สรุปผลการประชุมกลุมยอย
เรื่องทุนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับ 10 (2550-2554)
การระดมความคิดเห็นเรื่องทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อประกอบการ
พิจารณาจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จากที่ประชุม 4 ภูมิภาค มีประเด็นขอเสนอที่สําคัญ คือการนํา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักในการจัดทํายุทธศาสตร สศช. จึงไดนําแนวคิดดังกลาวมา
ประยุกตใชในการกําหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนี้

1
การกําหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1

กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเปนขอเสนอที่ผูเขารวมประชุมเห็นวาเปนแนวทางที่
สําคัญตอการพัฒนาประเทศ อยางไรก็ตาม ในการนําปรัชญาดังกลาวมาประยุกตใชกับเศรษฐกิจบน
ฐานความหลากหลายทางชีวภาพนั้น ตองเขาใจหลักการหรือกรอบแนวคิดที่ สําคัญของเศรษฐกิจ
พอเพียง ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงไดสรุปคุณลักษณะที่สําคัญของเศรษฐกิจ
พอเพียงซึ่งมีอยู 3 ประการ ดังนี้
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไปโดย
ไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น
•

ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น
จะตองเปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆอยางรอบคอบ
•

การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมกับผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล
•

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
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ทั้งนี้ การนํากรอบแนวคิ ดเศรษฐกิจพอเพี ยงไปเปนหลั กการและแนวทาง
ปฏิบัติ สามารถนําไปใชไดหลายระดับ ดังนี้

ความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว ที่มุงแกปญหาเพื่อสนอง
ความตองการพื้นฐานของครอบครัว มีการขายเพื่อใชเปนคาใชจายในสิ่งที่ไมสามารถผลิตเองได เนน
การสรางภูมิคุมกันในระดับครอบครัว เพื่อใหสามารถพึ่งตนเองไดในที่สุด แตระยะแรกจําเปนตองไดรับ
ความชวยเหลือจากภายนอก

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
1.2

การประยุกตใชกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับความเห็นหลักอื่นๆที่ไดจากการสัมมนา
ระดมความคิดเห็นที่ไดดําเนินการไปแลวนั้น ในเบื้องตนสามารถสรุปแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจบน
ฐานความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเปนเคาโครงสําหรับการระดมความคิดเห็นจากภาคสวนตางๆ
ตอไป ดังนี้
1.2.1 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
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การบริหารจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการและการมีสวน
รวมของทุกภาคสวน ใหสิทธิแกชุมชนในการบริหารจัดการดูแลอนุรักษ และใชประโยชนทรัพยากร
ทองถิ่นอยางยั่งยืน

สงเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจที่พึ่งตนเอง และเสริมสรางความ
อุดมสมบูรณของความหลากหลายทางชีวภาพ เชน เกษตรอินทรีย เกษตรยั่งยืน เกษตรทฤษฎีใหม
วนเกษตร การปลูกปา
1.2.2 การขยายโอกาสเพื่อยกระดับภูมิปญญาและเศรษฐกิจทองถิ่น
อยางพอประมาณ มีเหตุผล
เมื่อชุมชนมีความเขมแข็งในการจัดการทรัพยากร พรอมทั้งปองกัน
การคุกคามจากภายนอก รวมทั้งมีองคความรูที่เปนระบบ ในขั้นนี้จะสามารถเริ่มตนสรางนวัตกรรมที่
เปนสินคาทองถิ่น โดยความรวมมือจากเครือขายตางๆ เพื่อใหหวงโซมูลคาตั้งแตการผลิต การตลาด
จนถึงผูบริโภคมีความเขมแข็ง และแบงปนผลประโยชนไดอยางเหมาะสม ในขั้นนี้ ศักยภาพของแตละ
พื้นที่ หรือแตละชุมชนอาจจะไมเทากัน เครือขายการพัฒนาและชุมชนตองพิจารณายกระดับอยาง
รอบคอบ
1.2.3 การยกระดับการผลิตอยางมีคุณธรรม
ในขั้นนี้ ชุมชนที่มีความพรอม พึ่งตนเองไดอยางเขมแข็งทั้งในแง
เศรษฐกิจ องค ความรู และการบริ หารจั ดการทรั พยากร สามารถที่จะรว มมือกับองคกรอื่นๆ เพื่อ
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


1.3

สรุปขอเสนอจากการสัมมนา

การระดมความคิดเห็นเรื่องทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อประกอบการ
พิจารณาจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 จากที่ประชุม focus group ประเด็น
ขอเสนอที่สําคัญ คือ
1.3.1 การสรางองคความรูและภูมิคุมกัน
ที่ประชุมไดเสนอความเห็นในเรื่องนี้โดยสรุป 4 ดาน ไดแก การปกปอง
ความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการ และการสรางองคความรู
(1)

การปกปองความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ประชุมมีขอเสนอดังนี้
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ใหมีกฎระเบียบ กฎหมายการคุมครองสิทธิบัตรพันธุพืช/
สัตว ทรัพยสินทางปญญาที่เขมแข็ง ปฎิบัติได สรางกลไกคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น แพทยพื้นบาน
สมุนไพร โดยมีการจัดสรรผลประโยชนใหชุมชนอยางเหมาะสมและเปนธรรม
•

มี ก ารกํ า หนดแนวทางหรื อ นโยบายในการควบคุ ม หรื อ
รวมมือกับตางชาติในการใชประโยชนงานศึกษาวิจัยเชิงพาณิชย
•

เสริมศักยภาพของอุทยานแหงชาติ ทั้งด านงบประมาณ
กําลังคน ในการดูแลรักษา เพื่อลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
•

บทบาทภาคสวน ในสวนของการปรับปรุงกฎระเบียบ ภาครัฐมีบทบาทที่สําคัญ สวนการรวมมือกับ
ตางชาติ เปนบทบาทรว มกั นของภาครัฐ เอกชน และหนวยงานวิ ชาการ รวมทั้งต องมีการพัฒนา
ศักยภาพและบทบาทของหนวยงานรัฐในการคุมครองฐานทรัพยากร
(2)

การบริหารจัดการ ที่ประชุมมีขอเสนอดังนี้

• ให สิ ท ธิ ชุ ม ชนในการใช ป ระโยชน แ ละดู แ ลรั ก ษา
ทรัพยากรตามรัฐธรรมนูญ สรางความมั่นคงในการดํารงชีวิตใหแกกลุมคนที่อยูใกลฐานทรัพยากร
เพื่อใหมีแรงจูงใจในการรวมมือดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสรางกลไกเพื่อใหเกิดการใช
ประโยชนอยางสมดุลและเปนธรรม
• ฟนฟูทรัพยากรโดยใชวิถีชีวิต วัฒนธรรม โดยเชื่อมโยง
กลไกเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพิ่มพื้นที่ซึ่งเปนแหลงความหลากหลายทางชีวภาพ เชน สวนรุกข
ชาติ สวนพฤกษศาสตร
• ปรับกลไกการเมือง ใหมีการกระจายอํานาจการจัดการ
ทรัพยากรใหชุมชนและอปท. มีสวนรวมอยางแทจริง ขับเคลื่อน อปท.ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
มีเงื่อนไขงบประมาณโดยการกําหนดตัวชี้วัด และปรับทัศนคติขาราชการใหสามารถทํางานรวมกับ
ชุมชนได
• เชื่อมโยงผูผลิต นักวิชาการ ชาวบาน ในเรื่ององคความรู
การวิจัยและพัฒนา และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อรวมกันพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ
บทบาทภาคสวน ภาครัฐปรับบทบาทจากการควบคุมมาเปนจูงใจ และประสานใหเกิดความรวมมือ
จากภาคสวนตางๆ เปดโอกาสให อปท. และภาคประชาชนมีสวนรวมมากขึ้น
(3) การสรางองคความรู ที่ประชุมมีขอเสนอ ดังนี้
• ทํ า ความเข า ใจเรื่ อ งความหลากหลายทางชี ว ภาพให
ตรงกันทุกระดับ และทุกภาคสวนตั้งแตระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ประเทศ
• กํ า หนดแนวทางการใช ป ระโยชน จ ากบุ ค ลากรที่ มี อ ยู
รวมทั้งสรางบุคลากรดานความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มเติม
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• ใหสถาบันการศึกษาทองถิ่นรวมกับชุมชนในการทําวิจัย
ตั้งแตพื้นฐาน จนถึงระดับกาวหนา เพื่อพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ
• กํ า หนดกฎระเบี ย บที่ ชั ด เจน และกลไกส ง เสริ ม ความ
รวมมือระหวางผูเกี่ยวของ ในการศึกษา วิจัย และพัฒนา ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ
บทบาทภาคสวน ภาคการศึกษา นักวิชาการ องคกรพัฒนาเอกชน มีบทบาทที่สําคัญในเรื่องนี้ โดย
สนับสนุนการวิจัยและพัฒา เสริมสรางระบบการเรียนรูของชุมชน ยกระดับภูมิปญญา ความรูเทาทัน
นําไปสูความเขมแข็งของประเทศ
ระบบฐานขอมูล ที่ประชุมมีขอเสนอดังนี้
• พั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล ที่ ส มบู ร ณ ดํ า เนิ น การสํ า รวจ
ขอมูลพันธุพืช พันธุสัตว พันธุกรรม จัดทําอนุกรมวิธาน และมีการศึกษาวิเคราะห เพื่อรวบรวม
คุณสมบัติทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพที่สําคัญ เพื่อการใชประโยชน
บทบาทภาคส วน ตองมีความรว มมือ ระหวางนักวิชาการและชุมชนในการสรางระบบฐานขอมู ล
ความรู โดยภาครัฐใหการสนับสนุน ทั้งงบประมาณและกลไกตางๆ
1.3.2 การขยายโอกาสและการยกระดับการผลิต ที่ประชุมไดเสนอความเห็น
ในเรื่องนี้โดยสรุป ดังนี้
• พัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของตลาด เชน
พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ
• เพิ่ ม การลงทุ น วิ จั ย และพั ฒ นา สารสกั ด จากชี ว ภาพที่ ใช
เทคโนโลยีสูง สงเสริมการพัฒนาพันธุพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพ
• กระตุนใหบรรษัทสนับสนุนดานความหลากหลายทางชีวภาพ
ดวยหลักบรรษัทภิบาล โดยมีกลไกสงเสริมการลงทุนจากภาครัฐ
บทบาทภาคสวน ภาคเอกชนมีสวนชวยสนับสนุนเงินทุน การตลาด การสรางนวัตกรรม ในขณะที่
ภาคการศึกษา นักวิชาการ ชวยในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยี ทั้งนี้ ภาครัฐใหการสนับสนุน เพื่อใหมี
การเชื่อมโยงระหวางเอกชนกับเครือขายชุมชน
(4)

2.

การควบคุมมลพิษที่สงผลกระทบตอฐานทรัพยากรและคุณภาพชีวิต เพื่อใหเกิด

การลดการใชทรัพยากร ใชอยางคุมคา ลดมลพิษ และไมกระทบตอคุณภาพชีวิต โดย
2.1 การควบคุมอุตสาหกรรมที่กอมลพิษสูง

จําแนกประเภทและกําหนดเขตอุตสาหกรรมที่กอมลพิษสูง โดย
(1)
ปรั บ แนวทางการส ง เสริ ม การลงทุ น มาคํ า นึ ง ถึ ง ผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอมใหมากขึ้น พรอมทั้งปรับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาเนนภาคเกษตร ที่โดย
เปรียบเทียบแลว กอมลพิษนอยกวาภาคอุตสาหกรรม
(2)
กําหนดเขตการใชที่ดิน (Zoning) ใหชัดเจน โดยเฉพาะในเขตพื้นที่
ตนน้ํา พรอมทั้งจัดทําแนวเขตกันชน (Buffer Zone) ระหวางเขตอุตสาหกรรมกับชุมชน ฯ โดยมี
2.1.1
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กระบวนการหารือเพื่อรับฟงเสียงของชุมชนทองถิ่น ซึ่งจะเปนผูไดรับผลกระทบโดยตรง จากการจัดตั้ง
เขตหรือโรงงานอุตสาหกรรม
(3)
เนนการควบคุมอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่กอมลพิษสูง แตสวนใหญยัง
มีกระบวนการควบคุมมลพิษไมดีพอ ใหมากขึ้น เพราะอุตสาหกรรมขนาดใหญที่มักกอมลพิษสูง มักจะ
มีระบบและกระบวนการควบคุมมลพิษดีพออยูแลว
(4)
สรางจริยธรรมทางดานสิ่งแวดลอมใหแกผูประกอบการอุตสาหกรรม
ใหมีความรับผิดชอบตอสังคม
(5)
สงเสริมการใชเทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology) กระบวนการ
ผลิ ต หรือการจัดการที่ ประหยัดการใชท รัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการผลิต และการจัดการเพื่ อ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
2.1.2 ผลักดันใหเกิดระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร (SEA) ของการ
พัฒนาภาค โดยใหหนวยงานและภาคีที่เกี่ยวของเรงพัฒนาและผลักดัน SEA ใหสามารถนํามา
ดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม ตลอดจนเผยแพรใหเปนที่เขาใจและเปนที่ยอมรับ
2.1.3

ควบคุมมลพิษทางอากาศจากภาคการขนสง โดย

(1) ใหรถรวม ขสมก.ใชเครื่องยนตและพลังงานสะอาด โดยควรใชมาตรการลด
ภาษีนําเขาเครื่องยนตที่สะอาดและอุปกรณที่เกี่ยวของ รวมทั้งการหาแหลงเงินและสนับสนุนใหเกิด
เงินกูดอกเบี้ยต่ํา เขามาชวยเหลือผูประกอบการรถรวม ขสมก.ในการปรับปรุงเครื่องยนต เพื่อลด
ตนทุนการดํ าเนินการ สามารถประหยัดค าใชจายเพื่อนํามายกระดับ หรือปรับปรุงคุณภาพรถและ
เครื่องยนต ใหสามารถใช NGV หรือพลังงานที่สะอาดได รายใดที่ไมสามารถปรับปรุงได เชน รถมินิบัส
ซึ่งจะหมดสัญญากับ ขสมก.ในเดือนมิถุนายน 2549 เปนตน ก็จะใหเลิกใหบริการหรือไปวิ่งใหบริการ
นอกเขต กทม.และปริมณฑล
(2) สงเสริมระบบการเดินทางโดยใชรถยนตรวมกัน (Car Pool) ที่มีระบบจอดรถ
เพื่อเชื่อมตอกับระบบขนสงมวลชนขนาดใหญ (Park and Ride) โดยสรางนโยบายควบคุมหรือลด
ปริ ม าณรถยนต ส ว นบุ ค คลในเมื อ งใหญ และปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมมาใช ร ะบบขนส ง มวลชนที่ มี
ประสิทธิภาพดีกวาใหมากขึ้นควบคูกันไปดวย
ติดขัด โดย

(3) กําหนดใหมีศูนยจอดและเรียกรถแท็กซี่ในยานที่มีการจราจรหนาแนนหรือ

 ควรเพิ่มและกระจายจุดใหบริการกาซ NGV ใหครอบคลุมพื้นที่ กทม.

และปริมณฑล เพื่อสงเสริมการใชกาซ NGV ซึ่งเปนพลังงานที่สะอาดดวย
 ควรเรงดําเนินการขยายและสงเสริมระบบขนสงมวลชนใหกระจาย
และครอบคลุมพื้นที่ กทม.
(4) สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมเฝาระวังและแจงเหตุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บังคับใชกฎหมายแกผูกระทําผิด
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2.2 การจัดการขยะอยางยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร
ใหความสําคัญกับเปาหมายทั้งในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม ที่ชุมชนไดรับประโยชนและมีสวนรวมรับผิดชอบ โดย
2.2.1 ลดปริมาณขยะ (Demand Side Management) ใหเหลือนอยที่สุด และสงเสริมการ
นํากลับมาใชใหมใหมากที่สุด โดย
(1) สรางแรงจูงใจเพื่อใหเกิดการลดและคัดแยกขยะ ณ ครัวเรือน รวมทั้งมีระบบ
รับซื้อขยะ Reuse/Recycle เขาถึงชุมชน ตลอดจนพัฒนาระบบรวบรวมและระบบเก็บขนขยะที่คัด
แยกแลว ณ แหลงกําเนิด
(2) สนับสนุนการสรางธุรกิจชุมชนจากขยะรีไซเคิล และนําผลตอบแทนที่ได
จากการซื้อขายขยะของชุมชนมาเปนแหลงทุนที่ใชจัดสวัสดิการใหแกคนในสังคมเพิ่มขึ้น
(3) สนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาระบบและโครงสรางพื้นฐาน เพื่อสนับสนุน
ธุรกิจคัดแยกและ Recycle ขยะ โดยเรงสรางสิ่งจูงใจและปรับโครงสรางทางภาษี เพื่อใหเปนธุรกิจที่
ดึงดูดใจตอการลงทุน และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตลอดกระบวนการดําเนินการ
(4) ภาครัฐตองสรางอุปสงคและตลาดของผลิตภัณฑรีไซเคิล
(5) ขยายความรับผิดชอบของผูผลิตโดยสรางระบบสงกลับคืน การออกแบบ
เพื่อ สิ่งแวดลอม และการใชกระบวนการผลิตที่สะอาด
(6) ในกรณีที่จะนําขยะมาผลิตเปนพลังงาน จะตองพิจารณาความคุมทุน รวมทั้ง
ผลประโยชนที่จะไดรับ เปรียบเทียบกับการจัดการขยะโดยวิธีอื่น เชน ประโยชนที่จะไดรับจากการทํา
ธุรกิจ Recycle
2.2.2

กําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ โดย

(1) สนับสนุนจัดระบบกําจัดขยะรวมระหวาง อปท. ที่ยุติธรรม มีการชดเชยที่
เหมาะสมแก อปท. ที่เปนแหลงกําจัด
(2) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอันตรายอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
2.2.3

ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการ โดย

(1) กําหนดนิยามของคําวา “ขยะมูลฝอย” ใหเปนเอกภาพในระหวางหนวยงาน
รัฐและผูที่เกี่ยวของ มิใหเกิดความซ้ําซอน และสามารถเลือกปฏิบัติหรือเลือกดําเนินการได โดยเฉพาะ
อยางยิ่งที่ตองปรากฏในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และกฎกระทรวง ที่จะมีผลในการบังคับใช
(2) ควรมีมาตรการและกฎหมายเฉพาะ อาทิ กฎหมายการจัดการของเสีย (The
National Waste Management Act) การจัดการและสงคืนซากผลิตภัณฑหรือขยะที่เปนพิษ เชน
แบตเตอรี่มือถือ เปนตน กลับคืนไปยังผูผลิต และ/หรือกําหนดมาตรการเก็บคาธรรมเนียมในการกําจัด
อยางสะทอนตนทุน หากตองดําเนินการเอง และมีมาตรการปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอมาจาก
การคาเสรีดวย
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(3) สงเสริมการทําวิจัยและพัฒนา การเก็บรวบรวมและจัดทําฐานขอมูล พรอม
ทั้ง เผยแพรผ ลใหเ กิด การลด ใชอย างคุ มคา และ/หรื อเก็ บ และกํ า จั ด ขยะอยา งไม ส งผลกระทบต อ
คุณภาพชีวิต เชน การวิเคราะหเพื่อประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ (Life Cycle Analysis – LCA)
การคนคิดนวัตกรรมกําจัดขยะ เปนตน
(4) กําหนดใหหนวยงานราชการสวนกลางที่เกี่ยวของเพิ่มขีดความสามารถของ
อปท. ทั้งในดานบุคลากร ขอมูล องคความรู การบริหารจัดการ ตลอดจนเครื่องมือ อุปกรณอันจําเปน
ในการจัดการขยะชุ มชนอย างครบวงจรจนถึงขั้นของการกํ าจั ดที่ ถู กหลั กสุข าภิ บ าล รวมทั้งเปนผู
ประสานงานและผลประโยชนทางธุรกิจ ระหวางชุมชนและผูประกอบการธุรกิจจากขยะ Reuse และ/
หรือ Recycle
2.3 กําหนดตัวชี้วัดผลกระทบตอสุขภาพ เพื่อสะทอนใหเห็นถึงผลกระทบของการพัฒนาตอ
สุขภาพ ที่มักแยกถูกพิจารณาวาเปนคนละสวนกับการพัฒนา โดย
2.3.1 กําหนดประเภทของโรคที่เกิดจากการไดรับผลกระทบจากสิ่งแวดลอมใหเปนที่
เชื่อถือและยอมรับ โดย
(1) เนื่องจากโรคที่เกิดจากผลกระทบดานสิ่งแวดลอมเปนเรื่องที่ระบุถึงสาเหตุได
ยาก อีกทั้งกระบวนการวินิจฉัย ถาจะใหเปนที่เชื่อถือ ก็ตองใชเวลา จึงควรมีการศึกษาเพื่อหาวิธีการ
สรางระบบนี้ใหชัดเจนและเปนที่นาเชื่อถือกอน
(2) ควรใหผูกอมลพิษเปนผูรับผิดชอบในการพิสูจนผลกระทบ พรอมทั้งมีระบบ
การประกันภัยเพื่อหารายไดเขากองทุนชดเชย (เยียวยา) ผูไดรับผลกระทบ ใหไดอยางพอเพียงและ
ทันเวลา
2.3.2 กํ า หนดแนวทางปรั บ ปรุ ง ระบบจั ด เก็ บ และรวบรวมข อ มู ล ตั้ ง แต ใ นระดั บ
สถานพยาบาลที่เกี่ยวของ
2.3.3 จัดเก็บขอมูลโรคที่เปนผลกระทบจากสิ่งแวดลอม ณ สถานพยาบาลที่วินิจฉัยโรค
และบําบัดรักษา
2.3.4 รายงานผลสถิ ติ ก ารรวบรวมข อ มู ล โรคที่ เ ป น ผลกระทบจากสิ่ ง แวดล อ มต อ
สาธารณชน โดย
(1) ควรจัดทําการประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment :
SIA) และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment : HIA) ในรายงานการ
วิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม (EIA) รวมทั้ ง ให มี ก ารจั ด เก็ บ ค า ประกั น ความเสี่ ย งที่ อ าจได รั บ
ผลกระทบดวย
(2)

ควรประเมินและมีตัวชี้วัดผลกระทบจากสิ่งแวดลอมตอระบบเศรษฐกิจไวดวย

2.3.5 พัฒนาศักยภาพสถานพยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถวินิจฉัย
จัดเก็บ รวบรวม และรายงานขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2.4 แนวทางการบริหารจัดการเพื่อปองกันและควบคุมมลพิษโดยทั่วไป โดย
(1) ปรับแนวทางการสงเสริมการลงทุนมาคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหมากขึ้น
พร อ มทั้ ง ปรั บ มาเน น สร า งเศรษฐกิ จ จากภาคเกษตร ที่ โ ดยเปรี ย บเที ย บแล ว ก อ มลพิ ษ น อ ยกว า
ภาคอุตสาหกรรม
(2) เรงนําเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร เชน ภาษี เปนตน และการใหสิทธิประโยชน มาใช
ในเชิงจูงใจ ที่มิใชเพียงแคการใหผูกอมลพิษหรือผูไดรับประโยชนเปนผูจายเทานั้น ใหทั่วถึงและเปนธรรม
(3) ปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวของ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติและกลไกการ
ประสานและดําเนินงาน ทั้งระบบใหเปนเอกภาพ รวมทั้งมีกลไกการสืบทอดงานที่ไมยึดเฉพาะตัว
บุ ค คล เมื่ อต อ งไปปฏิ บั ติ ภ ารกิ จอื่ น และมี ร ะบบงบประมาณที่ มุง ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการแก ไ ขป ญ หา
มากกวาจํากัดวงเงิน
(4) เรงติดตามความกาวหนาของการปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี และ พ.ร.บ.
สิ่ ง แวดล อ มฯ 2535 เพื่ อ ให ผู ก อ มลพิ ษ รั บ ผิ ด ชอบในการพิ สู จ น ค วามบริ สุ ท ธิ์ แทนการให ผู ไ ด รั บ
ผลกระทบตองไปพิสูจนขอกลาวหาเอง และใหประชาชนสามารถฟองรองเองได โดยไมจําเปนตอง
เปนหนวยงาน
(5) ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการของ อปท. ไดอยาง
สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น พรอมทั้งสรางความชัดเจนในการจัดทําและรายงานตัวชี้วัด เพื่อให อป
ท.สามารถดําเนินการและนํามาประกอบการจัดทําคําของบประมาณได
(6) ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง รวมทั้งใชกลไกทางสังคม ใหประชาชนและชุมชนเกิด
ความตระหนัก มีความรู ความเขาใจ และเขามีสวนรวมอนุรักษและบริหารจัดการฯ ดวยความสมัครใจ
(7) กํ า หนดให มี ก ลไกประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การตามนโยบาย (นอกเหนื อ จากการ
ประเมิ น ผลแผนงานและโครงการ) ที่ ผ นวกการประเมิ น ผลกระทบด า นสิ่ ง แวดล อ มเข า ไว ด ว ย
โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ
2.5 สรุปขอเสนอแนะจากการสัมมนา การระดมความคิดเห็นเรื่อง การควบคุมมลพิษทีส่ งผล
กระทบตอฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิต จากที่ประชุม Focus Group มีประเด็นขอเสนอที่
สําคัญ ดังนี้
2.5.1 การควบคุมอุตสาหกรรมและกิจกรรมทีก่ อมลพิษสูง
(1) การกําหนดประเภทและเขตอุตสาหกรรมที่กอมลพิษสูง ที่ประชุมมีขอเสนอ
เพิ่มเติม ดังนี้
• หามมิใหสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่กอมลพิษสูงเขามาตั้งใน
ประเทศไทย (ภาครัฐ)
• จัดใหมีระบบการจัดการสารเคมีใหเกิดความปลอดภัย ตั้งแตขั้นของ
การผลิต การคา การขนสง และการใช เพื่อลดความเสียงและความเสียหายของสังคม (ภาครัฐ/เอกชน)
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• ควบคุมอุตสาหกรรมที่กอมลพิษสูงใหลงถึงระดับอุตสาหกรรมครัวเรือน
ที่สงผลกระทบตอสุขภาพของ ครัวเรือนโดยตรง (ภาครัฐ/เอกชน)
• ใหมีหนวยงานกลางเขามาทําหนาที่ตรวจสอบการใชเทคโนโลยีสะอาด
ประกอบการอนุญาตใหจัดตั้งหรือตอใบอนุญาตการจัดตั้งโรงงานฯ (ภาครัฐ)
• กําหนดมาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อลดตนทุนในการใชเทคโนโลยี
สะอาดใหชัดเจน รวมทั้งทําวิจัยและพัฒนาเพื่อนําภูมิปญญาดั้งเดิมมาใชในการสงเสริมเทคโนโลยี
สะอาด (ภาครัฐ/ชุมชน)
• บังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดแกผูประกอบการที่ละเมิดโดยปลอย
มลพิษสูสิ่งแวดลอมโดยไมไดบําบัด รวมทั้งมีกลไกในการตรวจสอบการละเลย เลือกปฏิบัติ หรือทุจริต
ของเจาหนาที่(ภาครัฐ)
(2) ผลักดันใหเกิดระบบประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอมเชิงยุทธศาสตร (SEA)
ระดับพื้นที่และระดับสาขาโดยที่ประชุมมีขอเสนอ ดังนี้
• พัฒนา SEA สูระบบการประเมินผลกระทบ (Impact Assessment) มาใช
ตั้งแตขั้นการกําหนดนโยบาย ทั้งในมิติพนื้ ที่และสาขาของการพัฒนาโดย ผานกระบวนการมีสว นรวม
จากทุกภาคสวนของสังคม(ภาครัฐ/นักวิชาการ/NGO/ประชาชน)
• กําหนดให สศช. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และหนวยงานวางแผนของทุกกระทรวงรวมกันเปนผูด ําเนินการจัดทําระบบ SEA
2.5.2

การจัดการขยะอยางยัง่ ยืนเชิงยุทธศาสตร

(1) ลดปริมาณขยะ ที่ประชุมไดเสนอความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
• องคการปกครองสวนทองถิ่นควรพัฒนาระบบรวบรวม/และเก็บขน
ขยะที่คัดแยกแลว ณ แหลงกําเนิด
• สรางการประสานงานระหวางหนวยงานสวนกลางและสวนทองถิ่น
เพื่อการจัดการที่ดี (ภาครัฐ/อปท.)
• ใชสื่อเพื่อสรางการเรียนรูและจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมใหแก
ประชาชนอยางตอเนื่องในการคัดแยกและจัดการขยะเบื้องตน (ภาครัฐ/อปท./NGO/สื่อ)
(2) การสงเสริมการนํากลับมาใชใหม ที่ประชุมไดเสนอความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
• ควรมีระบบและกลไกการรับรองคุณภาพสินคาที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล
(ภาครัฐ/NGO/ประชาชน)
(3) กําจัดอยางถูกหลัก ที่ประชุมไดเสนอความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
• เลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการกําจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย
(ภาครัฐ/อปท.)
11 กุมภาพันธ 2549/จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

11

•
แหงชาติ (ภาครัฐ/ประชาชน)
2.5.3

กําหนดใหเรื่องการจัดการขยะอยางยั่งยืนเชิงยุทธศาสตรเปนวาระ

กําหนดตัวชีว้ ัดผลกระทบตอสุขภาพ ที่ประชุมไดเสนอความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

• เนนสรางกระบวนการประเมินผลกระทบสุขภาพและการเฝาระวังมากกวา
ตัวชี้วัด (ภาครัฐ/นักวิชาการ NGOประชาชน)
• พัฒนา HIA สูระบบการปองกันผลกระทบจากนโยบาย/โครงการพัฒนาตอ
สุขภาพและสิง่ แวดลอม (ภาครัฐ/นักวิชาการ)
• พัฒนาหนวยงานกลางทําหนาที่ผลิต/รวบรวมขอมูลผลกระทบตอสุขภาพ พรอม
ทั้งศึกษามาประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย (ภาครัฐ/นักวิชาการ)
2.5.4

การบริหารจัดการทั่วไปที่ ประชุมไดเสนอความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

• ปรับแนวคิด ทัศนคติภาครัฐ ตลอดจนกฎหมายและกลไกที่เกี่ยวของ เพื่อสราง
การมีสวนรวมใหลงไปถึงระดับชุมชนและประชาชน และสรางเอกภาพในการบริหารจัดการ ทั้งในเชิง
กฎหมายและกลไก ในระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ (ภาครัฐ)
• จัดงบประมาณเชิงบูรณาการ โดยยึดพื้นที่เปนหลัก พรอมทั้งมีตัวชีว้ ัดดาน
สิ่งแวดลอมสําหรับ อปท. ประกอบการจัดสรรงบประมาณ (ภาครัฐ/อปท.)
• สงเสริมระบบบรรษัทภิบาลและจริยธรรมดานสิ่งแวดลอมแกผูประกอบการ
ภาคเอกชน เพื่อใหมีความรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอมตอสังคม (ภาครัฐ/NGO/เอกชน)
• นําผลกระทบในมิติดานสุขภาพเขาคิดรวมในการคิดคํานวณ B/C Ratio ของ
โครงการพัฒนา ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน (ภาครัฐ/เอกชน)
• กําหนดแนวทาง ยุทธศาสตรและวิธีการแกไขความขัดแยงใหชัดเจน โดยใน
ระดับชาติมีกระบวนการยุตธิ รรม และในระดับพื้นที่มีกลไกประชาคมรองรับ (ภาครัฐ/อปท./NGO/
ชุมชน)
• ปรับวิธีบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดลอม เพื่อใหพหุภาคีเขามีสวนรวมบริหาร
จัดการ (ภาครัฐ/NGO/เอกชน/ชุมชน)
• ทําวิจัยรวมกันระหวางนักวิชาการ องคกรพัฒนาเอกชน และชุมชนเพื่อใหเกิด
สังคมแหงการแลกเปลีย่ นเรียนรูในการดูแลสิ่งแวดลอมในพื้นที่ (นักวิชาการ/NGO/ชุมชน)
• สรางสิ่งจูงใจทางสังคม (Social Incentive) เชน ประกาศเกียรติคุณเพื่อสงเสริม
การมีสวนรวมอนุรักษสิ่งแวดลอมของภาคีตางๆ (ภาครัฐ/อปท.)
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