื่อเศรษฐกิจมี
การเจริญเติบโตสูงขึ้น แตเมื่อรายไดเพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่ง ความไมเทาเทียมกันของรายไดจะลดลง นักเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
ยืมแนวคิด นี้มาใชเพื่อศึ กษาความสัมพันธในลักษณะคลายกัน แตเปลี่ยนจากความไมเทาเทียมกันของรายไดเปนคุ ณภาพ
สิ่งแวดลอมแทน
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การประเมินผลการพัฒนาโดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

ภายหลังจากประเทศไทยเริ่มฟนตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจป พ.ศ.2540 รัฐบาลภายใตการนํา
ของ นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ที่เขามาบริหารประเทศในป พ.ศ. 2544 ไดนํารูปแบบการพัฒนา
แบบ ทวิวิถี (dual track) มาใช โดยเปนรูปแบบการพัฒนาที่เนนการปรับปรุงความสามารถในการ
แขงขันของผูผลิตภายในประเทศเพื่อใหทันกับกระแสโลกาภิวัตนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ในขณะเดียวกันก็มีการสงเสริมเศรษฐกิจในระดับรากหญาไปพรอมๆกันดวย
เมื่ อรัฐบาลทักษิ ณบริหารประเทศผานไปไดสองป ทางสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดมีการประเมินผลการดําเนินงานทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งไดมี
การคํานวณดัชนีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและระดับการพัฒนา โดยตีพิมพผลการประเมินออกเผย
แพร เ ป น ครั้ ง แรกในป พ.ศ. 2546 ดั ช นี ดั ง กล า วนี้ ป ระกอบไปด ว ย ระดั บ การพึ่ ง พิ ง ตนเอง
ทางเศรษฐกิจ, ภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ, การปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงสถานการณโลก,
การเจริ ญ เติ บ โตอย า งมี เ สถี ย รภาพ, และการกระจายการพั ฒ นาที่ เ สมอภาคและเป น ธรรม
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2546) สรุปที่ไดจากการประเมินดัง
กลาวคือ ประเทศไทยมีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ และมีภูมิคุมกันตอภาวะความเปลี่ยนแปลง
ของโลกเพิ่มสูงขึ้น แตสิ่งที่นาเปนหวงคือ การนําเขาสินคาที่ยังมีอยูในระดับที่สูง นอกจากนี้
การลงทุนดานการวิจัยและการพัฒนายังไมเพียงพอ (ตารางที่ 1)
ขอสังเกตเพิ่มเติมในการประเมินผลและคํานวณดัชนีครั้งนี้คือ แมวาประชากรที่ยากจนจะมี
อยู 8.17 ลานคนซึ่งนับวาต่ํากวาที่มีการประมาณการณไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 9
(พ.ศ. 2545 – 2549) คือ 12 ลานคน แตการกระจายรายไดที่ไมเปนธรรมยังคงมีอยูและอาจทํา
ให เ กิ ด ป ญ หาสั ง คมและเศรษฐกิ จ ตามมาได นอกจากนั้ น ตั ว ชี้ วั ด ด า นสิ่ ง แวดล อ มก็ ไ ม ไ ด ถู ก
นําไปใชในการคํานวณดัชนีดังกลาว
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ประเทศไทยกั บ เป า หมายการพั ฒ นาแหง สหัส วรรษของสหประชาชาติ
(UN Millennium Development Goals: MDGs)

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2543 ประเทศไทยไดรวมกับประเทศตางๆอีก 188 ประเทศทั่วโลก
ใหการรับรองปฏิญญาแหงสหัสวรรษ (Millennium Declaration) ซึ่งถือเปนพันธกิจในการพัฒนาคน
ของประชาคมโลก และเปนที่มาของเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals :
MDGs) โดยเปาหมายที่ 7 และ 8 ของการพัฒนาดังกลาวนี้มีประเด็นเกี่ยวกับการธํารงไวซึ่งความ
ยั่งยืนของสิ่งแวดลอม และเนื่องจากประเทศไทยประสบความ สําเร็จตามเปาหมายในเรื่องการขจัด
กับความยากจน ความอดอยากหิวโหย ความไมเทาเทียมกันทางเพศ โรคเอดส และมาลาเรียไดกอ น
กําหนดถึง 15 ป จึงมีความพยายามที่จะกาวไปสูเปาหมายที่สูงขึ้นไปอีก เรียกวา MDG Plus ตารางที่ 4
แสดงใหเห็นทั้งเปาหมายและดัชนีดานสิ่งแวดลอมของ MDG และ MDG Plus
แมวาประเทศไทยจะประสบความสําเร็จในเรื่องการขจัดปญหาความยากจน ความหิวโหย
และโรคเอดส แตจากรายงานการพัฒนาแหงสหัสวรรษของไทย พ.ศ. 2547 (สศช. และ UNRC 2547)
พบวา ประเด็นเรื่องความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมยังคงเปนเรื่องที่รอการปรับปรุงแกไขอยู ดังจะเห็น
ไดจากขอมูลสถิติในตารางที่ 2 ที่แสดงใหเห็นสภาวการณดังกลาวซึ่งพบวา ในบรรดาตัวชี้วัดทัง้ 6ตัว
มีเพียง 3 ตัวสุดทาย (ลําดับ 4-6) เทานั้นที่แสดงถึงภาระดานสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น สวนใน 3 ตัวแรก
มีลําดับที่ 3 ที่เปนตัวชี้วัดที่ไมมีปญหา แตก็ไมเห็นแนวโนมที่ชัดเจน ตัวชี้วัดตัวที่ 1 เปนสัดสวนพื้นที่
ในปา ถึงแมตัวเลขจะเพิ่มขึ้น แตเกิดจากการเปลี่ยนสเกลแผนที่4 เมื่อมาดูแนวโนมพื้นที่ ป พ.ศ. 2541 เทียบกับ
ป พ.ศ. 2543 จึงพบวามีแนวโนมที่เลวลง สวนตัวชี้วัดลําดับที่ 2 เปนการประกาศพื้นที่อนุรักษ แต
ก็มิไดมีการสํารวจถึงความสามารถในการปองกัน ตัวชี้วัดนี้จึงเปนตัวชี้วัดประเภทกระบวนการ
(Process) หรือตัวชี้วัดการตอบสนอง (Response) ไมใชตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ผล
นอกจากนี้ภายหลังจากที่ประเทศไทยตองเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ ธนาคารโลกก็ไดมีการ
ศึกษาผลกระทบของวิกฤตดังกลาวตอสิ่งแวดลอม ซึ่งทําใหทราบวา ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นมีความซับซอน
ทั้ งในทางบวกและลบ กล าวคื อผลในทางบวกนั้ นเกิ ดขึ้ นจากภาวะถดถอยในภาคอุ ต สาหกรรมและ
การลดลงของระดับการบริโภค ทําใหมลพิษในอากาศ มลพิษทางน้ําและการทิ้งขยะลดลงแตผล
ในทางลบนั้นเกิดจากเงื่อนไขขอจํากัดทางการเงินของบริษัทเอกชนและหนวยงานภาครัฐทําให
จําตองมีการตัดลดงบประมาณ ซึ่งอาจรวมไปถึงงบประมาณในการดูแลใหการผลิตมีความปลอดภัย
ตอสิ่งแวดลอมดวย ทั้งนี้รัฐบาลไดลดการจัดสรรงบประมาณเพื่อการปองกันดานสิ่งแวดลอมลง

4

ป พ.ศ. 2541 เปนปสุดทายที่ขอมูลพื้นที่ปาไดมาจากภาพถายแบบ aerial photograph ขนาดสเกล 1: 250,000 หรือนอยกวา
แตหลังจากปนี้ ขอมูลดังกลาวไดมาจากภาพถายดาวเทียม (satellite image) เชน Ikonos ซึ่งใชขนาดของสเกลที่ใหญกวาคือ 1 :
50,000 และพื้นที่ก็พล็อดดวยระบบดิจิตอล ทําใหขนาดพื้นที่ปาไมกอนป พ.ศ. 2541 และหลังปนี้นั้นมีความแตกตางกัน
คอนขางมาก ยกตัวอยางเชน พื้นที่ปาไมตอพื้นที่ประเทศของป พ.ศ. 2541 เทากับ 25.28 เปอรเซนต แตในป พ.ศ. 2543 ขอมูล
เดียวกันนี้มีกลับมีคามากถึง 33.15 เปอรเซนต เปนตน
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ประมาณรอยละ 20 จากระดับที่เคยจัดสรรในป พ.ศ. 2539 การลดลงของงบประมาณดังกลาวนี้
อาจมีผลกระทบตอการควบคุมมลพิษและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

4.

ความยั่งยืนของการพัฒนาประเทศไทย

ภายหลังการประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (UN Conference on
Environment and Development: UNCED) ประเทศไทยไดนําแนวคิดจากวาระ 21 (UN’s Agenda 21) ซึ่ง
ถือเปนแผนแมบทของโลกสําหรับการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยยึด “คนเปนศูนยกลางของ
การพัฒนา” มาประยุกตใชรวมกับ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศ โดยคํานึงถึงความสมดุลระหวางมิติทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2548)
ตารางที่ 1 ดัชนีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและระดับการพัฒนา
ดัชนีการพัฒนา (%)
ดัชนี

(1) การพึ่งตนเองทาง
เศรษฐกิจ
(2) ภูมิคุมกันทาง
เศรษฐกิจ
(3) การปรับตัวใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลง
สถานการณโลก
(4) การเจริญเติบโต
อยางมีเสถียรภาพ
(5) การกระจายการ
พัฒนาที่เสมอภาคและ
เปนธรรม
(6) ความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจโดยรวม

ระดับการพัฒนา

กอน
วิกฤต หลังวิกฤต
วิกฤต
2540- 2542 - 2544
253541
43
39

2545

68.0

72.9

73.5

67.6

68.3

83.1

62.8

61.2

62.1

65.9

60.3

65.1

69.8

69.5

60.8

69.5

กอน
วิกฤต
253539

วิกฤต หลังวิกฤต
2540- 2542 - 2544
41
43

2545

2.80

3.29

3.35

2.76

2.83

67.9

4.31

2.28

2.12

2.21

2.79

65.7

67.4

2.59

2.03

2.51

2.57

2.74

85.6

80.2

83.9

2.98

2.95

4.56

4.02

4.39

68.8

62.7

69.0

68.0

2.08

2.88

2.27

2.90

2.80

66.9

69.6

68.9

71.1

2.95

2.69

2.96

2.89

3.11

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
หมายเหตุ:
ระดับการพัฒนา 5 ระดับ แบงตามคาดัชนีดังนี้
ระดับ 5 (5.0) = รอยละ 90.0 – 100 = ดีขึ้นมาก
ระดับ 4 (4.0 – 4.9) = รอยละ 80.0 – 89.9 = ระดับดีขึ้น
ระดับ 3 (3.0 – 3.9) = รอยละ 70.0 – 79.9 = ระดับดีหรือไมเปลี่ยนแปลง
ระดับ 2 (< 3.0) = นอยกวารอยละ 70.0 = ตองปรับปรุง
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ตารางที่ 2 ตัวชี้วัด MDG ของประเทศไทยสําหรับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัด
(1) สัดสวนพื้นที่ปาตอพื้นที่ประเทศ (%)
(2) สัดสวนพื้นที่อนุรักษเพื่อพิทักษความหลากหลายทางชีวภาพตอ
พื้นที่ประเทศ (%)
(3) อัตราการใชพลังงานตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 1,000
บาท (กิโลกรัมเทียบเทาน้ํามันดิบ)*
(4) อัตราการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอประชากร (เมตริกตัน)
(5) อัตราการใชสารทําลายโอโซนประเภท CFCs (เมตริกตัน)
(6) สัดสวนประชากรที่ใชเชื้อเพลิงประเภทฟนถาน (%)

2533 2538

2543 2545
25.3** 33**
(2541) (2543)

28

25.6

12.4

15

17.6

n.a.

15.7

15.5

15.7

15.9

2.3
3,586
36.3

n.a.
n.a.
30.5

2.4
3.6
7,262 8,314
65.5 47.2

ที่มา : รายงานผลตามเปาหมาย การพัฒนาแหงสหัสวรรษของประเทศไทย พ.ศ. 2547
หมายเหตุ:

* ใชตัวชี้วัด MDG ทั้งหมดยกเวนตัวชี้วัดดานพลังงาน ซึ่งแสดงคาเปนเงินบาทในราคาป 2531
**ตัวเลขสองตัวนี้มีการอธิบายถึงที่มาที่ไปไวในเชิงอรรถที่ 3 แลว

มิติดานสิ่งแวดลอมของการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติใหความสําคัญลําดับสูงกับคุณคาทรัพยากรธรรมชาติ “โดยมีรูปแบบการใชประโยชน
ในระดับที่สามารถพลิกฟนใหกลับคืนสภาพใกลเคียงกับสภาพเดิมมากที่สุด ทางเลือกที่สามารถ
กระทําไดคือ การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การชะลอการใช และ
การฟ น ฟู ท ดแทนการใช ไ ปอย า งเหมาะสม” (สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ
สังคมแหงชาติ 2548, หนา 7-1)
เพื่อใหการดําเนินการพัฒนาที่ยั่งยืนเปนไปตามวาระ 21 ของสหประชาชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจึงไดมอบหมายให สถาบันสิ่งแวดลอมไทย และ
สถาบันคีนันแหงเอเชีย รวมกันพิจารณาหาตัวชี้วัดที่เหมาะสมสําหรับใชประเมินการพัฒนาที่ยั่งยืน
ใน 4 ดานสําคัญคือ คุณภาพชีวิต, เสถียรภาพและการปรับตัว, การกระจายการพัฒนาอยางเสมอ
ภาค และธรรมาภิบาล โดยหลักเกณฑที่ใชสําหรับเลือกดัชนีเหลานี้ไดแก 1) มีความสอดคลองกับ
แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 2) สามารถใชเปนตัวแทนของสถานการณโดยภาพรวมได 3) สามารถ
เขาใจไดงาย 4) ขอมูลมีความสมบูรณเพียงพอและสามารถนําไปใชวัดได และ 5) ตองไมมีดัชนีมาก
จนเกินไป
ภายหลังการพิจารณาโดยเกณฑขางตน ก็ไดตัวชี้วัดรวมทั้งสิ้น 23 ตัวชี้วัด เพื่อนํามาจัดทํา
เปนดัชนีรวม (Composite Index) ซึ่งประกอบดวยตัวชี้วัดในมิติเศรษฐกิจ 9 ตัวชี้วัด มิติสังคม 7
ตัวชี้วัด และมิติสิ่งแวดลอม 7 ตัวชี้วัด (รายละเอียดของหลักเกณฑที่ใชในการคํานวณตัวชี้วัดอยูใน
ภาคผนวก) ตัวชี้วัดแตละตัวเหลานี้ไดมาจากการเปรียบเทียบความสําเร็จของการพัฒนากับ
เปาหมายที่ตั้งไว โดยนําเสนอทั้งในรูปรอยละและระดับของความสําเร็จดังตารางที่ 3 ยกตัวอยาง
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เช น ในมิ ติ ด า นเศรษฐกิ จ นั้ น พบว า ในป พ.ศ. 2546 ความสํ า เร็จ ของการพั ฒ นาเมื่ อ เที ย บกั บ
เปาหมายที่ตั้งไวคิดเปนรอยละ 79.1 (หมายความวา ถาเปาหมายที่ตั้งไวเทากับ 100 ความ
สัมฤทธิ์ผลเทากับ 79.1) ตัวเลขดังกลาวนี้เปนดัชนีที่เมื่อนํามาปรับเปนระดับการพัฒนาแลวมีคา
เทากับ 3.91 หรือประมาณ 4 แสดงวามิติเศรษฐกิจนั้นมีระดับดีขึ้น ในขณะที่มิติสิ่งแวดลอมในป
เดียวกันนั้น มีคาดัชนีเพียงรอยละ 48.6 ซึ่งมีระดับการพัฒนาเทากับ 0.97 หรือประมาณ 1 แสดง
วาเปนมิติที่ตองมีการปรับปรุงอยางมาก เปนตน และเพื่อใหงายตอการพิจารณาเปรียบเทียบและ
มองเห็นการเปลี่ยนแปลงไดอยางชัดเจนจึงมีการนําเอาดัชนีและระดับการพัฒนาจากตารางที่ 3 มาทําเปน
กราฟแทงดังแสดงในรูปที่ 1 และ 2
สําหรับตารางที่ 4 นั้นแสดงตัวชี้วัดมิติสิ่งแวดลอมที่ใชในการคํานวณดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืน
ซึ่งแบงออกเปนสองประเภทดวยกันคือ ตัวชี้วัดดานการสงวนรักษา (4 ตัวชี้วัด) และตัวชี้วัดดานการ
มีคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี (3 ตัวชี้วัด) ทั้งนี้การทําความเขาใจตารางนี้นั้น จําเปนตองศึกษาเกณฑ
การคํานวณในภาคผนวกอยางละเอียดกอน เนื่องจากการอานขอมูลโดยตรงจากตารางอาจทําให
เกิดความสับสนหรือเขาใจผิดไดงาย ยกตัวอยางเชน ในขอที่ (1) สัดสวนพื้นที่ปาตอพื้นที่ประเทศ
นั้น จะพบวา ตั้งแตป พ.ศ. 2542 – 2546 มีคาดัชนีเทากับ 63.20 ตัวเลขนี้ ไมไดหมายความวา
ประเทศไทยมีพื้นที่ปาตอพื้นที่ประเทศเทากับจํานวนดังกลาว เพราะแทจริงแลวเกณฑการคํานวณได
ใชเกณฑมาตรฐานนัก วิชาการปาไมที่กําหนดไววาวาควรมีพื้นที่ปาไมไมต่ํากวารอยละ 40 ของพืน้ ที่
ประเทศ5 จึงจะรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ดังนั้นถาหากพื้นที่ปาไมมีคาเทากับรอยละ 40
ของพื้นที่ประเทศ ก็จะได 100 คะแนน หรือคิดเปนคาดัชนีเทากับ 100 เมื่อพิจารณาจากขอมูล
ของกรมป า ไม พ.ศ. 2541 ประเทศไทยมี พื้ น ที่ ป า ไม คิ ด เป น ร อ ยละ 25.28 ของพื้ น ที่ ป ระเทศ
เพราะฉะนั้ น เมื่ อ คิ ด เที ย บตามเกณฑ ม าตรฐานที่ ก ล า วมาแล ว ก็ จ ะได ค า ดั ช นี เ ท า กั บ 63.20
เปอรเซ็นต6 ดังปรากฏในตาราง ซึ่งคาดัชนีดังกลาวเมื่อนํามาปรับเปนระดับการพัฒนาก็จะมีคา
เทากับ 2.32 แสดงวายังอยูในขั้นที่ตองมีการปรับปรุงแกไข เปนตน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดนําเสนอ ดัชนีการพัฒนาที่
ยั่ ง ยื น ดั ง กล า วนี้ อี ก ครั้ ง ในรายงานการติ ด ตามประเมิ น ผลการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของ
ประเทศ : 3 ป ข องแผนพั ฒ นาฯฉบั บ ที่ 9 ซึ่ ง เป น เอกสารประกอบการประชุ ม ของสํ า นั ก งานฯ
ประจําป 2548 นับเปนรายงานผลการพัฒนาที่มีการใหความสําคัญกับมิติสิ่งแวดลอม อยางไรก็
ตามจากตารางที่ 3พบวา มิติสิ่งแวดลอมมีระดับการพัฒนาต่ํากวามิติอื่นๆอยางมากและเห็นไดชัด
แมจะมีแนวโนมดีขึ้น (ซึ่งสวนหนึ่งเกิดจากการเลือกตัวชี้วัด) ก็ตาม ทําใหการพัฒนาโดยรวมยังอยู
5

6

ตามเปาหมายในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2540 – 2545) และนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ระหวางป พ.ศ. 2540 – 2559 กําหนดใหมีพื้นที่ปาอนุรักษไมนอยกวารอยละ 25 และ 30 ของพื้นที่ประเทศ
ตามลําดับ ทั้งนี้หากพิจารณาถึงพื้นที่ปาไมทั้งหมด เทียบกับเปาหมายที่กําหนดในนโยบายและแผนการสงเสริมฯดังกลาว ซึ่ง
กําหนดใหมีพื้นที่ปาไมเปนรอยละ 50 (เปนพื้นที่อนุรักษรอยละ 30 และปาเศรษฐกิจรอยละ 20) พบวา ขนาดพื้นที่ปาไม
ทั้งหมดที่มีอยูในปจจุบันมีขนาดต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด
(100/40) * 25.28 = 63.20
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ในระดับที่ไมนาพอใจหรือตองปรับปรุง ดังขอสรุปในรายงานดังกลาวที่ระบุวา “เศรษฐกิจไทยมี
ความเขมแข็งมากขึ้น เนื่องจากมีการขยายตัวในอัตราสูงและเปนการเติบโตที่มีเสถียรภาพดี มี
ภู มิ คุ ม กั น เพิ่ ม ขึ้ น จากการเกิ น ดุ ล การคลั ง ของภาครั ฐ ขี ด ความสามารถในการปรั บ ตั ว ต อ การ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณโลกดีขึ้น แตสถานภาพของการกระจายการพัฒนาที่เปนธรรมจะเปน
ข อ จํ า กั ด ของการเสริ ม สร า งและรั ก ษาความเข ม แข็ ง ของเศรษฐกิ จ อย า งยั่ ง ยื น ” (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2548, หนา 2-3)
ตารางที่ 3 ดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย
ดัชนี (%)
ระดับการพัฒนา
ดัชนีการ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
แผนพัฒนาฯ
พัฒนาที่ยั่งยืน
ฉบับที่ 9
ฉบับที่ 9
2542 2543 2544 2545 2546 2542 2543 2544 2545 2546
มิติเศรษฐกิจ
70.2 69.8 66.7 76.4 79.1 3.02 2.98 2.67 3.64 3.91
มิติสังคม
61.9 61.1 62.5 62.8 65.4 2.19 2.11 2.25 2.28 2.54
มิติสิ่งแวดลอม 40.8 39.1 44.3 48.6 48.6 0.82 0.78 0.89 0.97 0.97
ดัชนีการพัฒนา
57.7 56.7 57.8 62.6 64.3 1.77 1.67 1.78 2.26 2.43
ที่ยั่งยืน
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
หมายเหตุ:
ระดับการพัฒนา 5 ระดับ แบงตามคาดัชนีดังนี้
ระดับ 5 (5.0) = รอยละ 90.0 – 100 = ดีขึ้นมาก
ระดับ 4 (4.0 – 4.9) = รอยละ 80.0 – 89.9 = ระดับดีขึ้น
ระดับ 3 (3.0 – 3.9) = รอยละ 70.0 – 79.9 = ระดับดีหรือไมเปลี่ยนแปลง
ระดับ 2 (< 3.0) = นอยกวารอยละ 70.0 = ตองปรับปรุง
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ตารางที่ 4 ดัชนีวัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยเฉพาะมิติสิ่งแวดลอม
ดัชนี (%)
ดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืน

แผนพัฒนา ฯ
ฉบับที่ 8
2542

• มิติสิ่งแวดลอม
การสงวนรักษา
(1) สัดสวนพื้นที่ปาตอพื้นที่
ประเทศ
(2) สัดสวนของพื้นที่ปาชายเลนตอ
พื้นที่เปาหมาย
(3) ปริมาณสัตวน้ําเศรษฐกิจที่จับ
ไดในระยะ 3 กม. นอกชายฝง
ทะเลไทย
(4) การใชน้ําใตดินตอปริมาณที่มี
อยู

การมีคุณภาพสิ่งแวดลอม
ที่ดี
(5) สัดสวนของแหลงน้ําที่มี
คุณภาพอยูในเกณฑดตี อแหลง
น้ําทั้งหมด
(6) คุณภาพอากาศในเมืองหลักที่
เกินมาตรฐาน
(7) ของเสียอันตรายที่ไดรับการ
บําบัดอยางถูกตอง

ดัชนีรวมการพัฒนาที่
ยั่งยืน

แผนพัฒนา ฯ
ฉบับที่ 9

ระดับการพัฒนา
แผนพัฒนา
แผนพัฒนา ฯ
ฯ
ฉบับที่ 8
ฉบับที่ 9

2543

2544

2545

2546

2542

2543 2544 2545 2546

40.85 39.14

44.33

48.57

48.57

0.82

0.78

0.89

0.97

0.97

53.05

53.20

59.20

61.20

61.20

1.31

1.32

1.92

2.12

2.12

63.20

63.20

63.20

63.20

63.20

2.32

2.32

2.32

2.32

2.32

56.92

56.92

56.92

56.92

56.92

1.69

1.69

1.69

1.69

1.69

40.10

32.00

42.70

42.70

42.70

0.80

0.64

0.85

0.85

0.85

52.00

60.67

74.00

82.00

82.00

1.20

2.07

3.40

4.20

4.20

24.57 20.40

24.49

31.71

31.71

0.49

0.41

0.49

0.63

0.63

25.00

18.00

18.00

40.00

40.00

0.50

0.36

0.36

0.80

0.80

18.18

9.09

28.00

28.00

28.00

0.36

0.18

0.56

0.56

0.56

30.52

34.10

27.48

27.14

27.14

0.61

0.68

0.55

0.54

0.54

57.66 56.70

57.83

62.60

64.33

1.77

1.67

1.78

2.26

2.43

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
หมายเหตุ:
ระดับการพัฒนา 5 ระดับ แบงตามคาดัชนีดังนี้
ระดับ 5 (5.0) = รอยละ 90.0 – 100 = ดีขึ้นมาก
ระดับ 4 (4.0 – 4.9) = รอยละ 80.0 – 89.9 = ระดับดีขึ้น
ระดับ 3 (3.0 – 3.9) = รอยละ 70.0 – 79.9 = ระดับดีหรือไมเปลี่ยนแปลง
ระดับ 2 (< 3.0) = นอยกวารอยละ 70.0 = ตองปรับปรุง
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90

คะแนน

70

70.2

69.8
61.9

3.02

66.7
61.1

2.98

60
50
40

3.5
65.4

62.8

62.5
2.67

2.19
40.8
1.77

1.78

1.67

3
2.54
2.43

2.28
2.26

2.25
44.3

2.11
39.1

4

3.91

79.1

3.64

2.5
2

48.6

48.6

1.5

30
20

0.82

0.97

0.89

0.78

1

0.97

0.5

10
0

0

2542

2543

2544

2545

ดัชนีการพัฒนามิติเศรษฐกิจ
ดัชนีการพัฒนามิติสิ่งแวดลอม
ระดับการพัฒนามิติสังคม
ระดับการพัฒนามิติสิ่งแวดลอม

2546

ดัชนีการพัฒนามิติสังคม
ระดับการพัฒนามิติเศรษฐกิจ
ระดับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ภาพที่ 1 ดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืน ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

66
64
62
60
58
56
54
52

64.3
2.43

62.6
2.26
57.8

57.7
1.77

1999

56.7

1.78
1.67

2000

2001

ดัชนีรวมการพัฒนาที่ยั่งยืน

2002

ระดับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ภาพที่ 2 ดัชนีชี้วดั การพัฒนาที่ยั่งยืน (2542 – 2546)
ที่มา: สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2547)

2003

2.6
2.4
2.2
2
1.8
1.6
1.4
1.2

ระดับการพัฒนา

คะแนน

ที่มา: สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2547)

ระดับการพัฒนา

80

76.4
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การพัฒนาประเทศของไทยไดรับการประเมินความสําเร็จ และความลมเหลวอยางจริงจังอีก
ครั้ง ในที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการประจําป 2548 (ครั้งที่ 28) ที่จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (วันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2548) โดยประเด็นการพัฒนาแบบทวิวิถีนั้นไดรับ
การยอมรับวาประสบความสําเร็จในการกระตุนเศรษฐกิจระยะสั้นตามนโยบาย “ทักษิโณมิกส” อยาง ไร
ก็ตาม สิ่งที่นาเปนหวง คือการที่ประเทศตองเผชิญภาวะความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นจากนโยบายประชานิยมที่
คํานึงถึงผลตอบแทนทางการเมืองมากกวาหลักเกณฑทางเศรษฐศาสตร และการใชจายงบประมาณที่ไมได
ผ านการพิ จารณาโดยรัฐสภา หรื อเรี ยกว าเปนมาตรการกึ่งการคลั ง ซึ่ งโดยแทจริ งแล วก็คือกระบวน
การหลีกเลี่ยงวินัยทางการคลัง(อภิชาตและดวงมณี 2548) การพัฒนาแบบทวิวิถีจึงดูเหมือนเปนแนวทาง
ในการกระตุนระบบทุนนิยมมากกวาจะเปนตัวชวยใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอยางแทจริง
ในการประชุมสัมมนาเดียวกันนี้ ดร.นิพนธ พัวพงศกร ยังไดกลาวแสดงความเปนหวงการที่
รัฐบาลเขาแทรกแซงตลาดมากเกินไป เชน การชวยพยุงราคาน้ํามันดีเซล, การอุดหนุนสินคาเกษตร,
การลดคาทางดวน เปนตน ซึ่งลวนแตเปนการอุดหนุนการเรงทําลายสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม ประเด็น
ดานสิ่งแวดลอมไมไดรับการกลาวถึงมากนักในการสัมมนาครั้งนี้
เราจะเห็นไดอยางชัดเจนวา ภายใตการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดปจจุบัน ประเด็นดาน
เศรษฐกิจมักไดรับความสนใจเปนลําดับตนๆเสมอ รวมทั้งมีประเด็นทางสังคมบางเหมือนกัน ซึ่ง
สวนใหญจะเปนเรื่องที่กําลังไดรับความสนใจจากทุกฝายในขณะนั้น เชน ยาเสพติดและปญหาวัยรุน
เปนตน สวนประเด็นดานสิ่งแวดลอมนั้นมักผนวกไวภายใตเรื่อง “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ไมวาจะเปน
ในแง ของผลกระทบหรือยุทธศาสตร ประเด็ นเรื่ องสิ่งแวดลอมจึงดูเหมือนจะถูกจัดใหเปนเพี ย ง
“วาระ” ของราชการมากกวาเปนวาระแหงชาติอยางแทจริง

5.

การประเมินผลมิติสิ่งแวดลอม

การประเมินผลการดําเนินการดานสิ่งแวดลอมของประเทศไทยนั้น มีการดําเนินการโดย
หลายหนวยงานดวยกัน โดยสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมจะมีการศึกษาสถานการณดาน
สิ่งแวดลอมของประเทศไทยเปนประจําทุกป ในขณะที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาตินั้นจะมีการศึกษาแนวโนมดานสิ่งแวดลอมสําหรับการจัดทํารายงานทบทวนสถาน
การณในชวงระยะกลางของแผนพัฒนาฯ และเมื่อครบกําหนดแผนพัฒนาฯ (5 ป) สวนธนาคารโลก
นั้นก็มีการทบทวนสถานภาพสิ่งแวดลอมทุกปเชนกัน โดยในปที่ผานมา (2547) ไดตีพิมพรายงาน
การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย นอกจากนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหง
เอเชีย (เอดีบี) ยังใหทุนสนับสนุนโครงการแผนกรอบการจัดการดานสิ่งแวดลอมในระยะที่สอง
(strategic environmental framework project; phase II) ซึ่งเปนโครงการที่ริเริ่มประเมินผลการ
ดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมเพื่อเปนการสรางศักยภาพสําหรับประเทศในแถบลุมแมน้ําโขง
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เพื่อสรางระบบฐานขอมูลสําหรับการวางแผนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในป
พ.ศ. 2547 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดวาจางบริษัทปญญา
คอนซัลแทนท จํากัด (Panya Consultants Co, Ltd.) ใหจัดทําตัวชี้วัดที่จะนํามาใชตรวจสอบ
สถานการณแนวโนมดานสิ่งแวดลอม ผลลัพธที่ไดคือ ตัวชี้วัดจํานวน 3 ชุด ไดแกตัวชี้วัดรวมสําหรับ
การวางแผนด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม และตั ว ชี้ วั ด ที่ แ ยกเฉพาะสํ า หรั บ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสําหรับสิ่งแวดลอมอยางละหนึ่งชุด ตัวชี้วัดแตละชุดประกอบไปดวยดัชนี
จํานวน 6 ตัว โดยถวงน้ําหนักตามความเห็นของผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนสมาชิกของคณะกรรมการกําหนด
ทิศทางของโครงการ ดัชนีทั้ง 12 ตัวดังกลาวเปนเรื่องเกี่ยวกับ (1) พื้นที่อนุรักษที่ไดรับการประกาศ (2)
การฟนฟูดิน (3) ปริมาณน้ําทาตอหัว (4) พื้นที่ปาชายเลน (5) ปริมาณสัตวน้ําที่จับได (6) การจัดสรร
งบประมาณสําหรับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (7) สัดสวนของแหลงน้าํ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพยอมรับได ตอ
แหลงน้ําที่มีคุณภาพต่ํามาก (8) สัดสวนของน้ําที่ไดรับการบําบัดในเขตเทศบาล (9) การนําขยะกลับมาใช
ใหมหรือการรีไซเคิลขยะ (10) สัดสวนของขยะอุตสาหกรรมอันตรายที่ไดรับการบําบัด (11) คุณภาพอากาศ
และ (12) จํานวนพื้นที่อนุรักษและแหลงมรดกทางวัฒนธรรม
ขอสรุปที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้คือ แนวโนมของตัวชี้วัดแสดงใหเห็นการปรับปรุงพัฒนา
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของไทย แมวาตัวชี้วัดดังกลาวจะต่ํากวาเปาหมายก็
ตาม (Panya Consultants 2005) ในการศึกษาครั้งนี้ วิธีการเลือกดัชนีและการถวงน้ําหนักมี
ปญหาในทํานองเดียวกับตัวชี้วัด MDG กลาวคือ ใชตัวชี้วัดที่ไมใชตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ผล ไดแก
พื้นที่อนุรักษ มาเปนตัวชี้วัด นอกจากนั้นขอมูลเกี่ยวกับขยะและขยะอันตรายก็เปนเพียงคาประมาณ
การเทานั้นไมใชคาจริง
อยางไรก็ตามเมื่อสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมีการจัดทํา
ตัวชี้วัดอีกครั้งหนึ่งในระยะเวลาตอมา ไดมีการเพิ่มมิติดานสิ่งแวดลอมเขาไปดวยดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 4 ซึ่งผลของการประเมินที่แสดงแนวโนมดีขึ้นนั้น เกิดจากอคติของการเลือกตัวชี้วัดอีก
เชนกัน ดังเชน ในกรณีของดัชนีการสงวนรักษา
จากรูปที่ 3 ดัชนีการสงวนรักษานั้นไดมาจากตัวชี้วัด 4 ตัวดวยกัน โดยขณะที่ตัวชี้วัดสองตัวแรกคือ
สัดสวนพื้นที่ปาตอพื้นที่ประเทศ และ สัดสวนของพื้นที่ปาชายเลนตอพื้นที่เปาหมาย นั้น มีแนวโนมคงที่ตลอด
นับตั้งแตป พ.ศ. 2542, ตัวชี้วัดที่สามคือ ปริมาณสัตวน้ําเศรษฐกิจที่จับไดในระยะ 3 กิโลเมตรนอกชายฝงทะเล
ไทย นั้น ก็มีการลดลงเพียงในป พ.ศ. 2543 ภายหลังจากนั้นก็มีแนวโนมคงที่ตลอด แตเปาหมายที่กําหนดนั้นต่ํา
มาก คือ 10 กิโลกรัมตอชั่วโมง ซึ่งในป พ.ศ. 2504 สูงถึง 200 กวากิโลกรมตอชั่วโมง ในป พ.ศ. 2532 ลดลงมา
เปน 20 กิโลกรัมตอชั่วโมง เฉพาะตัวชี้วัดตัวสุดทายคือ การใชน้ําใตดินตอปริมาณที่มีอยู เทานั้น ที่มองเห็น
แนวโน มการเปลี่ ยนแปลงได อย างชั ดเจน ดั งนั้ น สาเหตุ ที่ แนวโน มดั ชนี การสงวนรั กษามี ทิ ศทางดี ขึ้ น
(ซึ่งหมายความวามีการปรับปรุงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดีขึ้น) นั้น จึงเปนผลสืบเนื่องมาจาก
การใชน้ําบาดาลเปนหนึ่งในตัวชี้วัดอยางปราศจากขอสงสัย ในทางกลับกัน หากมีการเลือกใชตัวชี้วัดตัวอื่นที่
มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่เลวลง แนวโนมดัชนีการสงวนรักษาอาจไมเปนดังที่ปรากฏในรูปที่ 3 ก็ได
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การใชน้ําบาดาลเปนหนึ่งในตัวชี้วัดนั้นไดสะทอนใหเห็นความเบี่ยงเบนอันเกิดจากการ
เลือกใชตัวชี้วัดรวมทั้งวิธีการในการคิดดัชนีรวมดวย เนื่องจากการใชน้ําบาดาลทั่วประเทศนั้นมีอยู
เพียง 6 เปอรเซ็นตของน้ําประปาทั่วประเทศเทานั้น จึงเปนสัดสวนที่นอยมากของปริมาณการใช
น้ําทั้งหมด ดังนั้น เมื่อมีการคํานวณคาเฉลี่ยเรขาคณิตโดยการถวงน้ําหนักตัวชี้วัดทุกตัวอยางเทากัน
ทั้งหมด (โดยไมไดคํานึงวาแตละตัวชี้วัดนั้นมีลําดับความสําคัญตางกัน) จึงสงผลใหตัวชี้วัดตัวหนึ่งมี
อิทธิพลตอตัวชี้วัดตัวอื่นและทําใหแนวโนมโดยรวมผิดไปจากความเปนจริง

เปอรเซ็นต

แมวาแนวโนมของดัชนีรวมจะเพิ่มขึ้น แตงานศึกษาดังกลาวนี้ก็ไดสรุปวา ทรัพยากรธรรม ชาติของ
ไทยนั้นถูกนํามาใชเพื่อเปนฐานการผลิตอยางสิ้นเปลืองและหรอยหรอ และนําไปสูความขัดแยงระหวางฝาย
อนุรักษกับฝายที่ตองการใชทรัพยากรนั้น ความสําเร็จของประเทศไทยจึงไมสมดุล กลาวคือ ในขณะที่
เศรษฐกิ จของประเทศมี การขยายตั วอย างด วยอั ตราที่ สู งลิ่ วนั้ น การพั ฒนากลั บดํ าเนิ นไปโดย
ขาดความยั่งยืน (สถาบันสิ่งแวดลอมไทย และสถาบันคีนันแหงเอเชีย 2547, หนา 7-9)
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การสงวนรักษา

ป

ภาพที่ 3 อิทธิพลของดัชนีการใชน้ําบาดาล
ที่มา: ขอมูลจากตารางที่ 3

ในรายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ; 3 ปของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 9 ซึ่งตีพิมพเผยแพรในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2548 นั้น สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติไดมีผลการประเมินผลการดําเนินการดานสิ่งแวดลอม เพื่อนําเสนอในรายงานฉบับนี้
ดวย (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2548) การประเมินผลดังกลาว
ทําใหเราเห็นแนวโนมดานสิ่งแวดลอมของประเทศไทยดังตอไปนี้
• ความตองการใชที่ดินเพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเปนที่อยูอาศัยมีแนวโนมสูงขึ้น
ทําใหมีการบุกรุกพื้นที่ปาเพิ่มขึ้น
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• ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงทั้งปริมาณและชนิด รวมทั้งขาดองคความรูและ
นโยบายที่ชัดเจนเรื่องพืชดัดแปลงพันธุกรรม
• ความขาดแคลนทรัพยากรน้ํามีแนวโนมสูงขึ้น
• ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและการใชที่ดินยังคงเปนปญหาสําคัญทีต่ อ งแกไข
• ความสมบูรณของทรัพยากรประมงและชายฝงลดปริมาณลงอยางมาก
• การใชพลังงานและการปลอยมลพิษจากการใชพลังงานมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
• ขยะมูลฝอยทั้งในชุมชนเมืองและทองถิ่นทุกระดับ ยังคงเปนปญหาสําคัญ
• คุณภาพน้ําในแหลงน้ําสําคัญอยูในระดับต่ําไมเหมาะสมตอการนํามาใชประโยชน
• มลพิษทางอากาศโดยเฉพาะฝุนละอองในเขตกรุงเทพฯ และเมืองใหญเพิ่มมากขึ้น
• กากของเสี ย อั น ตรายเพิ่ ม มากขึ้ น และไม ส ามารถกํ า จั ด อย า งถู ก ต อ งตามหลั ก
สุขาภิบาลไดหมด
• การนํ า เข า สารเคมี อั น ตรายจากต า งประเทศเพื่ อ ใช ใ นกระบวนการผลิ ต ใน
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมมีมากขึ้นจนนาเปนหวง ขณะที่ยังขาดการจัดการทีด่ นิ
ในการขนสง
สิ่งตางๆที่กลาวมาแลวนี้ลวนแสดงใหเห็นสภาพปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของไทยที่ยังมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขอีกมาก
การประเมินนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยในป
พ.ศ. 2548 โดยการใชตัวชี้วัด ไดขอสรุปวา การดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหาทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ่งแวดลอมประสบความสําเร็จบางสวน เชน การอนุรักษพื้นที่ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ,
การใชเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม และการปรับปรุงดิน แตยังมีหลายสวนที่ยังไมสามารถหาขอสรุปที่
แนชัดได เชน ทรัพยากรปาไม การใชที่ดิน น้ํา และแรธาตุ ในขณะที่การจัดการมลพิษนั้น ตัวชี้วัดไดบงชี้
วาสถานการณเบี่ยงเบนไปจากเปาหมายที่กําหนดไว (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2548)
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การคากับสิ่งแวดลอม

เมื่อการสงเสริมการพัฒนาประเทศในระยะที่ผานมามุงเนนเรื่องเศรษฐกิจเปนสําคัญ การคา
และการลงทุนทั้งภายในประเทศและจากตางประเทศจึงไดรับการสงเสริมเปนอยางมาก สิ่งที่นาเปน
หวงตามมาก็คือ การคาการลงทุนดังกลาวมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางไร และมากนอยเพียงใด
ทั้งนี้ประเด็นเรื่องการคากับสิ่งแวดลอมนับเปนประเด็นที่ไดรับความสนใจตลอดมา ตั้งแตแนวคิด
เรื่องการคาเสรี ไดรับการสนับสนุนจากการเจรจาในเวทีการคาระหวางประเทศ กระนั้นก็ตามผลที่
ไดจากการศึกษาในประเด็นดังกลาวยังไมไดขอสรุปอยางเปนเอกฉันท กลาวคือ มีทั้งฝายที่พบวา
นโยบายการคาเสรีกอใหเกิดมลพิษมากขึ้น อันเนื่องมาจากการเคลื่อนยายการผลิตจากประเทศ
พัฒนาแลวไปยังประเทศกําลังพัฒนาเพื่อลดตนทุนการผลิต หรือการใชพลังงานเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้น
ในการขนสง, และฝายที่พบวา การเพิ่มขึ้นของการคาเสรีเปนผลดีกับสิ่งแวดลอมเพราะเปนตัวสนับสนุนให
ผูผลิตสามารถเขาถึง “เทคโนโลยีสะอาด” (clean technology) หรือ มีการนํารายไดสวนหนึ่งจากการคาไป
ชวยปรับปรุงสิ่งแวดลอมใหดีขั้น, นอกจากนั้นก็ยังมีฝายที่พบวา การคาเสรีอาจจะมีหรือไมมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมก็ได เพราะยังมีปจจัยอื่นๆอีกที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม แตละฝายที่นําเสนอความคิดดังกลาว
ตางก็มีงานศึกษาวิจัยเชิงประจักษสนับสนุนความคิดเห็นของฝายตน
สําหรับประเทศไทยนั้น แมจะไดชื่อวาประสบความสําเร็จดานการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุงสง เสริม
การสงออก แตประเด็นเรื่องการคากับสิ่งแวดลอมกลับยังไมไดมีการศึกษากันอยางจริงจังแพร หลาย
การศึกษาที่มีลาสุดคือผลงานวิจัยของ Mukhopadhyay ) 2548 (ซึ่งไดศึกษาลักษณะการคาและการลงทุน
ในประเทศไทยโดยวิเคราะหเจาะลึกในดานองคประกอบมลพิษ และพบวา การคากับตาง-ประเทศของ
ไทย มีสัดสวนของอุตสาหกรรมที่สรางมลพิษเขมขน (pollution terms of trade) เพิ่มสูงขึ้น โดย
นับตั้งแตป พ.ศ 2543 .เปนตนมานั้นสัดสวนมลพิษที่เกิดจากการคามีคามากกวา) 1 ตารางที่ 5 (แสดง
วา การสงออกของอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมสรางมลพิษนั้นมีมากกวาการนําเขา แสดงใหเห็นโครงสราง
การเปลี่ยนแปลงที่เขาสูภาวะการผลิตมลพิษมากขึ้นนับตั้ง แตป พ.ศ 2543 .เปนตนมา
ขอสรุปจากการศึกษานี้ก็คือ ประเทศไทยไมไดประโยชนดานสิ่งแวดลอมจากการขยายตัว
ดานการคาของไทยกับประเทศพัฒนาแลว (ประเทศ OECD) การเปลี่ยนโครงสรางดานการผลิตจาก
เกษตรเปนอุตสาหกรรมและการขาดการจัดการดานสิ่งแวดลอมที่เขมแข็งในระดับพื้นที่ ทําใหประ
เทศไทยมีแนวโนมที่จะกลายเปนแหลงสะสมอุตสาหกรรมที่มีมลพิษสูง (pollution heaven) โดย
เฉพาะอยางยิ่งกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) และเนื่องจากประเทศไทยยังคงสงออกอุปกรณ
อิเล็ก ทรอนิ ก ส แ ละเครื่ อ งใช ไ ฟฟ า ต า งๆอยูเปน จํ า นวนมาก ในขณะที่ ส หภาพยุโ รปเริ่มมี ก ารใช
มาตรการที่ผูผลิตตองรับภาระดูแลมลพิษเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นการจัดการเรื่องขยะอุตสาหกรรมจึงมี
แนวโนมที่จะกลายเปนประเด็นที่ไดรับความสนใจในลําดับตนๆตามมา
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ตารางที่ 5 แสดงปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด) Co2) ซัลเฟอรไดออกไซด) SO2) และ
ไนโตรเจนออกไซด NOx) ที่เกิดจากการคาระหวางประเทศไทยกับกลุมประเทศ
OECD ระหวางป พ.ศ 2523 .–2543
การปลดปลอยมลพิษ
การปนเป อ นของมลพิ ษ ในภาคการ
สงออก) KtC, KtS, KtNOx)
การปนเป อ นของมลพิ ษ จากการ
นําเขา) KtC, KtS, KtNOx)
มลพิษที่เกิดจากภาคการคา
มลพิ ษ ที่ เ กิด จากภาคการค าคิ ด เป น
รอยละ

คารบอนไดออกไซด(Co2)
2523
2533
2543

ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)
2523 2533 2543

ไนโตรเจนออกไซด(NOx)
2523 2533 2543

4120.11 2711.49 8579.35 41.55 26.14

83.11

9.13

11.76

35.47

8433.57 3014.48 5573.9

82.79 27.29

50.72

19.58 19.87

35.34

0.4885

0.8994

1.5392

0.518 0.95786 1.6384 0.4664 0.5917 1.003

48.85

89.94

153.92

50.18 95.78

163.84 46.64 59.17

ที่มา: Mukhopadhyay, 2548.

7.

บทสรุป

การเจริญเติบโตอยางรวดเร็วในยุครุงโรจนทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้น เปนการแลก
มาดวยความรอยหรอลงของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกเรงรัดนําไปใช และมลพิษตอสิ่งแวดลอมอัน
เกิดจากกระบวน การผลิตและการบริโภค แมการประเมินผลการพัฒนาที่ผานมาของประเทศโดย
สํานักงานคณะกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจะชี้ใหเห็นวาการพัฒนาประเทศนั้น
กําลังดําเนินไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็ตาม แตแนวทางดังกลาวก็ยังคงมีจุดออนในสองสวนสําคัญคือ การ
กระจายรายไดที่ไมเสมอภาค และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การ
ประเมินผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมจากหลายหนวยงานก็ใหผลยืนยันสภาวการณที่เกิดขึ้นดัง
กลาว และแมวาคุณภาพสิ่งแวดลอม เชน การใชน้ําบาดาล คุณภาพอากาศ จะดีมากขึ้นภายหลังการ
เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ.2540
แตก็เปนผลอันเนื่องมาจากการลดกําลังการผลิตลงใน
ภาคอุตสาหกรรมและการพลังงาน ดังนั้นเมื่อระบบเศรษฐกิจของประเทศมีการฟนตัวขึ้นมาอีกครั้ง
กิจกรรมตางๆทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้นจึงมีแนวโนมจะกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมตามมาได

100.39
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ภาคผนวก
ตาราง ก. การคํานวณดัชนีของตัวชี้วัดในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
มิติการพัฒนาและตัวชี้วัด
 มิติเศรษฐกิจ
1. การพัฒนาอยางมีคุณภาพ
ประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม (TFP)

เกณฑการคํานวณ

ประเมินจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของคา TFP ที่ผาน
มา โดยกําหนดคาต่ําสุดที่รอยละ -5.0 และคาสูงสุดที่
ร อ ยละ 5.0 ถ า ผลการพั ฒ นาทํ า ให มี อั ต ราการ
ขยายตัวถึงรอยละ 5.0 จะได 100 คะแนน หากมีคา
ติดลบถึงรอยละ -5.0 จะได 60 คะแนน

การใชพลังงานตอ GDP

สัดสวนอัตราการเปลี่ยนแปลงของการใชพลังงานตอ
อัตราการเปลี่ยนแปลงของ GDP โดยใชขอมูลในป
2543 ซึ่งมีคาต่ําสุด 0.31 เปนเปาหมายและ
กําหนดใหได100 คะแนน

การใชพลังงานหมุนเวียน

กําหนดเปาหมายการใชพลังงานหมุนเวียนเทากับรอย
ละ 28 ของพลังงานทั้งหมด คะแนนที่ไดคิดจากรอย
ละของความสําเร็จเทียบกับเปาหมาย

อัตรารีไซเคิลขยะชุมชนทั่วประเทศ

กํ า หนดเป า หมายอั ต ราการนํ า ขยะกลั บ มาใช ใ หม
เทากับรอยละ 30 ของปริมาณขยะทั้งหมด คะแนนที่
ใหในแตละปคิดจากรอยละของความสําเร็จเทียบกับ
เปาหมาย

2. การพัฒนาอยางมีเสถียรภาพ
อัตราการวางงาน

เปาหมายของอัตราการวางงานที่เหมาะสมคือรอยละ
2 ดังนั้น ถาการมีอัตรามการวางงานเทากับ หรือนอย
กวา 2 จะได 100 คะแนน
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เกณฑการคํานวณ
เปาหมายของหนี้สาธารณะตอ GDP ที่ดีจะมีคาเทากับ
รอยละ 30 ตอ GDPคาต่ําสุดกําหนดไวที่รอยละ 70
ซึ่ ง ถื อ ว า ไม มี ค วามยั่ ง ยื น โดยค า คะแนนจะแปรผั น
ระหวางคาที่มากและคาต่ําสุด ทั้งนี้หากคาขอมูลเกิน
คาที่กําหนด อนุโลมใหใชขั้นสูงสุดและต่ําสุดเปนคา
คะแนน

เปาหมายดุลบัญชีเดินสะพัดตอ GDP ที่เหมาะสม
เทากับชวงรอยละ 4 ถึง -4 ของ GDP ถาบัญชี
เดินสะพัดขาดดุลเทากับคาต่ําสุดหรือมากกวาจะได
60 คะแนน และได 100 คะแนน หากเกินดุลถึงรอย
ละ 4 นอกจากนี้คะแนนจะลดลงตามลําดับหาก
เกินดุลเพิ่มมากขึ้นจนถึงรอยละ 12 จะได 60 คะแนน

3. การกระจายความมั่งคั่ง
สัมประสิทธิ์การกระจายรายได

ผลสัมฤทธิ์การแกไขปญหาความยากจน

เปาหมายสัมประสิทธิ์การกระจายรายไดที่เหมาะสม
เทากับ 0.40 ถาดัชนีการกระจายรายไดบรรลุ
เปาหมาย จะได 100 คะแนน
เปาหมายลดความยากจนเหลือรอยละ 10 (แผนฯ 8)
ถาผลการพัฒนาบรรลุเปาหมายจะได 100 คะแนน



มิติสังคม
1. การพัฒนาศักยภาพคน
จํานวนปเฉลี่ยที่ไดรับการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เปาหมายทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคบังคับของ
คนไทยตามแผนฯ 9 ซึ่งเทากับ 9 ป คะแนนที่ไดคิด
เปนรอยละความสําเร็จจากเปาหมาย
ใชคะแนนผลการสอบที่คํานวณเปนรอยละ และแปลง
เปนผลสําเร็จของการพัฒนาโดยใชคะแนนเต็มรอยละ
100 เปนเปาหมาย

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
อายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด

อายุขัยเฉลี่ยขั้นสูงที่ตองพัฒนาใหถึงคือ 80 ป สวน
อายุขัยขั้นต่ําสุดคือ 25 ป ถาอายุขัยเฉลี่ยเทากับ
เปาหมายจะได 100 คะแนน

สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม

มิติการพัฒนาและตัวชี้วัด
สุขภาพของประชากร
ความปลอดภัยในชีวิต

3. การสรางความเสมอภาคและการมีสวน
รวม
ดัชนีการมีสวนรวม
ดัชนีวัดการคอรรัปชั่น
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คํานวณจากจํานวนประชากรทีไ่ มเจ็บปวยตอประชากร
ทั้งหมด โดยกําหนดเปาหมายรอยละ 100
คํานวณจากคาเฉลี่ยของขอมูลการเกิดคดี
อาชญากรรมและยาเสพติดตอประชากรพันคน
เปรียบเทียบกับคดีที่เกิดขึ้นขั้นต่ําสุดเปนเปาหมายคือ
คดีอาชญากรรม 1.2 คดี ตอประชากร 1,000 คน
และคดียาเสพติด 1.8 คดี ตอประชากร 1,000 คน

คํานวณจากกระบวนการที่ประชาชนผูมีสวนไดสว น
เสีย ไดเขามามีสวนรวมทางการเมือง พิจารณาจาก
สัดสวนผูมาใชสิทธิ์เลือกตั้งตอผูมีสิทธิ์ทั้งหมด โดย
กําหนดเปาหมายรอยละ 100
คํานวณจากผลการจัดอันดับความนาเชื่อเรื่อง
คอรรัปชั่นขององคกร Transparency International
(TI) โดยกําหนดคาสูงสุดเปน 10 คะแนน และคา
ต่ําสุดเปน 1 คะแนน

มิติสิ่งแวดลอม
1. การสงวนรักษา
สัดสวนพืน้ ที่ปาตอพื้นที่ประเทศ

สัดสวนของพื้นที่ปาชายเลนตอพื้นที่ที่เคยมีใน
อดีต

ปริมาณสัตวน้ําเศรษฐกิจที่จับไดระยะหางจาก
ฝง 3 กิโลเมตร

ใชเกณฑมาตรฐานนักวิชาการปาไมที่กําหนดไววาควร
มีพื้นที่ปาไมไมต่ํากวารอยละ 40 ของพื้นที่ จึงจะ
รักษาความสมดุลของระบบนิเวศได ถาพื้นที่ปา ไมมีคา
เทากับรอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ จะได 100
คะแนน
เปาหมายเทากับรอยละ 80 ของพื้นที่ปาชายเลนใน
อดีต (ป 2504) ซึ่งยังมีความอุดมสมบูรณที่สุด
เทากับ 2.4 ลานไร จะได 100 คะแนน
เปาหมายการจับสัตวน้ําเศรษฐกิจที่จับไดใน 1 ชั่วโมง
เทากับ 10 กิโลกรัม หากสัตวน้ํามีความอุดมสมบูรณ
สามารถจับไดตามเปาหมายที่กําหนดจะได 100
คะแนน

สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม

มิติการพัฒนาและตัวชี้วัด
การใชน้ําใตดินตอปริมาณที่ใชงานได
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กําหนดใหคารอยละของปริมาณการใชน้ําใตดินตอ
ปริมาณที่ใชงานไดมีคาอยูระหวางรอยละ 20 – 160
หากมีการใชน้ําใตดินนอยกวา 20 จะได 100 คะแนน
หากใชมากกวารอยละ 160 จะได 60 คะแนน
หมายเหตุ: ขอมูลการใชน้ําใตดินปจจุบันมีขอมูลการ
ใชเฉพาะพื้นที่ภาคกลาง 7 จังหวัด

2. การมีคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี
สัดสวนของแหลงน้ําที่มีคุณภาพอยูในเกณฑดีตอ
แหลงน้ําทั้งหมด

คิดคะแนนตามสัดสวนจํานวนแหลงน้ําผิวดินที่มีระดับ
คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดีตอแหลงน้ําทั้งหมด โดยมี
เปาหมายรอยละ 100 ของแหลงน้ําทั้งหมด

คุณภาพอากาศในเมืองหลักที่เกินมาตรฐาน

คิดคะแนนจากรอยละของสถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศที่มีคาไมไดมาตรฐานตอสถานีตรวจวัดทั้งหมด
(วัดเฉพาะปริมาณฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน)
โดยกําหนดเปาหมายใหทุกสถานีมีคุณภาพอากาศได
มาตรฐาน หรือรอยละ 100
เปาหมายของการบําบัดของเสียอันตรายอยางถูกตอง
คือเปนรอยละ 50 ของปริมาณของเสียอันตราย
ทั้งหมด โดยมีระยะเวลาบรรลุถึงเปาหมายภายในป
2549

ของเสียอันตรายที่ไดรับการบําบัดอยางถูกตอง

ที่มา: สถาบันสิ่งแวดลอมไทยและสถาบันคีนันแหงเอเชีย 2547 (บทสรุปผูบริหาร หนา ก-11 ถึง ก-13)

