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สําหรับประเทศไทยใน 5 ปขางหนา1
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สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จัดทําโดย
ศาสตราจารย ดร.มิ่งสรรพ ขาวสอาด2

นับตั้งแตป พ.ศ. 2535 เปนตนมา การจัดการสิ่งแวดลอมในประเทศไดปรากฏใหเห็นเปน
รูปธรรมมากขึ้น โดยไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งทําใหเกิดนวัตกรรมเชิงนโยบาย มาตรการ และองคกร ในหลายๆ ประการ
เพื่อคุมครองสิ่งแวดลอม เชน กําหนดใหมีการจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยอาจจัดทํา
เปนแผนปฏิบัติการซึ่งเปนแผนระยะสั้น
ระยะกลาง หรือระยะยาว ไดตามความเหมาะสม
ปรับองคกรประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติและกําหนดมาตรการ
ตางๆ เพื่อจัดการปญหามลพิษ ไดแก การกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม และมาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด รวมทั้ง กําหนดประเภทของแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุม
ในดานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ก็ไดมีการออกประกาศกระทรวงฯ โดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญ ญัติ นี้เพื่อกําหนดขนาดและประเภทของโครงการหรือกิจกรรมที่ต องจัด ทํารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้นจากที่เคยมีอยูตามกฎหมายเดิม นอกจากมาตรการตางๆ ที่ออกมา
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ แลว ยังมีมาตรการตามกฎหมายอื่นๆ
เชน การหามใชสารตะกั่วและควบคุมการใชสารซัลเฟอรในน้ํามัน เปนตน

1

2

รายงานการศึกษานี้เปนสวนหนึ่งของโครงการ “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางแผนทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม” ซึ่งไดรับการสนับสนุนโดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม

2

ตอมา ไดมีการตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
ซึ่งให
ความสําคัญแกการสงวน อนุรักษ และคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน เชน การรับรองสิทธิชุมชนในการรวมอนุรักษ จัดการและใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ กําหนดใหโครงการหรือกิจกรรมที่มีผลกระทบรุนแรงตอสิ่งแวดลอม
ตองผานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมทั้งตองใหองคกรอิสระใหความเห็นกอนอนุญาตให
ดําเนินโครงการ และการรับรองสิทธิของบุคคลหรือชุมชนในการไดรับทราบขอมูล คําชี้แจงและ
เหตุผลเกี่ยวกับการดําเนินโครงการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ตลอดจนการมีสิทธิแสดงความคิดเห็นผานกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน นอกจากนี้
รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 ยังบัญญัติใหมีการกระจายอํานาจโดยการถายโอนภารกิจดานการจัดการ
สิ่งแวดลอมจากราชการสวนกลางไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อยางไรก็ดี ความซับซอนของการผลิตและการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหเกิด
ปญหาสิ่งแวดลอมใหมๆ ตามมา ในขณะที่ปญหาเกาๆ ก็ยังไมสามารถแกไขใหสําเร็จลุลวงไปได
แมวาหนวยงานตางๆ จะใหความสนใจตอปญหาสิ่งแวดลอมมากขึ้น แตการปฏิบัติงานยังแยกกัน
ตามเป า หมายของแต ล ะหน ว ยงานมากกว า เป า หมายรวม อี ก ทั้ ง ยั ง มี ช อ งว า งของมาตรการที่
กฎระเบียบของรัฐครอบคลุมไมถึง ประกอบกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญก็ยังไมมีความ
พรอมในการจัดการสิ่งแวดลอม ดังนั้น การจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 จึง
นั บเป นก าวสํ าคั ญในการบู รณาการทางความคิ ดและแนวทางการแก ไขป ญหาเพื่ อให การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในการจั ด ทํ า แผนจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มฉบั บ นี้ นั บ เป น ครั้ ง แรกที่ เ ป ด โอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในเวทีสิ่งแวดลอม ซึ่งมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ
(มสช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เปนผูสนับสนุนงบประมาณ
โดยมีการจัดเวทีสิ่งแวดลอมรวมทั้งสิ้น 42 ครั้ง มีผูเขารวมแสดงความคิดเห็นจากทุกภาคสวนและ
ทุกภาคของประเทศ รวมทั้งสิ้น 2,400 คน สําหรับแผนฯ ฉบับนี้ มีองคประกอบดังนี้ คือ การ
วิเคราะหการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การวิเคราะหสถานการณภายนอกและ
ภายในที่มีผลตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของไทย วิสัยทัศน พันธกิจ และ
แนวทางการจัดการในอนาคต
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วัต ถุป ระสงคห ลัก ของแผนจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล อ ม
พ.ศ. 2550-2554
(1) สรางความสมดุลระหวางการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ กับการสงวน อนุรักษ และ
ฟนฟูรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหอยูใ นระดับที่เหมาะสม สอดคลองกับ
ความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
(2) เพิ่มขีดความสามารถของหนวยงานในสวนกลาง สวนภูมิภาค ทองถิน่ องคกรพัฒนา
เอกชน
องคกรเอกชน ธุรกิจเอกชนและชุมชน ใหทุกภาคสวนมีบทบาทและหนาที่รับผิดชอบ
รวมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(3) เพื่อเปนกรอบใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใชเปนแนวทางในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.

พัฒนาการดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมของไทย

ในชวงกวาหนึ่งทศวรรษที่ผานมา ประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
สูงสุด ทั้งในดานลบและดานบวก โดยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงในชวงป พ.ศ. 2530-2539
หลังจากนั้นไดเกิดวิกฤตทางการเงินและวิกฤตเศรษฐกิจอยางรุนแรง ซึ่งสงผลใหเกิดการชะลอการ
เรงรัดใชทรัพยากรธรรมชาติและการปลอยมลพิษชั่วคราว ในชวง 5 ปที่ผานมา จึงเปนระยะเวลาของ
การฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากวิกฤตทางเศรษฐกิจครั้งใหญที่สุด
จากการประเมิ น ผลการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศไทยโดยสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยเปรียบเทียบดัชนีของมิติของการพัฒนา
ทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม พบวา ระดับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจและสังคมสูงกวา
มิติดานสิ่งแวดลอม ความยั่งยืนของการพัฒนาของไทยอยูในระดับคอนขางต่ํา ถึงแมวาตัวชี้วัดที่
เลือกมาใชเปนองคประกอบของดัชนีจะแสดงแนวโนมที่ดีขึ้น (รูปที่ 1) แตขอมูลกายภาพรายสาขา
ยังแสดงใหเห็นถึงแนวโนมของทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญๆ ที่รอยหรอลงเรื่อยๆ เชน พื้นที่ปา
จํานวนสัตวน้ําที่จับไดตอชั่วโมงการลงแรงและปริมาณชนิดสัตวน้ําหนาดิน นอกจากนี้ ขอมูลจาก
การสังเกตการณพบการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตไปยังชนบทที่อยูรายรอบปริมณฑล
เมืองมากขึ้น ชี้ใหเห็นปญหาดานสิ่งแวดลอมที่เริ่มกอตัวใหเห็นชัดเจน แตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(อปท.) ในเขตปริมณฑลเหลานี้ยังไมมีขีดความสามารถในการรองรับและยังไมมีระบบการจัดเก็บ
ขอมูลที่ยืนยันปญหาไดอยางชัดเจน
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รูปที่ 1 ดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย
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มิติสิ่งแวดลอม
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ป พ.ศ.

ดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2547)

การประเมิ นการจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อมตามกรอบแผนจั ดการคุ ณภาพ
สิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2545-2548) (กรอบที่ 1) ตามเปาหมายที่ 1 วาดวยการปฏิรูประบบราชการพบวา
ไดมีความสัมฤทธิผลในแงกิจกรรมที่ตั้งเปาหมายไวและไดรับการดําเนินการ เชน เกิดยุทธศาสตรการ
พัฒนาที่ยั่งยื น เป น 1 ใน 9 ยุทธศาสตร การบริหารราชการแผนดิน ซึ่งอาจนับได วาสิ่ งแวดลอมได
กลายเปนวาระแหงชาติ มีการตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กําหนดใหประชาชนมีสวน
รวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและปรับโครงสรางองคกรระหวางหนวยงานตางๆ
อยางไรก็ดี ในดานประสิทธิผลและคุณภาพของการปฏิรูปยังไมปรากฏใหเห็นผลชัดเจน เพราะการปฏิรูป
ระบบราชการกอใหเกิดความไมลงตัวระหวางหนวยงานตางๆ ในดานอํานาจ หนาที่ บุคลากร งบประมาณ
วิธีการปฏิบัติเพื่อรองรับกระบวนการมีสวนรวมซึ่งยังไมชัดเจน ทั่วถึงและเพียงพอ การวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมในโครงการเรงดวนของรัฐมักกลายเปนกิจกรรมที่ตามหลังการอนุมัติโครงการ และรัฐยังขาด
กลไกเชื่อมโยงการขับเคลื่อนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางเปนระบบ
สํ าหรั บการประเมิ นตาม เป าหมายที่ 2 ในเรื่ องการฟ นฟู และอนุ รั กษ ทรั พยากรธรรมชาติ
เปาหมายที่ 3 การพัฒนาเมืองและฟนฟูสิ่งแวดลอม และ เปาหมายที่ 4 การอนุรักษและฟนฟูคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พบวา ทรัพยากรธรรมชาติไดรอยหรอลงอยางตอเนื่อง ในขณะเดียวกันความแออัดในเมืองก็
สงผลใหคุณภาพสิ่งแวดลอมเมืองเสื่อมโทรมลง ความสําเร็จของการจัดการสวนใหญเปนการออกมาตรการ
จํานวนมากเพื่อใชกํากับฟนฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งประสบความสําเร็จในบางเรื่อง เชน การ
ควบคุมแผนดินทรุดจากการใชน้ําบาดาลในเขตพื้นที่วิกฤต การใชประโยชนจากขยะมูลฝอย และการสราง
ระบบการจัดการมลพิษจากวัตถุอันตราย เปนตน อยางไรก็ตาม วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไดชะลอการใช
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ทรั พ ยากรและการปล อ ยมลพิ ษ ได ร ะยะหนึ่ ง แต เ มื่ อ วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ผ า นพ น ไป แรงกดดั น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมก็มีแนวโนมวาจะเพิ่มสูงขึ้นอีก การวิเคราะหความสัมฤทธิผลตาม
เปาหมายที่ตั้งไว พบวา เปาหมายดานการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและการตอบสนองของภาครัฐ
เปนไปในทิศทางที่พึงประสงคเปนบางสวน การประเมินผลทําไดยาก เนื่องจากแผนในอดีตมิไดมีการ
ตั้งเปาหมายไวอยางชัดเจน สําหรับกิจกรรมที่มีเปาหมายชัดเจนและสามารถกําหนดตัวฃี้วัดได พบวา สวน
ใหญไมเปนไปตามเปาหมาย เชน มลพิษทางน้ํา มลพิษจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ยกเวนการนํากลับมาใช
ประโยชน) มลพิษอากาศ (ยกเวน กาซคารบอนมอนนอกไซด) มลพิษจากสารอันตราย (ยกเวนการลด
อัตราการปวยและเสียชีวิตของประชากร)
กรอบที่ 1 การทบทวนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2545-2549
เปาหมายที่ 1

เปาหมายที่ 2

เปาหมายที่ 3

เปาหมายที่ 4

หมายเหตุ:

การปฏิรูประบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(+) สิ่งแวดลอมเปนวาระแหงชาติ
(+) การปฏิบัติตามกฎหมายและอนุบัญญัติ
(+) การกระจายภารกิจไปสูทองถิ่น
(+) พันธกรณีระหวางประเทศ
(?) ประสิทธิภาพดานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการพัฒนา
(+) พัฒนาการศึกษา กลไกการมีสวนรวมของประชาชน
(?) ปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภค
(?) ปรับโครงสรางองคกร
การฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
(?) ทิศทางสวนใหญ
(+) พลังงาน/ทรัพยากรชายฝง
(-) ความหลากหลายทางชีวภาพ
การพัฒนาเมืองและฟนฟูสิ่งแวดลอม
(?) ปญหาเมือง /มลพิษ
(+) แหลงธรรมชาติ /ศิลปกรรม
(+) เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
อนุรักษและฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอม
(-) ทิศทางสวนใหญ
(-) คุณภาพน้ํา
(+) คุณภาพอากาศ
(-) ฝุนละออง
(?) กากสารอันตราย
(-) กากของเสียอันตรายจากชุมชน
(?) หมายถึง ทิศทางไมชัดเจน
(+) หมายถึง เขาใกลเปาหมาย
(-) หมายถึง ออกหางเปาหมาย

ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2548
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ปจจัยภายนอกที่มีผลตอการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
5 ปขางหนา
3.1

การเปลี่ ย นแปลงโครงสร า งทางสั ง คมและการขยายตั ว ของการบริ โ ภคสิ น ค า
ที่สรางภาระตอสิ่งแวดลอม

การเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมเมืองและรูปแบบสังคมสมัยใหม การเปลี่ยนแปลงโครงสรางอายุ
ของประชากรไทย ทําใหแบบแผนการบริโภคของคนไทยเปลี่ยนไป มีการใชเครื่องอํานวยความ
สะดวกเพื่อความสุขสบาย เชน อุปกรณเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อุปกรณโทรคมนาคม
ยานพาหนะ ตลอดจน ภาชนะพลาสติ ก โฟม ฯลฯ สิ น ค า เหล า นี้ เ มื่ อ หมดอายุ ก ารใช ง านก็ จ ะ
กลายเปนขยะที่มีตนทุนในการกําจัดสูง บางชนิดก็มีองคประกอบของสารอันตรายอีกดวย
การกระตุ น เศรษฐกิ จ รากหญ า เพื่ อ ให เ ศรษฐกิ จ ไทยก า วหน า อย า งไม ห ยุ ด ยั้ ง และการ
ลอกเลียนแบบการบริโภค ทําใหแบบแผนการบริโภคดังที่กลาวมา กระจายไปในแตละเมืองและใน
ชนบท ดังนั้นการใหความรูแกประชาชน และการสรางกลไกเพื่อจัดการขยะมูลฝอยใหมีประสิทธิภาพ
จึงเปนเรื่องที่นับวันจะมีความสําคัญยิ่งขึ้น
3.2

แนวโน มการลงทุ นของอุ ตสาหกรรมที่ มี กากของเสี ยบํ า บั ดยา กหรื อ
กากของเสียอันตรายสูง

เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2513-2518 ซึ่งมีมูลคาการลงทุนประมาณ 515 ลานเหรียญสหรัฐฯ
การลงทุนจากตางประเทศในประเทศไทยเพิ่มเปน 17,415 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในชวงป พ.ศ.
2539-2543 และลดลงเปน 10,469 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในชวง 5 ป (ป 2544-2548) ของ
การฟนฟูเศรษฐกิจ การยายฐานอุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งมีลักษณะเปนอุตสาหกรรมโลกาภิวัตนคือ
อุตสาหกรรมที่มีหวงโซในการผลิตไปทั่วโลก เชนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมยานยนต
อุตสาหกรรมประเภทนี้ จะเปนอุตสาหกรรมประเภทที่ประเทศพัฒนาแลวมีการควบคุมในดาน
เทคโนโลยีและการออกแบบซึ่งเปนสวนที่มีมูลคาเพิ่ม (value added) สูง แตในดานการผลิตตางๆ
นั้นจะทําการผลิตในประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งมีตนทุนต่ํากวาและมักเปนประเทศทางแถบเอเชียซึง่ รวม
ไทยดวย อุตสาหกรรมประเภทนี้มีการใชสารเคมีคอนขางสูง รวมทั้ง มีกากของเสียอันตรายจํานวน
มากซึ่งจะตองมีมาตรการที่เหมาะสมรองรับ
3.3

ราคาเชื้อเพลิง

ราคาน้ํามันดิบใน 5 ปขางหนา มีแนวโนมที่จะสูงกวาราคาน้ํามันดิบในรอบ 5 ปที่ผานมา
ซึ่งแนวโนมดังกลาวนี้ แมวาจะมีผลตอการเพิ่มตนทุนการผลิตและราคาสินคา แตในขณะเดียวกัน
ก็จะกระตุนใหผูบริโภคและผูผลิตเกิดความสนใจที่จะประหยัดพลังงาน เปนผลใหลดแรงกดดันตอ
สิ่งแวดลอม ดังนั้น จึงเปนโอกาสสําหรับการรณรงคเพื่อประหยัดพลังงาน
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โครงการขนาดใหญของรัฐ (Mega Projects)

การกระตุนเศรษฐกิจไทยใหฟนฟูจากวิกฤตใน 5 ปที่ผานมา นอกจากจะอาศัยการกระตุน
การบริโภคของภาคเศรษฐกิจรากหญาแลว ยังไดอาศัยการใชจายภาครัฐเปนหลัก โดยการลงทุนใน
โครงการจํานวนมากที่มีขนาดใหญขึ้น โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญเพื่อการบริหารจัดการน้ําใน 4 ป
ขางหนา มีมูลคาเกือบ 200,000 ลานบาท โครงการขนาดใหญเหลานี้ แมวาจะมีผลบวกทาง
เศรษฐกิจ แตก็อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางมหาศาล อีกทั้งกระบวนการใหประชาชนเขามามี
สวนร วมยังมีปญหาในทางปฏิบัติ จึงจําเปนที่จ ะต องมีการปรับปรุงกระบวนการวิเคราะหค วาม
เหมาะสมและผลกระทบของโครงการใหเปนระบบมากยิ่งขึ้น และใหประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียมี
สวนรวมตั้งแตเริ่มตน
3.5

การขยายตัวของอุตสาหกรรมสูเขตชนบทชายขอบเมือง

การขยายตัวของอุตสาหกรรมสูชนบทชายขอบเมือง ทําใหเกิดกิจกรรมที่มีผลตอคุณภาพ
สิ่ ง แวดลอ มที่เ กิ น กวา ศั ก ยภาพในการจั ด การขององคก รปกครองสว นทองถิ่ น ในพื้นที่ และอาจ
กอใหเกิดปญหามลพิษที่เกินกําลังความรูของประชาชนในชนบท ซึ่งอาจทําใหมีผลกระทบอยาง
รุนแรงตอสุขภาพในระยะยาวอีกดวย
3.6

การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมโลก

การศึกษาทางวิทยาศาสตรเริ่มปรากฏผลชัดวา กิจกรรมของมนุษยไดสรางปญหาตอระบบ
นิ เ วศในรู ป ของโพรงในบรรยากาศหรื อ การทํ า ลายชั้ น โอโซน และได ก อ ให เ กิ ด ปรากฏการณ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกอันเนื่องมาจากการปลอยกาซเรือนกระจก รวมทั้ง ปรากฏการณ
อุบัติภัยจากธรรมชาติ เชน พายุหมุนที่ไดเพิ่มความถี่และความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะทําใหทั้งโลกตอง
มองหาเชื้อเพลิงใหมที่ไมใชคารบอน และอาจตองมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผลิตและการ
บริโภคอยางรุนแรง ถึงแมวาการเปลี่ยนแปลงเหลานี้จะยังไมเกิดขึ้นใน 5 ปขางหนาในประเทศไทยก็
ตาม แตก็ตองมีการเตรียมการไวแตเนิ่นๆ โดยการสรางความตระหนักรูแกประชาชนและภาคเอกชน
นอกจากปญหาเรื่องมลพิษทางอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกแลว ยังมี
ปญหาการสูญเสียระบบนิเวศ พันธุพืช พันธุสัตว และความหลากหลายทางชีวภาพอันเนื่องมาจาก
การใชประโยชนของมนุษย การพัฒนาอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในประเทศตางๆ ทําใหมีการใช
สารเคมีอันตรายและสารปองกันและกําจัดศัตรูพืชเพิ่มขึ้นอยางมากมาย ซึ่งทั้งหมดนี้ลวนแตสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัย และการสืบทอดพันธุกรรมพืชและสัตวซึ่งเปนสมบัติ
รวมกันของประชากรโลก
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การคากับสิ่งแวดลอม

การขยายตัวทางการคาระหวางประเทศเปนปจจัยเรงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย
จากขอมูลของกรมเศรษฐกิจการคา เมื่อพิจารณาตัวเลขการสงออกของประเทศไทยโดยใชราคา
ปจจุบัน พบวา ในชวงป พ.ศ. 2523–2528 การสงออกขยายตัวในอัตรารอยละ 45 และเพิ่มเปน
24 เทาในป พ.ศ. 2546
ประเด็นสําคัญของการคาเสรีและสิ่งแวดลอมมี 3 ประเด็น คือ
ประเด็นแรก การขยายตัวทางการคาของโลก อาจทําใหประเทศพัฒนาแลว เกิดแรงจูงใจที่
จะยายอุตสาหกรรมที่มีมลพิษสูงมายังประเทศกําลังพัฒนาที่มีขอกําหนดและมาตรฐานสิ่งแวดลอม
ต่ํากวา การศึกษาลาสุดของ Mukhopadhyay (2548) ไดศึกษาลักษณะการคาและการลงทุนใน
ประเทศไทยโดยวิเคราะหเจาะลึกในดานองคประกอบมลพิษ พบวาการคากับตางประเทศของไทย มีสดั สวน
ของอุตสาหกรรมที่สรางมลพิษเขมขนเพิ่มสูงขึ้น โดยตั้งแตป พ.ศ. 2543 เปนตนมามีขนาดมากกวา 1
แสดงวา การสงออกมาจากอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมสรางมลพิษมีมากกวาการนําเขา ซึ่งแสดงใหเห็น
โครงสรางการเปลี่ยนแปลงที่เขาสูภาวะการผลิตที่มีมลพิษมากขึ้นนับตั้ง แตป พ.ศ. 2543 เปนตนมา
ดังนั้นจึงดูเหมือนวาประเทศไทยไมไดประโยชนดานสิ่งแวดลอมจากการขยายตัวดานการคา
ของไทยกับประเทศพัฒนาแลว (ประเทศ OECD) การเปลี่ยนโครงสรางดานการผลิตจาก
เกษตรกรรมเปนอุตสาหกรรมและการขาดการจัดการดานสิ่งแวดลอมที่เขมแข็งในระดับพื้นที่ทําให
ประเทศไทยมีแนวโนมที่กลายเปนแหลงสะสมอุตสาหกรรมที่มีมลพิษสูงมากขึ้น
ประเด็นที่สอง ขอตกลงดานการคาเสรี (Free Trade Agreement: FTA) จะมีผลตอ
สิ่งแวดลอมอยางไร การทําขอตกลงเขตการคาเสรีระหวางประเทศนั้น มีจุดมุงหมายหลักเพื่อลด
อุปสรรคทางการคาระหวางประเทศใหเหลือนอยที่สุดเพื่อขยายมูลคาการคา โดยเปนขอตกลงที่
ครอบคลุมประเด็นตางๆ ในทางเศรษฐกิจหลายๆ เรื่อง ทั้งการคา การลงทุน การบริการ รวมไปถึง
การคุมครองทรัพยสินทางปญญา ขอตกลงการคาเสรีมี 2 ระดับดวยกัน คือ ระดับพหุพาคี ที่
องคการการคาโลก (WTO) เปนเจาภาพ และระดับทวิภาคี
ปจจุบันไทยไดมีขอตกลงการคาแบบทวิภาคีกับประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด จีน อินเดีย
เปรู และ บาหเรน และกําลังเจรจาขอตกลงการคากับสหรัฐอเมริกาและญี่ปุน
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ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการคาเสรีจะมี 2 ลักษณะ คือ (1) ผลกระทบอันเกิดจากขอตกลงทีม่ ี
เงื่ อนไขเกี่ยวข องกั บทรั พยากรธรรมชาติ โดยตรง กับ (2) ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจอันเปนผลมาจากการคาเสรี สําหรับผลกระทบประเภทหลังประเมินลวงหนาไดยากเพราะตองมี
โมเดลการพยากรณเศรษฐกิจการคาโลกขนาดใหญ สําหรับผลกระทบประเภทแรกเราอาจจะพอคาดการณ
ไดในระดับหนึ่งถึงผลกระทบที่จะมีตอสิ่งแวดลอมทั้งในดานบวกและลบ เชน กรณี FTA ระหวางไทยกับ
ญี่ปุนที่ในเนื้อหาของขอตกลงมีประเด็นเรื่องความรวมมือสาขาการคาไรกระดาษที่มีจุดมุงหมายใหมีความ
สะดวกรวดเร็วในการคา โดยใชเอกสารทางการคาระหวางกันในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส อาจมีผลใหลดการ
ใชกระดาษ แตในขณะเดียวกันก็อาจเพิ่มปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกสไปพรอมๆ กัน
สํ า หรั บ ข อ ตกลง FTA ระหว า งไทยกั บ ออสเตรเลี ย ประเทศไทยได เ ป ด ตลาดให ช าว
ออสเตรเลียมาลงทุนไดในหลายกิจการซึ่งหนึ่งในนั้นคือ การลงทุนในเหมืองแรทั้งบนบกและในทะเล
การทํา เหมือ งแรนับวาเปนประเด็นที่ออนไหวตอเรื่ องสิ่ ง แวดลอมคอนขางมาก แมว า นั กลงทุน
ชาวตางชาติจะอางวามีวิทยาการและเทคโนโลยีที่สูง แตประเทศไทยยังจะตองจัดทํามาตรฐานดาน
สิ่งแวดลอมที่จะมากํากับการทําเหมืองอีกมาก
ขอตกลงทางการคาที่อาจมีผลกระทบมากในเรื่องของสิ่งแวดลอม คือขอตกลงการคาระหวาง
ไทยกับสหรัฐอเมริกา (ซึ่งในขณะที่จัดทําแผนนี้ยังมิไดลงนาม) ทางสหรัฐอเมริกาไดนําประเด็นเรื่อง
ของสิ่งแวดลอมมาเปนหนึ่งในประเด็นเจรจาการคาดวย ขอดีคือเปนการเปดโอกาสใหมีการลงทุน
ดานสิ่งแวดลอมสูงขึ้น ประเด็นที่ตองจับตามองก็คือ สวนที่ไปผูกโยงกับการเปนภาคี ขอตกลงพหุ
ภาคีดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ซึ่งสหรัฐอเมริกาเปนสมาชิกของอนุสัญญาตางๆ ประเภทนี้
นอยมาก ไมวาจะเปนพิธีสารเกียวโต หรืออนุสัญญาบาเซล ซึ่งประเทศไทยเปนสมาชิก ทั้งหมดนี้ยัง
จะตองเฝาติดตามอยางใกลชิดและตองมีการศึกษาอยางเปนระบบในเรื่องนี้ตอไป
ประเด็นที่สาม ขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมในการคาระหวางประเทศ ประเทศพัฒนาแลว
ไดออกระเบียบและเงื่อนไขเกี่ยวกับสินคาที่จะนําเขาเพื่อลดภาระในการกําจัด และมิใหมีอันตรายตอ
ผูบริโภค เชน ในป พ.ศ. 2552 สหภาพยุโรปจะหามนําเขาสินคาที่มีสารเคมีอันตรายเปนสวนประกอบ
หรือใชสารอันตรายในกระบวนการผลิต ซึ่งสารเคมีที่ประเทศไทยใชอยูมีรายชื่ออยูในบัญชีนี้ประมาณ
กวา 1,000 รายการ นอกจากนี้ ยังมีการออกมาตรการกําหนดใหผูสงออกรับภาระในการจัดระบบ
รับคืนซากและการนําซากที่ใชแลวไปจัดการและบําบัด ทําใหผูประกอบการไทยตองเตรียมตัวเพื่อให
สามารถแขงขันไดในภาวะการคาใหมภายใตเงื่อนไขเหลานี้ แมวาจะเปนการเพิ่มตนทุนของการผลิต
แต ก็จะส งผลดีต อผู บริ โภคและสิ่ งแวดลอมภายในประเทศไทย ดังนั้น จึงถือเป นโอกาสที่จ ะตอง
ผลักดันใหผูประกอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการและวิธีการผลิตใหเปนที่ยอมรับในระดับ
สากลมากขึ้น
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ปจจัยภายนอกที่สรางโอกาสใหม
4.1

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการออกแบบการผลิต

ความสนใจของสังคมโลกตอการอนุรักษสิ่งแวดลอมไดกระตุนใหเกิดสินคาและการออกแบบที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม(Eco-Product /Eco-Design) เชน การออกแบบเพื่อใหเมืองมีสภาพ
กลมกลืนไปกับธรรมชาติมากขึ้น การออกแบบสินคาที่กําจัดซากงายขึ้น และใหมีสวนประกอบที่
สามารถนํากลับมาใชประโยชนไดงายและหลายครั้งขึ้น หรือนํามารีไซเคิลไดในตนทุนที่ต่ําลง ใน
ดานเทคโนโลยีก็มีนวัตกรรมที่ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการใชวัตถุดิบ น้ํา ลดหรือ
หามการใชสารอันตรายบางชนิดเปนองคประกอบในผลิตภัณฑ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ เชน
GPS และ GIS Audiovisual Conferences ก็จะชวยลดการเดินทาง ลดการใชพลังงานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ เปนการสรางโอกาส
ใหมและภาพลักษณใหมใหแกอุตสาหกรรมและภาคบริการที่สนใจการจัดการสิ่งแวดลอมมากขึ้น
4.2

พันธกรณีระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม

ในปจจุบัน ประเทศไทยเปนภาคีความตกลงระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมหลายฉบับ
ประกอบด วยความตกลงด า นการคุมครองบรรยากาศ ดา นการคุมครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และดานการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย ความตกลงหรืออนุสัญญาเหลานี้สวนใหญ
จะมี ลัก ษณะที่ เ ป น พลวั ต กล า วคื อ จะมีก ารประชุ ม สมั ช ชารั ฐ ภาคี ทุก ป หรื อ ทุก สอง หรื อ สามป
แตกตางกันไป เพื่อวางหลักเกณฑเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามอนุสัญญา และยังมีการจัดทํา
พิธีสาร (Protocol) ซึ่งกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับอนุสัญญาบางฉบับ ที่สําคัญไดแกพิธีสารเกียวโต
ภายใตอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัย
ทางชีวภาพ
ความตกลงระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมสวนใหญมีทั้งสวนที่เปนประโยชนและสวนที่อาจ
สงผลกระทบตอการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมภายในประเทศ จึงมีความจําเปนที่ประเทศไทยจะตอง
พัฒนาบุคลากรที่มีความรูความเขาใจและมีความสามารถเขารวมในเวทีเจรจาภายใตอนุสัญญาฉบับ
ตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะทําใหประเทศไทยสามารถปกปองผลประโยชนของตนเอง และ
ไดประโยชนจากความตกลงระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมไดอยางเต็มที่
สําหรับภาระเรงดวนใน 5 ป ขางหนา ประกอบดวยการสรางกลไกและบุคลากรเพื่อรองรับ
โครงการดานอนุรักษพลังงานและลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด
(Clean Development Mechanism หรือ CDM) การตรากฎหมายที่กําหนดวิธปี ฏิบตั ทิ เี่ ปนมาตรฐาน
เดียวกันสําหรับหนวยงานตางๆเพื่อควบคุมการเขาถึงและการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพทุก
ประเภท รวมทั้งการเจรจาเพื่อจัดทําขอตกลงการแบงปนผลประโยชนที่เปนธรรมแกประเทศใน
ฐานะที่เจาของทรัพยากรพันธุกรรม การตรากฎหมายควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อรองรับ
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การพัฒนาดานเทคโนโลยีชีวภาพสําหรับเอื้ออํานวยตอการพัฒนาและเสริมสรางความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ และการศึกษาโครงสรางของอุตสาหกรรมไทย รวมทั้งอุตสาหกรรมรีไซเคิล
เพื่อใหทราบถึงความตองการและความจําเปนในการใชวัตถุดิบซึ่งมีสวนประกอบที่เปนของเสีย
อั น ตราย อั น จะทํ า ให ป ระเทศไทยสามารถกํ า หนดนโยบายที่ เ หมาะสมเกี่ ย วกั บ การห า มและ
การอนุ ญ าตนํ า เข า ของเสี ย อั น ตรายโดยไม สง ผลกระทบต อ การพั ฒ นาอุต สาหกรรมและการใช
ประโยชนภายในประเทศ

5.

ปจจัยภายในที่เกื้อหนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
5.1

เครือขายอนุรักษและการมีสวนรวมของประชาชน

ประเทศไทยมีทุนสังคมที่ใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมคอนขางมาก
มาตั้ ง แตอดีต เช นการจั ดการเหมืองฝาย การจัดการปาชุมชน ฯลฯ ในปจจุ บันความร อยหรอของ
ทรัพยากรและคุณภาพสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมลงไดกระตุนใหชุมชน เครือขายและชมรมอนุรักษ
สิ่งแวดลอมตื่นตัวและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น และไดเขามารวมกับสวนราชการในการ
อนุรักษ เชน การคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของชมรมประมงพื้นบาน และเครือขายปา
ชุมชน นอกจากนี้ ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากสิ่งแวดลอมยังนับไดวาเปน “ฐานกําลัง” ที่แทจริง
ของการอนุรักษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ดังนั้น สวนราชการที่ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม นับวามีฐานกําลังที่กวางขวางกวาหนวยงานอื่นๆ จึงควรหาโอกาสใชฐานกําลังเหลานี้มา
เสริมในการกํากับดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางแทจริง
ในด า นประชาชนทั่ ว ไป ประเทศไทยได พั ฒ นาการกํ า กั บ ดูแ ลคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มเพื่ อ
สงเสริมคุณภาพชีวิตมาถึงระดับที่วา กฎ ระเบียบ มาตรฐานขั้นพื้นฐานตางๆ มีคอนขางครบถวน
แลว ขั้นตอนสําคัญตอไปเปนการใชมาตรการทางสังคมเพื่อกระตุนใหประชาชนมีความตระหนักรูใน
ความสํ า คั ญ ของป ญ หา และเข า มามี ส ว นร ว มในการแก ไ ข จากประสบการณ ข องสากล หาก
ประชาชนไม เ ปลี่ยนพฤติ ก รรมของตนและเขา มามีสวนร วมในการดํ าเนิ นการแลว รัฐบาลจะไม
สามารถแกไขปญหาสิ่งแวดลอมไดในขอบเขตงบประมาณที่เหมาะสม (เชน ปญหาขยะมูลฝอย จะตอง
ชักจูงใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการคัดแยกขยะ เลิกหรือลด การใชวัสดุที่บําบัดยากและเปลี่ยน
มาใชสินคารีไซเคิลมากขึ้น
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วัตถุประสงคของการมีสวนรวมของประชาชนดังที่กลาวมาแลวนี้ เปนการชักชวนใหประชาชนรวม
รับภาระการดูแลสิ่งแวดลอม แตการมีสวนรวมของประชาชนในอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การรับฟงความคิดเห็น
และปรึกษาหารือเพื่อปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอประชาชนอันเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
สิ่งแวดลอม ซึ่งการมีสวนรวมในรูปแบบที่ 2 นี้ จะมีความสําคัญยิ่งขึ้น ในชวง 5 ปขางหนา เพราะเปน
เครื่องมือสําคัญของหลักการระวังไวกอน (Precautionary Principle) และเปนเงือ่ นไขสําคัญสําหรับการรักษา
ความเปนธรรมในสังคม
อยางไรก็ดี การมีสวนรวมของประชาชนจะขึ้นกับการรับรูและการใหความสําคัญกับปญหา
สิ่งแวดลอม ซึ่งในหัวขอที่ผานมาไดชี้ใหเห็นวา กระแสความสนใจดานสิ่งแวดลอมของประชาชนมี
แนวโนมลดลง จึงควรจะมีการฟนฟูและกระตุนความสนใจของประชาชนใหรับรูปญหาสิ่งแวดลอม
มากขึ้น
5.2

การปฏิรูประบบราชการ

การปฏิรูประบบราชการ ไดเปลี่ยนวิธีการทํางานจากการเนนกิจกรรมมาเปนเนนผลปฏิบัติ ซึ่ง
มีประชาชนเปนศูนยกลาง เนื่องจากปญหาสิ่งแวดลอมเปนปญหาเฉพาะพื้นที่ที่ตองอาศัยหลาย
หนวยงานรวมกันแกไขปญหา จึงมีการริเริ่มการทํางบประมาณเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ โดยให
กระทรวง ทบวง กรมทํ า งานประสานในพื้ น ที่ เ ดี ย วกั น เช น การจั ด การพื้ น ที่ ท ะเลสาบสงขลา
จึงนับวาการปฏิรูประบบราชการเปนแรงผลักดันสําคัญที่ทําใหการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของไทยเกิดประสิทธิผลมากขึ้น

6.

ชองวางและอุปสรรคในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.1

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ใหความสําคัญกับปญหาสิ่งแวดลอมอยาง
มาก แต ก็ ยัง ขาดกฎหมาย กฎระเบีย บ และองค ก รรองรั บหลั ก การต า งๆ ตามเจตนารมณ ข อง
รัฐธรรมนูญฯ อยางสมบูรณ จึงทําใหการปฏิบัติภารกิจดานสิ่งแวดลอมยังไมมีประสิทธิผลเทาที่ควร
รวมทั้ง กฎหมายอีกหลายฉบับในปจจุบันก็ไมเอื้อใหเกิดการจัดการโดยประชาชนมีสวนรวม แบบรวม
คิดรวมทํา เชน ยังไมมีกฎหมายรองรับการจัดการรวมกัน (Co-Management) ระหวางประชาชนและ
รัฐในเขตปาอนุรักษ ปาชุมชนและการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเล และกฎหมายสําคัญเชนราง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ําก็ยังอยูในขั้นตอนรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
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แมวาประเทศไทยจะมีมาตรการกํากับ ดูแลในระดับพื้นฐานแลว แตก็ยังมีชองวางที่มาตรการ
กํากับและสงเสริมของรัฐยังไปไมถึง หรือยังไมมีประสิทธิภาพพอ ชองวางเหลานี้ ไดแก มาตรฐาน
เสียง กลิ่น สารประกอบอินทรียระเหยงาย (Volatile Organic Compounds: VOCs) การประเมินผล
กระทบทางสังคมและการประเมินผลกระทบตอสุขภาพของโครงการขนาดใหญ
6.2

การรับรูและความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอม

ในการสํ า รวจการรั บ รู ป ญ หาด า นสิ่ ง แวดล อ มและธรณี พิ บั ติ ภั ย ของประชาชน 4,430
ตัวอยาง ระหวางเดือนธันวาคม 2548 – มกราคม 2549 (มิ่งสรรพ และคณะ 2549) พบวา
ประชาชนในภาคตางๆ มีการรับรูปญหาสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน โดยประชาชนในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ไมใชกลุมที่รับรูปญหาดีที่สุด แตวาประชาชนในจังหวัดที่อยูแถบทะเลอันดามันกลับเปน
กลุมที่มีการรับรูดีที่สุด ทั้งนี้ อาจเปนเพราะเพิ่งผานพนธรณีพิบัติภัยสึนามิมา กลุมตัวอยางจาก 3
จังหวัดชายแดนภาคใตมีการรับรูปญหาสิ่งแวดลอมต่ําที่สุด ซึ่งอาจจะสะทอนถึงปญหาการเขาถึง
ขาวสารขอมูลทั่วๆ ไปในพื้นที่ดังกลาวดวย เมื่อจําแนกประชากรตามกลุมอายุ อาชีพ การศึกษา
และรายได พบวา กลุมที่มีรายไดเกิน 30,000 บาทตอเดือน กลุมที่มีอายุ 40-49 ป กลุมผูเกษียณอายุ
และกลุมขาราชการ จะมีการรับรูปญหาดีกวากลุมอื่นๆ ที่นาสนใจก็คือ กลุมนักศึกษา และกลุมอายุ
ประมาณ 18-29 ป มิไดมีการรับรูปญหาดีกวากลุมอื่น
ขอมูลเหลานี้ชี้ใหเห็นวา รัฐควรเพิ่มการใหขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอมกับประชาชนมาก
ขึ้น โดยเฉพาะกลุม 3 จังหวัดภาคใต กลุมนักเรียน นักศึกษา สวนกลุมประชาชนที่สามารถดึงเขา
มาเปนเครือขายไดคือ กลุมผูเกษียณอายุ วัยรุน นักเรียน นักศึกษา
ในป พ.ศ. 2542 สถาบั น วิ จั ย สั ง คม มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ได ศึ ก ษาทั ศ นคติ แ ละการ
จัดลําดับความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอมของประชาชน ผูบริหารและผูวางนโยบาย (มิ่งสรรพและ
คณะ 2544) โดยไดสงแบบสอบถามไปยังกลุมเปาหมายที่ตองการสํารวจซึ่งไดแก ขาราชการระดับ
8 ขึ้นไป สมาชิกวุฒิสภา สภาชิกสภาผูแทนราษฎร องคการบริหารสวนจังหวัด และองคการบริหาร
สวนตําบล และมีแบบสอบถามที่ไดรับคืนและใชไดรวมทั้งสิ้น 3,134 ชุด นอกจากนี้คณะผูศึกษายัง
ไดสํารวจทัศนคติของประชาชนทั่วไปอีกจํานวน 1,000
คน ผลการศึกษาปรากฏวาปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนปญหาสังคมที่ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมใหความสําคัญเปน
ลํ า ดั บ รองลงมาจากป ญ หายาเสพติ ด ในขณะที่ เ มื่ อ พิ จ ารณาเฉพาะในส ว นของป ญ หา
ทรัพยากรธรรมชาติแลว ทุกกลุมเห็นพองกันวาการสูญเสียปาเปนปญหาที่วิกฤตที่สุด ลําดับถัดไป
คือการขาดแคลนน้ํา อยางไรก็ตามในสวนของปญหาสิ่งแวดลอมนั้น กลุมประชาชนทั่วไปมองวา
มลพิษทางอากาศเปนปญหาที่วิกฤตที่สุด แตกลุมผูบริหารระดับสูงกลับเห็นวาเปนปญหามลพิษทาง
น้ํามากกวา สวนฝายนิติบัญญัติและผูบริหารที่มีหนาที่โดยตรงและผูบริหารฝายปฏิบัติในทองถิ่นตาง
เห็นวาปญหาที่วิกฤตสุดคือเรื่องขยะ
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ในป พ.ศ. 2548 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดสํารวจทัศนคติดาน
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในลักษณะคลายกันอีกครั้ง โดยเนนสองกลุมหลักคือ ประชาชน
ทั่วไป (2,467 ราย) และองคกรปกครองสวนทองถิ่น (1,837 ราย) ผลที่ไดจากการสํารวจพบวา
ความสําคัญของประเด็ นปญ หาสิ่งแวดล อมไดลดลํา ดับลงไปอยา งมากจากหกปที่แ ลว (2544)
กลาวคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสําคัญเปนลําดับที่หา ในขณะที่ประชาชนทั่วไปให
ความสําคัญเปนลําดับที่หก โดยประเด็นปญหาสังคมที่ทั้งสองกลุมใหความสําคัญเปนลําดับแรกสุด
และลําดับรองลงมาคือ ปญหาเศรษฐกิจ และปญหาความยากจน
ผลที่ ได จ ากการสํา รวจของสถาบันวิจั ยเพื่ อการพัฒนาประเทศไทยที่ แสดงให เห็ นลํา ดั บ
ความสําคัญที่ลดลงของประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมนี้ สอดคลองกันกับผลการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนในเรื่องที่ตองการใหรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการในป พ.ศ. 2549 ของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ โดยสัมภาษณประชาชนที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ
จํานวนทั้งสิ้น 5,800 คน ระหวางวันที่ 1–8 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งพบวา ความเดือดรอนที่
ชุมชนหมูบานไดรับในรอบปที่ผานมา (พ.ศ. 2548) อันดับแรกสุดคือเรื่องการขนสงสินคา และการ
คมนาคมที่ไมสะดวก รองลงไปคือการขาดแคลนสาธารณูปโภค ในขณะที่ปญหาสิ่งแวดลอมนั้นอยู
ในอันดับที่หก และสําหรับประเด็นที่ตองการใหรัฐบาลชวยเหลืออยางเรงดวนในป พ.ศ. 2549 นั้น
อั น ดั บ แรกสุ ด คื อ การแก ป ญ หาการคมนาคมขนส ง รองลงไปคื อ การหางานให ทํ า และ
สงเสริมอาชีพ สวนการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่ตองการคือ การจัดหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร และ
การแกปญหาน้ําทวม/ภัยแลงนั้น อยูในลําดับที่แปด เกา และสิบตามลําดับ (สารสถิติ 17 : 1,
มกราคม 2549)
ผลการสํารวจในระยะหลังยืนยันวา ประชาชนใหความสําคัญกับปญหาปากทองมากขึ้น
และใหความสําคัญกับปญหาสิ่งแวดลอมลดลง สวนหนึ่งเปนเพราะราษฎรไมใหความสําคัญกับ
สิ่งแวดลอมในฐานะที่เปนทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ซึ่งจําเปนจะตองเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารให
มากขึ้น
6.3

ไมมีการหลอมรวมความรู ความคิด และการมีสวนรวมของภาคีตางๆ

ในสังคมที่มีความหลากหลายของกิจกรรมดานเศรษฐกิจสังคมที่มีผูไดรับการศึกษามากขึ้น
และสังคมที่เปดรับความรู ความเห็น จากสากลมากขึ้นดังเชนประเทศไทย เปนเรื่องปกติที่จะตองมี
ความแตกตางและความขัดแยงทางความคิดสูง ทั้งๆ ที่ความรูที่เปนภูมิปญญาดั้งเดิมและภูมิปญญา
ทองถิ่นอาจจะเปนประโยชน และความรูใหมๆ ก็จําเปนตองนําเขามาประยุกตใช การขาดเวทีและ
ชองทางหลอมรวมความรู ทําใหไมมีการมีสวนรวมของประชาชนอยางเขมแข็งและเกิดความขัดแยง
มากขึ้นอีกดวย ทางออกที่ดีก็คือ การจัดเวทีใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อปรับระดับความ
คิดเห็นและลดความรุนแรงของความแตกตางกัน ใหสามารถหาทางออกที่เปนทางสายกลางและ
เหมาะสมกับแตละทองถิ่นได
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7. การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
การทบทวนเอกสารและการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อประกอบการจัดทําแผน
ฉบับนี้ไดพบประเด็นที่สําคัญดังตอไปนี้ คือ
7.1

สมรรถนะและความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ภายใตพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานรับผิดชอบตรวจสอบและควบคุม
สิ่งแวดลอมในระดับพื้นที่อยางแทจริง ในขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปน
เพียงหนวยกํากับ (Regulator) และหนวยสนับสนุน (Facilitator) ดังนั้น หากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไมมีความพรอม การขับเคลื่อนนโยบายสิ่งแวดลอมจะเปนไปไดยาก ในปจจุบันองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในระดับตางๆ มีความพรอมตางกัน ตารางที่ 1 แสดงภารกิจที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินการไปแลว ภารกิจจํานวนหนึ่งไดรับการถายโอนไปโดยยังมิได
มีการปฏิบัติ เนื่องจากปญหาดานขีดความสามารถของบุคลากร การถายโอนภารกิจเกิดขึ้นโดยไมมี
การเตรียมความพรอมดานบุคลากร หรือเปนการถายโอนภารกิจโดยยังไมถายโอนอํานาจอยางครบถวน
7.2

ผลกระทบต อ ประชาชนจากโครงการและนโยบายด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของรัฐ

ประชาชนเห็นวานโยบายและโครงการของรัฐ แมวาจะมีเจตนารมณมุงสรางประโยชนให
สวนรวม แตอาจทําใหกลุมประชาชนที่ขาดโอกาส กลับยากจนไปกวาเดิม เชน ผลกระทบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมจากโครงการพัฒนาของรัฐ (ศยามลและคณะ 2549) การทับซอนกันระหวางที่ของรัฐ
และที่ดินทํากินของประชาชนทําใหเกิดความขัดแยงตามมา หรือการที่ราษฎรถูกโยกยายจากถิ่นที่
อยูเพื่อใหโครงการของรัฐสามารถดําเนินการตอไปได ในขณะที่การจัดหาที่ทํากินเพื่อรองรับประชาชน
ที่ถูกโยกยายเปนไปอยางชามาก
7.3

แผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มไม ต อบสนองและไม เ ชื่ อ มโยงกั บ
เปาหมายของประเทศ

แผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มที่ มี ม าแต เ ดิ ม ไมไ ด มี เ งื่ อ นไขที่ ต อ งตอบสนอง
ยุทธศาสตรของชาติ ในปจจุบันเปาหมายที่สําคัญคือการขจัดความยากจนและเพิ่มขีดความสามารถ
ดานการผลิต ทั้งๆ ที่คนจนตองพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติ และคนจนตองทนอยูในสิ่งแวดลอมที่
เสื่ อ มโทรมมากกว า คนรวย แต แ ผนฯ ที่ ผ า นมาก็ ไ ม มี ม าตรการที่ ส นองยุ ท ธศาสตร ก ารขจั ด
ความยากจน และการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ทั้งๆ ที่วิสัยทัศนของประเทศไทย เชน
“ครัวของโลก” และ “ศูนยกลางการทองเที่ยวของเอเชีย” ซึ่งตางก็ตองอาศัยฐานทรัพยากรที่ยั่งยืน
ดังนั้น แผนฯ ที่จะจัดทําใหมควรมีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนระดับประเทศเหลานี้
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ตารางที่ 1 การดําเนินงานดานบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(หนวย: รอยละ)
บริการสาธารณะ

ดําเนินการ ไมดําเนินการ ไมมีภารกิจในพื้นที่ ไมตอบ

1. การดูแลบํารุงรักษาทางน้ํา

74.3

18.2

0.7

6.8

2. การบํารุงรักษาโครงการชลประทานขนาดเล็ก
ระบบประปา และเหมืองฝาย

72.5

20.7

0.6

6.2

3. การเก็บคาบํารุงรักษาคลองชลประทาน
คันและคูน้ําในทองถิ่น

19.5

68.8

2.5

9.2

4. การดูแลบํารุงรักษาแหลงน้ํา

83.2

10.7

0.1

6.0

5. การเรียกเก็บคาใชน้ําบาดาลและการอนุญาต
การขุดเจาะบอบาดาล

24.0

66.4

1.1

8.5

6. การวางผังเมือง

42.6

47.6

0.4

9.4

7. การควบคุมและอนุญาตการกอสรางอาคาร

62.2

30.8

0.8

6.2

8. การอนุญาตใหตั้งสถานบริการและโรงแรม

26.3

61.2

4.8

7.6

9. การอนุญาตใหตั้งโรงงาน

30.0

57.8

4.8

7.4

10. การควบคุมการปลอยมลพิษหรือของเสียจากโรงงาน

29.7

55.3

7.3

7.8

11. การติดตามและตรวจสอบสิ่งแวดลอมและมลพิษ
ที่เกิดจากการประกอบกิจการทําเหมืองแร

11.5

69.2

10.0

9.4

12. การบริหารงานบําบัดน้ําเสีย

24.4

66.7

-

8.9

13. การกําจัดขยะมูลฝอย

63.4

30.9

-

5.7

14. การคุมครองดูแลที่สาธารณะซึ่งประชาชนใชรวมกัน

82.5

10.8

0.2

6.5

15. การบํารุงรักษาโบราณสถาน

49.5

39.7

3.3

7.5

16. การเปรียบเทียบปรับเมื่อมีการละเมิดขอบังคับตําบล

58.5

32.9

0.2

8.4

17. การควบคุมดูแลการใชประโยชนจากปาชุมชน
57.3
33.4
หมายเหตุ: องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 1,837 แหง
ที่มา: จากการสํารวจโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2548)

2.2

7.1
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แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมควรเนนประสิทธิภาพไมใชงบประมาณ

ประชาชนมีความเห็นวา แผนของรัฐมีแตโครงการที่ใชงบประมาณ ทั้งๆ ที่มีมาตรการ
จํ า นวนมากซึ่ ง ไม จํ า เป น ต อ งใช ง บประมาณเพิ่ ม เติ ม หากหน ว ยงานของรั ฐ นํ า ไปปฏิ บั ติ ใ ห มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และมี ค วามเข ม งวดตามความเหมาะสม รวมทั้ ง หาแนวทางสรา งแรงจู ง ใจให แ ก
ประชาชน ก็จะชวยใหการกํากับดูแลมีประสิทธิภาพมากขึ้น
7.5

นโยบายของรัฐไมตอเนื่อง เปาหมายไมชัดเจน ขาดบูรณาการ
และมีขอยกเวนสําหรับหนวยงานของรัฐ

ใน 5 ปที่ผานมา นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมักมีการเปลีย่ นแปลงตามผู
กําหนดนโยบายระดับสูง ซึ่งไดผลัดเปลี่ยนกันมาเสนอแนวทางใหม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูนํา
นโยบายเหลานี้ก็เปลี่ยนแปลงไปดวยตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซึ่งทําใหผูปฏิบัติและ
ประชาชนเกิดความสับสน ขาดความเชื่อถือ และขาดความเชื่อมั่นในนโยบายและระบบการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจากสวนกลาง นอกจากนี้ องคกรของรัฐเองก็ยังไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย เชน การปลูกสรางอาคารในที่สาธารณะ การอนุมัติโครงการกอนที่จะมีรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือหนวยงานของรัฐไดรับขอยกเวนจากขอกําหนด เชน ยังคงมีการใชพื้นที่ใน
เขตอนุรักษเพื่อจัดทําโครงการตางๆ ขาดบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายอยางเปนระบบ ที่สําคัญ
ก็คือขาดการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนที่แสดงถึงความจริงใจในการแกปญหา เชน การเลิกใชโฟม หรือ
พลาสติกที่กําจัดยาก และการกําหนดใหใชผลิตภัณฑที่เอื้ออาทรตอสิ่งแวดลอม
7.6

การประเมินความพอใจของประชาชนสําหรับการจัดการสิ่งแวดลอมของรัฐ

การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมจากกลุมตัวอยาง
จํานวน 4,430 ราย (มิ่งสรรพ อัครพงศและไพรัช 2549) พบวา การจัดการปญหาสิ่งแวดลอมที่
ประชาชนพอใจมากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก หนึ่ง การจัดเตรียมระบบและเครือขายเฝาระวังภัย
ธรรมชาติ (น้ําทวม /ดินถลม /ธรณีพิบัติ ฯลฯ) สอง การจํากัดการใชพลังงาน สาม การควบคุม
ดูแล รักษาการใชทรัพยากรทางทะเลและชายฝง สี่ การจัดการ ดูแล รักษา พื้นที่อนุรักษ (อุทยาน
แหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปา) และ หา การควบคุมดูแลการใชน้ําบาดาล สวนการจัดการ
ปญหาสิ่งแวดลอมที่ประชาชนพอใจนอยที่สุด 5 อันดับคือ หนึ่ง การแกไขปญหามลพิษทางอากาศ
สอง การสรางระบบเตือนภัยเกี่ยวกับคุณภาพสิ่งแวดลอม สาม การบําบัดและปองกันภัยจากสาร
อั น ตรายในภาคอุ ต สาหกรรม สี่ การส ง เสริ ม ใหเ กิ ด กระบวนการรี ไ ซเคิ ล ของเสี ย อั น ตรายจาก
ครัวเรือน (แบตเตอรี่รถยนต /แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ) และ หา การบรรเทาปญหาผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมจากโครงการขนาดใหญของรัฐ
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ปญหาที่ประชาชนกลุมตัวอยางตองการใหรัฐแกไขดวนที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก หนึ่ง การ
ตัดไมทําลายปา สอง ที่ดินที่อยูอาศัย และทํากิน และ สาม น้ําทวม โดยผูที่อาศัยอยูในเขตเทศบาล
ตองการใหแกไขปญหาในเรื่อง การตัดไมทําลายปา มลพิษทางอากาศ และมลพิษทางน้ํา สวนผูที่
อาศัยอยูนอกเขตเทศบาลตองการใหแกไขในเรื่อง การตัดไมทําลายปา ที่ดินที่อยูอาศัยและทํากิน
และน้ําทวม
สําหรับภาระหนาที่ในการจัดการปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้น ประชากร
กลุ ม ตั ว อย า ง มี ค วามคิ ด เห็ น วา เปน หน า ที่ ข องประชาชนเป น อั นดั บ แรก รองลงมาคื อ องค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภาคเอกชนนั้นประชาชนคิดวาเปนภาค
สวนสุดทายที่ควรมีหนาที่รับผิดชอบ
ขอมูลเหลานี้ชี้ใหเห็นถึงนโยบายที่ควรแกไขปรับปรุง ความจําเปนที่จะตองยกระดับหรือให
ความสําคัญกับการจัดการปญหามลพิษ และความจําเปนที่จะตองเพิ่มการใหขอมูลขาวสารดาน
สิ่งแวดลอมแกประชาชนมากขึ้น โดยเฉพาะขาวที่มิใชธรณีภัยพิบัติ และขอมูลที่กระตุนใหประชาชน
สามารถเขามามีสวนรวมแกไขปญหาได

8.

การประเมินขนาดมูลคาความเสียหายดานสิ่งแวดลอม

รายงานสถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรายสาขาของสวนราชการและสื่อ
ตางๆ ตลอดระยะเวลาที่ผานมานั้น พบวาบางครั้งไมสามารถสรุปสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมไดชัดเจน เพราะสภาพการเปลี่ยนแปลงในแตละทรัพยากรและแตละพื้นที่ที่เปนไป
ในทิศทางตางกัน อีกทั้งแตละสาขาก็มีหนวยนับการสูญเสียตางกัน ทําใหไมสามารถเปรียบเทียบวา
สาขาใดมีปญหามากกวากัน หรือเปรียบเทียบขนาดมูลคาความเสียหายของสิ่งแวดลอมระหวาง
สาขาได สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยไดพยายามประเมินมูลคาความเสียหายที่เกิดจาก
การใชประโยชนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเกินระดับการจัดการที่ยั่งยืน ผลที่ไดดัง
ตารางที่ 2 ซึ่งพบวาในชวงระหวาง พ.ศ. 2542 ถึง ป พ.ศ. 2546 นั้น ทรัพยากรปาไมมีมูลคาความ
เสี ย หายเฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ 13,641
ล านบาท รองลงไปคื อ ทรั พ ยากรดิ น และการใช ที่ ดิ น
(7,690 ลานบาท) และทรัพยากรน้ํา (7,032 ลานบาท) มลพิษดานสิ่งแวดลอมสรางความเสียหาย
รวมกันประมาณ รอยละ 30 ของความเสียหายทั้งหมด อยางไรก็ตาม ในตารางดังกลาวนี้ยังมิได
คํานวณกรณีตนทุนสิ่งแวดลอมบางสาขา ดังเชนตนทุนสิ่งแวดลอมการใชพลังงาน เนื่องมาจากความ
ไมครบถวนของขอมูล หรือตนทุนการสูญเสียพื้นที่ปาชายเลน เพราะพื้นที่ปลูกปาชายเลนไดเพิ่มมาก
ขึ้นจนเกินกวาเปาหมายที่รัฐตั้งไวแลว
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มูลคาความเสียหายของกรณีที่ระดับการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเกินศักยภาพของการจัดการที่ยั่งยืน

ลักษณะของความเสียหาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมรายสาขา
ทรัพยากรปาไม
การสูญเสียประโยชนจากพื้นที่ปาบก
ทรัพยากรดินและการใชที่ดิน การสูญเสียธาตุอาหารจากการพังทลายของดิน
การสูญเสียรายไดจากดินเค็ม
ความเสียหายจากภัยพิบัติดินถลม
ทรัพยากรน้ํา
ความเสียหายจากน้ําทวม
ความเสียหายจากน้ําแลง
ทรัพยากรทะเลและชายฝง
ความเสียหายจากการทําประมงเกินขนาด
มลพิษทางอากาศ
ตนทุนสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ
มลพิษจากของเสียอันตราย ตนทุนการกําจัดของเสียอันตรายชุมชน
มลพิษจากขยะ
ตนทุนการกําจัดขยะ
มลพิษทางน้ํา
ตนทุนสุขภาพจากมลพิษทางน้ํา
มลพิษจากสารอันตราย
ความเสียหายจากอุบัติภัยสารอันตราย
ทรัพยากรธรณีและแร
ตนทุนสุขภาพและการสูญเสียรายไดจากการพัฒนาแร
การเปลี่ยนแปลง
ความเสียหายจากกาซเรือนกระจก
สภาพภูมิอากาศ
ความเสียหายจากการใชสารทําลายชั้นโอโซน
มูลคาความเสียหายรวม

มูลคาความเสียหายตอปเฉลี่ย
จาก 5 ปสดุ ทาย (ลานบาท/ป)
รายสาขา

รวม

13,641 13,641
5,015 7,690
2,518
157
6,443 7,032
588
6,321 6,321
5,866 5,866
5,550 5,550
4,797 4,797
1,515 1,515
374
374
15
15
442 3,370
2,928
56,171

หมายเหตุ: (1) มูลคาความเสียหายเปนคาเฉลีย่ 5 ป ระหวางป พ.ศ. 2542–2546 คิดมูลคา ณ ราคาป พ.ศ. 2547
(2) เปนการประเมินขั้นต่ํา เพราะขาดขอมูลที่จะสามารถนํามาประเมินคาได
ที่มา: จากการคํานวณโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

รอยละ
24.28
13.69

12.52
11.25
10.44
9.88
8.54
2.70
0.67
0.03
6.00
100
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แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรายสาขา
9.1

ทรัพยากรปาไมและสัตวปา

คุณคาของทรัพยากรปาไมและสัตวปาไดเปลี่ยนไปจากอดีต ที่แตเดิมมุงเนนมูลคาสินคาและ
ผลิตภัณฑจากปา ในปจจุบันแนวความคิดเกี่ยวกับการใชประโยชนไดขยายขอบเขตไปครอบคลุม
บริการดานระบบนิเวศ (ecosystem service) คุณสมบัติในเชิงอนุรักษของพันธุกรรมพืชและสัตว
รวมทั้งคุณคาทางโอกาส (option value) ในอนาคต
การสู ญ เสี ย พื้นที่ ปา และการสูญ พันธุ ข องสัต วป า ของไทยไดเกิ ด ขึ้ นอย า งตอ เนื่อ ง แม ว า
รัฐบาลไดทุมเททรัพยากรจํานวนมากเพื่อแกไขปญหาแลวก็ตาม อีกปญหาที่สําคัญมากก็คือ การ
แกไขปญหาการซอนทับกันระหวางพื้นที่อนุรักษ และพื้นที่ทํากินของราษฎร ซึ่งปญหานี้มีความ
เกี่ยวของกับการขจัดความยากจนมากที่สุดนอกจากนี้ ราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นไดสรางแรงจูงใจใหเกิดการ
ชวงชิงที่ดินสาธารณะเพื่อเก็งกําไรในอนาคต ดังนั้นปญหาหลักของการจัดการทรัพยากรปาไมก็คือ
จะสามารถจัดการใหการใชประโยชนที่หลากหลาย และอาจขัดแยงกัน ใหมีความสมดุลและยั่งยืนได
อยางไรปญหาที่ยังสะสมอยูเหลานี้สะทอนความตองการนวัตกรรมการจัดการในรูปแบบใหม
รูปที่ 2 สัดสวนของพื้นที่ปาและพื้นที่ปลูกปาตอพื้นที่ประเทศ ป พ.ศ. 2504-2547
60

3

43.21
38.67

40

2
34.15

33.40
30.52

29.40

33.09

27.95

26.02 25.62 25.28 1.28 1.35
1.20
1.33
26.64
1.07 1.10
0.97
1.14 1.24
1
1.03 1.09
0.80
0.90
0.65
0.74
0.53
0.40
0.60
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2514

2524
ปลู ก ป า

2534

2544
ป า

หมายเหตุ: วิธีการคํานวณพื้นที่ปา ป พ.ศ. 2543 แตกตางจากการวัดในป พ.ศ. 2541 กลาวคือ
การคํานวณในป พ.ศ. 2541 ใชขอมูลดาวเทียมมาตราสวน 1: 250,000 และนําเขาขอมูล
โดยการลากเสนดวยมือ (manual) สวนการคํานวณพื้นที่ปา ป พ.ศ. 2543 และ 2547
ใชขอมูลดาวเทียมมาตราสวน 1: 50,000 และนําเขาขอมูลแบบดิจิตอล
ที่มา: รวบรวมโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2547

พื้นที่ปลูกปาตอพื้นที่ประเทศ (รอยละ)

พื้นที่ปาตอพื้นที่ประเทศ (รอยละ)

53.33
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ความหลากหลายทางชีวภาพ

ประเทศไทยเปนประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และสั งคมไทยไดใชความ
หลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่นเพื่อการดํารงชีพ และเปนรากฐานทางวัฒนธรรมมายาวนานใน
รอบ 10 ปที่ผานมา สํานักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
แหงชาติ (ศช.) ไดใหการสนับสนุนงานวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพมาอยางตอเนื่อง
ผลการศึกษาพบวามีพันธุ (species) ใหมๆ ที่คนพบอยูนอกเขตอนุรักษถึงกวา 1,000 ชนิด
รูปที่ 3 ชนิดพันธุสัตวที่มีกระดูกสันหลังที่ถูกคุกคามในประเทศไทย ในชวงป พ.ศ. 2539 และ 2548
สถานภาพ
160

35

ขอมูลไมเพียงพอ

193

59

ใกลถูกคุกคาม

311

มีแนวโนมสูญพันธุ

353

147
138

ใกลสูญพันธุ

58

ใกลสูญพันธุอยางยิ่ง

84

ป พ.ศ.
2548
2539

6
7
6
6

สูญพันธุในธรรมชาติ
สูญพันธุ
0

50

100

150

200

250

300

350

ชนิดพันธุ

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2546
ปญหาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของไทยมี 4 ประการ คือ
(1) ขาดบุคลากรที่มีความรู ซึ่งในปจจุบันมีนักวิทยาศาสตรในดานนี้ประมาณ 400 ทาน
(2) ขาดความเชื่อมโยงระหวางนักวิชาการและผูประกอบการ
(3) ขาดการสงเสริมในระดับนโยบายใหนักวิชาการมีสวนรวมในการศึกษาความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพในเขตอนุรักษ
(4) ขาดการจัดการความรูภ ูมิปญ
 ญาทองถิ่น ทําใหภูมิปญญาบรรพบุรุษเกี่ยวกับการใช
ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพไดสูญหายและกําลังรอยหรอลงไปเรื่อยๆ
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นอกจากนี้ ยังมีปญหาการประเมินสถานภาพเกิดจากการขาดองคความรูและฐานขอมูล
ขาดการบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น สําหรับแนวทางการจัดการใน 5 ปขางหนา ตองมีการสราง
และบูรณาการองคความรูและเชื่อมโยงใหมีการนําไปใชประโยชนใหมากขึ้น
9.3

ทรัพยากรดินและที่ดิน

ปญหาหลักทางสังคมของการจัดการที่ดินในประเทศไทย คือ การจัดหาที่ดินทํากินใหกับ
ราษฎรที่ยากจน แตการนําที่ดินที่เปนปาเสื่อมโทรมมาจัดใหราษฎร ไมสามารถชวยใหราษฎรพน
จากความยากจนไดเนื่องจากยังขาดปจจัยสนับสนุนในดานอื่นๆ เชน ทุน เทคโนโลยี และการตลาด
อีกทั้ง การจัดหาที่ดินสาธารณะใหประชาชนตองประสบปญหาในการพิสูจนสิทธิทําใหการแกปญหา
เปนไปไดชา
ป ญ หาทางกายภาพของทรั พ ยากรดิ น ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด จากการสํ า รวจข อ มู ล ล า สุ ด ในป
พ.ศ. 2545 คือ การชะลางพังทลายซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่กวา 108 ลานไร ปญหาดินขาดแคลนวัตถุ
อินทรีย (98.7 ลานไร) และความเสื่อมโทรมเนื่องจากการใชที่ดินไมตรงกับศักยภาพของดิน
(35.6 ลานไร) การขยายของพื้นที่ดินเค็มในภาคอีสาน (21.7 ลานไร) ที่รุนแรงเกิดจากการทํานาเกลือ
การตัดไมทําลายปา การทําการเกษตรที่ไมเหมาะสม การสรางแหลงน้ําในเขตที่มีเกลือหินใตดินและ
มีน้ําใตดินเค็มอยูตื้น ปญหาเหลานี้ โดยเฉพาะปญหาดินขาดอินทรียวัตถุ การฟนฟูบํารุงดินจึงเปน
มาตรการสําคัญที่จะชวยลดความยากจนและเพิ่มความสามารถในการผลิต
9.4

ทรัพยากรน้ํา

ปริมาณทรัพยากรน้ําตอหัวของไทยอยูในระดับที่สูงกวาคาเฉลี่ยที่องคการสหประชาชาติ
นิยามไววาขาดแคลน ดังนั้น ประเทศไทยจึงจัดวาเปนประเทศที่ไมขาดแคลนน้ํา แตการขยายตัวของ
ระบบเศรษฐกิจ และการเขาถึงน้ําไดโดยเสรี โดยไมมีกติกาการจัดสรรน้ําทําใหความตองการมีสูงกวา
ปริมาณน้ําโดยเฉพาะในหนาแลง เกิดการชวงชิงน้ําตั้งแตตนน้ําไปจนถึงปลายน้ํา และความขัดแยง
ระหวางชุมชนและระหวางภาคเศรษฐกิจตางๆ
ในปจจุบัน จํานวนประชากรที่สามารถมีน้ําสะอาดเพื่อบริโภคมีเพียงรอยละ 80 ในขณะที่
การจัดการน้ําบาดาลไดถายโอนไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นยัง
ขาดความรู บุคลากร และงบประมาณที่จําเปนในการจัดการอีกมาก
นอกจากนี้การขยายตัวของเมืองอยางไมเปนไปตามผังเมือง การสรางสาธารณูปโภคอยาง
ไมมีการ บูรณาการ ทําใหเกิดปญหาน้ําทวมขัง และอุทกภัยที่รุนแรงและยาวนานกวาปกติ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกทําใหปริมาณน้ําฝนแปรปรวนมากขึ้นและถี่ขึ้น ดังนั้น ใน 5 ป
ขางหนา ประเทศไทยตองเริ่มมีกติกาในการจัดสรรน้ํา และใหมีการจัดการน้ําแบบบูรณาการ รวมทัง้
มีการรณรงคใหประชาชนและผูใชน้ํามีการใชน้ําอยางประหยัดและคุมคามากขึ้น และการพัฒนา
ทักษะการจัดการน้ําขององคกรทองถิ่น
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ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

ประเทศไทยจัดเปนประเทศผูนําของโลกประเทศหนึ่งในดานกองเรือประมง และการสงออก
ผลิต ภั ณ ฑ ป ระมง แต ค วามสํ า เร็จ นี้ แ ลกมาดว ยความรอ ยหรอเสื่ อ มโทรมของทรั พ ยากรประมง
จํานวนสัตวน้ําที่จับไดในอาวไทยลดลงเรื่อยๆ จากสถิติกรมประมงในป 2504 พบวาเรือประมงไทย
ออกเรือไป 1 ชั่วโมงจะไดสัตวทะเล 298 กิโลกรัม แตในป พ.ศ. 2546 จํานวนที่ลงแรงไดในอาว
ไทยเหลือแค 23 กิโลกรัมตอชั่วโมง หมายความวา ทรัพยากรทางทะเลของไทยรอยหรอทรุดโทรม
ลงเปนอันมาก นอกจากนี้ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอื่นๆ เชน หญาทะเล ปะการัง ก็มีแนวโนม
การเสื่อมโทรมมากขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของกิจกรรมมนุษย
ปญหาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝงก็คือ หนึ่ง การจับสัตวน้ําและจํานวนเรือมีมาก
เกินกําลังการผลิตโดยธรรมชาติ สอง การชวงชิงทรัพยากรระหวางผูทําประมงประเภทตางๆ เชน
ระหวางชาวประมงพื้นบานกับชาวประมงพาณิชย ชาวประมงปลากระตัก ผูคราดหอย ผูเลี้ยงหอย
ฯลฯ ซึ่งจําเปนตองมีกติกาที่แตกตางกันไประหวางพื้นที่ สาม ความเสื่อมโทรมของธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม อันเกิดจากการชะลางพังทลายของดิน การปลอยมลพิษของภาคเมืองและอุตสาหกรรม
สารเคมีจากภาคเกษตร มีผลทําลายแหลงอาศัยและเพาะเลี้ยงชายฝงทําใหศักยภาพของการเพิ่ม
สัตวน้ําทั้งในดานปริมาณและคุณภาพลดลงอยางตอเนื่อง ดังนั้น การจัดการอยางมีสวนรวมจึงเปน
แนวทางที่สําคัญที่จะใชในการจัดการใน 5 ปขางหนา
9.6

ทรัพยากรธรณีและพลังงาน

ในอดีต ประเทศไทยไดอาศัยการสงออกแรโลหะมีคา ในการหลอเลี้ยงเศรษฐกิจของประเทศ
แตในขณะนี้ แรโลหะมีคาเริ่มรอยหรอลงมาก ซึ่งในปจจุบันประเทศไทยมีการผลิตแรประมาณ 40
ชนิด และมีแนวโนมการผลิตแรเพิ่มขึ้น รอยละ 6 ตอป โดยการผลิตสวนใหญเปนการผลิตแรอโลหะ
เพื่อเปนวัตถุดิบอุตสาหกรรมและเกี่ยวของกับการกอสราง มีการผลิตสังกะสีและทองคําอยูบาง
รวมทั้ง การผลิตก าซในอา วไทย ปจ จุบันมีพื้นที่ที่มีศักยภาพแรที่ไดรับอนุญาตประทานบัตรอยู
ประมาณรอยละ 0.2 ของพื้นที่ประเทศ
ประเด็นการจัดการทรัพยากรธรณีและพลังงาน ในปจจุบันจึงเกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยน
(Trade-Off) กับการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติชนิดอื่น เชน ระหวางการใชประโยชนแรกับ
ทรัพยากรปาไม การตัดสินใจที่จะนําแรโปแตชจํานวนมหาศาลมาใชประโยชน โดยมีผลกระทบตอ
ประชาชนและสิ่งแวดลอมนอยที่สุด การแบงปนผลประโยชนระหวางรัฐ ผูไดสัมปทานทองถิ่น การ
ควบคุมมลพิษอันเกิดจากการทําเหมือง การควบคุมสารพิษและสารตกคาง การเยียวยาผูไดรับ
ผลกระทบทางสุขภาพจากการผลิตแรโลหะโดยทันทีและเหมาะสม และการหากระบวนการปองกัน
ปญหาและหลักประกันที่สามารถชวยรองรับและเยียวยาปญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อการทํา
เหมืองยุติลงแลว
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ในดานพลังงาน ประเทศไทยอาศัยพลังงานนําเขาเปนหลัก ตัวชี้วัดผลิตภาพการใชพลังงาน
[(Total Primary Energy Supply: TPES)/GDP (พันดอลลารสหรัฐ ณ ราคาป 2543)] พบวา ผลิต
ภาพการใชพลังงานของไทย (0.63) สูงกวาคาเฉลี่ยของเอเชีย (0.72) แตต่ํากวาประเทศพัฒนา
แลว เชน ญี่ปุน (0.11) สัดสวนการใชพลังงานขั้นสุดทายตอ GDP มีแนวโนมเพิ่มขึ้น (รูปที่ 4) การ
รณรงคใหผูบริโภคใชพลังงานอยางรูคุณคา ใหผูประกอบการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และให
มีการวิจัยและพัฒนาพลังงานหมุนเวียนทดแทน จึงนับเปนมาตรการสําคัญในชวง 5 ปขางหนา
9.7

การจัดการมลพิษ

ปญหามลพิษเปนปญหาที่นับวันก็จะขยายตัวตามขนาดของเศรษฐกิจ ดังเชนในปจจุบัน
ประเทศไทยผลิตขยะประมาณปละ 40 ลานตัน ซึ่งมากกวาการผลิตขาวในประเทศเสียอีก ในป พ.ศ. 2547
กากของเสียอันตรายไดรับการกําจัดประมาณ รอยละ 49 ของกากของเสียอันตรายทั้งหมด มลพิษ
ทางอากาศและมลพิษทางน้ําไดเริ่มสรางปญหาทางสุขภาพมากขึ้น
ในชวงกวาหนึ่งทศวรรษที่ผานมาสวนราชการที่เกี่ยวของไดพัฒนาความรูทางเทคนิคและได
ออกมาตรการกํากับและควบคุมจํานวนมาก และไดมีการเผยแพรหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย
อยางกวางขวาง แตการตรวจสอบและการควบคุมมลพิษเปนภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ซึ่งตองการการเพิ่มศักยภาพทั้งในดานความรู บุคลากรและงบประมาณ เพื่อแกไขปญหาตางๆ ให
ทันตอเหตุการณ รวมทั้ง การขยายการกํากับดูแลการใชวัตถุอันตราย และการจัดการของเสีย
อันตรายจากผลิตภัณฑที่ใชแลว
การจัดการในชวง 5 ปขางหนาเปนการขับเคลื่อนองคกรปกครองสวนทองถิ่น และการ
รณรงคใหประชาชนเขามามีสวนรวมในหลักการ 8 Rs คือ การคิดหรือการทบทวนใหม (Rethink)
การเลิกใช (Reject) การลดการใช (Reduce) การใชซ้ํา (Reuse) การใหคุณคาหรือการประเมิน
ใหม (Revalue) การซอม (Repair) การเติม (Refill) และการนํากลับมาใชใหม (Recycle) ตลอดจน
ใหความรูประชาชนและภาคีที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับปญหาที่ซับซอนมากขึ้น และปญหาในระดับสากล
เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปองกันตนเองจากสารพิษที่อาจเจือปนในอาหารและ
สิ่งแวดลอม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
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รูปที่ 4 การใชพลังงานขั้นสุดทายตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ในป พ.ศ. 2527-2546
17.00

พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบตอพันบาท

16.50

16.00
สัดสวนการใชพลังงานขั้นสุดทายตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ

15.50

15.00

14.50

14.00
2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547

หมายเหตุ: ตัวเลขป พ.ศ. 2547 เปนตัวเลขเบื้องตน
ที่มา: รวบรวมจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

9.8

การจัดการสิ่งแวดลอมเมือง สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม

ในป พ.ศ. 2547 ประชากรไทย รอยละ 28.7 อาศัยในเขตเมือง การขยายตัวของเมือง
การขยายตัวของภาคพาณิชยกรรม ทําใหเกิดความแออัด มลทัศน และการทําลายบานเกา เรือนเกา
อันควรอนุรักษ
การจัดการสิ่งแวดลอมเมือง สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม และการจัดการพื้นที่สี
เขียวในชุมชน เปนการจัดการเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในเมือง ซึ่งตองอาศัยการมีสวนรวมของทุกภาคี
และการบูรณาการของโครงการรัฐในดานสาธารณูปโภค ในการจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม ตองมีการกระตุนประชาชน ประชาคม ใหมีความรัก ความหวงแหน และมีความยินดีที่จะ
เสียสละ และเรียกรองความสัมฤทธิ์ผลของการจัดการในระดับทองถิ่น นอกจากนี้การสรางเครือขาย
และการระดมทุนระดับทองถิ่น ก็นับเปนกิจกรรมหลักในชวง 5 ปขางหนา
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10. แนวทางใหมในการดําเนินการ
ในอดีตที่ผานมา หลักการจัดการสิ่งแวดลอมที่สําคัญที่เปนที่รูจักกันดีไดแก หลักการ “ผูกอ
มลพิษเปนผูจาย” ซึ่งเปนหลักการที่บังคับใหผูกอมลพิษมีความรับผิดชอบ ไมถายเทตนทุนที่เกิด
จากการใชบริการสิ่งแวดลอมไปสูสังคม อยางไรก็ดี หลักการนี้ถึงแมจะเปนหลักการที่ดี แตก็ไมไดถูก
นําไปปฏิบัติอยางจริงจัง ปญหาที่เกิดขึ้นกลายเปนรัฐบาล (หรือแทจริงก็คือผูเสียภาษี) เปนผูจาย
(ปริ ญ ญา 2549) ทั้ ง นี้ เพราะหลั ก การนี้ ต อ งอาศั ย เครื่ อ งมื อ ทางเศรษฐศาสตร ป ระเภทภาษี
คาธรรมเนียม ซึ่งพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
บัญญัติในเรื่องนี้ไวนอยมาก นอกจากนี้การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรตองการความกลาหาญ
ทางการเมืองและสังคม เพราะไมเปนที่นิยมของประชาชน ขออางของการไมนําไปใช ก็คือผูกอ
มลพิษเปนผูยากไร จึงทําใหเพิกเฉยไมใชหลักการดังกลาวโดยเกรงวาจะสูญเสียฐานเสียงจากกลุมที่
มีสวนเสีย หรือผูกอมลพิษเปนผูมีอํานาจและอิทธิพล
ใน 5 ปขางหนา ควรมีการนําหลักผูกอมลพิษเปนผูจายมาใชมากขึ้น โดยการใชเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร และกําหนดใหผูที่เปนตนเหตุของการรั่วไหลหรือแพรกระจายของมลพิษมีภาระใน
การพิสูจนวาตนเองมิไดเปนตนเหตุที่กอใหเกิดความเสียหาย
หลักการใหมที่แพรหลายในสากลและควรจะนํามาใชรวมกับหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย
ใน 5 ปขางหนา ไดแก หลักการระวังไวกอน (Precautionary Principle) (กรอบที่ 2) ซึ่งเปน
หลักการที่ใหใชมาตรการปองกันปญหาสิ่งแวดลอม ในกรณีที่มีขอสงสัยวา หากกิจกรรมใดกอใหเกิด
ความเสียหายแกสิ่งแวดลอมแลว ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะรุนแรงจนไมสามารถเยียวยาใหกลับคืนดีได
แมวาขอมูลหรือขอพิสูจนทางวิทยาศาสตรที่มีอยูในขณะนั้นจะยังไมสมบูรณก็ตาม เครื่องมือสําคัญ
ภายใต ห ลั ก การนี้ ไ ด แ ก เครื่ อ งมื อ จั ด การก อ นจะมี กิ จ กรรมที่ จ ะมี ผ ลต อ สิ่ ง แวดล อ ม เช น
การวิเคราะหวัฏจักรสิ่งแวดลอมหรือการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมระดับผลิตภัณฑ (Life
Cycle Assessment: LCA) การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในระดับโครงการ หรือเรียกอีก
อยางหนึ่งวา รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment: EIA)
การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร” (Strategic Environmental Assessment : SEA)
(กรอบที่ 3) และการวางผังเมือง เปนตน เครื่องมือเหลานี้ตางเปนเครื่องมือที่เปนบูรณาการเชิงรุก
คือ มองปญหารอบดาน ในกรณีของ 2 เครื่องมือแรก ควรจะตองมีการเปรียบเทียบขอเสนอ
ทางเลือกอื่นๆ อีกดวย หลักการระวังลวงหนาที่มีความเขมงวดรองลงมาไดแก การจัดการที่ตน
กําเนิดกอนที่จะเกิดมลพิษ เชน การผลิตโดยใชเทคโนโลยีที่สะอาดขึ้น ลดการใชพลังงาน วัตถุดิบ
สารอันตราย และสารที่กอใหเกิดของเสียที่บําบัดยาก เปนตน
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หลักการอื่นๆ ที่นาจะนํามาใชควบคูไปดวย ไดแก หลักการ “ผูไดรับผลประโยชนเปนผู
จาย”(Beneficiaries Pay Principle) ในกรณีที่ผูยากไรเปนผูสรางมลพิษ (เชน ขึ้นรถเมลที่มีควันดํา)
ซึ่งตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย ตองเปลี่ยนหรือปรับปรุงสภาพรถเมล และขึ้นราคารถเมล
หากหันมาใชหลักการผูไดรับประโยชนเปนผูจาย ก็อาจกําหนดใหนําเงินภาษีรายไดทองถิ่นมา
อุดหนุนคารถเมลที่ปรับปรุงคุณภาพแลว ในกรณีนี้ ผูเสียภาษีซึ่งไดประโยชนจากการอาศัยอยูใน
สิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น คือสภาพอากาศที่ดีขึ้นเปนผูรวมจายดวย
“การมีสวนรวมของประชาชน” อาจนับไดวาเปนกุญแจแหงความสําเร็จที่สําคัญที่สุดใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชวง 5 ปขางหนา เพราะความรอยหรอและเสียหาย
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมลวนแลวแตเกิดจากน้ํามือมนุษยทั้งสิ้น ภายใตหลักการนี้
เครื่องมือที่สําคัญคือการเปดเผยขอมูลสูสาธารณะ (Public disclosure) เพราะการมีสวนรวมของ
ประชาชนจะมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอเมื่อประชาชนไดรับขอมูลที่ถูกตอง นอกจากนี้
ยั ง ควรสนั บ สนุ น ให ป ระชาชนและเอกชนเข า มามี ส ว นร ว มในการดู แ ลสิ่ ง แวดล อ มมากขึ้ น เช น
มาตรการ 8 Rs ดังที่ไดกลาวมาแลว
กรอบที่ 2 หลักการระวังไวกอน (Precautionary Principle)
หลักการระวังไวกอนมีกําเนิดมาจากแนวคิดในกฎหมายสิ่งแวดลอมเยอรมันทีเ่ รียกวา Vorsorgeprinzip
(แปลเปน ภาษาอังกฤษวา Foresight Principle หรือ Principle of Precaution) ในทศวรรษ 1970 ในระดับ
ระหวางประเทศ ปรัชญาเกี่ยวกับการใชมาตรการระวังไวกอนเริ่มปรากฏใหเห็นชัดเจนใน the World Charter
for Nature ค.ศ. 1982 ในระดับโลก คําประกาศกรุงริโอ วาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา ค.ศ. 1992 ขอ 15
กําหนดใหหลักการระวังไวกอนเปนหลักการสําคัญในการจัดการสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน คือ
“เพื่อการคุมครองสิ่งแวดลอม รัฐจะตองใชมาตรการระวังไวกอน (Precautionary Approach) อยาง
แพรหลายตามความสามารถของตน ในกรณีที่มีความนากลัววาจะเกิดความเสียหายอยางรุนแรงและไม
สามารถแกไขใหกลับคืนดีได การขาดหลักฐานทางวิทยาศาสตรอยางชัดเจนแนนอนจะตองไมถูกใชเปน
เหตุผลในการผอนผันการดําเนินมาตรการโดยยึดหลักการใชจายอยางมีประสิทธิผล (Cost-Effective
Measures) เพื่อปองกันความเสื่อมโทรมดานสิ่งแวดลอม”
Agenda 21 ซึ่งไดรับการรับรองในการประชุมสิ่งแวดลอมโลกที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร พรอมกับ
คําประกาศกรุงริโอ ก็กําหนดใหใชหลักการระวังไวกอนในการจัดการสิ่งแวดลอมไวใน Chapter 35 ที่เนน
บทบาทของวิ ทยาศาสตร ในการพั ฒนาที่ ยั่ งยื นว า “ในกรณี ที่ มี ความน ากลั วว าจะเกิ ดความเสี ยหายต อ
สิ่งแวดลอมที่ไมสามารถแกไขใหคืนดีได การขาดความเขาใจทางวิทยาศาสตรอยางสมบูรณไมควรจะเปน
ขออางใหผอนผันการดําเนินมาตรการ” และ “การระวังไวกอนสามารถใชเปนฐานสําหรับการกําหนดนโยบาย
เกี่ยวกับระบบที่สลับซับซอนซึ่งเรายังไมเขาใจเต็มที่และไมสามารถคาดการณผลที่จะเกิดขึ้นจากการรบกวน
ระบบดังกลาว”
ที่มา: Rio Declaration on Environment and Development Agenda 21 ค.ศ. 1992
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กรอบที่ 3 การประเมินสิง่ แวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA)
SEA เปนเครื่องมือที่ใชประเมินสิ่งแวดลอมในนโยบาย แผน หรือโครงการตั้งแตในระยะ
เริ่มแรกของการตัดสินใจ SEA จึงมีลักษณะเปนกระบวนการที่รอบดาน (comprehensive) และเปน
ระบบ ในการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของนโยบาย แผน หรือโครงการใดๆ โดยมีการ
พิจารณาทางเลือกตางๆที่มีอยู SEA เปนเครื่องมือที่ใชประกอบการตัดสินใจที่สามารถตรวจสอบได
จากสาธารณะ (Therivel et al., 1992) และเปนวิธีการที่เปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมในประเด็น
ทางสังคมและสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดจากนโยบายหรือการวางแผนการพัฒนา รวมทั้งกระบวนการ
ตัดสินใจและการนําไปสูการปฏิบัติในขั้นตอนของการวางแผนยุทธศาสตร ในปจจุบันประเทศสวน
ใหญกําหนดใหเรื่อง SEA อยูภายใตกฎหมายการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (Environmental
Impact Assessment) และมีการใชการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดังกลาวกับโครงการ แผน
หรือกับนโยบายดวยในบางกรณี
วิธีการของ SEA จะเนนการรวบรวมขอมูลและการสงผานขอมูลดังกลาวไปใหกับผูมีอํานาจใน
การตัดสินใจโดยใชรายงานและการหารือเชิงสาธารณะ ขั้นตอนสําคัญของ SEA ไดแก (ก) การ
ปรึกษาหารือในเบื้องตนกับผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อกําหนดขอบเขตและกลั่นกรอง (ข) การพัฒนา
ฐานความรูโดยอาจนําเครื่องมือการวิเคราะหที่เหมาะสมเขามาชวย (ค) การจัดลําดับความสําคัญ
ของประเด็นและการวิเคราะหวิธีการที่เปนทางเลือกหลายๆอยางโดยอาศัย ขอมูลจากผูมีสวนได
สวนเสียและผูเชี่ยวชาญ (ง) การสรางแผนปฏิบัติการและกรอบการบริหารจัดการที่มีทั้งวิธีการในการ
ใหคําปรึกษา การจัดการกับความแตกตางดานความรู การประเมินทางเลือก และการนําไปสูการ
ปฏิบัติ และ (จ) การพัฒนากรอบการนําไปปฏิบัติจริงและกรอบการตรวจสอบ
สําหรับองคประกอบสําคัญเชิงโครงสรางที่ควรจะมีในกระบวนการ SEA ไดแก
(1) การจัดลําดับความสําคัญของประเด็นสิ่งแวดลอมในเชิงผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และการลดความยากจน โดยใชทั้งวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(2) สรางกลไกที่จะรวบรวมมุมมองที่แตกตางกันในระหวางที่ดาํ เนินการรางนโยบายและใน
ขั้นตอนของการปฏิบัตจิ ริง โดยเฉพาะอยางยิ่งจากกลุม ที่มแี นวโนมไดรบั ผลกระทบมากที่สุด
(3) สรางกลไกที่จะรับประกันใหมีการตรวจสอบทางสังคม และ
(4) สรางกลไกที่จะกอใหเกิดการเรียนรูท างสังคม
ที่มา: Kulsum Ahmed, Jean Roger Mercier, and Rob Verheem: Strategic Environmetal Assessment –
Concept and Practice, World Bank No. 14, June 2005
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11. แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554
แนวทางการจัดการเพื่อแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีดังตอไปนี้
11.1 สงเสริมการมีสวนรวมและสรางภูมิปญ
 ญารวมกันของภาคีตา งๆ
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางนี้มีวัตถุประสงคที่จะใหประชาชนเขามามีสวนรวมทางตรงและทางออมในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม เนื่องจากการมีสวนรวมของประชาชนเปนเงื่อนไขสําคัญในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และ
เสริมสรางพฤติกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อยางไรก็ดี การมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตองมีองคความรูเปนแกนกลาง เปนความรูที่สามารถถายทอดใหประชาชนเขาใจ เขาถึงและยอมรับ รวมทัง้
องคความรูใหมๆ ที่อาจทําใหตองมีการปรับปรุงนโยบายใหเหมาะสม ในกลยุทธนี้ จึงมีมาตรการที่จะสราง
องคความรูรวมกันระหวางองคกรของรัฐ ประชาคมประชาชนและธุรกิจเอกชน และมีมาตรการสรางชองทาง
ที่จะถ ายทอดและหลอหลอมความรู และภูมิปญญาท องถิ่นและภู มิปญญาทาการเข าด วยกัน ซึ่งเป น
แนวทางของการจัดการความรู (Knowledge Management) ที่ดี
วัตถุประสงคประการที่ 2 ก็เพื่อสรางกระแส (Mainstream) สิ่งแวดลอม ใหประชาชนตระหนักใน
ความสําคัญของสิ่งแวดลอมที่มีตอสุขภาพ ตอการดํารงชีพ และเปนฐานในการประกอบอาชีพอยางยั่งยืน
วัตถุประสงคที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ ตองการสรางฐานพลังประชาชน และเครือขายที่มี
ความสนใจดานสิ่งแวดลอมเปนพิเศษ เพื่อเปนกําลังและเปนหูเปนตาใหแกรัฐอยางกวางขวาง
ในการวัดระดับการมีสวนรวมไดแสดงใหเห็นในรูปที่ 5
รูปที่ 5 บทบาทของรัฐและโอกาสการเขามามีสวนรวมของประชาชนในลักษณะตางๆ

ที่มา : มิ่งสรรพและคณะ 2547
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การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อม
ของทุกภาคี

ควรเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการของรัฐทุกระดับ โดยเฉพาะการจัดการที่ไมตอ งใชการลงทุน
ดานสาธารณูปโภค แตเปนการจัดการที่ใชการตัดสินใจบนฐานขอมูลที่ถูกตอง การจัดการที่ยกระดับ
ความสามารถของระบบและขีดความสามารถของบุคลากรของรัฐ การจัดการทีล่ ดความซ้ําซอน และ
เพิ่มการบูรณาการระหวางหนวยงานตางๆ
11.3

การขับเคลื่อนองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเชิงรุก

ภายใตแนวทางนี้ใหหนวยราชการสวนกลาง ที่ถายทอดภารกิจดานสิ่งแวดลอม ควรจัดทํา
แผนกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางเปนระบบ โดยใหมีการแปลง
แผนใหเหมาะสมและสอดคลองกับปญหาในระดับพื้นที่ เริ่มโดยการสํารวจสถานการณและจัดลําดับ
ความสําคัญของปญหาในพื้นที่ แลวใหหนวยงานของรัฐ สนธิกําลังกั นให ความรู และสนั บสนุน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีการจัดการสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม ทั้งนี้ควรมีการสงเสริมการ
ลงทุนรวมกัน (Joint–Investment) สําหรับสาธารณูปโภคที่ตองการความประหยัดจากขนาด คือมี
ตนทุนต่ําตอเมื่อมีการลงทุนมาก องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงเดียวไมสามารถลงทุนได และการ
จัดการรวมกัน (Joint–Investment) ในกรณีที่ระบบนิเวศนคาบเกี่ยวกันระหวาง องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เชน การจัดการพื้นที่ชุมน้ํา ที่อาจกินพื้นที่มากกวาหนึ่งตําบล เปนตน
11.4

สงเสริมการเขาถึงและการใชประโยชนทรัพยากรอยางเปนธรรม
เพื่อลดความยากจน

แนวทางนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ที่ จ ะให ก ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
กอใหเกิดประโยชนแกเศรษฐกิจฐานราก และชวยลดความยากจน ทั้งนี้จะรวมมาตรการที่ทําให
ประชาชนพึ่ งตั วเองได โดยที่ฐานทรัพยากรธรรมชาติไมเสื่อ มโทรม และสามารถตกทอดได ถึง
ลูกหลาน เพื่ อให การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนการจัดการที่ สมประโยชน
(Win–Win) คือไมเบียดบังคนยากจน ปกปองคนยากจนและผูดอยโอกาสจากมลพิษ และการให
ความสําคัญกับผูประกอบการรายยอย สนับสนุนใหคนจนสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติของ
สวนรวมอยางยั่งยืน
ภายใตแนวทางนี้ตองใชแนวคิดการเสริมพลัง (Empowerment) ประชาชน และการใหผูรับ
ผลประโยชนเปนผูจาย (Beneficiaries Pay Principle)
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สงเสริมการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน

ประเทศไทยมีวิสัยทัศนดานการผลิต ซึ่งตองการเปน “ครัวของโลก” และ “ศูนยการ
ทองเที่ยวเอเชีย” ซึ่งทั้งสองเปาหมายนี้ตางตองอาศัยทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณภาพเปนฐาน และ
ตองมีกระบวนการใชที่จะสามารถประกันความยั่งยืน แนวทางนี้จึงเปนกลยุทธสนับสนุนการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน การกําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับกําลังรองรับและศักยภาพการผลิตตาม
ธรรมชาติ เนนการสงเสริมคุณภาพมากกวาการเรงรัดนํามาใชประโยชน มิใชการเรงรัดนํามาใชโดย
เห็นแกประโยชนระยะสั้น เชน ในดานการประมงทะเลที่ประเทศไทยเปนผูนําในการทําประมง
ประเทศหนึ่งของโลก มีเปาหมายที่จะรักษาความสามารถในการผลิตอยางยั่งยืนในอาวไทย มากกวา
การผลิตอยางสูงสุด และใหมีการเตรียมการเพื่อลดกองเรือประมงทะเล โดยการสรางอาชีพใหมและ
อาชีพเสริม เปนตน
11.6

กํากับ ดูแลและฟนฟู คุณภาพสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลและยั่งยืน

แนวทางนี้ มีวั ตถุประสงคเพื่อฟนฟูสิ่งแวดลอมเปนหลัก ซึ่งตองเนนการใชหลักการผูกอ
มลพิษเปนผูจาย ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้ง การใชวิธีใหมๆ ตามหลักผูรับ
ผลประโยชนเปนผูจาย ในการจูงใจใหผูกอมลพิษแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ซึ่งจะเปนการจัดการที่
สามารถลดตนทุนทางสังคมไดมาก
ทั้งนี้ควรมีการใชมาตรการทางสังคม เชนการเปดเผยตอสาธารณะ (Public Disclosure)
ของกิจกรรมที่มีผลตอสิ่งแวดลอม เชน การบําบัดน้ําทิ้ง การรวบรวมของเสียอันตรายขององคกรที่
เกี่ยวของ ที่มีผลตอสิ่งแวดลอม การยกยองเชิดชูเกียรติผูปฏิบัติ หรือการเผยแพรการจัดการที่เปน
แนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices)
แนวทางทั้งหลายที่กลาวมาขางตน จะสามารถใชเปนกลยุทธรักษาและสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับ 5 ปขางหนา
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12. ขอเสนอที่ตองผลักดันในระดับนโยบาย
ในการจัดการสิ่งแวดลอมใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความจําเปนที่ตองผลักดัน
ในระดับนโยบายแหงชาติ และนโยบายระดับกระทรวง ดังตอไปนี้
12.1 วาระแหงชาติ ดานขยะมูลฝอยและกากของเสียอันตราย
ในยุทธศาสตรการบริหารราชการแผนดิน การพัฒนาที่ยั่งยืนเปนหนึ่งในยุทธศาสตรของ
ชาติ นับวาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดถูกจัดเปนวาระแหงชาติในระดับหนึ่ง
ดังนั้นใน 5 ปขางหนาควรเลือกนโยบายภายใตยุทธศาสตรนี้ มาทําใหสําเร็จเห็นผลอยางชัดเจน
และเป น วาระแห ง ชาติ ที่ เ ห็ น ผลเป น รู ป ธรรม ซึ่ ง ในที่ นี้ ไ ด เ สนอให ผ ลั ก ดั น นโยบายขยะมู ล ฝอย
แหงชาติเปนวาระแหงชาติ เพราะ เปนปญหาที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยและบางพื้นที่มี
ความรุนแรงในระดับสูง และมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองมีการจัดการในระดับนโยบาย เนื่องจาก
ตองมีการเปลี่ยนกฎหมาย กฎกติกา ที่มีผลกระทบตอทุกภาคสวนของสังคม
ในปจจุบันขยะมูลฝอยเปนปญหาการจัดการที่ใหญที่สุดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใน
อนาคตจะมีผลบั่นทอนทั้งคุณภาพชีวิตของประชาชน ความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม
และการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยวของเอเชีย ขยะที่ตกคางและทิ้งลงใน
แหลงน้ําจะเปนอุปสรรคสําคัญตอการกาวสูการเปนครัวของโลกของประเทศ นอกจากนี้ การ
เพิ่มขึ้นของขยะอันตรายจากผลิตภัณฑที่ใชแลวทําใหมีความจําเปนตองสรางระบบเพื่อใหมีการแยก
ขยะอันตรายออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป และเพื่อใหเกิดการจัดการขยะอันตรายอยางถูกตองโดยไม
กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชน
วาระแหงชาติดานขยะมูลฝอย เปนการบูรณาการการปฏิบัติของทุกภาคี โดยมีนโยบายและ
แนวทางที่แนชัดรวมทั้งการสนับสนุนดานงบประมาณ ทั้งนี้ ตองใหมีการจัดการทุกขั้นตอนอยาง
ครบวงจร ตั้งแตการออกแบบและวางแผนการผลิต จนไปถึงการบําบัดและกําจัดขยะทุกประเภทโดย
ใชหลัก 8 Rs ที่กลาวมาแลว โดยมีองคกรของรัฐเปนผูนําในการทําตนเปนตัวอยาง เชน Green
Office/Green Purchasing ปรับปรุงระบบจัดการกากของเสียจากอุตสาหกรรมและเริ่มแนวทางจัดการของ
เสียอันตรายจากชุมชน โดยกําหนดใหมีการเก็บคาธรรมเนียมผลิตภัณฑจากผลิตภัณฑที่จะกลายเปนขยะ
อันตรายเพื่อผูบริโภคตองการทิ้ง แลวนําคาธรรมเนียมที่เก็บไดมาเปนคาใชจายในการจัดระบบรับซื้อคืน
ซาก คาบริหารจัดการ คาบําบัด และกําจัดของเสียอันตราย โดยจะตองเปนการจัดการที่ประสานความ
รวมมือระหวางราชการสวนกลางกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ออกกฎหมายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑที่ใชแลว และตราพระราชบัญญัติเพื่อจัดการซากบรรจุ
ภัณฑ โดยรัฐใหการสนับสนุนดานเทคโนโลยี การสรางกลไก การนํากลับมาใชใหม การสรา ง
แรงจู ง ใจทั้ ง กั บ ผู ผ ลิ ต และผู บ ริ โ ภค ทั้ ง นี้ ทั้ ง ทางสํ า นั ก งานนโยบายและแผน กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงาน ตางก็มีการศึกษามาตรการที่
จําเปนไวในทุกดาน และไดบูรณาการไวในแผนนี้เพียงแตคอยการผลักดันในระดับนโยบายเทานั้น
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สนั บ สนุ น ขี ด ความสามารถในการขั บ เคลื่ อ นองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

เนื่องการบริหารจัดการและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมเปนกิจกรรมที่ไดมีการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น แตภารกิจที่ถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ มีมาก
ถึง 245 ภารกิจ และองคการบริหารสวนตําบลก็มีบุคลากรและทรัพยากรจํากัด อีกทั้งการจัดงบประมาณ
ใหองคการบริหารสวนตําบลก็เปนการจัดงบประมาณอยางเปนกอน (lump sum) ซึ่งองคการบริหารสวน
ทองถิ่น โดยเฉพาะองคการบริหารสวนตําบลก็อาจเลือกที่จะไมทําภารกิจดานการจัดการสิ่งแวดลอม
ใน 5 ปขางหนา หากไมมีการผลักดันองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางเปนระบบ ก็จะไมสามารถ
บรรลุเปาหมายดานคุณภาพชีวิต และการอยูดีมีสุขของประชาชนได
ขอเสนอสําหรับใน 5 ปขางหนาไดแก
(1) ใหทุกสวนราชการในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและสวนราชการที่
เกี่ยวของในกระทรวงอื่นๆ จัดทําแผนเพิ่มขีดความสามารถขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมใหเห็นผลเปนรูปธรรม ทั้งนี้ใหเลือกองคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ อ ยู ใ นเขตวิ ก ฤตหรื อ ต อ งแก ไ ขป ญ หาเร ง ด ว น เช น องค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตที่อุตสาหกรรมและชุมชนขยายตัว องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในพื้นที่คาบเกี่ยวกับปา
(2) กําหนดใหอยางนอยรอยละ 10 ของงบประมาณองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองนําไป
จัดการดานสิ่งแวดลอม มิฉะนั้น ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนับวันก็จะ
สะสมไปเรื่อยๆ กลายเปนปญหาที่ไมมีทางแกไขในที่สุด
(3) สนั บ สนุ น องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ด า นเทคนิ ค และบุ ค ลากรในรู ป การให ก าร
ปรึ ก ษา ความร ว มมื อ ในการจั ด ทํ า แผน และการเรี ย นรู ค วบคู ไ ปกั บ การทํ า งาน
(learning by doing) เพื่อมิใหมีการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
มากเกินไป
(4) ผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทํารายงานตัวชี้วัดสถานการณสิ่งแวดลอมใน
ทองถิ่น และใหตัวชี้วัดเปนเงื่อนไขของรายงานเพื่อขอเบิกจายงบประมาณในแตละป
(5) ใหรัฐบาลพิจารณาจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอมและกําหนดพิสัยคาธรรมเนียม/ภาษีรายได
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น และใหองคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ นมี ส ว นแบง เพิ่ม เติ ม จากภาษี สิ่ง แวดล อ มในลั ก ษณะภาษีแ บ ง
(shared tax) (ดิเรก 2549)
(6) เพิ่มอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นติดตาม ตรวจสอบและควบคุมมลพิษ ณ
แหลงกําเนิด โดยเฉพาะในบริเวณที่อุตสาหกรรมขยายตัวในระดับสูง
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การปรับโครงสรางการบริหารองคกร

การปรับโครงสรางกรรมการระดับชาติ
(1) ใหมีกรรมการแหงชาติที่ดูแลทรัพยากรแหงชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมเพียงชุดเดียว
คือ คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (กกวล.) ใหยุบคณะกรรมการแหงชาติราย
สาขา (น้ํา ปา ทีดิน ฯลฯ) รวมเปนคณะอนุกรรมการการยอยของคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงการตัดสินใจเชิงนโยบาย การวางแผน
และการติดตามผลกระทบ โดยใหกรรมการในคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เปน
ประธานคณะอนุกรรมการรายสาขา ทั้งนี้ ใหมีจํานวนผูทรงคุณวุฒิในแตละสาขาใหมี
ความสมดุลและเหมาะสมกับจํานวนคณะอนุกรรมการ
(2) ในคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติตามขอ 1 ใหมีคณะอนุกรรมการที่จําแนกการใช
ที่ดิน จากมุมมองหรือมิติตางๆ เชน ปาไม ทรัพยากรธรณี และการใชที่ดินเพื่อชุมชน
อุตสาหกรรม และใหอนุกรรมการเหลานี้ประชุมรวมกันเพื่อใหไดแผนการใชที่ดินที่มี
เอกภาพ
(3) ภายในคณะอนุกรรมการรายสาขาอาจใหมีคณะทํางานตามกลุมระบบนิเวศที่สําคัญเปน
ที่ปรึกษาดานวิชาการ
การปรับโครงสรางระดับบริหารจัดการ
ปญหาการจัดการสิ่งแวดลอม แตกตางไปตามลักษณะของระบบนิเวศ แตการบริหารจัดการ
ประเทศไทยในปจจุบัน เปนการบริหารจัดการในแนวดิ่ง แยกตามสาขาของทรัพยากร (เชน ดิน น้ํา
ปา ฯลฯ) เปนเอกเทศตอกัน การบริหารจัดการในลักษณะมีปญหาวาการที่ตางคนตางทํา ทําใหเกิดความ
ซ้ําซอนหรือผลกระทบตอกัน การบริหารจัดการที่ถูกตองแยกตามระบบนิเวศ
ในปจจุบัน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําไดมีแนวทางที่จะบริหารระดับลุมน้ํา ในขณะที่
การบริหารทรัพยากรปาไมในปจจุบันแบงเปนการจัดการในและนอกเขตอนุรักษ และมีแนวโนมจะ
บริหารในลักษณะการแบงเขตตามจังหวัด
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ขอเสนอก็คือ
(1) ควรมีการศึกษา การบูรณาการการบริหารจัดการระดับพื้นที่ (Area–Based) ที่บูรณา
การระหวางทรัพยากรตางๆ วาควรจัดกลุมตามระบบนิเวศลุมน้ํา กลุมปาและเมือง
อยางไร
(2) ให พิ จ ารณาทางเลื อ กปรั บ คณะกรรมการประจํ า ลุ ม น้ํ า ในป จ จุ บั น ให ดู แ ล
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ดวย และใหมีหนวยปฏิบัติการที่บูรณาการงานดานตางๆ
ข อ ง ก ร ม ต า ง ๆ ใ น ป จ จุ บั น ร ว ม เ ข า ม า ภ า ย ใ ต สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับพื้นที่
(3) หน ว ยงานในส ว นกลางของกรมต า งๆ เช น กรมป า ไม กรมทรั พ ยากรน้ํ า บาดาล
อาจจะปรับเปนฝายวิชาการและฝายกํากับ เชน สถาบันระบบนิเวศที่สูง สถาบันระบบ
นิเวศชุมน้ํา สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไม สถาบันสิ่งแวดลอมเมือง และสถาบัน
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม เปนตน ซึ่งสถาบันเหลานี้เปนฝายวิชาการของแตละระบบนิเวศ
ความรูจากสถาบันเหลานี้ก็จะถายโอนไปยังองคกรระดับพื้นที่และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น การบริหารจัดการจึงจะอยูในลักษณะบูรณาการโดยธรรมชาติไมแยกกันเปน
เอกเทศโดยการแบงที่ผิดธรรมชาติเชนในปจจุบัน
(4) งานในสวนกลางควรจะเปนงานกํากับนโยบายและการกํากับติดตามผลเทานั้น หรือเปน
กิจกรรมตางๆ ที่สวนราชการสวนกลางริเริ่มขึ้นในขั้นตน ที่ปจจุบันเรียกวาเปนภารกิจ
เชิงกลยุทธศาสตร แตเมื่อไดทดลองจนไดรูปแบบที่ตองการแลว ก็นาจะบูรณาการ
กิจกรรมเขาไปในแผนปฏิบัติงานของระดับพื้นที่
(5) ในระยะยาวใหหลอมรวมหนวยงานของรัฐสวนกลางในพื้นที่กับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
12.4

ขอเสนอเกี่ยวกับกองทุน

แกไขระเบียบการใชกองทุนสิ่งแวดลอมเพื่อใหสามารถใชกองทุนในกิจการตางๆ ไดแก
(1) กิจกรรมที่ไปบรรเทา เยียวยา และบําบัดปญหาทางสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่เกิดจาก
การใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยทันทีและเรียกเก็บจากผูกอ
มลพิษภายหลัง
(2) การสนับสนุนกิจกรรมที่สรางซึ่งรายไดสามารถสงรายไดคืนกองทุนในระยะยาวโดย
ตองเปนกิจกรรมที่สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม เชน สนับสนุนการปลูกไมเศรษฐกิจ
รอบตัดฟนขนาดกลาง โดยใหมีสวนแบงในรายไดขององคการอุตสาหกรรมปาไม
หรือ ใหเงินกูแกเอกชนในการปลูกไมเศรษฐกิจรอบตัดฟนสั้นในที่เอกชน
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(3) แยกบัญชีสําหรับกิจกรรมเฉพาะ เพื่อใหสามารถรับเงินบริจาคที่ผูบริจาคตองการให
นําไปสนับสนุนกิจกรรมที่จําเพาะเจาะจง เชน กองทุนอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
กองทุนอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
(4) สรางทุนประเดิมเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถิ่น
(5) แกไขเพิ่มเติมมาตรา 23 ของพระราชบัญญัติสิ่งแวดลอมฯ เพื่อใหสามารถจัดสรรเงิน
จากกองทุนสิ่งแวดลอมสําหรับใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกผูยากไรที่ไดรับ
ความเสี ย หายจากการรั่ ว ไหลหรื อ แพร ก ระจายของมลพิ ษ รวมทั้ ง การฟ อ งคดี
สิ่งแวดลอมเพื่อเรียกรองคาสินไหมทดแทน
12.5

กระบวนการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 ฉบับนี้ ไดบรรจุมาตรการและแนว
ทางการปฏิบัติงานอยางละเอียดในทุกสาขา แตมิไดจัดลําดับความสําคัญของปญหาไว เพราะปญหา
สิ่งแวดลอมแตกตางกันไปตามพื้นที่ ตองถือเสมือนเปนเมนูมาตรการที่จะใหเลือกนําไปใชตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ เมื่อนําไปใชในแตละพื้นที่จะตองวิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของปญหาในแต
ละพื้นที่กอน แลวจึงเลือกหรือดัดแปลงมาตรการใหเหมาะสมสําหรับแตละพื้นที่นั้นๆ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมเปนการจัดการระดับทองถิ่น มีกระบวนการประสานเพื่อ
แปลงแผนไปสูการปฏิบัติระดับทองถิ่นดังตอไปนี้
(1) เผยแพรแผนระดับชาติ ใหแกผูบริหาร (CEO)
ตั้งแตระดับรองผูวาขึ้นไป และ
โดยเฉพาะจังหวัดที่มีเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม และเขตควบคุมมลพิษ
(2) เผยแพรแผนฯ แกผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น อันไดแก ผูบริหารขององคการ
บริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ องคการบริหารสวนตําบล
(3) ฝ กอบรมเจ าหน าที่ แผนจากสํ านั กงานทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อมจั งหวั ด
(ทสจ.) สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค (สสภ.) และ องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
ใหสามารถแปลงแผนและเขียนโครงการได
(4) ผลักดันใหตัวชี้วัดในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมเปนตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร
การพั ฒ นาจั งหวั ด และแผนปฏิ บั ติร าชการของหนว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง และองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น
(5) ใหสํานักงานนโยบายและแผนฯ สรางระบบฐานขอมูลและตัวชี้วัดหลักสําหรับการ
ประเมินผล ในระดับปฏิบตั ิการหรือระดับที่มีเจาภาพ เชนจังหวัดและทองถิ่น รวมทั้ง
ขอมูลเพื่อจัดทําตัวชี้วัดความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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(6) จั ด ทํ า ข อ มู ล เพื่ อ ประเมิ น สมรรถนะการจั ด การระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารและประกาศให
ประชาชนรับทราบผล ตลอดจนใหรางวัลหนวยงานที่มีผลงานดีเดน
(7) กําหนดใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด และสํานักงานสิ่งแวดลอม
ภาค เขาไปมีสวนรวมในการทําโครงการของบประมาณบูรณาการในระดับจังหวัด
(8) จัดงบประมาณใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด (ทสจ.) เพื่อ
การแปลงแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ และจัดทําหรือผลักดันโครงการที่อยูในลําดับสําคัญ
สูงสุดของจังหวัด
(9) สํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ควรมีโ ครงการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด เพื่อเปนพื้นฐาน
อ า งอิงของสํ า นั ก งานทรั พ ยากร ธรรมชาติและสิ่ ง แวดล อมจัง หวัด และสํา นักงาน
สิ่งแวดลอมภาคในการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ
12.6

ขอเสนอเกี่ยวกับโครงการขนาดใหญของรัฐ (Mega Projects)
และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

เนื่องจากกระบวนการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมยังมีปญหาทั้งในแง
ของความไมครอบคลุมโครงการ หรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม และในแงของ
การมีสวนรวมของประชาชน จึงขอเสนอแนะใหแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยใหคํานึงถึงประเด็นตอไปนี้
(1) ยกระดับการกลั่นกรองโครงการขนาดใหญใหมีความเขมแข็ง ใหรวมตนทุนสิ่งแวดลอม สังคม และ
สุขภาพอันเกิดจากโครงการพัฒนาไวในตนทุนหลักของโครงการ เพื่อคํานวณผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ (ERR) มีการศึกษาทางวิชาการครอบคลุมการประเมินผลกระทบ ทั้งทางดานสังคม
(Social Impact Assessment) สุขภาพ (Health Impact Assessment) และสิ่งแวดลอม
(Environmental Impact Assessment) ภายใตกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียตั้งแต
เริ่มวางแผน และรวมทั้งกําหนดขั้นตอนการมีสวนรวมของประชาชนใหชัดเจนยิ่งขึ้น
(2) ใหเจาของโครงการวางเงินประกันดานผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หรือซื้อพันธบัตร
สิ่งแวดลอม เพื่อใชเปนหลักประกันสําหรับโครงการที่มีความเสี่ยงตออุบัติภยั หรือการ
รั่วไหลของมลพิษสูง
(3) ใหความสําคัญกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนมากขึ้น (Initial Impact
Evaluation)
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(4) สําหรับโครงการของภาคเอกชนและของรัฐที่ไมเขาขาย 22 ประเภทที่ตองทําการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ใหผูวาราชการจังหวัด หรือ อปท. สามารถเสนอไปยัง
กกวล. เพื่อพิจารณาใหตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในพื้นที่
ที่มีปญหาหรือพื้นที่ออนไหว
ในระหวางที่ยังไมมีกฎหมายวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ควรจัดทําคูมือใน
การปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็น พ.ศ. 2548 ซึ่งกําหนดให
หนวยงานของรัฐที่เปนผู รับผิดชอบโครงการ “ซึ่งมีผลกระทบอยางกวางขวางตอคุณภาพสิ่งแวดล อม
สุขอนามัย และวิถีชีวิต” ของประชาชนตองเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับโครงการใหประชาชนทราบ และจัดใหมี
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เชน กําหนดหลักเกณฑในการกําหนดผูมีสวนไดสวนเสีย และ
สัดสวนของผูมีสวนไดเสียที่จะเขาประชุมใหชัดเจนและเหมาะสมกับประเด็นและพื้นที่ เปนตน
12.7

บทบาทของรัฐในการสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน

การมีสวนรวม อาจแบงไดเปน 2 รูปแบบใหญๆ คือ
(1) การมีสวนรวมรับประโยชนและรับผิดชอบตนทุน (Benefit/Cost Sharing Model)
เปนรูปแบบที่ประชาชนรวมกันสละแรงงานหรือเงินทุนโดยสมัครใจเพื่อประโยชน
สวนรวม (ซึ่งยอมเกิดประโยชนแกสวนตนดวย) เมื่อรัฐบาลไดรับหลักการมีสวนของ
ประชาชนใหมาเปนวิถีหนึ่งของการพัฒนาประเทศ การมีสวนรวมในรูปแบบที่หนึ่งจึง
เปนรูปแบบที่แพรหลายที่สุด เชน การใหราษฎรเขามามีสวนรวมในการดับไฟปา การ
บริหารจัดการน้ํา การรวบรวมขยะ เปนตน จากการวิเคราะหวิสัยทัศนและพันธกิจของ
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม พบวา มีเพียงแนวทางของการใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการบริหารจัดการในรูปแบบที่ 1 เปนสวนใหญ
(2) การเจรจา/ชดเชย (Negotiation/Compensation Model) รูปแบบที่ 2 นี้ มักเปนกรณี
ที่ผูตัดสินใจและผูมีสวนรวมไมใชคนในพื้นที่เดียวกัน และผูมีสวนไดสวนเสียมีหลาย
กลุมและอาจมีผลประโยชนขัดแยงกัน จึงมีความจําเปนที่จะตองใหแตละกลุมไดรับฟง
ความเห็นของกันและกัน และสรางขอยุติหรือขอตกลงรวมกัน ซึ่งในการบรรลุขอตกลง
อาจจําเปนตองมีการชดเชยใหกับผูมีสวนเสีย รัฐควรใหความสนใจกับกระบวนการใน
รูปแบบที่ 2 มากขึ้น
บทบาทของรัฐที่สําคัญที่จะสนับสนุนการมีสวนรวม ทั้ง 2 รูปแบบ ไดแก
- สงสัญญาณที่ถูกตอง เชน ไมอุดหนุนราคาน้ํามัน เมื่อตองการใหประชาชนประหยัด
พลังงาน
- การใหขอมูลสนเทศแกผูบริโภคเกี่ยวกับคุณลักษณะของความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน
ฉลากเขียว

สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม

39

- ใหขอมูลดานสิ่งแวดลอมที่ชัดเจนและแนนอนแกผูใชประโยชนจากทรัพยากร เพื่อ
สนับสนุนการจัดการทรัพยากรไดดีขึ้น (เชน คุณภาพสิ่งแวดลอม อัตราเติมน้ําใตดิน
ชั้ น ของน้ํ า เค็ ม ใต ดิ น สั ด ส ว นของปริ ม าณน้ํ า ในแต ล ะลุ ม น้ํ า สภาพทางธรณี วิ ท ยา
ปริมาณฝน ฯลฯ)
- ลดตนทุนการแกไข ขอขัดแยง โดยการจัดเวทีที่เหมาะสม ใหประชาชนมีสวนรวมใน
กรณีของโครงการพัฒนาในพื้นที่ สรางกลไกและสถานที่ที่เอื้ออํานวยให “กลุมผูมีสวน
ไดสวนเสีย” สามารถเกิดขึ้นไดในตนทุนต่ํา
- จัด ชอ งทางประจําเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณและตอยอดความรู ประชาสัมพันธ
กรณีศึกษามีความสัมฤทธิ์ผลเชิงปฏิบัติ (Success Stories) หรือเปนแนวทางปฏิบัติที่
เปนเลิศ (Best Practices) ใหแกประชาชน/ประชาชน/องคกรเอกชนอิสระ
12.8

ขอเสนอเกี่ยวกับการเงิน การคลัง ดานสิ่งแวดลอม

ในแทบทุกกลยุทธที่เสนอไวในแผนนี้ มีขอเสนอเกี่ยวกับการนําเครื่องทางเศรษฐศาสตรทั้ง
ดานการเงินและการคลังมาใชจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งในปจจุบัน ยังมีการใช
นอยอยูมาก เพราะในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
กําหนดไวแตคาธรรมเนียมเทานั้น จึงจําเปนตองมีการปรับปรุงกฎหมายใหสามารถมีมาตรการ
การเงิ น การคลั ง ที่ ห ลากหลายได รวมทั้ ง พิ จ ารณาการกํ า หนดให ภ าคเอกชนซื้ อ พั น ธบั ต ร
สิ่งแวดลอมเพื่อใชเปนหลักประกันสําหรับโครงการที่มีความเสี่ยงตออุบัติภัยหรือการรั่วไหลของ
สารพิษสูง (ดิเรก 2549) เพื่อใหรัฐสามารถหักดอกเบี้ยและเงินตนได เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น
และสามารถฟองรองเพิ่มเติมเมื่อความเสียหายสูงกวาพันธบัตรที่ใชค้ําประกันความเสี่ยงไว
12.9

ขอเสนอดานงบประมาณ

รัฐบาลไดกําหนดกรอบวงเงินงบประมาณตามยุทธศาสตรที่ 4 คือ ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไวที่ประมาณรอยละ 3.4 ของงบประมาณในป พ.ศ. 2548
และประมาณรอยละ 4 ในระหวางป พ.ศ. 2549-2551 หรือประมาณ 60,000 ลานบาทตอป แต
ในความเปนจริงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการจัดสรรวงเงินต่าํ กวา
เปาหมาย (4%) มาก คือ ไมถึงรอยละ 2 ตอป นอกจากนี้ ยังจะมีงบประมาณสวนหนึ่งมาจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไมมีขอมูลชัดเจน และงบประมาณดานสิ่งแวดลอมที่ลงไปยังจังหวัด
ประมาณเทากับรอยละ 6 ของงบประมาณที่ลงไปจังหวัดในป พ.ศ. 2548 ดังนั้น ในแตละปคาดวา
จะมีวงงบประมาณประมาณดานสิ่งแวดลอมระหวาง 30,000-60,000 ลานบาทตอป
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งบประมาณ (ช วงป 2548-2551) ตามยุทธศาสตร ที่ 4 ยั งสามารถแยกย อยตามประเด็ น
ยุทธศาสตร กลาวคือ การสรางความสมดุลของการใชประโยชน (28.18%) การคุมครองและการใช
ประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ (2.75%) การฟนฟูดินและการใชประโยชนที่ดิน (0.19%)
การบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ (42.14%) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางมีสวนรวม (8.56%) การควบคุมมลพิษ (2.37%)
การประเมินมูลคาความเสียหายดานสิ่งแวดลอม พบวาความเสียหายดานสิ่งแวดลอมมี
แนวโนมสูงขึ้น ในขณะที่ความเสียหายที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติมีแนวโนมลดลง และสัดสวน
ความเสียหายดานสิ่งแวดลอม (เมื อง) มีสัดสวนสูงกวาสัดส วนงบประมาณที่จั ดสรรใหการฟ นฟู
สิ่งแวดลอม (เมือง) มาก ดังนั้น จึงมีขอเสนอใหเพิ่มงบประมาณดานการควบคุมมลพิษใหมากขึ้น
และกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชงบประมาณดานสิ่งแวดลอมไมต่ํากวารอยละ 10 ของ
งบประมาณรวมของ อปท. และใหมีการเพิ่มสัดสวนงบสิ่งแวดลอมในสวนกลางใหไมต่ํากวา รอยละ 5
ในปที่ 1 และเทากับรอยละ 30 ในปสุดทายของแผน
12.10

ขอเสนอแนะในการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2550-2554

ขอเสนอแนะในการติดตามประเมินผล มีดังนี้
(1) ใหตั้งคณะกรรมการติดตามผลโดยมีผูแทนจากประชาคม และองคกรเอกชนมีสวน
รวมในการติดตามประเมินผล แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยคัดเลือกจาก
- สถาบันอุดมศึกษาดานสิ่งแวดลอมทั่วประเทศ จากคณะที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม และ
การพัฒนาโดยใหนักวิชาการ ผูสนใจ เสนอชื่อตนเอง และใหมีการคัดเลือกภายในกลุม
ในจํานวน 4 ทานจากสาขาวิทยาศาสตร 2 ทาน สาขาสังคมศาสตร 2 ทาน
- สภาที่ปรึกษา โดยใหสมาชิกสภาฯ ในสวนที่เกี่ยวของ (ฐานทรัพยากรและผูทรงวุฒิ) 2 ทาน
- ผูแทนกรรมาธิการดานสิ่งแวดลอม
- กรรมการผูท รงคุณวุฒิจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 1 ทาน
- ผูแทนองคกรเอกชนอิสระดานสิ่งแวดลอม โดยใหผทู ี่สนใจเสนอชื่อตนเองและมีการ
คัดเลือกกันเองในกลุม โดยใหมีผูแทนจากองคกรฯ ที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับเมือง 1 ทาน กิจกรรม
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 1 ทาน ผูแทนจากสภาอุตสาหกรรม สภาหอการคาไทย
สภาการทองเที่ยว สหภาพแรงงาน แหงละ 1 ทาน ทัง้ นี้ โดยใหสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) เปนเลขานุการ
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(2) เนื่องจากแผนจัดการสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 มีเปาหมาย และตัวชี้วัดชัดเจน
ใหมีการประเมินผลตามเปาหมายรายกลยุทธทุกป และการประเมินผลตัวชี้วัดตาม
เปาประสงครวม เมื่อถึงระยะครึ่งแผน ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ควรใชผลประเมินการปฏิบัติ ทั้งในดานปริมาณตัวชี้วัดที่รับผิดชอบและคุณภาพตัวชี้วัด
พิจารณาความดีความชอบของสวนราชการที่เปนองคกรรับผิดชอบตัวชี้วัด
(3) ให สํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม สร า งระบบ
ฐานขอมูลและตัวชี้วัดหลักสําหรับการประเมินผลในระดับปฏิบัติการหรือระดับที่มี
เจ า ภาพ เช น จั ง หวั ด และท อ งถิ่ น ตามที่ กํ า หนดในแผน และจั ด ทํ า โครงการ
เปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) ของสมาชิกเครือขายองคกรปกครองทองถิ่น
ที่ไดตั้งขึ้น โดยดําเนินการควบคูไปกับการดําเนินงานตามแผน ทั้งนี้ควรสรางแรงจูงใจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในรูปเงินรางวัล และคําประกาศเชิดชู เกียรติแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รายงานนี้จะเปนขอมูลประกอบการติดตามประเมินผล
(4) ใหนําผลการเปรียบเทียบสมรรถนะการประเมินเผยแพรในรายงานสถานการณคุณภาพ
สิ่งแวดลอม และในสื่อที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม
12.11

ขอเสนอแนะอื่นๆ

การอนุรักษสิ่งแวดลอมตองปลูกฝงใหกับเยาวชนตั้งแตเล็ก จึงควรสงเสริมและปรับปรุง
หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา โดยกําหนดเปาหมายและหลักการสิ่งแวดลอมศึกษาของประเทศพัฒนา
และสงเสริมวิชาชีพดานสิ่งแวดลอมศึกษา จัดทําฐานขอมูลและเครือขายโดยกระบวนการวิจัยที่ได
มาตรฐาน และสงเสริมความเขมแข็งของเครือขายองคกรดานสิ่งแวดลอมศึกษา
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