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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดเผยแพร “รายงานทีดีอารไอ” (มีช่ือเดิมวา “สมุดปกขาว 
ทีดีอารไอ”) มาตั้งแตเดือนสิงหาคม 2536  โดยคัดสรรกลั่นกรองงานวิจัยตางๆ มานําเสนออยางเรียบงายเพ่ือ 
จุดประกายใหเกดิการวิพากษวิจารณ 

 “รายงานทีดีอารไอ” มีโอกาสรับใชสังคมไทยเปนระยะๆ แบบรายสะดวก อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกจิ การเมอืง และสังคมในปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็วและซบัซอนข้ึน  “รายงานทีดีอารไอ” จึงจะมาพบกับผูอาน
เปนรายเดือนดวยรูปเลมกะทัดรัดซึ่งหอหุมเนือ้หาที่แนนกระชับ และยังคงนําเสนอเรื่องราวตางๆ อยางเรียบงายแบบ
เปนมิตรตอความสนใจใครรูของผูอานทั่วไป  

นอกจากนี้ จะมกีารนํางานวิจัยจาํนวนหนึ่งซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวเนื่องกันมาจัดทําเปน “รายงานทีดีอารไอ ฉบับ
พิเศษ” เปนครั้งคราวดวย   



  

โครงการจัดลําดับความสําคัญ 
ของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม* 

 

บทนํา 

สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนพื้นฐานสําคัญของการพัฒนา  แตการ
เปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่ผานมาของประเทศไทยทําใหทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมเสื่อมโทรมลงเปนอยางมาก ทั้งพ้ืนที่ปาและสัตวปาลดลง สภาพปาชายเลน
เสื่อมโทรม ความผันผวนของทรัพยากรน้ํา ปญหาขยะและของเสียอันตรายตางๆ ฯลฯ 
ปญหาความเสื่อมโทรมนี้ทําใหสังคมไทยเรงระดมทรัพยากรเพื่อนาํไปใชบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดีข้ึน  รวมถึงการใหความสําคัญในการจัดทําแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

การจัดทําแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนับเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง 
เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตางๆ มีความเกี่ยวโยงกันเปนระบบนิเวศ 
ทําใหการแกปญหาสิ่งแวดลอมตองมีการวางแผนที่ดีทั้งในระดับประเทศและในระดับ
ทองถิ่น และยังตองเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ตลอดจน

                                                   
*  สรุปจากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณเร่ืองเดียวกันของ ดร. อดิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ปรึกษา

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (หัวหนาโครงการ), ดร.อัจฉรี ชไตนมึลเลอร 
ผูเชี่ยวชาญอาวุโส, ทิพวัลย แกวมีศรี นักวิจัยอาวุโส, เรวดี จรุงรัตนาพงศ, ปริญญารัตน 
เลี้ยงเจริญ, พิศสม มีถม, วินัย แสงสืบ และ ธัญวรรณ เหมพนม นักวิจัย ฝายการวิจัย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ทั้งน้ีมี 
ดร.วราภรณ ปญญาวดี เปนที่ปรึกษาโครงการ 

  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยจัดทําโครงการนี้เสร็จส้ินในเดือนเมษายน 2549 
โดยไดรับการสนับสนุนจากโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตทีด่ี ดําเนินการโดย
มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ (มสช.) สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

  ผูสนใจรายละเอียดของโครงการนี้สามารถศึกษาไดจากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณที่
หองสมุดสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และหองสมุดของสถาบันการศึกษาตางๆ 
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นโยบาย แผนยุทธศาสตร และแนวทางการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวย  

อยางไรก็ตาม ที่ผานมาการจัดทําแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขาด
ขอมูลเกี่ยวกับการลําดับความสําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทําให
การแกปญหาโดยภาพรวมตกอยูในภาวะ “เกาไมถูกที่คัน” การจัดลําดับความสําคัญของ
ปญหานอกจากจะเปนการชวยใหการแกปญหา “เขาเปา” มากขึ้นแลว  ยังเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการสรางกระแสใหสังคมตระหนักถึงความสําคัญของปญหาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอีกดวย 

โครงการจัดลําดับความสําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนี้
ใชเวลาดําเนินการ 12 เดือน (16 มีนาคม 2548 - 15 มีนาคม 2549) ประกอบดวย
การศึกษา 3 สวน ไดแก  

1.  การศึกษาดัชนีสวัสดิการทางเศรษฐกิจอยางยั่งยนื (Index of Sustainable 
Economic Welfare: ISEW)  

2.  การจัดลําดับความสําคัญดวยมูลคาความเสียหายดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม   

3.  การจัดลําดับความสําคัญดวยการสํารวจทัศนคติของสังคม  

แนวคิดของการศึกษา 

การจัดลําดับความสําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใน
โครงการนี้ดําเนินการโดยวัดมูลคาความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ออกมาเปนตัวเงิน (ดูกรอบ 1) เพ่ือใหสาธารณชนสามารถเปรียบเทียบระดับความรุนแรง
ของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยกันเองได 

เมื่อมีการศึกษาปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในรูปมูลคาแลว ก็จะ
สามารถสรางความเชื่อมโยงกับลําดับความสําคัญของปญหาดานอื่นๆ ซึ่งมักใชหนวย
วัดที่เปนตัวเงินเหมือนกันไดอยางสะดวก เชน มูลคาการผลิตในภาคเศรษฐกจิตางๆ 
มูลคาการสงออกรายสาขา รายไดภาษีตางๆ มูลคาการลงทุน เปนตน  

การคํานวณมูลคาเพ่ือจัดลําดับความสําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในโครงการนี้เปนการศึกษาโดยใชหลักการเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนเปน
ตัวกําหนดที่มาของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เมื่อพบวาการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประเภทใดที่มีอัตราการใชประโยชนหรือมีการสราง
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มลพิษในระดับที่เกินขีดความสามารถในการรองรับของสังคมไทย และไดสรางปญหาใหกับ
สังคมสวนรวม จึงจะนําไปคํานวณมูลคาเปนตัวเงินเพ่ือสะทอนใหเห็นความเสื่อมโทรมและ
ความเสียหายนั้นๆ ดวยเหตุนี้ มูลคาที่คํานวณไดจากการศึกษานี้จึงไมใชมูลคาทุกอยาง
ที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แตเปนมูลคาที่สะทอน
การใชประโยชนจากทรัพยากรหรือการปลอยมลพิษที่เกินขอบเขตของการพัฒนาที่ยั่งยนื  

การศึกษาใชขอสมมติวา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในอัตราที่
เหมาะสมยอมมีตนทุนคาเสียโอกาสของการใชทรัพยากรทั้งสิ้น หรือสังคมที่ยั่งยนืยอมมี
คาใชจายในการกําจัดมลพิษตามรูปแบบของการจัดการที่ดี ในกรณีดังกลาวการศึกษานี้
จะไมนําตนทุนที่เกิดข้ึนมารวมดวย เพราะตนทุนในลักษณะดังกลาวมิไดสะทอนปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตัวอยางเชน หากพบวาการสรางเข่ือนเก็บน้ําแหงหนึ่ง
ทําใหตองมีการนําพ้ืนที่ปา 1,000 ไรมาใชเปนอางเก็บน้ํา โดยพ้ืนที่ประมาณ 700 ไรเปน
เขตปาเศรษฐกิจทั่วไป ซึ่งสามารถนํามาใชประโยชนและยังทําใหสังคมพัฒนาไปบน
พ้ืนฐานของสังคมที่ยั่งยืนได ในขณะที่พ้ืนที่อีก 300 ไรที่เหลือเปนพ้ืนที่ปาอนุรักษ การ
นําพ้ืนที่ปาอนุรักษนี้มาใชทําใหประเทศสูญเสียความสมดุลทางนิเวศ การคํานวณมูลคา
การสูญเสียทรัพยากรปาไมในที่นี้จึงจะคํานวณเฉพาะสวนที่สะทอนความเส่ือมโทรมที่

กรอบ 1: มูลคาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมคืออะไร 

โดยทั่วไปมูลคาทางเศรษฐกิจของสินคาและบริการตางๆ จะเกิดข้ึนจากการ
ที่มนุษยใหความสําคัญกับสรรพสิ่งในระดับที่แตกตางกัน เชน หากประชาชนให
ความสําคัญกับที่ดินบริเวณใกลแมน้ํามากกวาที่ดินใกลภูเขา ก็จะเกิดการเสนอซื้อ
เสนอขายที่ดินสองประเภทนี้ในระดับที่แตกตางกัน จนทําใหที่ดินใกลแมน้ํามีราคา
สูงกวาที่ดินใกลภูเขา และในที่สุดที่ดินบริเวณใกลแมน้ําก็จะมีมูลคาสูงตามมา  

การคํานวณมูลคาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมก็ใชหลักการเดียวกัน 
กลาวคือ มูลคาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประเภทตางๆ เกิดจากการ
เปรียบเทียบความสําคัญที่มนุษยใหกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้นๆ กับ
ความสําคัญที่มนุษยใหกับสินคาและบริการทางเศรษฐกิจอื่นๆ เชน หากประชาชน
เลือกที่จะเขาทํางานในพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูงเพื่อแลกกับรายไดเดือนละ 
10,000 บาท ยอมหมายความวา ความเสียหายจากปญหามลพิษทางอากาศจะตอง
มีมูลคาไมสูงกวา 10,000 บาทตอเดือนสําหรับคนๆ นั้น เปนตน  
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เกิดข้ึนจริงคือ 300 ไรเทานั้น จะเห็นไดวาการใชประโยชนจากพื้นที่ปาเศรษฐกิจ 700 ไร
อาจมีตนทุนคาเสียโอกาสของพื้นที่ปาจริง  แตการใชพ้ืนที่ปาไมเศรษฐกิจในลักษณะ
ดังกลาวเปนการสรางมูลคาใหกับสังคมโดยรวม และกอใหเกิดสวัสดิการตอสังคมในรูป 
การมีน้ํากินน้ําใชในระดับที่มากกวาตนทุนที่เกิดข้ึน ดังนั้นจึงไมไดสรางความเส่ือมโทรม
ตอทรัพยากรหรือสรางความสูญเสียใดๆ ตอสังคมโดยรวม 

นอกจากการจัดลําดับความสําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ดวยมูลคาที่เปนตัวเงินแลว การศึกษานี้ยังทําการสํารวจทัศนคติของประชาชนและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือนาํขอมูลการจัดลําดับปญหาของประชาชนมาเปรียบเทยีบ
กับผลการจัดลําดับดวยมูลคาวามีความสอดคลองกนัมากนอยเพียงใดอีกดวย 

การศึกษาดัชนีสวัสดิการทางเศรษฐกิจอยางยั่งยนื (ISEW) 

“ดัชนีสวัสดิการทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน” หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา “ดัชนีวัด
การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน” (ISEW) เปนดัชนีที่พัฒนาขึ้นเพ่ือวัดสวัสดิการของ
สังคมโดยมิไดคํานึงถึงเพียงมูลคาการบริโภคของประชาชนในประเทศเทานั้น แตยัง
ตระหนักถึงตนทุนจากการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางไมยั่งยืน ตนทุนผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมจากการประกอบกจิกรรมทางเศรษฐกิจ ตลอดจนตนทุนทางสังคมอื่นๆ เชน 
ตนทุนความเสยีหายจากอุบัติเหตุการจราจร เปนตน  

ผลการคํานวณดัชนี ISEW ของประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2520–2546 เปรียบเทยีบ
กับมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตอหัว (per capita GDP) ปรากฏวา ใน
ระยะแรก (ชวงกอนป พ.ศ. 2540) ทิศทางของดัชนี per capita ISEW และ per capita 
GDP เปนไปในทศิทางเดียวกัน กลาวคือ มีอัตราการเติบโตเปนบวกตั้งแตป พ.ศ. 2520 
จนในระยะหลังป พ.ศ. 2540 อัตราการเปลี่ยนแปลงของ per capita GDP และ per 
capita ISEW ลดลงจนทําใหอัตราการเติบโตติดลบ โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงของ per 
capita ISEW มีอตัราการลดลงมากกวา คอื รอยละ -6.70 ในขณะที่อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของ per capita GDP ลดลงรอยละ -0.89  

เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตของ per capita ISEW และ per capita GDP 
พบวา per capita GDP มีการเตบิโตเพ่ิมข้ึนมากกวา per capita ISEW มาตลอดชวง 
พ.ศ. 2520-2546 โดยมูลคาของ per capita GDP มีคาสูงกวา per capita ISEW เฉล่ีย
เทากับ 16,732 บาทตอคนตอป (ราคานี้เปนราคาที่คํานวณ ณ ป พ.ศ. 2547 เนื่องจาก
คาของเงินในชวงป พ.ศ. 2520-2546 แตกตางจากคาของเงินในปที่ทําการศึกษาคอืป 
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2547 ดวยปจจัยดานเงินเฟอ) ทั้งนี้ per capita GDP มีคามากกวา per capita ISEW 
ถึงรอยละ 66.66 ในชวงป พ.ศ. 2545–2546  

นอกจากนี้ ในชวงหลังป พ.ศ. 2540 ซึ่งเปนชวงหลังเกิดวิกฤตการเงิน แนวโนม
ของดัชนี per capita GDP และ per capita ISEW มีทิศทางสวนทางกัน กลาวคือ 
ในขณะที่แนวโนมของดัชนี per capita GDP ยังเพ่ิมข้ึน แตดัชนี per capita ISEW 
กลับมีแนวโนมลดลง   เนื่องจากในชวงหลังป พ.ศ. 2540 การลงทุนของชาวตางประเทศ
ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น  ถาพิจารณาตามแนวคิดของการคํานวณ GDP ยอมสงผลดี
ตออัตราการเติบโตของ GDP แตถาพิจารณาตามแนวคิดของดัชนี ISEW การลงทุน
ของชาวตางประเทศในไทยที่เพิ่มขึ้นยอมหมายถึงผลกระทบตอความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยมีมากขึ้น ซึ่งทําใหมูลคาของดัชนี ISEW มีคา
ลดลง ดังนั้นถาใช GDP เปนดัชนีวัดสวัสดิการที่แทจริงของสังคมก็อาจเปนการสง
สัญญาณที่ผิดพลาดได 

ในสวนของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พบวา  
1.  การสูญเสียพ้ืนทีป่าไมไดสรางปญหาใหกับสังคมไทยมาโดยตลอด  
2.  ปญหาการจัดการทรัพยากรน้ําอยางไมมีประสิทธิภาพเปนอีกปญหาหนึ่งที่

สงผลใหปญหาน้ําทวมและน้ําแลงเกิดข้ึนบอยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น  
3.  ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมงทะเลที่เกิดจากการจับอยางเกินระดับ

การผลิตที่ใหผลทางเศรษฐกิจสูงสุดเปนอีกปญหาหนึ่งที่ควรจะมีการจัดการที่เหมาะสม  
4.  ปญหามลพิษตางๆ ไมวาจะเปนปญหามลพิษทางอากาศ มลพิษจากขยะ

และของเสียอนัตราย และมลพิษทางน้ํามีแนวโนมเสื่อมโทรมลงเชนกัน 

การจัดลําดับความสําคัญดวยมูลคาความเสียหาย 
ดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  

จากการประเมินมูลคาความเสียหายที่เกิดจากการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมเกินระดับของการพัฒนาที่ยั่งยืน พบวา เมื่อพิจารณาในระดับประเทศ
แลว ในชวงป พ.ศ. 2542-2546 ปญหาที่รุนแรงในลําดับตนๆ เปนปญหาทรัพยากร 
ธรรมชาติ ในขณะที่ปญหาสิ่งแวดลอมมีความสําคัญรองลงมา  

มูลคาความเสียหายดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตามลําดับความสําคัญ
และนําเสนอดวยมูลคาเฉลี่ย 5 ป (พ.ศ. 2542-2546) ซึ่งคํานวณราคา ณ ป พ.ศ. 2547 
มีดังนี้ 1) ทรัพยากรปาไม มูลคาการสูญเสียพ้ืนที่ปาไมมีคาเฉลี่ย 80,813 ลานบาทตอป  
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2) ทรัพยากรดินและการใชที่ดิน มูลคาการสูญเสียความอุดมสมบูรณของดินมีคาเฉลี่ย 
7,477 ลานบาทตอป  3) ทรัพยากรน้ํา มูลคาความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแลงมี
คาเฉลี่ย 7,032 ลานบาทตอป  4) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง มูลคาการสูญเสียจาก
การทําประมงเกินขนาดมีคาเฉลี่ย 6,321 ลานบาทตอป   และ 5) มลพิษทางอากาศ 
มูลคาความเสียหายดานสุขภาพจากมลพิษทางอากาศมีคาเฉลี่ย 5,866 ลานบาทตอป 

การศึกษามูลคาความเสียหายดานสิ่งแวดลอมมีประโยชนหลายดาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสามารถใชสะทอนระดับความรุนแรงของปญหาและเปรียบเทียบได อยางไรก็ตาม 
ควรใชมูลคาความเสียหายดานสิ่งแวดลอมอยางระมัดระวัง เนื่องจากมีขอจํากัดหลาย
ประการ เชน ขอมูลที่มีอยูอาจไมสมบูรณเพียงพอ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (bio-diversity) และระบบนิเวศ (ecological systems) หรือขอมูลที่มีอยู
อาจมีความผิดพลาดของมูลคาบางดาน ขาดการศึกษาคาเชาทางเศรษฐกิจหรือตนทุน
การใชทรัพยากรแรและพลังงาน (กาซธรรมชาติ)  ขาดการแยกแยะปจจัยระหวางการ
เจ็บปวยที่เกิดจากธรรมชาติและการเจ็บปวยที่เกิดจากกิจกรรม/การกระทําของมนุษย 
ขาดการศึกษาความเชื่อมโยงระหวางการรับสารพิษที่เกิดจากกิจกรรมตางๆ กับการ
เจ็บปวยของคน ขาดการศึกษาผลกระทบตอสุขภาพที่เกิดจากมลพิษทางเสียง สาร
อันตราย และของเสียอันตราย เปนตน  ดังนั้น จึงควรใชมูลคาความเสียหายดานสิ่งแวดลอม
อยางระมัดระวังโดยไมควรใชเพ่ือการชี้นํา แตควรใชรวมกับเครื่องมืออื่นๆ เชน ความ
ตองการของประชาชน ตัวช้ีวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนตน เพ่ือสะทอนใหเห็นถึง
ความสําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศอยางแทจริง ทั้งนี้
ขอมูลมูลคาความเสียหายดานสิ่งแวดลอมสามารถนํามาใชประโยชนในการจัดทํานโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  

การจัดลําดับความสําคัญดวยการสํารวจทัศนคติของสังคม  

การสํารวจทัศนคตินี้ดําเนินการในป พ.ศ. 2548 โดยสํารวจทั้งทัศนคติของ
ประชาชนดวยการสุมตัวอยางสํารวจผูมีอายุ 15 ปข้ึนไปทั่วประเทศ  และสํารวจทัศนคติ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยสุมตัวอยางสํารวจเทศบาลและองคการบริหารสวน
ตําบลทั่วประเทศเชนกัน 

การสํารวจทัศนคติของประชาชนพบวา ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเปนปญหาที่ตองดําเนินการแกไขอยางเรงดวนในอันดับรองจากปญหา
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เศรษฐกิจและสังคม โดยปญหาทรัพยากรธรรมชาติที่ประชาชนใหความสําคัญ 5 ลําดับ
แรก ไดแก  1) ทรัพยากรน้ํา  2) ทรัพยากรปาไม  3) ทรัพยากรพลังงาน  4) ทรัพยากร
ดินและการใชที่ดิน และ 5) ทรัพยากรธรณีและแร สวนปญหาสิ่งแวดลอมที่ประชาชนให
ความสําคัญ 5 ลําดับแรก ไดแก 1) มลพิษจากขยะ 2) มลพิษทางน้ํา 3) มลพิษทาง
อากาศ 4) มลพิษจากสารอันตราย 5) มลพิษจากของเสียอันตรายจากชุมชน 

การสํารวจความคิดเห็นของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวา ปญหา
เศรษฐกจิและสังคมเปนปญหาสําคญัที่สมควรแกไขอยางเรงดวนมากกวาปญหาทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม โดยปญหาทรัพยากรธรรมชาตใินพ้ืนที่รบัผิดชอบที่สําคญัทีสุ่ด
คือ ทรัพยากรน้ํา รองลงมาคอื ทรพัยากรปาไม สําหรับปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญไดแก 
มลพิษจากสารอันตราย รองลงมาคือ มลพิษจากขยะ และมลพิษทางน้ํา  

การเปรียบเทียบผลการจัดลําดับความสําคัญของปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

จากผลการจัดลําดับความสําคัญดวยมูลคาความเสียหายดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมและผลสํารวจทัศนคติของประชาชน พบวา มีความสอดคลองและเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ปญหาสําคัญในลําดับตนๆ เปนปญหาความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรน้ํา และ
ทรัพยากรดินและการใชที่ดิน  ในขณะที่ปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดแก มลพิษจาก
ขยะ มลพิษทางอากาศ และมลพิษทางน้ํา มีความสําคัญในลําดับรองลงมา 

ขอเสนอแนะ 

ผลการจัดลําดับความสําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
สามารถนําไปใชในการวางแผนงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมไดในหลายดาน  ดังตอไปนี้ 

1.  ใชในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา กลาวคือ การจัดทําแผน 
ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในภาพรวมนั้น 
จะตองอาศัยขอมูลเบ้ืองตนเพ่ือใหภาครัฐสามารถจัดทําภาพรวมของแผนงานไดวา ควร
เนนการพัฒนาดานใดจึงจะสนองตอบกับปญหาที่เกิดข้ึนอยางแทจริง หรือควรกําหนด
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แผนงานการพัฒนาในภาคเศรษฐกิจอื่นๆ อยางไร เพ่ือใหสอดรับกับความเรงดวนของ
ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2.  ในสวนของหนวยงานดานการจัดสรรงบประมาณ สามารถใชขอมูลการ
จัดลําดับความสําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการจัดสรร
งบประมาณในภาพรวมในระดับกรมหรือแผนงานวา ควรใหความสําคัญกอนหลังกับ
งานประเภทใดมากกวากัน ทั้งนี้เพ่ือใหการจัดสรรงบประมาณของรัฐสนองตอบกับปญหา
ที่เกิดข้ึนอยางแทจริง   อนึ่ง การจัดสรรงบประมาณในระดับโครงการควรมีการศึกษา
ความคุมคาของโครงการตามปกติวา   โครงการนั้นๆ สมควรไดรับการสนับสนุนทาง
งบประมาณหรือไม 

3. ผลการจัดลําดับสามารถนําไปใชในการกําหนดทิศทางการวิจัยดานการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได ทั้งนี้เพื่อใหการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
การวิจัยสามารถสนองตอบกับความรุนแรงของปญหาที่เกิดขึ้นจริง และสามารถนํา 
ผลการศึกษาวิจัยไปใชประโยชนไดจริง 

4.  ผลการจัดลําดับความสําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยังสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดเตรียมกําลังคนของประเทศในดานตางๆ เพ่ือให
สังคมพัฒนาบุคลากรที่ตรงกับลักษณะของปญหาที่เกิดข้ึน เชน อาจมีการนําขอมูล 
การจัดลําดับความสําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไปใชในการ
กําหนดกรอบของทุนการศึกษาที่ภาครัฐจะจัดสรรใหในระดับอุดมศึกษาวาควรจะเปน
ทุนการศึกษาในสาขาใดบาง  
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สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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