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กองทุนสิ่งแวดล้อม
เป็นกลไกทางการเงินที่มั่นคง
สนับสนุนการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
และมีธรรมาภิบาล
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๒๕ ปี กองทุนสิ่งแวดล้อม
“มุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่ออนุรักษ์และพัฒนา”

คณะที่ปรึกษา
นางรวีวรรณ   ภูริเดช                
นางอัษฎาพร  ไกรพานนท์
นายประเสริฐ  ศิรินภาพร

ผู้เรียบเรียงและผู้สนับสนุนข้อมูล
นางพรทิพย์  จัยสิน  นางอัศนี  กุลประดิษฐ์
นายวรศักดิ์  พ่วงเจริญ  นางรสริน  อมรพิทักษ์พันธ์
นางรพีพร  ขันโอฬาร  นางสาวสุวรรณา  จันทรไพฑูรย์
นางกัญญาวีณ์  ล�่าสัน  นางสาวนิชนันท์  ทัดแก้ว
นายธีรพัฒน์  ค�านวณทิพย์ นายเกียรติพิบูล  แสงสี
นางจริยา  สงวนญาติ  นางสาวกิตติมา  ยอดค�า
นางสาวนุตรีย์  กลิ่นสอน   

ออกแบบ  momfon@yahoo.com
พิมพ์เมื่อ  สิงหาคม ๒๕๖๐
พิมพ์ที ่  xxxxxxxxxxxxxxx  กรุงเทพฯ
จ�านวนพิมพ ์  ๒,๐๐๐ เล่ม
   ลิขสิทธิ์ ส�านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
   ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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สารปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี	มุ่งไปสู่	“ความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน”	ด้วยการน้อมน�า
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นแนวทางในการพฒันา	กรอบการด�าเนนิการทีส่�าคญั	
คอื	การจดัระบบอนรุกัษ์	ฟ้ืนฟแูละป้องกนัการท�าลายทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	
การวางระบบบริหารจัดการน�้าให้มีประสิทธิภาพ	เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัยอย่างบูรณาการ	การพัฒนาและการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	การร่วม	
ลดปัญหาโลกร้อนและการปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	และ	
การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม

	 กองทนุสิง่แวดล้อม	จดัตัง้ขึน้เพือ่เป็นกลไกทางการเงนิในการสนบัสนนุและส่งเสรมิ
การด�าเนินงานของทุกภาคส่วน	ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาสังคม	สามารถ
ยืน่ขอรบัการสนบัสนนุเงนิกองทนุได้	ตลอดระยะเวลา	๒๕	ปี	ทีผ่่านมา	กองทนุสิง่แวดล้อม
ร่วมขบัเคลือ่นนโยบายของรฐัในการจดัการมลพษิ	การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
ในระดับพื้นที่	โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน	ไม่ว่าจะเป็น	เริ่มสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษและพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม	เร่งแก้ปัญหาขยะและ
น�้าเสียในพื้นที่ชุมชนเมือง	บริหารเชิงรุกด้านทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการ		
ปรับเงื่อนไขและลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ภาคเอกชน	และขับเคลื่อนการจัดการขยะชุมชน
ที่ต้นทาง	เพื่อสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความมั่นคง	จนได้รับ
รางวัล	“ทุนหมุนเวียนดีเด่น	ประจ�าปี	๒๕๖๐	ประเภทผลการด�าเนินงานดีเด่น”	ซึ่งเป็น		
๑	ใน	๑๔	กองทุนจาก	๑๑๖	ทุนหมุนเวียนทั้งประเทศ

	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	กองทุนสิ่งแวดล้อมจะเป็นกลไกส�าคัญทางการเงิน	ทั้งเงิน
อดุหนนุและเงนิกูด้อกเบีย้ต�่า	ทีข่บัเคลือ่นนโยบายรฐับาลไปสูก่ารปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม	
ตอบสนองการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่	 ในการสร้าง	
ความสมดลุของมติด้ิานทรพัยากรธรรมชาต	ิสิง่แวดล้อม	เศรษฐกจิ	และสงัคมของประเทศ	
อันน�าไปสู่การสร้างความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	ทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศต่อไป	

๒๕ ปี กองทุนสิ่งแวดล้อม
“มุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่ออนุรักษ์และพัฒนา”

คณะที่ปรึกษา
นางรวีวรรณ   ภูริเดช                
นางอัษฎาพร  ไกรพานนท์
นายประเสริฐ  ศิรินภาพร

ผู้เรียบเรียงและผู้สนับสนุนข้อมูล
นางพรทิพย์  จัยสิน  นางอัศนี  กุลประดิษฐ์
นายวรศักดิ์  พ่วงเจริญ  นางรสริน  อมรพิทักษ์พันธ์
นางรพีพร  ขันโอฬาร  นางสาวสุวรรณา  จันทรไพฑูรย์
นางกัญญาวีณ์  ล�่าสัน  นางสาวนิชนันท์  ทัดแก้ว
นายธีรพัฒน์  ค�านวณทิพย์ นายเกียรติพิบูล  แสงสี
นางจริยา  สงวนญาติ  นางสาวกิตติมา  ยอดค�า
นางสาวนุตรีย์  กลิ่นสอน   

ออกแบบ  momfon@yahoo.com
พิมพ์เมื่อ  สิงหาคม ๒๕๖๐
พิมพ์ที ่  xxxxxxxxxxxxxxx  กรุงเทพฯ
จ�านวนพิมพ ์  ๒,๐๐๐ เล่ม
   ลิขสิทธิ์ ส�านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
   ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   

นายวิจารย์ สิมาฉายา
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประธานกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
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สารเลขาธิการส�านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

นางรวีวรรณ ภูริเดช
เลขาธิการส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรรมการและเลขานุการกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

	 กองทุนสิ่งแวดล้อม	จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ	
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๓๕	เพื่ออุดหนุนงบประมาณแก่ภาคส่วนต่างๆ	ส�าหรับ
กิจกรรมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	

	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	กองทุนสิ่งแวดล้อมได้สนับสนุนโครงการต่างๆ	มากกว่า	
๑,๐๐๐	โครงการในทัว่ทกุภาคของประเทศ	ซึง่มส่ีวนช่วยให้การจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมดีขึ้น	เกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนเป็นฐาน	ตั้งแต่การ
จัดการป่าไม้ในพื้นที่ต้นน�้า	การจัดการแหล่งน�้าและการเกษตรในบริเวณพื้นที่กลางน�้า		
จนสู่พื้นที่ปลายน�้าอันเป็นแหล่งทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันอุดมสมบูรณ์	พร้อมช่วยให้	
ค�าแนะน�าเชื่อมโยงให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน	

	 อกีทัง้ยงัท�าให้น�า้เสยีได้รบัการบ�าบดั	ขยะมลูฝอยและของเสยีชมุชนได้รบัการจดัการ
อย่างถูกวิธี	ช่วยลดมลภาวะและขยะตกค้าง	เกิดชุมชนต้นแบบของการมีส่วนร่วมในการ
คัดแยกขยะจากครัวเรือน	และนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอย	ในหลายท้องถิ่น	รวมถึง
การจัดการและน�าของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์และน�้าเสียจากสถานประกอบการที่ผ่านการ
บ�าบัดมาใช้ประโยชน์	ลดฝุ่นละอองและมลพิษจากสถานประกอบการให้อยู่ในระดับ
มาตรฐาน	นอกจากนี้	กองทนุสิง่แวดล้อมยงัให้ความส�าคญักบัการน�าหลกัการผูก่้อมลพษิ
เป็นผู้จ่ายมาบังคับใช้อย่างจริงจัง	ซึ่งช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดเก็บค่า
บริการ	 เพื่อน�าไปใช้ในการบรหิารจดัการระบบให้เกดิความยัง่ยนื	และยงัส่งเงนิบางส่วน	
คืนกลับเข้าสู่กองทุนสิ่งแวดล้อม	เพื่อหมุนเวียนส�าหรับโครงการต่อๆ	ไป

	 ท้ายนี	้กองทนุสิง่แวดล้อมจะอยูเ่คยีงข้างกบัทกุภาคส่วน	และเป็นกลไกทางการเงนิ
ทีม่คีวามพร้อมและสามารถให้การสนบัสนนุโครงการ	และกจิกรรมด้านการบรหิารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อน�าไปสู่การเป็นกองทุนที่ได้รับการยอมรับจาก
สาธารณชนตลอดไป
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สารปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สารเลขาธิการส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ ๑ เส้นทางการด�าเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม ๑๐   
 • การริเริ่มและบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ๑๒

 • เส้นทางของกองทุนสิ่งแวดล้อม จากปี ๒๕๓๕ ถึงปัจจุบัน ๑๖

 • แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ๒๓

ส่วนที่ ๒ ผลส�าเรจ็จากการสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อม ๒๖
 ๒.๑ การจัดการมลพิษ  ๒๘ 
 • การจัดการน�้าเสีย การจัดการของเสีย  

  และการจัดการคุณภาพอากาศ   ๒๘ 

 • การจัดการขยะชุมชนที่ต้นทาง ๓๑

 • การจัดการสิ่งแวดล้อมของภาคเอกชน ๓๕

สารบัญ
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 ๒.๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ๓๘  
 • การจัดการระบบนิเวศต้นน�้า ๓๘

  • การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ๔๒

   • การจัดการระบบนิเวศเกษตร  ๔๕

    • การจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล ๔๘

ส่วนที่ ๓ กลไกขับเคลื่อนของกองทุนสิ่งแวดล้อม  ๕๒  
 • การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๕๔

  • การสานเครือข่าย ๕๕

 • การติดตามและประเมินผล ๕๙

ส่วนที่ ๔ บทสรุปและก้าวต่อไปของกองทุนสิ่งแวดล้อม ๖๒  
 • ผลต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๖๔

  • ผลต่อการขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายประชารัฐ  ๗๔

  • ก้าวต่อไปของกองทุนสิ่งแวดล้อม  ๗๖

ภาคผนวก  ๗๘  
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เส้นทางการด�าเนินงาน
ของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

ส่วนที่
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การด�าเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมนับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๕ 

เป็นต้นมา ได้ปรบัทศิทางการด�าเนนิงานให้สอดคล้องกบัสถานการณ์  

และสนับสนุนนโยบายส�าคัญๆ ของประเทศ ปรับกระบวนการ

พจิารณาโครงการ และช่วยให้ค�าแนะน�าต่อการพฒันาโครงการ 

เพื่อให้โครงการสามารถด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและ 

มีประสิทธิภาพ ในอนาคตช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ จะยังคง 

มุง่มัน่ตัง้ใจด�าเนนิงานตามวตัถปุระสงค์ของกองทนุสิง่แวดล้อม 

พร้อมเพิ่มศักยภาพทางการเงินและเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการกองทุนให้มากขึ้น
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	 ด้วยสถานการณ์ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละคณุภาพสิง่แวดล้อมทีม่แีนวโน้ม

เสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ	ท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของประชากร	การเปลี่ยนแปลงการใช้

ที่ดิน	แรงกดดันจากกระบวนการผลิตที่ท�าลายสภาพแวดล้อมและดึงเอาทรัพยากร

ไปใช้มากจนเกินไป	ท�าให้การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมีความซับซ้อนและท้าทาย

มากขึ้น		

	 มาตรการจดัการสิง่แวดล้อมในรปูแบบต่างๆ	ได้รเิริม่ขึน้ภายใต้พระราชบญัญตัิ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๓๕	ไม่ว่าการก�าหนด

มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม	การประกาศเขตควบคุมมลพิษและพื้นที่คุ้มครอง	

สิ่งแวดล้อม	การจัดท�าแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับ

จังหวัด	เพื่อการกระจายอ�านาจให้ท้องถิ่นด�าเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

ตนเอง	การส่งเสริมประชาชนและองค์กรเอกชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม	รวมถึงการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่ออุดหนุนงบประมาณแก	่

ภาคส่วนต่างๆ	ส�าหรับการท�ากิจกรรมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	กลไกเหล่านี้ได้ถูก

ด�าเนินการไปพร้อมๆ	กัน	และหนุนเสริมซึ่งกันและกัน	เพื่อให้เกิดพลังในการดูแล

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ

กองทุนสิ่งแวดล้อมจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อเป็นกลไกทางการเงิน

ส�าหรับสนับสนุนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ให้เข้า 

มามีส่วนร่วมในการป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ตามหลักการผู ้ก ่อมลพิษ 

เป็นผู้จ่าย

 การริเริ่มและบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
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	 กองทุนสิ่งแวดล้อม	 เริ่มด�าเนินงานด้วยเงินจากกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง		

ที่รัฐบาลในสมัยนั้นอนุมัติให้เป็นจ�านวนเงิน	๔,๕๐๐	ล้านบาท	นอกจากนี้	ยังได	้

รับเงินตั้งต้นจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต	

อีก	๕๐๐	ล้านบาท	งบประมาณแผ่นดิน	ในปี	พ.ศ.	๒๕๓๖-๒๕๓๘	จ�านวน	๑,๒๕๐	

ล้านบาท	และได้รบัการสนบัสนนุเงนิกูจ้ากธนาคารเพือ่ความร่วมมอืระหว่างประเทศ

แห่งญี่ปุ่น	(Japan	Bank	for	International	Cooperation:	JBIC)	ในปี	พ.ศ.๒๕๓๗	

จ�านวน	๒,๗๑๘	ล้านบาท	เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ได้ถูกน�าไปสนับสนุน	

แก่ส่วนราชการ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รัฐวิสาหกิจ	ภาคเอกชน	และองค์กร

เอกชนด้านสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด	ทั้งในรูปเงินอุดหนุนและเงินกู้ดอกเบี้ยต�่า		

เพื่อส่งเสริมและจูงให้มีการด�าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการ	

สิ่งแวดล้อมของประเทศ

	 ในแต่ละปีกองทุนสิ่งแวดล้อมมีรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	ดอกเบี้ย

เงินกู ้ยืม	และเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหักส่งคืนกองทุนสิ่งแวดล้อม		

จากการเกบ็ค่าบรกิารหรอืค่าปรบัทีจ่ดัเกบ็ได้จากการด�าเนนิการระบบบ�าบดัน�า้เสยี

รวม	หรือระบบก�าจัดของเสียรวมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการสนับสนุน	

จากกองทุนสิ่งแวดล้อม	นอกจากนี้	ยังได้รับงบประมาณที่รัฐบาลอนุมัติให้เป็น	

ครั้งคราวไป
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	 การบรหิารจดัการกองทนุสิง่แวดล้อมได้ด�าเนนิไปด้วยความรอบคอบและโปร่งใส	

โดยมีคณะกรรมการก�ากับดูแล	จ�านวน	๒	คณะ	ได้แก่	คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ	และคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม	พร้อมมีกลไกสนับสนุนการ	

ปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์จากส�านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม	ส�านักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม 

(ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมเป็น
ฝ่ายเลขานุการฯ) 

ผู้จัดการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม
(กรมบัญชีกลาง และบมจ. 

ธนาคารกรุงไทย)

คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการ 

ด้านการจัดการมลพิษ
(ส�านักงานกองทุน

สิ่งแวดล้อม
เป็นฝ่ายเลขานุการฯ)

คณะอนุกรรมการ 
กลั่นกรองโครงการด้าน 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

(ส�านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
เป็นฝ่ายเลขานุการฯ)

คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ
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 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	เป็นกรรมการในระดับนโยบายที่มีหน้าที่

ก�ากับการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม		

ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี	เป็นประธานกรรมการ	ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	เป็นกรรมการและเลขานุการ

 คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการระดับบริหารและจัดการ	

กองทุนสิ่งแวดล้อม	แต่งตั้งขึ้นตามมาตรา	๒๔	แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม	

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๓๕	ประกอบด้วย	ปลัดกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	เป็นประธานกรรมการ	ผูบ้รหิารจากหน่วยงาน

ภาครฐัต่างๆ	และกรรมการผูท้รงคณุวฒุไิม่เกนิ	๕	คน	ซึง่คณะกรรมการสิง่แวดล้อม	

แห่งชาติแต่งตั้งเป็นกรรมการ	และเลขาธิการส�านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เป็นกรรมการและเลขานุการ	

	 ปัจจุบันได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการ

มลพษิ	และคณะอนกุรรมการกลัน่กรองโครงการด้านการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	ท�าหน้าที่กลั่นกรองโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินจาก

กองทุนสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�าหนด	รวมทั้งการ

พิจารณาความเหมาะสมของโครงการด้านต่างๆ	

	 ในการด�าเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม	มีส�านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม		

สังกัดส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ท�าหน้าที่	

เป็นกลไกการสนับสนุนการปฏิบัติงาน	 ในฐานะเลขานุการกรรมการกองทุน	

สิ่งแวดล้อม	โดยร่วมกับผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม	ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก	

คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม	ประกอบด้วย	กรมบัญชีกลาง	เป็นผู้จัดการ

กองทุนในส่วนเงินอุดหนุน	และ	บมจ.	ธนาคารกรุงไทย	เป็นผู้จัดการกองทุน	

ในส่วนเงินกู้	
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เส้นทางของกองทุนสิ่งแวดล้อม จากปี ๒๕๓๕ ถึงปัจจุบัน

	 ตลอดระยะเวลา	๒๕	ปีที่ผ่านมา	กองทุนสิ่งแวดล้อมได้ท�าหน้าที่เป็นกลไก

ทางการเงนิของประเทศ	ในการหนนุเสรมิการป้องกนัและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อม			

ทั้งการท�างานเชิงรับและเชิงรุก	ร่วมขับเคลื่อนนโยบายส�าคัญๆ	ของรัฐในการจัด	

การมลพิษให้บรรลุเป้าหมาย	เสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	

ในระดับพื้นที่	โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง	

เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

๒๕๓๕

ก่อตั้งกองทุน
สิ่งแวดล้อม

๒๕๓๗

เริ่ม

สนับสนุนการแก้ไขปัญหา
มลพิษในเขตควบคุมมลพิษ
และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

๒๕๔๑

เร่ง

แก้ปัญหาขยะและน�้าเสีย
ในพื้นที่ชุมชนเมือง
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...กองทุนสิ่งแวดล้อม 

ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ปี ๒๕๖๐ 
ประเภททุนที่มีผลการด�าเนินงานดีเด่น...

๒๕๔๘

รุก

บริหารเชิงรุก
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างบูรณาการ

๒๕๕๒

ปรบั

เงื่อนไขและลด
อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ภาคเอกชน

๒๕๕๘

ขับเคลื่อน

การจัดการขยะชุมชนที่ต้นทาง
ภายใต้นโยบาย	“ประเทศไทยไร้ขยะ”
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เริ่มสนับสนุนการแก้ไขปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษ
และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

	 ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศในช่วงก่อนปีพ.ศ.	๒๕๓๕	ได้ทวี	

ความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างมาก	การจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมในช่วงแรกๆ		

จงึให้ความส�าคญัในการลดผลกระทบจากปัญหาทีเ่กดิขึน้และป้องกนัการเกดิปัญหา

ขึน้ใหม่	โดยสนบัสนนุโครงการด้านการลงทนุในระบบรวบรวมและบ�าบดัน�า้เสยีรวม	

ระบบก�าจัดของเสียรวม	และการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ	เพื่อจัดการ

คุณภาพน�้า	จัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	จัดการคุณภาพอากาศและเสียง	รวมกว่า	

๖๐	โครงการ	วงเงินประมาณ	๗,๐๐๐	ล้านบาท		โดยมีโครงการส�าคัญๆ	ได้แก่	

โครงการภายใต้แผนปฏบิตักิารฟ้ืนฟสูภาพแวดล้อมและอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

ในพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดล้อมและเขตควบคมุมลพษิ	ของเมอืงพทัยาและจงัหวดัภเูกต็	

โครงการภายใต้แผนปฏบิตักิารเพือ่ลดและขจดัมลพษิในเขตควบคมุมลพษิ	จงัหวดั

ภูเก็ต	อ�าเภอหาดใหญ่และอ�าเภอเมืองสงขลา	จังหวัดสงขลา	จังหวัดนนทบุรี	และ

จังหวัดสมุทรปราการ	ซึ่งกองทุนสิ่งแวดล้อม	เป็นกลไกทางการเงินที่เสริมหนุน	

ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่วิกฤตเร่งด่วนดังกล่าวในช่วงเวลานั้นได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

เริ่ม
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เร่งแก้ปัญหาขยะและน�้าเสียในพื้นที่ชุมชนเมือง 

	 แม้ปัญหาที่สั่งสมมาได้คลี่คลายลงไปในหลายพื้นที่	แต่การขยายตัวของชุมชน

และเมืองอันมีประชากรและกิจกรรมอย่างหนาแน่น	ก็ได้สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อม

กระจายออกไปในวงกว้างสู ่ท้องถิ่นต่างๆ	รัฐบาลได้เร่งแก้ไขโดยได้รับเงินกู ้		

จากธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น	(JBIC)	ในปี	พ.ศ.	๒๕๓๗	

เพือ่น�ามาสมทบกองทนุสิง่แวดล้อม	ใช้ในการสนบัสนนุองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ก่อสร้างระบบบ�าบัดน�้าเสียรวมและระบบก�าจัดขยะมูลฝอยรวม	ซึ่งมีระยะเวลาเบิก

จ่าย	๑๐	ปี	มีโครงการที่ได้รับอนุมัติการจัดสรรเงินกู้	JBIC	สมทบเงินกองทุน	

ภายใต้โครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม	ได้แก่	 โครงการจัดการน�้าเสียเขตควบคุม	

มลพิษ	จังหวัดสมุทรปราการ	และโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ		

ประกอบด้วย	โครงการก่อสร้างระบบก�าจัดขยะมูลฝอย	จ�านวน	๒๑	โครงการ	และ

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ�าบดัน�า้เสยี	จ�านวน	๓	โครงการ	ท�าให้สามารถ

แก้ปัญหาน�า้เสยีและขยะมลูฝอยอย่างเป็นรปูธรรม	ผลกัดนัให้ท้องถิน่เกบ็ค่าบรกิาร

บ�าบัดน�้าเสียและก�าจัดมูลฝอยจากสถานประกอบการและบ้านเรือน	ตามหลักการ	

ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย	(Polluter	Pays	Prineiple:	PPP)	ขณะเดียวกัน	ได้จัดให้มี	

ผู้เชี่ยวชาญคอยให้ค�าแนะน�าและฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง	

ส่วนท้องถิน่	ในด้านเทคนคิวชิาการและการบรหิารจดัการโครงการ	ทัง้ในช่วงระหว่าง

การก่อสร้าง	การด�าเนินการ	และการบ�ารุงรักษาระบบ	เพื่อให้การบริหารโครงการ

เกิดความยั่งยืน	

เร่ง

25 ��.-����new.indd   19 8/8/17   3:47 PM



20

บริหารเชิงรุกด้านทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการ 

	 เนื่องจากภาครัฐได้ปรับการบริหารงานภาครัฐ	 โดยยึดประชาชน	

เป็นศูนย์กลาง	ท�างานในรูปแบบการบูรณาการเชิงพื้นที	่สามารถวัดผล

การด�าเนินงานที่เป็นรูปธรรม	โปร่งใส	มีความรวดเร็ว	คล่องตัว	กองทุน

สิ่งแวดล้อม	จึงได้ปรับแนวทางการบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นเชิงรุก	

โดยเฉพาะด้านการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ	จะมุง่เน้นให้การสนบัสนนุ

ในลักษณะการบริหารจัดการเชิงพื้นที่หรือเชิงประเด็นอย่างบูรณาการ		

โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน	จึงได้ก�าหนดกรอบ	ประเภท

โครงการ	กจิกรรม	กลุ่มเป้าหมายและพืน้ทีท่ีจ่ะให้การสนบัสนนุโครงการ

ในแต่ละช่วงปีทีช่ดัเจน	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.๒๕๔๘	เป็นต้นมา	เพือ่ให้การด�าเนนิ

งานมีความสอดคล้องกับสถานการณ์และประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น	ท�าให้

สามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติได้ครอบคลุม	

ด้านต่างๆ	ทั้งการจัดการทรัพยากรป่าไม้	การจัดการเกษตรยั่งยืน		

การจัดการแหล่งน�้า	และการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง	โดยได้สนับสนุน

โครงการเพิม่อกีกว่า	๖๐๐	โครงการ	วงเงนิประมาณกว่า	๒,๘๐๐	ล้านบาท	

ส่งผลให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถน�าไปริเริ่ม	ต่อยอด	และขยายผล	

ไปสู่พื้นที่อื่นๆ	ได้อย่างเป็นรูปธรรม

รุก
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ปรับเงื่อนไขและลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ภาคเอกชน

	 ในระยะแรก	กองทุนสิ่งแวดล้อมยังไม่เป็นที่สนใจของภาคเอกชนมากนัก		

เนื่องจากมีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ภาคเอกชนเป็นแบบ	MLR	(Minimum	

Loan	Rate)	ซึ่งเป็นอัตราใกล้เคียงกับธนาคารทั่วไป	โดยในช่วงปี	พ.ศ.๒๕๓๗-	

๒๕๕๑	ได้สนับสนุนเงินกู้ไปเพียง	๘	โครงการ	วงเงินกว่า	๒๐๐	ล้านบาท	ต่อมา	

ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๒	กองทุนสิ่งแวดล้อมได้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย	ส�าหรับ	

ภาคเอกชน	เหลือร้อยละ	๒-๓	ต่อปี	ยกเลิกคุณสมบัติที่ผู ้กู ้จะต้องมีเงินทุนใน

สินทรัพย์ถาวรรวมไม่เกิน	๔๐๐	ล้านบาท	รวมทั้งก�าหนดให้	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	

ได้เข้ามาเป็นผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม	ร่วมกันประชาสัมพันธ์เงินกู้ให้ลูกค้า	

กลุ่มเป้าหมายอย่างเข้มข้น	ท�าให้มีผู ้มาขอรับการสนับสนุนเงินกู้เพิ่มขึ้น	๓๗	

โครงการ	วงเงินประมาณ	๑,๘๐๐	ล้านบาท	ส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านการก่อสร้าง

และปรับปรุงระบบบ�าบัดน�้าเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพจากโรงงานอุตสาหกรรม		

การก�าจัดของเสียเพื่อผลิตเป็นก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรและฟาร์มไก่	ท�าให้	

สามารถบ�าบัดหรือก�าจัดมลพิษที่จะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐาน		

ลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม	เพิม่สดัส่วนการใช้พลงังานทดแทนจากก๊าซชวีภาพ	

ช่วยลดต้นทนุและเพิม่รายได้แก่เจ้าของกจิการ	รวมทัง้เป็นการสร้างความรบัผดิชอบ

ต่อสังคมร่วมกัน		

ปรบั
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ขับเคลื่อนการจัดการขยะชุมชนที่ต้นทาง

	 จากการทีร่ฐับาลก�าหนดให้	“การจดัการขยะ”	เป็นวาระแห่งชาติ	

เมือ่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	กองทุนสิ่งแวดล้อมเล็งเห็นว่าการจัดการขยะที่

มปีระสทิธภิาพ	จะต้องเริม่จดัการจากแหล่งก�าเนดิต้นทางและชมุชน

ควรมีส่วนร่วม	จึงให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	เป็นรูปแบบชุดโครงการที่มี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก	(เทศบาลต�าบล	และองค์การ

บรหิารส่วนต�าบล)	จากทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ	เข้าร่วมมากกว่า	๕๐๐	แห่ง	

วงเงินสนับสนุนประมาณ	๑๘๐	ล้านบาท	โดยชุมชนที่เข้าร่วม

โครงการจะต้องลดปริมาณขยะลงได้ร้อยละ	๓๕	และมีการคัดแยก

และจัดการขยะทั้ง	๔	ประเภทคือ	ขยะอินทรีย์	 ขยะรีไซเคิล		

ขยะอันตราย	และขยะทั่วไปอย่างถูกหลักสุขาภิบาล	รวมทั้งเกิด

ชุมชนต้นแบบ	๑	แห่งต ่อ	 ๑	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

นอกจากนี้	 ได้จัดการประกวดองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ด�าเนิน

โครงการดีเลิศ	โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล	

รวม	๑๖	แห่ง			

ผลการพฒันาการด�าเนนิงาน และเพิม่ประสทิธภิาพ

การบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อมมาอย่าง 

ต่อเนือ่ง ส่งผลให้กองทนุสิง่แวดล้อมได้รบั “รางวลั

ทนุหมนุเวยีนดเีด่น ประจ�าปี ๒๕๖๐” ประเภททนุที่

มผีลการด�าเนนิงานดเีด่น นับเป็นความภาคภูมิใจ

อย่างยิ่งของกองทุนสิ่งแวดล้อม ท่ีได้ “มุ่งมั่น 

ตัง้ใจ เพือ่อนรุกัษ์และพฒันา” จนเกดิเป็นผลส�าเรจ็

ขับเคลื่อน
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แผนแม่บท
กองทุน

สิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

การพัฒนาศักยภาพทางการเงิน

ของกองทุนสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการองค์กรอย่างมีหลักธรรมาภิบาล

และมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

การส่งเสริมเพื่อการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพทางการเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อม

	 ให้ความส�าคัญกับการศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มรายได้จากแหล่งเงินทุน

ต่างๆ		การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย	เน้นการด�าเนินการตามหลักการของกองทุน	

สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	 โดยให้ความส�าคัญกับการจัดสรรเงินกู้ดอกเบี้ยต�่า	

เป็นอนัดบัแรก	เพือ่ให้มเีงนิทนุหมนุเวยีนอยู่ในระบบการบรหิารเงนิกองทนุ	ก�าหนด

สัดส่วนเงินสนับสนุนของเงินกู้และเงินอุดหนุนอย่างเหมาะสม	ให้สามารถบรรลุ	

แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

	 ปัจจุบัน	กองทุนสิ่งแวดล้อมมีแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	๒๕๖๐-	

๒๕๖๔	เป็นกรอบทิศทางการบริหารและการด�าเนินงานของส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	โดยมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหา	และท�าหน้าที่เป็น

กลไกทางการเงินสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาต	ิ

และสิ่งแวดล้อมของประเทศ	ประกอบด้วย	๓	ยุทธศาสตร์	ดังแผนภาพ
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เป้าหมายการจดัสรรเงนิกองทนุในแต่ละปีงบประมาณ	นอกจากนี	้ให้มกีารปรบัหรอื

เพิ่มเติมกฎหมาย/ระเบียบที่จ�าเป็นเพื่อให้มีกฎหมายรองรับในการเพิ่มรายรับเข้าสู่

กองทุน	และการจัดสรรเงินในกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	

และกลุ่มเป้าหมายให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
อย่างมีหลักธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพ

	 มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่สามารถสนองตอบยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร-	

ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมของประเทศทีเ่หน็ผลเป็นรปูธรรม	ปรบัการบรหิารกองทนุ

ให้มีความคล่องตัว	ยกระดับนวัตกรรมให้เกิดกระบวนการท�างานแบบมีคุณค่า		

พัฒนากลไก	มาตรการ	และบุคลากรของกองทุนสิ่งแวดล้อม	เพื่อลดอุปสรรค	

ในการด�าเนินงาน	รองรับสถานการณ์และความเสี่ยง	และเสริมสร้างทุนหมุนเวียน	

มคีวามมัน่คง	สามารถตอบสนองต่อนโยบายและยทุธศาสตร์ด้านทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม	ตลอดจนเพิ่มศักยภาพของภาค	ี

เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ

	 ปรบัแนวทางการสนบัสนนุทางการเงนิให้สอดคล้องกบัปัญหาทรพัยากรธรรมชาติ	

และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา	มุ่งเน้นประเด็นที่มีล�าดับความส�าคัญสูง

และเร่งด่วน		ค�านงึถงึความสอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์กระทรวงทรพัยากรธรรมชาต	ิ

และสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	๒๕๕๙	-	๒๕๖๔	ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			นอกจากนี้	 ให้ความ

ส�าคัญกับโครงการ/กิจกรรมที่สามารถแสดงผลงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมได้อย่าง

ชัดเจน	 เป็นที่ยอมรับของสังคมและสาธารณะ	อีกทั้งสามารถส่งผลลัพธ์ไปสู ่	

เป้าหมายการป้องกนัและแก้ไขปัญหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	และสนอง

ตอบนโยบายของรัฐ		
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การด�าเนินงานของกองทนุสิง่แวดล้อมตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา ยังได้มี

การทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบ และขั้นตอนการพิจารณาโครงการ

ให้กระชับ รวดเร็ว และให้ความส�าคัญกับการกลั่นกรองด้านเทคนิค

วชิาการ พร้อมช่วยให้ค�าแนะน�าต่อการพฒันาโครงการให้เป็นไปตามหลกั

วิชาการ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สะดวกต่อการบริหารจัดการของ

บุคลากรในพื้นที่ ภายใต้การใช้งบประมาณของประเทศที่เหมาะสม  

เพื่อให้โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมสามารถ

ด�าเนนิการได้อย่างต่อเนือ่ง และมกีารบรหิารจดัการได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

จนเกดิผลส�าเรจ็เป็นรปูธรรมและเป็นแบบอย่างทีด่ ีส่วนทศิทางการด�าเนนิ

งานของกองทนุสิ่งแวดล้อมในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ยังคงมุ่งส่งเสรมิ

การมส่ีวนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของ

ประเทศ พร้อมกับการเพิ่มศักยภาพทางการเงินและเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการบริหารจัดการกองทุน
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ผลส�าเรจ็จากการ
สนับสนุนของกองทุน 

สิ่งแวดล้อม

ส่วนที่
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การสนับสนุนโครงการของกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้มีส่วนช่วยให้

น�า้เสยีจากชมุชนได้รบัการบ�าบดั ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ลกูบาศก์เมตร

ต่อวนั ขยะมลูฝอยและของเสยีชมุชน ได้รบัการจดัการอย่างถกูวธิี

กว่า ๒,๐๐๐ ตนัต่อวนั ช่วยลดมลภาวะและขยะตกค้าง เกดิชมุชน

ต้นแบบทีม่ส่ีวนร่วมในการคดัแยกขยะจากครวัเรอืน และนวตักรรม 

การจดัการขยะมลูฝอยใหม่ๆ ในหลายท้องถิน่ ขยะมลูฝอยทีต้่อง

น�าไปก�าจดัในท้องถิน่กว่า ๕๐๐ แห่งทีเ่ข้าร่วมโครงการมปีรมิาณ

ลดลง เกิดการจัดการและน�าของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์และ 

น�้้าเสียจากสถานประกอบการที่ผ่านการบ�าบัดมาใช้ประโยชน์  

ลดฝุ่นละอองและมลพิษจากสถานประกอบการให้อยู่ในระดับ

มาตรฐาน ขณะเดียวกันได้เกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โดยชุมชนเป็นฐาน ตั้งแต่พื้นที่ต้นน�้้า กลางน�้้า สู่ปลายน�้้า ที่เกิด

ผลอย่างเป็นรูปธรรมกระจายในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
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กองทุนสิ่งแวดล้อมให้ความส�าคัญกับการสนับสนุนโครงการที่ด�าเนินการ 

ตามนโนยายของรัฐบาล และการน�าหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter 

Pays Principle: PPP) มาบังคับใช้อย่างจริงจัง ซึ่งช่วยให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีการจัดเก็บค่าบริการ เพื่อน�าไปใช้ในการบริหารจัดการระบบ 

ให้เกดิความยัง่ยนื และยงัมส่ีวนร่วมในการส่งเงนิบางส่วนคนืกลบัเข้าสูก่องทนุ 

สิ่งแวดล้อม เพื่อหมุนเวียนส�าหรับการสนับสนุนโครงการต่อๆ ไป 

๒.๑ การจัดการมลพิษ

 การจดัการน�า้เสยี การจดัการของเสยี 
 และการจดัการคณุภาพอากาศ
 
 กองทุนสิ่งแวดล้อมได้มีบทบาทในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ในการจัดการน�้าเสีย	การจัดการ

ของเสีย	และการจัดการคุณภาพอากาศ	เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่

ประชาชน	และส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง	จ�านวน	

๑๙๑	โครงการ	วงเงนิรวม	๙,๕๗๕	ล้านบาท		โดยเป็นการด�าเนนิการก่อสร้างระบบ

บ�าบดัน�า้เสยีรวม		ระบบก�าจดัมลูฝอยรวม		ระบบก�าจดัมลูฝอยตดิเชือ้		ระบบก�าจดั

สิ่งปฏิกูล	ระบบรวบรวมของเสียอันตราย	ระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็น	

เชื้อเพลิงอัดแท่ง	(Refuse	Derived	Fuel:	RDF)	และปุ๋ยอินทรีย์	และสถานีขนถ่าย

มูลฝอย	โดยมีการจัดเก็บค่าบริการตามหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย
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การจัดการน�้าเสีย		

	 โครงการด้านการจัดการน�้าเสีย	ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน	

สิ่งแวดล้อม	จ�านวน	๖๙	โครงการ	ได้มีส่วนช่วยแก้ปัญหาน�้าเสียของ

ประเทศ	โดยเฉพาะในพืน้ทีลุ่ม่น�า้วกิฤต	เขตควบคมุมลพษิ	พืน้ทีคุ่ม้ครอง	

สิ่งแวดล้อม	รวมทั้งพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวส�าคัญของประเทศ	ในจ�านวน

โครงการทั้งหมด	เป็นโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ�าบัดน�้าเสีย

รวม	ทีใ่ห้บรกิารแก่ประชาชนในท้องถิน่ต่างๆ	จ�านวน	๑๖	แห่ง	จาก	๘๘	แห่ง	

ทีเ่ดนิระบบอยทูัว่ประเทศ	สามารถช่วยในการบ�าบดัน�า้เสยีของประเทศ

ได้เกือบ	๓๐๐,๐๐๐	ลูกบาศก์เมตรต่อวัน	กองทุนสิ่งแวดล้อม	จะให้

ความส�าคัญกับการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที	่สะดวก

ต่อการบริหารจัดการส�าหรับท้องถิ่น	ซึ่งโครงการที่สนับสนุนส่วนใหญ่

เป็นระบบแบบบ่อปรับเสถียร	(Stabilization	Pond:	SP)	รองลงมาคือ	

ระบบแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์	(Activated	Sludge	:	AS)	และบางส่วน

เป็นระบบผสมผสาน	เช่น	ใช้ระบบแบบแอกทเิวเตด็สลดัจ์	ร่วมกบัระบบ

คลองวนเวียน	(Oxidation	Ditch:	OD)	และระบบแบบบ่อปรับเสถียร	

ร่วมกบับงึประดษิฐ์	(Constructed	Wetland)	เป็นต้น	โดยระบบบ�าบดัน�า้เสยี	

รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ทีม่กีารบรหิารจดัการเป็นตวัอย่าง

ที่ดี	ได้แก่	เทศบาลนครหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา		เทศบาลเมืองป่าตอง	

จังหวัดภูเก็ต	 เมืองพัทยา	จังหวัดชลบุรี	 เทศบาลต�าบลโกสุมพิสัย		

จงัหวดัมหาสารคาม	และเทศบาลต�าบลกดุจกิ	จงัหวดันครราชสมีา	เป็นต้น	

การจัดการของเสีย 	

	 ขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้นทั่วประเทศประมาณ	๒๕	ล้านตันต่อปี		

หรือประมาณ	๖๘,๕๐๐๐	ตันต่อวัน	แต่มีขยะมูลฝอยได้รับการก�าจัด

อย่างถูกต้องเพียงประมาณ	ร้อยละ	๒๕	ของปริมาณขยะมูลฝอยที	่

เกิดขึ้น	ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมทั่วประเทศเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง	กองทุนสิ่งแวดล้อม	ได้เข้าไปมีส่วนสนับสนุนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ในการจดัให้มรีะบบก�าจดัขยะมลูฝอยรวมทีถ่กูหลกั

25 ��.-����new.indd   29 8/8/17   3:47 PM



30

สุขาภิบาล	(Sanitary	Landfill)	จ�านวน	๓๐	แห่ง	จากระบบก�าจัด

มูลฝอยในลักษณะเดียวกันทั้งหมด	๗๓	แห่งทั่วประเทศ	รวมทั้ง	

การสนับสนุนโครงการต่างๆ	เช่น	การสร้างเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ		

การสร้างสถานขีนถ่ายขยะมลูฝอย	ตลอดจนการสนบัสนนุเครือ่งจกัร

และอุปกรณ์เพื่อใช้ในการก�าจัดมูลฝอย	รวม	๑๑๘	โครงการ	มีส่วน

ช่วยให้สามารถก�าจัดของเสียของประเทศได้ประมาณวันละ	๒,๐๕๐	

ตัน	ช่วยลดปัญหาขยะตกค้าง	ลดปัญหาการเผาขยะกลางแจ้ง	

นอกจากนี้	ขยะมูลฝอยที่ฝังกลบไว้ยังสามารถน�ากลับมาท�าเป็นแท่ง

เชือ้เพลงิและผลติพลงังานไฟฟ้าได้ในอนาคต	ซึง่ระบบการก�าจดัของ

เสียรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	

ได้แก่	เทศบาลต�าบลตาคลี	จังหวัดนครสวรรค์	เทศบาลต�าบลสะเดา	

จังหวัดสงขลา	เทศบาลต�าบลเชียงยืน	จังหวัดมหาสารคาม	เทศบาล

ต�าบลเมืองแกลง	จังหวัดระยอง	เทศบาลเมืองตราด	จังหวัดตราด	

และเทศบาลเมืองวารินช�าราบ	จังหวัดอุบลราชธานี	เป็นต้น

การจัดการคุณภาพอากาศ  	

	 กองทุนสิ่งแวดล้อม	ได้มีส่วนผลักดันให้เกิดการริเริ่มโครงการ	

เฝ้าระวัง	ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศในพื้นที่คุ้มครอง

สิง่แวดล้อมและเขตควบคมุมลพษิ		โดยสนบัสนนุโครงการตดิตัง้ระบบ

ตรวจสอบคุณภาพอากาศ	ในเขตพื้นที่คุ ้มครองสิ่งแวดล้อมเมือง

พัทยาและจังหวัดภูเก็ต	และเขตควบคุมมลพิษ	อ�าเภอหาดใหญ่	

จงัหวดัสงขลา	จ�านวน	๔	โครงการ	ซึง่ข้อมลูคณุภาพอากาศของแต่ละ

สถานีจะถูกส่งมายังส่วนกลางตามเวลาจริง	(real	time)	อัตโนมัติ	

ตลอด	๒๔	ชั่วโมง	ส่งผลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สามารถด�าเนิน

การจัดการและแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างรวดเร็ว	ในกรณีที่เกิด

เหตุการณ์มลพิษทางอากาศขึ้นในพื้นที่	 รวมทั้งองค์กรปกครอง	

ส่วนท้องถิ่น	ตลอดจนประชาชนในพื้นที่	 สามารถวางแผนการ	

ขับเคลื่อนงานป้องกันและรักษาคุณภาพอากาศในพื้นที่ตนเองได้	
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 การจดัการขยะชมุชนทีต้่นทาง
 
 สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลได้ก�าหนดนโยบายเร่งด่วนในการ

จัดการขยะ	เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	พร้อมเห็นชอบแผนที่น�าทาง	

(Road	Map)	การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	โดย	

มุ่งสร้างวินัยของคนในชาติเรื่องการคัดแยกขยะเพื่อน�ากลับมาใช้

ใหม่	และการแปรรูปเป็นพลังงาน	ผนวกกับเป็นการขับเคลื่อน

นโยบาย	“๑	จังหวัด	๑	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในการ

จัดการมูลฝอย”	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	กองทุนสิ่งแวดล้อมได้จัดสรร

เงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ทั่วประเทศ	๗๖	

จังหวัด	จ�านวนรวมกว่า	๕๐๐	แห่ง	วงเงินเกือบ	๒๐๐	ล้านบาท	

ภายใต้ชดุโครงการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของชมุชนในการคดัแยก

ขยะทีต้่นทาง	และให้การสนบัสนนุแก่ส�านกังานทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัด	และส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคต่างๆ		

เพื่อร่วมผลักดันนโยบายให้มีผลไปสู่การปฏิบัติในระดับชุมชน	

และครัวเรือน	

	 กิจกรรมหลักภายใต้โครงการดังกล่าว	ประกอบด้วย	การจัด

อบรมให้ความรู ้	 รณรงค์ด้วยสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ		

รวมถึงการศึกษาดูงานชุมชนพื้นที่ต้นแบบที่ประสบความส�าเร็จ	

เพื่อให้ชุมชนเข้าใจและเกิดแรงผลักดันที่อยากจะลงมือท�า		

จากนัน้เป็นการลงมอืปฏบิตัคิดัแยกขยะในแต่ละครวัเรอืน	เพือ่น�า

ไปสู่การจัดการขยะแต่ละประเภทในรูปแบบที่เหมาะสม	ไม่ว่าจะ

เป็นการจัดการขยะอินทรีย์ด้วยการท�าปุ๋ยหมัก	น�้าหมักชีวภาพ	

เลีย้งสตัว์	เลีย้งไส้เดอืนดนิ	ตลอดจนการหมกัท�าแก๊สชวีภาพใช้ใน

ครัวเรือน	การจัดการขยะรีไซเคิลด้วยการจัดท�าธนาคารขยะของ

ชุมชน	การรวบรวมและก�าหนดวันขายให้กับผู้รับซื้อขยะรีไซเคิล	

การจัดการขยะอันตรายด้วยการรวบรวมไว้ในภาชนะและสถานที่

ปิดมิดชิดปลอดภัย	รอการน�าไปก�าจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล	
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โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ	ส�าหรับการจัดการขยะทั่วไป		

ในแต่ละพื้นที่ด�าเนินโครงการมีรูปแบบที่แตกต่างกันไป	ท�าให้เหลือ

ขยะทั่วไปที่รอน�าไปก�าจัดลดน้อยลง	

	 ความมุ่งหวังของการจัดท�าชุดโครงการดังกล่าว	คือ	การลด

ปริมาณขยะที่ต้องน�าไปก�าจัดลงร้อยละ	๓๕	ของปริมาณขยะที่เกิด

ขึ้นในพื้นที่โครงการ	และเกิดครัวเรือนต้นแบบในการคัดแยกและ

จัดการขยะที่ต้นทาง	ในระดับหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิน่	เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละถ่ายทอดองค์ความรูไ้ปสูช่มุชนในพืน้ที่

ใกล้เคียง	และสามารถพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบในการจัดการขยะ

มูลฝอยชุมชนของแต่ละจังหวัดต่อไปในอนาคต	ซึ่งองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่	ทีส่ามารถพฒันาเป็นต้นแบบในการจดัการขยะมลูฝอย

ชุมชนที่ต้นทางที่ดี	ในด้านต่างๆ	ได้แก่
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ต้นแบบการจัดการขยะอินทรีย์

	 การส่งเสริมการจัดการขยะอินทรีย์ได้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ	และ

กจิกรรมเด่นเพือ่ช่วยในการจดัการขยะอนิทรย์ี	เช่น	การจดัท�าเสวยีน

เพื่อรวบรวมเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร	ขององค์การบริหาร	

ส่วนต�าบลตาลเนิ้ง	จ.สกลนคร	การจัดท�าตะล่อมธนาคารกิ่งไม้		

ของเทศบาลต�าบลพระแท่น	จ.กาญจนบุรี	การจัดท�าภาชนะใส่ขยะ

อินทรีย์ฝังดิน	(GREEN	CONE)	ส�าหรับรวบรวมเศษอาหารจาก	

ครวัเรอืนของเทศบาลต�าบลสนัทราย	จ.เชยีงราย	การท�าปุย๋หมกัของ

เทศบาลต�าบลหนองล่อง	จ.ล�าพูน	การเลี้ยงไส้เดือนดินของเทศบาล

ต�าบลทะเมนชยั	จ.บรุรีมัย์	การท�าน�า้หมกัชวีภาพ	ขององค์การบรหิาร

ส ่วนต�าบลกันตังใต ้	 จังหวัดตรัง	 และเทศบาลต�าบลชนแดน	

จ.เพชรบูรณ์	การหมักแก๊สชีวภาพใช้ในครัวเรือน	ของเทศบาลต�าบล

ยุโป	จ.ยะลา	เทศบาลนิคมค�าสร้อย	จ.มุกดาหาร	และเทศบาลต�าบล

มาบอ�ามฤต	จ.ชุมพร	

ต้นแบบการจัดการขยะรีไซเคิล

	 ขยะรไีซเคลิเป็นสิง่ทีย่งัมปีระโยชน์ทีส่ามารถน�าไปแปรรปูใช้ใหม่		

ภายใต้โครงการ	จึงได้ส่งเสริมให้คัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อสร้าง	

มูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนในรูปแบบต่างๆ	อาทิ	การท�าสิ่งประดิษฐ	์

จากขยะรีไซเคิล	ขององค์การบริหารส่วนต�าบลคูเมือง	จ.ชัยภูมิ	

องค์การบริหารส่วนต�าบลพระธาตุ	จ.ตาก	และองค์การบริหาร	

ส่วนต�าบลโยธะกา	จ.ฉะเชงิเทรา	การจดัท�าธนาคารขยะ	ขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลบางแค	จ.สมุทรสงคราม	และองค์การบริหารส่วน

ต�าบลกลางเวียง	จ.น่าน	
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ต้นแบบการจัดการขยะอันตราย

	 แม้ขยะอนัตรายทีเ่กดิจากวถิชีวีติประจ�าวนัยงัมไีม่มากนกั	องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ	ก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับขยะอันตรายควบคู่

ไปกบัการแยกขยะประเภทอืน่ๆ	มกีารจดัการสร้างภาชนะคดัแยกและ

จุดรวบรวมขยะอันตราย	โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลห้วยโจด	

จ.สระแก้ว	ได้มีการลงมือท�าอย่างเป็นรูปธรรม

ต้นแบบศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

	 การจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง

มีความโดดเด่น	จนสามารถพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบในการ

จัดการขยะมูลฝอยชุมชน	อาทิ	 เทศบาลต�าบลปฐวี	 จ.จันทบุรี		

เทศบาลต�าบลควนโดน	จ.สตลู	และเทศบาลต�าบลป่าแงะ	จ.เชยีงราย	

เป็นต้น

	 การส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของชมุชนในการคดัแยกขยะทีต้่นทาง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ได้มีส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเป็นกลไกที่มีความส�าคัญ	ในการประสาน	

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ	ในจังหวัด	ตั้งแต่ขั้นตอนการ	

เผยแพร่ข้อเสนอโครงการ	คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย	การให้ค�าแนะน�า	

การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการด�าเนินโครงการให้เป็นไปตาม

แผนที่ก�าหนดไว้	ช่วยให้ข้อคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค

ต่างๆ	รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาค	

ในการติดตามประเมินผลโครงการในภาพรวมของพื้นที่ที่รับผิดชอบ	

อย่างไรก็ดี	ภาคส่วนที่มีความส�าคัญเป็นอย่างมาก	ก็คือ	ชุมชน	

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ซึ่งมีความกระตือรือร้นและให	้

ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี	
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 การจดัการสิง่แวดล้อมของภาคเอกชน
 
 กองทนุสิง่แวดล้อมได้ก�าหนดกรอบให้การสนบัสนนุเงนิกูอ้ตัรา

ดอกเบี้ยต�่าเป็นพิเศษ	ร้อยละ	๒-๓	ต่อปี	โดยปลอดการช�าระคืน

เงินต้นไม่เกิน	๒	ปี	เพื่อจูงใจให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน

การดูแลสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของพนักงาน	ทั้งภายในสถาน

ประกอบการและชุมชนที่อยู่อาศัยรอบสถานประกอบการ	โดยที่

ผ่านมาได้ให้การสนับสนุนแก่ภาคเอกชนเพื่อด�าเนินโครงการใน

การป้องกนั	และแก้ไขปัญหามลพษิจากกระบวนการผลติด้านการ

จัดการน�้าเสีย	อากาศเสีย	และของเสีย	รวมจ�านวน	๔๕	โครงการ	

รวมวงเงินประมาณ	๒,๑๕๐	ล้านบาท	มีทั้งในส่วนของการ

สนับสนุนระบบการจัดการมลพิษจากฟาร์มปศุสัตว	์ได้แก่	ฟาร์ม

เลี้ยงสุกรขนาดเล็ก	ขนาดกลางและขนาดใหญ่	ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่	

ระบบบ�าบดัน�้าเสยีจากโรงงานอตุสาหกรรมขนาดเลก็	ขนาดกลาง	

และขนาดใหญ่	ระบบบ�าบดัน�า้เสยีของเขตประกอบการอตุสาหกรรม	

ระบบบ�าบัดน�้าเสียของโรงพยาบาล	ระบบบ�าบัดอากาศเสียจาก

กระบวนการผลิตและระบบก�าจัดของเสียภายในโรงงาน		

	 โครงการของภาคเอกชนที่ได้รบัการสนบัสนนุเงนิกูจ้ากกองทนุ

สิง่แวดล้อม	ส่วนใหญ่สามารถด�าเนนิกจิกรรมการจดัการมลพษิได้

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	และสามารถป้องกันและแก้ไข

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตของตนเองได้ตาม

มาตรฐานที่ก�าหนด	ช่วยให้สถานประกอบการต่างๆ	ด�าเนินธุรกิจ

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ	หลายโครงการ

สามารถเกิดผลพลอยได้	อาทิ	ก๊าซชีวภาพ	น�้าที่ผ่านกระบวนการ

บ�าบัด	ซึ่งสามารถน�าไปใช้ในกระบวนการผลิต	ช่วยลดต้นทุนและ

เป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรวม		
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การบ�าบัดน�้าเสียจากสถานประกอบการ 

	 กิจการที่มักก่อให้เกิดปัญหาน�้าเสีย	ทั้งธุรกิจแปรรูปอาหาร		

การผลติเครือ่งดืม่จากผกัและผลไม้	ธรุกจิสกดัน�า้มนัปาล์ม	รวมไปถงึ

ฟาร์มสุกร	ส่วนใหญ่ขอรับการสนับสนุนกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อ

ก่อสร้างและปรับปรุงระบบบ�าบัดน�้าเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ	ท�าให้	

น�้าเสียที่ผ่านการบ�าบัดทั้งหมดเป็นไปตามค่ามาตรฐานที่ก�าหนด		

รวมทั้งได้ก๊าซชีวภาพน�าไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงานหรือ

กิจการฟาร์มได้	สามารถลดการใช้พลังงาน	ลดต้นทุน	รวมไปถึง		

ลดปัญหามลพิษต่อชุมชน	และถือเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ด	ี

ให้กับชุมชนโดยรอบด้วย	นอกจากนี้	ยังมีกรณี	 “เขตประกอบการ

อุตสาหกรรมในพื้นที่	จ.ระยอง”	ที่ด�าเนินการก่อสร้างระบบบ�าบัด	

น�้าเสียขั้นที่	๓	และ	“โรงพยาบาลเอกชน”	ที่ติดตั้งระบบบ�าบัดน�้าเสีย

ที่ศูนย์อาคารการแพทย์แห่งใหม่	ก็สามารถบ�าบัดน�้าเสียได้ตาม

มาตรฐานทีก่�าหนดเช่นกนั		แล้วยงัสามารถน�าน�า้กลบัมาใช้ประโยชน์

ในกระบวนการผลิตและใช้ในการรดน�้าต้นไม้ได้อีกด้วย

การจัดการของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์	

	 กองทนุสิง่แวดล้อมได้ให้การสนบัสนนุการลดผลกระทบจากฟาร์ม

ปศุสัตว์ที่ส่งกลิ่นเหม็น	สร้างความร�าคาญต่อชุมชนที่อยู่ในบริเวณ	

ใกล้เคียง	อย่างกรณีฟาร์มไก่บางแห่งได้ด�าเนินการก�าจัดมูลไก่		

โดยเลอืกใช้เทคโนโลยเีครือ่งหมกัผสมมลูไก่ให้กลายเป็นปุย๋	และเป็น

เครื่องจักรที่ท�างานด้วยระบบปิด	สามารถย่อยสลายมูลไก่ภายใน		

๗	วนั	ควบคมุและจดัการกลิน่ได้ดี	ใช้พืน้ทีน้่อย	และลดการใช้แรงงาน	

อีกทั้ง	ลดปัญหาข้อร้องเรียนกับชุมชน	นอกจากนี้	สามารถผลิต	

ปุ ๋ยอินทรีย์จากมูลไก่ที่ช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินส�าหรับใช้ทาง	

การเกษตร	และช่วยเพิ่มรายได้ให้กับฟาร์มอีกด้วย
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การจัดการฝุ่นขนาดเลก็จากโรงงานอุตสาหกรรม				

	 ปัญหาฝุน่ขนาดเลก็เป็นปัญหาทีส่�าคญัของกจิการบางประเภท	

โดยเฉพาะโรงงานผลิตกระเบื้องหินขัดและกระเบื้องซีเมนต	์

ปูทางเท้า	 โรงงานโม่หิน	และโรงงานผลิตและจ�าหน่ายเหล็ก

โครงสร้างรปูพรรณรดีร้อน		ซึง่มกัเกดิฝุน่ละอองทีเ่ป็นมลพษิทาง

อากาศ	ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของพนักงานและชุมชน

บรเิวณใกล้เคยีง	การสนบัสนนุเงนิจากกองทนุสิง่แวดล้อมได้ช่วย

ให้มีการติดตั้ง	ก่อสร้าง	หรือปรับปรุงระบบดูดฝุ่นให้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	สามารถช่วยดักฝุ ่นและบ�าบัดฝุ ่นละอองได้มี

ประสทิธภิาพก่อนปล่อยออกสูบ่รรยากาศ	ถอืเป็นความรบัผดิชอบ

ที่ดีต่อชุมชน	ลดปัญหาข้อขัดแย้งกับชุมชน	และลดมลภาวะทาง

อากาศ	
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กองทุนสิ่งแวดล้อมได้ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่ด�าเนินกิจกรรม 

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ตั้งแต่การจัดการป่าไม้ 

ในพื้นที่ต้นน�้า การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการเกษตร

ในบริเวณพืน้ที่กลางน�้า จนสู่พืน้ที่ปลายน�้าอนัเปน็แหล่งทรพัยากรชายฝ่ังทะเล

อันอุดมสมบูรณ์ พร้อมช่วยให้ค�าแนะน�า เชื่อมโยงให้เกิดการแลกเปลี่ยน 

ความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน 

๒.๒ การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

 การจดัการระบบนเิวศต้นน�า้
 
	 โครงการต่างๆ	ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม		

กว่า	๗๐	 โครงการ	ได้มีส่วนช่วยในการฟื้นฟูสภาพป่าและดูแล	

ระบบนิเวศต้นน�้า	จ�านวนกว่า	๒๐๐,๐๐๐	ไร่	ด้วยกิจกรรมการดูแล

รักษาและเฝ้าระวังป้องกันการท�าลายป่า	การฟื้นฟูสภาพป่า	การ

ก�าหนดกตกิาเพือ่ใช้ประโยชน์จากป่า	โดยการท�างานในพืน้ทีเ่ป้าหมาย

ระดบัชมุชนและระดบัต�าบล	ระดบัลุม่น�า้	แล้วขยายผลสูพ่ืน้ทีข้่างเคยีง

จนน�าไปสู่การรวมตัวเป็นองค์กรชุมชนและเครือข่ายในหลายพื้นที่	

โดยมีเครื่องมือและวิธีการท�างานที่น่าสนใจ
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แผนที่แนวเขตและการเฝ้าระวัง

	 โครงการในช่วงเวลาแรกๆ	ทีก่องทนุสิง่แวดล้อมได้ให้การสนบัสนนุ

ในพื้นที่	อ.ขุนยวม	จ.แม่ฮ่องสอน	ได้ท�าแผนที่จ�าลองสามมิติโดยใช้

ไม้อัดเรียงซ้อนตามระดับชั้นความสูงขึ้น	 เพื่อแสดงที่ตั้งหมู่บ้าน		

ที่ท�ากิน	พื้นที่ป่าใช้สอย	ป่าอนุรักษ์	ป่าต้นน�้า	และป่าพิธีกรรม	ใช้

สือ่สารให้เข้าใจตรงกนัและช่วยป้องกนัการบกุรกุพืน้ที่	ต่อมาได้เรยีนรู้	

การใช้เครื่องมือที่ทันสมัยสามารถระบุพิกัดบนพื้นโลก	หรือ	Global	

Positioning	System	(GPS)	เห็นได้จากการท�างานของเครือข่าย

ทรัพยากรลุ่มน�้าแม่แตงตอนบน	จ.เชียงใหม่	ที่ได้สอนให้ชุมชนใช้

เครื่องมือ	GPS	ท�าการส�ารวจแนวเขตที่ท�ากินและเขตป่าร่วมกับ	

เจ้าหน้าที่ป่าไม้	นอกจากได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้ว	ยังเกิดกระบวนการ

พูดคุย	ไว้วางใจและเชื่อใจกัน	อย่างไรก็ตาม	การลาดตระเวนและเฝ้า

ระวังก็ยังเป็นเรื่องที่จ�าเป็น	โดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งเสี่ยงต่อการบุกรุก

ท�าลาย	อย่างกรณีเครือข่ายป่าชุมชนไพศาลี	จ.นครสวรรค์	และ	

เครอืข่ายป่าชมุชนต�าบลคลองชะอุน่	จ.สรุาษฎร์ธาน	ีทีม่กีารขยายตวั

ของชมุชนและพชืเศรษฐกจิ	จงึอาศยัชดุรกัษาความปลอดภยัหมูบ้่าน	

(ชรบ.)	เป็นแกนหลัก	แล้วระดมคนและแบ่งเวรกันเฝ้าระวังการบุกรุก

ป่าได้อย่างแข็งขัน	เพื่อให้ป่ายังคงความอุดมสมบูรณ์เพื่อประโยชน์

อย่างยั่งยืนของส่วนรวม	

การปลูกฟื้นฟสูภาพป่า

	 โครงการต่างๆ	มักใช้โอกาสวันส�าคัญท�าการปลูกป่าในพื้นที่ว่าง

และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม	หรือพื้นที่ซึ่งยึดคืนจากการบุกรุกมาได้		

ท�าการปลกูกล้าไม้เสรมิลงพืน้ที	่ซึง่ส่วนใหญ่ขอกล้าไม้จากหน่วยงาน

ที่เพาะกล้าไม้ไว้แจก	บางชุมชนวางแผนเพาะชนิดพันธุ์ที่ต้องการ		

โดยเข้าไปเก็บเมล็ดที่หล่นตามธรรมชาติในป่ามาเพาะเอง	การปลูก

ต้นไม้เสริมเป็นการดึงให้คนที่สนใจได้เข้ามาร่วมท�ากิจกรรม	ซึ่งจะ
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สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับต้นไม้	ป่าไม้	พื้นที่ต้นน�้า	และระบบนิเวศ		

มกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็ต่อสถานการณ์พืน้ทีแ่ละหาแนวทางการ

ดูแลรักษาป่าร่วมกัน	อันที่จริงแล้วหลายๆ	พื้นที่อาจไม่จ�าเป็นต้อง

ปลกูเสรมิ	เพยีงดแูลป้องกนัไม่ให้มกีารท�าลาย	ป่ากจ็ะสามารถฟ้ืนตวั

ได้เองตามธรรมชาต	ิแต่การปลกูป่าในหลายพืน้ทีเ่ป็นการแสดงให้เหน็

ว่าป่าผืนนี้มีผู้ดูแล	ทั้งในรูปคณะกรรมการหรือกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ	

ท�าให้สามารถลดการบุกรุกพื้นที่ได้อีกทางหนึ่ง

การรักษาวิถีวัฒนธรรม	

	 ชนเผ่าหรอืกลุม่ชาตพินัธุต่์างๆ	ส่วนใหญ่อาศยัในบรเิวณพืน้ทีต้่นน�า้	

ยงัมคีวามเชือ่และสบืสานวฒันธรรมประเพณเีกีย่วกบัป่าและธรรมชาติ

ไว้อย่างเด่นชัด	โดยเชื่อว่าหากไม่ดูแลหรือไปละเมิดล่วงเกินเจ้าที่	

เจ้าป่าเจ้าเขา	จะท�าให้เจ็บป่วย	พืชผักไม่งอกงาม	รวมถึงความเชื่อ

อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย	อย่างกรณีชุมชนบ้าน	

แสนใหม่	จ.เชียงราย	ชุมชนในพื้นที่ต้นน�้าแม่จัน	เชื่อว่าหากท�าลาย

ป่า	“กือชา”	ซึ่งเป็นพระเจ้าสูงสุด	จะลงโทษ	ความเชื่อและวัฒนธรรม	

ชนเผ่า	ได้มีผลต่อจัดการป่ากว่า	๔,๓๐๐	ไร่	ให้ยังคงสภาพที่สมบูรณ์

มาจนถึงปัจจุบัน	หลายๆ	โครงการที่กองทุนสิ่งแวดล้อมสนับสนุน		

จึงให้ความส�าคัญกับการสืบค้น	ถ่ายทอด	และด�ารงอยู่ของความเชื่อ

และวิถีดังกล่าว	ส่วนกรณีการรักษาป่าต้นน�้าแม่แจ่ม	จ.เชียงใหม่		

ยังได้รวบรวมภูมิปัญญาต่างๆ	จัดท�าเป็นหลักสูตรท้องถิ่นและฐาน	

การเรียนรู้ส�าหรับเยาวชนรุ่นต่อๆ	ไป	
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การป้องกันไฟป่าและลดปัญหาหมอกควัน 	

	 กองทนุสิง่แวดล้อมได้มส่ีวนช่วยลดปัญหาไฟป่าและหมอกควนัที่

เกิดช่วงหน้าแล้งในบริเวณภาคเหนือ	โดยสนับสนุนโครงการวิจัยของ

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ได้พฒันาแบบจ�าลองเรยีนรูเ้รือ่งไฟป่า	ทีบ้่าน

แม่เตีย๊ะใต้	อ.จอมทอง	จ.เชยีงใหม่	ท�าให้ลดข้อสงสยัถงึวธิกีารจดัการ

เชื้อเพลิงด้วย	“การชิงเผา”	ซึ่งเป็นการลดปริมาณเชื้อเพลิงและลด

ความรุนแรงของไฟป่า	และลดหมอกควัน	และต่อมาได้มีงานวิจัยอีก

โครงการที่สนับสนุนภาคีเครือข่าย	ในพื้นที่	๓	ต�าบลของ	อ.จอมทอง	

จ.เชียงใหม่	ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าในพื้นที่	ท�าการ	

ชงิเผา	เพือ่ลดปรมิาณเชือ้เพลงิก่อนถงึช่วงฤดแูล้ง	ท�าให้เกดิหมอกควนั	

น้อย	ไม่เป็นปัญหามากนัก	ผลส�าเร็จจากการด�าเนินงาน	ได้จัดท�า	

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่	และพื้นที่ภาคเหนือ	

ใช้เป็นข้อมูลส�าคัญ	ในการก�าหนดนโยบายด้านการจัดการเชื้อเพลิง		

เพื่อลดปัญหาหมอกควันได้ต่อไป	นอกจากนี้	กองทุนสิ่งแวดล้อม	

ยังสนับสนุนโครงการส่งเสริมให้เกษตรกรน�าเศษวัสดุเหลือทิ้ง	

ทางการเกษตรไปผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง	ด้วย	

รูปแบบที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้พัฒนาขึ้น	

	 ขณะที่โครงการของเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ภูผาขาว	จ.เลย	ได้ใช้

วิธีการท�าแนวกันไฟ	ร่วมกับการปลูกต้นไม้เป็นก�าแพงป้องกันไฟป่า

อีก	๒	ชั้น	ชั้นแรกเป็นแนวไม้ป่าและไม้พื้นเมือง	ชั้นรอบนอกถัดออก

มาเป็นแนวไม้ผล	ต่อจากนั้นจึงเป็นแนวพื้นที่ท�ากินของชาวบ้าน		

โดยเจ้าของที่ดินโดยรอบเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลไม้ผล	และเฝ้า

ระวังไฟป่าไปพร้อมกัน
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การส�ารวจชนิดพันธุ์ 

	 การส�ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ	โดยนักวิจัยชุมชน	

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ในป่าใหญ่โคกจิก-ตาลอก		

จ.	มหาสารคาม	เมื่อปี	๒๕๕๙	พบพืช	๑๖๘	ชนิด	สัตว์มีกระดูก

สันหลัง	๑๕๑	ชนิด	 โดยล่าสุดพบกระต่ายป่า	กระรอกบินจิ๋ว	

ท้องขาว	ชะมดแผงหางปล้อง	ท�าให้ชาวบ้านและท้องถิ่นเห็น

คุณค่าและประโยชน์ในการรักษาพื้นที่	ส่วนการส�ารวจทรัพยากร

ในป่าชุมชนดงหนองเอียด	จ.ร้อยเอ็ด	โดยชาวบ้านเมื่อปลาย	

ปี	๒๕๕๑	พบพืช	๑๒๕	ชนิด	ส่วนใหญ่เป็นไม้พุ่ม	และลูกไม้		

พบไม้ใหญ่ค่อนข้างน้อย	ต่อมาในปี	๒๕๕๕	คณะกรรมการ	

ป่าชุมชน	ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ด้วย

การสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อม		ท�าการส�ารวจป่าอย่างเป็น

ระบบอีกครั้ง	พบพรรณไม้	๒๔๘	ชนิด	เห็ด	๘๒	ชนิด	นกประจ�า

ถิ่นและนกอพยพ	๕๔	ชนิด	สัตว์ต่างๆ	๓๘	ชนิด	แมลงและสัตว์

ไม่มีกระดูกสันหลัง	๔๗	ชนิด	และผีเสื้อ	๑๓	ชนิด	และเห็นได้ชัด

ว่าไม้มขีนาดใหญ่ขึน้	ป่าสมบรูณ์ขึน้มาก	ท�าให้ชมุชนและผูม้ส่ีวน

ในการดูแลรักษาป่าเกิดความภาคภูมิใจ		

  การจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ
 
	 เมือ่ก่อนนี	้การส�ารวจข้อมลูชนดิพนัธุส์ิง่มชีวีติไม่เป็นทีส่นใจของชมุชน		เพราะ

ยังไม่รู้จะส�ารวจไปท�าไม	ท�านองว่าชุมชนรู้จักชนิดพันธุ์พืช	พันธุ์สัตว์ในผืนป่ากัน

ดอียูแ่ล้ว	ต่างจากนกัวชิาการทีท่�าการส�ารวจเพือ่ให้รูข้้อมลูก่อน	แล้วน�ามาวางแผน

การจดัการทรพัยากรธรรมชาติ			แต่ทกุวนันี	้กองทนุสิง่แวดล้อมได้มส่ีวนสนบัสนนุ

ให้เกดิการส�ารวจความหลากหลายทางชวีภาพใน	๘	จงัหวดั	เพือ่บนัทกึไว้เป็นฐาน

ข้อมูล	แสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง	เป็นประโยชน์ในการวางแผนและอนุรักษ์

ทรัพยากรทางชีวภาพอย่างเป็นระบบ	
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การอนุรักษช์นิดพันธุ์หายาก

	 กองทุนสิ่งแวดล้อมยังได้สนับสนุนการอนุรักษ์นกและพื้นที่	

ชุ ่มน�้าอ่าวไทยตอนใน	ซึ่งได้มีการส�ารวจข้อมูลนกน�้าและนก	

ชายเลน	ท�าให้ทราบจ�านวนรวม	๙๗	ชนิด	ความสัมพันธ์ของวิถี

ชุมชนกับการอยู่อาศัยของนก	น�าไปสู่การก�าหนดเป็นวาระท้องถิ่น	

การอนุรักษ์นกหายากในพื้นที่ต�าบลปากทะเล	จ.เพชรบุรี	และมี	

การจัดเทศกาลดูนกเป็นประจ�าทุกปี	ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน		

ขณะทีช่มุชนในบรเิวณรมิคลอง	จ.ระนอง	และจ.พงังา	มกีารอนรุกัษ์

ฟื้นฟูปลูกพลับพลึงธาร	ซึ่งเป็นพืชน�้าเฉพาะถิ่น	กว่า	๑๒,๐๐๐	ต้น	

โดยใบและล�าต้นจะช่วยดักตะกอน	เป็นแหล่งอาหาร	ที่อยู่อาศัย	

วางไข่และหลบภัยของสัตว์น�้า	ส่วนดอกมีกลิ่นหอมและสวยงาม	

สร้างทัศนียภาพให้แก่ล�าธาร	ให้กลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที	่

ยั่งยืนต่อไป		

การใช้สอยอย่างยั่งยืน

	 แม้การใช้สอยพืชสมุนไพรจากป่าจะลดลง	โครงการที่กองทุน

สิ่งแวดล้อมสนับสนุนในพื้นที่บ้านป่าเกี๊ยะ	จ.เชียงราย	ได้ฟื ้น	

แนวคิดสวนสมุนไพรในบ้าน	มีการรวบรวมพืชสมุนไพรที่จ�าเป็น	

มาปลูกไว้ข้างบ้าน	เป็นทั้งป่าสมุนไพรและพืชอาหารใกล้บ้าน		

กว่า	๑๐๐	ชนิด	ในกรณีการใช้สอยทรัพยากรทางชีวภาพอื่นๆ		

ชุมชนมักแบ่งเป็นโซน	แยกชัดเจนระหว่างพื้นที่เพื่อการใช้สอย	

กับพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์	มีการก�าหนดกติการการใช้สอยแบบ	

ยั่งยืน	อย่างเช่นชุมชนบ้านแสนใหม่	จ.เชียงราย	ได้กันพื้นที่เป็น

ป่าใช้สอยไว้เพียง	๒๒๕	ไร่	ส�าหรับการเก็บลูกก่อ	ซึ่งต้องเก็บ	

แบบไม่ท�าลายกิ่งและต้น	 เมื่อหมดฤดูกาลก็จะหยุดและรอเก็บ	

ในปีต่อไป	ซึ่งสร้างรายได้ให้กับชุมชนกว่า	๕๐๐,๐๐๐	บาท	อย่าง	

ต่อเนือ่งทกุปี	เช่นเดยีวกบัการทีเ่ครอืข่ายป่าชมุชนอ�าเภอป่าไพศาลี	
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จ.นครสวรรค์	มีมติเรื่องการเปิดปิดป่าพร้อมกันทั้งอ�าเภอไพศาลี	

ห้ามเก็บเห็ด	หาหน่อไม้	และผลผลิตใดๆ	จากป่า	เริ่มตั้งแต่วันที่	

๑๒	สิงหาคมเป็นเวลา	๑	เดือนของทุกปี	 โดยทีมลาดตระเวน	

คอยสอดส่องดูแลอย่างเข้มงวด	เพื่อให้ป่าได้ฟื้นตัว	

การฟื้นพันธุ์ข้าวพื้นเมือง 	

	 คงมีไม่กี่คนที่รู ้จักข้าวขาวตาเคลือบนิ่ม	พันธุ์พื้นเมืองแถบ	

ภาคกลาง	 เพราะชาวนาในแถบนี้นิยมปลูกพันธุ ์ข้าวหอมมะลิ		

ซึง่เป็นทีน่ยิมของตลาด	แต่มพีืน้ถิน่มาจากภาคอสีาน	ไม่เหมาะกบั

สภาพพืน้ที่ในภาคกลาง	ต้องใช้ปุย๋เคม	ีและยาฆ่าแมลงจ�านวนมาก	

เพื่อการด�าเนินโครงการและได้ฟื ้นฟูและปรับปรุงพันธุ ์ข ้าว	

ขาวตาเคลือบนิ่ม	ชักชวนชาวนาในพื้นที่	 จ.สุพรรณบุรี	กว่า		

๒๐๐	ครอบครัว	มาท�านาอินทรีย์	โดยใช้พันธุ์ข้าวขาวตาเคลือบนิ่ม		

ซึ่งลดการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงลงได้อย่างมาก	ต้นทุนต�่ากว่า

การใช้ชนิดพันธุ์ทั่วไป	๓	เท่า	ชาวนาที่ร่วมโครงการได้เรียนรู้	

การคัดเลือกพันธุ ์ข้าวปลูก	และปลูกข้าวพันธุ ์	 ได้ผลิตอาหาร	

ที่ปลอดภัย	สร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ชุมชนมากขึ้น
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   การจดัการระบบนเิวศเกษตร

	 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม	ได้กระตุ้น

และชักชวนให้เกษตรกรและชุมชนหันมาลดและเลิกใช้สารเคม	ี

ในการเกษตร	ศึกษาข้อมูลและวางแผนท�าเกษตรที่สัมพันธ์กับ

ธรรมชาตแิละวถิชีวีติของเกษตรกร	เหมาะสมกบัสภาพพืน้ที	่เกือ้กลูกนั	

ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม	ในขณะเดียวกันก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

อย่างพอกินพอใช้ในครัวเรือนมากกว่า	๑๒	พื้นที่โครงการ	

	

แผนผังการผลิต

	 เกษตรกรชาวบ้านยางค�า	จ.นครพพนม	ที่เข้าร่วมโครงการกับ	

เริ่มจากการเรียนรู้ข้อมูลและรู้จักตนเอง	ท�าให้เข้าใจสภาพพื้นที่		

น�ามาวางแผนจัดสรรแบ่งพื้นที่ให้เหมาะสม	เช่น	กันไว้เป็นป่าหัวไร่

ปลายนาซึ่งหันมาปลูกไม้พื้นถิ่น	ไม้ใช้สอย	ผัก	และสมุนไพร	จัดวาง

ระบบน�้าให้เหมาะสม	เช่น	ขุดคูน�้า	การผันน�้าโดยใช้ความลาดชัน		

หรือการท�าระบบน�้าหยด	หรือเรียกว่า	“การจัดท�าแผนและผังไร่นา”	

ต่อจากนั้น	ได้เพิ่มความหลากหลายของพืชพันธุ์ไม้ท้องถิ่น	เก็บหา	

รวบรวม	เพาะขยายพันธุ์พืชด้วยการเก็บต้นอ่อน	เก็บเมล็ดที่มีอยู่

ตามธรรมชาตมิาเพาะและปลกูไม้พืน้บ้านและพชืสมนุไพรให้มคีวาม

หลากหลาย

การอนุรักษ์และปรับปรุงดิน

	 เกษตรกรในพืน้ที่โครงการหลายๆ	แห่ง		เริม่เหน็ความเสือ่มโทรม

ของดินที่ท�าให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ	จึง	

เกิดการปรับวิถีการผลิตพืชที่มีความเหมาะสมกับลักษณะของดิน		

การปรับปรุงดิน	และการปลูกพืชที่หลากหลายควบคู่กันไป	กรณี

เกษตรกรต�าบลแวงน้อย	จ.ขอนแก่น	ประสบปัญหาดนิเคม็	จงึทดลอง	
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ขุดร่องรอบแปลงนาและยกคันดินให้สูงเพื่อกักเก็บน�า้	ก่อนการ

ผลิตได้ควบคุมระดับน�้าให้อยู่ในร่องน�้ารอบแปลงนาแล้วไถกลบ

รอบเดียว	เพื่อเตรียมไว้รอส�าหรับการไถหว่าน	หรือปักด�าข้าว	

หลังจากหว่านหรือปักด�าเสร็จ	สามารถจัดการน�้าในร่องน�้ากับ

แปลงนาได้ตามความต้องการของต้นข้าว	เพราะเมื่อในแปลงนา

มีน�้าจะสามารถแก้ปัญหาดินเค็มได้

การเกษตรร่วมป่า

	 วถิกีารปลกูชาร่วมกบัป่าของเกษตรกรบ้านศรนีาป่าน	จ.น่าน	

ยงัคงด�าเนนิมาถงึปัจจบุนั	ด้วยความเชือ่ว่าต้นไม้ใหญ่จะท�าให้ดนิ

มีความชุ่มชื้น	สมบูรณ์	ส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของต้นชา	

เกษตรกรไม่ต้องดูแลต้นชามากนัก	เจ้าของแปลงชาจึงต้องคอย

รกัษาป่า	ขณะเดยีวกนัชมุชนได้ใช้กฎระเบยีบในการดแูลรกัษาป่า

ควบคู ่ ไปด ้วย	 ขณะที่ เกษตรกรรอบผืนป ่าใน	 อ.สันติสุข		

และ	อ.แม่จริม	จ.น่าน	ยินดีคืนพื้นที่ปลูกข้าวโพดแก่พระครู	

สุจิณนันทกิจ	ซึ่งขอบิณฑบาตพื้นที่ท�ากินของชาวบ้านมาเป็น

พืน้ทีป่่าชมุชน		พร้อมปรบัแปลงเกษตรโดยรอบป่าให้มพีชือาหาร

ส�าหรับครัวเรือน	ลดการเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าธรรมชาติ	นับ

เป็นความเกื้อกูลกันระหว่างการเกษตรกับป่าธรรมชาติ

การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน

	 กองทุนสิ่งแวดล้อมได้ให้การสนับสนุนเครือข่ายเกษตรกรรม

ยั่งยืน	จ.บุรีรัมย์	และ	จ.นครราชสีมา	เมื่อ	๒๐	กว่าปีที่แล้ว	ซึ่ง

ได้เชิญชวนให้เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังเชื่อ

ว่าการปลูกพืชต้องใส่ปุ๋ยเคมีและใช้ยาฆ่าแมลงจึงได้ผลผลิตดี		

ในช่วงนั้นมีปราชญ์ชาวบ้านหลายคนที่ลงมือท�าจนมั่นใจ	อาทิ		
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พ่อผาย	 สร ้อยสระกลาง	พ่อค�าเดื่อง	ภาษี	 ครูบาสุทธินันท์		

ปรัชญพฤกษ์	ได้ช่วยกระตุ้นและถ่ายทอดประสบการณ์ให้เกษตรกร	

รายอื่นหันมาเปลี่ยนวิถีการท�าเกษตรที่ไม่ท�าลายสภาพแวดล้อม		

การปรบัเปลีย่นวถิเีกษตรได้เกดิขึน้ในบรเิวณพืน้ทีส่งู	ภายใต้โครงการ

ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม	เช่น	ชนเผ่าที่บ้าน	

ขุนวิน	จ.เชียงใหม่	และบ้านป่าเกี๊ยะ	จ.เชียงราย	ให้ความส�าคัญ	

กับการปลูกพืชอาหาร	ลดพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว	มาพัฒนาระบบ	

แปลงเกษตรอาหารแบบดั้งเดิมท�าให้มีอาหารปลอดภัยไว้บริโภค		

ตลาดพืชผลปลอดภัย

	 โครงการในพื้นที่ต้นน�้าแม่ฮาว	จ.เชียงใหม่	 ได้สนับสนุนให้

เกษตรกรเรียนรู ้ระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนแบบครบวงจร	ตั้งแต่	

การผลิต	การแปรรูปผลิตภัณฑ์	จนถึงการตลาด	เพื่อร่วมกันผลิต

อาหารปลอดภัย	ที่ปลอดภัยทั้งต่อผู้ผลิต	ผู้บริโภค	และสิ่งแวดล้อม	

โดยการจัดระบบการตลาด	ที่ไม่ใช่แค่สถานที่ซื้อขายสินค้าเกษตร

อินทรีย์	แต่ยังเป็นที่พบปะระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อ	ลดขั้นตอนพ่อค้า

คนกลางและช่วยสร้างความมั่นใจผู้ซื้อว่าสินค้ามีความปลอดภัย		

ส่วนกรณีตลาดนัดสีเขียว	ต�าบลแนงมุด	จ.สุรินทร์	ก็เกิดขึ้นภายใต้

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม	ริเริ่มขึ้น	

เพื่อรองรับสินค้าเกษตรปลอดสารพิษของสมาชิกเกษตรอินทรีย์		

บริหารจัดการโดยคณะกรรมการและสมาชิก	ด้วยการสนับสนุน	

จากองค์การบริหารส่วนต�าบล	ท�าให้ตลาดแห่งนี้มีพืชผักที่ปลอดภัย

มาจ�าหน่ายให้กับคนในชุมชนมากกว่า	๕	ปีแล้ว		
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 การจดัการทรพัยากรชายฝ่ังทะเล

	 การสนับสนุนโครงการด้านการดูแลทรัพยากรชายฝั่งทะเล		

ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน	ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี	

๒๕๓๙	จนถึงปัจจุบัน	รวมทั้งสิ้น	๑๑	โครงการใน	๖	จังหวัด	วงเงิน

รวม	๔๖	ลา้นบาท		มีกจิกรรมที่มุง่เน้นการสรา้งความรูค้วามเข้าใจ

และจิตส�านึกในการอนุรักษ์	การจัดท�าหลักสูตรการเรียนการสอน	

การจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน	รวมถึง

การจดัตัง้กลุม่	ชมรม	และการด�าเนนิการร่วมกนัเป็นเครอืข่ายในท้องถิน่		

การขอคืนและฟื้นฟูป่าชายเลน 	

	 กรณีป่าชายเลนท่าตะเภาและป่าชายเลนน�้าเชี่ยว	อ.เมือง	

จ.ตราด	ป่าสงวนแห่งชาตผินืใหญ่ทีป่ระสบปัญหาถกูบกุรกุเป็นทีอ่ยู่

อาศยั	ท�านากุง้	และตดัไม้	การด�าเนนิโครงการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	โรงเรียน	หน่วยงานราชการ	และประชาชนในพื้นที่		

ปลกูจติส�านกึ	ตัง้อาสาสมคัรพทิกัษ์ป่าชายเลน	ปลกูฟ้ืนฟปู่าชายเลน	

ร ่วมเฝ ้าระวังและอนุรักษ์ป ่าชายเลนที่อยู ่บริเวณใกล้เคียง	

ประมาณ	๒,๐๐๐	ไร่		พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาระบบนิเวศและ

ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลนจนประสบผลส�าเร็จ		

ส่วนกรณีการขอคืนผืนป่าชายเลนชุมชนชุมโค	อ.ปะทิว	จ.ชุมพร		
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ที่ถูกบุกรุกและปรับพื้นที่เพื่อปลูกปาล์มน�้ามัน	โดยผู้ใหญ่บ้านได	้

ร่วมมือกับชุมชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หน่วยงานด้านทหาร	

ด้านป่าชายเลน	และองค์กรเอกชนในพื้นที่	ช่วยกันรวบรวมข้อมูล

และส�ารวจแนวเขต	ต่อสู้ผ่านกระบวนการยุติธรรม	จนได้พื้นที่คืนมา	

และได้ประกาศเป็นพื้นที่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	๘๔	พรรษา	เช่น

เดียวกับการฟื ้นฟูป ่าชายเลนบริเวณอ่าวบ ้านดอน	อ.ไชยา	

จ.สุราษฎร์ธานี	ก็เคยถูกนายทุนเข้ามาบุกรุกท�านากุ้ง	แต่ได้เลิก

กิจการไปเนื่องจากสภาพน�้าเสื่อมโทรมและประสบปัญหาขาดทุน	

ชุมชนจึงได้เข้ามาท�าลายคันนากุ้งเดิม	เปิดทางให้น�้าทะเลไหลเวียน

เข้ามา	และฟื ้นฟูสภาพป่าร่วมกับหน่วยงานด้านป่าชายเลน		

จนปัจจุบันป่าได้ฟื้นตัวจนเต็มพื้นที่

การฟื้นฟแูนวปะการัง

	 แนวปะการังบริเวณหาดเจ้าหลาว	จ.จันทบุรี	มีความเสื่อมโทรม

จากกิจกรรมการท่องเที่ยว	การท�าประมงในแนวปะการัง	การเก็บ	

ซากปะการัง	และปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว	นักวิชาการและ	

ผู้รู้ในท้องถิ่นได้ร่วมกันส�ารวจสายพันธุ์และชนิดปะการังที่งอกใหม่	

ปะการังที่ยังมีชีวิต	แล้วท�าการทดลองย้ายปลูกปะการังใน	๕	สถานี

ทดลอง	 โดยอาสาสมัครนักด�าน�้าเข้ามาช่วยกัน	ส่วนการฟื ้นฟู	

แนวปะการังที่ถูกพายุซัดบริเวณอ่าวปะทิว	จ.ชุมพร	ก็เกิดจากพลัง

ของภมูปัิญญาชาวบ้านทีท่�าปะการงัเทยีมโดยใช้อฐิบล๊อกวางบรเิวณ

รอบๆ	 เกาะ	 เพื่อน�าทางให้ปะการังที่ยังสามารถฟื ้นตัวเองได้	

ก่อตัวขึ้น	และเมื่อเร็วๆ	นี้	 ยังได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัย	

และพัฒนาชายฝั ่งอ ่าวไทยตอนกลาง	และสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั	วทิยาเขตชมุพร	ปลกูปะการงั

โดยวิธีย้ายกิ่ง	และจัดเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ห้ามเข้าไปท�า	

กิจกรรมใดๆ	ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวประมงเป็นอย่างดี		
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การพัฒนาแหล่งที่อยู่และเพิ่มปริมาณสัตว์น�้า

	 การฟื้นฟูป่าชายเลนและแนวปะการังเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้าง

แหล่งทีอ่ยู่ให้สตัว์น�้าได้เป็นอย่างด	ีแต่โครงการที่ได้รบัการสนบัสนนุ

จากกองทุนสิ่งแวดล้อมยังมีวิธีการอื่นๆ	ที่หลากหลาย	ได้แก่	การ

สร้างบ้านปลาบริเวณอ่าวบ้านดอน	จ.สุราษฎร์ธานี	ซึ่งมีหลายรูป

แบบไม่ว่าการน�าเอากิ่งไม้ไปสุมรวมกัน	การใช้ไม้ไผ่มาผูกติด	

กันถี่ๆ	ปักเป็นคอกหรือแนวรั้ว	ส่วนบ้านปลาบริเวณอ่าวปะทิว	

จ.ชุมชน	ทดลองใช้ท่อซีเมนต์ขนาดเล็กมัดรวม	๒-๔	ชั้น	ธนาคาร

กุ ้ง	 ธนาคารปู	 โดยสร้างกระชังส�าหรับแม่กุ ้งและแม่ปูที่มีไข่		

เมื่อปล่อยไข่แล้ว	ก็น�าคืนสู่ธรรมชาติหรือขาย	ส่วนลูกกุ้ง	ลูกปูก็จะ

ออกไปเติบโตตามธรรมชาติเป็นการเพิ่มประชากรสัตว์น�้า			

การจัดการแบบบูรณาการ

	 กรณีอ่าวบ้านดอน	จ.สุราษฎร์ธานี	ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน�้าที่มีความ	

ส�าคญัระดบันานาชาต	ิได้มกีารด�าเนนิโครงการภายใต้การสนบัสนนุ

ของกองทุนสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.๒๕๔๒		

เป็นต้นมา	ส่งผลให้เกิดการจัดการทรัพยากรไปพร้อมๆ	กับ	

เสรมิสร้างศกัยภาพองค์กรชมุชนและพฒันาเครอืข่ายอ่าวบ้านดอน

ในการเฝ้าระวังและดูแลรักษาทรัพยากรชายฝั่ง	การพัฒนาอาชีพที่

สอดคล้องกับฐานทรัพยากร	เกิดความร่วมมือในการจัดการอย่าง

บรูณาการ	ท�าให้เกดิกลุม่และเครอืข่ายอนรุกัษ์อ่าวบ้านดอนในพืน้ที่

เป้าหมาย	๑๙	กลุ่ม	มีเครือข่าย	๑๕	โรงเรียน	๑๑	องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	ร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	

และสภาพแวดล้อมได้รับการดูแลและจัดการอย่างเป็นรูปธรรม		

โดยมีกิจกรรมเด่น	อาทิ	กองทุนปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง		

ซั้งบ้านปลา	ธนาคารปูม้า	ธนาคารกุ้งหลวง	แปลงอนุรักษ์ปูเปี้ยว	

หลักสูตรท้องถิ่น	และข้อบัญญัติท้องถิ่น
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ผลจากความร่วมมือในการจัดการทั้งมลพิษและทรัพยากรธรรมชาติ   

ได้ท�าให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นอย่างชัดเจน ส่งผลดีต่อสุขภาพ สามารถ 

ลดการบุกรุกพื้นที่ธรรมชาติ ท�าให้ระบบนิเวศฟื้นตัว มีพืชและสัตว์กลับ

มาสมบรูณ์อกีครัง้ ท�าให้ชมุชนและผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องเกดิความภาคภมูใิจ 

ความส�าเร็จที่เกิดขึ้นนี้ มาจากความทุ่มเท การท�างานแบบค่อยเป็นค่อย

ไปอย่างต่อเนื่อง เน้นการจัดการเรื่องใกล้ตัว แล้วค่อยขยายและเรียนรู้

เพิม่ขึน้ ก่อให้เกดิประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อสงัคมโดยรวมด้วย 

กองทุนสิ่งแวดล้อมซึ่งได้มีส่วนสนับสนุนทุกความส�าเร็จดังกล่าว ยังคง

ติดตามผลสัมฤทธิ์และความยั่งยืนของโครงการต่างๆ หลังสิ้นสุด 

การด�าเนินงาน  เพื่อเรียนรู้ความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค บันทึก 

เรือ่งราวเพือ่น�าไปถ่ายทอด และเป็นบทเรยีนในการสนบัสนนุโครงการอืน่

ต่อไป  
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ผลส�าเรจ็จากการ
สนับสนุนของกองทุน 

สิ่งแวดล้อม

ส่วนที่
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กองทนุสิง่แวดล้อมด�าเนนิงานทัง้เชงิรบัและเชงิรกุ เพือ่ขยายการ

สนบัสนนุเงนิกองทนุและสร้างการมส่ีวนร่วมของภาคส่วนต่างๆ 

โดยใช้การประชาสมัพนัธ์ การจดักจิกรรม การประชมุชีแ้จง และ

สร้างเครือข่ายพี่เลี้ยงสนับสนุนการพัฒนาโครงการ นอกจากนี้ 

ได้ก�าหนดระบบตดิตามและประเมนิผลรายโครงการ ตัง้แต่ก่อน/

ระหว่างด�าเนินการ และหลังสิ้นสุดโครงการ เพื่อประเมินผล

ส�าเร็จของโครงการ รวมทั้งมีการประเมินผลในภาพรวม  

เพื่อสะท้อนผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมของประเทศ และการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล  

อีกทั้งเป็นการรวบรวมคิดเห็นและข้อเสนอในการพัฒนากองทุน

สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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  การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 

	 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกองทุนสิ่งแวดล้อม	ด�าเนินการ		

๒	รปูแบบ	คอื	การประชาสมัพนัธ์มุง่เน้นกลุม่เป้าหมายเฉพาะ	และการประชาสมัพนัธ์	

ในวงกว้าง	ทัง้นีเ้พือ่เผยแพร่ข้อมลูเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขของกองทนุ	สร้าง

ความเข้าใจขั้นตอนในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุน	แลกเปลี่ยนการเรียนรู	้

การด�าเนินกิจกรรมและผลส�าเร็จของโครงการต่างๆ	ตลอดจนสร้างความรู้ความ	

ตระหนักในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ	

การประชาสัมพันธม์ุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย

	 กองทุนสิ่งแวดล้อม	มีกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในเงื่อนไขขอรับการสนับสนุนกองทุน	

อันประกอบด้วย	ส่วนราชการ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สถาบันการศึกษา		

องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม	กลุ่มองค์กรชุมชน	และภาคเอกชน	ดังนั้น	จึงม	ี

การเผยแพร่ข้อมลูแก่กลุม่เป้าหมายอย่างสม�่าเสมอ	เพือ่ขยายฐานให้กว้างขวางขึน้

และดึงดูดให้หน่วยงานที่สนใจเข้ามาใช้บริการกองทุนสิ่งแวดล้อม	โดยการแนะน�า

กองทุน	อธิบายวัตถุประสงค์	เงื่อนไขขั้นตอนการขอรับการสนับสุนนจากกองทุน	

ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์	การจัดสัมมนาให้ความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์	เงื่อนไข

ในการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม	การอบรมเขียนข้อเสนอ

โครงการ	วิธีการยื่น	แนวทางการพิจารณาให้การสนับสนุน	และวิธีการประสานงาน

และเบิกจ่ายเงินโครงการภายหลังได้รับอนุมัติโครงการ	
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การประชาสัมพันธใ์ห้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง 

	 การประชาสมัพนัธ์กองทนุสิง่แวดล้อมในวงกว้าง	เป็นการเผยแพร่ประสบการณ์

และผลส�าเร็จของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม	ให้สังคมได้

รับรู้และเข้าใจ	อันจะน�าไปสู่การยอมรับและเห็นความส�าคัญในการดูแลและรักษา

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมร่วมกนั	ซึง่มกีจิกรรมทีด่�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง	

เช่น	วารสารข่าวกองทุนสิ่งแวดล้อมรายไตรมาส	เว็บไซต์	http://envfund.onep.

go.th	Facebook	“กองทุนสิ่งแวดล้อม	สผ.”	การเข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการกับ	

หน่วยงานต่างๆ	และการสัมมนาใหญ่ประจ�าปี		

	 ผลจากการประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมายและสังคมในวงกว้าง	ส่งผลให้	

ส่วนราชการ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สถาบันการศึกษา	องค์กรเอกชนด้าน	

สิ่งแวดล้อม	และภาคเอกชน	ตลอดจนประชาชนทั่วไป	ได้รู้จักและรับทราบบทบาท	

หน้าทีข่องกองทนุสิง่แวดล้อม	รวมทัง้หน้าทีข่องหน่วยงานเจ้าของโครงการทีข่อรบั

การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม	ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน	และมี

กระบวนการในการดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมของประเทศร่วมกนั	

  
   การสานเครอืข่าย

	 การสานเครือข่าย	 ริเริ่มและพัฒนาขึ้นบนพื้นฐาน	

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	การเกื้อกูล	และการเสริมพลัง	โดยมี

กจิกรรมและการตดิต่อสือ่สารทีเ่น้นการสือ่สารสองทางเป็น

เครื่องมือส�าคัญ	ส�านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม	จึงได้ริเริ่ม

โครงการ	“การสร้างเครือข่าย	พี่เลี้ยงในการเขียนข้อเสนอ

โครงการ”	ซึ่งคัดเลือกหน่วยงานหรือองค์กรที่มีศักยภาพ	

เพียงพอตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด	ท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง	

ในการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก

กองทุนสิ่งแวดล้อม	
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	 ส�าหรับหน่วยงานหรือองค์กรพี่เลี้ยงต้องเป็นเคยได้รับการ

สนับสนุนเงินอุดหนุน	ตามมาตรา	๒๓(๔)	แห่งพระราชบัญญัติ	

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๓๕		

จากกองทุนสิ่งแวดล้อม	ในช่วง	พ.ศ.	๒๕๕๐	-	๒๕๕๘	มีสถานที่

ตั้งและเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบด้านการเขียนข้อเสนอโครงการ	

ที่ชัดเจน	สามารถติดต่อประสานงานได้สะดวก	ทั้งนี้	มีหน่วยงาน

หรือองค์กรตอบรับเข้าร่วมเป็นเครือข่ายพี่เลี้ยงฯ	ในพื้นที่ด�าเนิน

โครงการ	๔	ภาค	รวม	๑๗	หน่วยงานหรือองค์กรกระจายอยู่ใน

ภาคต่างๆ	

	 เครือข่ายพี่เลี้ยงดังกล่าวนี้	 เป็นกลไกส�าคัญในการผลักดัน	

และขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่		

ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาข้อเสนอโครงการกับ	

ภาคส่วนต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ที่ประสงค์จะเข้ามามีบทบาทในการ

ปกป้อง	คุม้ครองฟ้ืนฟ	ูอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต	ิและการจดัการ

ปัญหามลพษิ	ตลอดจนช่วยสร้างความเข้าใจและสร้างความร่วมมอื	

ในการด�าเนินงานจากภาคส่วนต่างๆ	ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น	

โดยพบว่าเครือข่ายพี่เลี้ยงได้ให้ค�าแนะน�าแก่ผู ้ขอรับบริการ	

ในการเขียนข้อเสนอโครงการ	 ให้ค�าปรึกษาหารือถึงขั้นตอน		

วิธีการ	 ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณและการจัดท�า	

ข้อเสนอโครงการ	ให้เอกสารประกอบการเขยีนโครงการ	ตลอดจน

ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา	และพัฒนาข้อเสนอโครงการ	

ผ่านช่องทางต่างๆ	ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรม	

เครือข่ายพี่เลี้ยงและมีความพึงพอใจในระดับดีมาก
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	 นอกจากนี้	ยังเป็นโอกาสในการยกระดับการเรียนรู้ร่วมกัน		

ทั้งพี่เลี้ยงและผู ้ขอรับบริการในการพัฒนาข้อเสนอโครงการ		

เพราะทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น	บอกเล่า

ประสบการณ์และบทเรียน	 เพื่อร่วมกันค้นหาโจทย์	ก�าหนด

วัตถุประสงค์	 และออกแบบโครงการร่วมกัน	ท�าให้รับรู ้ถึง

สถานการณ์ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ	เข้าใจถึงบทบาท	ภารกิจ	และศักยภาพ	

ของภาคส่วนต่างๆ	ในการเข้ามามีส่วนร่วมจัดการทรัพยากร	

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น	และที่ส�าคัญคือ	การสร้าง	

กลไกความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ	

สิ่งแวดล ้อมในระดับพื้นที่ ให ้มีความใกล ้ชิดกันมากยิ่งขึ้น		

ผ่านการท�ากจิกรรมร่วมกนัและใช้ช่องทางการสือ่สารทีห่ลากหลาย		

ซึ่งเอื้อให้เกิดการสานเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้นเรื่อยๆ			
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“เครือข่ายพี่เลี้ยง ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ 
ครอบคลุม ทั้ง 4 ภาค ทั่วประเทศ”

1	 มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
2	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3	 สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน
4	 มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ
5	 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	(ภาคเหนือ)
6	 มูลนิธิสื่อประชาธรรม	(ส�านักข่าวประชาธรรม)
7	 สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคม
	 และสิ่งแวดล้อม
8	 มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน	(วัดโป่งค�า)
9	 มูลนิธิฮักเมืองน่าน
10	 สมาคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา
	 เทือกเขาเพชรบูรณ์
11		สมาคมเพื่อนภู		
12		สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13		มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
14		สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
15		มูลนิธิข้าวขวัญ
16		สมาคมเพื่อนสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร
17		มูลนิธิป่า-ทะเลเพื่อชีวิต	
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  การตดิตามและประเมนิผล

	 กองทุนสิ่งแวดล้อม	โดยส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ	

สิง่แวดล้อม	ในฐานะฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการกองทนุสิง่แวดล้อม	ได้ก�าหนดให้

มีกลไกการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเป็น	

รายโครงการ	และการประเมินผลในภาพรวม	เพื่อสะท้อนผลการด�าเนินโครงการ	

ในระยะต่างๆ	รับทราบปัญหาอุปสรรค	ร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาและพัฒนาการ

ด�าเนินงานโครงการ	น�าข้อเสนอแนะมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงวิธีการ

ด�าเนินโครงการ	การติดตามและประเมินผล	ตลอดจนการบริหารจัดการกองทุน	

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น			

	 การติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนกองทุนสิ่งแวดล้อม	

ในช่วงแรกๆ	ได้ให้ความส�าคัญแก่การประเมินผลความส�าเร็จของโครงการ	โดยใช้

รปูแบบการประเมนิโครงการแบบมส่ีวนร่วม	(Participatory	Evaluation)	ทัง้โครงการ

ทีด่�าเนนิการแล้วเสรจ็	และโครงการทีอ่ยูร่ะหว่างการด�าเนนิการ		เพือ่ให้ทราบถงึผล

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ		โดยเปรียบเทียบแผนกับผลการด�าเนินงาน	ความสอดคล้อง

กบัวตัถปุระสงค์และตวัชีว้ดัโครงการ	ตลอดจนปัญหาและอปุสรรคในระหว่างด�าเนนิ

โครงการ	และความส�าเร็จของการด�าเนินโครงการ	แต่พบว่าการการติดตามและ

ประเมินผลโครงการในรูปแบบนี้	มิได้ครอบคลุมการติดตามประเมินผลส�าเร็จของ

การด�าเนินโครงการในภาพรวม	ที่แสดงการตอบสนองต่อการส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	

	 ต่อมาในปี	พ.ศ.	๒๕๔๘	กองทุนสิ่งแวดล้อมได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบ	

การตดิตามประเมนิผลโครงการให้เป็นระบบมากขึน้	ซึง่เป็นระบบที่ใช้อยู่ในปัจจบุนั		

ประกอบด้วย	๕	ขั้นตอน	ดังนี้
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 ๑) การประเมินผลเบื้องต้นก่อนเริ่มด�าเนินโครงการ	หลังจากหน่วยงานได้รับ	

	 	 การอนมุตัเิงนิกองทนุฯ	เพือ่ด�าเนนิโครงการ	ฝ่ายเลขานกุารณประชมุชีแ้จง	

	 	 แนวทางปฎิบัติตามระเบียบ/ข้อก�าหนดต่างๆ	ก่อนการด�าเนินโครงการ

	 ๒) การติดตามผลความก้าวหน้าของโครงการ	โดยฝ่ายเลขานุการจะติดตาม	

	 	 ความก้าวหน้าระหว่างการด�าเนินโครงการเป็นระยะๆ	(ทุก	๓-๖	เดือน)	

	 	 โดยการพิจารณาตามแผนการด�าเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย	เพื่อรับทราบ	

	 	 ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงานและให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหา

	 ๓) การประเมนิผลระหว่างด�าเนนิโครงการครบ ๑ ปี		ฝ่ายเลขานกุาร	จะตดิตาม	

	 	 ประเมนิผลเมือ่ด�าเนนิโครงการครบ	๑	ปี	เพือ่ปรบัปรงุและพฒันาการด�าเนนิ	

	 	 โครงการให้มีประสิทธิภาพ	 โดยจะมีการเสนอคณะกรรมการกองทุน	

	 	 สิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

 ๔) การประเมนิผลโครงการหลงัสิน้สดุโครงการ	เพือ่ประเมนิประโยน์และผลลพัธ์	

	 	 จากการด�าเนินโครงการ	ด้วยตัวแบบ	Tyler’s	Goal	Attainment	Model”		

	 	 ที่ยึดจุดมุ ่งหมายเป็นหลักในการประเมิน	และพิจารณาว่าผลผลิตของ	

	 	 โครงการเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้หรือไม่	

การประเมินผล
เบื้องต้นก่อนเริ่ม
ด�าเนินโครงการ

การติดตาม
ผลความก้าวหน้า
ของโครงการ

การประเมินผล
ระหว่างด�าเนิน

โครงการ
ครบ ๑ ปี

การประเมินผล
โครงการหลังสิ้นสุด

โครงการ

การประเมินผล
โครงการหลังสิ้นสุด

โครงการ
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 ๕) การตดิตามประเมนิผลสมัฤทธิโ์ครงการ	หลงัเสรจ็สิน้การด�าเนนิงานไปแล้ว		

	 	 เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบและความต่อเนื่องยั่งยืนของโครงการ	 โดย	

	 	 ใช้การประเมินผลเชิงระบบ	(System	Approach)	ประยุกต์รูปแบบ	CIPPI		

	 	 Model	ซึง่พจิารณาบรบิทหรอืสภาวะแวดล้อมต่างๆ	(Context)	ปัจจยัน�าเข้า		

	 	 (Input)	กระบวนการ	(Process)	ผลผลติ	(Product)	และผลกระทบ	(Impact)		

	 	 ที่เกิดขึ้นทั้งด้านบวกและด้านลบ	รวมทั้งความยั่งยืนของโครงการ	

	 การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการนับเป็นขั้นตอนที่ส�าคัญ	ที่จะช่วยสะท้อนถึง	

ผลส�าเร็จและความยั่งยืนของการด�าเนินงาน	ช่วยในการออกแบบโครงการต่อไป	

ช่วยลดข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินโครงการอื่นๆ	ที่มีลักษณะ	

ใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี	 ในการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการได้ทบทวน	ปรับปรุง	

เกณฑ์การประเมินผลและตัวชี้วัด	ตามรูปแบบ	CIPPI	Model	ที่มีความเป็น	

พลวตัรสามารถประเมนิผลได้ทกุช่วงเวลา	ในทกุกระบวนการอย่างต่อเนือ่ง	กจิกรรม

ที่ส�าคัญในการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ	คือ	การส�ารวจเก็บข้อมูลภาคสนาม		

การสัมภาษณ์ผู้ที่รับผิดชอบในพื้นที่เป้าหมาย	การรวบรวมข้อมูลประกอบการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการ	และการประเมินผลที่เปรียบเทียบกับผลลัพธ	์

ที่ต้องการ	แล้วจัดท�ารายงานประเมินผลสัมฤทธิ์รายโครงการพร้อมสรุปภาพ	

รวบเสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นประจ�าทุกปี		

 อย่างไรก็ตาม กองทุนสิ่งแวดล้อมได้เตรียมการจัดทาระบบฐานข้อมูลการติดตาม

ประเมินผล ผลสาเร็จ/บทเรียนองค์ความรู้ของโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ

วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลส�าเร็จของการดาเนินโครงการในภาพรวม ที่สามารถนาไปสู่

ผลลพัธ์ของการสนบัสนนุเงนิกองทนุสิง่แวดล้อม อนัจะส่งผลต่อการขบัเคลือ่นนโยบายและ

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไป
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ส่วนที่

บทสรุปและก้าวต่อไป 
ของกองทุนสิ่งแวดล้อม 
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ที่ผ่านมากองทุนสิ่งแวดล้อมได้มีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อน

นโยบายระดับประเทศไปสู ่การปฏิบัติ ผ่านการด�าเนินงาน

โครงการต่างๆ เกอืบ ๑,๐๐๐ โครงการ วงเงนิ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท 

ช่วยส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศในพื้นที่ต่างๆ การบริหาร

จัดการกองทุนในระยะต่อไป จะยังคงมุ่งมั่นท�าหน้าที่เป็นกลไก

ทางการเงินขับเคลื่อนนโยบายของประเทศไปสู่การปฏิบัติให้เกิด

รูปธรรมมากขึ้น พร้อมเพิ่มศักยภาพทางการเงินของกองทุน 

และเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนเงินกองทุน
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  ผลต่อการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	กองทุนสิ่งแวดล้อมได้ท�าหน้าที่เป็นกลไกทางการเงิน

ที่สร้างแรงจูงใจให้กับส่วนราชการ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รัฐวิสาหกิจ		

ภาคเอกชน	และองค์กรเอกชนด้านสิง่แวดล้อม	เข้ามามส่ีวนร่วมในการป้องกนัและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง		

โดยค�านึงถึงนโยบายและสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศเป็นส�าคัญ	ระยะแรก

จึงได้ให้ความส�าคัญต่อการจัดการปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการ	

น�้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ซึ่งมีปัญหาสิ่งแวดล้อม	ต่อมาได้

ก�าหนดกรอบการบรหิารจดัการเชงิรกุด้านการฟ้ืนฟแูละอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

โดยการมส่ีวนร่วมของชมุชนในท้องถิน่	เพือ่ลดปัญหาความเสือ่มโทรมของทรพัยากร	

ในพื้นที่ต่างๆ	ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการปัญหาด้านมลพิษ	

จากสถานประกอบการของภาคเอกชน		พร้อมขับเคลื่อนนโยบายรัฐในการส่งเสริม

ชุมชนลดขยะที่ต้นทาง	

	 การสนับสนุนโครงการแต่ละภาคส่วนต่างๆ	ข้างต้น	รวมทั้งสิ้นกว่า	๑,๐๐๐	

โครงการ	วงเงินประมาณ	๑๕,๐๐๐	ล้านบาท	จ�าแนกสัดส่วนโครงการและ	

สัดส่วนงบประมาณได้ดังนี้

ขยะและน�้าเสีย อปท.
ขยะชุมชนต้นทาง
ของเสียจากกิจการเอกชน
คณุภาพสิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ

สัดส่วนโครงการที่สนับสนุน สัดส่วนงบประมาณที่สนับสนุน

๕%

๕๙%

๑๖% ๒๐% ๑%
๖๔%

๒๑%

๑๔%
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การจัดการสิ่งแวดล้อม

	 กองทนุสิง่แวดล้อมได้เข้ามามส่ีวนในการจดัการสิง่แวดล้อม		

และแก ้ไขป ัญหามลพิษ	 ทั้ ง ในด ้านการจัดการน�้ า เสีย		

การจัดการของเสีย	และการจัดการคุณภาพอากาศ	เพื่อสร้าง

คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน	

>>	การจัดการน�้าเสีย การจัดการของเสีย และการจัดการ

คณุภาพอากาศ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  จ�านวน	๑๙๑	

โครงการ	วงเงิน	๙,๕๗๕	ล้านบาท	ได้มีส่วนช่วยแก้ไขปัญหา

น�้าเสียในพื้นที่ลุ่มน�้าวิกฤต	เขตควบคุมมลพิษ	พื้นที่คุ้มครอง

สิ่งแวดล้อม	และแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญของประเทศและการ	

ส่งเสริมให้มีระบบก�าจัดของเสียที่ถูกหลักสุขาภิบาล	ช่วย	

ลดปัญหาขยะตกค้าง	การเผากลางแจ้ง	รวมทั้งการเฝ้าระวัง

คุณภาพอากาศ	ในพื้นที่ชุมชนเมือง 

>>	การจดัการสิง่แวดล้อมของภาคเอกชน จ�านวน	๔๕	โครงการ	

วงเงิน	๒,๑๔๙	ล้านบาท	โดยมุง่เนน้สนบัสนุนเงนิกูด้อกเบีย้ต�่า	

เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหามลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตในกิจการของตนเอง	

ทั้งในด้านการบ�าบัดน�้าเสีย	อากาศเสีย	และก�าจัดของเสีย	

จากสถานประกอบการ	โรงงานอุตสาหกรรม	ฟาร์มปศุสัตว์		

โรงพยาบาล	ได้ให้ตามมาตรฐานและข้อก�าหนดของทาง

ราชการ	และยังเกิดผลพลอยได้ที่สามารถน�ากลับมาใช้

ประโยชน์	ช่วยลดต้นทุน	 เพิ่มรายได้ให้กับกิจการ	รวมทั้ง

สามารถด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน	

โดยรอบ	
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การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

	 กองทุนสิ่งแวดล้อม	ได้ให้การสนับสนุนโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	

ของประเทศ	ตั้งแต่การจัดการป่าไม้ในพื้นที่ต้นน�้า	การจัดการความหลากหลาย	

ทางชีวภาพ	และการเกษตรในบริเวณพื้นที่กลางน�้า	จนสู่พื้นที่ปลายน�้าอันเป็น	

แหล่งทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันอุดมสมบูรณ์	รวมไปถึงโครงการที่เน้นการบริหาร

จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	โดยกระบวนการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน		

เพื่อรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุลและยั่งยืน	รวมเกือบ	

๒๐๐	โครงการ	วงเงินกว่า	๓,๐๐๐	ล้านบาท	

>>	การส่งเสริมการมีส ่วนร ่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ 

ที่ต้นทาง	 เป็นชุดโครงการส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

ขนาดเล็ก	ในระดับเทศบาลต�าบล	และองค์การบริหารส่วนต�าบล	

ทั่วประเทศ	รวม	๕๐๐	แห่ง	วงเงิน	๑๘๐	ล้านบาท	เพื่อส่งเสริม	

ให้ชุมชนร่วมกันคัดแยกขยะจากครัวเรือนที่สามารถลดปริมาณ	

ขยะมูลฝอยที่ต้องน�าไปก�าจัดลงได้ร้อยละ	๓๕	ของปริมาณขยะ	

ที่เกิดขึ้นในพื้นที่	 เกิดชุมชนต้นแบบ	 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู ้และ

ถ่ายทอดองค์ความรูไ้ปสูช่มุชนในพืน้ทีอ่ืน่ต่อไป	รวมทัง้	เป็นการสาน

ต่อนโยบาย	“ประเทศไทยไร้ขยะ”	ไปสูก่ารปฏบิตัไิด้อย่างเป็นรปูธรรม

ในภาพรวมทั้งประเทศ	
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>>	การจัดการระบบนิเวศต้นน�้า	กว่า	๗๐	โครงการ	วงเงิน		

๒๘๙	ล้านบาท	ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม	

มีส่วนช่วยในการฟื้นฟูสภาพป่าและดูแลระบบนิเวศต้นน�้า		

เกิดผลส�าเร็จส�าคัญคือ	การอนุรักษ์และฟื้นฟู	ดูแลพื้นที่ป่า		

ในพื้นที่ป่าชุมชน	และป่าสาธารณประโยชน์	รวมแล้วกว่า	

๒๐๐,๐๐๐	ไร่	 โดยใช้ความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่น	เป็น	

เครือ่งมอืส�าคญัร่วมกบัการตัง้	กฎ	ระเบยีบ	กตกิาชมุชน	รวมทัง้	

ข้อบัญญัติต่างๆ	กว่า	๒๐๐	ฉบับ	อีกทั้งเกิดแหล่งอนุรักษ์พันธุ์

สัตว์น�้า	ปกป้องคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น�้า	ที่มีความส�าคัญ	

ต่อระบบนเิวศและชมุชน	รวมทัง้การดแูลระบบนเิวศในพืน้ทีป่่า	

ในส่วนของการจดัการเชือ้เพลงิเพือ่ลดปัญหาหมอกควนัไฟป่า	

ทั้งเชื้อเพลิงจากพื้นที่เกษตรโดยการน�าวัสดุเหลือทิ้งทาง	

การเกษตรเดิมที่จะถูกก�าจัดโดยการเผาและก่อให้เกิดปัญหา

หมอกควันมาเปลี่ยนเป็นผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง	

ในกลุ่มเป้าหมาย	๔๐๐	ครัวเรือน	ในพื้นที่	๘	จังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน	และลดเชื้อเพลิงจากพื้นที่ป่าเต็งรังในพื้นที่	๒๑	

หมู่บ้าน	ในพื้นที่อ�าเภอจอมทอง	จังหวัดเชียงใหม่	ที่ใช้หลัก

การชิงเผาแบบที่เกิดหมอกควันน้อย	รวมทั้งการท�าแนวกันไฟ

สีเขียวในพื้นที่	จังหวัดเลย	รวมพื้นที่กว่า	๗๕,๐๐๐	ไร่	

>>	การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	มีการด�าเนิน

กิจกรรมในหลากหลายโครงการ	ซึ่งมีส่วนในการส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการจัดการความหลากหลายทาง

ชีวภาพ	 โดยมุ ่งเน ้นการรวบรวมข้อมูลเพื่อการอนุรักษ	์

ความหลากหลายทางชีวภาพ	รวม	๑๐	โครงการ	วงเงิน	๔๕	

ล้านบาท	ในการรวบรวมจ�านวนชนิดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์		

มีการด�าเนินการสร้างความรู ้ความเข้าใจตามรูปแบบทาง

วชิาการ	โดยนกัวจิยัร่วมกบัภาคส่วนต่างๆ	รวมทัง้นกัวจิยัชมุชน
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เพื่อให้เข้าใจถึงความส�าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ

และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	โดยได้รวบรวมจ�านวนชนิด

พนัธุพ์ชื	และชนดิพนัธุส์ตัว์	ในพืน้ทีจ่งัหวดัเพชรบรุ	ีสมทุรสาคร	

ฉะเชิงเทรา	มหาสารคาม	ยโสธร	และร้อยเอ็ด	และน�าไปสู่การ

พฒันาเป็นองค์ความรูส้�าคญัทีช่มุชนสามารถน�าไปใช้ประโยชน์

ได้อย่างแท้จริง	และมีการประสานความร่วมมือเป็นเครือข่าย

เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและ

ทรัพยากรธรรมชาติในทุกโครงการ	

>>	การจดัการระบบนเิวศเกษตร	โครงการที่ได้รบัการสนบัสนนุ

จากกองทุนสิ่งแวดล้อม	ซึ่งมีกิจกรรมหลักที่มุ่งเน้นการท�าการ

เกษตรที่อนุรักษ์ดินและน�้า	ตามหลักปรัชญาของเศรฐกิจ	

พอเพียง	จ�านวน	๑๒	โครงการ	วงเงิน	๙๐	ล้านบาท	ได้เกิด

ผลส�าเร็จที่เป็นรูปธรรม	คือ	เกิดองค์ความรู้ในหลากหลายด้าน	

ทั้งการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการท�าการเกษตรทางเลือก	

ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทดแทนเกษตรเชิงเดี่ยว		

ที่ส่งผลกระทบต่อดิน-น�้า-ป่า	 เกิดพื้นที่ต้นแบบที่เป็นแปลง

เกษตรยั่งยืน/แปลงเพาะปลูกผสมผสานแบบ	"วนเกษตร"	และ

เกิดศูนย์การเรียนรู ้	 ที่ได้ทดลองท�าและประสบผลส�าเร็จ	

สามารถถ่ายทอด	ขยายผลให้แก่ผู้สนใจทั้งในและนอกพื้นที่	

เกิดผลดีต่อการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	ซึ่งนอกจาก

จะปลอดภยัต่อผูป้ลกู	ผูบ้รโิภคแล้ว	ยงัปลอดภยัต่อสิง่แวดล้อม	

โดยเป็นโครงการที่อยู่ในพื้นที่	๑๑	จังหวัด	ได้แก่	เชียงใหม่	

พะเยา	ขอนแก่น	บรุรีมัย์	นครราชสมีา	ยโสธร	นครศรธีรรมราช	

พัทลุง	ปัตตานี	ยะลา	และนราธิวาส		
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>>	การจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล	กองทุนสิ่งแวดล้อม	

ได้ให้การสนับสนุนโครงการ	๑๑	โครงการ	วงเงิน	๔๖	ล้านบาท	

เพื่อด�าเนินโครงการที่เน้นการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่

ป่าชายเลนและชายฝ่ังทะเล	โดยมผีลส�าเรจ็ทีเ่ป็นรปูธรรม	และ

น�าไปสูค่วามมัน่คงของฐานทรพัยากรและยกระดบัความเป็นอยู่

ของประชาชน	ดังจะเห็นได้จากการประเมินผลความคุ้มค่า	

ในการสนับสนุนโครงการในพื้นที่อ่าวบ้านดอนวงเงิน	๕	ล้าน

บาท	เพื่อด�าเนินโครงการ	แต่มีมูลค่าการใช้ประโยชน์จาก

ทรพัยากรสตัว์น�า้ของประมงพืน้บ้านอ่าวบ้านดอน	ในปี	๒๕๕๗-

๒๕๕๘		เป็นวงเงินสูงถึงกว่า	๑๘๐	ล้านบาท	

	 นอกจากนี้	การด�าเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ	ได้มีผลลัพธ	์

ที่ส�าคัญ	ได้แก่	การพัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรชายฝั่งทะเล	ทั้งหลักสูตรสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นใน

โรงเรียน	๑๕	โรง	ข้อบัญญัติท้องถิ่น	เรื่องการคุ้มครองดูแล

บ�ารุงรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	ในพื้นที่	๙	อบต.	

และ	๑	เทศบาล	การเพิ่มแหล่งอนุรักษ์แปลงขยายพันธุ์ปูเปี้ยว

ในป่าชายเลน	๔	แห่ง	บ้านปลา	-	ธนาคารปู	๒๑	หมู่บ้าน	และ

มีแนวเขตหญ้าทะเล	บริเวณอ่าวพุ่มเรียง	๒	กิโลเมตร	การจัด

กจิกรรมการเฝ้าระวงัและปลกูป่าชายเลนในพืน้ทีป่่าเสือ่มโทรม	

และยกระดับเป็นการจัดตั้งกลุ่มและเครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ในพื้นที่ชายฝั่งและทะเล	

รวม	๒๓	กลุ่ม	จัดตั้งกลุ่มการปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง	

พื้นบ้านให้เป็นแบบอนุรักษ์		ใน	๑๐	หมู่บ้าน	รวม	๕๗๐	ครัว

เรือน	และยังได้ปลูกฝังส่งต่อแนวทางการด�าเนินงานเพื่อการ

อนุรักษ์สู่เยาวชน	ในรูปแบบชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

ทะเลในโรงเรียน	๑๔	โรงเรียน	
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 ผลต่อการขบัเคลือ่นประเทศตามนโยบายประชารฐั 

	 กองทุนสิ่งแวดล้อม	ให้ความส�าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

ด�าเนนิโครงการ	ไม่ว่าจะเป็นโครงการด้านการจดัการสิง่แวดล้อมโดยองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	หรือโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรเอกชน	

ด้านสิ่งแวดล้อม	จะต้องแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่ด�าเนิน

โครงการ	ตั้งแต่ร่วมรับรู้ปัญหาในพื้นที่	ร่วมคิดที่จะแก้ไข	ร่วมตัดสินใจ	ร่วมลงมือ

ท�า	ร่วมเก็บเกี่ยวผลประโยชน์	และร่วมติดตามประเมินผล	โดยมีการขับเคลื่อนที่

ส�าคัญที่เกิดขี้นในระดับพื้นที่หลายด้าน	เช่น	การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการจ่ายค่าบริการบ�าบัดน�้าเสีย/ของเสียตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู ้จ่าย		

การสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม		

การสร้างมาตรการจงูใจในการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

ของประชาชน	การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ	ทรัพยากรธรรมชาติและ	

สิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่ม/องค์กรชุมชน	และสถาบันการศึกษา	รวมทั้งการสร้างเครือ

ข่ายความร่วมมือในรูปแบบต่าง	เช่น	ชุมชน-รัฐ-เอกชน	บ้าน-วัด-โรงเรียน	เพื่อให้

เกิดความเชื่อมโยงการท�างานระหว่างภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาชน/	

ประชาสังคมอย่างต่อเนื่อง	และขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ	

สิ่งแวดล้อมให้เกิดเป็นรูปธรรม	
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	 นอกเหนือจากผลส�าเร็จที่ เกิดขึ้นจากโครงการของกองทุนสิ่งแวดล้อม		

ที่ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรธรรชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว	ผลพลอยได้ที่ตามมา

อันมีค่ายิ่งได้สะท้อนให้เห็นแนวคิดและแนวปฏิบัติที่แต่ละโครงการได้ทุ ่มเท	

ในการพัฒนาคน	ในการเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมของคน	ให้คนคิดเป็น	

ท�าเป็น	แก้ปัญหาเป็น	ดูแลตัวเองได้	ริเริ่มสร้างสรรค์บริหารจัดการด้วยตัวเอง		

รัฐเป็นเพียงผู ้อยู ่เบื้องหลังและให้การสนับสนุน	ซึ่งจะท�าให้ทุกคนมีส่วนร่วม	

ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล	และสามารถ

รบัมอืกบักระแสการพฒันาและการเปลีย่นแปลงได้อย่างเหมาะสม	ตามหลกัปรชัญา	

ของเศรษฐกจิพอเพยีง	นอกจากนี้	โครงการและกจิกรรมต่างๆ	ภายใต้การสนบัสนนุ

จากกองทุนสิ่งแวดล้อม	แม้จะเป็นเพียงการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่	แต่ก็มีส่วน	

ส�าคญัในการสร้างความสมดลุของมติด้ิานทรพัยากรธรรมชาติ	สิง่แวดล้อม	เศรษฐกจิ	

และสังคมของประเทศ	อันน�าไปสู่การสร้างความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	ทั้งในระดับ

ชุมชนและระดับประเทศต่อไป				
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ยกระดบั
คณุค่ามนษุย์

สูส่งัคม
อยูด่มีสีขุ

>> จัดการขยะชุมชนในบริบทที่หลากหลาย 
เชื่อมโยงการจัดการสิ่งแวดล้อมกับกิจกรรม 
ทางประเพณี

องค์ความรูแ้ละภมูปัิญญาท้องถิน่

ภาครฐั

ภาค
เอกชน

>> 	 จัดการน�้า-ป ่าด ้วยภูมิป ัญญาและวิถีชุมชน	
40	พื้นที่	•	ประยุกต์แนวพระราชด�าริท�าเกษตรยั่งยืน	:	
เกษตรร่วมสมัยสายกลาง	ยกป่ามาไว้ที่บ้าน-นา-สวน	
คันคูใหญ่ล้อมนาแก้ปัญหาดินเค็ม	 •	 องค์ความรู ้
ภูมิปัญญา	16	ชุด

>> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ในการก�าหนดค่าบริการและบันทึกข้อตกลงการรบัเงิน
สนบัสนนุ อปท

>> น�าน�้าเสียและของเสียจากภาคอุตสาหกรรม 
ไปผลติพลงังานทดแทนและปุย๋อนิทรย์ี

>>	ใช้น�้าควบคุมวัชพืชในแปลงนา	จ.สุพรรณบุรี
•	 ฟ ื ้นป ่าด ้วยกุศโลบายสวมหมวกให ้ภู เขา	
ใส่รองเท้าให้ตีนดอย	จ.น่าน	 •	ป่าครอบครัว	
จ.ขอนแก่น	จ.อบุลราชธาน	ี•	กองทนุปรบัเปลีย่น	
เครื่องมือประมง	และบ้านปลา-Tธนาคารปู		
จ.สุราษฎร์ธานี

นวตักรรม

เครือ่งมอืการบรหิารจดัการ

กองทนุสิง่แวดล้อมสานพลงัประชารัฐ

>>	กฎ	ระเบยีบ	กตกิาชมุชน	แผนแม่บท	แผนยทุธศาสตร์	
และแผนการจัดการ	รวม	194	ฉบับ	•	หลักสูตรท้องถิ่น
ด้านป่าไม้และทรัพยากรชายฝั ่งทะเล	36	หลักสูตร		
•	ข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง	
ทะเล	15	ฉบับ	การควบคุมการเผาในที่โล่งและการลด
มลพิษ	7	ฉบับ
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สร้าง
ความมัน่คง
ทางเศรษฐกจิ

B

รกัษ์
สิง่แวดล้อม

ภาค
ประชาชน

>>	 แนวเขตที่ดินป่าไม้	 ป่าชายเลน	การใช้ที่ดิน		
รวม	136,447	ไร่	ป่าชายเลนตามมต	ิครม.	ใน	24	จงัหวดั	
•	ชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ในป่าชุมชน	พื้นที่ชุ่มน�้าบริเวณ
ล�าน�้า	พื้นที่ชายฝั่งทะเล	และปะการัง	รวม	5	แห่ง		
•	มูลค่าการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น�้าอ่าวบ้านดอน	
ปี	2557-2559

ต้นแบบ
>> อปท.มีการจัดการขยะต้นทางดีเลิศ 16 แห่ง	

>>	ทั่วประเทศศูนย์เรียนรู้และแปลงสาธิต	8	จังหวัด	
ภาคเหนือ	จ.นครสวรรค์	จ.สุพรรณบุรี	และร้อยเอ็ด

>> คณะผูบ้รหิารและเจ้าหน้าที ่อปท. 
ผูน้�าชมุชน

>>	กลุม่	/	เครอืข่าย	/	ชมรม	/	คณะกรรมการ
ด้านต่างๆ	 ได้แก่	ด้านการจัดการป่าไม้		
227	เครือข่าย	4,503	คนและด้านชายฝั่ง
ทะเล	56	เครือข่าย	1,650	คน

กลไกการขบัเคลือ่น

ฐานข้อมลู

>> ระบบก�าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลัก
สขุาภบิาล 30 แห่ง ก�าจดัได้ 2,050 ตนั/วนั 
และระบบบ�าบัดน�้าเสีย 16 แห่ง บ�าบัดได้ 
28,300 ลบ.ม./วนั
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 ก้าวต่อไปของกองทนุสิง่แวดล้อม 

	 กองทุนสิ่งแวดล้อมจะเป็นกลไกทางการเงิน	 เพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงาน	

ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติไปสู ่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	ภายใต้

กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	 เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญในระดับพื้นที่	พร้อมสนับสนุน	

ให้เกิดการด�าเนินงานที่ต่อเนื่องและยั่งยืน

การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม		

	 กองทุนสิ่งแวดล้อมยังจะให้ความส�าคัญในการสานต่องานด้านการจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมจากแหล่งก�าเนิดต่างๆ	ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและ	

การน้อมน�าศาสตร์พระราชา	ที่เน้นการใช้ธรรมชาติบ�าบัดมาประยุกต์ ใช้ใน	

การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมในระดับพื้นที่	 รวมทั้งการสร้าง

จิตส�านึกแก่ภาคส่วนต่าง	ๆ	 เพื่อร่วมจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเอง		

นอกจากนี้	 จะให้ความส�าคัญในการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติและความ	

หลากหลายทางชีวภาพ	เสริมสร้างศักยภาพในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง	

สภาพภมูอิากาศ		พฒันาองค์ความรูแ้ละศกึษารวบรวมภมูปัิญญาท้องถิน่	ชนดิพนัธุ์

พืชและสัตว์ในท้องถิ่น	นอกจากนี้	 จะส่งเสริมการด�าเนินงานภายใต้หลักการ	

ผู้รับประโยชน์เป็นผู้จ่าย	(Beneficiary	Pays	Principle	:	BPP)	โดยให้ภาคเอกชน	

หน่วยงาน	องค์กร	และกลุ ่มผู ้ได้รับประโยชน์	 รับผิดชอบการดูแลรักษาจาก	

ระบบนิเวศและแหล่งธรรมชาติในพื้นที่ต่างๆ

25 ��.-����new.indd   74 8/8/17   3:47 PM



75

	 ในอนาคต	(ร่าง)	พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ	

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	....	ฉบับใหม่	มีผลบังคับใช้	กองทุน	

สิ่งแวดล้อมจะเน้นการท�างานเชิงรุก	และสามารถสนับสนุนเงิน

กองทุนไปด�าเนินการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้

ครอบคลุมทุกด้าน	รวมทั้งให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหา	

สิ่งแวดล้อมกรณีฉุกเฉิน	หรือต้องด�าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน	

เช่น	การเกิดน�้ามันรั่วไหล	เพื่อมิให้เกิดปัญหาขยายเป็นวงกว้าง

หรือทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น	โดยหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที	่

รับผิดชอบสามารถน�ากองทุนไปแก้ไข	เยียวยา	ขจัดมลพิษและ

ฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ได้ทันท่วงที	

การเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม

	 ในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนเงินกองทุน	

สิ่งแวดล้อม	จะเน้นการก�าหนดสัดส่วนเงินอุดหนุนและเงินกู ้	

อย่างเหมาะสม	โดยจะให้ความส�าคัญกับการจัดสรรเงินที่สามารถ

มีเงินหมุนเวียนคืนกลับ	รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการบริหาร

กองทุนสิ่งแวดล้อมภายใต้โมเดล	Thailand	4.0	 ให้มีความ	

คล่องตัว	ลดระยะเวลา	ขั้นตอน	และกฎระเบียบที่ไม่จ�าเป็น		

ยกระดับนวัตกรรมและการริเริ่มเชิงสร้างสรรค์	และมีการพัฒนา

อย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ให้เป็นทนุหมนุเวยีนทีม่คีวามมัน่คง	และพร้อม

ทีจ่ะเดนิหน้าต่อไปกบัการมส่ีวนร่วมในการสนบัสนนุการขบัเคลือ่น

ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ	

ตลอดจนเพิม่ศกัยภาพของภาคเีครอืข่ายเพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิ

งานของกองทุนสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
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การเพิ่มศักยภาพทางการเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อม

	 กองทุนสิ่งแวดล้อมจะมุ ่งเน้นการแสวงหาแหล่งเงิน	ที่มี

ศักยภาพส�าหรับกองทุนสิ่งแวดล้อมในอนาคต	เพื่อให้กองทุน	

สิ่งแวดล้อมมีเงินทุนหมุนเวียนที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน		

เพื่อให้เพียงพอต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากร	

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละปีงบประมาณ	โดยที่ผ่านมาได้

ด�าเนินการศึกษาและทบทวนแนวทางการระดมทุนเข้าสู่กองทุน

สิง่แวดล้อม	โดยเฉพาะการก�าหนดอตัราการเกบ็ภาษสีรรพสามติ

ในหมวดสินค ้าและบริการที่มีผลกระทบต ่อสิ่ งแวดล ้อม		

ค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อม	เงินช่วยเหลือด้านการลดการปล่อย	

ก๊าซเรือนกระจกจากองค์กรระหว่างประเทศ	ดังเช่น	กองทุน	

ภูมิอากาศสีเขียว	(Green	Climate	Fund)	รวมทั้งการศึกษา	

และพัฒนามาตรการทางการเงินและการคลังที่ เหมาะสม		

เพื่อจัดเก็บรายได้เข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม
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กองทุนสิ่งแวดล้อมจะเป็นกลไกส�าคัญทาง 

การเงินที่ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่

การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  ตอบสนอง 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลของในการ

พัฒนา โดยค�านึงถึงมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันน�า

ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในระดับชุมชน 

สังคม และประเทศต่อไป
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ภาคผนวก 
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สรุปจ�านวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนสิ่งแวดล้อมจ�าแนกตามประเภท ตั้งแต่ปี
งบประมาณ 2535-ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ 7 มิถุนายน 2560)

หมายเหตุ	:	 มาตรา	23(1)	 สนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อจัดให้มีระบบบ�าบัดน�้าเสียและระบบก�าจัดของเสียรวมของส่วนราชการหรืออปท.
	 		 มาตรา	23(2)	 เงินกู้ส�าหรับรัฐวิสาหกิจและอปท.ในโครงการก่อสร้างระบบบ�าบัดอากาศเสีย/ระบบบ�าบัดน�้าเสีย/ระบบก�าจัดของเสีย	
	 		 	 เพื่อใช้เฉพาะในกิจการของตนเอง

	 		 มาตรา	23(3)	 เงินกู้ส�าหรับภาคเอกชนในการด�าเนินโครงการเพื่อควบคุมบ�าบัดหรือขจัดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของตนเอง		
	 		 มาตรา	23(4)	 เงินช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆ	ที่เกี่ยวกับการส่งเสริม	และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการกองทุน	
	 		 	 เห็นสมควร	โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
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	 		 มาตรา	23(3)	 เงินกู้ส�าหรับภาคเอกชนในการด�าเนินโครงการเพื่อควบคุมบ�าบัดหรือขจัดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของตนเอง		
	 		 มาตรา	23(4)	 เงินช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆ	ที่เกี่ยวกับการส่งเสริม	และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการกองทุน	
	 		 	 เห็นสมควร	โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
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