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สัมภาษณพิเศษ
Special Interview

เครื่องมือเศรษฐศาสตรเพื่อสิ่งแวดลอม

บทบรรณาธิการ
Editorial Note

บทความในวารสารธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ปีท่ี 8 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 น�ำเสนอตามประเด็นในแผนปฏิรปู ประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรือ่ งระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยมีเนือ้ หาทีน่ า่ สนใจตัง้ แต่เรือ่ งจากปก
เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือทีม่ กั ได้ยนิ ในค�ำภาษาอังกฤษ ทีก่ ล่าวกันอย่างแพร่หลายในขณะนี้ ว่า Circular Economy ซึง่ เป็นแนวทางหนึง่ ในการบริหาร
จัดการสิง่ แวดล้อม อาทิ ขยะ โดยมองว่าขยะหรือสิง่ ทีไ่ ม่ใช้แล้วในกิจการหนึง่ สามารถน�ำมาหมุนเวียนเป็นปัจจัยการผลิตของอีกกิจการหนึง่ เพือ่ ท�ำให้
เกิดขยะให้นอ้ ยทีส่ ดุ ตามมาด้วยไฮไลท์ในฉบับในคอลัมน์สมั ภาษณ์พเิ ศษ โดยได้รบั เกียรติ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ซึง่ เป็นทีร่ จู้ กั ในแวดวงเศรษฐศาสตร์สงิ่ แวดล้อม ให้สมั ภาษณ์เกีย่ วกับแนวทางการใช้เครือ่ งมือทางด้าน
เศรษฐศาสตร์สงิ่ แวดล้อมทีเ่ หมาะสม อีกทัง้ ในคอลัมน์อนื่ ๆ ก็ลว้ นแต่มเี นือ้ หาใหม่ๆ ทีน่ า่ ติดตามเช่นเคย เช่น คอลัมน์สงิ่ แวดล้อมและมลพิษ เรือ่ งการ
ปฏิบตั ติ ามมาตรการทีก่ ำ� หนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมภายใต้พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และเรือ่ งกองทุนสิง่ แวดล้อมกับความคุม้ ค่าในการลงทุน ส่วนท้ายเล่ม น�ำเสนออินโฟกราฟิค รายงานสถานการณ์คณ
ุ ภาพสิง่ แวดล้อม
พ.ศ. 2562 ทีร่ ะบุถงึ สถานการณ์คณ
ุ ภาพสิง่ แวดล้อมในสาขาทีด่ ขี นึ้ และบางสาขาทีย่ งั คงน่าเป็นห่วง เพือ่ ทุกคนจะได้ทราบข้อมูลและร่วมกันดูแล
สิง่ แวดล้อมให้มคี ณ
ุ ภาพทีด่ อี ย่างยัง่ ยืน
Volume 4/8 of Nature and the Environment magazine (October-December 2019) is packed with articles on issues
addressed by national reforms on natural resources and the environment, including management of natural resources and
the environment. The feature articles consist of an overview of circular economy, an environment management concept for
enabling reuse and recycle of waste and by-products and reduction of waste in general, and an interview with Assoc. Prof.
Adis Israngkura, distinguished expert in the National Environment Board, a well known resource person for environmental
economic, on appropriate application of economic tools for the environment. Other notable features include a column on
pollution and the environment, elaborating on measures for environmental impact assessment as stipulated by the 2nd
revision of the Promotion and Conservation of National Environmental Quality Act (2019) and an article on Environment Fund
and investment viability. Infographics on the 2019 environmental quality report was included on last pages of the magazine
and identified areas with improvement and prevailing concern so that readers could be better informed in undertaking actions
to ensure sustainable environmental quality.
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เรื่องเด่น สผ.
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1) สาขาบริการภาครัฐ
โดย กองบรรณาธิการ

ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม (สผ.) เสนอผลงานเพือ่ ขอรับรางวัล
เลิศรัฐ ของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) พ.ศ. 2562 ใน 3 สาขา ได้แก่ (1) สาขาบริการ
ภาครัฐ 4 โครงการ (2) สาขาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 2 ผลงาน (3) สาขาการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วม 1 โครงการ ซึง่ ผลงานทีผ่ า่ นเกณฑ์ มีดงั นี้

PARTICIPATORY
ADMINISTRATION

QUALITY MANAGEMENT

ประเภทพัฒนาการบริการ โดยโครงการทีร่ บั รางวัล
ในระดับดี ได้แก่ โมบายแอปพลิเคชัน “Smart EIA” ซึง่
แอปพลิเคชันดังกล่าว เป็นแอปพลิเคชันส�ำหรับค้นหา
โครงการที่ ต ้ อ งจั ด ท� ำ รายงานการประเมิ น ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA)
ทีผ่ า่ นความเห็นชอบจาก สผ. แล้ว แอปพลิเคชันนีส้ ามารถ
ใช้สืบค้นข้อมูลโครงการในบริเวณใกล้เคียงกับต�ำแหน่งที่
ผูใ้ ช้เรียกดูอยู่ ข้อมูลเจ้าของโครงการ ข้อมูลนิตบิ คุ คลผูม้ สี ทิ ธิ์
ท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม และสามารถ
แสดงข้อมูลผลการยื่นรายงานการประเมินผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม รายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมและ
สุ ข ภาพ (Environmental and Health Impact
Assessment: EHIA) รายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบือ้ งต้น
(Initial Environmental Examination: IEE) และรายงาน
ผลการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน Monitor)
ทางอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งเจ้าของโครงการหรือผู้ได้รับ
มอบอ�ำนาจยังสามารถติดตามสถานะการยื่นรายงาน
ประเภทดังกล่าวข้างต้นและสถานะการยืน่ ขอรับใบอนุญาต
เป็นผูม้ สี ทิ ธิท์ ำ� รายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ผ่านแอปพลิเคชันนีไ้ ด้
นอกจากการสืบค้นและติดตามข้อมูลแล้ว Smart
EIA ยังมีระบบที่อ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอีก 3
ระบบ ได้แก่ ระบบยืน่ ลงทะเบียนรายงาน EIA EHIA และ
IEE ทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบยื่นลงทะเบียนรายงาน
Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์ และระบบยืน่ ลงทะเบียนขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิ์ท�ำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมทางอิเล็กทรอนิกส์
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2) สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
สผ. ได้รบั รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1
ด้านการน�ำองค์กรและรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งรางวัลในสาขานี้
มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการได้ทัดเทียมมาตรฐานสากล โดยพิจารณาเกณฑ์คะแนน
ทั้งหมด 7 หัวข้อ ได้แก่ 1) การน�ำองค์กร 2) การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์ 3) การให้ความส�ำคัญกับผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสีย 4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5) การ
มุง่ เน้นบุคลากร 6) การมุง่ เน้นระบบปฏิบตั กิ าร 7) ผลลัพธ์การ
ด�ำเนินการ รางวัลรายหมวดจะพิจารณาจากเกณฑ์คะแนนในแต่ละ
หัวข้อ ซึง่ ในปีนี้ สผ. ส่งเข้าสมัครรางวัลในหมวดการน�ำองค์กร
และมีคะแนนทีโ่ ดดเด่นผ่านเกณฑ์

3) สาขาการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม
ประเภทสัมฤทธิผ์ ลประชาชนมีสว่ นร่วม โครงการทีไ่ ด้รบั
รางวัล ได้แก่ การสนับสนุนโครงการเพื่อการส่งเสริมรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อมจากกองทุนสิง่ แวดล้อม โดยกระบวนการมี
ส่วนร่วม กรณี โครงการเสริมสร้างพลังชุมชนเพือ่ การอนุรกั ษ์และ
ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าโคกจิก-ตาลอก
อ�ำเภอพยัคฆภูมพิ สิ ยั จังหวัดมหาสารคาม ซึง่ แต่เดิมนัน้ พืน้ ที่
ป่าใหญ่โคกจิก-ตาลอก ประสบปัญหาพื้นที่ป่าและความอุดม
สมบูรณ์ของป่าลดลงเนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงการใช้ทดี่ นิ มีการ
แผ้วถางป่าเพือ่ ใช้ในการเกษตร ทรัพยากรในป่าถูกใช้ประโยชน์
โดยขาดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ กองบริหารกองทุน
สิ่ ง แวดล้ อ มจึ ง ให้ ก ารสนั บ สนุ น สถาบั น วิ จั ย วลั ย รุ ก ขเวช
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด�ำเนินโครงการเสริมสร้างพลังชุมชน
เพือ่ การอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ ที่
ป่าโคกจิก-ตาลอก เพือ่ แก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ การด�ำเนินงานของ
โครงการเน้นการมีสว่ นร่วมของชุมชน นักวิชาการ และนักวิจยั

ในท้องถิน่ ผลส�ำเร็จทีเ่ ป็นรูปธรรม ได้แก่ การได้มาซึง่ ข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่าใหญ่โคกจิก-ตาลอก โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส�ำรวจพันธุ์สัตว์และ
พันธุพ์ ชื นอกจากนี้ ยังได้ขอ้ มูลมูลค่าทางเศรษฐกิจจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ ซึง่ ข้อมูลเหล่านีจ้ ะน�ำไปใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดท�ำแผนพัฒนาการอนุรกั ษ์การใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ชีวภาพและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของชุมชนอย่างยัง่ ยืนต่อไป
ทัง้ นี้ ทีผ่ า่ นมาใน พ.ศ. 2561 สผ. เคยได้รบั รางวัลเลิศรัฐ
มาแล้วในสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จ�ำนวน 2
รางวัล จาก 2 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชดิ
ประชาชน ได้รบั รางวัลในระดับดี 2) ประเภทรางวัลสัมฤทธิผล
ประชาชนมี ส ่ วนร่ วม จากโครงการจั ด ท� ำ แผนการจั ด การ
สิง่ แวดล้อมภูมทิ ศั น์ เทศบาลเมืองประจวบคีรขี นั ธ์ ได้รบั รางวัล
ในระดับดี

เอกสารอ้างอิง
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2562) รางวัลเลิศรัฐ. สืบค้นเมือ่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 จาก https://www.opdc.go.th/content/MzM
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By Editorial Board

Office of Natural Resources and Environmental
Policy and Planning (ONEP) submitted applicants for
2019 Public Sector Excellent Award (PSEA) handed
out by Office of the Public Sector Development
Commission (OPDC). These included 4 applicants
for Service Category, 2 applicants for Quality
Management Category and an applicant for
Participatory Administration Category. Those initially
qualified for the award are as follow;

1) Services Category:
The application for mobile devices“Smart EIA” was qualified
for the award. The application is a searching tool for projects
that their environmental impact assessments (EIA) were approved
by ONEP. Information provided by the application includes the
projects’ ownership and legal entities of those qualified for EIA
submission as well as electronic versions of the EIA, environmental
and health impact assessments (EHIA), initial environmental
examinations (IEE) and reports on implementation of measures
identified in the EIA (Monitoring Reports). Projects’ owners or
those acts on their behalf may also use the application to update
on the reporting and to apply for EIA qualification license.
In addition to serving as a searching tool, Smart EIA
provides for electronic registration for EIA, EHIA, IEE and Monitoring
Reports as well as for applying for EIA qualification license

2) Quality Management Category:
ONEP was qualified for this award on sub-category 1 (leadership and social responsibility). Awards in this
category are hand out to state organizations with internationally recognizable standard of management in 7
areas which are 1) leadership, 2) strategic planning, 3) attentions to receivers of services and other stakeholders,
4) knowledge acquisition and management, 5) human resources management, 6) operational management
and 7) delivery of outputs. The 2019 ONEP applicant for this category was submitted for the area of leadership
and qualified with outstanding score.
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3) Participatory Administration Category:
the Environment Fund’s support to participatory
actions for strengthening community efforts in
biodiversity conservation and restoration of Khok
Jig-Talok Forest in Phayakkhaphum Phisai District of
Maha Sarakham Province was qualified for the award
on this category. Loss of forestland and natural
deterioration originally found in Khok Jig-Talok Forest
derived from change in land use, clearing of vegetation
for cultivation and exploitation of forest resources
without adequate knowledge and understanding on
need for their conservation. To address these
problems, the Environment Fund provided funding
to the Walai Rukhavej Botanical Research Institute of
Mahasarakham University to strengthen community
efforts for conservation and restoration of biodiversity
in Khok Jig-Talok Forest with focus on participation
of communities, academics and local researchers.
Outcomes of the projects include information of
biodiversity in Khok Jig-Talok Forest derived a process
for enabling community participation in inventory of
plant and animal species as well as economic valuation
of biodiversity. The information was to be used as
guidance for development of plans on conservation
and utilization of biological resources and associated
traditional knowledge.
In 2018, ONEP received 2 awards for Participatory
Administration Category. The awards were for
1) attentiveness for public needs and 2) delivery of
participatory efforts in Prachuap Kirikhan Municipality’s
planning on landscape management.
Public Sector Excellent Award (PSEA) was
invented by Office of the Public Sector Development
Commission (OPDC) to enhance morals of public

servants and pursue effective and outcome–oriented
delivery of outputs from work plans and projects
implemented by state organizations. The award also
indirectly aims to improve operation of the organizations
as well as quality and effectiveness of their works.
Awarded officials and organizations are to be better
recognized by the public and the society for their
efforts, making their works more rewarding than any
payment from the state.
Public Sector Excellent Award (PSEA) comprises
of 3 categories as follow;
1. Service Category includes awards for quick,
convenient, transparent, fair and satisfactory services
of state organizations. Five sub-categories of awards
for service are 1) service standard, 2) service innovation,
3) service improvement, 4) excellent service and
5) consistent provision of outstanding service.
2. Quality Management Category includes
awards for adoption or introduction of internationally
recognizable standard for management in 6
sub-categories which are 1) leadership and social
responsibility, 2) strategic planning and communication,
3) attentions to receivers of services and other
stakeholders, 4) operational self-assessment and
knowledge management, 5) human resources
management and 6) quality assurance and innovation.
3. Participatory Administration Category
includes awards for commitment to enabling
accountable and participatory administration in 3
sub-categories which are 1) attentiveness for public
needs, 2) achievement through participation and
3) partnerships for cooperation.
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พัชรศร การัตน์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการ
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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Recycling

เศรษฐกิจหมุนเวียน
Circular Economy
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
สหภาพยุโรปได้ประกาศใช้แผนเศรษฐกิจหมุนเวียน
(2018 Circular Economy Action Package) เมือ่ พ.ศ. 2561
ทีผ่ า่ นมา เพือ่ ผลักดันและส่งเสริมให้เศรษฐกิจของสหภาพยุโรป
มีความยั่งยืน ซึ่งแผนดังกล่าวครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์
เป้ า หมาย และนโยบายการจั ด การพลาสติ ก โดยมุ ่ ง เน้ น
ให้บรรจุภัณฑ์พลาสติกจะต้องสามารถน�ำมาใช้ซ�้ำได้ทั้งหมด
ภายใน พ.ศ. 2573 ลดการรัว่ ไหลของพลาสติกไปสูส่ งิ่ แวดล้อม
และทะเล และติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น การด้ า นเศรษฐกิ จ
หมุน เวี ย นของประเทศสมาชิก ในสหภาพยุโรป สิ่ง เหล่ า นี้

สะท้อนให้เห็นว่า แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนได้รับความ
สนใจอย่ า งมากจากกลุ ่ ม ประเทศในภู มิ ภ าคยุ โรป รวมทั้ ง
อีกหลายประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ และมีความพยายามให้มี
การด�ำเนินงานอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมภายใต้แนวคิด
ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 12
การผลิ ต และการบริ โ ภคที่ ยั่ ง ยื น สร้ า งหลั ก ประกั น ให้ มี
รูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน โดยเป้าหมายได้มุ่งเน้น
ปรับเปลี่ยนกระบวนการเพื่อช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จากกิจกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือรอยเท้าคาร์บอน
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เศรษฐกิจหมุนเวียน คืออะไร
เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น หรื อ circular economy
คือ แนวคิดของระบบเศรษฐกิจที่น�ำทรัพยากรเท่าที่จ�ำเป็น
มาหมุนเวียนใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
อย่างครบวงจร โดยไม่มีของเหลือทิ้งในการผลิต การบริโภค
จนถึงการจัดการของเสียหรือผลิตภัณฑ์สินค้าหมดอายุ
ที่ ผ ่ า นมารู ป แบบเศรษฐกิ จ เป็ น เศรษฐกิ จ เส้ น ตรง
(Linear Economy) กล่าวคือ การผลิตสินค้าแต่ละชิ้นมาจาก
Circular Economy
การใช้ทรัพยากร ผ่านกระบวนการผลิต และการทิ้งภายหลัง
ใช้แล้ว (Take-Make-Dispose) ซึ่งส่งผลให้ทรัพยากรที่มีอยู่
(carbon footprint) และภาคเกษตรกรรมซึ่ ง มี ก าร ลดน้อยลง และปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น
ใช้น�้ำมากที่สุด การจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างมี
ในปัจจุบันเราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบ
ประสิ ท ธิ ภ าพ และการก� ำ จั ด ขยะอั น ตรายและมลพิ ษ
การสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และผู้บริโภค เศรษฐกิจเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่เน้น
ในประเด็ น การน� ำ กลั บ มาใช้ ใ หม่ แ ละการลดปริ ม าณขยะ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีการจัดการของเสียหรือ
รวมทั้ ง สนั บ สนุ น ประเทศก� ำ ลั ง พั ฒ นาให้ ก ้ า วสู ่ แ ผนการ สิ่งที่ทิ้งโดยการใช้ซ�้ำ (Reuse) การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
บริโภคและการผลิตที่ย่ังยืนภายในปี พ.ศ. 2573 ส�ำหรับ (Recycle) หรือการผลิตใหม่ (Re-material)
ประเทศไทยมี แ ผนขั บ เคลื่ อ นการผลิ ต และการบริ โ ภค
ความสัมพันธ์กับการด�ำเนินชีวิต
ที่ ยั่ ง ยื น พ.ศ. 2560-2579 โดยสอดคล้ อ งกั บ แผน
เราสามารถมองเศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย นเป็ น ระบบ
ปฏิ รู ป ประเทศด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในประเด็นระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การด� ำ เนิ น ชี วิ ต ของเราได้ ตั้ ง แต่ ต ้ น ทาง
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการก�ำหนดให้สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุ อย่างกระบวนการผลิตสินค้า การจ�ำหน่ายจ่ายแจก ไปจนถึง
ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวติ ตัง้ แต่การออกแบบ ปลายทางของผู ้ บ ริ โ ภค และการจั ด การของเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น
การใช้วัตถุดิบที่สามารถหมุนเวียนมาใช้ใหม่ได้ การลดการใช้ ดั ง นั้ น ประชาชนทุ ก คนจึ ง มี บ ทบาทส� ำ คั ญ และมี ส ่ ว นร่ ว ม
ณ แหล่งก�ำเนิด การยืดอายุการใช้ การใช้ประโยชน์อย่างคุม้ ค่า ในการสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนครบทัง้ ระบบ เพือ่ น�ำไปสู่
การขนส่ง การจัดเก็บ การก�ำจัด การฟื้นฟูสภาพการใช้ซ�้ำ ความยั่ ง ยื น จากความสมดุ ล ในการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ
สิ่งแวดล้อม และสังคมในการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และการน�ำกลับมาใช้ใหม่
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เริ่มจากช่วงต้นในการผลิต : การผลิตสินค้าต้องค�ำนึง
ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะตามมา กล่าวคือ ของเสีย
จากกระบวนการผลิ ต ต้ อ งสามารถน� ำ กลั บ มาหมุ น เวี ย น
ใช้ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ เ ลื อ กใช้ ที่ ส ามารถน� ำ กลั บ มาหมุ น เวี ย น
เป็นวัตถุดิบการผลิตใหม่ได้
ช่วงกลางในการกระจายสินค้า : เมื่อกระจายสินค้า
ไปยังผู้บริโภค ต้องค�ำนึงถึงการรวบรวมบรรจุภัณฑ์ที่สามารถ
น�ำกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่กลับมาใช้ประโยชน์ให้มาก
ที่สุด เช่น บรรจุภัณฑ์ที่ท�ำจากวัสดุประเภทแก้ว กระดาษ
โลหะ หรือพลาสติก เป็นต้น ซึ่งบรรจุภัณฑ์บางชนิดสามารถ
ใช้ซำ�้ ได้หลายครัง้ อาทิ ขวดแก้วของน�ำ้ อัดลม สามารถใช้ซำ�้ ได้
ถึง 16-18 ครัง้ และนับเป็นตัวอย่างของภาคธุรกิจทีเ่ ราพบเห็น
มานานแล้ว

ช่ ว งปลายในการบริ โ ภค : ในส่ ว นของผู ้ บ ริ โ ภค
ต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเลือกซือ้ สินค้าทีเ่ ป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดด้วย
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคเอง รวมถึงการเรียนรูถ้ งึ
การคัดแยกขยะเพือ่ น�ำมาหมุนเวียนเข้าสูก่ ระบวนการผลิตใหม่
ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ครบวงจร
ในขณะทีเ่ ราก�ำลังเผชิญปัญหาการใช้ทรัพยากรของโลก
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนจึงน่าจะเป็นแนวทางที่เหมาะสม
ในการช่วยแก้ปัญหา จากเดิมที่น�ำทรัพยากรมาใช้ในการ
ผลิต และสิ้นสุดที่การใช้แล้วทิ้ง ภาคธุรกิจรุ่นใหม่จะเน้นการ
รักษาคุณค่าของทรัพยากรและการใช้อย่างเหมาะสมคุม้ ค่ามาก
ทีส่ ดุ โดยการพัฒนากระบวนการผลิตของภาคธุรกิจทีส่ นับสนุน
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถน�ำสินค้า
ที่ใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตได้อีก ซึ่งเสริมสร้างและ
สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ตัวอย่างการประยุกต์ ใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศไทยและต่างประเทศ
ปัจจุบนั หลายหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry Transformation
ในประเทศไทย มีการด�ำเนินงานที่สนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจ Center: ITC) ด้านเทคโนโลยีรไี ซเคิลและนวัตกรรมวัตถุดบิ ของ
หมุนเวียนอย่างกว้างขวาง ตัวอย่างเช่น
กระทรวงอุตสาหกรรม และร่วมกับเครือข่ายผู้ประกอบการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์ ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย นด้ ว ยนวั ต กรรมและรู ป แบบ
งดใช้ถุงพลาสติก โฟม ภายในส�ำนักงาน ร้านค้า ร้านอาหาร ธุรกิจใหม่ เพื่อเป็นกลไกส�ำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการบริหาร
สนับสนุนการใช้ถงุ ผ้า กระบอกน�ำ้ แก้วน�ำ้ ปิน่ โต และกล่องข้าว จัดการทรัพยากรของประเทศ
ที่ใช้ซ�้ำได้ แทนการใช้ถุงพลาสติกใส่น�้ำและอาหาร

กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ให้ใช้ถงุ ผ้ารับยากลับบ้าน
ในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข พร้อมทั้งให้ความรู้
แก่ประชาชนเพื่อน�ำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้
บรรจุภัณฑ์หรือภาชนะที่ใช้ซ�้ำได้
กระทรวงอุ ต สาหกรรม โดยศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นา
เทคโนโลยีรไี ซเคิล กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่
ได้พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีรีไซเคิลที่เป็นเทคโนโลยี
ต้นแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์

ส�ำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
ที่ 1 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกลุ่มประมง
พืน้ บ้านจังหวัดระยอง ร่วมกับภาคเอกชนผูผ้ ลิตปูนซีเมนต์รายหนึง่
ด�ำเนินโครงการจัดท�ำบ้านปลา จากนวัตกรรมเม็ดพลาสติก
PE 100 ที่ใช้ส�ำหรับผลิตท่อส่งน�้ำดื่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และน�ำไปสร้างบ้านปลา เพื่อช่วยฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง และได้พัฒนาต่อยอดโดยน�ำขยะในทะเลและตาม
ชายหาดมาผ่านกระบวนการขึน้ รูปใหม่เป็นท่อ และน�ำไปสร้าง
บ้านปลารีไซเคิล
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ภาคเอกชนในกลุ่มธุรกิจสารเคมีและพลังงาน มีการ
น�ำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
อาทิ การบริหารจัดการทรัพยากรตามหลัก 5Rs ภายในองค์กร
(Reduce, Reuse, Recycle, Renewable and Refuse)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ BioPlastic ทีย่ อ่ ยสลายได้ตามธรรมชาติ
เพื่อทดแทนการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก การยกเลิกการผลิต
เม็ ด พลาสติ ก ส� ำ หรั บ การผลิ ต พลาสติ ก ที่ ใช้ ค รั้ ง เดี ย วทิ้ ง
(Single Used Plastic) ภายใน 5 ปี (ปี 2562-2566)
บางบริ ษั ท ขนาดใหญ่ ก� ำ หนดนโยบายว่ า ภายในอาคาร
ส�ำนักงานใหญ่ไม่มีการใช้หลอดพลาสติก และใช้ขวดแก้ว
ใส่น�้ำดื่มทดแทนขวดพลาสติก และมีการร่วมมือกับภาครัฐ
รวมทั้งเอกชนในการน�ำทรัพยากรกลับมาใช้ให้คุ้มค่า ใช้วนซ�้ำ
มากขึ้น โดยเริ่มจากสิ่งของใกล้ตัว รวมทั้งการสร้างความ
ร่ ว มมื อ กั บ ทุ ก ภาคส่ ว น ในการจั ด การขยะพลาสติ ก
ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ
กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ กี ฬ าและเสื้ อ ผ้ า ในแบรนด์ ร ะดั บ โลก
มีการน�ำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในขั้นตอนการผลิต
โดยประมาณร้อยละ 70 ของเสื้อผ้า และรองเท้า ท�ำมาจาก
วัสดุรีไซเคิล และดีไซเนอร์ระดับโลกก็เลือกวัตถุดิบคุณภาพ
สูงจากเศษวัตถุดิบเหลือใช้ในโรงงาน มีการผลิตรองเท้าผ้าใบ
ที่ ท� ำ จากขยะพลาสติ ก ในมหาสมุ ท รและใน ค.ศ. 2013
เสื้อผ้าบางแบรนด์เปิดโอกาสให้ลูกค้าน�ำเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้ว
ไปใส่ ก ล่ อ งที่ ร ้ า น และสั ญ ญาว่ า จะคื น ชี วิ ต ใหม่ ใ ห้ เ สื้ อ ผ้ า
พวกนั้นโดยน�ำเสื้อผ้าใช้แล้วกลับมากลายเป็นเสื้อผ้าใหม่
กลุ ่ ม เทคโนโลยี สื่ อ สาร ได้ น� ำ วั ต ถุ ดิ บ ที่ เ หลื อ ใช้
มาท�ำการผลิตสินค้าแทน (Re-material) ด้วยการส่งเสริม
ให้ลูกค้าสามารถน�ำมือถือมาเปลี่ยนใหม่ได้ทุกปี หลังจากที่
ท�ำการผ่อนช�ำระครบ 1 ปีแล้ว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และ
มือถือทีใ่ ช้แล้วทางบริษทั จะน�ำไปแยกชิน้ ส่วน และสามารถน�ำ
ชิ้นส่วนเหล่านี้ไปสู่กระบวนการผลิตใหม่ได้เกือบทั้งหมด และ
โครงการที่ให้ลูกค้าน�ำอุปกรณ์มือถือรุ่นเก่าหรือคอมพิวเตอร์
รุน่ เก่าของบริษทั หรือยีห่ อ้ อืน่ ๆ ส่งมาท�ำการรีไซเคิลโดยแลกรับ
เป็นเครดิตหรือบัตรของขวัญ ทั้งนี้ การถอดแยกชิ้นส่วนใช้
หุน่ ยนต์ทมี่ เี ป้าหมายให้ชนิ้ ส่วนทีเ่ ป็นแร่และวัสดุของผลิตภัณฑ์
สามารถน�ำกลับมารีไซเคิลเป็นอุปกรณ์ใหม่ได้เป็นวงจรของ
ห่วงโซ่อุปทานแบบวงปิด (Closed-loop supply chain) ซึ่ง
หมายถึง การน�ำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคไม่ต้องการ
แล้วมาท�ำการใช้ซ�้ำ (Reuse) จ�ำหน่ายใหม่ (Resell) ซ่อมแซม
(Repair) ผลิตซ�้ำ (Remanufacture) หรือแปรรูปเพื่อน�ำกลับ
มาใช้ใหม่ (Recycle)
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The European Commission recently adopted the 2018 Circular Economy Action Package to pursue
and promote sustainable economy in the European Union (EU). The Package aimed to phase out single-use
plastics by the year 2030, reduce littering at sea and other environments and monitor adoption of circular
economy by EU member countries. Such action reflected the great interest of countries in EU and other
regions on the concept of circular economy and their efforts to substantively adopt such concept in
accordance to Goal 12 of the Sustainable Development Goal. The goal focuses on changing the way of
production, goods consumption and resources used for decreasing ecological or carbon footprint activity
and agriculture sector which is the biggest user of water worldwide. Moreover, it emphasizes on the efficient
management of shared natural resources, dispose of toxic waste and pollutants, encouraging industries,
businesses and consumers to recycle and reduce waste, and supporting developing countries to move
towards more sustainable patterns of consumption by 2030. Thailand also published the Sustainable
Consumption and Production Roadmap 2017-2036, which is consistent with Thailand’s National Reform
Plan on natural resources and environment, particularly on enhancing systems for natural resources and
environmental management to enable development of environmentally sound recycle of materials
throughout their life cycle ranging from incorporating recyclable materials in designs of products, reducing
inputs for manufacturing, lengthening life-span of products to enabling effective transport, retrieval and
disposal of products including through recycling and reuse.
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Inter-connection between circular
economy and livelihoods

What is circular economy?

Circular economy is an economy concept of
maximizing effective use of resources throughout life
cycle of products by eliminating and/or enabling most
efficient disposal of wastes from the products.
The conventional economy generally follows
the concept of Linear Economy where products made
from resources input are to be eventually disposed
(Take-Made-Dispose), resulting in decline in resources
bases and build-up of wastes.
Switch to circular economy has been observed
in greater extend as a mean to minimize waste and
make the most of resources through reuse, recycle
and re-material.

Circular economy accommodates systems with
direct interaction to livelihoods from production,
distribution, consumption to waste management. Every
citizen could therefore play a vital role and participate
in building circular economy with the view to ensure
sustainability in achieving equilibrium in economic,
social and environmental development and achieving
good quality of life.
Development of the circular economy could
start with manufacturers who must take into account
impacts of their productions. This may include actions
to recycle waste products from manufacturing process
and chose packages made from recyclable materials.
Distribution of products to consumers must
take into account the need to maximize retrieval of
packages for recycle, including by opting for packages
made from recyclable glass, paper, metal and plastics
and/or for reusable package such as glass beverage
bottles that can be used for 16-18 times. Such actions
have been observed in several sections of business
sector.
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Finally, consumers must recognize their
responsibility in opting for products that are
environmentally friendly and/or have minimal impacts
on the environment. Such awareness can be achieved
by change in consumer behaviors and should be
accompanied by public learning on waste segregation
and recycle so that they can make significant
contribution to the circular economy.
Giving that the world is facing problems of
resources utilization, circular economy may provide

an effective solution to such problems by enabling
recycle of by-products in manufacturing and waste
products from consumption. Such concept could
enable modern business sector to maximize value and
utilization of resources by developing manufacturing
systems that enable most efficient use of inputs and
recycle of by-products for production, contributing to
efforts to ensure consistency to and enable
advancement in sustainable development.
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Examples of circular economy adoption in Thailand and overseas
Several organizations in public and business
sectors have been undertaking actions to support
adoption of circular economy concept at substantive
extend. These actions include:
Ministry of Natural Resources and Environment
campaigned against use of plastics and Styrofoam
packages at offices, stores and cafeterias of the Ministry
and promoted use of cloth bags, cups and lunch boxes
as replacement for disposal plastics bags.
Ministry of Public Health developed a campaign
to encourage patients to bring their own cloth bags for
medicine provided by hospitals and other medical
services centers and provided knowledge to the public
on the need to adopt reusable packages.
Recycling Technology Research and
Development Center of Department of Primary
Industries and Mines (Ministry of Industry) developed

recycling technology and innovations as models for
environmentally sound technology. Such action was
undertaken by Industry Transformation Center (ITC)
and represented an effort of the Ministry and networks
of enterprises in mobilizing circular economy with
innovative and novel business in order to provide
mechanisms for mobilizing the country’s management
of natural resources.
Marine and Coastal Resources Administration
Office 1 Department of Marine and Coastal Resources,
artisanal fishery groups in Rayong Province and a
cement manufacturer initiated a project to build fish
shelters from PE 100 plastics derived from
environmentally sound water pipes. This initiative did
not only contribute to restoration of marine and coastal
resources but also enable recycle of waste products
found on beaches and off-shore areas.
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Chemical and energy businesses adopted
circular economy in their daily activities including
introduction of 5Rs concept (Reduce, Reuse, Recycle,
Renewable and Refuse) for resource management,
development of bio-degradable plastics (BioPlastic)
and phasing out manufacturing beads for single-use
plastics within a period of 5 years (2019-2023). Some
companies set the policy about banning the use of
plastic straws and complete replacement of plastic
bottles with glass bottle in the their office and
contributing the development of circular economy
among the state and private sectors included
strengthening cross-sectional cooperation in
management of plastic wastes through various
programs and activities.
Manufacturers of global fashion and sport
brands adopted the circular economy concept in their
production and enable approximately 70% of their
products to be made from recyclable materials. World
renowned designers were found to opt for quality
by-products as materials of choice for their designs
and a number of sneakers were noted for being
manufactured from marine wastes. In 2013, some
global clothing brands encouraged their consumers to
dispose their unused clothes at the stores so that the
clothes could be remade.
A group of communication technologies was
found to adopt a re-material policy by offering to
replace mobile phones of their consumers for free on
annual basis (after one year of paying installments)
and dissembling the used phones for recycle. The
group also provided gift vouchers or credit points to
consumers who turn in their old mobile phones and
computers for recycle. Robotics was used in
disassembling phones and other equipments and
segregating materials for recycle as well as in enabling
closed-loop supply chains that allow for reuse, resell,
repair, remanufacture and recycle of products.
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Some beverage production companies
introduced measures to phase-out plastic
straws in 28,000 branches worldwide. Such
action was expected to reduce the use of 1
billion straws by the year 2020. A new cap
design was also made to better accommodate
drinking without a straw.

Epilogue
The concept of circular economy has been
adopted at greater extend by the state, private
sector and the general public by the ever increasing
awareness on resources use challenges and impacts
of environmental problems. Enhancing knowledge
and understanding on the concept should therefore
be consistently undertaken in order to ensure
readiness of Thai society in effectively embracing
the circular economy and in enabling utilization of
natural resources and the environmental in manner
that is supportive to sustainable development.
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โดย กองบรรณาธิการ

จากประเด็นในแผนการปฏิรปู ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ 6 เมษายน 2561 ก�ำหนดให้มกี ารปฏิรปู ประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม 6 ประเด็น ได้แก่ ทรัพยากรทางบก (ทรัพยากรดินและการใช้ทด่ี นิ ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ปา่ และทรัพยากรแร่) ทรัพยากรน�ำ้ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ความหลากหลายทางชีวภาพ
สิง่ แวดล้อม และระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ประเด็นการปฏิรปู ระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ถือเป็นประเด็นทีม่ คี วามส�ำคัญมาก เนือ่ งจากการ
มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีด่ ี ท�ำให้สามารถอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างสมดุล และยังคงสามารถรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้
การปฏิรปู เครือ่ งมือเศรษฐศาสตร์เพือ่ สิง่ แวดล้อม ได้ถกู ก�ำหนดให้เป็นประเด็นหนึง่ ทีต่ อ้ งด�ำเนินการปฏิรปู
ในแผนดังกล่าว ในประเทศไทยมีการศึกษาเพือ่ น�ำเครือ่ งมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างกว้างขวาง และมีผเู้ ชีย่ วชาญทีม่ อี งค์ความรูใ้ นเรือ่ งดังกล่าว
มากมายเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ถ้าพูดถึงเศรษฐศาสตร์สงิ่ แวดล้อม ชือ่ ของ “ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา”
จะปรากฏเป็นอันดับต้นๆ ทีเ่ หล่านักวิชาการในแวดวงเศรษฐศาสตร์สงิ่ แวดล้อมต้องนึกถึง เนือ่ งจากท่าน
เป็นผู้เชี่ยวชาญและคร�่ำหวอดทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีผลงานในด้าน
ดังกล่าวอันเป็นประโยชน์มาอย่างยาวนาน อีกทั้งปัจจุบัน นอกจากเป็นที่ปรึกษาด้านการวิจัย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ของสถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทยแล้ว ท่านยังเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และในโอกาสนี้
กองบรรณาธิการวารสารธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ได้รบั เกียรติในการสัมภาษณ์และพูดคุย เพือ่ ขอความรู้
เกีย่ วกับเรือ่ ง เครือ่ งมือทางเศรษฐศาสตร์ และการปฏิรปู เครือ่ งมือทางเศรษฐศาสตร์ เพือ่ การจัดการ
สิง่ แวดล้อม จาก ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
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เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์
เพื่อการจัดการสิง่ แวดล้อม
มีความส�ำคัญอย่างไร
เครือ่ งมือทางเศรษฐศาสตร์ เป็นกลไกส�ำคัญทีใ่ ช้ในการ
บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น โดยใช้ ห ลั ก ผู ้ ก ่ อ มลพิ ษ เป็ น ผู ้ จ ่ า ย
(Polluter Pays Principle: PPP) และหลักผู้ได้ประโยชน์
เป็นผูจ้ า่ ย (Beneficiary Pays Principle: BPP) ซึง่ เครือ่ งมือทาง
เศรษฐศาสตร์ที่น�ำมาใช้กันมีหลายชนิด ได้แก่ เครื่องมือทาง
การคลัง อาทิ ค่าธรรมเนียมการจัดการมลพิษ ภาษีคาร์บอน ภาษี
หรือค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ เครือ่ งมือทีใ่ ช้กลไกตลาด อาทิ การ
ซือ้ ขายใบอนุญาตปล่อยมลพิษ และเครือ่ งมือทีส่ นับสนุนหรือ
สร้างแรงจูงใจให้อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม อาทิ ระบบมัดจ�ำ-คืนเงิน
การใช้อตั ราภาษีผลิตภัณฑ์ทแี่ ตกต่าง หลักประกันความเสียหาย
ต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการเงินอุดหนุนรับซื้อไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน เป็นต้น
การใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางเศรษฐศาสตร์ เหมาะส� ำ หรั บ
ทรัพยากรหรือมลพิษที่ระบบนิเวศมีขีดความสามารถในการ
รองรับมลพิษที่ยืดหยุ่นพอสมควร เช่น มลพิษทางอากาศ
ทีผ่ ปู้ ระกอบการบางรายอาจปล่อยมลพิษมากและยอมจ่ายค่า
ธรรมเนียมในขณะทีผ่ ปู้ ระกอบการบางรายอาจเลือกทีจ่ ะปล่อย
มลพิษน้อยกว่าเพราะต้องการลดค่าธรรมเนียมและน�ำเงินไป
ลงทุนในเทคโนโลยีลดมลพิษแทน เป็นต้น ซึ่งไม่เหมือนกับ
เครือ่ งมือหรือมาตรการทางกฎหมายทีม่ กี ารก�ำหนดค่าการปล่อย
มลพิษของผูป้ ระกอบการแต่ละรายทีต่ ายตัว เช่น การก�ำหนด
ค่ามาตรฐานน�ำ้ ทิง้ ทีม่ เี กณฑ์กำ� หนดว่าคุณภาพน�ำ้ ทิง้ ต้องมีคา่
ไม่เกินเท่าไร เป็นต้น ดังนั้น ความส�ำคัญและประโยชน์ของ
เครือ่ งมือทางเศรษฐศาสตร์ คือ มีความยืดหยุน่ ส�ำหรับผูป้ ระกอบการ
ไม่ได้เป็นการบังคับเหมือนมาตรการทางกฎหมาย การใช้เครือ่ งบมือ
ทางเศรษฐศาสตร์มผี ลดีทมี่ องไม่เห็น และพิสจู น์ดว้ ยตัวเลขไม่ได้
ชั ด เจน แต่ ท� ำ ให้ ส ามารถบรรลุ เ ป้ า หมายในการจั ด การ
สิง่ แวดล้อมด้วยต้นทุนทีน่ อ้ ยทีส่ ดุ ผูป้ ระกอบการมีภาระน้อยลง
เพราะมีทางเลือกว่าจะจ่ายค่าธรรมเนียมการปล่อยมลพิษหรือ
จะลดมลพิษเอง ท�ำให้ตน้ ทุนทางสังคมต�ำ่ กว่าการใช้มาตรการ
ทางกฎหมาย เช่น เรือ่ งการใช้รถยนต์เพือ่ ลดปัญหามลพิษทาง
อากาศ หากใช้มาตรการทางกฎหมาย อาทิ การก�ำหนดวันให้
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เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่น�ำมาใช้
ในประเทศไทย และประสบความส�ำเร็จ
มีอะไรบ้าง

รถยนต์ทะเบียนเลขคูแ่ ละเลขคีส่ ลับวันวิง่ บนถนน เป็นมาตรการ
ที่ท�ำให้เป็นระเบียบและควบคุมง่าย แต่หากผู้ใช้รถยนต์ที่มี
ทะเบียนเลขคูค่ นั เดียว แต่มคี วามจ�ำเป็นต้องใช้รถยนต์ในวันที่
ก�ำหนดให้เฉพาะทะเบียนเลขคีว่ งิ่ ได้ ก็จะเดือดร้อนมาก และ
ต้ อ งหาวิ ธี ก ารอื่ น ในการเดิ น ทาง ซึ่ ง หากใช้ ม าตรการทาง
เศรษฐศาสตร์ อาทิ การเก็บภาษีนำ�้ มัน ไม่ได้หา้ มการใช้รถยนต์
แต่หากใช้รถยนต์และเติมน�ำ้ มันก็ตอ้ งจ่ายภาษี ซึง่ จะสร้างแรง
จูงใจให้มีการใช้รถยนต์น้อยลง ผลจากการใช้เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ในรูปแบบภาษีนำ�้ มันท�ำให้ผใู้ ช้รถยนต์ใช้รถยนต์
เมื่อมีความจ�ำเป็น หรือใช้รถยนต์ส่วนตัวน้อยลงและใช้ระบบ
ขนส่ ง สาธารณะมากขึ้ น เครื่ อ งมื อ ทางเศรษฐศาสตร์
ท�ำให้ประชาชนมีทางเลือกมากขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับการใช้
เครื่องมือทางกฎหมาย และอีกประการ การใช้เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ทำ� ให้แยกกลุม่ ผูท้ ไี่ ม่มคี วามจ�ำเป็นต้องใช้รถยนต์
หรือจะใช้รถยนต์เมือ่ มีความจ�ำเป็น เช่น ปกติไม่ขบั รถยนต์ไป
ท�ำงาน แต่จะใช้รถยนต์เมือ่ มีงานเร่งด่วน หรือเจ็บป่วยต้องไป
โรงพยาบาล เป็นต้น ซึง่ กลุม่ นีส้ ามารถเลือกหรือไม่เลือกการใช้
รถยนต์เพือ่ เลือกการเสียหรือไม่เสียภาษีนำ้� มันได้ กับกลุม่ ผูท้ ใี่ ช้
รถยนต์เป็นประจ�ำทีต่ อ้ งเสียภาษีนำ�้ มัน ซึง่ สะท้อนหลักการผูก้ อ่
มลพิษเป็นผูจ้ า่ ย (Polluter Pays Principle) และไม่ทำ� ให้เกิด
ต้นทุนทีไ่ ม่จำ� เป็น ทัง้ นี้ การใช้มาตรการทางกฎหมายไม่สามารถ
แยก 2 กลุม่ นีไ้ ด้ นอกจากนี้ ข้อดีของเครือ่ งมือทางเศรษฐศาสตร์
นอกจากมีความยืดหยุ่นมากกว่าเครื่องมือทางกฎหมายแล้ว
ยังท�ำให้สามารถด�ำเนินงานได้ตามแผนต่างๆ ทางด้านสิง่ แวดล้อม
โดยไม่เป็นภาระกับสังคมมากเกินไป อีกทัง้ การใช้เครือ่ งมือทาง
ด้านเศรษฐศาสตร์ ท�ำให้มรี ายได้เข้ามาสูภ่ าครัฐแทนทีจ่ ะเป็นการ
เสียงบประมาณ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรูปแบบการเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมโดยภาครัฐสามารถน�ำรายได้ดังกล่าวไปท�ำ
ประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติในส่วนต่างๆ ได้

ประเทศไทยมีการน�ำเครือ่ งมือทางเศรษฐศาสตร์ มาใช้
เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในหลายวิธี โดยวิธีที่น�ำมาใช้แล้ว
เห็นว่าประสบความส�ำเร็จ อาทิ น�ำ้ มันไร้สารตะกัว่ ภาษีแบตเตอรี่
และภาษีน�้ำมัน ในส่วนของน�้ำมันไร้สารตะกั่ว ซึ่งภาครัฐมี
นโยบายและมาตรการต่างๆ ทีส่ นับสนุนให้มกี ารใช้นำ�้ มันไร้สารตะกัว่
เพือ่ เป้าหมายในการลดมลพิษทางอากาศทีเ่ กิดจากเครือ่ งยนต์
ในรถยนต์ทมี่ สี ารตะกัว่ เช่น การก�ำหนดอัตราภาษีนำ�้ มันไร้สาร
ตะกั่วและน�้ำมันที่มีสารตะกั่วให้แตกต่างกัน การยกเว้นภาษี
สรรพสามิตส�ำหรับสารทีใ่ ช้ผลิตน�ำ้ มันไร้สารตะกัว่ และการลด
สัดส่วนการส่งเงินเข้ากองทุนน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงส�ำหรับน�ำ้ มันไร้สาร
ตะกัว่ เป็นต้น ส่งผลให้นำ�้ มันไร้สารตะกัว่ มีราคาถูก ซึง่ มาตรการ
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ดงั กล่าวล้วนท�ำให้เกิดแรงจูงใจต่อผูผ้ ลิต
และผูบ้ ริโภคให้เลือกผลิตและเลือกใช้นำ�้ มันไร้สารตะกัว่ ซึง่ ยังคง
ประสบผลส�ำเร็จและมีการต่อยอดอย่างต่อเนือ่ งจนถึงปัจจุบนั
ส�ำหรับภาษีแบตเตอรี่ เนือ่ งจากแบตเตอรีร่ ถยนต์มตี ะกัว่ หาก
น�ำแบตเตอรีเ่ ก่าไปทิง้ ท�ำให้เกิดสารพิษปนเปือ้ นสูส่ งิ่ แวดล้อม
ภาครัฐจึงมีนโยบายเอาตะกั่วออกจากระบบ ด้วยการใช้ภาษี
สรรพสามิตช่วย โดยการเก็บภาษีแบตเตอรีใ่ หม่ในอัตราทีส่ งู และ
ลดภาษีแบตเตอรีท่ ผี่ ลิตจากตะกัว่ เก่าทีม่ กี ารใช้แล้วและน�ำกลับ
มาใช้ใหม่ ท�ำให้เกิดการหาซือ้ แบตเตอรีเ่ ก่าเพือ่ น�ำไปขายให้กบั
โรงงานผลิตแบตเตอรี่ ส่งผลให้มกี ารทิง้ แบตเตอรีเ่ ก่าน้อยลง หรือ
ไม่มกี ารทิง้ แบตเตอรีเ่ ป็นขยะอันตราย ซึง่ ส่งผลดีตอ่ สิง่ แวดล้อม
และในส่วนของภาษีน�้ำมัน ภาครัฐใช้วิธีการเก็บภาษีน�้ำมัน
ในอัตราทีแ่ ตกต่างกัน ท�ำให้นำ�้ มัน E85 (น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงทีม่ สี ว่ น
ผสมของน�ำ้ มันเบนซิน ในอัตราร้อยละ 15 และเอทิลแอลกอฮอล์
ร้อยละ 85) มีราคาถูกกว่าน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงชนิดอืน่ ๆ ทีม่ สี ารทีก่ อ่
ให้เกิดมลพิษสิง่ แวดล้อม ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจต่อผูใ้ ช้รถยนต์ใน
การเลือกใช้นำ�้ มันเชือ้ เพลิงทีม่ รี าคาถูกกว่า ซึง่ ผลดี คือ ท�ำให้
มลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้เชือ้ เพลิงฟอสซิลลดลง
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ข้อคิดเห็นต่อการปฏิรูปเครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตร์ ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีอย่างไรบ้าง
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม ก�ำหนดประเด็นการปฏิรปู เครือ่ งมือเศรษฐศาสตร์
เพื่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อระบบบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ให้ดำ� เนินการปฏิรปู ในระยะเวลา 5 ปี
(พ.ศ. 2561-2565) ในเรือ่ ง 1) พัฒนาระบบการจัดสรรสิทธิการ
ใช้นำ�้ การซือ้ ขายน�ำ้ และค่าชดเชยน�ำ้ ท่วม 2) พัฒนากองทุน
สิง่ แวดล้อม ให้มคี วามเป็นอิสระ และเป็นเครือ่ งมือสนับสนุนการ
จัดการขยะ น�้ำเสีย และของเสียอันตราย 3) พัฒนากองทุน
ป่าไม้และกลไกพันธบัตรป่าไม้ 4) พัฒนาระบบใบอนุญาต
การจับปลาเชิงพาณิชย์ และ 5) พัฒนาโครงสร้างภาษีคาร์บอน
(น�ำ้ มัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน) ทัง้ นี้ เห็นด้วยกับการปฏิรปู ใน
ประเด็นดังกล่าว
ในเรือ่ ง การพัฒนาระบบการจัดสรรสิทธิการใช้นำ�้ การ
ซือ้ ขายน�ำ้ และค่าชดเชยน�ำ้ ท่วม เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมาทรัพยากรน�ำ้
เป็นสาธารณสมบัติ แต่ภาครัฐได้มีมูลค่าการลงทุนที่สูงมาก
ในระบบชลประทานเพือ่ บริหารจัดการน�ำ้ ให้เพียงพอ การจัดสรร
สิทธิการใช้นำ�้ และการซือ้ ขายน�ำ้ จึงเป็นเรือ่ งทีค่ วรด�ำเนินการ
อย่างไรก็ตาม ควรมีการก�ำหนดโครงสร้างองค์กรขึ้นมาดูแล
ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น�้ำ ตัวแทนเขตชลประทาน
และภาคส่วนอืน่ ๆ เพือ่ ให้การแลกเปลีย่ นสิทธิในน�ำ้ ราคาการ
ซือ้ ขายน�ำ้ ตัง้ อยูบ่ นความสมัครใจและความเป็นธรรม ส่วนในเรือ่ ง
ค่าชดเชย น�ำ้ ท่วม ควรผลักดันให้มหี ลักเกณฑ์ทเี่ หมาะสมและ
เป็นธรรม
ส�ำหรับการพัฒนากองทุนสิง่ แวดล้อมให้มคี วามเป็นอิสระ
และเป็นเครือ่ งมือสนับสนุนการจัดการขยะ น�ำ้ เสีย และของเสีย
อันตราย เห็นด้วยเรือ่ ง กองทุนสิง่ แวดล้อมควรมีความเป็นอิสระ
คือ ไม่ควรพึ่งพิงหรืออยู่ภายใต้ระบบงบประมาณของภาครัฐ
มากนัก เนือ่ งจากหากอยูภ่ ายใต้เงินงบประมาณ ก็ตอ้ งด�ำเนิน
การตามแผนประจ�ำปีที่ตั้งไว้ ความเป็นอิสระของกองทุน
ที่ให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงอาจจะไม่

สอดคล้องกับปัญหาสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ ในขณะนัน้ และเห็นว่า
กองทุนสิง่ แวดล้อม ควรสนับสนุนการแก้ปญ
ั หาในวงกว้างทัง้ ใน
เรือ่ งของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม มากกว่าการมุง่ เน้น
เฉพาะเรื่องขยะ น�้ำเสีย และของเสียอันตราย อย่างไรก็ตาม
บริบทในช่วงเวลานีเ้ รือ่ งขยะเป็นเรือ่ งใหญ่และมีความส�ำคัญ การ
ที่กองทุนสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุนเรื่องดังกล่าวก็เห็นว่ามี
ความเหมาะสม
การพัฒนากองทุนป่าไม้และกลไกพันธบัตรป่าไม้ ได้เคย
ท�ำการศึกษาเรือ่ งนี้ ซึง่ มาจากแนวคิดการใช้กลไกทางธุรกิจเพือ่
น�ำไปสูก่ ารปลูกป่าควบคูไ่ ปกับการสร้างรายได้ให้กบั ประชาชน
โดยเป้าหมายนอกจากจะเป็นการเพิม่ พืน้ ทีป่ า่ ไม้แล้ว ยังท�ำให้
คนไทยเป็นเจ้าของและมีความเป็นหุน้ ส่วนในการปลูกป่าเศรษฐกิจ
ของประเทศ ซึง่ พันธบัตรป่าไม้เป็นกลไกทางการคลัง ทีท่ ำ� หน้าที่
เชื่อมโยงปัจจัยการผลิตเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ป่าและระบบนิเวศ
ป่าไม้อย่างยัง่ ยืน ได้แก่ ทีด่ นิ แรงงาน เงินทุน และความต้องการใช้
ไม้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะน�ำไปสู่การแก้ปัญหาการสูญเสียพื้นที่
ป่าไม้ของประเทศและสร้างแหล่งกักเก็บคาร์บอนไปในตัว โดยการ
ระดมทุนและทรัพยากรจากภาคส่วนต่างๆ เพือ่ ปลูกป่าเศรษฐกิจ
อย่างยัง่ ยืน รูปแบบการด�ำเนินการพันธบัตรป่าไม้ทมี่ คี วามเป็น
ไปได้สำ� หรับประเทศไทย ต้องมีองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ การ
ปลูกป่าเศรษฐกิจแบบผสมผสาน การจัดตัง้ กองทุนเพือ่ ระดมเงิน
ทุน เงินสมทบจากภาครัฐและต่างประเทศ และเงินบริจาค การ
ด�ำเนินการโดยภาคเอกชนในการสนับสนุนเงินทุนให้บริษัท
เอกชนโดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ ที่ท�ำหน้าที่ในการบริหาร
จัดการการปลูกป่าเศรษฐกิจร่วมกับชุมชนในพืน้ ที่ การจัดการ
แบบชุมชนป่าไม้เพือ่ สร้างความมัน่ คงให้กบั ชุมชน อีกทัง้ ภาครัฐ
ต้องมีการปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายเกีย่ วข้องให้เอือ้ ต่อ
การด�ำเนินพันธบัตรป่าไม้ในรูปแบบป่าเศรษฐกิจ
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เนือ่ งจากสิง่ แวดล้อม
เป็นเรือ่ งของทุกคน หากร่วมกัน
ดูแลรักษาโดยการอนุรกั ษ์
และใช้ประโยชน์อย่างสมดุลแล้ว
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมก็จะยังคงอยู่
อย่างยัง่ ยืน
การพัฒนาระบบใบอนุญาตการจับปลาเชิงพาณิชย์
เป็นการออกใบอนุญาตการจับปลาเพือ่ เป็นการสร้างความสมดุล
ด้านทรัพยากรทางทะเล เช่น เมื่อรู้ว่าจ�ำนวนปลาในอ่าวไทย
มีเท่าไร และไม่อยากให้มกี ารจับปลาเกินขนาด ก็ออกใบอนุญาต
ให้จบั ปลาได้จำ� นวนเท่านัน้ เป็นต้น และควรพัฒนาไปจนถึงให้มี
การซือ้ ขายเปลีย่ นมือใบอนุญาตการจับปลา โดยให้ทงั้ ผูป้ ระกอบ
การรายใหญ่และรายเล็กทัง้ 2 กลุม่ สามารถจับปลาได้ และ
เป็นการจับปลาทีเ่ ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสมดุล และ
ไม่ทำ� ลายทรัพยากรทางทะเล
การพัฒนาโครงสร้างภาษีคาร์บอน ซึง่ คาร์บอนมาจาก
น�้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน การด�ำเนินการเรื่องภาษี
คาร์บอน แม้วา่ มีการด�ำเนินการของภาครัฐในปัจจุบนั ได้แก่ การ
เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากมิเตอร์หัวจ่ายน�้ำมัน ภาษีน�้ำมันไร้สาร
ตะกัว่ และภาษีรถยนต์ตามปริมาณคาร์บอนทีจ่ า่ ย อย่างไรก็ตาม
ควรมีการด�ำเนินการเพิม่ เติม เช่น การก�ำหนดภาษีนำ�้ มันดีเซล
และภาษีถา่ นหินลิกไนต์ เป็นต้น เพือ่ เป็นการสร้างแรงจูงใจใน
การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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แนวทางการใช้เครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ควรเป็นอย่างไร
แม้ว่าเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์สามารถใช้เพื่อการ
จัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความยืดหยุ่นมากกว่าเครื่องมือที่
เป็นมาตรการทางกฎหมาย แต่กไ็ ม่สามารถก�ำหนดตายตัวได้วา่
เครื่ อ งมื อ ทางเศรษฐศาสตร์ วิ ธี ใ ด มี ค วามเหมาะสมและ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด ทั้ ง นี้ การเลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทาง
เศรษฐศาสตร์วธิ ใี ด ขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม และบริบททางสังคมของประเทศนัน้ ๆ และใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ควรมีการ
ใช้ทั้งมาตรการทางกฎหมาย เพื่อบังคับใช้ไม่ให้คนท�ำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ และก่อมลพิษสิง่ แวดล้อมเกินกว่าทีก่ ำ� หนด
ควบคูไ่ ปกับการใช้มาตรการทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพือ่ สร้างแรง
จู ง ใจให้ ค นไม่ ท� ำ ลายทรั พ ยากรธรรมชาติ และก่ อ มลพิ ษ
สิง่ แวดล้อมน้อยลง อีกทัง้ ประเด็นทีส่ ำ� คัญ คือ ต้องด�ำเนินการ
ไปพร้อมกับมาตรการทางสังคม ในเรือ่ งการสร้างจิตส�ำนึกในการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และทุกภาคส่วน เนื่องจากสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคน
หากร่วมกันดูแลรักษาโดยการอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์อย่างสมดุล
แล้ว ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมก็จะยังคงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
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By Editorial Board

The national reform plan for natural resources and the environment published in
the Government Gazette of April 6, 2018 identified 6 areas for reform. The areas comprise
of terrestrial resources (land resources and land use, forest resources and wildlife and
mineral resources), water resources, marine and coastal resources, biodiversity, urban
environment and natural resources and environmental management. Management
of natural resources and the environment, in particular, was found to be of critical
importance for achieving equilibrium between conservation and utilization of natural
resources and sustainable protection of environmental quality. To this end, the plan
pointed out economic tools for the environment as an issue for reform. There have
been relatively extensive studies and numeral experts on adoption of economic tools
for the environment in Thailand. One of the most notable resources person on the
issue and environmental economic in general is Assoc. Prof. Adis Israngkura. Assoc. Prof.
Israngkura has long been renowned for his expertise and extensive technical works on
environmental economic and currently serves as an advisor for natural resources and
environment at Thailand Development Research Institute (TDRI) and distinguished expert
for environmental economic in the National Environment Board. The editorial of Nature
and the Environment magazine had an opportunity to interview Assoc. Prof. Israngkura
on economic tools and their reform for environmental management. The summary of
the interview is as follow.

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
NATURE AND ENVIRONMENT

27

28

สัมภาษณ์พิเศษ Special Interview
ตุลาคม - ธันวาคม 2562 : Vol. 8 No.4 October - December 2019

Why economic tools are important
for environmental management?
Economic tools are a critical mechanism in
enhancing effectiveness of natural resources and
environmental management through adoption of
Polluter Pays Principle (PPP) and Beneficiary Pays
Principle (BPP). Various kinds of tools can be adopted
for this end including fiscal tools (such as pollution
fees, carbon tax and product tax), market force tools
(such as emission licensing) and incentive tools (such
as deposit-refund systems, diversifying tax for different
products, environmental guarantee and electricity
subsidies for renewable energy).
Use of economic tools was found to be an
appropriate option to address resources and pollution
issues in ecosystems with substantively flexible carrying
capacity. In dealing with air pollution, some business
operators may be more incline to pay more fees for
more pollution they release into the environment
while others may choose to reduce their emission in
order to pay less fees and invest more on technology to
cut down on their emission. Unlike such economic
tools, legal tools and measures indiscriminately
regulate pollution released by each of every operator
including by setting wastewater standards to specify
water quality of effluents permitted for discharge into
the environment. The Importance and advantage of
economic tools, therefore, lie in flexibility of their
adoption by the operators and in providing an
alternative to mandatory conditions imposed by legal
measures. Benefits from utilization of economic tools
might not be measurable and numerical proven but
it allows operators to meet targets of environmental
management with the least possible cost. The
operators are also less burdened by their environmental
obligations by having options of whether to pay fees

or cut down on the emission, reducing social cost in
comparison to that derived from adoption of legal
measures. Vehicle usage and air pollution, for example,
can be addressed by adoption of legal measures such
as permitting vehicles with even and odd number
plates on different days of a week. Although the
measure is relatively easy to enforce, it can not address
hardships of single car owners who might need to use
their cars on unpermitted days and have to resort to
other means for transportation. On the other hand,
economic measures, such as fuel tax, do not prohibit
use of vehicles bur instead create a disincentive in using
vehicles from higher fuel price and foster incentives
for using vehicles only when necessary, being less
dependent on personal cars and taking public
transports. In comparison to legal tools, economic tools
provide more options to the publics and discriminate
a group of individuals who do not regularly drive to
work, use the vehicles only when necessary (i.e. in
need of urgent medical care) and therefore can avoid
paying more fuel tax by not using their car, from the
other group who regularly uses their personal cars
and is more incline to pay more fuel tax. Adoption
of such tools reflects the Polluter Pays Principle and
prevents the need for unnecessary investment while
legal measures can not accommodate adoption the
principle since they could not discriminate between
the above mentioned groups of car users. In addition
of being more flexible than legal tools, economic
tools enable implementation of environmental plans
without placing excessive burden on the society and,
instead of adding expense to governmental budget,
generate revenues from taxes and fees to be used for
benefit of the countries in other areas.
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What economic tools were
adopted for environmental
management in Thailand and how
successful are they?
Several economic tools were adopted for
environmental management in Thailand. Those noted
for their success include unleaded gasoline, battery
tax and fuel tax. Concerning unleaded gasoline, the
state adopted policies and measures to promote its
use in order to reduce air pollution. These policies
and measures including differentiating fuel taxes for
leaded and unleaded petrol, excise exemptions for
substances used for producing unleaded fuels and
reducing a fee (for the national fuel fund) in selling
unleaded gasoline, all contributed to lower price for
unleaded petrol. To this end, the economic measures
have successfully created incentives for producers to
produce and consumers to utilize unleaded gasoline
in continuous manner. Battery tax was introduced to
address lead contamination derived from inappropriate disposal of batteries. Excise tax was used by the
state in adopting measures to mitigate and remove
lead from the environment. These include increasing
tax for new batteries in addition to lowering tax for
batteries with recycle lead in order to promote sell of
old batteries to battery factories, reduce disposal of old
batteries and prevent their disposal as hazardous waste.
Differentiating fuel taxes were adopted to enable E85
petrol (in which 85% are comprised of ethyl alcohol) to
be cheaper to other more polluted alternatives, creating
an incentive for car users for more environmentally
sound choice and reducing air pollution from
combustion of fossil fuels.
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What are your opinions on reform of economic tools in accordance to
the national reform plan for natural resources and the environment?
The national reform plan for natural resources
and the environment identified reform of economic tools
for the environment under the heading on natural
resources and environmental management. The
reform was to be undertaken for a period of 5 years
(2018-2022) in 5 areas which are 1) development of
systems for allocation of water, water purchase and
flood compensation; 2) development of the
Environment Fund as an autonomous tool in
supporting solid waste, wastewater and hazardous waste
disposal; 3) development of forest funds and bonds;
4) development of systems for licensing commercial
fishery; and 5) development of structure for carbon tax
(for petrol, natural gases and coal). Prof. Israngkura agreed
that reforms of economic tools should be undertaken
in these areas.
Concerning development of systems for allocation
of water, water purchase and flood compensation,
water resources are a public asset and the state have
invested a large sum of capital in irrigation in order to
secure adequate supply of water. To this end, efforts
should be made to enable allocation of water right
and water purchase, providing that they are carried out
under supervision of an organization comprised of water
users, irrigation regulators and other relevant sectors in
order to ensure consensus and fair price for the right
and purchase. Appropriate and fair conditions should
also be pursued in developing a system to provide
compensation for flooding.
As for development of the Environment Fund as
an autonomous tool in supporting solid waste,
wastewater and hazardous waste disposal, Prof.

Israngkura was of an opinion that the Environment Fund
should be more autonomously operated and less
reliance on government funding. He noted that being
fully funded by governmental budget would confine
the Fund to strictly comply with annual work plans that
might not be compatible to current environmental
concerns. Prof. Israngkura viewed the Environment
Fund as a tool for supporting efforts to address
natural resources and environmental agendas in holistic
manner rather than focusing on specific issues such as
solid waste, wastewater and hazardous waste. He
however admitted that these issues are of critical
importance at the moment and it is appropriate for the
Fund to place an emphasis to address such problems.
Prof. Israngkura pointed out his study on
development of forest funds and bonds and identified
these concepts as an adoption of business mechanisms
for enabling afforestation to generate incomes in order
to increase forestlands as well as public ownership and
partnership in planting of economic forests. He noted
forest bonds as a fiscal mechanism in connecting various
factors for rehabilitation of forestlands and forest
ecosystems, including land, labor, capital and
commercial demand for timbers, and in reducing forest
loss and securing carbon storages through cross-sectional
mobilization of resources for sustainable afforestation.
Prof. Israngkura identified critical components for
feasible forest bonds in Thailand. These include hybrid
afforestation, trust funds for financial mobilization, fiscal
supports by the state and oversea organizations and
donations. He further noted that the bonds may include
financial supports from private sector, particularly large
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Management

conglomerates, provided for managing afforestation with
local communities and enabling community forest
management and that the sate might need to revise
laws and regulations to better accommodate forest
bonds for economic forests.
Development of systems for licensing commercial
fishery could achieve equilibrium in utilization of marine
resources. For example, licenses may be issued for
specific amount of catches that coincide with fish stock
in the Gulf of Thailand in order to prevent overfishing.
The license should be made transferable and issued to
both commercial and small scale fishing operators in
the manner that ensure efficient and equilibrium catch
and prevent destructive harvest of marine resources.
Carbon tax for petrol, natural gases and coal was
introduced by the state in various forms including Value
Added Tax (VAT) at fuel dispensers, unleaded gasoline
tax and carbon emission tax for cars. Addition measures
such as introduction of diesel and lignite taxes should
be taken to create further incentives for mitigating
greenhouse gases emission.
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What should be guidance
for utilization economic tools
for environmental management?
Although economic tools are more flexible than
legal measures for management of the environment, an
economic tool is not always the most appropriate or
effective for every situation. Choosing economic tools
depend on circumstances of natural resources and the
environment and social context of a country. Natural
resources and environmental management should also
employ legal measures as a deterrent against excessive
pollution and natural resources exploitation while using
economic measures to create incentives to minimize the
pollution and destruction of natural resources. In addition,
it is critical to carry out these actions with adoption of
social measures to continuously build awareness for
protection of natural resources and environment and
integrate efforts of the state, private sectors and other
sectors of relevance in order to ensure equilibrium
between conservation and utilization and sustainable
preservation of natural resources and the environment.
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ตามแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมโลก
โดย กองบรรณาธิการ

สถานการณ์สงิ่ แวดล้อมของประเทศไทย มีการเก็บรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูล และน�ำเสนอต่อสาธารณะ ผ่าน
ทางรายงานสถานการณ์คณ
ุ ภาพสิง่ แวดล้อม ซึง่ ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ได้ดำ� เนิน
การจัดท�ำมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เนื้อหาในรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม มีการจ�ำแนกเป็นรายสาขาทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม จ�ำนวน 11 สาขา ได้แก่ 1) ทรัพยากรดินและการใช้ทด่ี นิ 2) ทรัพยากรแร่ 3) พลังงาน
4) ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 5) ทรัพยากรน�้ำ 6) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 7) ความหลากหลายทางชีวภาพ
8) สถานการณ์มลพิษ 9) สิง่ แวดล้อมชุมชน 10) สิง่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม และ 11) การเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศและภัยพิบตั ิ

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
NATURE AND ENVIRONMENT

ในรายงานสถานการณ์คณ
ุ ภาพสิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2562
มีการศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบข้อมูลสถานการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ในช่วง พ.ศ. 2561 คาบเกีย่ ว
พ.ศ. 2562 กับช่วงเวลา 1 ปีทผี่ า่ นมา ทัง้ 11 สาขา พบว่า ในส่วน
ทีม่ สี ถานการณ์ดขี นึ้ ได้แก่ สาขาทรัพยากรดินและการใช้ทดี่ นิ
ซึง่ มีพนื้ ทีเ่ พาะปลูกเกษตรอินทรียเ์ พิม่ ขึน้ สาขาทรัพยากรแร่ มีการ
ผลิตและการใช้แร่ลดลง สาขาพลังงาน ปริมาณการใช้พลังงาน
หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขนึ้ และปริมาณ
การเข้าถึงพลังงานขัน้ ต้นและการใช้พลังงานขัน้ สุดท้ายเพิม่ ขึน้
สาขาป่าไม้และสัตว์ปา่ มีพนื้ ทีป่ า่ ไม้เพิม่ ขึน้ และจ�ำนวนจุดความ
ร้อนสะสมลดลง สาขาความหลากหลายทางชีวภาพ พบพืน้ ที่
ชุม่ น�ำ้ ทัว่ ไปเพิม่ ขึน้ สาขาทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงทะเลเพิม่ ขึน้ พืน้ ทีป่ า่ ชายเลน
เพิม่ ขึน้ พืน้ ทีแ่ นวปะการังเพิม่ ขึน้ สาขาสิง่ แวดล้อมชุมชน สัดส่วน
พืน้ ทีส่ เี ขียวต่อคนในกรุงเทพมหานครเพิม่ ขึน้ และจ�ำนวนชุมชน
แออัดในกรุงเทพมหานครลดลง สาขาสิง่ แวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม พบว่า สถานภาพแหล่งธรรมชาติอนั ควรอนุรกั ษ์ อาทิ
น�ำ้ ตก ภูเขา ธรณีสณ
ั ฐานและภูมลิ กั ษณวรรณา และถ�ำ้ ส่วนใหญ่
อยูใ่ นระดับดี และสาขาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและ
ภัยพิบตั ิ พบว่า ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน
ลดลง อย่างไรก็ตาม ในส่วนสถานการณ์ทนี่ า่ เป็นห่วง ได้แก่ สาขา
มลพิษ พบว่า คุณภาพอากาศเกินมาตรฐานในพืน้ ทีเ่ มืองใหญ่
ทีม่ กี ารจราจรหนาแน่นและเขตอุตสาหกรรม ปริมาณขยะมูลฝอย
เพิม่ ขึน้ ปริมาณของเสียอันตรายเพิม่ ขึน้ และขยะพลาสติกยัง
คงมีสดั ส่วนมากทีส่ ดุ ในขยะทะเล อีกทัง้ ในสาขาทรัพยากรน�ำ้
ซึง่ พบว่า ปริมาณน�ำ้ ในอ่างเก็บน�ำ้ ขนาดใหญ่และขนาดกลางลดลง
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จากข้อมูลสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมดังกล่าว
จะเห็นได้วา่ ในช่วง พ.ศ. 2561-2562 ส่วนใหญ่มสี ถานการณ์
ที่ดีขึ้น เนื่องมาจากปัจจัยส�ำคัญ คือ การบริหารจัดการจาก
ภาครัฐ เริม่ ตัง้ แต่มยี ทุ ธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ซึง่
ถ่ายทอดมาเป็น แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 25612580) โดยทุกหน่วยงานต้องก�ำหนดแผนงานโครงการให้มคี วาม
สอดคล้องกับแผนดังกล่าว อีกทัง้ ยังมีกฎหมายและแผนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น สาขาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ปา่ มีพระราช
บัญญัตปิ า่ ไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัตปิ า่ ชุมชน
พ.ศ. 2562 พระราชบั ญ ญั ติ ส งวนและคุ ้ ม ครองสั ต ว์ ป ่ า
พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 สาขา
ทรัพยากรน�ำ้ มีพระราชบัญญัตทิ รัพยากรน�ำ้ พ.ศ. 2561 และ
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ 20 ปี (พ.ศ. 25612580) สาขาทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ มีพระราชบัญญัติ
รั ก ษาผลประโยชน์ ข องชาติ ท างทะเล พ.ศ. 2562 และ
พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตเิ รือไทย พ.ศ. 2481
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของสถานการณ์คณ
ุ ภาพสิง่ แวดล้อม
ที่น่าเป็นห่วง หน่วยงานรัฐได้มีการบริหารจัดการเพื่อแก้ไข
ปัญหา เช่น สาขามลพิษ โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศจาก
ฝุน่ ละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน คณะรัฐมนตรี ได้ประกาศ
เป็นวาระแห่งชาติ ให้มีการก�ำหนดแนวทางและมาตรการ
ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน
ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในพืน้ ทีจ่ งั หวัดต่างๆ ทัง้ ในระยะ
เร่งด่วน ระยะปานกลางและระยะยาว ในส่วนของขยะมูลฝอย
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มีการจัดท�ำแผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
จากขยะและของเสียอันตราย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
จัดท�ำร่างแผนทีน่ ำ� ทางการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573
และจัดท�ำร่างพระราชบัญญัตกิ ารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้
ไฟฟ้าและอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... เป็นต้น
ส� ำ หรั บ สถานการณ์ สิ่ ง แวดล้ อ มโลก จากข้ อ มู ล
ในรายงานทางวิชาการต่างๆ ได้น�ำเสนอและให้ความส�ำคัญ
ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ปา่ ทรัพยากรน�ำ้ ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั ่ ง และความหลากหลายทางชี ว ภาพ
โดยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการรายงานว่า
อุณหภู มิเฉลี่ย ของโลกใน พ.ศ. 2549-2558 มีค่า สู ง กว่ า
อุ ณ หภู มิ ใ นยุ ค อุ ต สาหกรรม พ.ศ. 2393-2443 เท่ า กั บ
0.87 องศาเซลเซียส และมีเหตุภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศทีร่ นุ แรง เช่น ใน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562
ประเทศเปอร์โตริโก ได้รบั ผลกระทบจากพายุเฮอร์รเิ คนมาเรีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐนิวเซาท์เวลส์ เผชิญภัยแล้งทีร่ นุ แรง
ทีส่ ดุ ในรอบ 53 ปี และในรัฐวิสคอนซิล มิชแิ กน และอิลนิ อยล์
ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิลดต�่ำสุดในประวัติศาสตร์ รอบ
100 ปี ประเทศเยอรมนี ได้รบั ผลกระทบจากสภาพอากาศร้อน
และแห้งแล้ง และประเทศฟิลปิ ปินส์ ได้รบั ผลกระทบจากพายุ
ไต้ฝนุ่ มังคุด เป็นต้น ซึง่ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวติ และ
ทรัพย์สนิ ของประชากรโลก
ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า รวมถึงความหลาก
หลายทางชีวภาพ พบว่า พืน้ ทีป่ า่ ไม้ของโลกลดลงจากร้อยละ
31.6 เหลือร้อยละ 30.6 ของพืน้ ทีท่ เี่ ป็นแผ่นดิน ใน พ.ศ. 2543
เทียบกับ พ.ศ. 2558 และใน พ.ศ. 2558 พืน้ ทีป่ า่ ไม้ของโลก
มีประมาณ 4 พันล้านเฮกเตอร์ ส่วนสัตว์ปา่ ในช่วง ค.ศ. 19702014 พบว่ามีสตั ว์ปา่ เสียชีวติ และสูญพันธุเ์ ป็นจ�ำนวนมาก โดย
เป็นสัตว์ทมี่ กี ระดูกสันหลัง มากกว่าร้อยละ 60 เช่น สัตว์เลีย้ ง
ลูกด้วยนม ปลา สัตว์ครึง่ บกครึง่ น�ำ้ และสัตว์เลือ้ ยคลาน เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีการคุกคามชนิดพันธุ์ในแต่ละประเทศทั่วโลก
ซึ่งแรงกดดันที่ส�ำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพ อาทิ
การเปลีย่ นแปลงแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัย การแพร่กระจายของชนิดพันธุ์
ต่างถิน่ ทีร่ กุ ราน การลักลอบค้าสัตว์ปา่ และปัญหามลพิษ เช่น
ขยะไมโครพลาสติก เป็นต้น
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ด้ า นทรั พ ยากรน�้ ำ และทรั พ ยากรทางทะเล
และชายฝั่ง มีรายงานว่า การใช้น�้ำทั่วโลกเพิ่มขึ้น 6 เท่า
ในช่ ว ง 100 ปี ที่ ผ ่ า นมา และยั ง คงมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น
ต่ อ เนื่ อ ง สาเหตุ ม าจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของจ� ำ นวนประชากร
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ของการบริ โ ภค ส่ ว นทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง
พบว่ า การเพิ่ ม ขึ้ น ของระดั บ น�้ ำ ทะเล การเปลี่ ย นแปลง
อุ ณ หภู มิ ข องน�้ ำ ทะเล และความเป็ น กรดของน�้ ำ ทะเล
ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น เป็ น ผลมาจากการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
ที่ เ กิ ด จากมนุ ษ ย์ ส� ำ หรั บ ขยะทะเล ทั้ ง ขยะพลาสติ ก และ
ไมโครพลาสติ ก พบปั ญ หาในทุ ก ระดั บความลึ ก ของทะเล
ซึ่ ง ขยะพลาสติ ก ในทะเลส่ ง ผลกระทบต่ อ ระบบนิ เ วศ
อย่างมีนยั ส�ำคัญ โดยเฉพาะกับสัตว์ทะเลทีก่ นิ พลาสติกเข้าไป
ทั้ ง นี้ เมื่ อ พิ จ ารณาสถานการณ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ในประเทศไทยแล้ ว ส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ในประเด็ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ซึง่ สอดคล้องตามแนวโน้ม
การเปลีย่ นแปลงของสิง่ แวดล้อมโลก ไม่วา่ จะเป็นประเด็นการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ปา่ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เนือ่ งจากทัง้ ประเทศไทย และประเทศต่างๆ ทัว่ โลก ต่างก็ประสบ
ปัญหาในประเด็นดังกล่าวเช่นเดียวกัน ประชาคมโลกในประเทศ
ต่างๆ จึงมีความร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความเสื่ อ มโทรมของทรั พ ยากร และคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยการจั ด ท� ำ อนุ สั ญ ญาและข้ อ ตกลงระหว่ า ง
ประเทศร่ ว มกั น อาทิ ด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ
อากาศ มีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศ จั ด ท� ำ ขึ้ น เพื่ อ ปกป้ อ งชั้ น บรรยากาศ
ของโลก โดยการรั ก ษาระดั บ ปริ ม าณก๊ า ซเรื อ นกระจก
ในชั้ น บรรยากาศให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ที่ ป ลอดภั ย โดยประเทศ
ภาคีต้องดูแลควบคุมให้ก๊าซที่ท�ำให้เกิดภาวะเรือนกระจก
ในประเทศของตนอยู ่ ใ นระดั บ ที่ จ ะไม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตราย
ต่ อ ชั้ น บรรยากาศโลก สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารศึ ก ษาและวิ จั ย
เกี่ ย วกั บ ก๊ า ซเรื อ นกระจก และส่ ง เสริ ม ความเข้ า ใจให้ แ ก่
ประชาชนให้ ต ระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาดั ง กล่ า ว ด้ า นทรั พ ยากร
ป่ า ไม้ แ ละสั ต ว์ ป ่ า มี อ นุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการค้ า ระหว่ า ง
ประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ จัดท�ำขึ้น
เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ ทรั พ ยากรสั ต ว์ ป ่ า และพื ช ป่ า ชนิ ด พั น ธุ ์
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ที่ใ กล้ จ ะสู ญ พั น ธุ ์ หรือถูก คุก คาม อันเนื่องมาจากการค้ า
ระหว่ า งประเทศ โดยสร้ า งเครื อ ข่ า ยทั่ ว โลกเพื่ อ ควบคุ ม
การค้าระหว่างประเทศ ทั้งสัตว์ป่า พืชป่า และผลิตภัณฑ์
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ มีอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ จัดท�ำขึ้นเพื่ออนุรักษ์ความหลาก
หลายทางชีวภาพ ให้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืนและเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการ
ใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม และมี
อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน�้ำ ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาล
ทีก่ ำ� หนดกรอบการท�ำงานส�ำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพื่อการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยที่เป็นพื้นที่ชุ่มน�้ำ ด้วยการ
จัดการเพื่อใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด นอกจากนี้ ประเทศ
ต่างๆ ยังได้มีการด�ำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ได้รับการรับรองจากการ
ประชุมระดับผู้น�ำของสหประชาชาติ ให้เป็นเป้าหมายการ
พัฒนาของประชาคมโลก จนถึง พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030)
ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย โดยเป้าหมายที่เกี่ยวกับการ
จัดการสิง่ แวดล้อม ได้แก่ เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่า
จะมีการจัดให้มีน�้ำและสุขอนามัยส�ำหรับทุกคน และมีการ
บริหารจัดการที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 7 สร้างหลักประกันให้
ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ทยี่ งั่ ยืนในราคาทีย่ อ่ มเยา
เป้าหมายที่ 11 ท�ำให้เมืองและการตัง้ ถิน่ ฐานของมนุษย์ มีความ
ทีม่ า : รายงานสถานการณ์คณ
ุ ภาพสิง่ แวดล้อม พ.ศ.2562

ปลอดภัย มีความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างครอบคลุมและยัง่ ยืน เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกัน
ให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 13
ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ เป้าหมายที่ 14 อนุรกั ษ์และใช้
ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่าง
ยัง่ ยืน เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน และเป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟืน้ ฟู
และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่า
ไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการ
เสือ่ มโทรมของทีด่ นิ และฟืน้ ฟูกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ
การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิง่ แวดล้อมในประเทศไทย
ต้องอาศัยการบูรณาการและความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน
ทัง้ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน เช่นเดียวกัน การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก ต้องอาศัยความ
ร่วมมือกันของทุกประเทศต่างๆ ทัว่ โลกในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมของโลก เพือ่ ท�ำให้สามารถอนุรกั ษ์ และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างสมดุล และมีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทีด่ อี ย่างยัง่ ยืน
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AND THE CHANGE IN GLOBAL ENVIRONMENT
By Editorial Board

Environmental situations in Thailand were studied, analyzed and disclosed to the
public through State of The Environment Report published annually by the Office Of Natural
Resources and Environmental Policy and Planning. The report covers 11 issues which are
1) land resources and land use, 2) mineral resources, 3) energy, 4) forest and wildlife
resources, 5) water resources, 6) marine and coastal resources, 7) biodiversity, 8) pollution,
9) urban environment, 10) natural and cultural heritages and 11) climate change and natural disasters.
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The 2019 State of The Environment Report
provided assessments and comparative information
on the state of country’s natural resources and
the environment during a period between the year
2018 and 2019. Of the 11 issues, those noted for
improvement in environmental quality include land
resources and land use with expansion of organic
farmlands; mineral resources with reduction in mineral
extraction and utilization; energy with increasing use of
renewable energy, enhancement in energy efficiency
and the rise of initial and final energy usage; forest
and wildlife resources with increase in forest areas
and reduction in number of sites at risk from forest
fire; biodiversity with general increase in wetlands;
marine and coastal resources with recovery of fishery
resources and expansion of mangrove forests and
coral reefs; urban environment with increase in Green
area per capita and reduction in slums in Bangkok;
cultural and environmental heritages with relative
good maintenance of waterfalls, mountains, landforms,
landscapes and other natural sites; and climate change
and natural disaster with reduction in greenhouse
gases emission in energy sector. An issue found by
the report to be of particular concern is pollution due
to poor air quality in industrial zones and urban areas
with traffic congestion, increase in hazardous and other
solid wastes, predominance of plastic waste in marine
environment and decreasing of water levels in large
and medium reservoirs.
Actions taken by the state mostly contributed to
the general improvement in state of the environment
during 2018-2019 as found by the report. These
included implementation of measures and work plans
in accordance to the 20 year National Strategy (20182037) and Master Plans under the National strategy as
well as enforcement of specific laws and directives such
as Forest Act (No. 8) B.E. 2562 (A.D. 2019), Community
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Forest Act B.E. 2562 (A.D. 2019), Wild Animal Reservation
and Protection Act B.E. 2562 (A.D. 2019) and National
Park Act B.E. 2562 (A.D. 2019) for management of
forest resources and wildlife; Water Resources Act
B.E. 2562 (A.D. 2019) and the 20-year Water Resources
Master Plan (2018-2037) for management of water
resources; and Maritime Law Enforcement Act B.E. 2562
(A.D. 2019) and Maritime Act (No. 2) B.E. 2561
(A.D. 2018) for management of marine and coastal
resources.
Measures were also taken by government
organizations to address prevailing environmental
concerns such as pollution. The Cabinet adopted
a national agenda to tackle atmospheric pollution
caused by particulates of less than 2.5 microns and
decided to develop immediate, intermediate and
long-term guidance and measures to address the
particulate pollution in Bangkok, adjacent provinces
and other provinces of relevance. To improve waste
management, a number of directives and laws were
formulated, including a 20 year master plan for
reduction and disposal of hazardous and other solid
wastes (2018-2037), a roadmap on management of
plastic waste (2018-2030) and a bill on management
of waste from electrical and electronic equipments
(WEEE).
The 2019 State of Environment Report also
presented technical findings on various aspects of
the global environment with emphasis on climate
change, natural disasters, forest resources, wildlife,
water resources, marine and coastal resources and
biodiversity. Concerning climate change, the report
took note of the 0.87 Celsius increase in the average
global temperature during 2006-2015 in comparison to
the early industrial age (1850-1900) as well as natural
disasters derived from extreme climate during 20182019 such as the devastation caused by Hurricane Maria
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in Puerto Rico, the worst drought in 53 year in the state
of New South Wales of Australia, the lowest temperature
in 100 year in the states of Wisconsin, Michigan and
Illinois of the United States, the heat wave in Germany
and Ompong Typhoon in the Philippines. These events
were found to contribute to significant loss of life and
assets worldwide.
Regarding forest resources, wildlife and biodiversity,
the report noted the reduction in global forest areas
from 31.6% to 30.6% of the total land areas between
the year 2000 and 2015, resulting in global forest
coverage of approximately 4 billons hectare in 2015.
Significant loss of wildlife species in 1970-2014 was also
reported, including extinction of over 60% of mammals,
fishes, amphibians, reptiles and other vertebrates.
The species were found to be under threats from
various environmental pressures such as changes in
natural habitats, introduction and spread of invasive
alien species as well as micro plastic waste and other
pollutions.
Concerning water resources and marine and coastal
resources, the report took notes of the 6 folds increase
in water use during last 100 years and the continue rise
in water usage due to an increase in global population,
economic growth and change in consumption pattern.

The report also addressed climate change impacts on
sea level rise, change in ocean temperature and ocean
acidification and significant impacts of plastic and other
marine wastes on marine life and ecosystems at every
depth of oceans.
Taking into account findings of reports on the
state of the environment in Thailand, most national
actions to address natural resources and environmental
problems were found to be relatively consistence
with efforts to address various aspects of global
environmental changes, including climate change,
forest resources and wildlife, biodiversity and marine
and coastal resources. This may due to the fact that
Thailand and other countries are facing common
environmental challenges and decided to join the
international community to address natural resources
degradation and other environmental problems though
implementation of conventions and agreements.
Notables among these international instruments are
the United Nations Framework Convention on Climate
Change (UNFCCC) which aims to protect the atmosphere
by stabilizing greenhouse gas concentrations in the
atmosphere at a level that would prevent dangerous
anthropogenic interference with the climate system
(Article 2, UNFCCC) as well as mobilizing its Contracting
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Parties to promote study and research on climate
change and to build public awareness on the issue;
the Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora (CITES) which aims
to conserve wild plants and animals under threats
from extinction by international trade by developing
a global network to regulate trade of the species and
their derivatives; the Convention on Biological Diversity
(CBD) which aims to ensure conservation and sustainable
of biodiversity and equitable sharing of benefits
derived from its components and; the Convention
on Wetlands (the Ramsar Convention) which provide
international framework for conservation and wise use
of wetland habitats. Countries also took actions to
achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) set
by the United Nations General Assembly for the year
2030. Of the total 17 Sustainable Development Goals,
those related to the environment are Goal 6 (ensure
availability and sustainable management of water and
sanitation for all), Goal 7 (ensure access to affordable,
reliable, sustainable and modern energy for all), Goal
11 (make cities and human settlements inclusive, safe,

Source: The 2019 environmental quality report
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resilient, and sustainable), Goal 12 (ensure sustainable
consumption and production patterns), Goal 13 (take
urgent action to combat climate change and its impacts
by regulating emissions and promoting developments in
renewable energy), Goal 14 (conserve and sustainably
use the oceans, seas and marine resources for
sustainable development) and Goal 15 (protect, restore
and promote sustainable use of terrestrial ecosystems,
sustainably manage forests, combat desertification, and
halt and reverse land degradation and halt biodiversity
loss).
Thailand’s management of natural resources
and the environment for prevention and mitigation of
natural resources and environmental degradation in the
country requires integrated efforts and cooperation from
multiple sectors including the state, private sector and
the general public. Such requirement is similar to the
need for international cooperation to address global
environmental challenges of mitigating natural resources
and environmental deterioration, enabling conservation
and management of natural resources and ensuring
sustainable environmental quality.
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ดร.ฉัตรชัย อินต๊ะทา
นักวิชาการสิง่ แวดล้อมช�ำนาญการพิเศษ
วชิราวรรณ นนทกนก
นักวิชาการสิง่ แวดล้อมปฏิบตั กิ าร
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

ถ อ ด ร หั ส
เป�าหมายการพัฒนาที่ย่งั ยืน
ในมิติส่งิ แวดล้อม
(4)

ถอดรหั ส การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ได้ เ ดิ น มาถึ ง ฉบั บ สุ ด ท้ า ย โดย 3 ฉบั บ ที่ ผ ่ า นมา
ได้ น�ำเสนอเครื่ อ งมื อ กลไก และการขั บ เคลื่ อ นการด�ำเนิ น งานให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น
ของประเทศที่ ได้รับคะแนนสูงสุดในปีที่ผ่านมาระดับโลก ได้แก่ สวีเดน และระดับอาเซียน
ได้ แ ก่ สิ ง คโปร์ เปรี ย บเที ย บกั บ ไทย กรณี ด�ำเนิ น งานตามเป้ า หมายการพั ฒ นา
ที่ยั่งยืน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป้าหมายที่ 14 (ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั ่ ง ) เป้ า หมายที่ 12 (การผลิ ต และการบริ โ ภคที่ ยั่ ง ยื น ) และเป้ า หมายที่ 13
(การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) ในฉบับนี้ ได้น�ำเสนอการด�ำเนินงานในเป้าหมายที่ 15
(ระบบนิเวศบนบก) ดังนี้
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เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน การ
บริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน การต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการ
เสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นฟูสภาพดิน และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
เป้าหมายที่ 15 ก�ำหนดให้มีการปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก หยุดยั้งการตัดไม้
ท�ำลายป่า ฟืน้ ฟูปา่ ทีเ่ สือ่ มโทรม หยุดยัง้ การสูญเสียและอนุรกั ษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชีวภาพ การเข้าถึงและ
แบ่งปันผลประโยชน์ทเี่ กิดจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุตธิ รรม ยุตกิ ารล่าและการขนย้ายชนิด
พันธุพ์ ชื และสัตว์คมุ้ ครอง การป้องกันการน�ำเข้าและลดผลกระทบของชนิดพันธุต์ า่ งถิน่ ทีร่ กุ รานในระบบนิเวศ

การปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน
ระดับโลก
การประชุมสมัชชาภาคีอนุสญ
ั ญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 14 (CBD COP 14) จัดขึน้ ณ เมืองชาร์ม
เอล เชค สาธารณรัฐอาหรับอียปิ ต์ ระหว่างวันที่ 14-29 พฤศจิกายน 2561 จัดขึน้ ภายใต้หวั ข้อหลักคือ ลงทุนกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพเพือ่ ประโยชน์ของผูค้ นและโลก ทีป่ ระชุมได้รบั รองปฏิญญาชาร์ม เอล เชค (Sharm El Sheikh Declaration) ซึง่ มี
วัตถุประสงค์เพือ่ เป็นการแสดงเจตจ�ำนงร่วมกันระหว่างผูแ้ ทนรัฐภาคีอนุสญ
ั ญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในการด�ำเนิน
การอนุรกั ษ์ ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยัง่ ยืน และแบ่งปันผลประโยชน์ทไี่ ด้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม
อย่างเท่าเทียมและยุตธิ รรม
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การด�ำเนินการของประเทศต่างๆ
ประเทศสวีเดน มีการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ (1) การส่งเสริมการปลูกป่า การจัดการและฟืน้ ฟู
สภาพพืน้ ทีป่ า่ ตัง้ แต่ชว่ งทศวรรษ 2460 (2) การเข้าร่วมเป็นภาคีของพิธสี ารนาโงยา (The Nagoya
Protocol) ซึง่ เป็นพิธสี ารฯ ว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์
จากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมกัน โดยสหภาพยุโรปได้ออกกฎหมาย
ทีม่ ชี อื่ ว่า “ABS Regulation” และ (3) สนับสนุนงบประมาณให้แก่ประเทศทีม่ รี ายได้ปานกลาง-ต�ำ่
ในการด�ำเนินงานด้านข้อตกลงระหว่างประเทศ อาทิ มอบเงินเพือ่ ด�ำเนินงานด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพเป็นเงินกว่าสองพันล้านโครนในปี พ.ศ. 2558
ประเทศสิงคโปร์ มีการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ (1) ก�ำหนดวิสยั ทัศน์ของประเทศทีช่ ดั เจนในการน�ำ
ประเทศไปสูเ่ มืองแห่งสวน น�ำมาสูน่ โยบายของรัฐบาลในการจัดการพืน้ ทีส่ เี ขียวในเขตเมือง และได้
ก�ำหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั กิ ารด้านความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทัง้ แผนแม่บทด้านการ
อนุรกั ษ์ธรรมชาติเชิงบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐเพือ่ น�ำไปสูก่ ารจัดการอย่างยัง่ ยืน (2) ท�ำบัญชี
ชนิดพันธุพ์ ชื และสัตว์ทอ้ งถิน่ และเผยแพร่ให้แก่สาธารณชน ในหนังสือ “The Singapore Red
Data Book” (3) ท�ำเส้นทางเชือ่ มพืน้ ทีส่ เี ขียว (Nature Ways) เพือ่ ให้บริเวณดังกล่าวมีความหลาก
หลายทางชีวภาพเพิม่ ขึน้ (4) เข้าร่วมเป็นภาคีภายใต้อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึง่ ชนิด
สัตว์ปา่ และพืชป่าทีใ่ กล้จะสูญพันธุ์ (The Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora, CITES) สร้างความตระหนักรูใ้ ห้ประชาชนบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด และ (5) ท�ำเกณฑ์มาตรฐานการอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับเมือง
หรือทีเ่ รียกว่า “Singapore Index on Cities’ Biodiversity” ร่วมกับเลขาธิการอนุสญ
ั ญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity) และประเทศต่างๆ

ประเทศไทย มีการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ (1) การเพิม่ พืน้ ทีป่ า่ ไม้ และประเทศไทยได้ประกาศใช้
พระราชบัญญัตปิ า่ ชุมชน พ.ศ. 2562 เพือ่ ส่งเสริมให้ชมุ ชนได้รว่ มกับรัฐในการอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู จัดการ บ�ำรุง
รักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ สิง่ แวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล
และยัง่ ยืน รวมถึงการฟืน้ ฟูพนื้ ทีป่ า่ เสือ่ มโทรม (2) การหยุดยัง้ การค้าสัตว์ปา่ และพืชป่าทีผ่ ดิ กฎหมาย
รัฐบาลไทยได้ปดิ ตลาดการค้างาช้างแอฟริกาอย่างถาวร โดยก�ำหนดให้ชา้ งแอฟริกาเป็นสัตว์คมุ้ ครอง
ของไทย รวมทัง้ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรอนุรกั ษ์ในประเทศ ภายใต้แคมเปญ Wild
Watch TH เพือ่ ให้ประชาชนร่วมแจ้งข้อมูลผ่านสายด่วนและเว็บไซต์ (3) การหยุดยัง้ การสูญเสีย
และอนุรกั ษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชีวภาพ ประเทศไทยอยูร่ ะหว่างการจัดท�ำ
พระราชบัญญัตคิ วามหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... เพือ่ เป็นกฎหมายกลางส�ำหรับการบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพโดยรวมของประเทศ ทัง้ ในด้านการอนุรกั ษ์ การใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน
การเข้าถึง และแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม
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บทสรุป
ประเทศสวีเดน สิงคโปร์ และไทย มีการด�ำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนที่ 15 คล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะ
การเพิม่ สัดส่วนพืน้ ทีส่ เี ขียวต่อพืน้ ทีป่ ระเทศ การอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การต่อต้านการค้าสัตว์และพืชที่
ผิดกฎหมาย รวมไปถึงการเข้าร่วมเป็นภาคีภายใต้อนุสญ
ั ญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) อนุสญ
ั ญา CITES
แต่ละประเทศมีการด�ำเนินงานทีแ่ ตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั บริบทและลักษณะภูมปิ ระเทศ อาทิ ประเทศสิงคโปร์ มุง่ เน้นการ
เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวในเขตเมือง เนือ่ งจากข้อจ�ำกัดของพืน้ ที่ และต้องการสือ่ สารเพือ่ สร้างความตระหนักรูใ้ ห้แก่ประชาชน
ก่อนปิดท้าย ถอดรหัสการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน มีความคืบหน้าจากการประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วย
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (High-level Political Forum on Sustainable Development: HLPF) ได้จดั ขึน้ ทุกปี และในปี
2562 จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 9-19 กรกฎาคม 2562 ณ ส�ำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ภายหลังการน�ำเสนอ
รายงานผลการด�ำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนโดยสมัครใจ (Voluntary National Review; VNR) จาก
ประเทศต่างๆ ทีป่ ระชุมเห็นว่า การด�ำเนินงานยังด�ำเนินไปไม่ถกู ทาง (Not on track) ทุกประเทศควรมีการรับรองและ
แสดงความมุง่ มัน่ ในการทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนให้มากกว่านี้ อีกทัง้ ควรปรับการด�ำเนินงานให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงขนานใหญ่ ไม่ใช้วธิ กี ารเดิมๆ (No More Business As Usual) และค�ำนึงถึงการไม่ทงิ้ ใครไว้ขา้ งหลัง
หน่วยงานภาครัฐควรจัดท�ำนโยบายและแผนทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น ด�ำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการด�ำเนินงาน จัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ให้เพิม่ การลงทุน
เพิ่มการมีส่วนร่วมของสมาชิกรัฐสภาเพื่อสร้างแรงสนับสนุนทางการเมือง และมีความร่วมมือกับภาคประชาสังคม
และประชาชนมากขึน้ โดยต้องเร่งด�ำเนินการในอีกทศวรรษทีเ่ หลือนี้
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Decoding
SDGs; Environment dimension
(4)

This article has been illustrated since the first three journals of this year. Tools,
mechanisms and mainstreams of SDGs in the two countries with the highest rank
in the world and in the ASEAN region such as Sweden and Singapore respectively
were compared with Thailand especially actions of SDG12 (sustainable consumption
and production), SDG13 (climate action) and SDG14 (life below water). In this article,
SDG15 (life on land) is described.
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SDG 15: protect, restore and promote sustainable use of terrestrial
ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt
and reverse land degradation and halt biodiversity loss
SDG15 aims to preserve diverse forms of life on land in terms of protection, restoration and promotion.
This goal focuses on halting deforestation and forest degradation, promoting conservation and sustainable
use of terrestrial and ecosystems, accessing to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefit
arising from utilization, stopping illicit hunting and trafficking the protected plants and animals and reducing
threatened species group from alien species in ecosystem.

Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems
The Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity held its fourteenth meeting
in Sharm El-Sheikh, Egypt, from 14th-29th November 2018 with the theme of “Investing in Biodiversity for
People and Planet”. The governments adopted the Sharm El Sheikh Declaration which aimed to promote the
conservation of biodiversity, the sustainable use of its components, and the fair and equitable sharing of benefits
arising from the use of genetic resources.
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Other significant highlight
In Sweden, several activities have been conducted such as (1) promoting of
reforestation, forest management and regeneration felling since the 1920s (2) being
the party to the Nagoya Protocol aiming to promote access to, share of benefits
arising from the use of genetic resources reasonably and equitably. This relates to
the ABS regulation launched by the EU for implementation of the Nagoya Protocol.
(3) Supporting low and middle income countries to implement the international
environment commitments such as allocating money over SEK 2 billion for
biodiversity intervention to developing countries in 2015.
In Singapore, several main activities were implemented such as (1) setting the
Singapore’s vision to be a Garden City. The vision was transformed to governmental
policies such as the Urban Biodiversity Conservation Strategy, the National
Biodiversity Strategy and Action Plan and the Nature Conservation Master Plan for
outlining government agencies to implement on sustainability. (2) Conducting the
Singapore’s Red Data Book to identify endemic, rare or threatened native species
of plants and animals. (3) building the Nature Ways as the extensive roadside greenery
by connecting areas of dense biodiversity (4) participating the Convention on
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) through
raising awareness on the illegal trade of endanger species and enforcing actions
against wildlife offenders related to the laws and (5) initiating the Singapore Index
on Cities’ Biodiversity (SI) as the benchmark conservation efforts at a city level and
coordinating with the Convention on Biological Diversity Secretariat and the Global
Partnership on Sub-National Governments and Cities for Biodiversity to develop the SI.
In Thailand, few major activities were implemented; (1) the Community Forest Act,
B.E. 2562 (A.D. 2019) was launched to promote communities to conserve, manage
and use forestry resources and biodiversity equity and sustainability. (2) The government
stopped trading animals and plants illicitly and halting Africa ivory trade
permanently. In addition, the government collaborated with conservation organizations
domestically under the Wild Watch TH Campaign to get illegal wildlife information
through hotlines and websites and (3) the government drafted the Biodiversity Act
to regulate the biodiversity conservation and sustainable use of its resources and
the fair and equitable share of the benefits derived from genetic resources.

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
NATURE AND ENVIRONMENT

49

Conclusion
Sweden, Singapore and Thailand have similar activities of implementation to achieve the SDG15
particularly increasing proportion of forest area per country area, conserving biodiversity and
anti-wildlife trafficking and being member parties to the Convention on Biological Diversity. Additionally,
every country has owned regulations and implementations depending on their circumstances. For
example, Singapore focuses on increasing green space in urban areas due to land limited and raising
awareness for the citizen.
Lastly, the results from the High-level Political Forum on Sustainable Development (HLPF)
2019 held at UN in New Yorks on 9th-19th July, 2019 found that experts mentioned that the world
was off track after state parties presented information in the voluntary national review (VNR). Countries
should express strong commitments to achieve the SDGs, implement in the ways of no more
business as usual, leave no one behind, have strategies and plans at national and local levels with
good governance, apply new technology, allocate sufficient budget, increase investment, raise SDGs
understanding for members of parliament and promote collaboration with CSOs and people. The
states should have to accelerate SDGs actions in the next decade.
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การปฏิบัติตามมาตรการที่ก�ำหนดไว้

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายใต้พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
จตุพร รักสันติชาติ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการ
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พระราชบั ญ ญั ติ ส ่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2535 ส่ ว นที่ 4 ก� ำ หนดให้ มี ก ารจั ด ท� ำ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกกันว่ารายงาน EIA (Environmental Impact Assessment)
โดยปัจจุบันมีการก�ำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดท�ำรายงาน EIA จ�ำนวน 35 โครงการ/กิจการ
รายงาน EIA แม้จะเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญ และมีประโยชน์ส�ำหรับใช้คาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่อาจเกิดขึ้นจาก
โครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อจะได้เตรียมการป้องกันและลดผลกระทบด้านต่างๆ อย่างไรก็ตาม กระบวนการ EIA มักถูกมองว่า
ท�ำให้เกิดความล่าช้าในการลงทุน และการด�ำเนินโครงการพัฒนาต่างๆ เมื่อมีการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จยังประสบปัญหา
การไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่ก�ำหนดในรายงาน EIA หรือการไม่จัดท�ำและส่งรายงาน Monitor (Environmental Monitoring Report) ท�ำให้การบริหาร
จัดการเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโครงการพัฒนาต่างๆ ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งที่ท�ำให้มี
การปรับปรุงกฎหมายให้มีความเหมาะสมและทันสถานการณ์ จึงน�ำมาซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยออกพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
โดยเป็นการแก้ไขเพิม่ เติมเฉพาะส่วนที่ 4 ทัง้ นี้ สาระส�ำคัญนอกจากมีการปรับชือ่ จาก “รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม”
เป็น “รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560
แล้ว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ก�ำหนดในรายงาน EIA ก�ำหนดไว้ให้ผู้ด�ำเนินการหรือผู้ขออนุญาตที่ได้
จัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับอนุญาตให้ด�ำเนินการแล้ว จัดท�ำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ทีก่ ำ� หนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม หรือทีเ่ รียกว่า รายงาน Monitor เสนอต่อเจ้าหน้าทีซ่ งึ่ มีอำ� นาจอนุญาต
อย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีร่ ฐั มนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติประกาศ
ก�ำหนด ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(สผ.) จึงจัดท�ำประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท�ำรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการทีก่ ำ� หนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม ซึง่ ผูด้ ำ� เนินการ หรือผูข้ ออนุญาตจะต้องจัดท�ำเมือ่ ได้รบั
อนุญาตให้ด�ำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 สรุปสาระส�ำคัญมีดังนี้
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1. การให้อนุญาตโครงการหรือกิจการหน่วยงานซึ่งมี
อ�ำนาจอนุญาตตามกฎหมาย นอกจากจะต้องน�ำมาตรการที่
ก� ำ หนดไว้ ใ นรายงาน EIA ไปก� ำ หนดเป็ น เงื่ อ นไขในการ
สั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตภายหลังจากโครงการหรือ
กิจการได้รบั ความเห็นชอบในรายงาน EIA แล้ว พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561 ยังก�ำหนดเงือ่ นไขไว้ในกรณีมกี ารต่ออายุใบอนุญาต
หรื อ ต้ อ งสั่ ง อนุ ญ าตใหม่ ให้ ห น่ ว ยงานฯ ต้ อ งน� ำ รายงาน
Monitor ไปก�ำหนดเป็นเงื่อนไขในการต่ออายุใบอนุญาตหรือ
สั่งอนุญาตใหม่อีกครั้งด้วย ซึ่งเป็นกลไกการบังคับใช้ทาง
ปกครองที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อให้มาตรการที่ก�ำหนดไว้ในรายงาน
EIA ถูกน�ำไปปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง และต้องปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่เช่นนั้นอาจส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุนเอง ซึ่งเป็นการตอกย�้ำ
ว่า การปฏิบัติตามมาตรการที่ก�ำหนดไว้ในรายงาน EIA เป็น
เสมือนเครือ่ งมือคอยควบคุมก�ำกับให้โครงการหรือกิจการต้อง
ตระหนักหรือมีความรับผิดชอบต่อสังคมถึงผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด�ำเนินโครงการหรือกิจการ
อยู่ตลอดเวลา
2. การจัดท�ำและน�ำเสนอรายงาน Monitor จากเดิม
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 ระบุเพียงให้เจ้าของโครงการเป็นผู้จัดท�ำรายงาน
Monitor ท�ำให้เกิดการหลีกเลี่ยงของบุคคลหรือนิติบุคคล
กรณี ที่ มี ก ารโอนกิ จ การหรื อ การให้ เช่ า ช่ ว งต่ อ ซึ่ ง พบว่ า
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ผู้รับโอนกิจการหรือผู้ที่เช่าช่วงต่อส่วนใหญ่ไม่จัดท�ำรายงาน
Monitor โดยสาเหตุอาจเกิดจากหลายประการ เช่น จากความ
ตั้งใจ และจากการที่ไม่ทราบว่าตนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ
ในการปฏิบตั ติ ามมาตรการทีก่ ำ� หนดไว้ในรายงาน EIA เป็นต้น
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 จึงระบุผทู้ มี่ หี น้าทีต่ อ้ งจัดท�ำและน�ำเสนอ
รายงาน Monitor ให้ชดั เจนมากกว่าเดิมเป็น “ผูด้ ำ� เนินการหรือ
ผู้ขออนุญาต” เพื่อให้ครอบคลุมทั้งเจ้าของโครงการ ซึ่งก็คือ
ผู ้ ที่ ท� ำ หน้ า ที่ ข ออนุ ญ าตโครงการ และผู ้ ที่ รั บ โอนกิ จ การ
หรือเช่าช่วงต่อ หรือที่เรียกกันว่า “ผู้ด�ำเนินการ” นั่นเอง
ส่วนขั้นตอนการเสนอรายงาน Monitor นั้น เดิมที่ก�ำหนดให้
เป็นหน้าที่ของเจ้าของโครงการเป็นผู้เสนอรายงาน Monitor
ต่ อ ส� ำ นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด
(ทสจ.) ในจังหวัดที่ตั้งโครงการ สผ. และหน่วยงานซึ่งมีอ�ำนาจ
อนุญาตตามกฎหมาย แต่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ก�ำหนดให้
ผูด้ ำ� เนินการหรือผูข้ ออนุญาตเสนอรายงาน Monitor ต่อหน่วยงาน
ซึ่งมีอ�ำนาจอนุญาตตามกฎหมายเท่านั้น และหน่วยงานฯ
ดังกล่าวมีหน้าที่ส่งต่อรายงาน Monitor ให้กับ ทสจ. จังหวัด
ที่ตั้งโครงการภายในก�ำหนดเวลา และท้ายที่สุด ทสจ. จะเป็น
ผู้รวบรวมรายงาน Monitor ส่งต่อให้กับ สผ. ต่อไป
3. บทลงโทษที่เพิ่มขึ้นคือกลไกการติดตามตรวจสอบ
ตามกฎหมาย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือส�ำคัญที่ท�ำให้ “EIA
ไม่เป็นเพียงเสือกระดาษ” โดยก�ำหนดโทษปรับไม่เกินหนึง่ ล้านบาท
กรณีโครงการหรือกิจการใดไม่จดั ส่งรายงาน Monitor ภายใน
ก�ำหนดเวลา อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าสามารถส่งรายงาน Monitor ภายในเวลาที่ก�ำหนดแล้วก็ตาม แต่หากพบว่ามีการหลีก
เลี่ยงหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ส�ำคัญ หาก สผ. พบกรณี
ดังกล่าว และแจ้งไปยังหน่วยงานซึ่งมีอ�ำนาจอนุญาตตาม
กฎหมายแล้ว หน่วยงานฯ ดังกล่าวต้องด�ำเนินการทางกฎหมาย
ของหน่วยงานฯ เพื่อบังคับให้ผู้ด�ำเนินการหรือผู้ขออนุญาต
ปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้ถูกต้องและให้หน่วยงานฯ แจ้งผล
การด�ำเนินการให้ สผ. ทราบภายใน 90 วันหรือหากหน่วยงานฯ
เป็นผู้พบเห็นการกระท�ำผิดหรือพบว่าโครงการหรือกิจการ
หลีกเลี่ยงหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ก�ำหนดไว้ในรายงาน
EIA ก็สามารถด�ำเนินการได้เองตามอ�ำนาจหน้าทีโ่ ดยไม่ตอ้ งรอ
การแจ้งผลจาก สผ. แต่อย่างใด
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วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
NATURE AND ENVIRONMENT

4. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจาก
ขั้นตอนของการเสนอรายงาน Monitor จะเน้นบทบาทและ
หน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งต้องท�ำงานในเชิงบูรณาการ
ร่วมกัน ตั้งแต่การส่งต่อรายงานฯ เป็นทอดๆ จนถึงการมีผล
สะท้อนกลับ โดยเริม่ จากบทบาทของหน่วยงานซึง่ มีอำ� นาจอนุญาต
ตามกฎหมาย ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมก�ำกับการด�ำเนินการของ
โครงการหรือกิจการโดยตรง จึงต้องทราบดีวา่ โครงการหรือกิจการนัน้ ๆ
มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ หรือไม่ หรือหากมีเหตุขัดข้อง
เกิดขึ้นก็สามารถสั่งระงับหรือหยุดการด�ำเนินการได้ทันท่วงที
นอกจากนี้ มีการก�ำหนดให้หน่วยงานฯ ส่งรายงาน Monitor
ให้กับ ทสจ. เป็นล�ำดับต่อมา เนื่องจาก ทสจ. เป็นหน่วยงาน
ที่อยู่ในพื้นที่ ย่อมมีความเข้าใจข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นอย่างดี
สามารถน�ำรายงาน Monitor ไปใช้แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
เกิดจากโครงการหรือกิจการทีต่ งั้ อยูใ่ นพืน้ ที่ และยังสามารถน�ำ
รายงาน Monitor ไปใช้ในการพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมส�ำหรับโครงการหรือกิจการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ได้ด้วย
และ ทสจ. ต้องจัดส่งรายงาน Monitor ให้กับ สผ. เพื่อที่ สผ.
จะได้น�ำผลของรายงาน Monitor ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการด�ำเนินโครงการหรือกิจการ ติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม และพัฒนาระบบการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของประเทศต่อไปโดย สผ.
ซึ่งมีหน้าที่จัดท�ำรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ในภาพรวมเฉพาะประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญ เสนอต่อคณะ
กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
และหน้าที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งของ สผ. ได้แก่ การแจ้งต่อ
หน่วยงานซึ่งมีอ�ำนาจอนุญาตตามกฎหมายในกรณีที่ สผ.
พบว่า ผูด้ ำ� เนินการหรือผูข้ ออนุญาตผูใ้ ดหลีกเลีย่ งหรือมิได้ปฏิบตั ิ
ตามมาตรการฯ เพือ่ ให้หน่วยงานฯด�ำเนินการตามกฎหมาย
5. การปรับปรุงหรือพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ มเครื่ อ งมื อ หรื อ กลไกส� ำ คั ญ ที่ ถู ก น� ำ มาใช้
ในขั้นตอนนี้ ได้แก่ การจัดท�ำรายงานสรุปผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ พร้อมความเห็น เพื่อเสนอต่อ กก.วล. โดย สผ.
ท�ำหน้าที่คัดกรองเรื่องที่จะน�ำเสนอต่อ กก.วล. ซึ่งเน้นเฉพาะ
เรื่องที่เป็นสาระส�ำคัญเท่านั้น ทั้งนี้ อาจน�ำเสนอผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ ได้ใน 2 มิติ ได้แก่ มิติด้านความเหมาะสมของ
มาตรการฯ และมิ ติ ด ้ า นความสามารถในการปฏิ บั ติ ต าม
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มาตรการฯ ของผูด้ ำ� เนินการหรือผูข้ ออนุญาต และน�ำความเห็นของ
กก.วล. ไปใช้ประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่
แวดล้อมและพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
หรือตามแต่ กก.วล. จะเห็นสมควร
นอกจากนี้ สผ. ยังได้ดำ� เนินการเพือ่ ออกกฎหมายล�ำดับ
รองจ� ำ นวน 9 ฉบั บ ซึ่ ง แต่ ล ะฉบั บ ถื อ เป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ
ในการพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทย โดยความคื บ หน้ า หรื อ สถานะของกฎหมาย
ล�ำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 รวมจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 9 ฉบับ ดังนี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จ�ำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
1. ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดล้อม เรือ่ ง ก�ำหนดโครงการ กิจการ หรือการด�ำเนินการ
ซึ่งต้องจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขในการจั ด ท� ำ รายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน
2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ 4 มกราคม 2562
2. ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดโครงการ กิจการหรือการด�ำเนินการ
ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิง่ แวดล้อม
สุ ข ภาพ อนามั ย คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในชุ ม ชน
อย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดท�ำ
รายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ลงวั น ที่ 19
พฤศจิกายน 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4
มกราคม 2562 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม เรือ่ ง ก�ำหนดโครงการ กิจการ หรือการด�ำเนินการ
ซึ่งต้องจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท�ำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่
28 พฤศจิกายน 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
วันที่ 16 มกราคม 2563
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3. ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ ม เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารจั ด ท� ำ รายงาน
ผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการทีก่ ำ� หนดไว้ในรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมซึง่ ผูด้ ำ� เนินการ หรือผูข้ ออนุญาตจะต้อง
จัดท�ำเมือ่ ได้รบั อนุญาตให้ดำ� เนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ.
2561 ลงวั น ที่ 19 พฤศจิ ก ายน 2561 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ 4 มกราคม 2562 และประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนด
โครงการ กิจการ หรือการด�ำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย
คุณภาพชีวติ ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึง่ ต้องจัดท�ำ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงือ่ นไขในการจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน
2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 มกราคม
2563
4. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการมอบหมายหน่ ว ยงานของรั ฐ
แห่ ง อื่ น ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนส� ำ นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการด�ำเนินการ
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการ
รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านต่ อ คณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ ม
แห่งชาติ ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561

5. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช�ำนาญ
การพิ จ ารณารายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561

อยู่ระหว่างด�ำเนินการ จ�ำนวน 4 ฉบับ ได้แก่
6. พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ
ผู้ช�ำนาญการและค่าตอบแทนของบุคคลหรือสถาบันที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการผู้ช�ำนาญการ พ.ศ. ...
7. ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง คณะกรรมการเปรียบเทียบและวิธีพิจารณา
ของคณะกรรมการเปรี ย บเที ย บตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2563
(อยู่ระหว่างประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
8. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง
ก�ำหนดประเภทโครงการหรือกิจการ และคุณสมบัตขิ องบุคคล
หรื อ สถาบั น ที่ ค ณะกรรมการผู ้ ช� ำ นาญการจะพิ จ ารณา
มอบหมายให้ท�ำความเห็นประกอบการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
9. กฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุ การออกใบแทน
การสั่งพักใช้ และเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้จัดท�ำรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....

จากทีก่ ล่าวมาทัง้ หมด สือ่ ให้เห็นว่า พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
เป็นการแก้ไขเพิม่ เติมหรือปรับปรุงจุดอ่อนของระบบการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมของประเทศไทยในอดีต ให้มกี ระบวนการ
พิจารณารายงาน EIA ที่รอบคอบและรอบด้านมากขึ้น อีกทั้งมีความเข้มงวด โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับ
การจัดท�ำรายงาน Monitor ที่มีทั้งการเพิ่มเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต การก�ำหนดบทลงโทษกรณีไม่ส่ง
รายงาน Monitor เพือ่ ให้มาตรการทีก่ ำ� หนดไว้ในรายงาน EIA ถูกน�ำไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพและตลอดเวลาทีม่ กี ารด�ำเนิน
โครงการหรือกิจการทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมทัง้ ในระดับพืน้ ทีแ่ ละระดับภาพรวมของประเทศ อันจะส่งผลให้การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะการใช้เครือ่ งมือ ทีเ่ รียกว่า รายงาน EIA เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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Implementation of the Measures Specified in
an Environmental Impact Assessment (EIA)
Report, According to the Enhancement and
Conservation of National Environmental
Quality Act (No.2) B.E. 2561 (A.D.2018)
Chatuporn Raksantichat,
Environmentalist, Professional Level,
Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning

The Section 4 of the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535
(A.D. 1992) has stipulated the requirement of conducting an Environmental Impact Assessments (EIA) report.
At present, 35 types and sizes of projects or activities have been announced to be conducted the EIA report.
EIA is an important tool used for the prediction of environmental impacts possibly caused by the development
project or activities which can allow a developer to prepare in advance for the mitigation measures. However,
conducting the EIA has been frequently accused for causing delays in business investment. In addition, efforts
to accomplish measures identified in the EIA report for monitoring, prevention and mitigation of environmental
impacts were frequently found to be lacking after completion of the projects while preparation and submission
of environmental monitoring reports were notably absence for several projects, resulting in the ineffectiveness
in management of environmental impacts in general. To address these problems, the Enhancement and
Conservation of National Environmental Quality Act (No. 2) B.E. 2561 (A.D. 2018) was published on in the Royal
Thai Government Gazette of 19 April 2018 and was enforced on 18 July 2018. The Act amended the Section
4 of the previous legislation with adoption of environmental evaluation theme used by the Constitution of
the Kingdom of Thailand B.E. 2560 (A.D. 2017). The amendment also required those who have acquired official
approval for their environmental impact assessments to submit annual reports on implementation of measures
identified by their EIA monitoring reports to the competent authority. The criteria and methodology for the
monitoring reports were adopted by the National Environment Board and were published by the Office of
Natural Resources and Environmental Policy and Planning in the Notification of the Ministry of Natural Resources
and Environment B.E. 2561 (A.D. 2018). The Notification can be summarized as follow;
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1. The Permission of project or activity: The
regulatory agency must take measures specified in an
approved EIA as a condition in issuing a license or an
expansion of a license. The recent Act, has also
stipulated the submission of an EIA Monitoring report
in case of applying for a renew license. This practice
is a new mechanism added to ensure the EIA measures
will be implemented seriously. Also, such practice
would be a tool for reminding the project owner to
be aware and take responsibility for society continually
on the probable impact issues.
2. The Preparation and submission of EIA
Monitoring reports: Since the previous Act, the
Enhancement and Conservation of National
Environmental Quality Act B.E. 2535 (A.D. 1992), had
specified that the submission of EIA Monitoring report
shall be done by the project’s owner, thus, the person
who has rented such project, most of the time, did
not submit the EIA Monitoring report, intentionally or
unintentionally avoided. The recent Act has addressed
that the preparation and submission of the EIA
monitoring reports are mandatory for every permit
holder. Moreover, the previous Act required the permit
holder to submit the EIA monitoring reports to the
Provincial Office of Natural Resources and Environment
(PONRE) while the new Act requires the holder to
submit the reports to the regulatory agency instead,
and the agency will convey such reports to the PONRE
and the PONRE must collect such reports and
ultimately send them to the Office of Natural Resources
and Environmental Policy and Planning (ONEP).
3. The increased penalty: Monetary penalty for
violation, not submitting the EIA monitoring reports, is
an vital tool for keeping an EIA report away of a “paper
tiger.” Failure to submit the EIA monitoring report

within the specific deadlines is subject to a fine of up
to 1 million baht. The lack of action to implement
some measures is to be notified by ONEP to the
regulatory agency which can obligate to take legal
actions to the permit holder and consequently report
to the ONEP within 90 days. If such problem was
discovered by the agency itself, such agency authorizes
to take such actions without waiting for the notification
from the ONEP.
4. Roles and responsibilities of relevant state
agencies: The submission process for the monitoring
reports require integrated efforts of various state
agencies in ensuring effective transmission of their
content and taking account of feed-backs. Agencies
authorized by the law to approve projects or activities
are directly responsible for supervising their
implementation and are required to be aware of
whether measures identified by their EIAs are
effectively and timely carried out so that the agencies
may order suspension of the projects or activities when
such action is needed. As local authorities, the
Provincial Offices for Natural Resources and Environment
of their provinces are to receive the monitoring reports
of projects or activities so that they could use
the knowledge of their respected jurisdictions with
findings from the reports to address environmental
problems derived from implementation of the projects
or activities as well as to improve the EIA systems in
their jurisdictions. The monitoring reports transmitted
to the ONEP are to be used in addressing environmental
problems, monitoring environmental impacts and
improving the EIA system at national level. The ONEP
is also obligated to compile and submit synthesis
reports on the EIA to the National Environment Board
(NEB) on annual basis as well as to notified agencies
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assessments and on criteria, methodology and
conditions for preparation and submission of the
assessment of 19 November 2018, published by the
Royal Thai Government Gazette on 4 January 2019.
authorized by the law on the lack of action to
implement measures identified by the EIAs so that
such problem could be addressed.
5. Improvement of environmental impact
assessment system: The annual synthesis reporting on
the EIA system to the NEB by the ONEP represents the
principle mechanism for enabling improvement on the
system. The reports themselves place focus on
appropriateness of the measures and capacity for their
implementation. Views and comments of the NEB on
the reports are to be adopted for monitoring of
environmental impacts and improvement of the EIA
system as seen fit by the NEB.

2. Notification of the Ministry of Natural
Resources and Environment on identification of
projects, activities or actions that may have severe
impacts to natural resources, environmental quality,
health, hygiene and quality of life of populations in
local communities and subjected to environmental
impact assessments and on criteria, methodology and
conditions for preparation and submission of the
assessment of 19 November 2018, published by the
Royal Thai Government Gazette on 4 January 2019.
And Notification of the Ministry of Natural Resources
and Environment on identification of projects, activities
or actions subjected to environmental impact
assessments and on criteria, methodology and
conditions for preparation and submission of the
assessment (No.2) of 28 November 2018, published by
the Royal Thai Government Gazette on 16 January 2020

ONEP took actions to enable adoption of 9
regulations under the Enhancement and Conservation
of National Environmental Quality Act (No. 2) B.E. 2561
3. Notification of the Ministry of Natural Resources
(A.D 2018) in the effort to pursue improvement of the
and Environment on criteria and methodology for
EIA system as follow;
preparation and submission of reports on
Five published by the Royal Thai Government implementation of measures identified by
Gazette
environmental impact assessments of projects or
1. Notification of the Ministry of Natural Resources activities after their approval of 19 November 2018,
and Environment on identification of projects, activities published by the Royal Thai Government Gazette on
or actions subjected to environmental impact 4 January 2019. And Notification of the Ministry of

58

สิ่งแวดล้อมและมลพิษ Environment and Pollution
ตุลาคม - ธันวาคม 2562 : Vol. 8 No.4 October - December 2019

Natural Resources and Environment on identification
of projects, activities or actions that may have severe
impacts to natural resources, environmental quality,
health, hygiene and quality of life of populations in
local communities and subjected to environmental
impact assessments and on criteria, methodology and
conditions for preparation and submission of the
assessment (No.2) of 28 November 2018, published by
the Royal Thai Government Gazette on 16 January
2020.
4. Notification of National Environment Board on
criteria and methodology for assigning agencies to
substitute the Office of Natural Resources and
Environmental Policy and Planning in appraisal of
environmental impact assessments and reporting on
the appraisal to the National Environment Board of 11
August 2018 published by the Royal Thai Government
Gazette on 27 August 2018.
5. Notification of National Environment Board on
criteria and methodology for appointment of an expert
committee to conduct appraisal of environmental
impact assessments of 11 August 2018 published by
the Royal Thai Government Gazette on 27 August 2018.

Four are in progress
6. Royal Decree on meeting allowance for
members of expert committees and payments for
individuals or institutions commissioned by the
committee B.E. ....
7. Notification of the Ministry of Natural Resources
and Environment on appointment of comparative
assessment committee for Bangkok and other regions
B.E. 2563 (A.D. 2020) (in progress of being published by
the Royal Thai Government Gazette)
8. Notification of National Environment Board on
identification of projects or activities for environmental
impact assessments and on qualification of individuals
or institutions to be commissioned by the expert
committee to provide technical inputs for appraisal of
environmental impact assessments.
9. Regulation of the Ministry of Natural Resources
and Environment on criteria, methodology and
conditions for issuing, renewing, reissuing, suspending
and revoking permits granted to submitters of
environmental impact assessments B.E. ....

The Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act (No. 2) B.E. 2561 (A.D. 2018)
has addressed short-comings of the pre-existing system for environmental impact assessments, enabled more
comprehensive appraisal of the assessment and ensured better enforcement of laws and regulations for
preparation and submission of the monitoring reports. By making the submission of the monitoring reports a
precondition for issuing or renewing permits, measures identified by the assessment could be implemented
more effectively and impacts from projects and activities could be adequately prevented and mitigated
throughout the entire period of the project or activities at local and national levels. These would contribute
to enhancement of effectiveness and efficiency of a tool known as environmental impact assessments in
general.
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กองทุนสิ่งแวดล้อม
กับความคุ้มค่า
ในการลงทุน

ความเป็นมาของกองทุนสิ่งแวดล้อม
“กองทุนสิ่งแวดล้อม” จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพือ่
เจตนารมณ์ของกฎหมายในการเป็นกลไกทางการเงินที่สร้าง
แรงจูงใจให้ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องเข้ามามีสว่ นร่วมในการป้องกัน
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของ
ประเทศ ตามหลักการผูก้ อ่ ให้เกิดมลพิษเป็นผูจ้ า่ ย โดยกองทุน
สิ่งแวดล้อมได้ให้การสนับสนุนเงินทั้งในรูปของเงินกู้และเงิน
อุดหนุนภายใต้ขอบข่ายของกิจการ ดังนี้
1. เงินอุดหนุนส�ำหรับส่วนราชการหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส�ำหรับการลงทุนและด�ำเนินงานระบบบ�ำบัด
น�้ำเสียรวมหรือระบบก�ำจัดของเสียรวม รวมทั้งการจัดหาจัด
ซื้อที่ดิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
การด�ำเนินงานและบ�ำรุงรักษาระบบดังกล่าวด้วย ตามมาตรา
23 (1) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ง
แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
2. เงิ น กู ้ ส� ำ หรั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ
รัฐวิสาหกิจ เพื่อจัดให้มีระบบบ�ำบัดอากาศเสียหรือน�้ำเสีย
ระบบก�ำจัดของเสียหรืออุปกรณ์อื่นใด ส�ำหรับใช้เฉพาะใน
กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจนั้น

ตามมาตรา 23 (2) แห่งพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
3. เงินกูส้ ำ� หรับภาคเอกชนทีม่ หี น้าทีต่ ามกฎหมายทีจ่ ะ
ต้องจัดให้มรี ะบบบ�ำบัดอากาศเสีย หรือน�ำ้ เสียระบบก�ำจัดของเสีย
หรืออุปกรณ์อื่นใด เพื่อการควบคุมบ�ำบัดหรือขจัดมลพิษ
ทีเ่ กิดจากกิจกรรมหรือการด�ำเนินกิจการของตนเอง ตามมาตรา
23 (3) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
4. เงินกู้ส�ำหรับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
รับจ้างให้บริการบ�ำบัดน�ำ้ เสียหรือก�ำจัดของเสียตามมาตรา 73
และตามมาตรา 23 (3) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
5. เงินช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆ ทีเ่ กีย่ วกับการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อมเห็นสมควร และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามมาตรา 23 (4) แห่ง
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535
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โดยตลอดระยะเวลา 26 ปี ทีผ่ า่ นมา กองทุนสิง่ แวดล้อม
สนับสนุนโครงการไปแล้วมากกว่า 1,000 โครงการ เป็นวงเงิน
มากกว่า 15,000 ล้านบาท
การให้การสนับสนุนโครงการของกองทุนสิ่งแวดล้อม
มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น หรื อ
Sustainable Development Goals (SDGs) ทัง้ 17 เป้าหมาย
โดยเฉพาะกลุ่มด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ประกอบด้วย เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันให้มีน�้ำใช้ และ
มีการบริหารจัดการน�้ำและการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนส�ำหรับ
ทุกคน เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิต
และการบริโภคทีย่ งั่ ยืน เป้าหมายที่ 13 ด�ำเนินการอย่างเร่งด่วน
เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
เป้ า หมายที่ 14 อนุ รั ก ษ์ แ ละใช้ ป ระโยชน์ จ ากมหาสมุ ท ร
ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน และเป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้
ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน
การต่ อ ต้ า นการแปรสภาพเป็ น ทะเลทราย หยุ ด ยั้ ง การ
เสือ่ มโทรมของดิน ฟืน้ ฟูสภาพดิน และหยุดยัง้ การสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ อย่างไรก็ตาม หลายคนได้ตงั้ ค�ำถามว่า
“เงิน ที่ ก องทุ น สิ่ ง แวดล้อมสนับสนุนให้กับโครงการนั้ นถื อ
เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแล้วหรือไม่” หากคุณเองก็เป็นหนึ่งในผู้
ทีต่ งั้ ค�ำถามนัน้ เรามาดูกนั ว่ากองทุนสิง่ แวดล้อมมีกระบวนการ
ประเมินความคุ้มค่าในการให้การสนับสนุนโครงการอย่างไร

การประเมินความคุ้มค่าโครงการของ
กองทุนสิ่งแวดล้อม
กองทุนสิ่งแวดล้อม ได้ด�ำเนินการจัดท�ำรายงานการ
ประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม
เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อประเมินความคุ้มค่าทั้งในภาพรวมของ
การปฏิบตั ภิ ารกิจของกองทุนสิง่ แวดล้อม และความคุม้ ค่าของ
โครงการที่กองทุนสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุน เพื่อให้การ
ปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการ
ประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจ ของส�ำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส�ำนักงบประมาณ
ได้ร่วมกันก�ำหนดไว้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินภารกิจ

และการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนสิ่งแวดล้อม ที่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม น�ำไปสู่การ
ยกระดับขีดความสามารถของกองทุนสิ่งแวดล้อมในการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนและสังคมโดยรวม
กองทุนสิ่งแวดล้อมได้ก�ำหนดให้มีการประเมินความ
คุม้ ค่าโครงการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนเงินจากกองทุนสิง่ แวดล้อม
ภายหลังโครงการด�ำเนินการสิน้ สุดไปแล้ว 1-2 ปี เพือ่ ให้เห็นถึง
ความยั่งยืนทั้งในการต่อยอดและขยายผลการด�ำเนินกิจกรรม
โดยการประเมิ น ความคุ ้ ม ค่ า ครอบคลุ ม ทั้ ง 3 มิ ติ ได้ แ ก่
มิตปิ ระสิทธิภาพ มิตปิ ระสิทธิผล และมิตผิ ลกระทบ ซึง่ ในมิติ
ประสิทธิภาพ พิจารณาจากตัวบ่งชี้ความคุ้มค่าต่างๆ เช่น
การประหยัดต้นทุน การประหยัดทรัพยากร การประหยัดเวลา
ความทันเวลา และคุณภาพของทัง้ กระบวนการ เป็นต้น ส�ำหรับ
ในมิติประสิทธิผล พิจารณาจากระดับความส�ำเร็จของผลงาน
ในการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายของการด�ำเนินโครงการ
นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงมิตผิ ลกระทบในเชิงคุณภาพทีเ่ กิดขึน้
จากการด�ำเนินโครงการ ทัง้ ผลกระทบต่อประชาชน ผลกระทบ
ทางสังคม ผลกระทบทางสิง่ แวดล้อม ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และผลกระทบด้านการเมืองและความมัน่ คง และสิง่ ส�ำคัญทีข่ าด
ไม่ได้ คือ การพิจารณาถึงผลประโยชน์ทปี่ ระเมินเป็นมูลค่าได้
และทีไ่ ม่สามารถประเมินเป็นมูลค่าได้ เปรียบเทียบกับค่าใช้จา่ ย
ทีก่ องทุนสิง่ แวดล้อมให้การสนับสนุนแก่โครงการ
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ประโยชน์และผลลัพธ์จากโครงการที่ได้รบั
การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
การสนั บ สนุ น เงิ น จากกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ผ ่ า นมา
ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด�ำเนินโครงการ จ�ำนวน
7.13 ล้านคน และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น จ�ำนวน
284.27 ล้านบาท นอกจากประโยชน์ในรูปของมูลค่าทาง
เศรษฐกิจทีป่ ระชาชนและสังคมทีไ่ ด้รบั จากการด�ำเนินโครงการ
ของกองทุนสิง่ แวดล้อมแล้ว ประโยชน์และผลลัพธ์ทไี่ ด้จากการ
ด�ำเนินโครงการของกองทุนสิ่งแวดล้อม ยังส่งผลต่อประชาชน
และสังคม ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชนและสังคม ดังนี้
1. “สร้างพืน้ ทีป่ า่ ” การสนับสนุนโครงการมีสว่ นช่วยให้
เกิดการอนุรักษ์พื้นที่ป่ากว่า 2.5 ล้านไร่ ลดการเกิดไฟป่าได้ถึง
ร้อยละ 58.33 เช่น การด�ำเนินโครงการการวางแนวทางการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเชือ้ เพลิงป่าเต็งรังโดยใช้แบบ
จ�ำลองไฟป่า โครงการวิจัยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และ
ถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่า เพือ่ แก้ไขปัญหาหมอกควัน
โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในต�ำบลสบเตี๊ยะ แม่สอย
และบ้านแปะ อ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการ
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายทรัพยากรลุม่ น�ำ้ แม่แตงตอนบน เพือ่
การอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูปา่ ต้นน�ำ้ แม่แตงตอนบน อ�ำเภอเวียงแหง
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีส่วนส่งเสริม “สร้าง
พืน้ ทีส่ เี ขียว” เช่น โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการอนุรกั ษ์ตน้ ไม้
ใหญ่ และการจัดการพืน้ ทีส่ เี ขียวเมืองเก่าเชียงใหม่ ตามแนวคิด
นิเวศประวัติศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม เป็นต้น
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2. “สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ” เกิด
การอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชกว่า
524 ชนิดพันธุ์ และสัตว์กว่า 114 ชนิดพันธุ์ เช่น
โครงการยกระดับการเรียนรู้สู่การจัดการพื้นที่ชุ่มน�้ำ
อ่าวบ้านดอนอย่างยั่งยืน โครงการส่งเสริมบทบาท
องค์กรชุมชนและเครือข่ายในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ระบบนิเวศ พื้นที่ชุ่มน�้ำแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น
โครงการฟื้นฟูพลับพลึงธารพืชอาศัยถิ่นเดียวในโลก
ที่ ใ กล้ สู ญ พั น ธุ ์ ใ นจั ง หวั ด ระนองและจั ง หวั ด พั ง งา
โครงการสร้างเสริมพลังชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่ป่าใหญ่
โคกจิ ก -ตาลอก อ� ำ เภอพยั ค ฆภู มิ พิ สั ย จั ง หวั ด
มหาสารคาม และโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศเกษตร
และความหลากหลายทางชี ว ภาพของพั น ธุ ์ ข ้ า ว
พืน้ บ้าน ในระบบเกษตรอินทรียท์ เี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นต้น
3. “สร้างสิง่ แวดล้อมทีด่ ”ี การให้การสนับสนุน
เงินกูแ้ ก่ภาคเอกชนเพือ่ จัดให้มรี ะบบบ�ำบัดอากาศเสีย
หรือน�้ำเสีย ระบบก�ำจัดของเสีย และการสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อลงทุนและด�ำเนิน
งานระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียรวมหรือระบบก�ำจัดของเสียรวม
ส่งผลให้สามารถช่วยบ�ำบัดน�้ำเสียไปแล้วกว่า 2,190
ล้านลูกบาศก์เมตร และจัดการฝุ่นละอองได้ 4.55
ล้านตัน
4. “สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม และสร้าง
จิตส�ำนึก” โครงการที่กองทุนสิ่งแวดล้อมให้การ
สนับสนุน มุง่ เน้นการสร้างการมีสว่ นร่วมในการร่วมกัน
รั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เช่ น
โครงการพัฒนาองค์ความรู้และเทคนิควิธีการในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ในระบบ
นิเวศเกษตรกรรมยั่งยืนในลุ่มน�้ำสายบุรี โครงการ
จัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ของเทศบาลต�ำบล
หนองแดง อ�ำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน และโครงการ
ส่ ง เสริ ม การมี ส ่ ว นร่ ว มการจั ด การขยะที่ ต ้ น ทาง
เป็ น ต้ น ซึ่ ง สามารถจั ด การขยะที่ ต ้ น ทางได้ ถึ ง
575,170 ตันต่อปี และช่วยประหยัดค่าขนย้ายและ
ค่าฝังกลบขยะได้ 769 ล้านบาทต่อปี
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5. “สร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ ”ี เกิดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
ที่ร่วมกันท�ำเกษตรกรรมยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น โครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เพื่อ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ต้นน�้ำแม่ฮาว
อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการสร้างความตระหนักรู้
และการมีส่วนร่วมในการจัดการฐานทรัพยากรดิน น�้ำ ป่า
ต�ำบลแวงน้อย อ�ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น และโครงการ
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนลุม่ น�ำ้ มวบ เพือ่ ฟืน้ ฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดน่าน เป็นต้น

6. “สร้างนวัตกรรม” กองทุนสิ่งแวดล้อมได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาต้นแบบ หรือนวัตกรรมต่างๆ เช่น โครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการขยะอินทรีย์
ส�ำหรับชุมชนขนาดย่อม และโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ต้นแบบการคัดแยกและจัดเก็บปัสสาวะและอุจจาระมนุษย์
อย่างถูกสุขลักษณะเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ความคุ้มค่าในการลงทุนของกองทุนสิ่งแวดล้อม
การให้การสนับสนุนของกองทุนสิง่ แวดล้อมในทุกโครงการมุง่ เน้นและให้ความส�ำคัญกับการสร้างจิตส�ำนึก และการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน เพื่อให้เกิดการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สามารถสร้างประโยชน์
ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งไม่สามารถแสดงผลประโยชน์เป็นมูลค่าที่ชัดเจนได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การให้การสนับสนุนโครงการของ
กองทุนสิ่งแวดล้อมนั้นถือว่า “มีความคุ้มค่า” เนื่องจากได้สร้างผลประโยชน์หลายประการต่อประชาชน ทั้งการส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการมีสว่ นร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในบริเวณพืน้ ทีท่ ดี่ ำ� เนินโครงการให้ดยี งิ่ ขึน้ ประชาชน
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี และมีเครือข่ายการด�ำเนินงานด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีเ่ พิม่ ขึน้ การด�ำเนินงาน
อย่างทุ่มเทของกองทุนสิ่งแวดล้อมส่งผลให้กองทุนสิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 จาก
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และรางวัลเลิศรัฐ ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 ระดับดี ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน จากการส่ง
เสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จากส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งเป็นผลงาน
เชิงประจักษ์ที่สามารถยืนยันได้ถึงการด�ำเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมที่สามารถบริหารจัดการเงินทุนให้มีประสิทธิภาพ
เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชน แต่นั้นไม่ได้ส�ำคัญไปกว่าการที่กองทุนสิ่งแวดล้อมได้มีส่วนช่วยในการสร้างจิตส�ำนึก และความ
ตระหนักให้เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล ให้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการขับเคลื่อนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชาติ ไม่ใช่เพื่อใคร แต่เพราะเพื่อเรา “ให้บ้านของเราน่าอยู่ ให้บ้านของเราน่าดู และให้คนในบ้านของเราเรียนรู้
ปรับเปลี่ยนเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่อไป”

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Nawarat Rungsrirattanawong
Environmentalist, Professional Level
Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
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The Environmental Fund
and its Investment
Viability

Background of the Environmental Fund
“The environmental fund” was established
by the Enhancement and Conservation of National
Environmental Quality Act B.E. 2535 (A.D. 1992), as a
financial mechanism to provide incentives to relevant
sectors in participating in protection and preservation
of natural resources and environmentally quality in
accordance to the Polluter Pay Principle. The fund
offers both funding and loans for various activities as
the follow;
1. Funding for public offices and local
administrations in investing in and operating collective
wastewater and other waste disposal facilities, including
acquisition of lands, equipments, tools and maintenance
of such facilities in accordance to Section 23 (1) of
the Enhancement and Conservation of National
Environmental Quality Act B.E. 2535 (A.D. 1992).
2. Loans for local administrations and
state enterprises for establishing systems for
treatment of emission, wastewater and other
wastes in accordance to Section 23 (2) of
the Enhancement and Conservation of National
Environmental Quality Act B.E. 2535 (A.D. 1992).

3. Loans for state enterprises obligated by laws
to provide for facilities to treat emission, wastewater
and other wastes in order to control, minimize and
eliminate pollutants derived from their operations in
accordance to Section 23 (3) of the Enhancement and
Conservation of National Environmental Quality Act
B.E. 2535 (A.D. 1992).
4. Loans for those with permits to operate
wastewater treatment and waste disposal in accordance
to Section 73 and Section 23 (3) of the Enhancement
and Conservation of National Environmental Quality
Act B.E. 2535 (A.D. 1992).
5. Funding for activities on promotion and
protection of environmental qualities as approved by
the National Committee on the Environmental Fund
and endorsed by the National Environmental Board
in accordance to Section 23 (4) of the Enhancement
and Conservation of National Environmental Quality
Act B.E. 2535 (A.D. 1992).
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Under such directive, the environmental fund
provided over 1.5 trillion bath for more than 1,000
projects during the last 26 years.
Supports provided by the environmental fund
are consistence to the national efforts in achieving
the 17 Sustainable Development Goals (SDGs),
particularly those related to natural resources and
the environment including Goal 6: Ensure availability
and sustainable management of water and sanitation
for all, Goal 12: Ensure sustainable consumption and
production patterns, Goal 13: Take urgent action to
combat climate change and its impacts, Goals 14:
Conserve and sustainably use the oceans, seas and
marine resources for sustainable development and
Goal 15: Protect, restore and promote sustainable use
of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests,
combat desertification, and halt and reverse land
degradation and halt biodiversity loss. Despite such
achievement, a question was raised on investment
viability of the environment fund and the answer can
be found in the following review on an evaluation
process undertaken to assess viability of projects
supported by the fund.

fund in enhancing its capacity in enabling effective and
efficient use of resources for benefits of the general
publics and the society at a whole.
Any project supported by the environmental fund
is to be evaluated within 2 year after its completion in
order to review its sustainability as well as potential in
expanding its impacts to wider scope. The evaluation
is to be conducted in 3 aspects which are efficiency,
effectiveness and impacts. On the aspect of efficiency,
cost, time and resources effectiveness are evaluated
in addition to assessment of the quality of the entire
implementation process. Effectiveness of the project
itself is measured by the success in meeting its targets
objectives while its impacts are to be assessed
Evaluation of projects supported by and
from implications of the project and its outcomes to
the Environmental Fund
the publics, the society, the environment, the economy
as well as to the politics and the national security. Both
Annual reports have been complied to assess tangible and intangible benefit from the project are
overall operation of the environmental fund and also comparatively assessed with supports provided
evaluate viability of projects supported by the fund by the environmental fund.
with the view to ensure its effectiveness as a public
financial mechanism. The evaluation and assessment
were conducted in accordance to the guidance
of the Office of the National Economic and Social
Development Council and the Budget Bureau and were
consistence with an objective of the environmental

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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Outcomes and benefits projects
supported by the Environmental Fund
Supports from the environmental fund have
benefited 7.13 millions of the population and had
economic value of 284.27 million baht. In addition to
fiscal benefits, the fund has contributed to protection
of natural resources and the environment and enabling
better well-being of communities and the society. Such
contribution could be briefly described as follow;
1. “Forest conservation”: the fund supported
projects that contributed to conservation of over 4,000
square kilometers of forestlands and reduction of forest
fire by 58.33%. These projects include the planning for
community participation in management of deciduous
forest fuel through the use of forest fire model, the research
on building learning process and enabling lesson-learnt
from forest fire management with participation of locals in
Sob Tia, Mae Soi and Ban Pae Sub-districts of Chom Thong
District, Chiang Mai Province, capacity building of networks
for conservation and rehabilitation of Upper Mae Taeng
Head-watershed in Wiang Haeng District, Chiang Mai
Province. The fund also contributed to “building Green
Areas” by supporting projects to preserve large trees and
manage vegetation of the old city in Chiang Mai Province
in accordance to the concept of participatory management
of historical ecosystems.

65

2. “Biodiversity protection”: the fund
contributed to conservation of over 524
plant species and more than 144 animal
species through various projects including
enhancement of learning for wetlands
conservation at Ban Don Bay, promotion of
community organizations and networks for
conservation and rehabilitation of Kaeng Lawa
Wetland, Khon Kaen Province, preservation
of the endemic and endangered Thai onion
plant in Ranong and Phang Nga Provinces,
Strengthening community efforts in biodiversity
conservation and restoration in Khok ChikTa Lok large forest area, Phayakkhaphum
Phisai District, Maha Sarakham Provinces and
restoration of agricultural ecosystems and
conservation of native rice varieties through
the use of environmentally sound organic
farming in Suphan Buri Province.
3. “Enabling good environments”: By
providing loans to private sector for installing
systems for treating emission and wastewater
and enabling waste disposal as well as to
local administrations to invest in and operate
collective wastewater treatment and waste
disposal facilities. The project funded by
the Environment Fund has contributed to
treatment of 2.19 billion m3 of wastewater
and reduction of particulate emission by 4.55
million tons.
4. “Building networks, participation and
awareness”: The environmental fund provided
supports to projects which focus on enabling
participation in protection of natural resources
and the environment including development
of knowledge and technique for natural
resources and environmental management of
agricultural ecosystems in Sai Buri Watershed,
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community-based waste management carried out
by Nong Daeng Sub district Municipality at Mae
Charim District, Nan Province, as well as promotion of
participatory waste collection at the original disposal
site, contributing to annual reduction of solid waste by
575,170 tons and annual saving of 760 millions baht
of transport and land-fill cost.
5. “Enhancing quality of life”: The environmental
fund supported establishment of organic farming networks
operated in accordance to the sufficiency economy
principle. These included development of organic
farming networks in Mae Haw Head-Watershed Area,
Mae Taeng District, Chiang Mai Province, building

awareness and participation in management of
soil, water and forest resources in Waeng Noi Subdistrict, Waeng Noi District, Khon Kaen Province, and
building capacity of community networks for natural
resources and environmental restoration in Nam Muap
Watershed, Nan Province.
6. “Enabling innovation”: The environmental
fund was involved in development of various models
and innovations for environmental protection and
conservation including transfer for technologies on
management of organic wastes for small communities
and on sanitary segregation of excreta for agricultural
and environmental purposes.

Investment viability of the Environmental Fund
Supports provided by the environmental fund to every project have emphasized and prioritized building
of awareness on and changing public behaviors for protection of natural resources and the environment in
sustainable manners. Although tangible benefits can not be measured for the entire spectrum of the supports,
such supports could be considered “viable” for their various contributions to the publics including by enabling
better participatory process for protection of natural resources and the environment at the projects’ sites
and enhancing quality of life and expanding networks for natural resources and environmental conservation.
Furthermore, the environment fund received the 2017 Annual Award for Outstanding Revolving Fund from The
Comptroller General’s Department, Ministry of Finance and the 2018 Public Sector Excellence Award from Office
of the Public Sector Development Commission. These awards affirmed effectiveness of the fund in managing
fiscal resources for public benefits in general and are a welcome addition to its contributions toward building
of awareness and recognition for the need to participate in mechanisms for protection of natural resources
and the environment. To this end, the fund has enabled many to protect the environment for their own sake,
to keep learning on the ways and means to do so and to adapt to ever changing environments.

ดร. สาริยา ศรีเชือ้
นักผังเมืองช�ำนาญการพิเศษ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
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การพั
ฒ
นาเมื
อ
ง
ของกรุงเทพมหานคร
เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ
ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ
การเป็นเมือง (Urbanization) และการเข้าสูส่ งั คมสูงอายุ (Aging
society) เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะ
ในประเทศก�ำลังพัฒนา การเป็นเมือง เป็นกระบวนการเปลีย่ นถ่ายจากชนบท
สูเ่ มือง และเป็นแนวโน้มส�ำคัญทีก่ ำ� ลังเกิดขึน้ ในสังคมโลก ทัว่ โลกมีประชากร
อาศัยอยู่ในเขตเมืองประมาณร้อยละ 50 และจะเพิ่มสูงเป็นร้อยละ 72
ใน พ.ศ. 2593 เนือ่ งจากการขยายตัวของเศรษฐกิจเป็นปัจจัยหลักทีด่ งึ ดูดให้
ประชากรเข้ามาอาศัยอยูใ่ นเมือง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเทศก�ำลังพัฒนา
ในทวีปเอเชียและแอฟริกา ท�ำให้เกิดความหนาแน่นของประชากร และชุมชน
ทีอ่ ยูอ่ าศัย จนกลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา และส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวติ ของประชากร ทัง้ นี้ ประเทศไทยมีประชากรอาศัยอยูใ่ นเมืองประมาณ
37.12 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 55.9 ของประชากรทั้งหมด โดย
กรุงเทพมหานครมีประชากรอาศัยอยูม่ ากทีส่ ดุ ของประเทศ เนือ่ งจากเป็น
ศู น ย์ ก ลางทางเศรษฐกิ จ ตลาดแรงงาน และการคมนาคมขนส่ ง
กรุงเทพมหานครจะก้าวเข้าสูส่ งั คมสูงอายุเต็มที่ (Super-aged society)
ใน พ.ศ. 2574 การพัฒนาเมืองและการวางผังเมืองกรุงเทพมหานคร จึงต้อง
รองรับกับสังคมสูงอายุ การพัฒนาบริการขั้นพื้นฐาน บริการสาธารณสุข
ระบบคมนาคมขนส่ง และการพัฒนาพืน้ ทีส่ เี ขียวและสวนสาธารณะ
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องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้จำ� แนกสังคมสูงอายุ
ออกเป็น 3 ระดับ และได้ให้ความหมายทีแ่ ตกต่างกัน ได้แก่ ระดับที่ 1 สังคม
สูงอายุ (Aging Society) คือ สังคมใดทีม่ ปี ระชากรอายุ 60 ปีขนึ้ ไป เป็นสัดส่วน
มากกว่าร้อยละ 10 หรือมีประชากรอายุ 65 ปีขนึ้ ไป เป็นสัดส่วนมากกว่า
ร้อยละ 7 ของประชากรทัง้ หมด ระดับที่ 2 สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged
society) คือ ประชากรอายุ 60 ปีขนึ้ ไป เพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 20 หรือ ประชากร
อายุ 65 ปี เพิม่ เป็นร้อยละ 14 ของประชากรทัง้ หมด และระดับที่ 3 สังคมสูง
อายุเต็มที่ (Super-aged society) คือ ประชากรอายุ 60 ปีขนึ้ ไป เพิม่ ขึน้ เป็น
ร้อยละ 28 หรือประชากรอายุ 65 ปีขนึ้ ไป มีมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากร
ทัง้ หมด ประเทศไทยได้กา้ วเข้าสูส่ งั คมสูงอายุตงั้ แต่ พ.ศ. 2548 และก�ำลังจะ
ก้าวเข้าสูก่ ารเป็นสังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) ใน พ.ศ. 2564
และคาดการณ์วา่ อีก 10 ปี ข้างหน้า ใน พ.ศ. 2574 ประเทศไทยจะเข้าสูส่ งั คม
สูงอายุเต็มที่ (Super-aged society) โดยใช้ระยะเวลาเข้าสูส่ งั คมสูงอายุเพียง
26 ปี ซึง่ น้อยกว่าประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วบางประเทศ ทีใ่ ช้ระยะเวลาเข้าสูส่ งั คม
สูงอายุมากกว่า 100 ปี
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แนวคิดการพัฒนาเมืองให้เหมาะสมกับสังคมสูงอายุ
แนวคิดการพัฒนาเมืองให้เหมาะสมกับผูส้ งู อายุแนวคิดหนึง่ คือ แนวคิดด้านการ
เคลือ่ นที่ (Mobility) ซึง่ เป็นแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับการเดินทาง การเข้าถึงสถานที่ โดย
แนวคิดด้านการเคลือ่ นที่ หมายถึง ความสามารถของบุคคลทีจ่ ะเคลือ่ นทีร่ ะหว่างทีห่ นึง่
ไปยังอีกทีห่ นึง่ ในพืน้ ทีช่ มุ ชนได้ในเวลาทีต่ อ้ งการ ด้วยข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับทางเลือกในการ
เดินทาง และความสามารถในการจ่ายค่าเดินทาง ผูส้ งู อายุในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่
เดินทางออกนอกบ้านเพือ่ ท�ำกิจกรรม 4 ประเภทหลัก คือ การตรวจรักษาสุขภาพตาม
สถานพยาบาล การซือ้ สินค้าตามสถานทีข่ ายสินค้า การออกก�ำลังกายตามสวนสาธารณะ
และพืน้ ทีส่ เี ขียว และการไปศาสนสถานเพือ่ ประกอบกิจกรรมทางศาสนา โดยจะเป็นการ
เดินทางระยะทางสัน้ ไม่ไกลจากทีพ่ กั อาศัย โดยเฉพาะการไปซือ้ สินค้า การออกก�ำลังกาย
ตามพืน้ ทีส่ เี ขียวและสวนสาธารณะ และการไปศาสนสถานระยะทางไม่เกิน 3 กิโลเมตร
จากทีพ่ กั อาศัย แต่การออกจากทีพ่ กั อาศัยไปตรวจรักษาสุขภาพตามสถานพยาบาลจะอยู่
ในระยะ 6.47 กิโลเมตร ส�ำหรับวิธีการที่ผู้สูงอายุใช้เดินทาง อาศัยการเดินเท้า
มากที่สุด รองลงมา คือ การใช้รถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารประจ�ำทาง รถแท็กซี่ และ
มอเตอร์ไซด์รบั จ้าง เนือ่ งจากการเดินเท้าไม่ตอ้ งพึง่ พาผูอ้ นื่ (Independent mobility)
และผูส้ งู อายุมคี วามคุน้ เคยกับพืน้ ทีใ่ กล้ทพี่ กั อาศัย ไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง และ
ยังเป็นการออกก�ำลังกายอีกด้วย ทั้งนี้ การพัฒนาเมืองส�ำหรับผู้สูงอายุใช้หลักการ
วางผังแบบเมืองกระชับ (Compact city) และให้มกี ารใช้ทดี่ นิ แบบผสมผสาน (Mixed use)
เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่หลากหลายในพื้นที่ใกล้ชิดกัน เข้าถึงได้สะดวก
ในระยะทางสัน้ ๆ โดยกิจกรรมทีค่ วรเกิดขึน้ ในพืน้ ทีใ่ กล้ชดิ กันได้ ประกอบด้วย สถานทีพ่ กั
อาศัย สถานทีใ่ ห้บริการด้านสุขภาพ สถานทีใ่ ห้บริการด้านนันทนาการ พักผ่อนหย่อนใจ
และสถานที่ ป ระกอบกิ จ กรรมด้ า นศาสนา ซึ่ ง เชื่ อ มโยงกั บ ระบบคมนาคมขนส่ ง
การออกแบบจราจรทีป่ ลอดภัย เพือ่ ส่งเสริมการเดินทางทุกรูปแบบ ส่งเสริมชุมชนแห่งการ
เดิน (Walkable community) นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบเมืองอย่างเป็นล�ำดับ ทัง้
ทางพืน้ ทีแ่ ละทางล�ำดับศักดิ์ ซึง่ มีรปู แบบการพัฒนาเมืองต่างกัน มีรายละเอียดดังนี้
เขตเมืองชัน้ ใน (Inner city zone) เป็นศูนย์รวมกิจกรรมทีห่ ลากหลายและเป็น
ทีต่ งั้ ของพืน้ ทีส่ าธารณะขนาดใหญ่ เช่น โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ศูนย์การค้าขนาดใหญ่
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ เป็นต้น รูปแบบเมืองในบริเวณนี้จึงมีความหลากหลายของ
กิจกรรมและมีความหนาแน่นแออัดของอาคารบ้านเรือน การพัฒนาเมืองในย่านเมืองชัน้ ใน
จึงปรับปรุงโครงข่ายทางเท้าเพือ่ รองรับการเดินทางในระยะทางสัน้ ๆ ออกแบบทางเท้า
และปรับปรุงสิง่ อ�ำนวยความสะดวกของพืน้ ทีส่ าธารณะ บริหารจัดการและวางแผนระบบ
คมนาคมขนส่งเพือ่ ความปลอดภัย และลดปัญหาอุบตั เิ หตุจากการจราจร
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เมืองชัน้ กลาง (Intermediate zone) หรือเขตต่อเชือ่ ม
กับเขตชัน้ นอก มีรปู แบบการพัฒนาเมืองทีเ่ ป็นการขยายตัวมา
จากเขตเมืองชัน้ ใน มีความหนาแน่นของอาคารค่อนข้างสูง ทีอ่ ยู่
อาศัยมีหลายรูปแบบ เช่น คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ อาคาร
พาณิชย์ และบ้านเดีย่ ว เป็นต้น มักเป็นเขตทีม่ กี ารพัฒนาระบบ
ขนส่งสาธารณะทัง้ ทางถนนและทางราง การพัฒนาเมืองในย่าน
เมืองชั้นกลางจึงพัฒนาโครงข่ายทางเดินเพื่อเข้าถึงจุดรอรถ
สาธารณะ วางแผนระบบคมนาคมขนส่งและจัดการการจราจร
เพือ่ ความปลอดภัย จัดให้มรี ะบบเดินทางด้วยรถสาธารณะแบบ
พิเศษส�ำหรับผูส้ งู อายุ ทีจ่ ะรับส่งไปยังสถานทีท่ ตี่ อ้ งเข้าถึงเป็น
ประจ�ำ เช่น โรงพยาบาล สวนสาธารณะ ศาสนสถาน และ
ห้างร้านต่าง ๆ เป็นต้น

เดินรถชัดเจน ส�ำหรับระบบรถแท็กซี่ (Door-to-door system)
มีทรี่ อรถแท็กซีส่ ำ� หรับผูส้ งู อายุและสะดวกในการเข้าถึง นอกจากนี้
ควรค�ำนึงถึงมาตราฐานความปลอดภัยในการเดินทางด้วย เช่น
มีฝาปิดท่อระบายน�ำ้ ริมถนนทีม่ สี ญ
ั ลักษณ์ชดั เจน ก�ำหนดเวลา
ข้ามถนนพอเพียงกับการเดินข้ามถนน และมีการใช้เทคโนโลยี
สัญญาณไฟให้รถหยุดเพือ่ ให้ทางส�ำหรับคนเดินข้ามได้ เพิม่ ระยะ
เวลาสัญญาณไฟหยุดรถเพือ่ ให้เพียงพอต่อการเดินข้ามถนนของ
ผูส้ งู อายุ ติดตัง้ สัญญาณไฟและเสียงส�ำหรับการข้ามถนน เพือ่ ให้
ผูส้ งู อายุทมี่ สี มรรถภาพของการมองเห็นและการได้ยนิ ทีเ่ สือ่ มลง
สามารถใช้งานได้ ก�ำจัดสิง่ กีดขวางทีจ่ ะเป็นอันตรายต่อผูส้ งู อายุ
บนทางเท้า และพัฒนาโครงข่ายทางเท้าเชือ่ มโยงถึงกันได้อย่าง
ทั่วถึง ระหว่างย่านที่อยู่อาศัยกับสถานที่ท�ำกิจกรรม หรือ
เขตชัน้ นอก (Outer zone) หรือชานเมือง มีการพัฒนา สถานทีใ่ ห้บริการต่างๆ ทีจ่ ำ� เป็นต่อชีวติ ประจ�ำวันของผูส้ งู อายุ
เมืองแบบกระจัดกระจาย ลักษณะอาคารมีความหนาแน่นต�่ำ
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวส�ำหรับสังคมสูงอายุ
รูปแบบการอยูอ่ าศัยแบบบ้านเดีย่ วเป็นหลัก การพัฒนาเมืองใน
การเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวและสวนสาธารณะ เป็นการพัฒนา
ย่านเมืองชัน้ นอกจึงจัดให้มศี นู ย์กลางชุมชนทีม่ กี จิ กรรมทีห่ ลาก
หลายสอดคล้องกับความต้องการของผูส้ งู อายุ และพัฒนาการ เมืองเพือ่ ตอบสนองต่อสังคมสูงอายุ เนือ่ งจากพืน้ ทีส่ เี ขียวและ
เข้าถึงศูนย์กลางดังกล่าวให้มปี ระสิทธิภาพ มีระบบถนนปลอดภัย สวนสาธารณะช่วยกรองมลพิษทางอากาศ เสริมสร้างสุขภาพกาย
รวมถึงบริการขนส่งแบบแท็กซี่ (Door-to-door system) เพือ่ และสุขภาพจิต การพัฒนาพืน้ ทีส่ เี ขียวและสวนสาธารณะให้ผสู้ งู
เป็นทางเลือกในการเดินทางของผูส้ งู อายุทอี่ าศัยอยูห่ า่ งไกลเขต อายุเข้าถึงง่ายและอ�ำนวยต่อความต้องการใช้งาน จึงเป็น
เป้าหมายหนึง่ ในการพัฒนาพืน้ ทีส่ เี ขียวและสวนสาธารณะของ
ศูนย์กลางเมือง
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้สูงอายุมีทางเลือกในการพักผ่อน
การวางผังและพัฒนาเมืองควรจะสอดรับกันกับการ
และสามารถเดิ น ทางเพื่ อ ใช้ บ ริ ก ารโดยสะดวก ทั้ ง นี้
วางแผนและปรับปรุงระบบคมนาคมขนส่ง ทั้งโครงข่ายถนน
กรุงเทพมหานครมีพนื้ ทีส่ เี ขียวในรูปแบบสวนสาธารณะเพือ่ การ
พืน้ ทีโ่ ดยรอบสถานีขนส่ง ระบบทางเท้า และการขนส่งสาธารณะ
พักผ่อนหย่อนใจ ออกก�ำลังกายและกิจกรรมนันทนาการ ทัง้ หมด
เช่น ส่วนระบบถนน (Road system) มีการออกแบบเพือ่ ลด
23,843 ไร่ มีอตั ราส่วนพืน้ ทีส่ เี ขียวต่อจ�ำนวนประชากร เท่ากับ
ปัญหาอุบตั เิ หตุจากการจราจร และให้มกี ารใช้งานเหมาะสมกับ
6.43 ตารางเมตรต่อคน และมีแนวโน้มพืน้ ทีส่ เี ขียวเพิม่ มากขึน้
ผูส้ งู อายุ ขณะทีก่ ารปรับปรุงทางเดินเท้า การเข้าถึง และระบบ
ทุกปี เนือ่ งจากนโยบายการเพิม่ จ�ำนวนของสวนสาธารณะและ
ส่งต่อ (Feeder system) ในบริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้าเป็นส่วน
สวนหย่อมให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งองค์การอนามัยโลกเสนอแนะ
ส�ำคัญของการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก
ให้เมืองควรมีพนื้ ทีส่ เี ขียว เพือ่ ส่งเสริมสุขภาพทีด่ ขี องประชาชน
ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่เดินทางด้วยการเดิน การออกแบบทางเดินเท้า
ไม่นอ้ ยกว่า 9 ตารางเมตรต่อคน ภารกิจของกรุงเทพมหานครใน
และการเข้าถึงจึงให้ความส�ำคัญเส้นทางบนพืน้ ฐานการใช้งานที่
การพัฒนาพืน้ ทีส่ เี ขียว รวมถึงการปลูกต้นไม้ใหญ่ยนื ต้นส�ำหรับ
เป็นหลัก ระบบรถประจ�ำทางควรมีการน�ำรถประจ�ำทางแบบพืน้ ต�ำ่
พักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรืน่ และการรักษาไว้ซงึ่ พืน้ ที่
(Low-floor bus) มาใช้ ควบคูก่ บั พัฒนาทางลาดขึน้ -ลง ยกระดับ
สี เขี ย วดั้ ง เดิ ม และสภาพแวดล้ อ มที่ ดี ใ ห้ ค งอยู ่ อ ย่ า งยั่ ง ยื น
พื้นที่รอรถประจ�ำทางเพื่อให้ขึ้น-ลงรถได้อย่างสะดวกและ
ครอบคลุมทุกพืน้ ที่ เป็นเรือ่ งส�ำคัญทีก่ รุงเทพมหานครด�ำเนินการ
ปลอดภัย ก�ำหนดเวลาในการจอดรอรับส่งผู้โดยสารขึน้ -ลงให้
เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครสีเขียว สะดวกสบาย
เพียงพอส�ำหรับผู้สูงอายุ ป้ายรถเมล์มีที่นั่งและมีท่ีกันแดดฝน
มีความน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
(Shelters and benches) และมีรายละเอียดเส้นทางและการ
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กรุงเทพมหานคร สนับสนุนให้มกี ารพัฒนาพืน้ ทีส่ เี ขียว
และสวนสาธารณะขนาดเล็ก (Pocket Park) ในพืน้ ทีช่ มุ ชน เพือ่
อ�ำนวยความสะดวกต่อประชาชนในชุมชนเข้าถึงสวนสาธารณะ
ได้โดยง่าย ท�ำให้ผสู้ งู อายุมพี นื้ ทีส่ เี ขียวไว้ใช้ประโยชน์ใกล้ทพี่ กั
อาศัย พัฒนาสวนสาธารณะและบึงรับน�ำ้ (Parks and Flood
Retaining Ponds) และพัฒนาพืน้ ทีส่ เี ขียวในเมือง เช่น สวน
หย่อม และสวนถนน เป็นต้น รวมทัง้ การพัฒนาพืน้ ทีโ่ ล่งประเภท
ถนนโครงข่ายสีเขียว เพือ่ เชือ่ มต่อทางเดินเท้าและทางจักรยาน
ให้สามารถใช้สัญจรร่วมกันได้ เชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ
ต่างๆ ให้สามารถอ�ำนวยความสะดวกในการใช้งาน และเชือ่ มต่อ
ไปยังสวนสาธารณะต่างๆ ได้งา่ ยขึน้ และเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวในชุมชน
ทีม่ ผี อู้ าศัยหนาแน่น การพัฒนาเมืองและการจัดการสิง่ แวดล้อม
เหล่านี้ จะช่วยส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุสามารถใช้งานพืน้ ทีส่ เี ขียวได้
สะดวกขึน้ อีกทัง้ การจัดมุมพักผ่อนตามถนนทางเชือ่ มและทาง
เดินต่างๆ การสร้างทางเดินที่ราบเรียบสะดวกสบาย การจัด
บริการสิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ในชุมชน จะกระตุน้ ให้ผสู้ งู อายุ
ออกมาพูดคุยพบปะ และออกมาท�ำกิจกรรมกลุม่ ร่วมกันมากขึน้

กรุงเทพมหานครกับการพัฒนาเมือง
ส�ำหรับสังคมสูงอายุ
การวางผังและพัฒนาเมืองส�ำหรับผูส้ งู อายุในบริบทของ
กรุงเทพมหานครนั้น จะท�ำให้ผู้สูงอายุสามารถด�ำรงชีวิตและ
ด�ำเนินกิจกรรมในชีวติ ประจ�ำวันนอกบ้านได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่
พึง่ พาผูอ้ นื่ ดังนัน้ การพัฒนาเมืองจึงต้องปรับตัวเองเพือ่ ให้เป็น
ทีพ่ งึ่ ของผูส้ งู อายุได้ ด้วยการจัดระบบการกระจายตัวของบริการ
สาธารณะต่างๆ การวางผังเมืองและการพัฒนาเมืองควบคูก่ บั
การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการคมนาคมและขนส่ง
และพืน้ ทีส่ เี ขียวและสวนสาธารณะ โดยเฉพาะการเดินเท้า เพือ่
ให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงสถานที่ได้โดยสะดวก จัดให้มีการ
วางผังเฉพาะและพัฒนาออกแบบพื้นที่ชุมชนใกล้ที่พักอาศัย
ด้วยการเตรียมความพร้อมของพืน้ ทีส่ เี ขียวและสวนสาธารณะ
ขนาดเล็ก ส�ำหรับท�ำกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวันและกิจกรรม
ในเวลาว่าง ทีส่ ามารถเข้าถึงได้ในระยะเดินเท้าอย่างสะดวกปลอดภัย
ขณะทีใ่ นพืน้ ทีห่ า่ งไกลอย่างในเขตชานเมือง การวางผังเมืองจัดให้มี
ศู น ย์ ก ลางชุ ม ชนเพื่ อ รองรั บ กิ จ กรรมหลากหลายและการ
พัฒนาการเดินทางระบบรับ-ส่งถึงที่เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถ
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เข้าถึงกิจกรรมนอกบ้านทีม่ เี ฉพาะเจาะจง ส�ำหรับในเขตชัน้ ในที่
มีการพัฒนาเมืองและการกระจายตัวของพืน้ ทีส่ เี ขียวและพืน้ ที่
สาธารณะครอบคลุมแล้ว ส่งเสริมการเข้าถึงด้วยทางเท้าทีส่ ะดวก
ปลอดภัย โดยสรุปแล้วควรมีการวางผังชุมชนหรือย่านพักอาศัย
ให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการเดินทางของผูส้ งู อายุ ทัง้ ระบบ
บริการสาธารณะ การกระจายตัวของกิจกรรม และพืน้ ทีส่ เี ขียว
และพืน้ ทีส่ าธารณะ ทีม่ กี ารจัดล�ำดับศักดิ์ และการพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งทีส่ อดคล้องกันในแต่ละรูปแบบการพัฒนาเมือง
ของพืน้ ที่
การพั ฒ นาเมื อ งด้ ว ยการวางผั ง เมื อ งสอดคล้ อ งกั บ
แผนการปฏิรปู ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ในประเด็นปฏิรปู ผังเมือง เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาแบบศูนย์กลาง
ย่อย (Sub-center) ในบริเวณทีม่ รี ะบบขนส่งเชือ่ มโยง เนือ่ งจาก
ผังเมืองเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และวิถชี วี ติ ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิน่ และ
ชุ ม ชน อี ก ทั้ ง มี ก ารบู ร ณาการแผนการด� ำ เนิ น งานตาม
ผังเมืองระบบนิเวศโดยการมีสว่ นร่วมของภาคส่วนต่างๆ และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goal: SDGs) เป้าหมายที่ 11 เมืองและถิน่ ฐาน
มนุษย์อย่างยัง่ ยืน โดยท�ำให้เมืองและการตัง้ ถิน่ ฐานของมนุษย์
มีความปลอดภัย ทัว่ ถึง พร้อมรับการเปลีย่ นแปลงและพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน ดังนัน้ การออกแบบพืน้ ทีภ่ ายในชุมชนทีอ่ ยูอ่ าศัย
โดยอาศัยการวางผังเมืองจึงเป็นจุดทีม่ คี วามส�ำคัญต่อกิจกรรม
ต่างๆ ของผูส้ งู อายุ ทิศทางการพัฒนาชุมชนเมืองจึงควรส่งเสริม
การออกแบบสภาพแวดล้อมชุมชนบริเวณทีพ่ กั อาศัยให้เอือ้ ต่อ
การท�ำกิจกรรม เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุสามารถเข้าถึงกิจกรรมได้อย่าง
สะดวก และอยูร่ ว่ มกับคนทุกวัยของสังคมได้อย่างมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
ซึง่ สอดคล้องกับการใช้งานของทุกคนตามหลักการออกแบบสากล
(Universal design) ทัง้ ในอาคาร นอกอาคาร ในพืน้ ทีส่ าธารณะ
พืน้ ทีส่ เี ขียว และระบบคมนาคมขนส่ง เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุสามารถ
ด�ำรงชีวติ ได้อย่างมีความสุข และรวมถึงประชาชนทุกเพศทุกวัย
สามารถอยูอ่ าศัยและใช้พนื้ ทีใ่ นชีวติ ประจ�ำวันได้อย่างปกติสขุ
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Thailand enter to an aging society
Urbanization and aging society have become a global
phenomenon, in particular in developing countries.
Urbanization is a movement of people from rural areas to
urban areas, which is global trend. Globally, urban population
accounted for 50% of total and the number will be
increased to 72% in 2050. The major factor of urbanization
is economic growth especially in Asia and Africa. The dense
population cause impact on future development and
quality of life. In Thailand about 37.12 million people or
around 56 percent live in urban area. Bangkok is the highest
populated due to its economic, labor and transport center.
It predicts that Bangkok will enter to super age society in
2031. Therefore, Bangkok is needed to prepare for aging
society in several issues for instance; infrastructure, health
care, transportation and recreation areas.
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The United Nations classify the aging society
into 3 levels namely, Level 1-aging society refers to
more than 10% of people aged over 60 or more than
7% of people aged over 65, Level 2 –aged society
refers to people aged over 60 accounting for 20% or
people aged over 65 are 14% of total population
and Level 3- super aged society refers to people age
over 60 increase to 28% or people aged over 65
accounting for 20% of total population. Thailand had
reached the status of aged society since 2005. It will
likely to become aged society by 2021 and in the
next 10 years in 2031 Thailand will become
super-aged society. While the country takes only 26
years to become aged society, some developed
countries take around 100 years.
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Concept of urban development for
Aging society
One of the urban development approach for
aging society is mobility concept, which involves travel
and access to desired places. Mobility is defined as the
ability of any person to move between points in a
community at desired times with information about
travel options and the ability to pay for transportation.
Most elderly people in Bangkok normally out of home
for 4 main activities namely for health care, shopping,
recreation and exercise, and religious activities. These
activities are normally short distance from residential
area. The distance for shopping, recreation and exercise
and religious activities is around 3 km. from home
however, the average distance to access health care
or general hospital is 6.47 km. The highest mobility of
the elder is walk follow by car, bus, taxi and public
motorcycle. The healthy elders tended to go out from
home by walking because it’s reflect their independent.
In addition, elders walk because they are familiar with
their residential area and surrounding environment, no
cost for travel and good for exercise. Therefore, the
urban development for elderly people have to promote
compact city approach and promote mixture of
spaces for housing, health care, recreation area and
religious place with connect to transportation network
that provide a sense of safety. This intend to promote
walkable community. The urban development can be
categorized in 3 types as follows:
Inner city zone refers to central of several
activities and location of large public space such as
hospital, department store and public park etc. This
zone comprise with several activities and high density
of building. Therefore, development in this area requires
to improve walkable network, sidewalk for short
distance and improve public facilities to reduce risk of
accidents.
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Intermediate zone refers to buffer zone link to
outer zone. This zone expand from inner city. It
comprises with high density of building such as
condominium, apartment, commercial building and
single house. The intermediate zone has well
developed public transit. Therefore, the development
in this area have to concern about safety public transport
network for elderly people to serve normal activities
and leisure such as go to health care center, public
park, religious place and shopping center.
Outer zone or suburb refers to the area with low
density of building, housing type is single. The development
of this zone requires safe road system and door to
door system that fit with elderly. This could provide
alternatives for elder who lives far from city center.
Pattern of urban development should promote
transportation systems and area around transportation
center. The road system have to be designed to reduce
traffic accident and suit for elderly people. The majority
of elderly people tend to walk, therefore the sidewalk
and its accessibility to bus system have to be promoted.
For bus, it should be low floor bus with create slope
path. In addition, it should be concerned about
adequate transportation service, adequate shelters
and benches at the bus stop and information of bus
route. The elderly tended to use door-to –door modes
like cars and taxis, therefore door-to-door modes of
transportation for convenient access and safe are
required. The development of transportation system
encourage a sense of safety for instance traffic light
and sound. It is also needed to develop network
system between residential areas and leisure activities
areas that essential for elderly people.

Increase green space for elderly people
Increase green space and park is important way
to support aging society. Green space provide a wide
range of benefits include absorb air pollution, enhance
physical health and mental health of elderly people.
Increase public green space for providing alternative
recreation activities and promote accessible for elderly
people is one target of Bangkok Metropolitan. In
Bangkok, the public green space, for recreation and
entertainment purpose, covers the area around 23,843
rai, with the ratio of 6.43 square meters per person.
The Bangkok Metropolitan Administrative plan to
increase green space every year. The World Health
Organization (WHO) suggests that the ratio of urban
green space per person should not less than 9 square
meter per person in order to sustain human health.
The Bangkok Metropolitan Administrative will conduct
several activities for instance, planting large tree,
preserve existing green space to make Bangkok
Metropolis’s livable city.
Bangkok Metropolitan Administrative is targeted
to promote green space and pocket park in
community, which will be convenient for elderly
people to access the park nearby. In addition, the park
and flood retaining pond as well as mall park will be
promoted. The creation of connectivity between
sidewalk and bike lane that link to public transportation
as well as the rest areas between walkway and smooth
sidewalk in community could encourage elderly
participation and outdoor activity.
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Development of Bangkok for aging society
Urban development and planning in Bangkok should support elderly independent. The scatter of public
service and improve transportation infrastructure as well as green space and park in Bangkok must be
appropriate, especially side walk should provide elderly accessibility. Such development encourages elderly
people daily activities and leisure activity in safe walking distance. In suburb area, the planning should establish
community center for convening various activities and develop door-to-door modes of transportation for
convenient access to specific outdoor activity. For inner city zone, the safety sidewalk should be promoted as
the area was developed with distribution of green and public space. In conclusion, urban plan and management
should suit for elderly activity and elderly mobility for instance, public transport system, green space and
public area.
Urban development should consistent with National Reform on natural resource and environment in
particular city plan should be enhance sub-center development. City plan is a mechanism to drive economic,
social, culture and identity of local community. The integration of urban planning by stakeholder involvement
is correlated to SDG Goal 11- sustainable cities and communities; make cities and human settlements inclusive,
safe, resilient and sustainable. The urban planning is important for elderly people enable access to essential
activity. Such planning encourage social network that provide a sense of familiarity and improve quality of life.
This could be part of integrated universal design principle for urban infrastructure and facilities including green
space and transportation system. So the elderly people and general people able to live and live happily.
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เรื่อง ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม คืออะไร
“การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม” หมายความว่า กระบวนการศึกษาและประเมินผลทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการ
ด�ำเนินโครงการหรือกิจการหรือการด�ำเนินการใดของรัฐหรือทีร่ ฐั จะอนุญาตให้มกี ารด�ำเนินการทีอ่ าจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิง่ แวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวติ หรือส่วนได้เสียอืน่ ใดของประชาชน หรือชุมชน
ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อก�ำหนดมาตรการป้องกันแก้ไข
ผลกระทบดังกล่าว ผลการศึกษาเรียกว่า รายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม ซึง่ ระบบการประเมินผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม เป็นเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยคาดการณ์ประเด็นปัญหาส�ำคัญด้านสิง่ แวดล้อม ทีอ่ าจเกิดขึน้ ตามหลักวิชาการ เครือ่ งมือ
ช่วยก�ำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
อย่างเหมาะสมก่อนด�ำเนินการ นอกจากนี้ สามารถใช้เป็นข้อมูลแก่สาธารณชน และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้ความรู้
ความเข้าใจ และลดความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากร

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
มีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง
การก�ำหนดโครงการหรือกิจการหรือการด�ำเนินการใดทีจ่ ะต้องจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรือ่ ง ก�ำหนดโครงการ กิจการ หรือการด�ำเนินการ ซึง่ ต้อง
จัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการจัดท�ำรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรือ่ ง ก�ำหนดโครงการกิจการ หรือ
การด�ำเนินการทีอ่ าจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิง่ แวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวติ ของ
ประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึง่ ต้องจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธกี าร และ
เงือ่ นไขในการจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม แบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่
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1. รายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบือ้ งต้น (Initial Environmental Examination: IEE) โครงการ กิจการ
หรือการด�ำเนินการ เข้าข่ายต้องจัดท�ำรายงาน IEE จ�ำนวน 2 ประเภท ได้แก่ การท�ำเหมืองแร่นอกเหนือจากประเภท
ทีก่ ำ� หนดให้ตอ้ งจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม และสนามบินน�ำ้
2. รายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) โครงการ กิจการ
หรือการด�ำเนินการ เข้าข่ายต้องจัดท�ำรายงาน EIA จ�ำนวน 35 ประเภท เช่น การท�ำเหมืองแร่ อุตสาหกรรมปิโตรเลียม
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมเยือ่ กระดาษ นิคมอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าพลังความร้อนทุกประเภท ยกเว้น โรงไฟฟ้า
พลังความร้อนทีใ่ ช้ขยะมูลฝอยเป็นเชือ้ เพลิง ท่าเทียบเรือ การถมทีด่ นิ ในทะเล โรงแรม การผันน�ำ้ ข้ามลุม่ น�ำ้ และ
ประตูระบายน�ำ้ ในแม่นำ�้ สายหลัก เป็นต้น
3. รายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมส�ำหรับโครงการ กิจการหรือการด�ำเนินการทีอ่ าจมีผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง
(Environmental and Health Impact Assessment: EHIA) โครงการ กิจการ หรือการด�ำเนินการเข้าข่ายต้อง
จัดท�ำรายงาน EHIA จ�ำนวน 12 ประเภท เช่น อุตสาหกรรมถลุงแร่ หรือหลอมโลหะ การผลิต มีไว้ครอบครองหรือใช้
ซึง่ พลังงานปรมาณูจากเครือ่ งปฏิกรณ์ปรมาณู ท่าเทียบเรือ เขือ่ นกักเก็บน�ำ้ หรืออ่างเก็บน�ำ้ โครงการระบบขนส่งทาง
อากาศ และอุตสาหกรรมผลิตถ่านโค้ก เป็นต้น

กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย เป็นอย่างไร

กระบวนการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม แบ่งออกเป็น 3 ขัน้ ตอนหลัก ได้แก่
1. ขัน้ ตอนการศึกษาและจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม เจ้าของโครงการและผูจ้ ดั ท�ำรายงาน
การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม จัดเตรียมข้อมูลเพือ่ ใช้ในการศึกษาและจัดท�ำรายงานฯ ครอบคลุมองค์ประกอบ
ทางสิง่ แวดล้อมและคุณค่าต่างๆ ใน 4 ด้าน คือ ทรัพยากรสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิง่ แวดล้อมทางชีวภาพ
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวติ รวมทัง้ ก�ำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม
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2. ขัน้ ตอนการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม เจ้าของโครงการส่งรายงานฯ ให้สำ� นักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สผ.) พิจารณาตามขัน้ ตอน หลังจากนัน้ สผ. หรือหน่วยงาน
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทน สผ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการผูช้ ำ� นาญการ พิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม (คชก.) ตรวจสอบและพิจารณารายงานฯ และเสนอความเห็นเบือ้ งต้นต่อ คชก.
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั รายงานฯ เพือ่ ให้ คชก. พิจารณาให้ความเห็นต่อรายงานฯ ภายใน 45 วัน นับแต่วนั ที่
ได้รบั รายงานฯ จาก สผ. หรือหน่วยงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย รวมทัง้ มีอำ� นาจสัง่ ให้เจ้าของโครงการ/ผูจ้ ดั ท�ำรายงานฯ
แก้ไขเพิม่ เติม หรือจัดท�ำรายงานฯ ใหม่ ตามแนวทางหรือหัวข้อทีก่ ำ� หนดไว้ภายใน 180 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั การแจ้งผล
การพิจารณาของ คชก. ในกรณีโครงการหรือกิจการหรือการด�ำเนินการของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ
ด�ำเนินการร่วมกับเอกชน ทีต่ อ้ งขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี จะต้องเสนอรายงานฯ ต่อคณะกรรมการสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติ (กก.วล.) และให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
3. ขัน้ ตอนการด�ำเนินงานและการติดตามตรวจสอบ เจ้าของโครงการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีก่ ำ� หนดไว้ในรายงานฯ รวมทัง้ จัดท�ำและ
ส่งรายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ให้แก่หน่วยงาน
อนุมตั /ิ อนุญาต เพือ่ รวบรวมส่งให้สำ� นักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ในเขตท้องทีน่ นั้ หรือ
สผ. ส�ำหรับโครงการทีต่ ง้ั อยูใ่ นกรุงเทพมหานครภายใน 60 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการฯ
และ สผ. รวบรวมรายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการฯ จาก ทสจ. และหน่วยงานอนุมตั /ิ อนุญาต เพือ่ จัดท�ำรายงาน
พร้อมข้อเสนอแนะและความเห็นเสนอต่อ กก.วล. อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
คือใคร หรือกลุ่มใดบ้าง

ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม สามารถแบ่งตามขัน้ ตอนการจัดท�ำรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมออกเป็น 7 กลุม่ ดังนี้
1. ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ ได้แก่ “กลุม่ ผูเ้ สียประโยชน์” เป็นกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากโครงการในด้านลบ ทัง้ ทางตรง
และทางอ้อม และ “กลุม่ ผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์” เป็นกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากโครงการในด้านบวก ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อม
2. ผูท้ รี่ บั ผิดชอบจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม ได้แก่ “เจ้าของโครงการ” ในทีน่ อี้ าจหมายถึง
หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนทีเ่ ป็นผูด้ ำ� เนินโครงการ ซึง่ รวมถึงกรณีการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน และ “ผูจ้ ดั ท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีไ่ ด้รบั อนุญาตตามกฎหมาย”
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3. ผู้ที่ท�ำหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ “ส�ำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สผ.)” ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการผูช้ ำ� นาญการพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม (คชก.) หรือหน่วยงานของรัฐตามทีค่ ณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.)
มอบหมายให้ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทน “คชก.” และ/หรือ “กก.วล.” “ผูท้ มี่ หี น้าทีต่ ดั สินใจอนุมตั /ิ อนุญาตโครงการ” เช่น
คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี ำ� นาจอนุญาตตามกฎหมาย เป็นต้น
4. หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ ทัง้ ส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าคและท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
5. องค์กรเอกชนด้านการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระ
ทีอ่ ยูใ่ นเขตพืน้ ที่ บริเวณใกล้เคียง หรือเข้าไปใช้ประโยชน์ในพืน้ ที่
6. สือ่ มวลชน ทัง้ ในระดับท้องถิน่ และส่วนกลาง ซึง่ มีบทบาทในการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสาร
7. ประชาชนทัว่ ไปทีส่ นใจและมีความต้องการเข้ามามีสว่ นร่วม
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สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
รายสาขา พ.ศ. 2562
ทรัพยากรดิน และการใชที่ดิน
พื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรียเพิ่มขึ้น

ทรัพยากรแร
การผลิตและการใชแรลดลง

พลังงาน
การใชพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
ประสิทธิภาพการใชพลังงานดีขึ้น
การนําเขาพลังงาน
และการใชพลังงานเพิ่มขึ้น

ทรัพยากรนํ้า
ปริมาณนํ้าในอางเก็บนํ้า
ขนาดใหญและขนาดกลางลดลง

ทรัพยากรปาไมและสัตวปา
พื้นที่ปาไมเพิ่มขึ้น
จํานวนจุดความรอนสะสมลดลง

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรประมงทะเลเพิ่มขึ้น
พื้นที่ปาชายเลนเพิ่มขึ้น
แนวปะการังมีความสมบูรณเพิ่มขึ้น
ขยะพลาสติกในขยะทะเล

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
NATURE AND ENVIRONMENT
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ความหลากหลายทางชีวภาพ
พื้นที่ชุมนํ้าเพิ่มขึ้น

สิ่งแวดลอมชุมชน
พื้นที่สีเขียวตอคน
ในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น
จํานวนชุมชนแออัดในกรุงเทพมหา
นครลดลง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ปริมาณกาซเรือนกระจก
ในภาคพลังงานลดลง

สถานการณมลพิษ
คุณภาพอากาศเกินมาตรฐานในพื้นที่
เมืองใหญที่มีการจราจรหนาแนนและเขตอุตสาหกรรม
ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น
ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนเพิ่มขึ้น

สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
สถานภาพแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ (นํ้าตก
ภูเขา ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา และถํ้า)
สวนใหญอยูในระดับดี

สัญลักษณสถานการณ
ดีขึ้น
นาเปนหวง
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