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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 เปนกระบวนการจัดทําแผนที่แตกตาง
จากแผนพัฒนาฯ ที่ผานมา เนื่องจากประเทศไทยมีแผนบริหารราชการแผนดิน เปนกรอบยุทธศาสตร
สําหรับการบริหารจัดการของภาครัฐทั้งหมด แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ไดกําหนดเปาประสงค การพัฒนา
ที่มุงสูสังคมที่อยูดีมีสุขอยางยั่งยืน ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ใหความสําคัญกับการสราง
องคความรูและภูมิคุมกัน และการสรางสมดุลของการพัฒนาใหเกิดขึ้นในทุกมิติ โดยการเสริมสรางทุน
เพื่อการพัฒนาประเทศทั้ง 3 ดาน คือ ทุนเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อ
สรางรากฐานของการพัฒนาประเทศในระยะยาว
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในแผนบริหารราชการแผนดิน ได
กําหนดยุทธศาสตรสําคัญ 3 ดาน คือ การสรางความสมดุลระหวางการใชประโยชนกับการอนุรักษฟนฟู
การบริหารจัดการลุมน้ําอยางเปนระบบ และการควบคุมมลพิษ ซึ่งมีมาตรการและแผนดําเนินงานที่
ดูแลการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรายสาขาโดยครอบคลุม ขอเสนอแนวทาง
การเสริมสรางทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงเปนขอเสนอเพิ่มเติม ที่เนนการเสริมสรางทุน
อยางบูรณาการ เชื่อมโยงมิติการพัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นอกจากนั้น ยั งมุง ใหภาคี การพั ฒนาทุ กภาคสว น เขา มามีบ ทบาทในการดํา เนิ นงานรว มกัน เพื่ อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง
ซึ่งเปนขอแตกตางที่สําคัญ ระหวาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กับแผนบริหารราชการแผนดิน
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การประเมินสถานการณและสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการเสริมสราง
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ทั้งที่ใช
แลวหมดไป เกิดใหมทดแทนได หรือมีปริมาณไมหมดสิ้น อันใหประโยชนโดยตรงในรูปของปจจัย
การผลิตสินคาและบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของมนุษย ซึ่งไดแก น้ํา อากาศ แสงอาทิตย
ดิน ปาไม ทุงหญา ความหลากหลายทางชีวภาพ และสินแร เปนตน และการใหประโยชนทางออม
ในรูปของสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต รวมทั้งการดําเนินวิถีชีวิต
อยางเปนปกติสุขของมนุษย ซึ่งไดแก คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ํา ปริมาณของเสียที่เหลือจากการ
ผลิตและการบริโภคที่จะไมกระทบตอคุณภาพชีวิต รวมทั้งสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น และควรคาแก
ความภาคภูมิใจไปจนถึงชนรุนตอๆ ไป เชน ศิลปกรรม โบราณสถาน เปนตน
การบริหารจัดการทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม: 8 พ.ค. 2549

2

สถานการณที่ผานมา : ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของไทยลดและ
เสื่อมโทรมลงอยางตอเนื่อง ในชวง 40 ปที่ผานมา พื้นที่ไมของประเทศถูกทําลายไปถึง 67 ลานไร
ปจจุบันเหลือพื้นที่ปารอยละ 33 ของพื้นที่ประเทศ และยังไมสามารถเพิ่มพื้นที่ปาไม ใหถึงรอยละ 40
ซึ่งเปนระดับที่จะรักษาสมดุลของระบบนิเวศไวได การสูญเสียพื้นที่ปาตนน้ําอยางตอเนื่อง ทําใหเกิด
ปญหาน้ําทวมในฤดูฝนและขาดแคลนน้ําในฤดูแลง ซึ่งมีความตองการใชน้ําสูงกวาปริมาณน้ําตนทุน
ถึงประมาณ 40,000 ลาน ลบ.ม. ในขณะที่มีการใชน้ําอยางไมมีประสิทธิภาพ เกิดความขัดแยงแยงชิง
น้ําระหวางภาคการผลิต และระหวางชนบทกับเมือง ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมมากขึ้นจากการใชที่ดิน
ไมถูกตองตามศักยภาพ ทําใหเกิดปญหาการชะลางพังทลาย ดินขาดอินทรีย ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ที่ดิน
ที่มีปญหามีถึงรอยละ 60 ของพื้นที่ทั้งหมด และขยายตัวเพิ่มขึ้นเกือบปละ 1 ลานไร ในขณะที่ความ
ตองการพื้นที่ทําการเกษตรเพิ่มขึ้น แตพื้นที่ถือครองโดยเฉลี่ยลดลง รวมทั้งความอุดมสมบูรณของดิน
ลดลง ทําใหตองเพิ่มผลผลิตโดยการใชสารเคมี และเกิดปญหาการตกคางของสารเคมีในดินมากขึ้น
สําหรับทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ก็กําลังถูกทําลายอยางรวดเร็ว สาเหตุมาจากการดําเนิน
กิจกรรมของมนุษยที่ทําลายถิ่นที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ และสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบนิเวศ ทําใหอัตราการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้น มีรายชื่อสัตวและพันธุพืชในบัญชีที่ใกล
สูญพันธุถึง 684 ชนิด ทรัพยากรประมงเสื่อมโทรมอัตราการจับสัตวน้ําลดลง 3 เทา ปาชายเลนลดลง
จาก 2 ลานไร เหลือ 1.5 ลานไร และครึ่งหนึ่งอยูในสภาพเสื่อมโทรม แหลงปะการังรอยละ 50 และ
หญาทะเลรอยละ 30 มีสภาพเสื่อมโทรม โดยมีสาเหตุมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในขณะที่คุณภาพสิ่งแวดลอมไดรับการแกไข แตโดยภาพรวมยังมีสภาพเสื่อมโทรม สง
ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต คุณภาพอากาศบริเวณเมืองใหญที่มีการจราจรหนาแนน
มีคุณภาพต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน โดยเฉพาะฝุนละอองขนาดเล็ก กากของเสียทั้งขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตรายมีมากถึงปละ 22 ลานตัน และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง แตความสามารถในจัดการ
ขยะชุมชนอยางถูกสุขลักษณะมีเพียงรอยละ 30 ของเสียอันตรายถูกทิ้งรวมกับขยะมูลฝอยทั่วไป 2 ใน
3 ของของเสียอันตรายมาจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและโลหะ ซึ่งกําลังขยายตัวอยางรวดเร็ว
และเติบโตมากกวาการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมถึง 2 – 3 เทา สารเคมีอันตรายเพื่อใช
ในการเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 67 ในชวงป 2537-2547 สําหรับสิ่งแวดลอมที่มนุษย
สรางขึ้น โดยเฉพาะแหลงศิลปกรรมและโบราณสถานที่สําคัญหลายแหงถูกบุกรุกทําลาย จนอยูใน
สภาพเสื่อมโทรม มีการบุกรุกพื้นที่อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา จนเหลือเพียง 1 ใน 5
ของพื้นที่ที่ประกาศเป นเขตอนุรักษเดิม รวมทั้งการเสื่อมโทรมของเมืองประวัติศาสตรเชี ยงแสน
อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยและกําแพงเพชร จนอาจถูกถอดถอนจากการเปนมรดกโลกได
สภาพแวดลอมและปจจัยเกี่ยวเนื่องในสถานการณปจจุบัน เมื่อพิจารณาสถานการณ
ปจจุ บัน ยั ง พบป จจั ย เกี่ ย วเนื่อ งทั้ ง ภายในภายนอก และบริบ ทการเปลี่ ย นแปลงต า งๆ ที่ อาจส ง
ผลกระทบตอทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ ในระยะตอไป ดังนี้

จุดแข็งและโอกาส
ประเทศไทยตั้งอยูในเขตภูมิประเทศและสภาพทางภูมิศาสตรที่เหมาะสม ทําใหอุดมสมบูรณ
ไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งดิน น้ํา ปาไม ชายฝงทะเล แรธาตุ มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
ทั้งชนิดพันธุ พันธุกรรม และระบบนิเวศ ชุมชนมีวิถีการดํารงชีวิตที่พึ่งพิงและใชประโยชนจากฐาน
ทรัพยากร ซึ่งกอใหเกิดกระบวนการเรียนรู การสรางสมภูมิปญญาและวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณ
การบริหารจัดการทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม: 8 พ.ค. 2549
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บริ บ ทการเปลี่ ยนแปลงจากภายนอก ซึ่งเกิดขึ้นจากกระแสโลกาภิวัต น ที่มีการรวมตัว
ทางเศรษฐกิจ ไดสรางขอตกลงระหวางประเทศและพันธกรณีตางๆ กอใหเกิดความรวมมือและการ
แขงขัน ซึ่งจะทําใหเกิดการใชประโยชนจากทรัพยากรรวมกันในภูมิภาค มีขอเรียกรองใหประเทศตอง
ปรั บ มาตรฐานการจั ด การสิ่ ง แวดล อ มให ดี ขึ้ น กว า เดิ ม การพั ฒ นาเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ช ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการจัดการ สงเสริมกระบวนการผลิตที่สะอาด ประหยัดการใชทรัพยากร ลดปริมาณ
ของเสียและมลพิษไดมากขึ้น เทคโนโลยีชีวภาพจะเปนโอกาสในการสรางนวัตกรรมใหม ที่ทําใหฐาน
ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น เปนวัตถุดิบที่มีคาในการสรางความกาวหนาดานการแพทย
การเกษตร และอุตสาหกรรม
นอกจากนั้น โครงสรางประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปสูสังคมผูสูงอายุ พื้นฐานการศึกษาและ
ระดับความรูที่สูงขึ้น และกระแสการอนุรักษและนิยมธรรมชาติมากขึ้น ไดทําใหรูปแบบของสินคาและ
บริการสวนหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป สูความนิยมในสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คํานึงถึง
การรักษาสุขภาพ และนิยมการทองเที่ยวในเชิงนิเวศ ซึ่งไดสรางโอกาสในการพัฒนาใหเกิดความ
สมดุลในระหวางมิติทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมควบคู
กันไป
จุดออนและภัยคุกคาม
แมวาความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จะเปนจุดแข็งของประเทศ
มาแตเดิม แตทิศทางการพัฒนาที่มุงใชประโยชนทรัพยากรเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เปนหลัก ทําใหมีการใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลืองโดยไมคํานึงถึงขอจํากัด การขยายตัวของภาค
เศรษฐกิจไดเพิ่มปริมาณของเสียและมลพิษที่เกินขีดความสามารถในการฟนตัว และการรองรับของ
ระบบนิเวศ จนสงผลกระทบตอความสมดุลยั่งยืนของทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่เชื่อมโยง
กับการพัฒนาเศรษฐกิจ และการเปนฐานการดํารงวิถีชีวิตที่เปนปกติสุขของชุมชนและสังคมโดยรวม
จุดออนที่สําคัญ คือ การบริหารจัดการแบบแยกสวน โดยกลไกกฎหมายของรัฐไดแยก
สังคมชุมชนออกจากทรัพยากร ละเลยรากฐานความสัมพันธระหวางวิถีการผลิต การดํารงชีวิตของ
ชุ ม ชน และการจั ด การทรั พ ยากร ในขณะที่ ก ลไกตลาดมุ ง ใช ท รั พ ยากรเป น สิ น ค า ในระบบตลาด
ผลประโยชนจากการใชทรัพยากรถูกดึงเขาสูศูนยกลาง และไมมีการกระจายผลประโยชนใหสังคม
อยางทั่วถึงเปนธรรม
ในขณะที่ น โยบายของรั ฐ ขาดบู ร ณาการ ขาดการมี ส ว นร ว มของชุ ม ชนท อ งถิ่ น ขาด
องคความรู แ ละระบบขอมู ล ที่เ ป นเอกภาพ ทํา ให เ กิ ดขอขัดแยง ทั้งในเชิ งนโยบายและการปฏิ บั ติ
โดยเฉพาะนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน
นโยบายสงเสริมการเกษตรเชิงเดี่ยว ที่มีสวนทําลายความอุดมสมบูรณของดิน น้ํา ปาไม การเรงเพิ่ม
ผลผลิ ตทางการเกษตร ทํา ใหเ กิดการบุกรุกพื้นที่ปาไมและชายฝง สงผลกระทบต อระบบนิเ วศที่
เปราะบาง และแหลงกําเนิดความหลากหลายทางชีวภาพ ขณะเดียวกันนโยบายสงเสริมอุตสาหกรรม
ของประเทศที่ มุ ง เป า หมายการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ และการจ า งงานเป น หลั ก ได เ ป ด รั บ การ
เคลื่อนยายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่กอมลพิษสูงเขาสูประเทศไทย ซึ่งจะเพิ่มปริมาณการปลอย
ของเสียและการแพรกระจายของมลพิษที่เปนภาระในการบริหารจัดการตอไป
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นอกจากนี้ กระแสบริ โ ภคนิ ย มและวงจรการใช สิ น ค า ที่ สั้ น ลง ทํ า ให มี ก ารใช ท รั พ ยากร
สิ้นเปลือง ปริมาณของเสียเพิ่มขึ้น ทั้งขยะชุมชน ขยะอุตสาหกรรม ของเสียอันตราย น้ําเสีย และ
อากาศเสีย รวมทั้งการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดและกาซพิษ ที่ทําใหอุณหภูมิโลกรอนขึ้น สงผล
ตอการเสียสมดุลของระบบนิเวศเสียสมดุล และอาจทําใหอัตราการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตสูงขึ้น ทั้งอาจ
กลายเปนขอจํากัดตามอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกดวย การขยายตัวของเมือง
ความหนาแนนของประชากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคเมือง กอใหเกิดความตองการใช
ทรัพยากรเพิ่มขึ้น จนเกิดการแยงชิงและกลายเปนขอขัดแยงกับภาคชนบท
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แนวคิดการเสริมสรางทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จากการประเมินสถานการณและปจจัยที่เกี่ยวของ ทําใหเปนที่ตระหนักวา ทุนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งเคยเปนจุดแข็งของประเทศ และเปนรากฐานที่มั่นคงของการพัฒนาและ
การดํารงชีวิตของชุมชนและสังคม ไดรับผลกระทบจากแบบแผนการพัฒนาที่ไมสมดุล เนื่องจากได
ทําลายความสัมพันธที่เคยเกื้อกูลกันระหวางทุนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ทุนทางเศรษฐกิจ
และทุนทางสังคม ที่จะสงผลตอความยั่งยืนของการพัฒนาในระยะยาว ในขณะที่ศักยภาพและโอกาส
ของประเทศ ในฐานะที่มีฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณสูงที่สุดแหงหนึ่งของ
โลก ยังไมมีการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการในเชิงยุทธศาสตรอยางชัดเจน และหากไมมีการปกปอง
ดูแลโดยเหมาะสม ก็จะทําใหฐานทรัพยากรดังกลาวเสื่อมโทรมออนแอจนกลายเปนขอจํากัดได
แนวคิดการเสริมสรางทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
มุงสูความสมประโยชนระหวางการพัฒนาและการอนุรักษ ผลักดันใหเกิดกระบวนการเสริมสรางทุนที่
เกื้อกูลกันระหวางทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมใหมีการ
กระจายประโยชนใหเกิดขึ้นกับภาคสวนตางๆ ในทุกระดับ ตั้งแตปจเจก ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
โดยการปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิตที่มีความขัดแยงทําลายทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มาสูการผลิตที่สอดคลองเชื่อมโยงกับฐานทรัพยากร ภูมิปญญา วิถีชีวิต และศักยภาพที่แทจริงของ
สังคมและประเทศชาติ ซึ่งจะนําไปสูการสรางรากฐาน การพัฒนาที่มั่นคงยั่งยืน ในที่สุด
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เปาประสงค

การเสริมสรางทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อใหคงความอุดมสมบูรณ เปนรากฐาน
ที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ และเปนฐานการดํารงวิถีชีวิตของคนไทยใหมีความสุขไดอยางยั่งยืน
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พันธกิจ

เพื่ อให บ รรลุวิสัย ทั ศ น ดังกล าว แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบั บ ที่ 10 ได
กําหนดพันธกิจการเสริมสรางทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เชื่อมโยงบูรณาการกับทุนทาง
เศรษฐกิจและทุนทางสังคม ดังนี้
4.1 การรักษาสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยกําหนดกรอบการพัฒนาที่คํานึงถึงขอจํากัดและขีดความสามารถในการรองรับของ
ระบบนิเวศ
การบริหารจัดการทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม: 8 พ.ค. 2549
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4.2 สรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน สงเสริมสิทธิและบทบาทชุมชนทองถิ่น ใหเปน
กลไกที่เขมแข็งในการจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืน โดยอาศัยองคความรู การเชื่อมโยงเครือขาย และ
การกระจายอํานาจอยางเปนขั้นตอน
4.3 พัฒนาฐานทรัพยากร ใหเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ (Value Creation) สรางนวัตกรรม
ที่เปนเอกลักษณของประเทศ โดยใชองคความรูสมัยใหมมายกระดับภูมิปญญาทองถิ่น ภายใตกลไกที่
มีการคุมครองสิทธิชุมชนและแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม
4.4 สรางสภาพแวดลอมที่ดี ควบคุมมลพิษที่กอใหเกิดผลกระทบตอฐานทรัพยากรและ
สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยการปรับเปลี่ยนแบบแผนการผลิต
และการบริโภคที่นําไปสูความยั่งยืน
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ขอเสนอยุทธศาสตรการพัฒนา
5.1 การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานความหลากหลายทางชีวภาพเปนทั้งศักยภาพและโอกาส
ของประเทศไทย เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตรและภูมิประเทศ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
วิถีการดํารงชีวิตของชุมชน ที่เรียนรูการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ ไดสะสมเปนองคความรู
ภูมิปญญา และวัฒนธรรม ซึ่งเปนรากฐานสําคัญของการพัฒนา ในขณะเดียวกันโอกาสและบริบทการ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอก ทั้งความกาวหนาของเทคโนโลยีชีวภาพ สังคมผูสูงอายุ กระแสสุขภาพและ
การนิยมธรรมชาติ จะทําใหความหลากหลายทางชีวภาพเปนฐานการสรางมูลคาเพิ่มของภาคการผลิต
และบริการ และเปนวัตถุดิบสําคัญสําหรับการสรางนวัตกรรมที่มีมูลคาสูงในอนาคต จะเห็นไดวา
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานความหลากหลายทางชีวภาพ สัมพันธกับทุกภาคสวน สามารถบูรณาการ
เชื่อมโยงการเสริมสรางทุนทั้ง 3 ดาน เปนประโยชนกับสังคมทุกระดับ และสรางสมดุลของการพัฒนา
ที่นําไปสูสังคมที่มีความสุขไดอยางยั่งยืน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานความหลากหลายทางชีวภาพ แตกตางจากแนวทางการ
พัฒนาแบบเดิมที่ใชทรัพยากรเปนฐานการผลิต (Resource Based) รูปแบบดังกลาว ทรัพยากรถูกใช
เปนวัตถุดิบโดยตรง ไมมีการสรางมูลคาเพิ่มหรือมีแตนอยมาก ทรัพยากรจึงถูกใชอยางสิ้นเปลืองและ
ไดรับการประเมินคาต่ํากวาที่เปนจริง แตเศรษฐกิจฐานความหลากหลายทางชีวภาพ เนนเรื่องการ
คนหาศักยภาพ ประเมินโอกาสและมูลค าในอนาคต โดยมุงสรางสรรคคุณค าของฐานทรัพยากรที่
เชื่อมโยงวิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถิ่นกับองคความรูและนวัตกรรมใหม ซึ่งจะทําใหทุกฝายตระหนักถึง
คุ ณคา ของฐานทรั พ ยากรที่ ตอ งหวงแหนรัก ษาไวตลอดไป ตัวอยา งของการพัฒ นาบนฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวของ เชน อุตสาหกรรมและบริการดาน
สุขภาพ การใชสมุนไพรเพื่อผลิตยาและเครื่องสําอาง เกษตรอินทรีย เกษตรยั่งยืน วนเกษตร การ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ประมงพื้นบาน การปลูกไมดอกไมประดับ ประมงพื้นบาน/ชายฝง การผลิตของ
ชุมชนจากภูมิปญญาและพืชพรรณทองถิ่น เปนตน
อยางไรก็ตาม การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพภายใตระบบโครงสราง
เศรษฐกิจและกระบวนทรรศนการพัฒนาแบบเดิม ที่มุงประโยชนทางเศรษฐกิจและกําไรสูงสุด เอื้อ
ประโยชนตอทุนขนาดใหญ ที่มีอํานาจในการจัดการปจจัยการผลิต เทคโนโลยี ทุน และการตลาด
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กลับจะยิ่ งเป นการทําลายฐานทรัพยากร และทํ าใหความเขมแข็งของชุ มชนแตกสลายลง จึงตอง
กําหนดแนวทางการพัฒนาอยางรอบคอบ โดยมุงเปาหมายการพัฒนาเพื่อเสริมสรางทุนทางสังคม
และการรักษาฐานทรัพยากรเปนสําคัญ
ด ว ยเหตุ นี้ หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งควรเป น แนวทางสํ า คั ญ ในการพั ฒ นา
เศรษฐกิจฐานความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีการดําเนินการอยางเปนขั้นตอน เริ่มตนจากการ
สรางองคความรูและภูมิคุมกัน เมื่อมีความเขมแข็งพึ่งตนองไดแลวอยางมั่นคง จึงขยายโอกาสสราง
เครื อ ข า ย ยกระดั บ ภู มิ ป ญ ญาและการผลิ ต ในระดั บ ท อ งถิ่ น จนสามารถเชื่ อ มโยงกั บ เศรษฐกิ จ
ระดับประเทศและการสงออกไดตามศักยภาพ
การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพอาจเริ่มตนหรือมีเปาหมายที่ตางกัน
บางชุมชนอาจมีเปาหมายเพื่อการพึ่งตนเองจากทรัพยากรทองถิ่นโดยไมตองยกระดับไปสูอุตสาหกรรม
ชุมชน บางชุมชนอาจตองการเพียงความรวมมือระหวางเครือขายเพื่อเสริมสรางความมั่นคงแกชุมชน
ในขณะที่บางชุมชนอาจจะดําเนินการไปถึงการคาระหวางประเทศ ทั้งนี้ ประเด็นที่สําคัญคือควรตอง
ยึดหลักความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน ดวยความรอบรู และอยูบนพื้นฐานคุณธรรมตามหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนําไปสูความอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน โดยมีแนวทางดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้

5.1.1 จัดการองคความรูและสรางภูมิคุมกัน
แมวาประเทศไทยจะมีทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ
และมีการสะสม องคความรูที่เกิดจากการดํารงชีวิตและการใชประโยชนฐานทรัพยากรของชุมชนมา
แตเดิม แตภูมิปญญาทองถิ่นยังไมมีการเชื่อมตอกับองคความรูสมัยใหม ทําใหฐานความรูของประเทศ
โดยภาพรวมยังไมเขมแข็ง และขณะนี้มีทั้งโอกาสและภัยคุกคามจากเทคโนโลยีสมัยใหม ดังนั้นการ
พัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพควรเริ่มตนจากการสรางองคความรูและภูมิคุมกันกอนเปน
ลําดับแรก โดยเฉพาะการสรางฐานขอมูลการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพโดยภูมิปญญา
ทองถิ่น ซึ่งจะใชเปนกลไกการบริหารจัดการ ปกปองพันธุกรรมและสิทธิชุมชน
แนวทางดําเนินงาน
1) พัฒนาระบบฐานขอมูล วางระบบการจัดการฐานขอมูลและสรางศูนย
ขอมูลระดับชาติดานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งจัดทําระบบขอมูลทองถิ่นที่ให
ชุมชนมีสวนรวม โดยภาครัฐและภาคีการพัฒนา ชวยพัฒนาระบบการจัดเก็บและบันทึกขอมูลฐาน
บั ญ ชี ท รั พ ยากรและภู มิ ป ญ ญาของชุ ม ชน จั ด ทํ า ระบบฐานข อ มู ล งานวิ จั ย ที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงใช
ประโยชนรวมกันได โดยใหมีระบบการบริหารจัดการที่สามารถคุมครองการนําขอมูลไปใชประโยชน
เพื่อการคาโดยไมเปนธรรม
2) สรางองคความรูและบุคลากร สรางระบบการเรียนรูและจิตสํานึกของ
ชุมชนใหตระหนักถึงคุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปญญาทองถิ่น สรางองคความรู
และบุคลากร จัดทําหลักสูตรดานความหลากหลายทางชีวภาพทั้งการฟนฟู อนุรักษ และใชประโยชน
โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพโดยวิถีธรรมชาติ การแพทยแผนไทย และเกษตรธรรมชาติ ถายทอดภู มิ
ปญญาใหสืบทอดอยางเปนระบบ ใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับภูมิปญญาทองถิ่น จัดตั้ง
โรงพยาบาลแพทยแผนไทยทุกภูมิภาค รวมทั้งระดมใหความรูเรื่องสิทธิบัตร สรางความตื่นตัว ความ
หวงแหนภูมิปญญาไทย และเผยแพรความรูแกสาธารณชน
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สงเสริมการวิจัยพัฒนา ที่ผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่นกับองคความรู
ใหม สนับสนุนวิธีการวิจัยและพัฒนารวมระหวางนักวิชาการและชุมชนใหความสําคัญกับงานวิจัยที่
สอดคลองกับความตองการของภาคเศรษฐกิจทองถิ่นหรือการวิจัยเพื่อทดแทนการนําเขา เชน พัฒนา
บริ การดานสุ ข ภาพสมุ นไพร สร างผลิ ต ภาพเกษตรปลอดสารพิษ การปรับปรุงพันธุและพัฒนา
เมล็ดพันธุ รวมทั้งวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับองคความรูภูมิปญญา สรางสรรคคุณคาของผลิตภัณฑ
และสรางนวัตกรรมที่เปนสินคาทองถิ่น
4) คุมครองทรั พยากรความหลากหลายทางชีวภาพจากการคุ กคาม
ภายนอก โดยเฉพาะจากพันธกรณีระหวางประเทศ และขอตกลงการเปดเขตการคาเสรี มีมาตรการ
เชิงรุกเพื่อปองกันการจดสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิต ที่อาจทําใหการเขาถึงเพื่อใชประโยชนฐานทรัพยากรของ
ชุ มชนมี ป ญหาในอนาคต สร างกระบวนการกํ าหนดนโยบายสาธารณะที่ เ ป ดกว าง เพื่ อพิ จารณา
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับกลุมตางๆ อยางรอบคอบ โดยสรางกลไกภายในทั้งดานกฎหมายและการ
บริหารจัดการที่เขมแข็งโปรงใส กอนการรับรองพันธกรณีระหวางประเทศ รวมทั้งสรางเครือขายความ
รวมมือระดับภูมิภาค และกําหนดจุดยืนรวมกันในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
5) สรางระบบการคุมครองสิทธิชุมชนและการแบงปนผลประโยชนที่
เปนธรรม ทั้งในแงของกฎหมาย มาตรการ การจัดตั้งองคกรโดยการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ
เพื่อใหมีกลไกปกปองพันธุกรรมและสิทธิภูมิปญญาทองถิ่น โดยการเฝาระวัง กํากับดูแล กําหนด
เงื่อนไขการเขาถึงทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งเพื่อการศึกษาและการใชประโยชน
รวมทั้งสรางกลไกการตอบแทนผลประโยชนแกชุมชนที่เปนเจาของพันธุกรรมและภูมิปญญา เมื่อมี
การนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย
6) อนุ รั ก ษ ฟ น ฟู ค วามหลากหลายของพั น ธุ ก รรมท อ งถิ่ น เพื่ อ รั ก ษา
ความหลากหลายของสายพันธุที่เชื่อมโยงกับระบบนิเวศ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน โดยเฉพาะ
การคุมครองสัตวที่ใกลสูญพันธุ การอนุรักษพันธุขาวพื้นเมือง และพืชพรรณซึ่งเปนเอกลักษณของ
ทองถิ่นและประเทศ สรางธนาคารทรัพยากรพันธุกรรมของทรัพยากรชีวภาพทั้งระดับทองถิ่นและ
ระดับประเทศ พัฒนากลไกมาตรการในการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ และการปองกันชนิด
พันธุตางถิ่นที่รุกราน
3)

5.1.2 สงเสริมการใชความหลากหลายทางชีวภาพในการสรางความมั่นคง
ของภาคเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชน
ปจจัยความสําเร็จของการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ คือ
บทบาทของชุมชน ที่เริ่มจากการพึ่งตนเองจนเกิดความเขมแข็งแลว จึงขยายโอกาสไปสูการผลิตเพื่อ
การคา โดยชุมชนที่มีภูมิปญญาทองถิ่นอาศัยอยูรายรอบฐานทรัพยากร จะสามารถนําทรัพยากรมาใช
เพื่อการพึ่งตนเองในการดํารงชีพ สรางความมั่นคงทางอาหารและสุขภาพ เมื่อชุมชนเขมแข็งสามารถ
พึ่งตนเองได ควรสนับสนุนใหมีการเชื่อมโยงเป นเครือขาย เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนทรัพยากร
องคความรู และสรางตลาดทองถิ่น เพื่อใหเกิดการพัฒนาภูมิปญญาจนสามารถเริ่มสรางนวัตกรรม
สรางมูลคาเพิ่มของสินคา โดยความรวมมือจากเครือขายตางๆ และมีการแบงปนผลประโยชนอยาง
เหมาะสม
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แนวทางดําเนินงาน
1) สงเสริมการใชความหลากหลายทางชีวภาพ ในการสรางความมั่นคง
ดานอาหารและสุขภาพ ที่นําไปสูการพึ่งตนเองอยางยั่งยืน ฟนฟูวิถีชีวิตและสงเสริมรูปแบบการ
ผลิ ต ของชุ ม ชนที่ พึ่ ง ตนเองด า นอาหารและสุ ข ภาพด ว ยทรั พ ยากรท อ งถิ่ น โดยการสร า งความ
หลากหลายใหเกิดขึ้นในชุมชน และใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพที่สรางขึ้น ควร
เผยแพรรูปธรรมตัวอยางที่ประสบความสําเร็จ และประสานใหเกิดการเรียนรูและความรวมมือกับ
ชุมชนที่เขมแข็ง เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
2) สนับสนุนภาคการผลิตและบริการที่ชุมชนมีศักยภาพในการจัดการ
โดยพัฒนาศักยภาพของชุมชนใหมีอํานาจในการจัดการผลิต การตลาด และการสรางมูลคาเพิ่มจากฐาน
ทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่น เชน บริการสุขภาพ เกษตรอินทรีย สมุนไพร ผลิตภัณฑธรรมชาติ
อาหารสุขภาพ การทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยการวิเคราะหทิศทางและโอกาสทางการตลาด จัดทําแผนที่
นําทางของการพัฒนาและแนวทางสงเสริมในภาพรวม โดยเริ่มตนจากการสรางพื้นฐานเศรษฐกิจให
เขมแข็งขึ้นมาเปนลําดับ สงเสริมการรวมตัว เชื่อมโยงขยายเครือขาย เพื่อสรางฐานการผลิตและ
การตลาดที่เขมแข็ง
3) พัฒนาบมเพาะวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็ง โดยการฝกอบรมพัฒนา
ทักษะดานการผลิต การจัดการ และการตลาด โดยสรางตัวอยางที่ไดมาตรฐานเพื่อการเรียนรู สงเสริม
SME ใหมีระบบการจัดการที่ดี มีการรวมกลุมเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจการ สนับสนุนการวิจัยตลาด
ของสินคาและบริการที่เชื่อมโยงกับความหลากหลายทางชีวภาพ เชน นวดไทย สปา อาหาร เกษตร
ปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑธรรมชาติ เพื่อรักษาขีดความสามารถ และพัฒนาใหกาวหนา ควรสราง
บุคลากรและแรงงานใหเพียงพอ สอดคลองกับทิศทางการขยายตัวและสนองตลาดที่กวางขวางขึ้น
5.1.3 พัฒนาขีดความสามารถและสรางนวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพที่
เปนเอกลักษณของประเทศ
การยกระดับการผลิตเพื่อการแขงขัน ควรดําเนินการเมื่อชุมชนมีความเขมแข็ง
มีความพรอมในดานพื้นฐานองคความรูที่เปนระบบ และสามารถดูแลปกปองฐานทรัพยากรไดอยาง
เขมแข็งแลว ซึ่งจะตองคํานึงถึงศักยภาพและความพรอมอยางรอบคอบ เพื่อเริ่มสรางนวัตกรรมจาก
ภูมิปญญาทองถิ่นที่ยกระดับใหสูงขึ้น โดยพิจารณาจากกระแสการเติบโตและความตองการในตลาด
ควรวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนจุดแข็งของประเทศอยางตอเนื่อง สวนการพัฒนาสินคาที่ตองใช
องคความรู เทคโนโลยี และการลงทุนระดับสูง อาจตองพึ่งพาตางประเทศมากเกินไป โดยเฉพาะเทคโนโลยี
ชีวภาพ การผลิตสารสกัด อุตสาหกรรมยา ควรดําเนินการเมื่อประเทศมีการสะสมทุน และมีองค
ความรูของตนเองอยางเพียงพอแลวจึงยกระดับสูการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการคาในขั้นตอไป
แนวทางดําเนินงาน
1) สร า งนวั ต กรรมจากทรั พ ยากรชี ว ภาพที่ มี ก ารสะสมองค ค วามรู
อยางเพียงพอ พัฒนาจากฐานความตองการตอบสนองตลาดที่กําลังขยายตัว เชน นวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพเกษตรอินทรีย อาหารสุขภาพ สมุนไพร ควรกําหนดจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่องอุตสาหกรรมยา
และอุตสาหกรรมอาหาร ที่เนนความเปนผลิตภัณฑธรรมชาติที่ไดมาตรฐาน มีคุณภาพสูง มีเปาหมาย
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สนับสนุนความตองการภายในประเทศ ลดการพึ่งพาภายนอก กําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนา
นวัตกรรม โดยใชระดั บเทคโนโลยีที่เหมาะสมเชื่อมโยงกับศักยภาพภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสราง
นวัตกรรมที่เปนเอกลักษณของประเทศจากฐานความเขมแข็งภายใน
2) ยกระดั บ มาตรฐานความปลอดภั ย ของอาหาร สมุ น ไพร และ
ผลิ ต ภั ณ ฑธ รรมชาติ ให ส อดคลอ งกับ การสรา งสัง คมแหงสุ ข ภาพ สรา งความมั่น ใจใหผูบ ริ โ ภค
พัฒนากระบวนการผลิตใหเปนไปตามมาตรฐาน ตองมีระบบใหการรับรองโดยความรวมมือของหลาย
หนวยงาน เชน GAP GMP อย. สมอ. การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย รวมทั้งตองมี
Clinical Study เกี่ยวกับสมุนไพร และแพทยแผนไทยดวย
3) สงเสริมการรวมกลุมและการสรางเครือขาย พัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ผูประกอบการรายยอย และภาคธุรกิจในกลุมการผลิต การคา และบริการ ที่สามารถสรางเอกลักษณ
เฉพาะถิ่นไดเชื่อมโยงเครือขายวิสาหกิจชุมชนและขยายสูระดับประเทศ
4) สรางคานิยมและสงเสริมภาพลักษณที่เปนจุดแข็งของประเทศ โดย
ใชเรื่องสุขภาพเปนจุดเริ่มตนในการสรางกระแส เชน สังคมแหงสุขภาพ วิถีธรรมชาติ อาหารปลอดภัย
ครัวของโลก เพื่อเชื่อมโยงกับฐานเศรษฐกิจ ทรัพยากร ภูมิปญญาและวัฒนธรรมของสังคมไทย โดย
สงเสริมคนรุนใหมใหสนใจภูมิปญญาไทยใหมากขึ้น เผยแพรขอมูลความรูใหเกิดขึ้นทุกระดับของ
สังคม เพื่อสรางแรงขับดันดานอุปสงค (Demand Driven) ที่กอใหเกิดการขยายจากระดับประเทศ
ไปสูการแขงขันในตลาดโลก

5.2 การสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี
ฐานทรัพยากรของประเทศมีปจจัยคุกคามจากการแสวงประโยชน และการพัฒนาที่
ไมส มดุล เน น การเจริ ญ เติบ โตทางเศรษฐกิ จเป น หลั ก การสร า งความมั่ น คงและการปกปอ งฐาน
ทรัพยากรอยางยั่งยืน ไมสามารถอาศัยกลไกการบริหารจัดการของภาครัฐเพียงสวนเดียว จําเปนตอง
กระจายอํานาจการจัดการ โดยทําใหชุมชน ทองถิ่น และสังคมสวนรวมตระหนักถึงคุณคาของฐาน
ทรัพยากร ที่สามารถสรางความมั่นคงในการดํารงชีวิต การมีสุขภาพอนามัยที่ดี รวมถึงเปนปจจัย
สําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับตางๆ การปกปองฐานทรัพยากรจึงเปนประโยชนรวมกันของทุก
คนในสังคม ซึ่งจะทําใหทุกภาคสวนรวมกันดูแลสรางความมั่นคงใหกับฐานทรัพยากรของประเทศ
ตลอดไป

มีสวนรวม

5.2.1 การจัดการฐานทรัพยากรโดยสงเสริมสิทธิชุมชนและกระบวนการ

การตระหนักวาฐานทรัพยากรเปนทรัพยสินรวมของสังคม ทุกคนมีสวนไดรับ
ประโยชนและมีสวนในการรับผิดชอบโดยเทาเทียมกัน จะทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนบทบาทการบริหาร
จัดการใหเกิ ดลั กษณะกระจายอํานาจ และสงเสริมกระบวนการมีสวนรว ม โดยมีองคความรู การ
เสริมสรางศักยภาพ และจิตสํานึก เปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยในการตัดสินใจ เพื่อรักษาสมดุลระหวาง
การอนุรักษและการใชประโยชน ระหวางผลประโยชนระยะสั้นกับผลประโยชนระยะยาว และระหวาง
ผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ นอกจากนั้น ยังจําเปนตองสรางเครือขายทางสังคมที่เปนความรวมมือกัน
ระหว า งภาครั ฐ องค ก รพั ฒ นาเอกชน ภาคเอกชน ชุ ม ชน ท อ งถิ่ น และนั ก วิ ช าการ เพื่ อ ให เ กิ ด
พลังขับเคลื่อนทางสังคมอยางแทจริง
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แนวทางดําเนินงาน
1) สงเสริมสิทธิชุมชนในการเขาถึงและจัดการทรัพยากร โดยกระจาย
อํานาจการจัดการทรัพยากรใหชุมชนทองถิ่นที่มีศักยภาพ สนับสนุนกระบวนการมีสวนรวม การสราง
ความเขมแข็งและเครือขายชุมชน เชื่อมโยงการจัดการทรัพยากรกับการผลิตของชุมชน สนับสนุน
การกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน การจัดตั้งปาชุมชน การจัดการประมง ทะเล และทรัพยากรชายฝง
การจัดการลุมน้ํา การฟนฟูระบบนิเวศ สรางความหลากหลายทางชีวภาพ ขยายพันธุพืชประจําถิ่น
สมุนไพร พืชอาหาร พืชพรรณที่หายากและมีมูลคาทางเศรษฐกิจ เพื่อสรางความมั่นคงดานอาหาร
และการดํารงชีวิต ซึ่งจะทําใหชุมชนที่อยูรายรอบระบบนิเวศและฐานทรัพยากร เปนฐานเครือขาย
ทางสังคมที่เขมแข็งในการฟนฟูรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
2) ทบทวนนโยบายและโครงสรางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของรัฐ และ
การแปลงสิ น ทรั พ ย ข องรั ฐ ให เ ป น ของบุ ค คล และการจั ด การทรั พ ยากรระหว า งประเทศ
ซึ่งเกี่ ยวของกับนโยบายการให สัมปทาน การแปลงสินทรัพยเ ปนทุน การบุก เบิ กที่ดินทํากิน และ
ครอบครองทําประโยชน เพื่อใหสิทธิดังกลาวไมกีดกันการเขาถึงทรัพยากร ไมละเมิดสิทธิ์ของผูอื่น
และให ค รอบคลุ ม ถึ ง การรั บ รองสิ ท ธิ ชุ ม ชนท อ งถิ่ น ดั้ ง เดิ ม ซึ่ ง มี ค วามเข ม แข็ ง ทางวั ฒ นธรรมและ
ภูมิปญญาในการดูแลรักษาทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําใหเกิดระบบการจัดการรวมกัน
ระหวางรัฐ ชุมชน และคนในสังคมอยางเปนธรรม รวมทั้งการเตรียมการเพื่อรองรับประเด็นเกี่ยวกับ
สิทธิของรัฐในการจัดการทรัพยากรระหวางประเทศ เชน แมน้ําที่เปนพรมแดนระหวางประเทศ และ
นานน้ําในทะเล เปนตน
3) กําหนดแนวทางการพัฒนาใหสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ ให
ความสําคัญกับการกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดิน และการจัดการเชิงพื้นที่ โดยคํานึงถึงสภาพทาง
ภูมิศาสตรและขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ กําหนดมาตรการและประเภทกิจกรรมที่
จะดําเนินการในพื้นที่ที่มีความเปราะบางเชิงนิเวศ
4) สงเสริมภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อใชในการอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากร โดยการศึกษาวิจัย คนหาองคความรู ภูมิปญญาและวัฒนธรรมของชุมชน ตามลักษณะ
ของระบบภูมินิเวศน ในการดูแลฟนฟูฐานทรัพยากร ดิน ลุมน้ํา ปาไม ปาชายเลน สงเสริมบทบาทของ
ผูนําทองถิ่น ปราชญชาวบาน และการสรางเครือขายทางสังคม
5) สรางองคความรูและฐานขอมูลระบบนิเวศและชีวมณฑล ติดตาม
การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศที่สําคัญ เชน ปาตนน้ําลําธาร ลุมน้ํา ระบบนิเวศชายฝง แหลงกําเนิด
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสนับสนุนการวิจัยรวมระหวางภาควิชาการกับชุมชนทองถิ่น จัด
ทําระบบฐานขอมูลที่ถูกตองเปนเอกภาพ โดยกระบวนการมีสวนรวม เผยแพรตอชุมชนและภาคี
ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางฐานองคความรูและใชเปนเครื่องมือในการจัดการทรัพยากร
5.2.2 ปกปองฐานทรัพยากรเพื่อรักษาความสมดุลยั่งยืนของระบบนิเวศ
วิถีการดํารงชีวิตที่เปนปกติสุขของสังคมชุมชน รวมถึงการเติบโตเขมแข็ง
ของภาคการผลิ ต ทั้ ง ภาคเกษตร อุ ต สาหกรรม ท อ งเที่ ย วและบริ ก าร ล ว นมี ป จ จั ย อิ ง อาศั ย ฐาน
ทรัพยากร และความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ การสูญเสียระบบนิเวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพเปนความเสียหายที่ไมสามารถฟนคืนกลับได และสงผลกระทบอยางกวางขวางทั้งในระยะ
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สั้ น และระยะยาวต อ การรั ก ษาความสมดุ ล ของฐานทรั พ ยากรและความยั่ ง ยื น ของฐานการผลิ ต
จําเปนตองสร างองค ความรู จิต สํานึก และพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิท ธิภาพ เพื่อ
ปกปองฐานทรัพยากรและรักษาสมดุลของระบบนิเวศไวใหยั่งยืน
แนวทางดําเนินงาน
1) ปฏิ รู ป ระบบการจํ า แนกประเภทพื้ น ที่ คุ ม ครอง ให ส อดคล อ งกั บ
ขอเท็จจริง และสภาพชีวมณฑล (Biosphere reserve) กําหนดพื้นที่คุมครองที่เปราะบาง มี
ความสําคัญในเชิงนิเวศ เปนแหลงกําเนิดความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อหยุดยั้งการทําลายและใช
ประโยชนพื้นที่จากการพัฒนาโดยเฉพาะพื้นที่ที่ไมสามารถสรางทดแทนได เชน ปาชายเลน พื้นที่
ชุมน้ํา และปาตนน้ําลําธาร โดยกระบวนการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของและชุมชนในพื้นที่
2) จัดระบบการฟนฟูฐานทรัพยากรและระบบนิเวศที่สําคัญ เพิ่มพื้นที่
ซึ่งมีความสําคัญเชิงนิเวศเปนแหลงความหลากหลายทางชีวภาพ หรือกําหนดเขตอนุรักษฟนฟูทชี่ ะลอ
การใชทรัพยากร เพื่อปลอยใหธรรมชาติเกิดการฟนตัว เพิ่มพื้นที่สวนรุกขชาติ สวนพฤกษศาสตร
เชื่อมโยงงานคุมครองเขตพื้นที่อนุรักษ ทั้งอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา หนวยพิทักษ
ปาชายเลน กับงานคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสนับสนุนการสรางองคความรู กําลังคน
และงบประมาณ เพื่อเสริมสรางศักยภาพและบทบาทการดําเนินงานรวมกันระหวางหนวยงานของรัฐ
กับชุมชนทองถิ่น
5.2.3 การปรับแบบแผนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคเพื่อลดผลกระทบ
ตอฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตลอดเวลาที่ผานมา โครงสรางการผลิตและบริการของไทยใชทรัพยากรเปน
ฐานหลัก (Resources-Based Production and Services) อยางสิ้นเปลือง ไมคุมคา และเมื่อยิ่งผนวก
กับความตองการของตลาดจากภายนอกประเทศ กระแสการบริโภคแบบวัตถุนิยมที่ชอบความหรูหรา
ฟุมเฟอย ซึ่งถูกโหมกระพือโดยสื่อในรูปแบบตางๆ ยิ่งทําใหคนเกิดความตองการบริโภคในสินคาที่ไม
มีความจําเปน ฟุมเฟอยขึ้น ยิ่งทําใหทรัพยากรฯ ลดลงอยางรวดเร็ว จนไมสามารถเกิดหรือสรางขึ้นมา
ใหมไดทันกับความตองการใชได ทั้งยังปลอยของเสียที่เหลือจากการใชดังกลาว ใหเปนภาระในการ
บําบัดและกําจัด ซึ่งบางประเภทก็เปนสารอันตราย สงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต
ของสาธารณชนอีกดวย ดังนั้น เพื่อใหทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกลับมาเปนฐานในการ
พัฒนาที่ยั่งยืนไดอีกครั้งหนึ่ง จึงควรสงเสริมใหมีการปรับเปลี่ยนแบบแผนการผลิตและการบริโภค
ทั้งในภาคอุตสาหกรรม เกษตร และบริการ ใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดวยกระบวนการผลิตและ
บริการที่สะอาด (Cleaner Production – CP) รวมทั้งจําเปนตองเรงปลูกจิตสํานึกและสรางคานิยมใหม
เรื่องการบริโภคอยางพอเพียงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสาธารณชน
ใหมุงสูค วามยั่งยืนมากขึ้น สร างอุ ปสงคในสินคาและบริการที่เ ป นมิตรกั บ สิ่งแวดลอมอยางเพียง
พอที่จะจูงใจใหผูประกอบการปรับเปลี่ยนวิธีการมาผลิตสินคาและบริการประเภทนี้มากขึ้น พรอมทั้ง
สรางความรูและความเขาใจใหสาธารณชนเห็นประโยชนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ดวย
กลยุทธและแนวทางการพัฒนา ดังนี้
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แนวทางดําเนินงาน
1) สงเสริมการผลิตที่สะอาด ในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ขนาดกลาง ขนาดเล็กที่กอมลพิษ และสนับสนุนการวิจัยเทคโนโลยีสะอาด และพลังงานทดแทน รวมทั้ง
ขยายผลประสบการณเรียนรูดานการผลิตที่สะอาด จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ พัฒนาบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสะอาด โดยเฉพาะสําหรับ SMEs ในกลุมวิสาหกิจ และคูคาธุรกิจ (Greening Supply
Chain) ควบคูไปกับการใช มาตรการทางการเงินสนับสนุนผูประกอบการที่ใชกระบวนการผลิตที่สะอาด
โดยผลักดันใหสถาบันการเงินมีนโยบายใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูประกอบการที่ใชกระบวนการ
ผลิตที่สะอาด เชน ออกมาตรการจูงใจใหธนาคารใชหลักการ CP เปนสวนหนึ่งของเกณฑการพิจารณา
การใหกู รวมทั้งการใหกูจากกองทุนสิ่งแวดลอมในอัตราดอกเบี้ยต่ํา เปนตน ตลอดจนสงเสริมให
พิจารณานําคาใชจายในการจัดการสิ่งแวดลอมคิดรวมเขาไวในตนทุนการผลิตสินคาและบริการดวย
2) ส ง เสริ ม การทํ า เกษตรอิ น ทรี ย แ ละเกษตรยั่ ง ยื น เพื่ อ ลดการใช
สารเคมีในภาคเกษตร โดยสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่นและประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดใน
ภาคเกษตร สงเสริมการทําเกษตรโดยใชปุยชีวภาพ พัฒนาถายทอดเทคนิคและความรูดานเกษตร
ยั่งยืน มีการประกันความเสียหายผลผลิตจากการปรับเปลี่ยนการทําเกษตรกระแสหลักมาทําเกษตร
ยั่งยืน พรอมทั้งสรางเครือขายดานการตลาดรองรับสินคาเกษตรอินทรีย ตลอดจนสงเสริมใหมีการนํา
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใชประโยชน
3) สงเสริมการใชสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยให
ภาครั ฐ เป น ผู นํ า เช น ปรั บ วิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ า งของภาครั ฐ ให เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม (Green
Government Procurement) รวมทั้งกําหนดและใหรางวัลกับหนวยงานที่เปนองคกรสีเขียวของภาครัฐ
(Green Government Office) เปนตน ตลอดจนสงเสริมการจัดซื้อที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในองคกร
ภาคเอกชนผานหวงโซอุปทานสีเขียวหรือการจัดการสิ่งแวดลอมผานคูคาทางธุรกิจ (Greening the
Supply Chain)
4) รณรงคสรางคานิยม และเผยแพรความรู รวมทั้งใหการศึกษาแก
ประชาชนเรื่องการบริโภคที่ยั่งยืน รวมทั้งประชาสัมพันธเผยแพร และถายทอดความรูเกี่ยวกับ
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม และผลกระทบทางสุขภาพของสินคาและบริการตางๆ จากกระบวนการ
ผลิตที่ไมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมแกสาธารณชน
5) สงเสริมการประยุกตใชกลไกทางเศรษฐศาสตรเพื่อใหเกิดการผลิต
และการบริโภคที่ยั่งยืน รวมทั้งปรับโครงสรางภาษีเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อนําคาความ
เสียหายตอสิ่งแวดลอมมาคิดเปนตนทุนของผูกอมลพิษ เพื่อใหผูกอมลพิษตระหนักถึงตนทุนที่แทจริง
ของการกอมลพิษ การกําหนดราคาของสิ่งแวดลอมไวัในตนทุนของผูผลิตและในตนทุนของสินคาและ
บริการเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการจูงใจใหเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและบริโภค โดยใหมีการ
พิจารณาเก็บภาษีสิ่งแวดลอม เชน ภาษีบรรจุภัณฑ การเก็บอัตราภาษีที่แตกตางสําหรับสินคาที่นํา
กลับมาใชใหมไดและสินคาที่เปนของเสียอันตราย รวมทั้งการเก็บคาธรรมเนียมการปลอยมลพิษกับ
โรงงานที่กอมลพิษสูง การมัดจําและคืนซาก (Deposit-Refund) การเก็บภาษี หรือคาธรรมเนียมการ
ใชประโยชน จากทรัพยากรอันเปนทรัพยสินรวมของสังคม และกําจัดและบําบัดของเสีย ใหเกิดความ
เปนธรรม เปนตน
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6) สรางจริยธรรมดานสิ่งแวดลอมใหแกผูประกอบการใหเกิดสํานึกและ
มีความรับผิดชอบตอสังคม โดยอาจมีการใหสิ่งจูงใจทางสังคม (Social Incentive) เชน การประกาศ
เกียรติคุณ เปนตน สรางความเขาใจใหผูประกอบการตระหนักวา นอกจากผูประกอบการที่กอมลพิษ
จะตองเปนผูรับผิดชอบตอผลกระทบที่เกิดขึ้นแลว ภาพพจนของสถานประกอบการและผลิตภัณฑที่
ผลิตออกจําหนายยังจะตองเสียหาย และไดรับการตอตานจากผูบริโภคอีกดวย
7) สงเสริมการรวมกลุมและสรางเครือขายทั้งผูผลิตและผูบริโภคสินคา
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสินคาปลอดสารพิษ เชน ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมดานการ
คุมครองผูบริโภค เปนตน เพื่อเปนชองทางที่ชวยใหผูซื้อและผูขายสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได
แลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน และเอื้อตอการไดรับขอมูลขาวสารและการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
ซึ่งเปนการขยายตลาดของผูผลิตสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น
5.2.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรม
ที่จะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่ผานมา สวนใหญเปนการแกไขปญหาแบบ
แยกสวนและแกที่ปลายเหตุ จึงขาดประสิทธิภาพ การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอมเมืองยังไมสามารถ
ดําเนินการไดดี ทั้งปญหาขยะ น้ําเสีย และฝุนละออง สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
เขตเมือง ซึ่งเปนเขตที่มีประชากรอาศัยอยูมากและหนาแนน มีการบริโภคและปลอยของเสียที่เหลือ
จากการบริโภคมากตามไปดวย จนกระทั่งในหลายพื้นที่ปริมาณของเสียดังกลาวเพิ่มขึ้นจนเกินขีด
ความสามารถในการรองรับหรือบําบัดของธรรมชาติ หรือที่ยิ่งไปกวานั้นก็คือเกินขีดความสามารถใน
การบําบัดและกําจัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนผูรับผิดชอบโดยตรง ดังนั้น ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ที่จะชวยใหเกิดการประหยัดคาใชจายไดดีที่สุดก็คือ การปองกันมิให
เกิดหรือควบคุมมลพิษตั้งแตแหลงกําเนิด ซึ่งจะทําใหมีมลพิษออกมานอยที่สุด โดยเริ่มตั้งแตการ
กําหนดนโยบายการพัฒนา ทั้งในระดับภาพรวม พื้นที่ และรายสาขา การควบคุมอุตสาหกรรมหรือ
กิจกรรมที่กอมลพิษสูง การจัดเขตการใชพื้นที่เพื่อใหควบคุมมลพิษไดงาย การจัดการสิ่งแวดลอม
เมืองโดยการกําหนดทิศทางและจัดระเบียบเมือง ลดปริมาณของเสียทางดานอุปสงคจนถึงการบริหาร
จัดการที่ปลายเหตุ คือบําบัดและกําจัดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยกลยุทธและแนวทางตางๆ ดังนี้
แนวทางดําเนินงาน
1) ผลั ก ดั น ระบบประเมิ น สิ่ ง แวดล อ มเชิ ง ยุ ท ธศาสตร (Strategic
Environmental Assessment - SEA) ในระดับพื้นที่และระดับสาขา ตั้งแตขั้นการกําหนดนโยบาย
เพื่อมิใหเกิดการใชทรัพยากรอยางไมคุมคา ทําลายแหลงทรัพยากร รวมทั้งใชประโยชนและปลอย
ของเสียจนเกินขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่และความสามารถในการบริหารจัดการ
2) ปรับแนวทางและมาตรการสงเสริมการลงทุนใหคํานึงถึงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น เพื่อมิใหอุตสาหกรรมที่กอมลพิษสูง หลีกเลี่ยงกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอม
จากประเทศที่มีกฎระเบียบที่เขมงวดกวาเขามาสรางมลพิษสะสมในประเทศไทย
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3) กําหนดเขตการใชที่ดิน (Zoning)
โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตนน้ํา
รวมทั้ งกํ า หนดประเภทและเขตอุ ต สาหกรรมที่ ก อ มลพิ ษ สู ง เพื่ อ ให ส ามารถควบคุ ม มลพิ ษ ได มี
ประสิทธิภาพดีขึ้น โดยกําหนดใหตองจัดทําแนวเขตกันชน ระหวางเขตอุตสาหกรรมกับเขตที่อยูอาศัย
ของชุมชน
4) กําหนดตัวชี้วัดผลกระทบตอสุขภาพจากนโยบายและโครงการพัฒนา
โดยจัดทําระบบประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment - SIA) และการประเมินผล
กระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment - HIA) ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment - EIA) รวมทั้งนําผลกระทบในมิติดานสุขภาพคิด
รวมในการคํานวณหาสัดสวนระหวางผลตอบแทนและตนทุน (Benefit/Cost Ratio) ของโครงการ
พัฒนา ทั้งภาครัฐและเอกชน ดวย
5) กําหนดทิศทางและจัดระเบียบการเติบโตของชุมชนทุกระดับ โดย
คํานึงถึงศักยภาพของธรรมชาติ ระบบวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม โครงสรางพื้นฐาน และการบริการ
สาธารณะ เพื่อลดผลกระทบทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม จากการขยายตัวของเมือง
6) ลดปริมาณขยะ (Reduce) และนํากลับมาใชประโยชนใหม (Reuse
and Recycle) ใหมากขึ้น โดยสรางแรงจูงใจเพื่อใหเกิดการลดและคัดแยกขยะ ณ แหลงกําเนิด เชน
ครัวเรือน เปนตน พัฒนาระบบรวบรวมและเก็บขนขยะที่คัดแยกแลว สนับสนุนการสรางธุรกิจชุมชน
และธุรกิจเอกชนจากการนําขยะกลับมาใชประโยชนใหม อันทําใหสามารถยกระดับรายไดใหครัวเรือน
หรือสรางเศรษฐกิจชุมชนที่สามารถนําผลตอบแทนที่ไดมาใชในการจัดสวัสดิการชุมชนได สราง
อุปสงคและตลาดผลิตภัณฑรีไซเคิล เพื่อใหเกิดธุรกิจจากผลิตภัณฑรีไซเคิล ที่ตอเนื่องและยั่งยืน
ตลอดจนสนั บ สนุ น การลงทุ น ในระบบและโครงสร า งพื้ น ฐานเพื่ อ สนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ การนํ า ของเสี ย
หมุนเวียนกลับมาใชใหม
7) เพิ่ ม ประสิท ธิ ภาพการจัดการขยะอั นตราย และขยะติด เชื้อ โดย
ปรับปรุงระบบรวบรวม ขนยาย กําจัด และมีมาตรการเฝาระวังที่มีประสิทธิภาพ
8) ควบคุมมลพิษจากภาคขนสง โดยการสนับสนุนการใชเครื่องยนตและ
พลังงานสะอาด ควบคูกับการแกไขปญหาจราจรติดขัดและสงเสริมการใชระบบขนสงมวลชนที่มี
ประสิทธิภาพ เชน การกําหนดใหรถโดยสารประจําทางที่ใหบริการในเขตเมือง ที่มีผูอยูอาศัยและ
การจราจรหนาแนน ตองใชเครื่องยนตที่ไดมาตรฐาน เชน Euro II และใชพลังงานที่สะอาด เชน NGV
เปนตน
9) ปรับปรุงและฟนฟูระบบน้ําเสียรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(อปท.) ที่ชํารุดและไมสามารถใหบริการได มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ขยายบริการใหครอบคลุม
พื้นที่ รวมทั้งติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับที่ และแบบกลุมอาคาร สําหรับพื้นที่ที่ไมสามารถ
กอสรางระบบบําบัดน้ําเสียรวมได
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6

บทบาทของภาคีการพัฒนา

ทุกคนในสังคมตางไดรับผลกระทบและเปนผูมีสวนไดสวนเสีย จากการเปลี่ยนแปลงของทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยกันทั้งสิ้น ดังนั้น เพื่อใหผลของการพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมสามารถตอบสนองวัตถุประสงครวมกัน ในการมุงสูการพัฒนาที่สมดุล จําเปนตอง
สรางกลไกการมีสวนรวม ตลอดกระบวนการพัฒนา ภายใตหลักธรรมาภิบาล โดยมีบทบาทที่แตกตาง
กันไป ดังนี้

6.1 ภาครัฐ ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น จะตองปรับบทบาทจาก
ผูควบคุมและสั่งการ มาเปนผูประสานงานและอํานวยความสะดวก เพื่อสรางความเขมแข็งของกลไก
การมีสวนรวม และจะมีบทบาทสําคัญในการเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจและภาคชุมชน สังคม เขาดวยกัน
ในสวนของการชวยสนับสนุนชุมชนนั้น ภาครัฐตองสนับสนุนในเรื่องสิทธิการดูแลทรัพยากร และการ
พัฒนาองคความรู รวมทั้งกําหนดกติกาสรางความยุติธรรมระหวางการใชประโยชนโดยภาคการผลิต
และชุมชน ในรูปของการปรับปรุงกฎ ระเบียบ กฎหมาย เครื่องมือดานการเงิน การคลัง และกระจาย
อํานาจการบริหารจัดการใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น โดยใชกลไกและการเขาถึงฐานขอมูลที่เปนจริงและ
ถูกตองเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการโดยกระบวนการมีสวนรวม

6.2 ภาคเอกชน ภาคธุรกิจเอกชนจะมีบทบาทในสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มจาก
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพดานนวัตกรรมและการตลาด ภาคเอกชน จะตองมีจริยธรรม
ทางดานสิ่งแวดลอม มีความรับผิดชอบตอผลกระทบดานมลพิษ และมีความยุติธรรมในการแบงปน
ผลประโยชน ระหวางเจาของภูมิปญญาทองถิ่นและเจาของเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหเกิด
ความยั่งยืนของการใชฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งสนับสนุนการเงินแกชุมชน
ในการใชภูมิปญญาดั้งเดิมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

6.3 ภาควิชาการ สถาบันการศึกษาจะมีสวนสําคัญในการวิจัยและพัฒนา ใหการศึกษา
เพื่อสรางองคความรู และยกระดับภูมิปญญาทองถิ่น ทําวิจัยรวมกับชุมชน ทําหนาที่ประสานเพื่อสราง
ความสมดุลระหวางภาคเศรษฐกิจและชุมชน

6.4 องคกรพัฒนาเอกชน จะมีบทบาทในการถายทอดองคความรูดังกลาวไปใหแก
ชุมชน และเปนพี่เลี้ยงที่ชวยสรางความเขมแข็งของชุมชนในการเขามีสวนรวมในการอนุรักษและ
บริหารจัดการฯ ซึ่งจะครอบคลุมถึงการใชประโยชนจากทุนทรัพยากรในทองถิ่นอยางรูคาและอนุรักษ
ตามขอบเขตแห ง สิ ท ธิ ก ารจั ด ทํ า แผนชุ ม ชนของตนเอง สร า งความตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของ
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพที่มีตอทองถิ่น รวมทั้งทําหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานของ
ภาครัฐ
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6.5 ภาคองคกรชุมชนและประชาชน

นั บเปนภาคีที่อยูใ กลชิดและไดรับ
ผลประโยชนหรือผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของทุนทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และสิ่งแวดลอมในทองถิ่นอันเปนฐานในการดํารงและรักษาคุณภาพชีวิตโดยตรง ดังนั้นจึง
ต อ งเข า ใจถึ ง ผลประโยชน ที่ ยั่ ง ยื น ของความหลากหลายทางชี ว ภาพ โดยมี ส ว นร ว มตลอด
กระบวนการพัฒนา สรางความเขมแข็งโดยการสรางประชาคมและเครือขายในระดับพื้นที่ การ
ถายทอดและยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการรวมกับความรูสมัยใหม และมีแผนการจัดการ
รวมกัน ภายใตการยอมรับในสิทธิการใชประโยชนและบริหารจัดการที่ยุติธรรม และมีความชัดเจนใน
ความเปนเจาของสิทธิหรือทรัพยสินของรัฐและคนไทยทุกคน

6.6 องคก รปกครองส ว นทอ งถิ่ น และภาคการเมือง สรางองคค วามรู เพิ่ ม
บทบาทการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมากขึ้น ตองสนับสนุนการกระจาย
ผลประโยชนที่เปนธรรม สนับสนุนการนําแผนพัฒนาฯ ไปใชในแนวทางที่โปรงใสอยางจริงจัง

6.7 สื่อมวลชน ควรผลิตสื่อที่สรางสรรค เพื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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