ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)
1 บทนํา
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
เขมแข็งของทุนทางเศรษฐกิจ 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

2 กรอบแนวคิดและความหมาย
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ทั้งที่ใชแลว
หมดไป เกิดใหมทดแทนได หรือมีปริมาณไมหมดสิ้น อันใหประโยชนโดยตรงในรูปของปจจัยการผลิต
สินคาและบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของมนุษย ซึ่งไดแก น้ํา อากาศ แสงอาทิตย ดิน ปาไม
ทุงหญา ความหลากหลายทางชีวภาพ และสินแร เปนตน และการใหประโยชนทางออม ในรูปของ
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต รวมทั้งการดําเนินวิถีชีวิตอยางเปนปกติ
สุขของมนุษย ซึ่งไดแก คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ํา ปริมาณของเสียที่เหลือจากการผลิตและการ
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บริ โ ภคที่ จ ะไม ก ระทบต อคุ ณ ภาพชี วิ ต รวมทั้ งสิ่ ง แวดล อ มที่ ม นุ ษ ย สร า งขึ้ น และควรค า แก ค วาม
ภาคภูมิใจไปจนถึงชนรุนตอๆ ไป เชน ศิลปกรรม โบราณสถาน เปนตน ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม อาจจําแนกออกไดเปน 4 ประเภท คือ
(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

3 การประเมินสถานการณทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การประเมินสถานภาพทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทยในชวงที่ผานมา มี
ประเด็นที่สําคัญคือ การขาดความสมดุลระหวางการใชประโยชนกับการอนุรักษฟนฟู ซึ่งสงผลกระทบ
และเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนี้

3.1

น้ํา : ขาดแคลนและคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม ในป 2548 ปริมาณน้ําที่สามารถเก็บ

กักและใชงานไดในเขื่อนและอางเก็บน้ําทั่วประเทศ มีเพียง 51,100 ลาน ลบ.ม. ซึ่งไมเพียงพอกับความ
ตองการใชน้ําที่มีถึง 92,736 ลาน ลบ.ม. และจะเพิ่มเปน 114,487 ลาน ลบ.ม. ในป 2552 และเนื่องจาก
การใชประโยชนจากทรัพยากรน้ําของประเทศ เปนระบบการใชและการเขาถึงโดยเสรี จึงมีการใชน้ํา
อยางไมมีประสิทธิภาพ และสรางความขัดแยงจากการแยงชิงน้ําในยามขาดแคลน ระหวางภาคการผลิต
ตางๆ รวมทั้งระหวางชนบทกับเมือง การสูญเสียพื้นที่ปาตนน้ําอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดปญหาน้ําทวมใน
ฤดูฝนและขาดแคลนน้ําในฤดูแลง นอกจากนั้น ยังขาดการบูรณาการในการจัดการน้ํา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในการจัดการดานความตองการใชน้ํา
สําหรับในดานคุณภาพน้ํา พบวา ในป 2547 มีแหลงน้ําอยูในเกณฑดีรอยละ 23 และ
เกณฑพอใชรอยละ 51 ซึ่ง 3 ปที่ผานมา แหลงน้ําที่อยูในเกณฑดีมีจํานวนลดลงเกือบเทาตัว ที่อยูใน
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สภาพเสื่อมโทรมมากมาโดยตลอด คือ เจาพระยาตอนล าง ท าจีนตอนล าง ลําตะคองตอนลาง และ
ทะเลสาบสงขลา ซึ่งเปนเขตชุมชนขนาดใหญทั้งสิ้น โดยภาครัฐไดลงทุนสรางระบบบําบัดน้ําเสียในเขต
เทศบาลไปแลว 87 แหง ครอบคลุมพื้นที่บริการไดรอยละ 34 และสามารถบําบัดน้ําเสียไดเพียงรอยละ 25
ของปริมาณน้ําเสียทั้งหมด

3.2

ดิน : ดินเสื่อมโทรมและมีปญหาในเรื่องการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ปจจุบัน ทรัพยากรดินมีสภาพเสื่อมโทรมมากขึ้นจากการใชที่ดินไมถูกตองตามศักยภาพ กอใหเกิด
ปญหา เชน การชะลางพังทลายของดิน ดินขาดอินทรีย และปญหาที่เกิดจากสภาพธรรมชาติของดิน
รวมกับการกระทําของมนุษย เชน ดินเค็ม ดินเปรี้ยว จากการสํารวจพบวา ที่ดินที่มีปญหาเพิ่มขึ้นจาก
182.1 ลานไร เปน 192.7 ลานไร ในระหวางป 2532-2544 หรือคิดเปนรอยละ 60 ของพื้นที่ทั้งหมด
สําหรับพื้นที่ถือครองทางการเกษตรซึ่งมีประมาณ 112 ลานไร มีการใชที่ดินไมเหมาะสมกับศักยภาพถึง
รอยละ 40 และเนื้อที่ถือครองทําการเกษตรเฉลี่ยตอคนลดลงจาก 21.0 ไร ในป 2536 เปน 19.3 ไร ในป
2546 ในขณะที่ความตองการพื้นที่ทําการเกษตรเพิ่มขึ้น แตพื้นที่ถือครองโดยเฉลี่ยลดลง รวมทัง้ ความ
อุดมสมบูรณของดินลดลง ทําใหตองเพิ่มผลผลิตโดยการใชสารเคมี และเกิดปญหาการตกคางของสารเคมี
ในดินมากขึ้น

3.3 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 ลาน
ไรตอป แตภายหลังนโยบายการยกเลิกสัมปทานปาไม ทําใหชวงระหวางป 2532-2547 แนวโนมการ
สูญเสียพื้นที่ปาไมของประเทศลดลงเหลือประมาณ 0.78-1.0 ลานไรตอป อยางไรก็ตาม พื้นที่ปาไมของ
ประเทศ ก็ยังมีไมถึงรอยละ 40 ซึ่งเปนระดับที่จะรักษาสมดุลของระบบนิเวศและเปนฐานการพัฒนา
ประเทศไดอยางยั่งยืน อีกทั้งปาที่ปลูกทดแทนขึ้น ก็มีความอุดมสมบูรณของความหลากหลายทาง
ชีวภาพนอยกวาปาธรรมชาติอยูมาก

3.4 ความหลากหลายทางชีวภาพ : ประเทศไทยมีความหลากหลายสูงมาก
แตแนวโนมการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตสูงขึ้น ประเทศไทยเปนประเทศที่มีความหลากหลายทาง

ชีวภาพสูงมาก อยูในลําดับตนๆ ของโลก แตทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศกําลังถูก
ทําลายอยางรวดเร็ว สาเหตุสําคัญมาจากการดําเนินกิจกรรมของมนุษยที่สงผลกระทบจนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศซึ่งเปนถิ่นที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ ประเทศไทยมีชนิดพันธุสัตว
ที่สูญพันธุไปแลวถึง 14 ชนิด และอยูในบัญชีรายชื่อสัตวและพันธุพืชที่ใกลจะสูญพันธุอีก 684 ชนิด
ความหลากหลายทางชีวภาพมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจฐานรากและวิถีชีวิตของชุมชน ที่ชวยสนับสนุน
การแกไขปญหาความยากจนและการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งมีความสําคัญเชิงยุทธศาสตรในการแขงขัน
และการคาระหวางประเทศ ศักยภาพของประเทศไทยในฐานะฐานทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพเปนจุดแข็งและทุนที่มีมูลคาสูงและหายากในโลก ที่สามารถเปนฐานของการสรางมูลคาเพิ่ม จาก
การพัฒนาความกาวหนาดานการแพทย สาธารณสุข เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการทองเที่ยวของ
ประเทศในอนาคต

3.5 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง : พื้นที่ชายฝงไดรับผลกระทบจากการ
ขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรประมงเสื่อมโทรม อัตราการจับสัตวน้ําลดลง
ถึง 3 เทา พื้นที่ปาชายเลนของประเทศลดลงจาก 2.05 ลานไร ในป 2504 เหลือเพียง 1.04 ลานไร ในป
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2539 จากการสํารวจภาพถายดาวเทียมในป 2543 พบวาพื้ นที่ปาชายเลนมีจํานวน 1.5 ลานไร แต
ครึ่งหนึ่งอยูในสภาพเสื่อมโทรม และยังคงไดรับแรงกดดันจากการบุกรุกทําลายเพื่อทําการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําชายฝง ทรัพยากรชายฝงอื่นๆ ลวนมีความอุดมสมบูรณลดลง แหลงปะการังรอยละ 50 และ
หญาทะเลรอยละ 30 มีสภาพเสื่อมโทรม โดยมีสาเหตุจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เชน การทํานากุง
การขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน การขุดลอกรองน้ํา การ
สรางทาเรือ การทิ้งขยะและน้ําเสียลงทะเล ซึ่งทําใหระบบนิเวศเสียสมดุล ในขณะที่ทรัพยากรประมง
เสื่อมโทรม อัตราการจับสัตวน้ําในฝงอาวไทยลดลงจาก 62.10 กิโลกรัมตอชั่วโมงในป 2527 เหลือ 23
กิโลกรัมตอชั่วโมง ในป 2546

3.6 ทรัพยากรแรและพลังงาน มีความตองการใชเพิ่มขึ้น ตองมีการพัฒนา
พลังงานทดแทนมากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาจากภายนอก ประเทศไทยมีทรัพยากรแร

มากกวา 40 ชนิด มีสินแรที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจประมาณ 15 ชนิด รวมทั้งการทําเหมืองหินปูน
ซึ่งมีการนําไปใชเปนจํานวนมาก การผลิตแรมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเฉลีย่ รอยละ 4.4 ตอป ปริมาณสํารอง
ของแรที่สําคัญจะมีเหลือใชในเวลาที่จํากัด เชน แรยิปซั่มใชได 25 ป สังกะสี ใชได 11 ป เปนตน การ
นําสินแรตางๆ มาใช ตางถูกกําหนดโดยราคาและความตองการของตลาดปจจุบัน ดังนั้น จึงควร
ประเมินความจําเปนและมูลคาในอนาคต เพื่อใหปริมาณการนําแรมาใชมผี ลตอบแทนทีเ่ หมาะสมที่สุด
ควรคิดคนการพัฒนาวัสดุอื่นเพื่อทดแทนการใชแรที่อาจขาดแคลนในอนาคต รวมทั้งตองควบคุมการทํา
เหมืองแร เพื่อมิใหสงผลกระทบตอชุมชน ทําลายสิ่งแวดลอม หรือระบบนิเวศทีส่ ําคัญ
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

3.7 คุณภาพสิ่งแวดลอม : ไดรับการแกไข แตโดยภาพรวมยังมีสภาพเสื่อม
โทรม สงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต บริเวณเมืองใหญที่มีการจราจร

หนาแนน และในพื้นที่ที่มีการเผาในที่โลงแจง มีคุณภาพอากาศที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานโดยเฉพาะ
อยางยิ่งฝุนละอองขนาดเล็ก ปริมาณกากของเสียทั้งขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายมีมากถึงปละ 22
ลานตัน และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยไมสามารถกําจัดไดทัน ความสามารถในการจัดการ
ขยะชุมชนอยางถูกสุขลักษณะมีเพียงรอยละ 30 ขณะที่การนําของเสียกลับมาใชใหมยังทําไดจํากัด
ของเสียอันตรายถูกทิ้งรวมกับขยะมูลฝอยทั่วไป 2 ใน 3 ของของเสียอันตรายมาจากอุตสาหกรรม
อิ เ ล็ ค ทรอนิ ก ส แ ละโลหะ ซึ่ ง กํ า ลั ง ขยายตั ว อย า งรวดเร็ ว และเติ บ โตมากกว า การขยายตั ว ของ
ภาคอุ ต สาหกรรมโดยรวมถึ ง 2-3 เท า การนํ า เข า สารเคมี อั น ตรายเพื่ อ ใช ใ นภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น จาก 8.9 ลานตัน ในป 2537 เปน 29.5 ลานตัน ในป 2547 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 67
ในขณะที่ยังขาดกลไกการจัดการที่ดีทั้งการควบคุมในกระบวนการผลิต การขนสง และการปนเปอนใน
สิ่งแวดลอม มีอุบัติเหตุจากสารเคมีที่สรางความสูญเสียแกชีวิตและทรัพยสินบอยครั้งขึ้น รวมทั้งเกิด
การตกคางแพรกระจายในสิ่งแวดลอมและปนเปอนในหวงโซอาหาร จนสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัย
และการดําเนินวิถีชีวิตของประชาชน
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3.8 สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น : แหลงศิลปกรรมที่สําคัญหลายแหงถูก
บุกรุกทําลายจนอยูในสภาพเสื่อมโทรม ตามปกติ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมศิลปกรรม

เกิดจากปจจัยหลัก 2 ประการ คือ (1) การกระทําของปรากฏการณธรรมชาติ เชน ฝน(กรด) ความรอน
จากแสงแดด และแผ น ดิ น ไหว เป น ต น และ (2) การกระทํ า ของมนุ ษ ย ที่ ทํ า ลายร อ งรอยทาง
ประวัติศาสตร หรือแมแตการปฏิสังขรณอยางไมถูกวิธี ในปจจุบัน สิ่งแวดลอมศิลปกรรมที่สําคัญ
หลายแหง กําลังถูกบุกรุกทําลายและอยูในสภาพเสื่อมโทรม เชน การเปลี่ยนแปลงองคประกอบของ
เมืองลพบุรี การบุกรุกพื้นที่นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาจนเหลือเพียง 1 ใน 5 ของพื้นที่ที่
ประกาศเปนเขตอนุรักษเดิม นอกจากนี้ ยังถูกทําลายโครงสรางจากความสั่นสะเทือนของรถโดยสาร
ขนาดใหญอีกดวย รวมทั้งการเสื่อมโทรมลงของเมืองประวัติศาสตรเชียงแสน อุทยานประวัติศาสตร
สุโขทัยและกําแพงเพชร จนอาจถูกถอดถอนจากการเปนมรดกโลกได

4 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 ซึ่งจะต องมีการเตรียมความพรอมและรูจัก
นํามาใชประโยชน เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวโนมบริบทการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ไดแก

4.1

การรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในตลาดเงินของโลก

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

แนวโนมของการขาดแคลนทรัพยากร นําไปสูความขัดแยงแยงชิงทรัพยากร ระหวาง
ภาคการผลิ ต และระหว างเมื องกับ ชนบท โดยเฉพาะอย า งยิ่ งทรั พ ยากรน้ํ า ในขณะที่ ป ญหาเรื่ อ ง
กรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดิน อาจมีแนวโนมรุนแรงขึ้น เนื่องจากการแสวงหากรรมสิทธิ์ที่ดินจากทุน
ภายนอก
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
มองเปนข อกีดกันทางการคา แตก็เ ปนเงื่อนไขที่ทําใหเกิดมาตรฐานการจั ดการสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น
กวาเดิม ประเทศไทยควรจะมีจุดยืนและทิศทางที่ชัดเจนวา จะมุงสูการเติบโตทางเศรษฐกิจบนตนทุน
ทางดานทรัพยากรธรรมชาติตอไป หรือจะยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดลอมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
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ประชาชน โดยแสวงหาโอกาสอื่นทางเศรษฐกิจและการคาที่ไมทําลายทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประเทศ

4.2

ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การพัฒนาดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย จะนําไปสู

กระบวนการผลิตที่สะอาด มีการคิดคนพลังงานทดแทน รวมทั้งความกาวหนาของนาโนเทคโนโลยี
และเทคโนโลยีชีวภาพ ลวนมีสวนชวยในการประหยัดการใชทรัพยากร และลดปริมาณของเสียและ
มลพิษไดมากขึ้น
ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี ทําใหวงจรการใช
สิน ค า ต า งๆ สั้ น ลง จนเกิ ด ขยะอุ ต สาหกรรมจํ า นวนมากที่ ย ากแก ก ารกํา จั ด และส ง ผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอม
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

4.3

การเปลี่ยนแปลงมิติทางดานสังคมและโครงสรางประชากร การขยายตัว

ของเมือง และประชากรวัยแรงงานที่มีโอกาสทางการศึกษาและมีอํานาจซื้อสูง ทําใหการบริโภคและ
การปลอยทิ้งของเสียเพิ่มมากขึ้น สงผลกระทบกับการใชทรัพยากร กอใหเกิดมลพิษ และมีปญหาการ
จัดการของเสียในเขตเมือง ซึ่งเปนภาระในการจัดการ

โครงสรางประชากร ที่เปลี่ยนเปนสังคมผูสูงอายุ เปนชองทางการขยายตัวของตลาด
อาหารสุขภาพ สมุนไพร และการแพทยพื้นบาน สรางโอกาสในการยกระดับองคความรูดานสุขภาพ
โดยใชภูมิปญญาทองถิ่น และการสรางมูลคาเพิ่มจากความหลากหลายทางชีวภาพ

4.4

บริบทการเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม ในรอบ 3 ทศวรรษที่ผานมา ประเทศ

ไทยไดเขารวมลงนามรับรองขอตกลงดานสิ่งแวดลอม ทําใหตองปฏิบัติตามพันธกรณีตาง ๆ หากไทย
ไมสามารถปรับตัวไดทัน อาจทําลายภาพลักษณของประเทศ ซึ่งสงผลตอการคา การลงทุนและการ
ทองเที่ยว
ในขณะที่อุณหภูมิของโลกรอนขึ้น เกิดการปรวนแปรของสภาพภูมิอากาศ อาจสงผล
กระทบใหเกิดปญหาภัยแลงและน้ําทวม ปรากฏการณเอลนิโญ ลานิญา เกิดขึ้นบอยครั้ง ซึ่งจะสงผลตอ
การเสียสมดุลของระบบนิเวศ และทําใหอัตราการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้น

4.5

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค กระแสการรักษาสุขภาพและความ

นิยมธรรมชาติที่ข ยายตัวไปทั่ว โลกชว ยใหเกิ ดความตระหนั กในการดู แลทรั พยากรธรรมชาติแ ละ
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สิ่งแวดลอมเพิ่ มขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็สรางกระแสความนิ ยมบริโภคสินคาเชิงอนุรักษ และสิ นคา
สุขภาพ ซึ่งสวนใหญมาจากพืช เชน สมุนไพร จึงเปนโอกาสในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นในเรื่อง
พืชสมุนไพรและการดูแลสุขภาพของไทย ซึ่งจะเปนทรัพยสินทางปญญาที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจได
โดยจะมีความหลากหลายทางชีวภาพเปนแหลงวัตถุดิบที่สําคัญ
อยางไรก็ตาม พฤติกรรมการบริโภคแบบวัตถุนิยม ที่ลอกเลียนแบบประเทศพัฒนา
แลว ไดเรงใหมีการใชทรัพยากรมากขึ้นและอยางไมเหมาะสม ในขณะเดียวกันกระแสนิยมธรรมชาติ
ทําใหเกิดรูปแบบการบริโภคใหมๆ เชน การจัดกิจกรรมในเขตพื้นที่อนุรักษ การนําเขาพันธุพืช พันธุ
สัตวตางถิ่น ซึ่งอาจคุกคามความสมดุลของระบบนิเวศ และทําใหความอุดมสมบูรณของทรัพยากร
ลดลงหรือหมดลงกอนเวลาอันควร

5 ความเชื่อมโยงกับทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางสังคม
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนทั้งปจจัย (Means) และผลลัพธ (Ends) ของการ
พัฒนาทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางสังคมที่เชื่อมโยงอยางมีปฏิสัมพันธระหวางกัน กลาวคือ

5.1

ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับทุนทางเศรษฐกิจ ทรัพยากร

ดิน น้ํา ปาไม ความหลากหลายทางชีวภาพ สินแร ฯลฯ มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตและระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ เปนวัตถุดิบและป จจัยที่เอื้ออํานวยตอการผลิ ต หรือเป นสินคาของทั้งภาค
เกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ยิ่งกวานั้น ทรัพยากรธรรมชาติยังทําหนาที่สําคัญซึ่งเปนประโยชน
ทางออมตอทุนทางเศรษฐกิจ เชน เปนแหลงตนน้ํา ปองกันภัยธรรมชาติ ทั้งภัยแลง น้ําทวม คลื่นลม
และการกัดเซาะชายฝง รวมทั้งการทําหนาที่ดูดซับมลพิษและของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต มี
รายงานการศึกษาระบุวาระบบนิเวศของโลก ทําหนาที่ที่สําคัญถึง 17 อยาง คิดเปนมูลคาทางเศรษฐกิจ
ประมาณ 16-54 ลานลานเหรียญสหรัฐตอป ในขณะที่มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของโลกเทากับ 18 ลาน
ลานเหรียญสหรัฐตอป 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 อีกทั้งยั งสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของครัวเรือนในรูปของสุขภาพ
อนามัยและคาใชจายในการรักษาพยาบาลอีกดวย

5.2

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
แยงชิงการใชประโยชนจากทรัพยากร ระหวางชุมชน และระหวางชุมชนกับภาครัฐ นอกจากนั้น คุณภาพ
สิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมลง ไดสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและอายุขัยเฉลี่ยของประชาชน
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อยางไรก็ตาม วัฒนธรรมและภูมิปญญาจากทุนทางสังคมที่มีอยู เชน การบวชปา สืบ
ชะตาน้ํา การทําประมงพื้นบาน การทําสวนสมรม (การทําสวนผสมของหลากพันธุไมหลังบานในภาคใต)
ฯลฯ และจิตสํานึกเชิงอนุรักษของคนและชุมชน จะชวยคืนทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหกับสั งคมไทยและระบบนิ เวศของประเทศได หากชุมชนมีค วามเข มแข็ ง และมีค วามตระหนั กถึ ง
ความสําคัญของทุนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง

6 แผนการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น กั บ แนวทางการบริ ห ารจั ด การทุ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สถานการณทุนทรัพยากรธรรมชาติที่ลดนอยถอยลงและสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมลงในชวงที่
ผานมา จนบางชนิดอยูในสภาพที่วิกฤติจนอาจสูญสิ้นไป หรือกระทบตอสุขภาพอนามัยและวิถีชีวิตของ
มนุษยอยางรุนแรง เนื่องจากมีการนําออกมาใชเพื่อการพัฒนาประเทศและสงผลกระทบ ทั้งทางตรง
และทางอ อ มอย า งต อ เนื่ อ งนั้ น ถ า พิ จ ารณาแผนการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ซึ่ ง สะท อ นให เ ห็ น ถึ ง
แผนการดําเนินงานของภาครัฐทั้งหมดในชวงระยะเวลาสวนหนึ่งของแผนพัฒนาฉบับที่ 10 จะเห็นได
ว า ได มี ก ารกํ า หนดมาตรการในดํ า เนิ น การที่ ค รอบคลุ ม เกี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การทุ น
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

6.1 การสรางความสมดุลระหวางการนํามาใชประโยชนกับการอนุรักษ
และฟนฟู ยุทธศาสตรสําคัญจะครอบคลุมการคุมครองและฟนฟูพื้นที่ที่มีความเปราะบางเชิงนิเวศ ปา

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

6.2 การบริหารจัดการลุมน้ําอยางเปนระบบภายใตกลไกการมีสวนรวม
ของพหุภาคี ยุทธศาสตรสําคัญคือ การบริหารจัดการลุมน้ําอยางบูรณาการเปนระบบ ตั้งแตตนน้ํา

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

6.3 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
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7 ขอเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7.1

ทางเลือกเชิงนโยบาย

เนื่องจากการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในแตละประเภทของภาครัฐไดมี
มาตรการดูแลตามแผนการบริหารราชการแผนดินแลว ขอเสนอตอไปจึงเปนการเพิ่มเติมที่จะพิจารณา
ถึงแนวยุทธศาสตรที่จะเปนทิศทางของการพัฒนาประเทศในชวงแผนฯ 10 โดยคํานึงสถานการณ
ปจจุบัน และโอกาสในอนาคต ทั้งนี้ รูปแบบการพัฒนาประเทศในระยะตอไปอาจมี 3 ทางเลือก ดังนี้
(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
สนั บ สนุ นกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ในภาพรวมไดอีก ต อไป การจะแกไ ขป ญ หาทางเศรษฐกิ จและ
คุณภาพชีวิตพรอมๆกันนั้น ทางเลือกที่สองนาจะเปนทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่จะนําไปสูเปาหมาย
หลัก คือ ความอยูดีมีสุข และการพัฒนาอยางยั่งยืน

7.2

การสรางความสมดุลและความเชื่อมโยง

เมื่อเปาหมายหลักคอนขางชัดเจนแลว การพิจารณาถึงแนวทางกําหนดยุทธศาสตร
เพื่อบรรลุเปาหมายนั้น จะตองเปนแนวทางที่สรางสมดุลระหวางทุน 3 ทุน ไดแก ทุนทางเศรษฐกิจ ทุน
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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
(1) ความเชื่อมโยงระหวางทุน เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงระหวางทรัพยากร
หลักที่สําคัญกับทุนทางเศรษฐกิจและสังคม พบวาทรัพยากรแตละอยางตางมีความสัมพันธกับทุนทั้ง
สองในแงมุมตางๆ ทั้งทางตรงและทางออม ทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปาไม ปาชายเลน ดิน ประมง
ต า งก็ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความหลากหลายทางชี ว ภาพ จึ ง สามารถกล า วรวมกั น ได ว า เป น ทรั พ ยากร
ทางดานความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งถือไดวาเปนกลุมทรัพยากรที่มีความสําคัญสําหรับประเทศ
ไทย เนื่องจากประชาชนสวนใหญของประเทศไดอาศัยในการดํารงชีพ นอกจากนี้ ทรัพยากรน้ําที่มี
ความสําคัญระดับเดียวกัน สวนแรธาตุและพลังงานนั้น จะมีความสําคัญในเชิงเศรษฐกิจมากกวาการ
ดํารงชีวิตทั่วไป ดังนั้น น้ํา และความหลากหลายทางชีวภาพ จึงมีความเชื่อมโยงกับทุนทางเศรษฐกิจ
และสังคมอยางเดนชัด
เมื่อพิจารณาความสัมพันธของทรัพยากรน้ําและความหลากหลายทางชีวภาพ
กับทุนทางเศรษฐกิจและสังคม พบวา ในดานทุนทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรทั้งสองถือวาเปนทุนทาง
กายภาพ โดยเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญสําหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งเกษตร อุตสาหกรรม และ
บริการ นอกจากนี้ เมื่อมองในแงพื้นฐานทุนทางสังคม ยังเกี่ยวของกับวิถีชีวิต และภูมิปญญาทองถิ่น
อีกดวย
(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 โ ภคบริ โ ภค รวมทั้ ง เป น
ปจจัยพื้ นฐานในการผลิต ในสวนของชุมชนหลายแหงมีวิถี ชีวิตที่ใ กลชิดกับแหลงน้ํา รวมทั้งมีภูมิ
ปญญาที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ เชน สมุนไพรตางๆ สวนในแงของประเทศนั้น
ความหลากหลายทางชีวภาพและน้ําเปนทรัพยากรที่สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และการสราง
มูลคาเพิ่มของผลผลิต ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนฯ ฉบับที่ 10

7.3

โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของ 5 บริบทการพัฒนา

ดังไดกลาวมาแลววา ผลกระทบจาก 5 บริบทการพัฒนาสงผลในแงลบเปนสวนใหญ
ตอสถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากกระแสการ
พัฒนาเทคโนโลยี โดยเฉพาะดานเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงกระแสสังคมที่กําลังจะเปนสังคมผูสูงอายุ
และพฤติกรรมผูบริโภคที่คํานึงถึงสุขภาพ และรสนิยมการทองเที่ยวธรรมชาติ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพจะเปนทรัพยากรที่มีโอกาสอยางเห็นไดชัด ในสวนทรัพยากรน้ํานั้น แมจะเปนปจจัยสําคัญตอ
วิ ถี ชี วิ ต และเศรษฐกิ จ แต เ มื่ อ พิ จ ารณาถึ ง บริ บ ทการพั ฒ นาก็ ยั ง ไม มี โ อกาสที่ ชั ด เจนในการสร า ง
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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

7.4

ขอเสนอยุทธศาสตรและแนวทาง

(1) ยุทธศาสตร เมื่อพิจารณาจากเงื่อนไขตางๆที่กลาวมา จะเห็นไดวาความ
หลากหลายทางชีวภาพถือจุดแข็งอันเปนทุนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญที่จะสามารถนํามาบูรณาการ
ความสัมพันธทุกภาคสวนทั้งในแงของทรัพยากรโดยรวม ความเชื่อมโยงระหวางทุนทางเศรษฐกิจและ
สังคม รวมถึงประโยชนของสังคมทุกระดับ การสรางความสมดุลของการพัฒนาบนฐานของความ
หลากหลายทางชีวภาพจึงนาจะเปนยุทธศาสตรที่ควรดําเนินการในชวงแผนพัฒนาฉบับที่ 10
เพื่อใหบรรลุเปาหมายความอยูดีมีสุข และการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
(2) แนวทางหลัก ของยุทธศาสตรการพัฒนาทุนทางเศรษฐกิจ และสังคม ที่สมดุล
บนฐานความหลากหลายทางชี วภาพ การพั ฒนาที่ ผ านมามี ลั กษณะแยกส วน การจั ดการทรั พยากร
ดําเนินการแยกกันไปตามแตละประเภท รวมทั้งมีการดําเนินการแยกกันระหวางอนุรักษฟนฟู และนําไปใช
ประโยชน ทําใหเกิดการขัดแยง กลไกรัฐบังคับใชกฎหมายแยกสังคมออกจากทรัพยากร ในขณะที่กลไก
ตลาดมุงพัฒนาทรัพยากรขึ้นมาเพื่อใชประโยชนทางเศรษฐกิจดวยการเปลี่ยนทรัพยากรใหเปนสินคาใน
ระบบตลาด กลุมสังคมที่ไดประโยชนก็ไมใชการไดประโยชนรวมกันในทุกระดับ
ประเด็นที่สําคัญอยางมาก คือ ตองกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อให
มีการกระจายผลประโยชนอยางสมดุล เพื่อสนับสนุนทั้งทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทาง
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพคอนขางมีความเปราะบาง โอกาสที่เกิดขึ้น
จากแนวโนมการพัฒนาอาจเปลี่ยนเปนภัยคุกคามได ถาไมระมัดระวังในการนําไปใชประโยชน รวมทั้ง
เจาของภูมิปญญาอาจเปนฝายเสียเปรียบและสูญเสียผลประโยชนที่พึงไดรับหากรูไมเทาทัน ดังนั้น
ปจจัยที่จะนํ าไปสู ผลสํ าเร็จของการพัฒนาในเบื้องตน จากการใชทุนทางทรั พยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม คือ
ให ค วามสํ า คั ญ กั บ ชุ ม ชนและชุ ม ชนต อ งทราบถึ ง ศั ก ยภาพที่ มี อ ยู
ตระหนักถึงศักยภาพที่สูงขึ้นของทรัพยากรทองถิ่นจากกระแสการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพที่เกิดขึ้น
ตองสรางความเขมแข็งของชุมชนเพื่อรักษาทั้งตัวทรัพยากร และภูมิปญญา ใหสืบทอดตอไปอยาง
ยั่งยืน ตองเตรียมความรูและความพรอมที่จะรับแนวทางการยกระดับภูมิปญญา และการเผชิญกับ
กระแสการเขามาของผลประโยชนตางๆ ตองรูเทาทันกับกระแสที่เกิดขึ้น เพื่อนํามาเปนโอกาส และ
ปกปองสิทธิ รวมทั้งอาศัยความเขมแข็งของชุมชนเพื่อสรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการพัฒนา


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
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เศรษฐกิจที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ สรางหวงโซมูลคา (Value Chain) เพื่อสรางมูลคา
และคุณคา และเพิ่มโอกาสในการพัฒนา
ตองควบคุมกิจกรรมที่กอใหเกิดผลกระทบตอความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดมลพิษ เชน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมที่ใช
สารเคมี หรือเกษตรกรรมที่ใชสารเคมีอยางเขมขน


(3) รูปแบบการพัฒนา เพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย คือความอยูดีมีสุข และการ
พั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น นี้ อาจเรี ย กได ว า เป น เศรษฐกิ จ บนพื้ น ฐานความหลากหลายทางชี ว ภาพ
(Biodiversity Based Economy) ซึ่งไดพิจารณาถึงจุดแข็งและโอกาสที่มีอยู และจะเกิดขึ้นแลว
สําหรับตัวอยางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวของ เชน อุตสาหกรรมและบริการดานสุขภาพ การใช
สมุนไพรเพื่อผลิตยา เกษตรอินทรีย วนเกษตร การปลูกไมดอกไมประดับ การทองเที่ยวเชิงนิเวศ การ
ผลิตของชุมชนจากภูมิปญญาและพืชพรรณทองถิ่น ประมงพื้นบาน/ชายฝง รวมทั้งการผลิตพลังงาน
ทดแทน เชน ไบโอดีเซล กาซโซฮอล ซึ่งการดําเนินการสงเสริมกิจกรรมตางๆ เปนงานที่ตองใชเวลา
บางสวนอาจจะตองอาศัยการดําเนินการที่ยาวนาน ชวงแผนฯ 10 อาจเปนชวงที่เริ่มวางรากฐานที่
สําคัญๆ โดยเฉพาะการวางแผนแบบองครวม ใหทุกภาคีมีสวนรวม มีความหมาย เพื่อสรางสมดุลและ
เสริมสรางทุนทั้ง 3 เพื่อความยั่งยืนตอไป

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 จะตองปรับบทบาทจากผู

8.2

ภาคเอกชน การสรางมูลคาเพิ่มจากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพนั้นตอง

ควบคุมและสั่งการ มาเปนผูประสานงานและอํานวยความสะดวก เพื่อสรางความเขมแข็งของกลไกการ
มีสวนรวม และจะมีบทบาทสําคัญในการเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจและภาคชุมชน สังคม เขาดวยกัน ใน
สวนของการชวยสนับสนุนชุมชนนั้น ภาครัฐตองสนับสนุนในเรื่องสิทธิการดูแลทรัพยากร และการ
พัฒนาองคความรู รวมทั้งกําหนดกติกาสรางความยุติธรรมระหวางการใชประโยชนโดยภาคการผลิต
และชุมชน ในรูปของการปรับปรุงกฎ ระเบียบ กฎหมาย เครื่องมือดานการเงิน การคลัง และระบบ
บริหารจัดการ และการรวมมือกับตางประเทศเพื่อปกปองรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของโลก
อาศัยภูมิปญญาทองถิ่นและการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการสรางนวัตกรรมทั้ง
ดานการผลิตและบริการ และใชการตลาดนํานวัตกรรมนั้นไปสูแหลงอุปสงค ภาคธุรกิจเอกชนจะมี
บทบาทในการแปรรู ป ความหลากหลายทางชี ว ภาพและภู มิ ป ญ ญาไปสู น วั ต กรรม รวมทั้ ง นํ า เอา
นวั ต กรรมไปสู ต ลาด ภาคเอกชน จะต อ งมี จ ริ ย ธรรมทางด า นสิ่ ง แวดล อ ม มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ
ผลกระทบดานมลพิษ และมีความยุติ ธรรมในการแบงป นผลประโยชน ระหวางเจาของภูมิปญญา
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ทองถิ่นและเจาของเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของการใชฐานทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพ

8.3

ภาควิชาการและองคกรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาจะมีสวนสําคัญใน

8.4

ภาคองค ก รชุ ม ชนและประชาชน นั บ เป น ภาคี ที่ อ ยู ใ กล ชิ ด และได รั บ

การวิ จั ย และพั ฒ นา ใหก ารศึ ก ษาเพื่ อสร า งองค ค วามรู และยกระดั บ ภู มิ ปญ ญาท อ งถิ่ น ทํา หน า ที่
ประสานเพื่อสรางความสมดุลระหวางภาคเศรษฐกิจและชุมชน องคกรพัฒนาเอกชนจะมีบทบาทในการ
ถายทอดองคความรูดังกลาวไปใหแกชุมชน และเปนพี่เลี้ยงที่ชวยสรางความเขมแข็งของชุมชนในการ
เขามีสวนรวมในการอนุรักษและบริหารจัดการฯ ซึ่งจะครอบคลุมถึงการใชประโยชนจากทุนทรัพยากร
ในทองถิ่นอยางรูคาและอนุรักษตามขอบเขตแหงสิทธิ การจัดทําแผนชุมชนของตนเอง รวมทั้งการ
สรางความตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพที่มีตอทองถิ่น
ผลประโยชนหรือผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของทุนทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และสิ่งแวดลอมในทองถิ่นอันเปนฐานของชีวิตโดยตรง ดังนั้น จึงตองเขาใจถึงผลประโยชนที่
ยั่งยืนของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีสวนรวมตลอดกระบวนการพัฒนา สรางความเขมแข็ง
โดยการสรางประชาคมและเครือขายในระดับพื้นที่ การถายทอดและยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นในการ
จัดการรวมกับความรูสมัยใหม และมีแผนการจัดการรวมกันภายใตการยอมรับในสิทธิการใชประโยชน
และบริหารจัดการที่ยุติธรรม และมีความชัดเจนในความเปนเจาของสิทธิหรือทรัพยสินของรัฐและคน
ไทยทุกคน
เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน การทํางานของภาคีการพัฒนาทั้งระบบ
จะตองสอดคลองกัน และมีความตอเนื่อง หากกลไกทํางานแยกสวนเหมือนในอดีตที่ผานมา โดยที่
เปาหมายการดําเนินการไมสอดคลองกัน จะนําไปสูความขัดแยงของผลประโยชน และทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพจะเสื่อมโทรม หรือตกไปอยูในกรรมสิทธิ์ของทุนระหวางประเทศในที่สุด

สรุปสถานการณและการเปลี่ยนแปลง
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สถานการณและการเปลี่ยนแปลงของทุน
ทุนดานทรัพยากรธรรมชาติ
น้ํา

• ปริมาณน้ําของประเทศไทยไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก คือปริมาณน้ําฝน 800,000 ลาน
ลบ.ม./ป ปริมาณน้ําทา 213,500 ลาน ลบ.ม./ป ในขณะที่คุณภาพน้ําคอนเสื่อมโทรมลง
และปริมาณความตองการใชน้ําเพิ่มขึ้น
• ปริมาณความจุของแหลงเก็บกักน้ําที่สามารถนํามาใชงานไดเทากับ 51,000 ลาน ลบ.ม/ป
ซึ่งไมเพียงพอกับความตองการใชน้ําที่มีถึง 92,736 ลาน ลบ.ม. ในป 2548
• ในป 2547 แหลงน้ําที่มีคุณภาพดีประมาณรอยละ 23 และคุณภาพพอใชมีประมาณรอยละ
51 คุณภาพเสื่อมโทรมประมาณรอยละ 21 และเสื่อมโทรมมากประมาณรอยละ 5
โดยเฉพาะตามแหลงชุมชนขนาดใหญ
• ชวง 3 ปที่ผานมาพบวา แหลงน้ําที่อยูในเกณฑดีมีจํานวนลดลงเกือบเทาตัวมาอยูใน
เกณฑพอใช โดยสวนใหญอยูใน เกณฑดีและพอใช

ดิน

• พื้นที่ประเทศไทยเทากับ 320.8 ลานไร ที่ดนิ สวนใหญใชเปนพื้นที่การเกษตร แนวโนม
พื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้น จาก 174.9 ลานไร ในป 2541 เปน 180.4 ลานไร ในป 2544
• คุณภาพดินเสื่อมโทรม พื้นทีท่ ี่มีปญหามีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก 182.1 ลานไร ในป 2532
เปน 192.7 ลานไรในป 2544
• พื้นที่การชะลางพังทลายของดินเพิ่มขึ้นจาก 107.1 ลานไรในป 2538 เปน 108.9 ลานไร
ในป 2545
• เนื้อที่ถือครองทําการเกษตรเฉลี่ยตอคนลดลงจาก 21.0 ลานไรในป 2536 เปน 19.3 ลาน
ในป 2546

ปาไม

• พื้นที่ปาไมของประเทศลดลงจาก 171 ลานไร หรือรอยละ 53 ในป 2504 เหลือ 104.8
ลานไร หรือรอยละ 32.67 ในป 2547
• พื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มขึ้นโดยการประกาศขยายพื้นที่จากรอยละ 11.13 ในป 2531 เปนรอย
ละ 18.02 ในป 2545 พื้นที่ปาปลูกเพิ่มขึ้นประมาณ 0.14 ลานไรตอป
• การสูญเสียพื้นที่ปามีแนวโนมลดลงจาก อัตราเฉลี่ย 2.9 ลานไรตอป ในชวง 2504-2532
เปน 0.78 ลานไรตอป ในชวง 2532-2547
• มีการบุกรุกอาศัยและทํากินในเขตพื้นที่อนุรกั ษและปาสงวนแหงชาติ 7.7 ลานไร จํานวน
420,000 ราย

ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ

• ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากอยูในลําดับตนๆ ของโลก
• มีความหลากหลายของชนิดพันธุและพันธุกรรม ซึง่ อยูในพันธุพืชไมต่ํากวา 15,000 ชนิด
พันธุสัตวประมาณ 25,000 ชนิด แบคทีเรีย รา และจุลินทรีย 7,800 ชนิด
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สถานการณและการเปลี่ยนแปลงของทุน
• มีความหลากหลายของระบบนิเวศ 15 ระบบ ซึ่งประกอบดวยแหลงธรรมชาติตางๆ ถึง
4707 แหง
• ชนิดพันธุสัตวที่สูญพันธุไปแลว 14 ชนิด บัญชีรายชื่อสัตวที่ใกลสูญพันธุเพิ่มขึ้นจาก 562
ชนิดในป 2539 เปน 586 ในป 2546

ทรัพยากรทาง • ชายฝงทะเลของประเทศไทยยาว 2,614 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 23จังหวัด ฝงอาว
ไทย 1,660 กิโลเมตร ฝงอันดามัน 954 กิโลเมตร
ทะเลและ
• ปาชายเลน 1.5 ลานไร มีความอุดมสมบูรณรอยละ 50
ชายฝง
• หญาทะเลพื้นที่ 104.2 ตารางกิโลเมตร อยูใ นสภาพสมบูรณรอยละ 70
• พื้นทีแ่ นวปะการัง 153 ตารางกิโลเมตร อยูในสภาพสมบูรณ รอยละ 30
• ศักยภาพประมงทะเลในนานน้ําไทยเทากับ 2.5 ลานตัน พื้นที่ทําการประมง 175,597
ตารางกิโลเมตร อยูทางฝงอาวไทย 115,270 ตารางกิโลเมตร ฝง อันดามัน 60,327
ตารางกิโลเมตร
• อัตราการจับสัตวน้ําลดลงจาก 62.10 กิโลกรัมตอชั่วโมง ในป 2527 ในขณะที่ป 2547 ฝง
อาวไทยลดลงเหลือ 23 ก.ก./ช.ม. และฝงอันดามันลดลงเหลือ 36.9 ก.ก./ช.ม.

แรและ
พลังงาน

• ประเทศไทยมีทรัพยากรแรมากกวา 40 ชนิด มีสินแรที่มคี วามสําคัญตอเศรษฐกิจ
ประมาณ 15 ชนิด มีการใหประทานบัตรทั่วประเทศ 1,175 แปลง มีการเปดดําเนินการ
898 แปลง
• การผลิตแรมีแนวโนมเพิ่มขึน้ เฉลี่ยรอยละ 4.4 ตอป ปริมาณสํารองของแรที่สําคัญจะมี
เหลือใชในเวลาที่จํากัด เชน แรยิปซั่มใชได 25 ป สังกะสี ใชได 11 ป แมงกานีส ใชได
173 ป
• แหลงพลังงานภายในประเทศ มาจากน้ํามันดิบ คอนเดนเสท กาซธรรมชาติ และลิกไนต
ซึ่งมีปริมาณสํารองที่ใชไดสําหรับน้ํามันดิบ ไมเกิน 11 ป กาซธรรมชาติไมเกิน 30 ป
คอนเดนเสท ไมเกิน 25 ป และลิกไนต ไมเกิน 107 ป
• ประเทศยังตองนําเขาพลังงานมากกวารอยละ 50 ของพลังงานที่จัดหาทั้งหมด
• สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนตอการใชพลังงานทั้งหมดลดลง จากรอยละ 23.11 ในป
2536 เหลือรอยละ 17.14 ในป 2547

ทุนดานคุณภาพสิ่งแวดลอม

อากาศ

• ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10) ยังคงเปนปญหาหลัก และมีแนวโนมเพิ่ม
สูงขึ้น ทั้งจากการจราจรที่ติดขัดในเมืองใหญ และจากการเผาในที่โลงแจงในเขตชนบท
• เขตกทม.และปริมณฑล ยังคงมีระดับเสียงเกินมาตรฐาน
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สถานการณและการเปลี่ยนแปลงของทุน
ขยะมูลฝอย

• ปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายเกิดขึ้นปละประมาณ 22 ลานตัน เปนมูลฝอย
ชุมชน 14.4 ลานตัน ของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม 1.4 ลานตัน ของเสียไม
อันตรายจากอุตสาหกรรม 5.9 ลานตัน ของเสียอันตรายชุมชน 0.4 ลานตัน และมูล
ฝอยติดเชื้อ 0.021 ลานตัน
• ปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้นจาก 39,225 ตัน/วัน ในป พ.ศ. 2545 เปน 47,000 ตัน/วัน ในป
พ.ศ.2554 หรือเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 2 ตอป
• กําจัดอยางถูกหลักเพียงรอยละ 35 ของขยะในเขตเมือง มีระบบกําจัดมูลฝอยรวม 120
พื้นที่ แลวเสร็จ 106 พื้นที่ และอยูระหวางดําเนินการ 14 พื้นที่
• มีการหมุนเวียนกลับมาใชนอย เพียงรอยละ 19

ของเสีย
อันตราย

• กากของเสียอันตราย 1.8 ลานตัน รอยละ 75-80 มาจากภาคอุตสาหกรรม รอยละ 2025 มาจากชุ ม ชน และกว า ร อ ยละ 60 หรื อ 1.08 ล า นตั น เกิ ด ขึ้ น ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
• 2 ใน 3 ของของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมมีแหลงกําเนิดจากอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสและโลหะ
• ของเสียอันตรายอุตสาหกรรมกําจัดได รอยละ 44 ยังมีการลักลอบทิ้ง

แหลง
• แหลงศิลปกรรมมีทั้งหมด 3,361 แหง เมืองเกาและเมืองโบราณสถานที่สําคัญหลาย
แหงประสบปญหาเสื่อมโทรมและการถูกบุกรุกทําลาย เชน อุทยาน ประวัติศาสตร
ศิลปกรรมและ
พระนครศรีอยุธยา เมืองประวัติศาสตรเชียงแสน อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยและ
โบราณสถาน
กําแพงเพชร

แผนบริหารราชการแผนดินที่เกี่ยวของกับการดูแล
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตัวทรัพยากร
(tangible,,intangible)

น้ํา

การเชือ่ มโยงกับทุน
เศรษฐกิจ & สังคม
เศรษฐกิจ
• ปจจัยการผลิต เกษตร
อุตสาหกรรม บริการ
• การขนสง
สังคม
• การดํารงชีวิตและสุขภาพ
อนามัย
• ภูมิปญญาและวัฒนธรรม
ที่เปนเอกลักษณ

ผลกระทบจาก 5 บริบท
•
•
•

•

ยุทธศาสตรตามแผน
บริหารราชการแผนดิน
ความตองการน้ํามากขึ้น ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.
มีความขัดแยงเรือ่ งการ การขจัดความยากจน
ใชน้ํา
ก. ระดับประเทศ
สภาพภูมิอากาศที่
• พัฒนาระบบบริหารและ
เปลี่ยนแปลง เกิดน้ําทวม
จัดการทรัพยากรน้ําทั้ง
น้ําแลง
25 ลุมน้ํา และระบบ
คุณภาพน้ําเสือมโทรมใน
ชลประทาน ตลอดจนบอ
พื้นที่ที่มีการดําเนิน
น้ําในไรนาใหแกเกษตรกร
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
อยางทั่วถึง
มากและมีการขยายตัว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3.
ของชุมชนเมือง
การปรับโครงสราง
เศรษฐกิจใหสมดุลและ
แขงขันได
ก.การปรับโครงสรางภาคเกษตร
• สงเสริมและวางระบบ
ชลประทานทีม่ ี
ประสิทธิภาพ รวมทั้ง
จัดระบบการใชทดี่ ินเพื่อ
กําหนดพื้นที่เกษตรกรรม
ที่เหมาะสมกับระบบ
ชลประทาน
• ฟนฟูแหลงปาธรรมชาติใน
ลุมน้ํา เพื่อกักเก็บและลด
ความเสี่ยงภัยดานภัย
ธรรมชาติทั้งภัยแลงและ
อุทกภัยเปนรายลุมน้ํา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ง. การบริหารจัดการน้ําอยาง
เปนระบบ
• จัดทําระบบบริหารจัดการ
ลุมน้ําแบบบูรณาการ
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ตัวทรัพยากร
(tangible,,intangible)

ดิน ที่ดิน
การถือครองที่ดิน

การเชือ่ มโยงกับทุน
เศรษฐกิจ & สังคม

ผลกระทบจาก 5 บริบท

ยุทธศาสตรตามแผน
บริหารราชการแผนดิน
• เพิ่มปริมาณน้ําตนทุน
กระจายน้ําใหทั่วถึงและ
เปนธรรม
• จัดทําฝายแมว ชะลอน้ํา
เสริมความชุม ชื้น
• จัดใหมีแนวปองกันตลิ่ง
• สรางความปลอดภัย
ใหกับเขื่อนและอางเก็บน้ํา
พัฒนาระบบฐานขอมูลและ
ระบบพยากรณ
• ดินเสื่อมโทรม
เศรษฐกิจ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1.
• ปจจัยการผลิตและ บริการ • เทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ
การขจัดความยากจน
โดยตรง
และสภาพดิน เพิม่ ผลผลิต ก. ระดับประเทศ
• ชวยเพิ่ม productivity
ตอพื้นที่
• เรงรัดการกระจาย
• มูลคาจากสิทธิครอบครอง • ความตองการที่ดนิ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน การจัดที่
เหมาะสมกับเกษตร
สังคม
ทํากิน และทีอ่ ยูอ าศัย
• ความมั่นคงทางสังคม
อินทรีย
พรอมสาธารณูปโภค และ
• กําลังใจ ความมุงมั่นใน
• ที่ดินตอคนลดลง
ปรับปรุงคุณภาพดินให
การพัฒนาการผลิต
• การกระจุกตัวของการถือ
ทั่วถึงและเพียงพอ
ครองที่ดิน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3.
• การแสวงหากรรมสิทธิ์
การปรับโครงสราง
ที่ดินจากทุนภายนอก
เศรษฐกิจใหสมดุลและ
• การทํากิจกรรมไม
แขงขันได
เหมาะสมกับพื้นที่
ก.การปรับโครงสรางภาค
• IT ชวยใหการจัดการพื้นที่ เกษตร
มีประสิทธิภาพ
• สงเสริมและวางระบบ
ชลประทานทีม่ ี
ประสิทธิภาพ รวมทั่ง
จัดระบบการใชทดี่ ินเพื่อ
กําหนดพื้นที่เกษตรกรรม
ที่เหมาะสมกับระบบ
ชลประทาน
• พัฒนาและฟนฟูสภาพ
ดิน รวมทั้งกําหนด
มาตรการและโครงการ
เพื่อรักษาสภาพหนาดิน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทาง
การเกษตรทั้งในระบบ
เกษตรอินทรีย และระบบ
เกษตรยั่งยืน
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ตัวทรัพยากร
(tangible,,intangible)

ปาไม

การเชือ่ มโยงกับทุน
เศรษฐกิจ & สังคม

เศรษฐกิจ
• สินคาและผลิตภัณฑจาก
ปา (ไมและของปา)
• แหลงทองเที่ยว
• แหลงตนน้ํา
• carbon credit
/carbon sink
• ลดความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจจากภัยแลงและ
อุทกภัย
สังคม
• พึ่งพิงเพื่อดํารงชีพ
• สรางวิถีชีวิตและ ภูมิ
ปญญาทองถิน่
• สรางความรื่นรมย เปน
แหลงพักผอนหยอนใจและ
หองเรียนธรรมชาติ

ผลกระทบจาก 5 บริบท

•

•
•
•

ยุทธศาสตรตามแผน
บริหารราชการแผนดิน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ค. การฟนฟูทรัพยากรดินและ
ใชประโยชนใหเหมาะสมกับ
การเกษตร
• ยุติการเผาในพื้นที่โลงและ
ทําลายหนาดิน
• ใชมาตรการจูงใจ และ
มาตรการการเงินการคลัง
เพื่อลดการใชสารเคมี
• ฟนฟูและปองกันการชะ
ลางพังทลายดิน ใชระบบ
อนุรักษดิน และน้าํ ปลูก
หญาแฝก
• สรางองคความรู และ
เผยแพรเทคโนโลยีในการ
ฟนฟูบํารุงดิน พัฒนา
เครือขายเกษตรกรอาสา
สงเสริมการผลิตและการใช
ปุยชีวภาพและปุย อินทรีย
ความตองการสินคา และ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3.
ผลิตภัณฑจากปาไม ใน การปรับโครงสราง
การสงออก และวัตถุดิบ เศรษฐกิจใหสมดุลและ
สําหรับ
แขงขันได
เทคโนโลยีชีวภาพ
จ. วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
กระทบความสมบูรณของ วิจัย และนวัตกรรม
ปาไม
• ผลักดันการวิจัยและ
เทคโนโลยีวัสดุชว ย
พัฒนา และขับเคลื่อน
พัฒนาวัสดุแทนไม
นวัตกรรมของประเทศทั่ง
IT ชวยวางแผนดูแลปา
ระบบ โดยสนับสนุนการ
การบุกรุกปาเพื่อทํา
ทําวิจัยพื้นฐาน เชน
เกษตรกรรม เนือ่ งจาก
เทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุ
ที่ดินและดินที่อุดม
ศาสตร เทคโนโลยี
สมบูรณลดลง เกิดความ
สารสนเทศและสือ่ สาร
ขัดแยงระหวางประชาชน
รวมทั้งนาโนเทคโนโลยี
และรัฐ
ช.การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน

4
ตัวทรัพยากร
(tangible,,intangible)

ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
(ชนิดพันธุ
พันธุกรรม
ระบบนิเวศ)

การเชือ่ มโยงกับทุน
เศรษฐกิจ & สังคม

เศรษฐกิจ
• สินคาทางเศรษฐกิจ
(พรรณไม สัตวปา
สมุนไพร)
• วัตถุดิบใน เกษตร
อุตสาหกรรม บริการ
เทคโนโลยีชีวภาพ การ
ผลิตยา
• แหลงทองเที่ยว
• มูลคาในอนาคต
(พันธุกรรมที่หายาก การ
ใชประโยชน และการ
สํารวจที่ยังคนไมพบ)

ผลกระทบจาก 5 บริบท

ยุทธศาสตรตามแผน
บริหารราชการแผนดิน
• ใชปาเปนแหลงทองเทีย่ ว • เพิ่มสมรรถนะและขีด
ความสามารถในการ
พักผอน จากแนวโนม
แขงขันของประเทศดาน
สังคมผูสูงอายุ และความ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นิยมทองเที่ยวธรรมชาติ
การสื่อสารใหทันสมัย
ทั่วถึงและเปนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ก. สรางสมดุลของการใช
ประโยชนและการอนุรักษเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
กําหนดพื้นที่คุมครองและ
จัดทําแนวเขตปาอนุรักษที่
ชัดเจนและปองกันรักษาปา
เชิงรุก
• เพิ่มความสมบูรณและ
พื้นที่ปาอนุรักษ และ
ปองกันไฟปา
• จัดทําแผนที่ภาพถายทาง
อากาศ และใชระบบขอมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตร
และขอมูลดาวเทียมเพือ่
การบริหารจัดการพื้นที่
พัฒนาการทองเที่ยวเชิง
นิเวศตามขีดความสามารถ
ของระบบ
• กระแสสุขภาพ สังคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2.
ผูสูงอายุ การพัฒนา
การพัฒนาคนและสังคมที่มี
เทคโนโลยีชีวภาพตองการ คุณภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ค. การเสริมสรางสุขภาวะของ
โดยเฉพาะสมุนไพร สราง
ประชาชนอยางครบวงจรและ
โอกาสพัฒนาภูมิปญ
 ญา
มีคุณภาพมาตรฐาน
ทองถิน่ แตทําใหมีการ
• พัฒนา ถายทอด และ
แสวงหาพันธุกรรม การขน
คุมครองภูมิปญญา
ยายพันธุขามพรมแดน
การแพทยแผนไทย
คุกคามระบบนิเวศ
การแพทยพื้นบาน
• พื้นที่ปาลดลง ระบบนิเวศเสีย
การแพทยทางเลือก และ
สมดุล ภูมิอากาศแปรปรวน
สมุนไพร
เพิ่มอัตราการสูญพันธุ

5
ตัวทรัพยากร
(tangible,,intangible)

การเชือ่ มโยงกับทุน
เศรษฐกิจ & สังคม
สังคม
• การดํารงชีพของชุมชน
(รายได อาหาร ยา)
• ที่มาของภูมิปญญา
ทองถิน่ /แหลงศึกษา
ธรรมชาติ
• เอกลักษณทอ งถิน่

ผลกระทบจาก 5 บริบท

ยุทธศาสตรตามแผน
บริหารราชการแผนดิน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3.
การปรับโครงสราง
เศรษฐกิจใหสมดุลและ
แขงขันได
ก. เพิ่มมูลคาผลผลิตทาง
การเกษตรและรายได
เกษตรกร
• ถายทอดเทคโนโลยี
ขยายตลาด และใหสิทธิ
ประโยชนในการลงทุน
เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม โดย
ใหความสําคัญกับ
ผลิตภัณฑชีวภาพและ
สมุนไพร
จ. วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
ผลักดันการวิจัยและพัฒนา
และขับเคลือ่ นนวัตกรรมของ
ประเทศทั่งระบบ โดย
สนับสนุนการทําวิจัยพื้นฐาน
เชน เทคโนโลยีชวี ภาพ วัสดุ
ศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสาร รวมทั้งนาโน
เทคโนโลยี
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ข. การคุมครองและใช
ประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยั่งยืนและ
เปนธรรม
• พัฒนาองคความรูและ
ฐานขอมูล ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ภูมิปญญาทองถิน่ และ
การจดทะเบียนเพื่อ
คุมครองพันธุกรรมพืช
ของชุมชนทองถิน่

6
ตัวทรัพยากร
(tangible,,intangible)

การเชือ่ มโยงกับทุน
เศรษฐกิจ & สังคม

เศรษฐกิจ
ทะเลและชายฝง
(ปาชายเลน ปะการัง หญา • สินคาประมง/ วัตถุดิบใน
การผลิต
ทะเล ชายหาด ประมง)
• แหลงเพาะพันธุ
• ปองกันภัยธรรมชาติ
แหลงดูดซับมลพิษทางน้ํา
• แหลงทองเที่ยว
สังคม
• แหลงอาหารชุมชน
• ใชในการดํารงชีวติ และ
วัฒนธรรมของชุมชน

แรธาตุ พลังงาน

เศรษฐกิจ
• สินคาเศรษฐกิจ
• วัตถุดิบการผลิต การ
กอสราง
• ใชเปนเชื้อเพลิงในการ
ขนสง
ผลิตไฟฟา
สังคม
• สนับสนุนคุณภาพชีวิต
(ขนสง ไฟฟา)

ผลกระทบจาก 5 บริบท

ยุทธศาสตรตามแผน
บริหารราชการแผนดิน
• จัดทําฐานขอมูลและการ
ใชประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพใน
ระบบนิเวศ
• วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่ม
คุณคาเชิงพาณิชย
• การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.
และการสงออก จะทําใหมี การบริหารจัดการ
ความตองการมากขึ้น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ประกอบกับเทคโนโลยีที่ดี สิ่งแวดลอม
ขึ้น ทําใหทรัพยากรประมง ก. การสรางสมดุลของการใช
ลดลง
ประโยชนและการอนุรักษเพื่อ
• การทองเที่ยว การพัฒนา การพัฒนาที่ยั่งยืน
พื้นที่ และโครงสราง
• กําหนดพื้นที่อนุรกั ษ หาม
พื้นฐาน การเพาะเลี้ยง
ใชประโยชนทางเศรษฐกิจ
ชายฝงกระทบสภาพ
ยกเวนที่จําเปน
ธรรมชาติ
• ควบคุมการใชเครื่องมือ
• ระบบนิเวศเสือ่ ม
ประมงทีผ่ ิดกฎหมาย
ภูมิอากาศเปลีย่ น ทําให
• พัฒนาการทองเที่ยวเชิง
ความอุดมสมบูรณลดลง
นิเวศ ภายใตขีด
ความสามารถของระบบนิเวศ
• เพิ่มความสมบูรณปาชาย
เลน และทรัพยากรชายฝง
• ขอตกลงการคา การ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3.
แขงขันการขยายตัวทาง
การปรับโครงสราง
เศรษฐกิจ แนวโนมการ
เศรษฐกิจใหสมดุลและ
บริโภคที่ฟุมเฟอย ทําให แขงขันได
ความตองการแรธาตุและ ช.การพัฒนาโครงสราง
พลังงานเพิ่มขึ้น stock
พื้นฐาน
ลดลง
• สงเสริมพัฒนา
• การพัฒนาเทคโนโลยีชวย
อุตสาหกรรมผลิตพลังงาน
ใหประสิทธิภาพการใชแร
ชีวภาพ และ
ธาตุและพลังงานสูงขึ้น
พลังงานทางเลือกอื่นๆ
การหาพลังงานทดแทน
เชน พลังงานแสงอาทิตย
ลดการใชพลังงานใน
• สงเสริมการใชพลังงาน
stock
ทดแทนหรือพลังงาน
ทางเลือก เชน เอทานอล
ไบโอดีเซล และกาซ
ธรรมชาติสําหรับยานยนต
เพื่อทดแทนน้ํามัน

7
ตัวทรัพยากร
(tangible,,intangible)

การเชือ่ มโยงกับทุน
เศรษฐกิจ & สังคม

ผลกระทบจาก 5 บริบท

ยุทธศาสตรตามแผน
บริหารราชการแผนดิน
เตรียมความพรอมใน
การศึกษาความเหมาะสมทาง
เศรษฐกิจ และพัฒนาการใช
พลังงานทดแทนอื่นๆเพื่อผลิต
กระแสไฟฟาในประเทศไทย
• ความเสื่อมโทรมลงของ
เศรษฐกิจ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.
คุณภาพสิ่งแวดลอม
สภาวะแวดลอม ทําใหขีด การบริหารจัดการ
(น้ํา อากาศ ขยะ สารเคมี • สิ้นเปลืองงบประมาณรัฐ
ในการบําบัด/กําจัด และ
ความสามารถในการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ของเสียอันตราย)
ฟนฟู/บูรณะ
รองรับของเสียจํากัด
สิ่งแวดลอม
และสิ่งแวดลอม ที่มนุษย
•
กระทบการส
ง
ออกในกรณี
ในขณะที
เ
่
งื
อ
่
นไขด
า
น
ค. การฟนฟูทรัพยากรดินและใช
สรางขึ้น (แหลง
ที
ม
่
ก
ี
ารปนเป
อ

นสาร
สิ
ง
่
แวดล
อ
มใน
WTO
จะ
ประโยชนใหเหมาะสมกับพื้นที่
ศิลปกรรมและ
อั
น
ตราย
สร
า
งแรงกดดั
น
ให
ไ
ทยต
อ
ง
• ยุติการเผาในที่โลง
โบราณสถาน)
• เพิ่มตนทุนการผลิตจากคา
เพิ่มประสิทธิภาพการ
• ลดการใชสารเคมีทาง
บําบัด/กําจัดมลพิษ แก
จัดการสิ่งแวดลอมมากขึ้น
การเกษตร
ผูประกอบการ
สภาพภูมิอากาศโลกที่
ง. การบริหารจัดการน้ําอยาง
• ประชาชนตองเสียคา
เปลี่ยนแปลงอาจ
เปนระบบ
รักษาพยาบาลยาม
กลายเปนผลกระทบ
• จัดระบบน้ําเสียใน
เจ็บปวย เสียคาน้ําดีใน
สิ่งแวดลอมขามแดนอัน
ครัวเรือนและชุมชน
การอุปโภคและบริโภค
หลีกเลี่ยงไมไดทไี่ ทยตอง จ. การบริหารจัดการ
• สรางโอกาสทางเศรษฐกิจ
จัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
จากการหมุนเวียนกลับมา • นิสัยบริโภคนิยม/วัตถุนิยม ภายใตการมีสวนรวมของ
ใชใหม
ทําใหฟุมเฟอยขึ้น มลพิษจะ เอกชนและชุมชนทองถิน่
• สรางโอกาสทางเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น ตามการใช
• ปรับปรุงมาตรฐานการ
จากการมีสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ธรรมชาติ/ศิลปกรรมที่ดี
อยางไรก็ตาม กระแสบริโภค ฉ. การควบคุมมลพิษจากขยะ
และทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ก็ น้ําเสีย ฝุน ละออง กาซ กลิ่น
สังคม
• สงผลกระทบขามแดน
จะชวยใหเกิดการรักษา
และเสียง
• ตกคางในระบบนิเวศ/หวง
สิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น
• รัฐเปนผูนําในการซื้อ
โซอาหาร
ความเสื่อมโทรมลงของ
สินคาและบริการที่เปน
• ทําลายความเปนเมือง/
สภาวะแวดลอม ทําใหขีด
มิตรกับสิ่งแวดลอม
ชุมชนที่นาอยู
ความสามารถในการรองรับ • จัดเก็บคาบริการ/จัดการ
• กอเหตุรําคาญ บั่นทอน
ของเสียจํากัด ในขณะที่
คุณภาพสิ่งแวดลอมใน
สุขภาพ อนามัย อายุขัย
เงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมใน
ระดับทองถิ่น
และวิถชี ีวิต
WTO จะสรางแรงกดดันให • สนับสนุนธุรกิจชุมชนและ
• ทําลายเอกลักษณของชาติ
ไทยตองเพิ่มประสิทธิภาพ
เอกชนในการจัดการเพิ่ม
จากการสูญเสีย
การจัดการสิ่งแวดลอมมาก
มูลคาขยะและสนับสนุนการ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรม
ขึ้น สภาพภูมิอากาศโลกที่
ลดและนํากากอุตสาหกรรม
เปลี่ยนแปลงอาจกลายเปน
กลับมาใชใหม
ผลกระทบสิ่งแวดลอมขาม • จูงใจทางการเงิน/การคลัง
แดนอัน หลีกเลี่ยงไมไดที่
แกผูผลิตสินคาจากวัสดุใช
ไทยตองจัดการ
แลวหรือกําจัดงาย
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ตัวทรัพยากร
(tangible,,intangible)

การเชือ่ มโยงกับทุน
เศรษฐกิจ & สังคม

ผลกระทบจาก 5 บริบท
• นิสัยบริโภคนิยม/วัตถุนิยม •
ทําใหฟุมเฟอยขึ้น มลพิษจะ
เพิ่มขึ้น ตามการใช
ทรัพยากรอยางสิน้ เปลือง
อยางไรก็ตาม กระแส
บริโภคและทองเทีย่ วเชิง
อนุรักษ ก็จะชวยใหเกิดการ •
รักษาสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น

•

•

ยุทธศาสตรตามแผน
บริหารราชการแผนดิน
ออกกฎหมายควบคุมการ
นําเขาสินคาที่จะกอใหเกิด
ของเสียอันตรายเพื่อ
ปองกันการเปนแหลงรับ
ของเสียอันตรายและกาก
พิษอุตสาหกรรม
สนับสนุนการรักษา
เครื่องยนต เชือ้ เพลิง
สะอาด และใชรถยนตที่มี
มลพิษต่ํา
ควบคุมมลพิษที่เกิดจาก
สถานประกอบการ
พลังงาน
ปรับปรุงคุณภาพของ
สิ่งแวดลอม น้ําเสีย ขยะ
และมลพิษทางอากาศใน
กทม. (Bangkok Clean &
Green)

