รายงานสรุปผลการสัมมนาระดมความคิดเห็นระดับภาค เรื่อง

แนวคิดและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
มกราคม 2549

ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10

สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็นระดับภาค
เรื่องทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10

1 ภาพรวมการระดมความคิดเห็นในการประชุมกลุมยอย
1.1

ผูเขารวมประชุมในกลุมยอย ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในแตละภูมิภาค

1.2

บรรยากาศโดยรวม ในทุกภาคมีบรรยากาศการประชุมดี มีการระดมความเห็น

1.3

รูปแบบวิธีการประชุม

อยูระหวาง 40 – 50 คน โดยภาคใต จังหวัดสุราษฎรธานี มีผูเขารวมมากที่สุด และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดขอนแกนมีผูเขารวมกลุมยอยนอยที่สุด ผูเขารวมประชุมมาจากหลายกลุม ไดแก ผูแทนหนวย
ราชการในพื้นที่และสวนกลาง สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ องคกรพัฒนาเอกชน
องคกรประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น นักวิชาการ และสื่อมวลชน โดยสัดสวนขององคกรพัฒนา
เอกชน องคกรประชาชน และนักวิชาการ ประมาณรอยละ 40 – 60 ของผูเขารวมประชุมในแตละภาค
โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคใตมสี ัดสวนองคกรพัฒนาเอกชนและองคกรประชาชนเขารวมถึงรอยละ 75
อยางสรางสรรค ผูเขารวมประชุมจากจังหวัดตาง ๆ ในแตละภาคมีความเห็นกันอยางทั่วถึงตอขอเสนอ
ของ สศช. รวมทั้งมีความเห็นเพิ่มเติม โดยยกกรณีที่เปนประสบการณในทองถิ่น และฝากความหวัง
ใหกับ สศช. ในการที่จะเปนหนวยงานกลางในการพัฒนาที่มีความเปนกลาง ยึดหลักวิชาการ นอกจากนี้
ผูเขารวมประชุมยังแสดงความกระตือรือรนในการมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ และของทองถิ่นของตนอีกดวย โดยในการประชุมกลุม
ยอยทุกภาคมีรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (นายสันติ บางออ)
เปนประธานการประชุม และเจาหนาที่ สศช. เปนฝายเลขานุการสรุปการประชุม
ในการประชุมกลุมยอย ประธานการประชุม คือ รอง
เลขาธิการฯ (นายสันติ บางออ) ไดเริ่มตนการประชุม โดยการสรางความเขาใจรวมกันกับผูเขารวม
ประชุมถึงวัตถุประสงคของการประชุม เพื่อระดมความเห็น คือใหที่ประชุมพิจารณาขอเสนอแนวทาง
การเสริมสรางทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่จะใหความสําคัญกับการเปนเศรษฐกิจบนฐาน
ความหลากหลายทางชีวภาพและบทบาทของภาคีตาง ๆ ในการเสริมสรางทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมอภิปรายในทุกประเด็นอยางกวางขวางและมีโอกาสอยาง
ทั่วถึง และมีการแจกแบบแสดงความเห็นเพิ่มเติมในกรณีที่ผูเขารวมประชุมไมตองการเสนอความเห็น
ในที่ประชุมหรือตองการเสนอความเห็นเพิ่มเติมจากที่ไดอภิปรายใหความเห็นในที่ประชุมไวแลว ฝาย
เลขานุการไดรวบรวมความเห็นจากการอภิปรายสรุปเปนความเห็นของกลุมเพื่อนําเสนอในวันตอไป
โดยทางกลุมไดมีการเลือกผูนําเสนอผลสรุปของกลุมจากผูเขารวมประชุมในกลุมยอย
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2 ข อ เสนอแนวทางการเสริ ม สร า งทุ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
2.1

กรอบแนวคิด

ที่ ผ า นมา ประเทศไทยใช ป ระโยชน ท รั พ ยากรธรรมชาติ เ พื่ อ มุ ง เสริ ม สร า งทุ น ทาง
เศรษฐกิจเปนหลัก แบบแผนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มาจากการขยายตัวของการผลิตและการ
บริโภคเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดอยางไมมีขอบเขต ทําใหทรัพยากรธรรมชาติถูกใชอยาง
สิ้นเปลือง แนวทางดังกลาวไดลดทอนทุนทรัพยากรธรรมชาติ และทุนทางสังคม ซึ่งเปนรากฐานที่แทจริง
ของการพัฒนา จําเปนตองปรับเปลี่ยนแบบแผนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มุงใชทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล อม และใช การตลาดเป นตั วชี้ นํ า มาสู การเติ บโตทางเศรษฐกิ จที่ สอดคล องกั บ
ศักยภาพและความเปนไปไดของระบบนิเวศ โดยมีการกระจายผลประโยชนอยางเปนธรรม ซึ่ง
จะเปนหนทางที่สามารถตอบสนองตอเปาหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ที่มุงสูสังคมที่มีความสุข มี
ความมั่นคงยั่งยืนตลอดไป
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนไดมี
มาตรการตามแผนบริหารราชการแผนดินรองรับแลว ทั้งในดานการสรางความสมดุลระหวางการอนุรักษ
และการใชประโยชนทรัพยากร การบริหารจัดการลุมน้ําอยางเปนระบบ และการควบคุมมลพิษ ดังนั้น
ขอเสนอแนวทางการเสริมสรางทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จึง
พิจารณา โดยคํานึงถึงการเชื่อมโยงและการสรางความสมดุลระหวาง 3 ทุน ใหทุกฝายไดรับประโยชน
รวมกัน ตั้งแตระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับประเทศ รวมทั้ง เมื่อพิจารณาจากผลกระทบ
จากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาทั้ง 5 บริบท โดยวิเคราะหถึงโอกาสและขอจํากัดตางๆ
แลว ชี้ใหเห็นถึงศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาในระยะตอไป

2.2

ขอเสนอยุทธศาสตร

ผลการวิเคราะหดวยกรอบแนวคิดดังกลาว ไดขอสรุปวาทรัพยากรความหลากหลาย
ทางชีวภาพจะเปนทุนที่สําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศ ความหลากหลายทางชีวภาพหมายถึงความ
หลากหลายของชนิดพันธุ พันธุกรรม และระบบนิเวศที่มีอยูในทรัพยากรปาไม ดิน ทรัพยากรชายฝง
ทั้งหมดเปนฐานทรัพยากรที่เปนจุดแข็งของประเทศไทย เปนทุนที่มีมูลคาสูงและหายากในโลก มีความ
เชื่อมโยงกับทุนทางสังคม เพราะเปนที่มาของภูมิปญญาทองถิ่น และวิถีการดํารงชีวิตของชุมชน เปน
ทรัพยากรที่สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และการสรางมูลคาเพิ่มของผลผลิต ทั้งเกษตร อุตสาหกรรม
และบริการ สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและการแกไขปญหาความยากจน โดยเปนปจจัยพื้นฐานการผลิต
และการดํารงชีวิต รวมทั้งมีความสําคัญเชิงยุทธศาสตรการแขงขันและการคาระหวางประเทศ
ข อ เสนอยุ ท ธศาสตร ก ารเสริ ม สร า งทุ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มในช ว ง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 อาจเรียกวา เศรษฐกิจบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity
Based Economy) โดยมีตัวอยางกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวของซึ่งจะสามารถสรางมูลคาเพิ่มและ
สรางคุณคา (Value Creations) ได เชน อุตสาหกรรมและบริการดานสุขภาพ การใชสมุนไพรเพื่อผลิต
ยา เกษตรอินทรีย วนเกษตร การปลูกไมดอกไมประดับ การทองเที่ยวเชิงนิเวศ การผลิตของชุมชนจาก
ภูมิปญญาและพืชพรรณทองถิ่น รวมทั้งการผลิตพลังงานทดแทน เปนตน
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2.3

แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่ สํ า คั ญ ได แ ก การบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ให เ กิ ด ความสมดุ ล ยั่ ง ยื น กระจาย
ผลประโยชนอยางเปนธรรม สามารถเสริมสรางทุนเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากร โดยการ
บริหารจัดการทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตองใหความสําคัญกับชุมชน สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน เพื่อใหตระหนักถึงศักยภาพของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่น สามารถดูแล
รั กษาทั้งทรัพยากรและภู มิปญญา ให สืบทอดต อไปอยางยั่งยื น มี ความรูเท าทันเพื่อสามารถปกปอง
ทรัพยากรและผลประโยชนตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมและภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
โดยการสังเคราะหรวมกันระหวางเทคโนโลยีสมัยใหมกับภูมิปญญาทองถิ่น ทั้งนี้เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและ
พั ฒ นาศั ก ยภาพในเชิ ง พาณิ ช ย รวมทั้ ง การกํ า หนดมาตรการที่ จํ า เป น เพื่ อ ควบคุ ม กิ จ กรรมหรื อ
อุตสาหกรรมที่สรางมลพิษและสงผลผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ

2.4

บทบาทภาคีการพัฒนา

การดําเนินการสงเสริมกิจกรรมตางๆ เปนงานที่ตองใชเวลา บางสวนอาจจะตองอาศัย
การดําเนินการที่ยาวนาน ชวงแผนฯ 10 อาจเปนชวงที่เริ่มวางรากฐานที่สําคัญๆ โดยเฉพาะการรวมกัน
กําหนดบทบาทใหทุกภาคีมีสวนรวม ภาครัฐควรปรับบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก การพัฒนาองค
ความรู และกําหนดกติกาเพื่ อสรางความยุติธรรมระหวางภาคการผลิ ตและชุมชน ภาคเอกชนจะมี
บทบาทในการแปรรู ป ความหลากหลายทางชี ว ภาพและภู มิ ป ญ ญาไปสู น วั ต กรรม รวมทั้ ง นํ า เอา
นวัตกรรมไปสูตลาด ภาควิชาการและองคกรพัฒนาเอกชน จะมีสวนสําคัญในการวิจัยและพัฒนา ให
การศึกษาเพื่อสรางองคความรู และยกระดับภูมิปญญาทองถิ่น ทําหนาที่ประสานเพื่อสรางความสมดุล
ระหวางภาคเศรษฐกิจและชุมชน ภาคองคกรชุมชนและประชาชน ตองเขาใจถึงผลประโยชนที่ยั่งยืนของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีสวนรวมตลอดกระบวนการพัฒนา สรางความเขมแข็งโดยการสราง
ประชาคมและเครือขายในระดับพื้นที่
เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน การทํางานของภาคีการพัฒนาทั้งระบบจะตอง
สอดคลองกัน และมีความตอเนื่อง หากกลไกทํางานแยกสวนเหมือนในอดีตที่ผานมา โดยที่เปาหมายการ
ดําเนินการไมสอดคลองกัน จะนําไปสูความขัดแยงของผลประโยชน และทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพจะเสื่อมโทรมสูญสิ้นไป หรือตกไปอยูในกรรมสิทธิ์ของทุนระหวางประเทศในที่สุด

3 ผลการระดมความคิดเห็นเรื่องทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จากการระดมความคิดเห็นในเรื่องทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อประกอบการ
พิจารณาจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 นั้น ผูเขารวมสัมมนา ใหความเห็น
ยืนยันและสนับสนุนกรอบแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพตามที่ สศช. ได
นําเสนอ อยางไรก็ตาม ผูเขารวมสัมมนาสวนใหญ ไมไดอภิปรายในเชิงวิเคราะหวิจารณกรอบแนวคิด
ดังกลาวโดยตรง แตไดย้ําถึงความสําคัญของการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใหเกิดผลอยาง
เปนรูปธรรม ใหความสําคัญในดานบทบาทและกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน การรักษาสิ่งแวดลอม
และควบคุมมลพิษ ตลอดจนแนวทางการอนุรักษที่ใหคนอยูรวมและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืน ซึ่งเปนแนวทางที่ทุกภาคสวนมีความเห็นพองตองกันวาจะนําไปสูเปาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 นอกจากนั้น ยังมีขอเสนอการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเฉพาะดานของภาค รวมถึงขอเสนอบทบาทภาคีการพัฒนา โดยสรุป ดังนี้
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3.1

แนวทางการพัฒนาทุนทางดานความหลากหลายทางชีวภาพ

ที่ประชุมใหการสนับสนุนทิศทางการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพใน
เรื่องการดูแลรักษา อนุรักษ ฟนฟู คุมครอง รวมทั้งการพัฒนาการใชประโยชน การพัฒนาระบบขอมูล
การศึกษาวิจัย และใหชุมชนมีสวนรวม ทั้งยังมุงใหผลักดันยุทธศาสตรเฉพาะดาน เชน เกษตรอินทรีย
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ และการสงเสริมใหประเทศไทยเปนผูนําดานอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเปนขอเสนอ
ที่ส อดคล องกั บ ยุ ท ธศาสตรเ ศรษฐกิจ ฐานความหลากหลายทางชี ว ภาพ นอกจากนั้ น ยังมี ขอเสนอ
เพิ่มเติม ดังนี้
(1)

การอนุรักษ ฟนฟู

ให ค วามความสํ า คั ญ กั บ การคุ ม ครองพั น ธุ ก รรมท อ งถิ่ น เร ง ฟ น ฟู
คุมครองแหลงกําเนิด เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ


ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การจดสิ ท ธิ บั ต รภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ที่ มี ก าร
นําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย กําหนดมาตรการและกลไกเพื่อใหมีการแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม


สรางกระบวนการมีสวนรวมและสรางความเขมแข็งใหชุมชนเพื่อรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปญญาทองถิ่นอยางยั่งยืน




หลากหลายทางชีวภาพ
(2)

ควบคุ ม กิ จ กรรมที่ ก อ ให เ กิ ด มลพิ ษ และส ง ผลกระทบต อ ความ

การพัฒนาและใชประโยชน

สนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นา ใช ค วามรู ส มั ย ใหม เ พื่ อ ยกระดั บ
ภูมิปญญาทองถิ่น โดยการมีสวนรวมของชุมชน และกระจายประโยชนอยางเปนธรรม รวมทั้งสนับสนุน
การศึกษาวิจัยภาคประชาชนเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน โดยดําเนินการรวมกับสถาบันการศึกษาใน
ทองถิ่น


พัฒนาระบบขอมูลและองคความรูดานความหลากหลายทางชีวภาพ ที่
อาศัยความรวมมือจากทองถิ่น เรงสํารวจ จัดทําบัญชีความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งเชื่อมโยง
เครือขายฐานขอมูลโดยใหมีการเผยแพรความรูสูชุมชนอยางทั่วถึง


พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีกลไกตรวจสอบดูแลการเขาถึง การใช
ประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ โดยกระจายอํานาจใหชุมชนมีสวนในการรวมบริหารจัดการ


3.2

แนวทางการพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอื่นๆ

มีการอภิปรายอยางกวางขวาง ครอบคลุมเรื่องกรอบแนวคิดและกระบวนทรรศนการ
พัฒนา การบริหารจัดการ และประเด็นปญหาเฉพาะของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมรายสาขา โดย
สรุปประเด็นที่ไดรับความสนใจรวมกันระหวางภาคตางๆ มีดังนี้
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(1)

กรอบแนวคิด

การพัฒนาโดยใชแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ใชแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนหลักในการพัฒนา ใหความสําคัญกับการพึ่งตนเอง รูเทาทัน และสามารถอยูรวมกับ
โลกาภิวัฒน โดยใชวิถีไทย เทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถิ่น


การพัฒนาโดยใหคนเปนสวนหนึ่งของระบบนิเวศ พัฒนาและ
อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบองครวม โดยยึดระบบนิเวศเปนสําคัญ ไมแยกสวน


การพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ กําหนดนโยบายการพัฒนาให
สอดคลองกับสภาพและเงื่ อนไขของพื้ นที่ สภาพภูมิศาสตร ศักยภาพและความสมัครใจของชุมชน
ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือสงเสริมอุตสาหกรรมประเภทที่ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ
คุณภาพชีวิตของชุมชน การกําหนดจํานวนกิจกรรมหรือจํานวนคน เชน นักทองเที่ยว เปนตน มิใหเกิน
ขีดความสามารถในการรองรับหรือศักยภาพในการบริหารจัดการของพื้นที่


(2)

การบริหารจัดการ

การพัฒนาระบบขอมูล พัฒนาฐานขอมูลที่สอดคลองกับสภาพความ
เปนจริง ตองมีเจาภาพในการรวบรวมฐานขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ถูกตองโดย
ความรวมมือของชุมชน และเผยแพรใหเปนที่ยอมรับทุกภาคสวน


สิทธิชุมชน และการมีสวนรวมของทองถิ่น สงเสริมใหชุมชนมีสิทธิ
ในการบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากขึ้น


การบังคับใชกฎหมาย ประชาสัมพันธกฎหมายดานสิ่งแวดลอมให
ประชาชนมีความเขาใจ และมีสวนรวมตรวจสอบการบังคับใชกฎหมาย


การสรางระบบจูงใจทางสังคม โดยยกยองใหกําลังใจชุมชนที่เปน
แบบอยางที่ดีดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม


(3)

การสรางจิตสํานึกและศักยภาพชุมชน

สรางความเขมแข็งใหชุมชน ใหการศึกษาและกระบวนการเรียนรู
ผานเครือขายบาน วัด โรงเรียน สรางเครือขายรวมกันระหวางชุมชน และการเผยแพรตัวอยางชุมชน
เขมแข็งเพื่อใหมีการเผยแพรแนวทางสรางศักยภาพของชุมชน


การสรางจิตสํานึก ใหมีกระบวนการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และจิตสํานึกตอสาธารณะ แกเยาวชน ชุมชน ปรับปรุงระบบ
การศึกษาใหคนรูจักคิดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดกระแสการบริโภคนิยมรวมทั้งการพัฒนา
บุคลากรและกําลังคนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รณรงคเพื่อสรางความรูความเขาใจผาน
สื่อทุกประเภทอยางตอเนื่อง
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(4)

การพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรายสาขา ไดแก

การบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ โดยปรับปรุงระบบกักเก็บน้ํา
ใหใชไดตลอดป ปลูกพืชใหเหมาะสมกับปริมาณน้ําตนทุน รักษาคุณภาพน้ํา และเนนการมีสวนรวม


การบริหารจัดการเพื่ออนุรักษและฟนฟูสภาพดิน และที่ดิน โดย
กระจายการถือครอง การออกเอกสารสิทธิที่สอดคลองกับขอเท็จจริงและทุกฝายยอมรับ ใชประโยชน
ที่ดินใหตรงกับสมรรถนะของพื้นที่ เพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน เชื่อมโยงเกษตรเคมีกับเกษตร
อินทรียเปนเกษตรเพื่อสุขภาพ


การบริหารจัดการเพื่ออนุรักษและฟนฟูสภาพปาไม คุมครองพื้นที่
ปาที่เหลือ สรางความชัดเจนในการกําหนดเขตพื้นที่ รวมทั้งมาตรการ ”คนอยูรวมกับปา”


มาตรการกลั่นกรองและเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมมลพิษ ทั้ง
จากกากของเสียอันตราย ตั้งแตขั้นของการเก็บรวบรวม ขนยาย จนถึงการกําจัดกาก การใชสารเคมี
ในภาคอุตสาหกรรมและเกษตร รวมทั้งการควบคุมมลพิษ ณ แหลงกําเนิด


กําหนดตัวชี้วัดการประเมินผลกระทบดานสุขภาพของประชาชน
จากมลพิษที่สําคัญ โดยใหมีกลไกการจัดเก็บ บันทึก รวบรวม และรายงานขอมูลอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง


สงเสริมและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีที่สะอาดในกระบวนการ
ผลิตสินคาและบริการ รวมทั้งมีมาตรการสงเสริมและสนับสนุนการบริโภคสินคาที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม


4 บทบาทภาคีการพัฒนา
ที่ประชุมเห็นวา ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนสินทรัพยของประเทศชาติ ทุกคน
เปนเจาของรวมกันและมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษา ดังนั้นภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนตองรวมมือ
ประสานงานเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหดํารงอยูและเปนประโยชนอยางยั่งยืน ผูมี
สวนเกี่ยวของอาจตองปรั บบทบาทโดยเฉพาะภาครัฐ และควรกระจายอํานาจการบริหารจัดการให
กวางขวางมากยิ่งขึ้น โดยใชกลไกและการเขาถึงฐานขอมูลที่เปนจริงและถูกตองเปนเครื่องมือในการ
บริหารจัดการโดยกระบวนการมีสวนรวม

4.1

ภาครัฐ ใหปรับบทบาทจากผูควบคุม สั่งการ มาเปนผูประสานงานและสนับสนุนให

4.2

ภาคธุรกิจเอกชน ตองมีการทําธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบสิ่งแวดลอม สงเสริมการ

ภาคสวนตางๆมีบทบาทมากขึ้น บังคับใชกฎหมายอยางเปนธรรมและทั่วถึง รวมทั้งสรางความเขมแข็ง
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได
ดวยตนเอง
สรางมูลคาเพิ่มจากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพดานนวัตกรรมและการตลาด และสนับสนุน
การเงินแกชุมชนในการใชภูมิปญญาดั้งเดิมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
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4.3

องคกรพัฒนาเอกชน/ภาควิชาการ

4.4

ประชาชน/ชุมชน สํารวจปรับปรุงตนเองใหมีจิตสํานึก รวมในการวิจัยพัฒนา จัดทํา

4.5

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

4.6

ภาคการเมื อ ง ต อ งสนั บ สนุ น การกระจายผลประโยชน ที่ โ ปร ง ใส ไม ใ ช อิ ท ธิ พ ล

4.7

สื่ อ มวลชน

เปนพี่เลี้ยงในการสรางองคความรูและ
ยกระดั บ ภู มิปญ ญาทอ งถิ่ น สร า งความเข ม แข็ง ใหกั บ ชุ ม ชนในการจั ด การทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม รวมวิจัยและพัฒนากับชุมชน และรวมตรวจสอบการบริหารจัดการภาครัฐ
ฐานขอมูล เรียนรูประยุกตใชองคความรูใหมเพิ่มพูนความรูเดิม รวมถึงทําความรูความเขาใจเรื่องสิทธิ
ชุมชน เสริมสรางบทบาทผูนําชุมชน เขารวมบริหารจัดการทรัพยากรทองถิ่น และรวมตรวจสอบการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของภาครัฐ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมากขึ้น

สร างองคค วามรู เพิ่ม บทบาทการจัด การ

แทรกแซง สนับสนุนการนําแผนพัฒนาฯ ไปใชในแนวทางที่โปรงใสอยางจริงจัง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ควรผลิ ต สื่ อ ที่ ส ร า งสรรค เพื่ อ สร า งจิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ รั ก ษ

5 ประเด็นที่ตองทําความชัดเจนเพิ่มเติม
เนื่องจากผูเขารวมประชุมสวนใหญ แสดงความเห็นถึงปญหาและแนวทางการแกไขไวอยาง
กวางๆ ดังนั้นแนวทางการพัฒนาในหลายประเด็นยังขาดความชัดเจน เรื่องที่ควรไดรับการเสนอแนะ
แนวทางดําเนินการเพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตรไดอยางเปนรูปธรรมเพิ่มเติมประกอบดวย

5.1 การกํ า หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานความหลากหลายทาง
ชีวภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ เพื่อนําแนวคิดเรื่องความพอประมาณ ความมี

เหตุผล การมีภูมิคุมกัน มาสรางแนวทางการพัฒนาที่เปนรูปธรรม กําหนดขอบเขต เงื่อนไข และปจจัยที่
เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดเอกภาพและความเขาใจรวมกันของทุกฝาย

5.2

การจัดทําแผนที่นําทาง (Road Map) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร กําหนด

เปาหมาย ระยะเวลา ขั้นตอน ลําดับความสําคัญ และความเชื่อมโยงกับปจจัยตางๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก

5.3 แนวทางการสรางมูลคาเพิ่ม และการพัฒนาหวงโซการผลิตของสินคา
และบริการ จากฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพที่สําคัญ เชน สมุนไพร บริการดาน
สุขภาพ พันธุกรรมพืชและสัตว แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ เปนตน

5.4 การควบคุ มมลพิษที่ สําคั ญและสงผลกระทบตอฐานทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งตองใหความสําคัญมาตรการปองกัน เชน การกําหนดเขตการใช

ประโยชนที่ดิน การควบคุมอุตสาหกรรมที่กอมลพิษสูง รวมทั้งการกําหนดมาตรการเฝาระวังระดับชุมชน
หรือระดับหนวยงาน เชน การกําหนดตัวชี้วัดผลกระทบสิ่งแวดลอมตอสุขภาพของประชาชน เปนตน

8

5.5 การกํ า หนดกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ให ส อดคล อ งกั บ ศั ก ยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในแตละลุมน้ํา เชน การกําหนดประเภทอุตสาหกรรมใหสอดคลองกับ
ศักยภาพและปริมาณน้ําที่มีอยู

สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็นระดับภาค
แนวคิดและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 (2550-2554)
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ขอเสนอของ สศช.
1. กรอบแนวคิด

ความเห็นพอง

ประเด็นเฉพาะ

• ทุกภาคมีความเห็นสอดคลองกับกรอบแนวคิดนี้

เศรษฐกิจบนพื้นฐานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (Biodiversity Based
Economy)
1. การอนุรักษฟนฟู
2. แนวทางการพัฒนาทุนทางดาน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
• ใหความสําคัญกับการคุมครองพันธุกรรมทองถิ่น เรงฟนฟู
แหลงกําเนิดความหลากหลายทางชีวภาพ
• กระจายผลประโยชน กระจายอํานาจ
• สงเสริมและสนับสนุนการจดสิทธิบัตรภูมิปญญาทองถิ่น
การจัดการ สงเสริมการมีสวนรวม
• สรางความเขมแข็งใหชุมชนเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
• สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจความ
หลากหลายทางชีวภาพ

• ลดผลกระทบตอความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

ภูมิปญญาทองถิ่น

• ควบคุมกิจกรรมที่กอใหเกิดผลกระทบตอความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
2. การพัฒนาและใชประโยชน

• วิจัยและพัฒนา ใชความรูสมัยใหมเพื่อยกระดับภูมิปญญา
ทองถิ่นโดยการมีสวนรวมของชุมชน และกระจายประโยชน
อยางเปนธรรม

• พัฒนาระบบขอมูลและองคความรูดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยอาศัยความรวมมือจากทองถิ่น รวมทั้งเชื่อมโยง
เครือขายฐานขอมูล และเผยแพรอยางทั่วถึง

1

ขอเสนอของ สศช.

ความเห็นพอง

ประเด็นเฉพาะ

• พัฒนาระบบบริหารจัดการดูแลการเขาถึงและการใชประโยชน
3. แนวทางการพัฒนาทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อื่นๆ

จากความหลากหลายทางชีวภาพ โดยกระจายอํานาจให
ชุมชนมีสวนรวม
1. แนวทางการพัฒนา

• ใชแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
• พัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ คํานึงถึงความเหมาะสมและ

• การพัฒนาโดยใหคนเปนสวนหนึ่งของระบบนิเวศ อนุรักษ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบองครวม ยึด
ระบบนิเวศเปนสําคัญ

ความพอใจของคนที่อยูในพื้นที่
2. การบริหารจัดการ

• พัฒนาฐานขอมูลที่สอดคลองกับความเปนจริง โดยการมีสวน
รวมของชุมชน

• สงเสริมสิทธิชุมชนในการบริหารจัดการ และดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

• ประชาสัมพันธกฎหมายสิ่งแวดลอมใหประชาชนเขาใจและมี
สวนรวมในการตรวจสอบการบังคับใชกฎหมาย

• สรางระบบจูงใจทางสังคม ยกยองใหกําลังใจชุมชนที่เปน
แบบอยางที่ดีดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
3. การสรางจิตสํานึกและศักยภาพชุมชน

• สงเสริมการศึกษาวิจัยภาคประชาชน
• สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน โดยใหการศึกษาและ
กระบวนการเรียนรูผาน บวร สรางเครือขายระหวางชุมชน
และเผยแพรตัวอยางชุมชนเขมแข็ง

• การสรางจิตสํานึกแกเยาวชน ชุมชน พัฒนาบุคลากรในการ
2

ขอเสนอของ สศช.

ความเห็นพอง
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รณรงคสราง
ความรูความเขาใจผานสื่ออยางตอเนื่อง
4. การพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอื่นๆ

ประเด็นเฉพาะ

• บริหารจัดการลุมน้ําอยางบูรณาการ ทั้งการจัดเก็บ การปลูก
พืชใหเหมาะสม การรักษาคุณภาพน้ําและการมีสวนรวม

• การบริหารจัดการเพื่ออนุรักษและฟนฟูสภาพดิน และที่ดิน
โดยกระจายการถือครองและออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินให
สอดคลองกับขอเท็จจริง ทุกฝายยอมรับ ใชประโยชนที่ดินให
ตรงกับศักยภาพ

• การบริหารจัดการเพื่ออนุรักษและฟนฟูสภาพปาไม คุม ครอง
พื้นที่ปาที่เหลือ สรางความชัดเจนในการกําหนดเขตพื้นที่
รวมทั้งมาตรการ “คนอยูรวมกับปา”

• กําหนดใหเกษตรอุตสาหกรรม ที่ตั้งอยูบริเวณตนน้ําตองทํา
EIA/SIA
• ทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการทําเหมืองแร โดยวางแผน
ภาพรวมเพื่อกําหนดปริมาณการใชโดยคํานึงถึงความ
ตองการและมูลคาในอนาคต ปรับปรุงคาภาคหลวงแรให
เหมาะสม รวมทั้งใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดทํา Zoning
พื้นที่การทําเหมืองแรและมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

• กําหนดมาตรการกลั่นกรองและเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม
มลพิษ จากกากของเสียอันตราย การใชสารเคมีในภาค
อุตสาหกรรมและเกษตร การควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด

• กําหนดตัวชี้วัดการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ จากมลพิษ
ที่สําคัญ โดยมีกลไกจัดเก็บ รวบรวม และรายงานอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง

• สงเสริมการใชเทคโนโลยีสะอาดในการผลิตสินคาและบริการ
รวมทั้งสนับสนุนการบริโภคสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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ขอเสนอของ สศช.
4. บทบาทภาคีการพัฒนา

• ภาครัฐ

ความเห็นพอง

• ปรับบทบาทจากผูควบคุม สั่งการ มาเปนผูประสานงานและ
สนับสนุนใหภาคสวนตางๆมีบทบาทมากขึ้น

• กําหนดมาตรการ กฎระเบียบ และบังคับใชกฎหมายอยาง

ประเด็นเฉพาะ

• สนับสนุนการเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม
• รวมมือกับตางประเทศในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

เครงครัด เปนธรรมและทั่วถึง

• ใหความรูและสรางความเขมแข็งแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และชุมชนในการสรางฐานขอมูลและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดดวยตนเอง

• สนับสนุนสิทธิชุมชนในการดูแลและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

• ภาคธุรกิจเอกชน

• สนับสนุนการเงินเพื่อใหกําลังใจแกชุมชนในการใชภูมิปญญา
ดั้งเดิมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

• สรางมูลคาเพิ่มจากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพโดย
สนับสนุนนวัตกรรมและการตลาด

• ทําธุรกิจอยางมีคุณธรรม รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
• องคกรพัฒนาเอกชน

• เปนพี้เลี้ยงในการสรางองคความรูและสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

• สถาบันการศึกษา/นักวิชาการ

• รวมตรวจสอบการบริหารจัดการภาครัฐ
• สนับสนุนการสรางองคความรูและยกระดับภูมิปญญาทองถิ่น
รวมวิจัยและพัฒนากับสถาบันวิจัยทองถิ่น
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ขอเสนอของ สศช.

• ภาคประชาชน/ชุมชน

ความเห็นพอง

• รวมในการวิจัยพัฒนา จัดทําฐานขอมูล แผนชุมชน
• เรียนรูประยุกตใชองคความรูใหมเพิ่มพูนความรูเดิม
• ทําความรูความเขาใจเรื่องสิทธิชุมชน เขารวมบริหารจัดการ

ประเด็นเฉพาะ

• สํารวจปรับปรุงตนเองใหมีจิตสํานึกดานอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ทรัพยากรทองถิ่น และรวมตรวจสอบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของภาครัฐ

• องคกรปกครองสวนทองถิ่น

• ตองสรางองคความรู และเพิ่มบทบาทในเรื่องการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมากขึ้น

• ภาคการเมือง

• มีอํานาจหนาที่ งบประมาณ และมีที่ปรึกษากลั่นกรอง
โครงการที่มีผลกระทบ

• เปนเจาภาพในการบริหารจัดการลุมน้ํายอย
• ตองมีความจริงใจที่จะนําแผนไปใชในแนวทางที่โปรงใสอยาง
จริงจัง

• ไมใชอิทธิพลในการแสวงหาผลประโยชนจากทรัพยากรใน
ทองถิ่น สนับสนุนการกระจายและจัดสรรผลประโยชนอยาง
โปรงใสและเปนธรรม

• สื่อมวลชน

• ควรผลิตสื่อที่สรางสรรคสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

• ทุกภาคสวน

• เผยแพรความรูความเขาใจแกสังคมอยางตอเนื่อง
• ยึดหลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
• ควรมีองคกรกลางและการประสานขอมูลและการดําเนินงาน
พัฒนา

• การทํางานของทุกภาคีทั้งระบบตองสอดคลองกัน และ
ตอเนื่อง
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