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กรอบแนวคิดและความหมาย

ในชวงที่ผานมา กระบวนการพัฒนาของประเทศตางๆ ทั่วโลก ซึ่งรวมถึงประเทศไทย ตางมี
ประสบการณที่มุงสูการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยใชทรัพยากรเปนฐานการผลิต (ResourceBased Production) มาดวยกันแลวทั้งสิ้น แบบแผนการเติบโตของระบบเศรษฐกิจมาจากการขยายตัว
ของการผลิ ต และการบริ โ ภคเพื่ อ ตอบสนองความต อ งการของตลาดอย า งไม มี ข อบเขต ทํ า ให
ทรัพยากรธรรมชาติถูกใชอยางสิ้นเปลือง โดยไมคํานึงถึงขอจํากัดและขีดความสามารถในการรองรับ
ของระบบธรรมชาติ แนวทางดังกลาวเปนระบบที่ทําลายตนเอง เพราะไดลดทอนทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และทุนทางสังคม ซึ่งเปนรากฐานที่แทจริงของการพัฒนา ในที่สุด ยอมสงผลกระทบตอความมั่นคง
เขมแข็งของทุน ทางเศรษฐกิจ และความอยูดีมีสุขของสังคมมนุษย ในระยะยาว
สั ง คมโลกได ต ระหนั ก ถึ ง ผลกระทบจากการพั ฒ นาที่ ก อ ให เ กิ ด ความเสื่ อ มโทรมของทุ น
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และทุนทางสังคม ดังนั้น ในป 2535 องคการสหประชาชาติจึงไดจัด
ประชุมสุดยอดของโลกวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา หรือ Earth Summit I ขึ้นที่กรุงริโอ เดจาเนโร
ประเทศบราซิล ซึ่ง 178 ประเทศไดรวมลงนามรับรองแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) ที่มุงสูการ
สรางความสมดุลระหวางมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน อันจะทํา
ใหมีทุนทุกประเภทเพียงพอตอไปจนถึงชนรุนลูกรุนหลาน
สําหรับประเทศไทย แมวาจะรับเอาแนวคิดของแผนปฏิบัติการ 21 มาปฏิบัติ แตผลการพัฒนา
ยั ง คงบ ง ชี้ ว า แบบแผนการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย ยั ง คงบั่ น ทอนรากฐานของทุ น
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และทุนทางสังคมอยางตอเนื่อง ทิศทางการพัฒนาในอนาคตของ
ประเทศไทย จําเปนตองเสริมสรางทุนทั้ง 3 ดาน โดยเชื่อมโยงใหเกิดการบูรณาการและเกื้อกูลกันระหวาง
ทุนทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมโดยตองปรับเปลี่ยนแบบแผนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ใชการตลาดเปนตัวชี้นํา มาสูการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สอดคลองกับศักยภาพและความเปนไป
ไดของระบบนิเวศ โดยมีการกระจายผลประโยชนอยางเปนธรรม ซึ่งจะเปนหนทางที่สามารถ
เสริมสรางความเขมแข็ง ความอยูดีมีสุข และความมั่นคงยั่งยืนของสังคมไดตลอดไป
ความหมายของทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ ทั้งที่ใชแลวหมดไป เกิดใหมทดแทนได หรือมีปริมาณไมหมดสิ้น อันใหประโยชนโดยตรงใน
รูปของปจจัยการผลิตสินคาและบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของมนุษย ซึ่งไดแก น้ํา อากาศ
แสงอาทิตย ดิน ปาไม ทุงหญา ความหลากหลายทางชีวภาพ และสินแร เปนตน และการใหประโยชน
ทางออม ในรูปของสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต รวมทั้งการดําเนินวิถี
ชีวิตอยางเปนปกติสุขของมนุษย ซึ่งไดแก คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ํา ปริมาณของเสียที่เหลือจากการ
ผลิตและการบริโภคที่จะไมกระทบตอคุณภาพชีวิต รวมทั้งสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น และควรคาแก
ความภาคภูมิใจไปจนถึงชนรุนตอๆ ไป เชน ศิลปกรรม โบราณสถาน เปนตน ทุนทางทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อาจจําแนกออกไดเปน 4 ประเภท คือ

2

(1) ทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป ซึ่งแมธรรมชาติจะสรางใหเกิดขึ้นมาใหมได แตก็ตองใช
กระบวนการและระยะเวลายาวนาน ไมทันตอการสนองตอบความตองการของมนุษยในรุนปจจุบันได
เชน หิน แร และน้ํามัน เปนตน
(2) ทรัพยากรที่ใชแลวเกิดทดแทนได เปนสิ่งที่ธรรมชาติสรางขึ้นมาเปนโครงขายของ
สิ่งมีชีวิต ไดแก ปาไม สัตวปา และความหลากหลายทางชีวภาพ เปนตน สามารถเพิ่มจํานวนและ
ทดแทนได แตหากมีระดับการใชที่ไมสมดุลกับอัตราการเกิดทดแทน ก็อาจทําใหทรัพยากรบางชนิด
หมดไป หรือไมสามารถผานกระบวนการเกิดใหมเพื่อตอบสนองไดทันความตองการของมนุษย
(3) ทรัพยากรที่ใชแลวไมหมดสิ้น ไดแก อากาศ แสงอาทิตย น้ํา และดิน ซึ่งธรรมชาติ
มีให มีลักษณะหมุนเวียนไมหมดสิ้น แตสามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพไดหากมีการปนเปอนหรือถูก
รบกวน ดังนั้นทรัพยากรประเภทนี้ จึงเกี่ยวของอยางยิ่งกับคุณภาพสิ่งแวดลอม
(4) คุณภาพของสิ่งแวดลอม คือ คุณภาพของสิ่งแวดลอมรอบตัว ที่จะเปนปจจัยในการ
รักษาคุณภาพชีวิต เพื่อใหมนุษยสามารถดํารงหรือดําเนินวิถีชีวิตอยูอยางเปนปกติสุขไดตลอดไป ทุน
สิ่งแวดลอมจึงประกอบดวย คุณภาพน้ํา คุณภาพอากาศและเสียง ที่อยูในเกณฑมาตรฐาน ปริมาณ
กากของเสียและกากของเสียอันตรายที่จะไมเหลือตกคางในสภาพแวดลอมจนกอใหเกิดผลกระทบตอ
สุขภาพอนามัยของประชาชนและเปนอุปสรรคตอการพัฒนา ตลอดจนสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น
เชน ศิลปกรรม โบราณสถาน และสิ่งกอสรางอันทรงคุณคาทาง
สถาปตยกรรมและนํามาซึ่งความภาคภูมิใจทั้งหลาย เปนตน
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การประเมินสถานการณทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การประเมินสถานภาพทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทยในชวงที่ผานมา มี
ประเด็นที่สําคัญคือ การขาดความสมดุลระหวางการใชประโยชนกับการอนุรักษฟนฟู ซึ่งสงผลกระทบ
และเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนี้

2.1

น้ํา : ขาดแคลนและคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม ในป 2548 ปริมาณน้ําที่สามารถ

เก็บกักและใชงานไดในเขื่อนและอางเก็บน้ําทั่วประเทศ มีเพียง 51,100 ลาน ลบ.ม. ซึ่งไมเพียงพอกับ
ความตองการใชน้ําที่มีถึง 92,736 ลาน ลบ.ม. และจะเพิ่มเปน 114,487 ลาน ลบ.ม. ในป 2552 และ
เนื่องจากการใชประโยชนจากทรัพยากรน้ําของประเทศ เปนระบบการใชและการเขาถึงโดยเสรี จึงมี
การใชน้ําอยางไมมีประสิทธิภาพ และสรางความขัดแยงจากการแยงชิงน้ําในยามขาดแคลน ระหวาง
ภาคการผลิตตางๆ รวมทั้งระหวางชนบทกับเมือง การสูญเสียพื้นที่ปาตนน้ําอยางตอเนื่อง ทําใหเกิด
ปญหาน้ําทวมในฤดูฝนและขาดแคลนน้ําในฤดูแลง นอกจากนั้น ยังขาดการบูรณาการในการจัดการน้ํา
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการจัดการดานความตองการใชน้ํา
สําหรับในดานคุณภาพน้ํา พบวา ในป 2547 มีแหลงน้ําอยูในเกณฑดีรอยละ 23 และ
เกณฑพอใชรอยละ 51 ซึ่ง 3 ปที่ผานมา แหลงน้ําที่อยูในเกณฑดีมีจํานวนลดลงเกือบเทาตัว ที่อยูใน
สภาพเสื่ อมโทรมมากมาโดยตลอด คือ เจาพระยาตอนล าง ท าจีนตอนลาง ลําตะคองตอนล าง และ
ทะเลสาบสงขลา ซึ่งเปนเขตชุมชนขนาดใหญทั้งสิ้น โดยภาครัฐไดลงทุนสรางระบบบําบัดน้ําเสียในเขต
เทศบาลไปแลว 87 แหง ครอบคลุมพื้นที่บริการไดรอยละ 34 และสามารถบําบัดน้ําเสียไดเพียงรอยละ 25
ของปริมาณน้ําเสียทั้งหมด
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2.2

ดิน :

ดินเสื่อมโทรมและมีปญหาในเรื่องการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ปจจุบัน ทรัพยากรดินมีสภาพเสื่อมโทรมมากขึ้นจากการใชที่ดินไมถูกตองตามศักยภาพ กอใหเกิดปญหา
เชน การชะลางพังทลายของดิน ดินขาดอินทรีย และปญหาที่เกิดจากสภาพธรรมชาติของดินรวมกับการ
กระทําของมนุษย เชน ดินเค็ม ดินเปรี้ยว จากการสํารวจพบวา ที่ดินที่มีปญหาเพิ่มขึ้นจาก 182.1 ลานไร
เปน 192.7 ลานไร ในระหวางป 2532-2544 หรือคิดเปนรอยละ 60 ของพื้นที่ทั้งหมด สําหรับพื้นที่ถือครอง
ทางการเกษตรซึ่งมีประมาณ 112 ลานไร มีการใชที่ดินไมเหมาะสมกับศักยภาพถึงรอยละ 40 และเนื้อที่ถือ
ครองทําการเกษตรเฉลี่ยตอคนลดลงจาก 21.0 ไร ในป 2536 เปน 19.3 ไร ในป 2546 ในขณะที่ความ
ตองการพื้นที่ทําการเกษตรเพิ่มขึ้น แตพื้นที่ถือครองโดยเฉลี่ยลดลง รวมทั้งความอุดมสมบูรณของดินลดลง
ทําใหตองเพิ่มผลผลิตโดยการใชสารเคมี และเกิดปญหาการตกคางของสารเคมีในดินมากขึ้น

2.3 ปาไม : พื้นที่ปาไมถูกทําลายจนระบบนิเวศเสียสมดุล มีไมเพียงพอตอ
การเปนฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน ในชวง 40 ปที่ผานมาประเทศไทยสูญเสียพื้นที่ปาไมไป

แลวประมาณ 67 ลานไร จากพื้นที่ปาไมของประเทศที่มีถึงรอยละ 53.3 ในป 2504 ลดลงเหลือรอยละ
32.6 ในป 2546 ทั้งนี้ ชวงระหวางป 2504-2532 พื้นที่ปาไมของประเทศลดลงในอัตราเฉลี่ย 2.9
ลานไรตอป แตภายหลังนโยบายการยกเลิกสัมปทานปาไม ทําใหชวงระหวางป 2532-2547 แนวโนม
การสูญเสียพื้นที่ปาไมของประเทศลดลงเหลือประมาณ 0.78-1.0 ลานไรตอป อยางไรก็ตาม พื้นที่ปา
ไมของประเทศ ก็ยังมีไมถึงรอยละ 40 ซึ่งเปนระดับที่จะรักษาสมดุลของระบบนิเวศและเปนฐานการ
พัฒ นาประเทศไดอ ยา งยั ่ง ยืน อีก ทั ้ง ปา ที ่ป ลูก ทดแทนขึ ้น ก็ม ีค วามอุด มสมบูร ณข องความ
หลากหลายทางชีวภาพนอยกวาปาธรรมชาติอยูมาก

2.4 ความหลากหลายทางชีวภาพ : ประเทศไทยมีความหลากหลายสูงมาก แต
แนวโนมการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตสูงขึ้น ประเทศไทยเปนประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ

สูงมาก อยูในลําดับตนๆ ของโลก แตทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศกําลังถูกทําลาย
อยางรวดเร็ว สาเหตุสําคัญมาจากการดําเนินกิจกรรมของมนุษยที่สงผลกระทบจนเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบนิเวศซึ่งเปนถิ่นที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ ประเทศไทยมีชนิดพันธุสัตวที่สูญพันธุไปแลวถึง
14 ชนิด และอยูในบัญชีรายชื่อสัตวและพันธุพืชที่ใกลจะสูญพันธุอีก 684 ชนิด ความหลากหลายทาง
ชีวภาพมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจฐานรากและวิถีชีวิตของชุมชน ที่ชวยสนับสนุนการแกไขปญหาความ
ยากจนและการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งมีความสําคัญเชิงยุทธศาสตรในการแขงขันและการคาระหวางประเทศ
ศักยภาพของประเทศไทยในฐานะฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพเปนจุดแข็งและทุนที่มีมูลคาสูง
และหายากในโลก ที่สามารถเปนฐานของการสรางมูลคาเพิ่ม จากการพัฒนาความกาวหนาดานการแพทย
สาธารณสุข เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการทองเที่ยวของประเทศในอนาคต

2.5 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง : พื้นที่ชายฝงไดรับผลกระทบจากการ
ขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรประมงเสื่อมโทรม อัตราการจับสัตวน้ําลดลงถึง
3 เทา พื้นที่ปาชายเลนของประเทศลดลงจาก 2.05 ลานไร ในป 2504 เหลือเพียง 1.04 ลานไร ในป 2539

จากการสํารวจภาพถายดาวเทียมในป 2543 พบวาพื้นที่ปาชายเลนมีจํานวน 1.5 ลานไร แตครึ่งหนึ่งอยูใน
สภาพเสื่ อมโทรม และยั งคงได รั บแรงกดดั นจากการบุ กรุกทํ าลายเพื่ อทํ าการเพาะเลี้ ยงสั ตว น้ําชายฝ ง
ทรัพยากรชายฝงอื่นๆ ลวนมีความอุดมสมบูรณลดลง แหลงปะการังรอยละ 50 และหญาทะเลรอยละ 30 มี
สภาพเสื่อมโทรม โดยมีสาเหตุจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เชน การทํานากุง การขยายตัวของอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน การขุดลอกรองน้ํา การสรางทาเรือ การทิ้งขยะและน้ําเสียลง
ทะเล ซึ่งทําใหระบบนิเวศเสียสมดุล ในขณะที่ทรัพยากรประมงเสื่อมโทรม อัตราการจับสัตวน้ําในฝงอาวไทย
ลดลงจาก 62.10 กิโลกรัมตอชั่วโมงในป 2527 เหลือ 23 กิโลกรัมตอชั่วโมง ในป 2546
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2.6 ทรัพยากรแรและพลังงาน : มีความตองการใชเพิ่มขึ้น ตองมีการ
พัฒนาพลังงานทดแทนมากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาจากภายนอก ประเทศไทยมีทรัพยากร

แรมากกวา 40 ชนิด มีสินแรที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจประมาณ 15 ชนิด รวมทั้งการทําเหมือง
หินปูน ซึ่งมีการนําไปใชเปนจํานวนมาก การผลิตแรมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 4.4 ตอป ปริมาณ
สํารองของแรที่สําคัญจะมีเหลือใชในเวลาที่จํากัด เชน แรยิปซั่มใชได 25 ป สังกะสี ใชได 11 ป เปนตน
การนําสินแรตางๆ มาใช ตางถูกกําหนดโดยราคาและความตองการของตลาดปจจุบัน ดังนั้น จึงควร
ประเมินความจําเปนและมูลคาในอนาคต เพื่อใหปริมาณการนําแรมาใชมีผลตอบแทนที่เหมาะสมที่สุด
ควรคิดคนการพัฒนาวัสดุอื่นเพื่อทดแทนการใชแรที่อาจขาดแคลนในอนาคต รวมทั้งตองควบคุมการทํา
เหมืองแร เพื่อมิใหสงผลกระทบตอชุมชน ทําลายสิ่งแวดลอม หรือระบบนิเวศที่สําคัญ
สําหรับการใชพลังงาน มีการนําเขาพลังงานมากกวารอยละ 50 ของปริมาณพลังงานที่
จัดหาทั้งหมด แหลงพลังงานภายในประเทศมีขอจํากัด เพราะจากการสํารวจปริมาณสํารอง ในป 2546
พบวา ถามีการใชในอัตราปจจุบัน กาซธรรมชาติจะเหลือใชไดนานอีก 31 ป กาซธรรมชาติเหลวหรือ
คอนเดนเสท 26 ป และลิกไนต 112 ป เทานั้น และการพัฒนาพลังงานทดแทนก็ไมสามารถตอบสนอง
ความตองการใชพลังงานที่เพิ่มขึ้นได สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนตอการใชพลังงานทั้งหมดลดลง
จากรอ ยละ 23.11 ในป 2536 เหลือรอ ยละ 17.14 ในป 2547 ดังนั้ น การแสวงหาแหลงพลั งงาน
ทดแทนจึงเปนเรื่องที่สําคัญในอนาคต

2.7 คุณภาพสิ่งแวดลอม : ไดรับการแกไข แตโดยภาพรวมยังมีสภาพเสื่อม
โทรม สงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต บริเวณเมืองใหญที่มีการจราจร

หนาแนน และในพื้นที่ที่มีการเผาในที่โลงแจง มีคุณภาพอากาศที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานโดยเฉพาะ
อยางยิ่งฝุนละอองขนาดเล็ก ปริมาณกากของเสียทั้งขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายมีมากถึงปละ 22
ลานตัน และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยไมสามารถกําจัดไดทัน ความสามารถในการจัดการ
ขยะชุมชนอยางถูกสุขลักษณะมีเพียงรอยละ 30 ขณะที่การนําของเสียกลับมาใชใหมยังทําไดจํากัด
ของเสียอันตรายถูกทิ้งรวมกับขยะมูลฝอยทั่วไป 2 ใน 3 ของของเสียอันตรายมาจากอุตสาหกรรม
อิเล็คทรอนิกสและโลหะ ซึ่งกําลังขยายตัวอยางรวดเร็ว และเติบโตมากกวาการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
โดยรวมถึง 2-3 เทา การนําเขาสารเคมีอันตรายเพื่อใชในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น จาก 8.9
ลานตัน ในป 2537 เปน 29.5 ลานตัน ในป 2547 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 67 ในขณะที่ยังขาดกลไกการจัดการที่ดี
ทั้งการควบคุมในกระบวนการผลิต การขนสง และการปนเปอนในสิ่งแวดลอม มีอุบัติเหตุจากสารเคมีที่
สรางความสูญเสียแกชีวิตและทรัพยสินบอยครั้งขึ้น รวมทั้งเกิดการตกคางแพรกระจายในสิ่งแวดลอม
และปนเปอนในหวงโซอาหาร จนสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและการดําเนินวิถีชีวิตของประชาชน

2.8 สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น : แหลงศิลปกรรมที่สําคัญหลายแหงถูก
บุกรุกทําลายจนอยูในสภาพเสื่อมโทรม ตามปกติ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมศิลปกรรม

เกิดจากปจจัยหลัก 2 ประการ คือ (1) การกระทําของปรากฏการณธรรมชาติ เชน ฝน (กรด) ความ
รอนจากแสงแดด และแผ นดินไหว เปนตน และ (2) การกระทํ าของมนุษ ย ที่ทําลายรองรอยทาง
ประวัติศาสตร หรือแมแตการปฏิสังขรณอยางไมถูกวิธี ในปจจุบัน สิ่งแวดลอมศิลปกรรมที่สําคัญ
หลายแหง กําลังถูกบุกรุกทําลายและอยูในสภาพเสื่อมโทรม เชน การเปลี่ยนแปลงองคประกอบของ
เมืองลพบุรี การบุกรุกพื้นที่นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาจนเหลือเพียง 1 ใน 5 ของพื้นที่ที่
ประกาศเปนเขตอนุรักษเดิม นอกจากนี้ ยังถูกทําลายโครงสรางจากความสั่นสะเทือนของรถโดยสาร
ขนาดใหญอีกดวย รวมทั้งการเสื่อมโทรมลงของเมืองประวัติศาสตรเชียงแสน อุทยานประวัติศาสตร
สุโขทัยและกําแพงเพชร จนอาจถูกถอดถอนจากการเปนมรดกโลกได
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แนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ในขณะที่ ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของไทยลดและเสื่อมโทรมลง จนอาจไม
สามารถใช เ ป น ฐานในการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ได เ ช น นี้ ทุ น ดั ง กล า วกํ า ลั ง ได รั บ ผลกระทบ จากการ
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบตางๆ ที่มีแนวโนมที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะตองมีการเตรียมความพรอมและรูจัก
นํามาใชประโยชน เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวโนมบริบทการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ไดแก

3.1

การรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในตลาดเงินของโลก

การรวมตัวทางเศรษฐกิจและขอตกลงการคาเสรี จะสงผลใหการแขงขันทางการคาทวีความรุนแรงมาก
ขึ้น นอกจากนี้ ยังมีแนวโนมการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศที่เพิ่มขึ้น จุดรวมสําคัญที่จะกระทบ
ตอทรัพยากรประเภทตางๆ คือ การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การผลิตสินคาและบริการ
ซึ่งจะนําไปสูความตองการใชทรัพยากรมากขึ้น โดยไมคํานึงถึงความขาดแคลนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

แนวโนมของการขาดแคลนทรัพยากร นําไปสูความขัดแยงแยงชิงทรัพยากร ระหวางภาค
การผลิต และระหวางเมืองกับชนบท โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรน้ํา ในขณะที่ปญหาเรื่องกรรมสิทธิ์และ
การถือครองที่ดิน อาจมีแนวโนมรุนแรงขึ้น เนื่องจากการแสวงหากรรมสิทธิ์ที่ดินจากทุนภายนอก
การเปดรับการลงทุนจากตางประเทศ โดยคํานึงถึงดุลการชําระเงินและการจางงานที่
เพิ่มขึ้นเปนหลัก จะทําใหประเทศไทยกลายเปนแหลงลงทุนของอุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรสิ้นเปลือง
และกอมลพิษสูง (Dumping Industry) ที่พยายามหลีกเลี่ยงกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมมาจากประเทศ
ที่มีความตื่นตัวทางดานสิ่งแวดลอมสูงกวา และยายฐานการผลิตเขามาในประเทศไทย ยิ่งไปกวานั้น
จากกฎระเบียบที่ยังปรับตัวไมทัน และขีดความสามารถทางนวัตกรรมที่ดอยกวา จะยิ่งกอใหเกิดปญหา
มลพิ ษ กระทบทั้ ง ป ญ หาคุ ณ ภาพน้ํ า อากาศ และเป น แหล ง รั บ ซากขยะอุ ต สาหกรรม ในรู ป ของ
เครื่องจักรหรือเครื่องยนตที่ลาสมัยหรือไมใชแลว ซึ่งจะกลายเปนมลพิษที่สะสมและจะยิ่งทวีความ
รุนแรง จนกลายเปนภาระในการกําจัดตอไป
อยางไรก็ตาม เงื่อนไขทางการคาและขอตกลงระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม ที่อาจ
มองเปนขอกีดกันทางการค า แตก็เ ปนเงื่อนไขที่ทําใหเกิดมาตรฐานการจั ดการสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้ น
กวาเดิม ประเทศไทยควรจะมีจุดยืนและทิศทางที่ชัดเจนวา จะมุงสูการเติบโตทางเศรษฐกิจบนตนทุน
ทางดานทรัพยากรธรรมชาติตอไป หรือจะยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดลอมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน โดยแสวงหาโอกาสอื่นทางเศรษฐกิจและการคาที่ไมทําลายทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประเทศ

3.2

ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การพัฒนาดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย จะนําไปสู

กระบวนการผลิตที่สะอาด มีการคิดคนพลังงานทดแทน รวมทั้งความกาวหนาของนาโนเทคโนโลยี
และเทคโนโลยีชีวภาพ ลวนมีสวนชวยในการประหยัดการใชทรัพยากร และลดปริมาณของเสียและ
มลพิษไดมากขึ้น
ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี ทํา
ใหวงจรการใชสินคาตางๆ สั้นลง จนเกิดขยะอุตสาหกรรมจํานวนมากที่ยากแกการกําจัดและสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม
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ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ เชน
การพัฒนาเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุและสภาพดิน จะชวยเพิ่มผลผลิตตอพื้นที่ เทคโนโลยีสารสนเทศจะ
ชวยใหการจัดการที่ดิน ปาไม และน้ํา มีประสิทธิภาพมากขึ้นและความกาวหนาของเทคโนโลยีชีวภาพ
จะเปนโอกาสในการพัฒนาองคความรู ที่สรางความเชื่อมโยงเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับภูมิปญญา
ทองถิ่น เพื่อสรางมูลคาเพิ่มจากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ
อย า งไรก็ ต าม การเชื่ อ มต อ กั น ระหว า งเทคโนโลยี กั บ ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น อาจมี
ผลกระทบในทางลบจากปญหาสิทธิบัตรและการแบงปนผลประโยชน ระหวางธุรกิจเอกชนซึ่งเปน
เจาของเทคโนโลยี กับชุมชนซึ่งเปนเจาของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญา
ทองถิ่น หากไมมีการจัดการที่ดี อาจทําใหประเทศตองสูญเสียผลประโยชนอยางมหาศาลได

3.3

การเปลี่ยนแปลงมิติทางดานสังคมและโครงสรางประชากร การขยายตัว

ของเมือง และประชากรวัยแรงงานที่มีโอกาสทางการศึกษาและมีอํานาจซื้อสูง ทําใหการบริโภคและ
การปลอยทิ้งของเสียเพิ่มมากขึ้น สงผลกระทบกับการใชทรัพยากร กอใหเกิดมลพิษ และมีปญหาการ
จัดการของเสียในเขตเมือง ซึ่งเปนภาระในการจัดการ
โครงสรางประชากร ที่เปลี่ยนเปนสังคมผูสูงอายุ เปนชองทางการขยายตัวของตลาด
อาหารสุขภาพ สมุนไพร และการแพทยพื้นบาน สรางโอกาสในการยกระดับองคความรูดานสุขภาพ
โดยใชภูมิปญญาทองถิ่น และการสรางมูลคาเพิ่มจากความหลากหลายทางชีวภาพ

3.4

บริบทการเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม ในรอบ 3 ทศวรรษที่ผานมา ประเทศ

ไทยไดเขารวมลงนามรับรองขอตกลงดานสิ่งแวดลอม ทําใหตองปฏิบัติตามพันธกรณีตาง ๆ หากไทยไม
สามารถปรับตัวไดทัน อาจทําลายภาพลักษณของประเทศ ซึ่งสงผลตอการคา การลงทุนและการทองเที่ยว
ในขณะที่อุณหภูมิของโลกรอนขึ้น เกิดการปรวนแปรของสภาพภูมิอากาศ อาจสงผล
กระทบใหเกิดปญหาภัยแลงและน้ําทวม ปรากฏการณเอลนิโญ ลานิญา เกิดขึ้นบอยครั้ง ซึ่งจะสงผลตอ
การเสียสมดุลของระบบนิเวศ และทําใหอัตราการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้น

3.5

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค กระแสการรักษาสุขภาพและความ

นิยมธรรมชาติที่ข ยายตัวไปทั่ว โลกชว ยใหเกิ ดความตระหนั กในการดู แลทรั พยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็ สรางกระแสความนิ ยมบริโภคสินคาเชิงอนุ รักษ และสินคา
สุขภาพ ซึ่งสวนใหญมาจากพืช เชน สมุนไพร จึงเปนโอกาสในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นในเรื่องพืช
สมุนไพรและการดูแลสุขภาพของไทย ซึ่งจะเปนทรัพยสินทางปญญาที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจได โดย
จะมีความหลากหลายทางชีวภาพเปนแหลงวัตถุดิบที่สําคัญ
อยางไรก็ตาม พฤติกรรมการบริโภคแบบวัตถุนิยม ที่ลอกเลียนแบบประเทศพัฒนาแลว
ไดเรงใหมีการใชทรัพยากรมากขึ้นและอยางไมเหมาะสม ในขณะเดียวกันกระแสนิยมธรรมชาติ ทําให
เกิดรูปแบบการบริโภคใหมๆ เชน การจัดกิจกรรมในเขตพื้นที่อนุรักษ การนําเขาพันธุพืช พันธุสัตว
ตางถิ่น ซึ่งอาจคุกคามความสมดุลของระบบนิเวศ และทําใหความอุดมสมบูรณของทรัพยากรลดลง
หรือหมดลงกอนเวลาอันควร
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4

ความเชื่อมโยงกับทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางสังคม

ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนทั้งปจจัย (Means) และผลลัพธ (Ends) ของการ
พัฒนาทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางสังคมที่เชื่อมโยงอยางมีปฏิสัมพันธระหวางกัน กลาวคือ

4.1

ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับทุนทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรดิน

น้ํา ปาไม ความหลากหลายทางชีวภาพ สินแร ฯลฯ มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตและระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ เปนวัตถุดิบและปจจัยที่เอื้ออํานวยตอการผลิต หรือเปนสินคาของทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และ
บริการ ยิ่งกวานั้น ทรัพยากรธรรมชาติยังทําหนาที่สําคัญซึ่งเปนประโยชนทางออมตอทุนทางเศรษฐกิจ เชน
เปนแหลงตนน้ํา ปองกันภัยธรรมชาติ ทั้งภัยแลง น้ําทวม คลื่นลมและการกัดเซาะชายฝง รวมทั้งการทํา
หนาที่ดูดซับมลพิษและของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต มีรายงานการศึกษาระบุวาระบบนิเวศของโลก
ทําหนาที่ที่สําคัญถึง 17 อยาง คิดเปนมูลคาทางเศรษฐกิจประมาณ 16-54 ลานลานเหรียญสหรัฐตอป
ในขณะที่มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของโลกเทากับ 18 ลานลานเหรียญสหรัฐตอป เทานั้น
ที่ ผ า นมา ประเทศไทยใชป ระโยชน ท รัพ ยากรธรรมชาติเ พื่ อมุ ง เสริ มสร า งทุ น ทาง
เศรษฐกิจเปนหลัก ทําใหมีการใชทรัพยากรโดยไมคํานึงถึงขอจํากัด การขยายตัวของภาคเศรษฐกิจได
เพิ่มปริมาณของเสียและมลพิษที่ปลอยสูสิ่งแวดลอมจนเกินขีดความสามารถในการรองรับและฟนตัว
ของระบบธรรมชาติ ทําใหระบบนิเวศเสื่อมโทรมเสียสมดุล ซึ่งถือไดวาเปนระบบความสัมพันธที่ทําลาย
ตนเอง เพราะทั้งทุนทรัพยากร ธรรมชาติและทุนทางเศรษฐกิจตางถูกลดทอนลงในระยะยาว อีกทั้งรัฐ
ยังตองสิ้นเปลืองงบประมาณ เพื่อการฟนฟูหรือปองกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ หรือการแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอม เชน การปนเปอนสารเคมีในดิน น้ํา การกําจัดขยะ และการบําบัดน้ําเสีย คุณภาพ
ของสิ่งแวดลอมที่กอมลพิษ อีกทั้งยังสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของครัวเรือนในรูปของสุขภาพอนามัย
และคาใชจายในการรักษาพยาบาลอีกดวย

4.2

ทุ น ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม กั บ ทุ น ท า ง สั ง ค ม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนปจจัยในการสรางสังคมที่อุดมสมบูรณ มีกิน มีใช และนาอยูมา
โดยตลอด การลดลงของทรั พ ยากรธรรมชาติ เช น ป า ไม ที่ ดิ น ทํ า กิ น และปริ ม าณน้ํ า ได ทํ า ลาย
ฐานเศรษฐกิจของชุมชน พรอมทั้งปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิต และสรางปญหาความขัดแยงจากการ
แย งชิ งการใช ประโยชน จากทรั พยากร ระหว างชุ มชน และระหว างชุ มชนกั บ ภาครั ฐ นอกจากนั้ น
สิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมลงก็สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชน
อยางไรก็ตาม วัฒนธรรมและภูมิปญญาจากทุนทางสังคมที่มีอยู เชน การบวชปา สืบ
ชะตาน้ํา การทําประมงพื้นบาน การทําสวนสมรม ฯลฯ และจิตสํานึกเชิงอนุรักษของคนและชุมชน จะชวย
คืนทุนทางทรัพยากรธรรมชาติใหกับสังคมไทยและระบบนิเวศของประเทศได หากชุมชนมีความเขมแข็ง
และมีความตระหนักถึงความสําคัญของทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง
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5

แผนการบริหารราชการแผนดินกับแนวทางการบริหารจัดการทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

สถานการณทุนทรัพยากรธรรมชาติที่ลดนอยถอยลงและสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมลงในชวงที่
ผานมา จนบางชนิดอยูในสภาพที่วิกฤติจนอาจสูญสิ้นไป หรือกระทบตอสุขภาพอนามัยและวิถีชีวิตของ
มนุษยอยางรุนแรง เนื่องจากมีการนําออกมาใชเพื่อการพัฒนาประเทศ และสงผลกระทบ ทั้งทางตรง
และทางอ อ มอยา งต อ เนื่ อ งนั้ น ถ า พิ จ ารณาแผนการบริ ห ารราชการแผ น ดิน ซึ่ ง สะท อ นให เ ห็ น ถึ ง
แผนการดําเนินงานของภาครัฐทั้งหมด จะเห็นวา ไดมีการกําหนดมาตรการดานการบริหารจัดการทุน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม เพื่ อ ตอบสนองป ญ หารวมทั้ ง ผลกระทบจากแนวโน ม การ
เปลี่ยนแปลงทั้ง 5 บริบท ไวใน 3 สวนดวยกัน กลาวคือ

5.1 การสรางความสมดุลระหวางการนํามาใชประโยชนกับการอนุรักษ
และฟนฟู ยุทธศาสตรสําคัญจะครอบคลุมการคุมครองและฟนฟูพื้นที่ที่มีความเปราะบางเชิงนิเวศ ปา

อนุรักษ ปาสงวนแหงชาติ ปาชายเลน ทรัพยากรชายฝง การทําประมง และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ควบคูกับการสรางศักยภาพในการแขงขันใหภาคการเกษตรในแนวทางอนุรักษ โดยการ
กําหนดสิทธิและกระจายกรรมสิทธิ์ในที่ดิน การจัดระบบการใชที่ดิน ปองกันการชะลางพังทลายของดิน
ฟนฟูสภาพดิน ใชปุยชีวภาพและปุยอินทรีย และนําเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรมาใชเพื่อลดการใช
สารเคมี รวมทั้งการใชพลังงานทดแทนและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ที่มีชุมชนเปนฐาน

5.2 การบริหารจัดการลุมน้ําอยางเปนระบบภายใตกลไกการมีสวนรวม
ของพหุภาคี ยุทธศาสตรสําคัญคือ การบริหารจัดการลุมน้ําอยางบูรณาการเปนระบบ ตั้งแตตนน้ํา

จนถึงปลายน้ํา ซึ่งจะประกอบดวยการพัฒนาและฟนฟูแหลงน้ํา การทําฝายแมว การทําแนวปองกัน
ตลิ่ง วางระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพ และกระจายน้ําแกเกษตรกรอยางทั่วถึง ควบคูไปกับการ
ปองกันน้ําเสีย โดยตองใชการมีสวนรวมตลอดกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการของทุกภาคีที่
เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนและประชาชนในลุมน้ํานั้น ๆ

5.3 การควบคุมมลพิษจากของเสียที่เหลือจากการผลิต ใหบริการ รวมทั้ง
อุปโภคและบริโภค ทั้งในรูปของขยะ น้ําเสีย ฝุนละออง กาซ กลิ่น และเสียง ประเด็นยุทธศาสตร

สําคัญ คือ การกําหนดใหรัฐเปนผูนําในการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหจัดเก็บคาธรรมเนียมการบําบัดหรือกําจัดมลพิษ สงเสริมการลดการใชทรัพยากรและ
การนําของเสียกลับมาใชประโยชนใหม ดวยมาตรการทางเศรษฐศาสตร สงเสริมการปองกันมลพิษจาก
แหลงกําเนิด ทั้งในรูปเทคโนโลยี เครื่องยนต กระบวนการ และพลังงานที่สะอาด รวมทั้งปองกันมิให
ประเทศไทยเปนแหลงรับกากอุตสาหกรรมจากตางประเทศ

6

ขอเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.1

ทางเลือกเชิงนโยบาย

เนื่องจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของภาครัฐ ไดมีมาตรการ
ดูแลตามแผนการบริหารราชการแผนดินแลว ขอเสนอตอไปจึงเปนการเพิ่มเติมที่จะพิจารณาถึงแนว
ยุทธศาสตรที่จะเปนทิศทางของการพัฒนาประเทศในชวงแผนฯ 10 โดยคํานึงสถานการณปจจุบัน และ
โอกาสในอนาคต ทั้งนี้ รูปแบบการพัฒนาประเทศในระยะตอไปอาจมี 3 ทางเลือก ดังนี้
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(1) ใ ห ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ก อ น ดู แ ล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนแนวทางที่ใหความสําคัญกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
กอน และดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเฉพาะที่ใชตนทุนไมสูง แลวปรับปรุงใหดีขึ้นเมื่อ
ฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น (Grow now, Clean up later) แนวทางนี้ประเทศพัฒนาแลวตางเคยใชเพื่อ
การพัฒนาประเทศในยุคแรกๆ รวมถึงประเทศไทยก็ไดใชแนวทางนี้ในการพัฒนาประเทศในอดีต และ
ยังคงรูปแบบนี้อยู ซึ่งผลกระทบจากการพัฒนาลักษณะนี้จะยากตอการตามแกไขปญหาไดทัน และ
ปญหาที่เรื้อรังเหลานั้น กลับมีแนวโนมจะเปนอุปสรรคตอการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีคาใชจายในการฟน
ทุนทางทรัพยากรและสิ่งแวดลอมมากกวาผลประโยชนหรือรายไดที่เกิดขึ้น และจะเปนภาระที่หนักขึ้น
ในอนาคต อันสงผลใหคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยสวนรวมลดลง
(2) สมประโยชน (Win-Win) รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย
ยังคงความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและความอยูดีมีสุขของคนในสังคมควบคูกันไป เปนแนวทางที่จะ
รั ก ษาสมดุ ล ระหว า งการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และรั ก ษาทุ น ทางทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมควบคูกันไป ทางเลือกนี้เปนการประนีประนอมใหเกิดการไดรับประโยชนทุกสวน เพื่อให
คุณภาพชีวิตของประชาชนสวนรวมดีขึ้น และมีความมั่นคงยั่งยืนในอนาคต
(3) ให น้ํ า หนั ก ต อ สิ่ ง แวดล อ มสู ง กว า แนวทางนี้ พ ยายามรั ก ษาทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนหลัก โดยประเมินวาจะมีคุณคาสูงมากในอนาคต หรือจะเปนประโยชนตอ
คนรุนตอไป ซึ่งอาจเหมาะกับประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี สถานภาพทางเศรษฐกิจของประชากร
แตกตางกันไมมาก ประชาชนเริ่มแสวงหาทางเลือกที่สงเสริมคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้น
สําหรับประเทศไทยซึ่งยังมีปญหาความยากจน และปญหาการกระจายรายได
พรอมกับปญหาทรัพยากรธรรมชาติที่เริ่มมีความอุดมสมบูรณลดลงเปนอยางมาก รวมถึงสิ่งแวดลอมที่
มีคุณภาพต่ําลง หากจะพัฒนาประเทศในรูปแบบเดิมคือทางเลือกแรก เมื่อทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมลง
จุดถึงจุดวิกฤติ อาจจะมีคนที่มีศักยภาพสูงบางสวนดํารงชีวิตอยางปกติสุขได ในขณะที่คนสวนใหญ
ของประเทศอาจจะเผชิญกับปญหาคุณภาพชีวิตตกต่ําจนยากจะแกไข และอาจจะไมมีทรัพยากรที่จะ
สนับ สนุ นกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ในภาพรวมไดอีก ตอไป การจะแกไ ขป ญ หาทางเศรษฐกิ จและ
คุณภาพชีวิตพรอมๆกันนั้น ทางเลือกที่สองนาจะเปนทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่จะนําไปสูเปาหมาย
หลัก คือ ความอยูดีมีสุข และการพัฒนาอยางยั่งยืน

6.2

การสรางความสมดุลและความเชื่อมโยง

เมื่อเปาหมายหลักคอนขางชัดเจนแลว การพิจารณาถึงแนวทางกําหนดยุทธศาสตร
เพื่อบรรลุเปาหมายนั้น จะตองเปนแนวทางที่สรางสมดุลระหวางทุน 3 ทุน ไดแก ทุนทางเศรษฐกิจ ทุน
ทางสั ง คม และทุ น ทางทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม นอกจากนี้ จะต อ งมี ก ารเชื่ อ มโยง
ผลประโยชนรวมของการมีการใชและการรักษาทุนทั้ง 3 ทุนไว ตั้งแตระดับ ปจเจก ครอบครัว ชุมชน
จนถึงระดับประเทศ รวมทั้ง เมื่อพิจารณาจากผลกระทบจากบริบทการพัฒนาทั้ง 5 บริบท แลว จะมี
โอกาสในการพัฒนาในระยะตอไป ดังนั้น ขอเสนอแนวทางยุทธศาสตร จะพิจารณาเงื่อนไขที่กําหนดไว
ดังกลาวเปนหลัก โดยจะเริ่มตนพิจารณาจากทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนหลักแลว
เชื่อมโยงไปสูทุนทางสังคม และทุนทางเศรษฐกิจ หลังจากนั้นจะนําไปพิจารณาถึงความเชื่อมโยง
ผลประโยชนของสังคมระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชน และประเทศ
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(1) ความเชื่อมโยงระหวางทุน เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงระหวางทรัพยากร
หลักที่สําคัญกับทุนทางเศรษฐกิจและสังคม พบวาทรัพยากรแตละอยางตางมีความสัมพันธกับทุนทั้ง
สองในแงมุมตางๆ ทั้งทางตรงและทางออม ทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปาไม ปาชายเลน ดิน ประมง
ตางก็เกี่ยวของกับ ความหลากหลายทางชีวภาพ จึงสามารถกลาวไดวาทรัพยากรความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เปนกลุมทรัพยากรที่มีความสําคัญสําหรับประเทศไทย เนื่องจากประชาชนสวนใหญ
ของประเทศไดอาศัยในการดํารงชีพ สําหรับ ทรัพยากรน้ํ ามีนัยยะความสําคั ญระดับ เดี ยวกั น คื อ
เชื่อมโยงกับทุนทางเศรษฐกิจ และสังคมอยางเดนชัด
เมื่อพิจารณาความสัมพันธของทรัพยากรน้ําและความหลากหลายทางชีวภาพ
กับทุนทางเศรษฐกิจและสังคม พบวา ในดานทุนทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรทั้งสองถือวาเปนทุนทางกายภาพ
โดยเป นป จจั ยพื้ นฐานที่ สํ าคั ญสํ าหรั บกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ ทั้ งเกษตร อุ ตสาหกรรม และบริ การ
นอกจากนี้ เมื่อมองในแงพื้นฐานทุนทางสังคม ยังเกี่ยวของกับวิถีชีวิต และภูมิปญญาทองถิ่นอีกดวย
(2) ความเชื่อมโยงในระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชน และประเทศ สําหรับ
ผลกระทบตอสังคมทั้งในระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชน และประเทศนั้น เมื่อพิจารณาแลวจะเห็นไดวา
ในระดับปจเจกและครอบครัวตองอาศัยทรัพยากรทั้งสองอยางในการดํารงชีพ การสรางรายได โดย
อาศั ย พั น ธุ พื ช สั ต ว ความอุ ด มสมบู ร ณ ข องดิ น และต อ งใช น้ํ า ในการอุ ป โภคบริ โ ภค รวมทั้ ง เป น
ปจจัยพื้นฐานในการผลิต ในสวนของชุมชนหลายแหงมีวิถีชีวิ ตที่ใ กล ชิดกับแหลงน้ํา รวมทั้งมีภูมิ
ปญญาที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ เชน สมุนไพรตางๆ สวนในแงของประเทศนั้น
ความหลากหลายทางชีวภาพและน้ําเปนทรัพยากรที่สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และการสราง
มูลคาเพิ่มของผลผลิต ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนฯ ฉบับที่ 10

6.3

โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของ 5 บริบทการพัฒนา

ดังไดกลาวมาแลววา ผลกระทบจาก 5 บริบทการพัฒนาสงผลในแงลบเปนสวนใหญ
ตอสถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากกระแสการ
พัฒนาเทคโนโลยี โดยเฉพาะดานเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงกระแสสังคมที่กําลังจะเปนสังคมผูสูงอายุ
และพฤติกรรมผูบริโภคที่คํานึงถึงสุขภาพ และรสนิยมการทองเที่ยวธรรมชาติ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพจะเปนทรัพยากรที่มีโอกาสอยางเห็นไดชัด ในสวนทรัพยากรน้ํานั้น แมจะเปนปจจัยสําคัญตอ
วิ ถี ชีวิต และเศรษฐกิจ แต เ มื่อพิ จารณาถึง บริบ ทการพัฒนาก็ ยั งไมมีโอกาสที่ ชั ดเจนในการสร า ง
มูลคาเพิ่มดวยกระแสเทคโนโลยีหลัก ในขณะที่ความหลากหลายทางชีวภาพจะเปนวัตถุดิบที่สําคัญ
สําหรับการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพที่จะสรางนวัตกรรมที่มีมูลคาสูงได ซึ่งหากประสบความสําเร็จ
จะทําใหประเทศมีความเขมแข็งในการแขงขัน เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพจากตนทุนทรัพยากร
ที่เปนวัตถุดิบ รวมทั้งตนทุนทางปญญาจากภูมิปญญาและวิถีชีวิตที่มีอยูเดิมสามารถยกระดับใหมี
ศั ก ยภาพสู ง ขึ้ น โดยไม ต อ งลงทุ น เพื่ อ สร า งศั ก ยภาพใหม ทั้ ง หมด ทํ า ให ป ระเทศไทยมี โ อกาสที่ จ ะ
สามารถรักษาระดับการพัฒนาที่ดีไดทามกลางกระแสการรวมตัวทางเศรษฐกิจ การแขงขัน และการ
เคลื่อนยายทุนระหวางประเทศที่เปนแนวโนมสําคัญของโลก
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6.4

ขอเสนอยุทธศาสตรและแนวทาง

ยุทธศาสตร เมื่อพิจารณาจากเงื่อนไขตางๆที่กลาวมา จะเห็นไดวาความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพถื อ จุ ด แข็ ง อั น เป น ทุ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ สํ า คั ญ ที่ จ ะสามารถนํ า มาบู ร ณาการ
ความสัมพันธทุกภาคสวนทั้งในแงของทรัพยากรโดยรวม ความเชื่อมโยงระหวางทุนทางเศรษฐกิจและ
สังคม รวมถึงประโยชนของสังคมทุกระดับ การสรางความสมดุลของการพัฒนาบนฐานของความ
หลากหลายทางชีวภาพจึงนาจะเปนยุทธศาสตรที่ควรดําเนินการในชวงแผนพัฒนาฉบับที่ 10
เพื่อใหบรรลุเปาหมายความอยูดีมีสุข และการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
แนวทางหลัก ของยุทธศาสตรการพัฒนาทุนทางเศรษฐกิจ และสังคม ที่สมดุลบนฐาน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
การพัฒนาที่ผานมามีลักษณะแยกสวน การจัดการทรัพยากรดําเนินการแยกกันไป
ตามแตละประเภท รวมทั้งมีการดําเนินการแยกกันระหวางอนุรักษฟนฟู และนําไปใชประโยชน ทําให
เกิดการขัดแยง กลไกรัฐบังคับใชกฎหมายแยกสังคมออกจากทรัพยากร ในขณะที่กลไกตลาดมุง
พัฒนาทรัพยากรขึ้นมาเพื่อใชประโยชนทางเศรษฐกิจดวยการเปลี่ยนทรัพยากรใหเปนสินคาในระบบ
ตลาด กลุมสังคมที่ไดประโยชนก็ไมใชการไดประโยชนรวมกันในทุกระดับ
ประเด็นที่สําคัญอยางมาก คือ ตองกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อใหมี
การกระจายผลประโยชนอยางสมดุล เพื่อสนับสนุนทั้งทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทาง
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพคอนขางมีความเปราะบาง โอกาสที่เกิดขึ้น
จากแนวโนมการพัฒนาอาจเปลี่ยนเปนภัยคุกคามได ถาไมระมัดระวังในการนําไปใชประโยชน รวมทั้ง
เจาของภูมิปญญาอาจเปนฝายเสียเปรียบและสูญเสียผลประโยชนที่พึงไดรับหากรูไมเทาทัน ดังนั้น
ปจจัยที่จะนํ าไปสู ผลสํ าเร็จของการพัฒนาในเบื้องตน จากการใชทุนทางทรั พยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม คือ
(1) สงเสริมการมีสวนรวมและสรางความเขมแข็งของชุมชน เพื่อใหเกิดการ
กระจายผลประโยชนอยางเปนธรรม ชุมชนตองตระหนักถึงศักยภาพของทรัพยากรทองถิ่น ที่จะมี
คุณคาสูงขึ้นจากกระแสการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ตองสรางความเขมแข็งของชุมชนเพื่อรักษาฐาน
ทรัพยากร และภูมิปญญา ใหสืบทอดตอไปอยางยั่งยืน ตองเตรียมความรูและความพรอมที่จะเผชิญกับ
กระแสการเขามาของผลประโยชนตางๆ ตองรูเทาทันกับกระแสที่เกิดขึ้น เพื่อนํามาเปนโอกาส และ
ปกปองสิทธิ รวมทั้งอาศัยความเขมแข็งของชุมชนเพื่อสรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการพัฒนา
(2) ต อ งมี น วั ต กรรมเพื่ อ ยกระดั บ ภู มิ ป ญ ญา โดยมี ก ารสั ง เคราะห ร ว มกั น
ระหวางเทคโนโลยีกับภูมิปญญาทองถิ่น ตองมีการถายทอดองคความรูซึ่งกันและกันเพื่อนําไปสูการ
สรางนวัตกรรมที่สามารถสรางมูลคาใหกับทองถิ่น ชุมชน และประเทศ รวมทั้งตองสงเสริมกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ สรางหวงโซมูลคา (Value Chain) เพื่อสรางมูลคา
และคุณคา และเพิ่มโอกาสในการพัฒนา
(3) ตองควบคุมกิจกรรมที่กอใหเกิดผลกระทบตอความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดมลพิษ เชน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมที่ใช
สารเคมี หรือเกษตรกรรมที่ใชสารเคมีอยางเขมขน
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รูปแบบการพัฒนา เพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย คือความอยูดีมีสุข และการพัฒนา
อย า งยั่ ง ยื น นี้ อาจเรี ย กได ว า เป น เศรษฐกิ จ บนพื้ น ฐานความหลากหลายทางชี ว ภาพ
(Biodiversity Based Economy) ซึ่งไดพิจารณาถึงจุดแข็งและโอกาสที่มีอยู สําหรับตัวอยางของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวของ เชน อุตสาหกรรมและบริการดานสุขภาพ การใชสมุนไพรเพื่อผลิต
ยา เกษตรอินทรีย วนเกษตร การปลูกไมดอกไมประดับ การทองเที่ยวเชิงนิเวศ การผลิตของชุมชน
จากภูมิปญญาและพืชพรรณทองถิ่น ประมงพื้นบาน/ชายฝง รวมทั้งการผลิตพลังงานทดแทน เชน
ไบโอดีเซล กาซโซฮอล ซึ่งการดําเนินการสงเสริมกิจกรรมตางๆ เปนงานที่ตองใชเวลา บางสวน
อาจจะตองอาศัยการดําเนินการที่ยาวนาน ชวงแผนฯ 10 อาจเปนชวงที่เริ่มวางรากฐานที่สําคัญๆ
โดยเฉพาะการวางแผนแบบองครวม ใหทุกภาคีมีสวนรวม มีความหมาย เพื่อสรางสมดุลและเสริมสราง
ทุนทั้ง 3 เพื่อความยั่งยืนตอไป

6.5

ความสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผนดิน

ข อ เสนอเรื่ อ งการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ บนฐานความหลากหลายทางชี ว ภาพ ในช ว ง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เปนประเด็นยุทธศาสตรใหมเพิ่มเติมจากแผนบริหารราชการแผนดิน แตมี
ความเชื่ อ มโยงสอดคล อ งและสนั บ สนุ น ซึ่ ง กั น และกั น แนวทางที่ สํ า คั ญ ของเศรษฐกิ จ ฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพ ปรากฏในยุทธศาสตรของแผนบริหารราชการ 2 ดาน คือ การปรับโครงสราง
ภาคเกษตร และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการปรับโครงสรางภาค
เกษตร ไดกําหนดกลยุทธการสรางมูลคาใหแกสินคาเกษตร โดยเฉพาะการสงเสริมการวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพควบคูกับภูมิปญญาทองถิ่น และกระบวนการบมเพาะวิสาหกิจชุมชน
ในการเพิ่มมูลคาสินคา การสงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรตามระบบความปลอดภัยอาหาร รวมถึง
เกษตรปลอดสารพิษ และเกษตรอินทรีย
ในประเด็นยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีเรื่อง
การสรางสมดุลของการใชประโยชนและการอนุรักษเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการคุมครองและใช
ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนและเปนธรรม อยางไรก็ตาม ในประเด็นดังกลาวยัง
ไมชัดเจนในเรื่องแนวทางการพัฒนานวัตกรรมไปสูผูบริโภค ไมไดระบุสาขาภูมิปญญาที่นาจะนํามา
เปนยุทธศาสตรการพัฒนา และแนวทางในการนําเอาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมายกระดับภูมิปญ
 ญา
นั้น รวมทั้งเรื่องแนวทางการแบงปนผลประโยชนของผูที่เกี่ยวของ
สวนการดูแลทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพแบบมีสวนรวมของชุมชนนั้น ได
ระบุไวในประเด็นยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมภายใตการมีสวนรวมของ
เอกชนและชุมชนทองถิ่น ซึ่งเปนเรื่องสําคัญมากที่จะทําใหเกิดความสมดุลระหวางทุนตางๆ และเปน
พื้นฐานที่จะดําเนินเศรษฐกิจบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน ในประเด็นนี้มีกลยุทธ
หลักในการสรางองคความรูและศักยภาพการบริหารจัดการแกชุมชนในการดูแลรักษาและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งการขยายพื้นที่และปรับปรุงมาตรฐานการทองเที่ยวเชิง
นิเวศที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชนทองถิ่น อยางไรก็ตาม อาจจะตองมีการกําหนดประเด็นเพิ่มเติม
โดยเฉพาะการสงเสริมการมีสวนรวมวิจัยและพัฒนาภาคประชาชน และการพัฒนาฐานขอมูลระดับ
ชุมชน
ในสวนของการควบคุมกิจกรรมที่กอใหเกิดผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ
นั้น ประเด็นยุทธศาสตรเรื่องการควบคุมมลพิษจากขยะ น้ําเสีย ฝุนละออง กาซ กลิ่น และเสียง มีความ
เกี่ยวของในหลายประเด็น โดยเฉพาะการสงเสริมสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การ
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ควบคุมมลพิษจากอุตสาหกรรม และขยะ ซึ่งมีเปาหมายในการทําใหเปนไปตามมาตรฐาน แตยังไมได
กําหนดเปาหมายเชื่อมโยงสูการสนับสนุนเศรษฐกิจบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
จะเห็นไดวาแผนบริหารราชการแผนดินมีสวนที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจบนฐานความ
หลากหลายทางชี ว ภาพ แต เ ป น ลั ก ษณะที่ ดํ า เนิ น การตามยุ ท ธศาสตร ต า งๆ ที่ ต อบสนองต อ
วัตถุประสงคที่แตกตางกัน แนวทางที่จะเสนอในแผนฯ 10 นี้ จะกําหนดทิศทางหลัก และเพิ่มเติม
เปาหมายของแต ละกลยุ ท ธใ นแผนบริหารราชการแผนดินดั งกลาวข างต นใหสอดคล องในทิ ศทาง
เดียวกัน เพื่อเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ชัดเจนขึ้น โดยเนนผลลัพธในการสรางความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนการเสริมกันระหวางแผน
บริหารราชการแผนดินที่ตองดําเนินการตามเปาหมายเฉพาะเรื่องที่ตั้งไว กับเปาหมายเชิงกลยุทธตาม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
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สรุปผลการระดมความคิดเห็นเรื่องทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การระดมความคิดเห็นเรื่องทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อประกอบการพิจารณา
จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 จากที่ประชุม 4 ภูมิภาค มีประเด็นขอเสนอ
ที่สําคัญ คือการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักในการกําหนดยุทธศาสตร โดยเฉพาะการ
พึ่ ง ตนเอง และความสามารถในการปรั บ ตั ว กั บ กระแสโลกาภิ วั ต น อย า งมี ภู มิ คุ ม กั น แนวคิ ด การ
เสริมสรางทุนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมใหเกิดความมั่นคงยั่งยืน จําเปนตองปรับเปลี่ยนมาให
ความสําคัญกับระบบนิเวศ กําหนดกิจกรรมการพัฒนาโดยคํานึงถึงศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งควร
เรงรัดพัฒนากลไกที่จะเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมและความเขมแข็งของชุมชน โดยใชฐานขอมูล
และองคความรูเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารจัดการ

7.1

แนวทางการพัฒนาทุนดานความหลากหลายทางชีวภาพ

(1) คุ ม ครองพั น ธุ ก รรมและภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ที่ มี ก ารนํ า ไปใช ป ระโยชน เ ชิ ง
พาณิชย โดยการจดสิทธิบัตร กําหนดมาตรการและกลไกเพื่อใหมีการแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม
(2) ผลักดันยุทธศาสตรเฉพาะดานที่เสริมสรางเศรษฐกิจฐานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เชน เกษตรอินทรีย การทองเที่ยวเชิงนิเวศ และการสงเสริมใหประเทศไทยเปนผูนําดาน
อุตสาหกรรมอาหาร เปนตน
(3) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ใชประโยชนจากความรูสมัยใหม เพื่อยกระดับ
ภูมิปญญาทองถิ่น โดยการมีสวนรวมของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาวิจัยภาคประชาชนเพื่อ
พัฒนาศักยภาพชุมชน โดยดําเนินการรวมกับสถาบันการศึกษาในทองถิ่น
(4) พัฒนาระบบขอมูลและองคความรูดานความหลากหลายทางชีวภาพ ที่อาศัย
ความร ว มมื อ จากท อ งถิ่ น เร ง สํ า รวจ จั ด ทํ า บั ญ ชี ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพ รวมทั้ ง เชื่ อ มโยง
เครือขายฐานขอมูลโดยใหมีการเผยแพรความรูสูชุมชนอยางทั่วถึง
(5) พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การโดยมี ก ลไกตรวจสอบดู แ ลการเข า ถึ ง การใช
ประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ โดยกระจายอํานาจใหชุมชนมีสวนในการรวมบริหาร
จัดการ
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7.2

การพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรายสาขา ไดแก

(1) การบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ โดยปรับปรุงระบบกักเก็บน้ําใหใชได
ตลอดป ปลูกพืชใหเหมาะสมกับปริมาณน้ําตนทุน รักษาคุณภาพน้ํา และเนนการมีสวนรวม
(2) การบริหารจัดการเพื่ออนุรักษและฟนฟูสภาพดิน และที่ดิน โดยกระจาย
การถือครอง การออกเอกสารสิทธิที่สอดคลองกับขอเท็จจริงและทุกฝายยอมรับ ใชประโยชนที่ดินให
ตรงกับสมรรถนะของพื้นที่ เพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน เชื่อมโยงเกษตรเคมีกับเกษตรอินทรียเปน
เกษตรเพื่อสุขภาพ
(3) การบริหารจัดการเพื่ออนุรักษและฟนฟูสภาพปาไม คุมครองพื้นที่ปาที่
เหลือ สรางความชัดเจนในการกําหนดเขตพื้นที่ รวมทั้งมาตรการ ”คนอยูรวมกับปา”
(4) มาตรการกลั่นกรองและเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมมลพิษ ทั้งจากกาก
ของเสียอันตราย ตั้งแตขั้นของการเก็บรวบรวม ขนยาย จนถึงการกําจัดกาก การใชสารเคมีใน
ภาคอุตสาหกรรมและเกษตร รวมทั้งการควบคุมมลพิษ ณ แหลงกําเนิด
(5) กําหนดตั ว ชี้วัดการประเมินผลกระทบด านสุขภาพของประชาชนจาก
มลพิษ ที่สําคั ญ โดยใหมีกลไกการจัดเก็บ บันทึก รวบรวม และรายงานขอมูลอยางเป นระบบและ
ตอเนื่อง
(6) สงเสริมและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีที่สะอาดในกระบวนการผลิต
สินคาและบริการ รวมทั้งมีมาตรการสงเสริมและสนับสนุนการบริโภคสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

8

บทบาทของภาคีการพัฒนาและผูมีสวนรวม

ทุกคนในสังคมตางไดรับผลกระทบและเปนผูมีสวนไดสวนเสีย จากการเปลี่ยนแปลงของทุน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มด ว ยกั น ทั้ ง สิ้ น ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ผ ลของการพั ฒ นาทุ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสามารถตอบสนองวัตถุประสงครวมกัน (Core Purpose) ในการมุง
สูการพัฒนาที่สมดุลบนพื้นฐานของการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพใหยั่งยืนแลว จําเปนตอง
สรางกลไกการมีสวนรวม ตลอดกระบวนการพัฒนา ภายใตหลักธรรมาภิบาล โดยมีบทบาทที่แตกตาง
กันไป ดังนี้

8.1

ภาครัฐ ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น จะตองปรับบทบาทจาก

ผูควบคุมและสั่งการ มาเปนผูประสานงานและอํานวยความสะดวก เพื่อสรางความเขมแข็งของกลไก
การมีสวนรวม และจะมีบทบาทสําคัญในการเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจและภาคชุมชน สังคม เขาดวยกัน
ในสวนของการชวยสนับสนุนชุมชนนั้น ภาครัฐตองสนับสนุนในเรื่องสิทธิการดูแลทรัพยากร และการ
พัฒนาองคความรู รวมทั้งกําหนดกติกาสรางความยุติธรรมระหวางการใชประโยชนโดยภาคการผลิต
และชุมชน ในรูปของการปรับปรุงกฎ ระเบียบ กฎหมาย เครื่องมือดานการเงิน การคลัง และระบบ
บริหารจัดการ และการรวมมือกับตางประเทศเพื่อปกปองรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของโลก
กระจายอํานาจการบริหารจัดการใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น โดยใชกลไกและการเขาถึงฐานขอมูลที่เปน
จริงและถูกตองเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการโดยกระบวนการมีสวนรวม
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8.2

ภาคเอกชน ภาคธุรกิจเอกชนจะมีบ ทบาทในสง เสริม การสรางมูล ค าเพิ่ม จาก

8.3

ภาควิชาการ สถาบันการศึกษาจะมีสวนสําคัญในการวิจัยและพัฒนา ใหการศึกษา

8.4

องคกรพัฒนาเอกชน จะมีบทบาทในการถายทอดองคความรูดังกลาวไปใหแก

8.5

ภาคองคกรชุมชนและประชาชน

8.6

องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และภาคการเมื อ ง สร า งองค ค วามรู เพิ่ ม

8.7

สื่อมวลชน ควรผลิตสื่อที่สรางสรรค เพื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร

ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพดานนวัตกรรมและการตลาด ภาคเอกชน จะตองมีจริยธรรม
ทางดานสิ่งแวดลอม มีความรับผิดชอบตอผลกระทบดานมลพิษ และมีความยุติธรรมในการแบงปน
ผลประโยชน ระหวางเจาของภูมิปญญาทองถิ่นและเจาของเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหเกิดความ
ยั่งยืนของการใชฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งสนับสนุนการเงินแกชุมชนในการ
ใชภูมิปญญาดั้งเดิมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อสรางองคความรู และยกระดับภูมิปญญาทองถิ่น ทําวิจัยรวมกับชุมชน ทําหนาที่ประสานเพื่อสราง
ความสมดุลระหวางภาคเศรษฐกิจและชุมชน
ชุมชน และเปนพี่เลี้ยงที่ชวยสรางความเขมแข็งของชุมชนในการเขามีสวนรวมในการอนุรักษและ
บริหารจัดการฯ ซึ่งจะครอบคลุมถึงการใชประโยชนจากทุนทรัพยากรในทองถิ่นอยางรูคาและอนุรักษ
ตามขอบเขตแห ง สิ ท ธิ การจั ด ทํ า แผนชุ ม ชนของตนเอง สร า งความตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของ
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพที่มีตอทองถิ่น รวมทั้งทําหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานของ
ภาครัฐ
นั บ เป นภาคีที่อ ยู ใ กล ชิด และได รั บ
ผลประโยชนหรือผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของทุนทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และสิ่งแวดลอมในทองถิ่นอันเปนฐานของชีวิตโดยตรง ดังนั้น จึงตองเขาใจถึงผลประโยชนที่
ยั่งยืนของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีสวนรวมตลอดกระบวนการพัฒนา สรางความเขมแข็ง
โดยการสรางประชาคมและเครือขายในระดับพื้นที่ การถายทอดและยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นในการ
จัดการรวมกับความรูสมัยใหม และมีแผนการจัดการรวมกัน
ภายใตการยอมรับในสิทธิการใช
ประโยชนและบริหารจัดการที่ยุติธรรม และมีความชัดเจนในความเปนเจาของสิทธิหรือทรัพยสินของรัฐ
และคนไทยทุกคน
บทบาทการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมากขึ้น ตองสนับสนุนการกระจาย
ผลประโยชนที่เปนธรรม ไมใชอิทธิพลแทรกแซง สนับสนุนการนําแผนพัฒนาฯ ไปใชในแนวทางที่
โปรงใสอยางจริงจัง
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เพื่อใหเ กิ ดการพัฒนาที่ สมดุ ล และยั่งยื น การทํ างานของภาคีการพัฒนาทั้ ง ระบบจะตอง
สอดคลองกัน และมีความตอเนื่อง หากกลไกทํางานแยกสวนเหมือนในอดีตที่ผานมา โดยที่เปาหมาย
การดํ า เนิ น การไม ส อดคล อ งกั น จะนํ า ไปสู ค วามขั ด แย ง ของผลประโยชน และทรั พ ยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพจะเสื่อมโทรม หรือตกไปอยูในกรรมสิทธิ์ของทุนระหวางประเทศในที่สุด
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9

ประเด็นที่ตองทําความชัดเจนเพิ่มเติม

เนื่องจากผูเขารวมประชุมสวนใหญ แสดงความเห็นถึงปญหาและแนวทางการแกไขไวอยาง
กวางๆ ดังนั้นแนวทางการพัฒนาในหลายประเด็นยังขาดความชัดเจน เรื่องที่ควรไดรับการเสนอแนะ
แนวทางดําเนินการเพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตรไดอยางเปนรูปธรรมเพิ่มเติมประกอบดวย

9.1 การกํา หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานความหลากหลายทาง
ชีวภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(1)

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเปนขอเสนอที่ผูเขารวมประชุมเห็นวาเปนแนวทาง
ที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศ อยางไรก็ตาม ในการนําปรัชญาดังกลาวมาประยุกตใชกับเศรษฐกิจบน
ฐานความหลากหลายทางชีวภาพนั้น ต องเขาใจหลักการหรือกรอบแนวคิดที่ สําคัญของเศรษฐกิจ
พอเพียง ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงไดสรุปคุณลักษณะที่สําคัญของเศรษฐกิจ
พอเพียงซึ่งมีอยู 3 ประการ ดังนี้
(1.1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมาก
เกินไปโดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น
(1.2) ความมี เ หตุ ผ ล หมายถึ ง การตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ ระดั บ ของความ
พอเพียงนั้น จะตองเปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่
คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆอยางรอบคอบ
(1.3) การมี ภู มิ คุ ม กั น ที่ ดี ใ นตั ว หมายถึ ง การเตรี ย มตั ว ให พ ร อ มกั บ
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณ
ตางๆที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล
นอกจากนี้ การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตางๆใหอยูในระดับพอเพียง
นั้น ตองอาศัยทั้งความรู และคุณธรรมเปนพื้นฐาน กลาวคือ
เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆที่
เกี่ ย วข อ งอย า งรอบด า น ความรอบคอบที่ จ ะนํ า ความรู เ หล า นั้ น มาพิ จ ารณาให เ ชื่ อ มโยงกั น เพื่ อ
ประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ

เงื่อนไขคุณธรรม มีความตระหนักในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต
และมีความอดทน ความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต
ทั้งนี้ การนํากรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพี ยงไปเปนหลักการและแนวทาง
ปฏิบัติ สามารถนําไปใชไดหลายระดับ ดังนี้

ความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว ที่มุงแกปญหาเพื่อสนอง
ความตองการพื้นฐานของครอบครัว มีการขายเพื่อใชเปนคาใชจายในสิ่งที่ไมสามารถผลิตเองได เนน
การสรางภูมิคุมกันในระดับครอบครัว เพื่อใหสามารถพึ่งตนเองไดในที่สุด แตระยะแรกจําเปนตองไดรับ
ความชวยเหลือจากภายนอก
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ความพอเพียงในระดับชุมชนและระดับองคกร เปนเศรษฐกิจพอเพียง
แบบกาวหนา โดยสนับสนุนใหเกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุม หรือสหกรณ หรือ การที่ธุรกิจตางๆ
รวมตัวกันในลักษณะเครือขายวิสาหกิจ เริ่มตนจากความพอเพียงขั้นพื้นฐานในระดับครอบครัวหรือ
องคกรเปนเบื้องตน แลวรวมกลุมกันเพื่อสรางประโยชนใหแกกลุมและสวนรวม ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ตามความสามารถ

ความพอเพียงในระดับประเทศ เปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา
สงเสริมใหชุมชน หรือเครือขายวิสาหกิจสรางความรวมมือกับองคกรอื่นๆในประเทศ เชน บริษัทขนาด
ใหญ ธนาคาร สถาบันวิจัย เปนตน ซึ่งจะเปนประโยชนในการสืบทอดภูมิปญญา เปนการแลกเปลี่ยน
ความรู เทคโนโลยี ประสบการณ เนนการแบงปน ชวยเหลือกัน


(2)

การประยุกตใชกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับความเห็นหลักอื่นๆที่ไดจากการ
สัมมนาระดมความคิ ดเห็ นที่ไดดําเนินการไปแล วนั้ น ในเบื้องตนสามารถสรุปแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเปนเคาโครงสําหรับการระดมความคิดเห็นจากภาค
สวนตางๆตอไป ดังนี้
(2.1) การสรางองคความรูและภูมิคุมกัน
จากขอมูลที่ไดวิเคราะหมา พบวา ความหลากหลายทางชีวภาพเปน
ทรัพยากรหลักที่เปนพื้นฐานของประเทศ และขณะนี้มีทั้งโอกาสและภัยคุกคามจากเทคโนโลยีสมัยใหม
ซึ่งเมื่อพิจารณาจากองคความรูภายในประเทศยังไมสามารถจะพึ่งตนเองได ดังนั้นการดําเนินเศรษฐกิจ
บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพควรเริ่มตนจากการสรางองคความรูพรอมๆกับการสรางภูมิคุมกัน
กอนเปนลําดับแรก เนนการใชทรัพยากรเพื่อการดํารงชีพอยางสมดุลและยั่งยืนโดยอาจดําเนินการใน 4
ประเด็นดังนี้

การควบคุมกิจกรรมที่สงผลกระทบตอความหลากหลายทาง
ชี ว ภาพ เช น การใช ส ารเคมี ใ นการทํ า การเกษตร การทํ า ประมงด ว ยวิ ธี ที่ ไ ม เ หมาะสม และการ
ทองเที่ยวที่คุกคามธรรมชาติ รวมถึงการควบคุมมลพิษและขยะทั้งจากครัวเรือนและอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ควรมีการสงเสริมการใชเทคโนโลยีที่สะอาด การสงเสริมการบริโภคที่สะอาด เพื่อลดตนเหตุ
ของมลพิษ

การปกปองทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพจากการ
คุกคามภายนอก เชน โจรสลัดทางชีวภาพ (Bio-piracy)

การสรางระบบเรียนรูและจิตสํานึกของชุมชนทองถิ่น สงเสริม
การวิจัยและพัฒนา การสรางฐานขอมูล การทําบัญชีทรัพยากร โดยความรวมมือกันระหวางชุมชน
นักวิชาการ มีภาครัฐใหการสนับสนุน เพื่อยกระดับองคความรูภูมิปญญาทองถิ่น

การบริหารจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการและการมีสวน
รวมของทุกภาคสวน ใหสิทธิแกชุมชนในการบริหารจัดการดูแลอนุรักษ และใชประโยชนทรัพยากร
ทองถิ่นอยางยั่งยืน

สงเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจที่พึ่งตนเอง และเสริมสรางความ
อุดมสมบูรณของความหลากหลายทางชีวภาพ เชน เกษตรอินทรีย เกษตรยั่งยืน เกษตรทฤษฎีใหม
วนเกษตร การปลูกปา
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(2.2) การขยายโอกาสเพื่อยกระดับภูมิปญญาและเศรษฐกิจทองถิ่น
อยางพอประมาณ มีเหตุผล
เมื่อชุมชนมีความเขมแข็งในการจัดการทรัพยากร พรอมทั้งปองกัน
การคุกคามจากภายนอก รวมทั้งมีองคความรูที่เปนระบบ ในขั้นนี้จะสามารถเริ่มตนสรางนวัตกรรมที่
เปนสินคาทองถิ่น โดยความรวมมือจากเครือขายตางๆ เพื่อใหหวงโซมูลคาตั้งแตการผลิต การตลาด
จนถึงผูบริโภคมีความเขมแข็ง และแบงปนผลประโยชนไดอยางเหมาะสม ในขั้นนี้ ศักยภาพของแตละ
พื้นที่ หรือแตละชุมชนอาจจะไมเทากัน เครือขายการพัฒนาและชุมชนตองพิจารณายกระดับอยาง
รอบคอบ
(2.3) การยกระดับการผลิตอยางมีคุณธรรม
ในขั้นนี้ ชุมชนที่มีความพรอม พึ่งตนเองไดอยางเข มแข็งทั้ งในแง
เศรษฐกิจ องค ความรู และการบริหารจั ดการทรัพยากร สามารถที่ จะรว มมือกับองค กรอื่ นๆ เพื่ อ
แลกเปลี่ยนพัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาตลาด เกิดอุตสาหกรรมของชุมชนที่มั่นคง และอาจขยายเปนฐาน
ความมั่นคงของประเทศ สนับสนุนขีดความสามารถของประเทศใหมีความเขมแข็ง สามารถดํารงอยูได
อยางมั่นคง ทามกลางบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในที่สุด
การเริ่มตนของแตละชุมชนในการดําเนินการเศรษฐกิจบนฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพอาจเริ่มตนที่ระดับตางๆกัน รวมทั้งรูปแบบหรือเปาหมายทายที่สุดของการ
พัฒนาอาจจะตางระดับกัน บางชุมชนอาจมีเปาหมายเพื่อการพึ่งตนเองจากทรัพยากรทองถิ่นโดยไม
ตองยกระดับไปสูอุตสาหกรรมชุมชน บางชุมชนอาจตองการเพียงความรวมมือระหวางเครือขายชุมชน
เพื่อเสริมสรางความมั่นคงแกชุมชน ในขณะที่บางชุมชนอาจจะดําเนินการไปถึงการคาระหวางประเทศ
ทั้งนี้ ประเด็นที่สําคัญคือ ควรตองยึดหลักความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน ดวยความรอบรู และ
อยูบนพื้นฐานคุณธรรม ตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนําไปสูความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน

9.2 การควบคุมอุตสาหกรรม/กิจกรรมที่กระทบฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อใหเกิดการลดการใชทรัพยากร ใชอยางคุมคา ลดมลพิษ

และไมกระทบตอคุณภาพชีวิต โดย
(1)

จําแนกประเภทและกําหนดเขตอุตสาหกรรมที่กอมลพิษสูง โดย
(1.1) ปรั บ แนวทางการส ง เสริ ม การลงทุ น มาคํ า นึ ง ถึ ง ผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอมใหมากขึ้น พรอมทั้งปรับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาเนนภาคเกษตร ที่โดย
เปรียบเทียบแลว กอมลพิษนอยกวาภาคอุตสาหกรรม
(1.2) กําหนดเขตการใชที่ดิน (Zoning) ใหชัดเจน โดยเฉพาะในเขตพื้นที่
ตนน้ํา พรอมทั้งจัดทําแนวเขตกันชน (Buffer Zone) ระหวางเขตอุตสาหกรรมกับชุมชน ฯ โดยมี
กระบวนการหารือเพื่อรับฟงเสียงของชุมชนทองถิ่น ซึ่งจะเปนผูไดรับผลกระทบโดยตรง จากการจัดตั้ง
เขตหรือโรงงานอุตสาหกรรม
(1.3) เนนการควบคุมอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่กอมลพิษสูง แตสวนใหญยัง
มีกระบวนการควบคุมมลพิษไมดีพอ ใหมากขึ้น เพราะอุตสาหกรรมขนาดใหญที่มักกอมลพิษสูง มักจะ
มีระบบและกระบวนการควบคุมมลพิษดีพออยูแลว
(1.4) สรางจริยธรรมทางดานสิ่งแวดลอมใหแกผูประกอบการอุตสาหกรรม
ใหมีความรับผิดชอบตอสังคม

19

(1.5) สงเสริมการใชเทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology) กระบวนการ
ผลิ ต หรือการจั ดการที่ ประหยั ดการใช ท รัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการผลิต และการจั ดการเพื่ อ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
(2) ผลั ก ดั น ให เ กิ ด ระบบประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มเชิ ง ยุ ท ธศาสตร
(SEA) ของการพัฒนาภาค โดยใหหนวยงานและภาคีที่เกี่ยวของเรงพัฒนาและผลักดัน SEA ให
สามารถนํามาดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม ตลอดจนเผยแพรใหเปนที่เขาใจและเปนที่ยอมรับ
(3)

ควบคุมมลพิษทางอากาศจากภาคการขนสง โดย

(3.1) ให ร ถร ว ม ขสมก.ใช เ ครื่ อ งยนต แ ละพลั ง งานสะอาด โดยควรใช
มาตรการลดภาษีนํา เข า เครื่ อ งยนตที่ ส ะอาดและอุ ปกรณที่เ กี่ย วข อง รวมทั้งการหาแหล งเงินและ
สนั บ สนุ น ให เ กิ ด เงิ น กู ด อกเบี้ ย ต่ํ า เข า มาช ว ยเหลื อ ผู ป ระกอบการรถร ว ม ขสมก.ในการปรั บ ปรุ ง
เครื่องยนต เพื่อลดตนทุนการดําเนินการ สามารถประหยัดคาใชจายเพื่อนํามายกระดับหรือปรับปรุง
คุณภาพรถและเครื่องยนต ใหสามารถใช NGV หรือพลังงานที่สะอาดได รายใดที่ไมสามารถปรับปรุง
ได เชน รถมินิบัส ซึ่งจะหมดสัญญากับ ขสมก.ในเดือนมิถุนายน 2549 เปนตน ก็จะใหเลิกใหบริการ
หรือไปวิ่งใหบริการนอกเขต กทม.และปริมณฑล
(3.2) สงเสริมระบบการเดินทางโดยใชรถยนตรวมกัน (Car Pool) ที่มีระบบ
จอดรถ เพื่อเชื่อมตอกับระบบขนสงมวลชนขนาดใหญ (Park and Ride) โดยสรางนโยบายควบคุมหรือ
ลดปริมาณรถยนตสวนบุคคลในเมืองใหญ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใชระบบขนสงมวลชนที่มี
ประสิทธิภาพดีกวาใหมากขึ้นควบคูกันไปดวย
หนาแนนหรือติดขัด โดย

(3.3) กํ า หนดให มี ศู น ย จ อดและเรี ย กรถแท็ ก ซี่ ใ นย า นที่ มี ก ารจราจร

ควรเพิ่มและกระจายจุดใหบริการกาซ NGV ใหครอบคลุม
พื้นที่ กทม.และปริมณฑล เพื่อสงเสริมการใชกาซ NGV ซึ่งเปนพลังงานที่สะอาดดวย

ควรเรงดําเนินการขยายและสงเสริมระบบขนสงมวลชนให
กระจายและครอบคลุมพื้นที่ กทม.


(3.4) ส ง เสริ ม ให ชุ ม ชนมี ส ว นร ว มเฝ า ระวั ง และแจ ง เหตุ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายแกผูกระทําผิด

9.3

การจัดการขยะอยางยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร ใหความสําคัญกับเปาหมายทั้ง

ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ที่ชุมชนไดรับประโยชนและมีสวนรวมรับผิดชอบ โดย

(1) ลดปริมาณขยะ (Demand Side Management) ใหเหลือนอยที่สุด และ
สงเสริมการนํากลับมาใชใหมใหมากที่สุด โดย
(1.1) สรางแรงจูงใจเพื่อใหเกิดการลดและคัดแยกขยะ ณ ครัวเรือน รวมทั้ง
มีระบบรับซื้อขยะ Reuse/Recycle เขาถึงชุมชน ตลอดจนพัฒนาระบบรวบรวมและระบบเก็บขนขยะ
ที่คัดแยกแลว ณ แหลงกําเนิด
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(1.2) สนับสนุนการสรางธุรกิจชุมชนจากขยะรีไซเคิล และนําผลตอบแทน
ที่ไดจากการซื้อขายขยะของชุมชนมาเปนแหลงทุนที่ใชจัดสวัสดิการใหแกคนในสังคมเพิ่มขึ้น
(1.3) สนั บ สนุ น เงิ น ทุ น ในการพั ฒ นาระบบและโครงสร า งพื้ น ฐาน เพื่ อ
สนับสนุนธุรกิจคัดแยกและ Recycle ขยะ โดยเรงสรางสิ่งจูงใจและปรับโครงสรางทางภาษี เพื่อใหเปน
ธุรกิจที่ดึงดูดใจตอการลงทุน และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตลอดกระบวนการดําเนินการ
(1.4) ภาครัฐตองสรางอุปสงคและตลาดของผลิตภัณฑรีไซเคิล
(1.5) ขยายความรั บ ผิ ด ชอบของผู ผ ลิ ต โดยสร า งระบบส ง กลั บ คื น การ
ออกแบบเพื่อ สิ่งแวดลอม และการใชกระบวนการผลิตที่สะอาด
(1.6) ในกรณีที่จะนําขยะมาผลิตเปนพลังงาน จะตองพิจารณาความคุมทุน
รวมทั้งผลประโยชนที่จะไดรับ เปรียบเทียบกับการจัดการขยะโดยวิธีอื่น เชน ประโยชนที่จะไดรับจาก
การทําธุรกิจ Recycle
(2)

กําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ โดย

(2.1) สนั บ สนุ นจั ด ระบบกํา จั ดขยะร ว มระหวา ง อปท. ที่ ยุ ติ ธ รรม มี ก าร
ชดเชยที่เหมาะสมแก อปท. ที่เปนแหลงกําจัด
(2.2) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การขยะอั น ตรายอย า งถู ก ต อ งตามหลั ก

วิชาการ
(3)

ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการ โดย

(3.1) กําหนดนิ ย ามของคํ าว า “ขยะมู ล ฝอย” ใหเ ปน เอกภาพในระหวา ง
หนวยงานรัฐและผูที่เกี่ยวของ มิใหเกิดความซ้ําซอน และสามารถเลือกปฏิบัติหรือเลือกดําเนินการได
โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ตองปรากฏในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และกฎกระทรวง ที่จะมีผลในการบังคับใช
(3.2) ควรมีมาตรการและกฎหมายเฉพาะ อาทิ กฎหมายการจัดการของ
เสีย (The National Waste Management Act) การจัดการและสงคืนซากผลิตภัณฑหรือขยะที่เปนพิษ
เชน แบตเตอรี่มือถือ เปนตน กลับคืนไปยังผูผลิต และ/หรือกําหนดมาตรการเก็บคาธรรมเนียมในการ
กําจัดอยางสะทอนตนทุน หากตองดําเนินการเอง และมีมาตรการปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอมา
จากการคาเสรีดวย
(3.3) สงเสริมการทําวิจัยและพัฒนา การเก็บรวบรวมและจัดทําฐานขอมูล
พรอมทั้งเผยแพรผลใหเกิดการลด ใชอยางคุมคา และ/หรือเก็บและกําจัดขยะอยางไมสงผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิต เชน การวิเคราะหเพื่อประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ (Life Cycle Analysis – LCA)
การคนคิดนวัตกรรมกําจัดขยะ เปนตน
(3.4) กําหนดใหหนวยงานราชการสวนกลางที่เกี่ยวของเพิม่ ขีดความสามารถ
ของ อปท. ทั้งในดานบุคลากร ขอมูล องคความรู การบริหารจัดการ ตลอดจนเครื่องมือ อุปกรณอัน
จําเปน ในการจัดการขยะชุมชนอยางครบวงจรจนถึงขั้นของการกําจัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล รวมทั้งเปน
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ผูประสานงานและผลประโยชนทางธุรกิจ ระหวางชุมชนและผูประกอบการธุรกิจจากขยะ Reuse และ/
หรือ Recycle

9.4

กําหนดตัวชี้วัดผลกระทบตอสุขภาพ เพื่อสะทอนใหเห็นถึงผลกระทบของการ

พัฒนาตอสุขภาพ ที่มักแยกถูกพิจารณาวาเปนคนละสวนกับการพัฒนา โดย

(1) กําหนดประเภทของโรคที่เกิดจากการไดรับผลกระทบจากสิ่งแวดลอม
ใหเปนที่เชื่อถือและยอมรับ โดย
(1.1) เนื่องจากโรคที่เกิดจากผลกระทบดานสิ่งแวดลอมเปนเรื่องที่ระบุถึง
สาเหตุไดยาก อีกทั้งกระบวนการวินิจฉัย ถาจะใหเปนที่เชื่อถือ ก็ตองใชเวลา จึงควรมีการศึกษาเพื่อหา
วิธีการสรางระบบนี้ใหชัดเจนและเปนที่นาเชื่อถือกอน
(1.2) ควรใหผูกอมลพิษเปนผูรับผิดชอบในการพิสูจนผลกระทบ พรอมทั้งมี
ระบบการประกันภัยเพื่อหารายไดเขากองทุนชดเชย (เยียวยา) ผูไดรับผลกระทบ ใหไดอยางพอเพียง
และทันเวลา
(2) กําหนดแนวทางปรับปรุงระบบจัดเก็บและรวบรวมขอมูล ตั้งแตในระดับ
สถานพยาบาลที่เกี่ยวของ
(3) จัดเก็บขอมูลโรคที่เปนผลกระทบจากสิ่งแวดลอม ณ สถานพยาบาลที่
วินิจฉัยโรคและบําบัดรักษา
(4) รายงานผลสถิติการรวบรวมขอมูลโรคที่เปนผลกระทบจากสิ่งแวดลอม
ตอสาธารณชน โดย
(4.1) ควรจั ดทํ า การประเมิน ผลกระทบทางสั งคม (Social
Impact
Assessment : SIA) และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment : HIA) ใน
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) รวมทั้งใหมีการจัดเก็บคาประกันความเสี่ยงที่อาจ
ไดรับผลกระทบดวย
เศรษฐกิจไวดวย

(4.2) ควรประเมิ น และมี ตั ว ชี้ วั ด ผลกระทบจากสิ่ ง แวดล อ มต อ ระบบ

(5) พัฒนาศักยภาพสถานพยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถ
วินิจฉัย จัดเก็บ รวบรวม และรายงานขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดย

9.5

แนวทางการบริหารจัดการเพื่อปองกันและควบคุมมลพิษโดยทั่วไป

(1) ปรับแนวทางการสงเสริมการลงทุนมาคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมให
มากขึ้น พรอมทั้งปรับมาเนนสรางเศรษฐกิจจากภาคเกษตร ที่โดยเปรียบเทียบแลว กอมลพิษนอยกวา
ภาคอุตสาหกรรม
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(2) เร ง นํ า เครื่ อ งมื อ ทางเศรษฐศาสตร เช น ภาษี เป น ต น และการให สิ ท ธิ
ประโยชน มาใชในเชิงจูงใจ ที่มิใชเพียงแคการใหผูกอมลพิษหรือผูไดรับประโยชนเปนผูจายเทานั้น ให
ทั่วถึงและเปนธรรม
(3) ปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวของ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติและ
กลไกการประสานและดําเนินงาน ทั้งระบบใหเปนเอกภาพ รวมทั้งมีกลไกการสืบทอดงานที่ไมยึด
เฉพาะตัวบุคคล เมื่อตองไปปฏิบัติภารกิจอื่น และมีระบบงบประมาณที่มุงผลสัมฤทธิ์ของการแกไข
ปญหามากกวาจํากัดวงเงิน
(4) เรงติดตามความกาวหนาของการปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี และ
พ.ร.บ.สิ่งแวดลอมฯ 2535 เพื่อใหผูกอมลพิษรับผิดชอบในการพิสูจนความบริสุทธิ์ แทนการใหผูไดรับ
ผลกระทบตองไปพิสูจนขอกลาวหาเอง และใหประชาชนสามารถฟองรองเองได โดยไมจําเปนตอง
เปนหนวยงาน
(5) ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการของ อปท.
ไดอยางสอดคลองกับบริบทของทองถิ่น พรอมทั้งสรางความชัดเจนในการจัดทําและรายงานตัวชี้วัด
เพื่อให อปท.สามารถดําเนินการและนํามาประกอบการจัดทําคําของบประมาณได
(6) ประชาสัมพันธ อยางตอเนื่อง รวมทั้ง ใชกลไกทางสั งคม ให ป ระชาชนและ
ชุมชนเกิดความตระหนัก มีความรู ความเขาใจ และเขามีสวนรวมอนุรักษและบริหารจัดการฯ ดวย
ความสมัครใจ
(7) กําหนดใหมีกลไกประเมินผลการดําเนินการตามนโยบาย (นอกเหนือจากการ
ประเมิ น ผลแผนงานและโครงการ) ที่ ผ นวกการประเมิ น ผลกระทบด า นสิ่ ง แวดล อ มเข า ไว ด ว ย
โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ

