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

 “รายงานทีดีอารไอ” มีโอกาสรับใชสังคมไทยเปนระยะๆ แบบรายสะดวก อยางไรกต็ามการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็วและซับซอนข้ึน “รายงานทีดีอารไอ” จึงจะมาพบกับผูอาน
เปนรายเดือนดวยรูปเลมกะทัดรัดซึ่งหอหุมเนื้อหาที่แนนกระชับ และยังคงนําเสนอเรื่องราวตางๆ อยางเรียบงาย
แบบเปนมิตรตอความสนใจใครรูของผูอานทั่วไป  

นอกจากนี้ จะมกีารนํางานวิจัยจาํนวนหนึ่งซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวเนื่องกันมาจัดทําเปน “รายงานทีดีอารไอ ฉบับ
พิเศษ” เปนครั้งคราวดวย   



  

การคุมครองสิ่งแวดลอม:  
จากหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluters Pay 
Principle) ถึงกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน  
(People’s Participation Policy)* 

 
จุดเปลีย่นทางประวัติศาสตรของการคุมครองสิ่งแวดลอมเกิดข้ึนเมือ่ป 2533 ในงานประชุม
ประจําปของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย เมื่อ ดร. ธีระ พันธุมวณิช ไดเสนอ
กติกา “ผูสรางมลพิษเปนผูจาย” หรือ Polluters Pay Principle (PPP) เปนครั้งแรก และก็
ดูเสมือนวาไดรับการตอบรับอยางดีจากหนวยงานสวนราชการตางๆ หลังจากนั้นมา
หลักการนี้ก็กลายเปนทีก่ลาวขานและยอมรับกันทัว่ไป 

กอนที่จะถึงจุดเปลี่ยนนี้เครื่องมือกํากับสิ่งแวดลอมในประเทศไทยเกือบทั้งหมด
เปนเครื่องมือที่รูจักในนาม “การกํากับและควบคุม” (command and control) หรือ
เครื่องมือทางกฎหมายเพื่อกํากับและควบคุม เครื่องมือทางกฎหมายนี้ตองอาศัยมาตรฐาน
ดานสิ่งแวดลอมตางๆ เชน มาตรฐานคุณภาพน้ํา คุณภาพอากาศ เสียง หนาที่ของ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมในตอนแรกก็คือการสรางมาตรฐาน
ตางๆ หากใครละเมิดมาตรฐานก็จะตองมีการลงโทษทางแพงและอาญา ที่จริงหลักการ
ผูกอมลพิษเปนผูจายไมเพียงเปนการดึงเอาเรื่องความรับผิดชอบของผูกอมลพิษข้ึนมา
ใหสังคมเห็นเดนชัดข้ึน แตนัยที่สําคัญมากของหลักการผูกอมลพิษเปนผูจายก็คือการ
เปดทางใหนักเศรษฐศาสตรเขามารวมวงไพบูลยของการคุมครองสิ่งแวดลอม เพราะ
คําถามสําคัญของหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย 2 คําถามก็คือ 1) ผูกอมลพิษควรจาย

                                                        
*  บทความของ ดร. ม่ิงสรรพ ขาวสอาด ศาสตราจารยประจําคณะเศรษฐศาสตรและผูอํานวยการ

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม เสนอในการสัมมนาวิชาการประจําป 2547 เร่ือง 
“เหลียวหลังแลหนา: ยี่สิบปเศรษฐกิจสังคมไทย” จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย รวมกับ มูลนิธิชัยพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2547  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้  จอมเทียน ชลบุรี 
สําหรับการเผยแพรในคร้ังน้ีไดมีการปรับปรุงเน้ือความบางสวน 
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เทาไหร และ 2) ผูกอมลพิษควรจายดวยวิธีอะไร ซึ่งทั้ง 2 คําถามนี้ทําใหตองอาศัย 
องคความรูทางเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมมาใหคําตอบ 

สําหรับคําถามชุดที่ 1 องคความรูที่ตองการก็คือการประเมินมูลคา (ความเสียหาย
ของการกอมลพิษ) สิ่งแวดลอม และสําหรับคําถามที่ 2 ก็คือ ชุดองคความรูอันเกี่ยวกับ
เครื่องมือเศรษฐศาสตรซึ่งจะสามารถเสนอวิธีการอันเหมาะสมที่จะปรับพฤติกรรมของ 
ผูกอมลพิษเพ่ือใหภาวะการเกิดและการแกไขอยูในสภาพสมดุล 

กอนที่จะมีการประเมินมูลคาสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมมักถูกตีคาเทากับศูนยโดย
กลุมที่คิดนําเอาธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมาใชประโยชนใหมากที่สุด หรอืมคีาเปนอสงไขย
หรือมีคาอนันต (infinity) สําหรับนักอนุรักษสิ่งแวดลอมและนักนิเวศวิทยา การประเมิน
มูลคาสิ่งแวดลอมเปนความพยายามที่จะกําหนดมูลคาของสิ่งแวดลอม (เชน อากาศดี 
แมน้ําใสสะอาด บรรยากาศสงบเงียบ) ซึ่งแตเดิมสิ่งแวดลอมเหลานี้มีคุณคาก็จริงแต
ประเมินราคาไมได กลาวอีกนัยหนึ่งไดวาการประเมินมูลคาสิ่งแวดลอมจึงเปนวิธีการที่
จะกําหนดราคาหรือมูลคาสินคา (ที่เรียกวาสิ่งแวดลอม) ที่ไมมีตลาด 

การประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรเขามาเปนที่ยอมรับกันในสากลเนื่องจาก
กรณีของ Exxon Valdez เมื่อเรือบรรทุกน้ํามันซึ่งรั่วในอลาสกาทําใหทรัพยากรทะเลและ
ชายฝงทะเล สัตวน้ํา สัตวปก สัตวครึ่งบกครึ่งน้ําลมตายเปนอันมาก รัฐบาลสหรัฐให
ประเมินความเสียหายโดยประเมินมูลคาสิ่งแวดลอมในความเห็นของประชาชนและใช
มูลคานี้ในการเรียกรองคาเสียหาย วิธีการประเมินมูลคาสิ่งแวดลอมที่ใชกันแพรหลายก็
คือ contingent valuation method (CVM) ที่มีคําถามสําคัญคือ “คุณยินดีจะจายสักเทาไหร
สําหรับ……?” แต CVM ก็เปนเพียงวิธีหนึ่งในหลายๆ วิธีของการประเมินมูลคาสิ่งแวดลอม 
(อดิศร 2541) 

การประเมินมูลคาสิ่งแวดลอมในปจจุบันดวย CVM และวิธีการประเมินดวย
คาใชจายของการเดินทาง (travel cost method) นั้นจัดเปนวิธีที่ใชกันแพรหลายมากที่สุด
โดยเฉพาะในระดับวิทยานิพนธปริญญาโท แตการศึกษาสวนใหญโดยเฉพาะ CVM จะ
ใชจํานวนตัวอยางและการกระจายตัวของตัวอยางไมมากพอที่จะใชตัดสินใจเชิง
นโยบาย การประเมินมูลคาดวยวิธีการอื่นๆ ยังมีนอย เพราะวิธีการอื่นๆ นั้น หรือแมแต
วิธีการที่อาศัยราคาตลาดตองอาศัยฐานขอมูลทางกายภาพและชีวมวลคอนขางมาก 

องคความรูชุดที่ 2 ก็คือเครื่องมือเศรษฐศาสตรในการพิทักษสิ่งแวดลอม เปนทีรู่
กันวาเครื่องมือกํากับและควบคุมขาดความยืดหยุน ชักนําใหเกิดการหลบเลี่ยงโดยวิธี
ตางๆ เจาหนาที่ของรัฐเองก็ไมมีแรงจูงใจที่จะเผชิญหนากับประชาชนหรือองคกรทีส่ราง
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ปญหา ดังนั้นจึงมักพบวา ถึงแมจะมีมาตรฐานคุณภาพตางๆ แตการบังคับใชมักจะ
หยอนยานหรือละเลยกันไปเลย 

แตเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรเปนวิธีการควบคุมที่ยืดหยุนกวา ตนทุนตํ่ากวา 
และประสิทธิภาพสูงกวา ยกตัวอยางวา การควบคุมมลพิษทางน้ําโดยการกําหนด
มาตรฐานคุณภาพน้ําเปนมาตรฐานเดียวกัน (แบบ command and control) จะทําให
โรงงานที่มีระบบผลิตเกาอาจจะตองปดกิจการไปเลย แตหากอนุญาตใหโรงงานซื้อขาย
สิทธิน้ําทิ้งจากกันและกัน ก็จะทําใหโรงงานเกาสามารถซื้อสิทธิการปลอยน้ําทิ้งจาก
โรงงานใหม โรงงานใหมก็จะมีแรงจูงใจที่จะลดน้ําทิ้งของตัวใหนอยที่สุดซึ่งก็มีโอกาส
มากเพราะระบบยังใหม แลวเอาโควตาที่เหลือขายใหโรงงานเกา โดยวิธีนี้ทั้งโรงงานเกา
และใหมรวมทั้งคุณภาพสิ่งแวดลอมก็ยังยืนยงอยูได  

ถึงแมวาหลักการผูกอมลพิษเปนผูจายจะเปนที่ยอมรับกันมากวา 10 ปแลว แต
การนําเอาชุดความรูทั้งสองชุดไปใชก็ยังจํากัดอยูมาก ที่ใชอยูในประเทศไทยก็มีคา
สัมปทาน คาบําบัดน้ําเสีย คาธรรมเนียมตางๆ  ดังนั้นจึงยังมีโอกาสอยูมากที่จะใชได
เพ่ิมข้ึน แตเครื่องมือเศรษฐศาสตรมักทําใหประชาชนเจ็บที่กระเปาจึงเปนเครื่องมือที่
นักการเมืองประชานิยมอาจจะรูสึกไมสะดวกใช ในประเทศจีนหลังจากการเขาสูระบบ
ตลาด รัฐบาลจีนใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรมากกวาประเทศทุนนิยมอยางไทยเสีย
อีก ในปจจุบันกระทรวงการคลังไดเริ่มใหความสนใจตอเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรมาก
ข้ึน  ไดมีการศึกษาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและยกรางกฎหมายไวในป พ.ศ. 2551 
(Mingsarn, Laplante, Kobkun and Sakon 2008) 

ในประเทศพัฒนาแลว เมื่อไดใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรมาระยะหนึ่งแลวก็
พบจุดออนวา เครื่องมือเหลานี้สวนใหญเปนเครื่องมือในเชิงรับ กลาวคือ ปลอยใหเกิด
มลพิษข้ึนแลวจึงเขาไปกํากับ ในระยะหลังจึงไดพยายามหามาตรการในเชิงรุกมากขึ้น 
หรืออยางนอยก็หามาตรการจําพวก “ปองกันไวกอน” (precautionary principle) แตนา
เสียดายวา มาตรการกลุมนี้ไมมีชุดองคความรูชุดใหญที่นําทางเหมือนชุดแรก แตเปน
มาตรการที่ใชกระจัดกระจายในสาขาวิทยาการตางๆ จึงทําใหการหาหัวหอกที่ชัดเจน
เปนไปไดยากกวา  

มาตรการเชิงรุกที่แพรหลายและรูจักกันมากๆ ก็คือ รายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (environmental impact assessment: EIA) ซึ่งมาจนถึงบัดนี้ก็ยัง
เปนเสือเข้ียวหัก  หรือมาตรการผังเมือง ซึ่งไดกําหนดกรอบการใชประโยชนที่ดินใน
ลักษณะตางๆ ก็ยังไมไดรับความสนใจจากประชาชนเทาที่ควร 
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ที่จริงแลว กระบวนการ EIA มีมากอนหลักการผูกอมลพิษเปนผูจายเสียอีก แต 
EIA รุนแรกในประเทศไทยนั้นตามความเปนจริงก็เพียงเปนตรายางประกอบการอนุญาต
เทานั้น  ตอมา EIA ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ. 2535 นับวาดูขลังข้ึนมาก แตยังไมมีเข้ียวเหมือนเดิม โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการ
ใหญๆ ทั้งหลายของรัฐก็ยังยกเวนเสียอีก กลาวคือ ไมไดทํา EIA !!! 

ในแผนยุทธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปรากฏวา 
“บูรณาการในเชิงรุก” ไดถูกนํามาเปนสวนหนึ่งของพันธกิจ  หมายความวาหลักการ  
“เชิงรุก” ไดเขามาถึงหนวยปฏิบัติแลว สวนคําวาบูรณาการนั้นออกจะทําใหผูคนสับสน
กันอยูบาง บางก็เห็นวาบูรณาการหมายความวาการคํานึงถึงผลรอบดาน แตในทางปฏิบัติ
บางทีก็เฉไฉไปวาบูรณาการคือการรวมศูนย เชน ผูวาซีอีโอก็คือผูวาบูรณาการ  

นวัตกรรมลาสุดของการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมก็คือ “กระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชน” แตนวัตกรรมนี้ไมไดเกิดข้ึนเฉพาะในดานสิ่งแวดลอม แตเปน “ภาคบังคับ” 
ซึ่งเปนผลมาจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และการปฏิรูป
ราชการตามยุทธศาสตรขอ 7 ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 (มาตราที่ 58, 59, 60, 76 และ 79) และตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบราชการไทย พ.ศ. 2546-2550 ซึ่งไดแปลงไปสูการปฏิบัติโดยมีพระราชกฤษฎีกา 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ในการบริหารราชการ
ระบบเปดนี้ จะตองเปดโอกาสใหประชาชน ประชาสังคมและผูมีสวนเกี่ยวของเขามามี
สวนรวมในการกําหนดนโยบายสาธารณะ แผนและกฎหมายตางๆ ไดรับขาวสาร ไดรับ
ประโยชน เขาถึงกระบวนการยุติธรรม รวมถึงการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  

การมีสวนรวมของประชาชนนับเปนจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตรที่สําคัญอีกจุด
หนึ่ง กลาวคือ เปนการบังคับใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปน
กระทรวงที่มีความถนัดในการจัดการ “ดิน น้ํา ลม ไฟ” ใหหันเขามาหาความรวมมือ
รวมทั้งการใสใจ การใหบริการตอประชาชน 

การมีสวนรวมอาจแบงไดเปน 2 รปูแบบใหญๆ (Mingsarn et al. 1998) คือ 
(1) การมีสวนรวมรับประโยชน/ตนทุน (benefit/cost sharing model) เปนรูปแบบ

ที่ประชาชนรวมกันสละแรงงานหรือเงินทุนโดยสมัครใจเพ่ือประโยชนสวนรวม (ซึ่งยอม
เกิดประโยชนแกสวนตนดวย) เปนความสัมพันธที่สามารถเชื่อมโยงปจเจกชนในชุมชน
ใหมีกิจกรรมรวมกันเพ่ือสรางคุณคาและมูลคาใหแกสังคม หรือที่รูจักกันในนาม “ทุน
สังคม” รูปแบบการมีสวนรวมเชนนี้มีมาแตโบราณ เชน การจัดทําระบบเหมืองฝาย หรือ
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แมแตการทํานุบํารุงพระศาสนาซึ่งสมาชิกชุมชนจะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันนําอาหาร
ไปถวายพระ ในอดีตการมีสวนรวมในลักษณะนี้จะเกิดในสังคมขนาดเล็ก ผูตัดสินใจและ
ผูมีสวนไดสวนเสียเปนคนในกลุมเดียวกัน ทรัพยสินสวนรวมที่ใชรวมกันก็เปนทรัพยสิน
ที่บริหารกันภายในชุมชน  

จะเห็นไดวาผลประโยชนเปนกุญแจของการมีสวนรวม แตผลประโยชนอาจไมอยู
ในรูปของเงินตราแตอาจมีลักษณะเปนนามธรรมก็ได เชน ชวยกันดูแลวัดเพ่ือทํานุบํารุง
พระศาสนา (และวัดก็เปนโครงสรางพื้นฐานดานสวัสดิการของชุมชนไปดวย)   ดังนั้น
ประชาชนก็จะเขารวมนอยหากรัฐไปเชื้อเชิญประชาชนมามีสวนรวมในกิจกรรมทีไ่มเห็น
ประโยชนชัดเจน เมื่อรัฐบาลไดรับการมีสวนรวมของประชาชนใหมาเปนวิถีหนึ่งของการ
พัฒนาประเทศ การมีสวนรวมในรูปแบบนี้จึงเปนรูปแบบที่แพรหลายที่สุด เชน การให
ราษฎรเขามามีสวนรวมในการดับไฟปา การบริหารจัดการน้ํา การรวบรวมขยะ เปนตน 
การวิเคราะหวิสัยทัศนและพันธกิจของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมก็พบวา เปน
แนวทางของการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการในรูปแบบนี้ทั้งนั้น  

(2) การเจรจา/ชดเชย (negotiation/compensation model) รูปแบบนี้มักเปนกรณี
ที่ผูตัดสินใจและผูมีสวนรวมไมใชคนในพื้นที่เดียวกัน และผูมีสวนไดสวนเสียมีหลาย
กลุมและอาจมีผลประโยชนขัดแยงกัน จึงมีความจําเปนที่จะตองใหแตละกลุมไดรับฟง
ความเห็นของกันและกันและสรางขอยุติหรือขอตกลงรวมกัน ซึ่งในการบรรลุขอตกลง
อาจจําเปนตองมีการชดเชยใหกับผูมีสวนเสีย ในรูปแบบนี้การมีสวนรวมมีหลายระดับ
ดวยกัน ต้ังแตการไดรับขอมูล การปรึกษาหารือ การรวมตัดสินใจ สวนราชการใน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่จะตองทํางานในรูปแบบนี้ ไดแก สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเรื่องการทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และการประกาศเขตควบคุมมลพิษและเขตคุมครองสิ่งแวดลอม 

ที่จริงแลวการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเคยเปน
จารีตและประเพณีด้ังเดิมมาเปนพันปแลว เชน กรณีเหมืองฝายในภาคเหนือ แตการมี
สวนรวมของประชาชนในระบบราชการไทยยังเปนเรื่องใหม เทาที่ผานมายงัมกีจิกรรมที่
จัดใหประชาชนเขามามีสวนรวมคอนขางนอย เชน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแบบ
ประชาชนมีสวนรวม นโยบายและแผนตางๆ ของทุกกระทรวงก็ไดมีการจัดเวทีรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน ในกรณีที่โครงการลงทุนของรัฐเปนโครงการขนาดใหญ ซึ่ง
ตองมีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ก็จะมีการประชุมเชิงวิชาการ 
(technical hearing) การประชาพิจารณ (public hearing) แตการประชาพิจารณในระยะ
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หลังๆ มักจะไมมีขอยุติและยังทําใหเกิดขอราวฉานมากขึ้น เมื่อพิจารณาบทบาทของรัฐ
ในการสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนจะพบวายังอยูในข้ันเริ่มตน (รูปที่ 1) 
กลาวคือ สวนใหญอยูในระดับการใหขอมูล 

รูปท่ี 1  แสดงบทบาทของรัฐและโอกาสการเขามามีสวนรวมของประชาชนในลักษณะตางๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: ม่ิงสรรพและคณะ 2547 หนา 500 รูปที่ 15.1 
 
รูปแบบของการมีสวนรวมของหนวยราชการไทยที่กําลังดําเนินการเปนสวนใหญ

และเริ่มมีความสัมฤทธิ์ผลมักจะเปนรูปแบบของการแบงปนตนทุน/ผลประโยชน เชน 
การจัดทําเครือขายปาชุมชน การรีไซเคิลขยะ ซึ่งสมาชิกกลุมจะเปนผูมีสวนไดรับประโยชน 
สําหรับรูปแบบการมีสวนรวมที่ตองหาขอยุติจากการเจรจาและการชดเชย มักจะเปน
กรณีที่จะเกิดผูมีสวนไดและผูมีสวนเสีย โดยมักเปนปญหาที่เกี่ยวของกับโครงการขนาด
ใหญที่มีอาณาบริเวณกวางเกินกวาจะใชเครื่องมือทางสังคม เชน ภูมิปญญาการจัดการ

บทบาทของรัฐ โอกาสของ
ประชาชน 

Empower 

Collaborate 

เสริมพลังอํานาจ 

เปนหุนสวน 

รวมพิจารณาทําแผน รวมพิจารณาตัดสินใจ 

รวมแสดงความคดิเห็น เขาถึงกระบวนการยุติธรรม 

รับรูขอมูล 

รวมรับประโยชน 

เครือขาย 

รวมดําเนินการ Involve 

Consult 

Inform 
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แบบด้ังเดิม หรือความสัมพันธทางสังคม การมีสวนรวมในลักษณะหลังนี้ยังจะตอง
พัฒนารูปแบบอีกมาก ในปจจุบันการเจรจาตอรองมักจบลงในรูปของความขัดแยงหรือ
การชดเชยในระดับสูงมาก 

ถาจะถามวาที่ทํามาทั้งหมดเรามาถูกทางหรอืยัง คาํตอบกค็ือวานาจะถูกทางแลว 
แตปญหาก็คือเราจะเคลือ่นทีไ่ปสูเปาหมายชามากๆ เรียกวาคลานไปอยางเตาทีเดียว 
หากจะถามวาอนาคตของสิ่งแวดลอมไทยในวันขางหนาจะดีหรือเลวกวาวันนี้ ก็คงข้ึนอยู
กับการบริหารจัดการของเราและตวัแปรสําคัญดังตอไปนี ้ 

(1)  ในกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนรอบดานทั้งจากโลกาภิวัตนและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ ทําใหความคาดหวังของประชาชนและ
นักการเมืองตอสวนราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแตกตาง
ไปจากในอดีต เชน การมองกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืชวาตองเปนองคกร
ที่สรางความรูทางชีวภาพ หรือกรมปาไมที่ตองสรางการวิจัยและพัฒนามาชวยพัฒนา
ปาเศรษฐกิจและการแปรรูปไม กรมทรัพยากรน้ําบาดาลที่ตองเปล่ียนบทบาทจากการ
เปนผูจัดหามาเปนผูพิทักษน้ําบาดาลซึ่งเปนทรัพยากรน้ําที่มีคุณคายิ่ง เปนตน  การ
สรางองคความรูอยางตอเนื่องในองคกรและการหลอมรวมองคความรูของบุคลากรเปน
เรื่องจําเปน แตในปจจุบันรัฐใหความสําคัญกับการสรางองคความรูนอยมาก กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจัดสรรงบในดานวิจัยนอยมาก งานที่ดูเหมือน
งานวิจัยสวนใหญเปนงานที่ปรึกษาที่ใชแกปญหาเฉพาะหนา หรือรวบรวมขอมูลที่มีอยู
แลวเพ่ือจัดทําแผน การศึกษาผลกระทบของกิจกรรมมนุษยโดยเฉพาะผลสะสมระยะยาว
ที่มีตอระบบนิเวศ (cumulative impacts) แทบจะไมมี และการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย
ดานสิ่งแวดลอมก็ไมมีเชนกัน แลวจะไปเปลี่ยนวิธีคิด วิธีปฏิบัติของประชาชนไดอยางไร 

(2)  ปญหาการจัดการสิ่งแวดลอมแตกตางไปตามลักษณะของระบบนิเวศ แต
การบริหารจัดการของเราเปนการบริหารจัดการในแนวดิ่ง แยกตามสาขาของทรัพยากร 
(เชน ดิน น้ํา ปา ฯลฯ) เปนเอกเทศตอกัน การบริหารจัดการในลักษณะนี้เปนการบริหาร
ที่ยากที่จะสําเร็จได อีกทั้งการปฏิรูปองคกรที่ผานมาก็ทําใหโครงสรางการบริหารจัดการ
พิกลพิการยิ่งข้ึน ที่จริงแลวการบริหารจัดการตองแยกตามระบบนิเวศ คณะกรรมการ
ประจําลุมน้ําในปจจุบันก็ตองปรับใหดูแลทุกทรัพยากรไปดวย ดังนั้นแทนที่จะมีกรม
ทรัพยากรน้ํา กรมปาไม กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ก็ควรแยกเปนสถาบันระบบนิเวศที่สูง 
สถาบันระบบนิเวศชุมน้ํา สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไม และสถาบันเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม เปนตน ซึ่งสถาบันเหลานี้เปนฝายวิชาการของแตละระบบนิเวศ เสร็จแลวก็
จะมีฝายสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมซึ่งทําหนาที่นําความรูจากสถาบันเหลานี้ไปสู
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องคกรปกครองสวนทองถิ่น แตละพ้ืนที่ก็จะตองปรับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ภาคมาเปนตามระบบนิเวศและลุมน้ํา การบริหารจัดการจึงจะอยูในลักษณะบูรณาการ
โดยธรรมชาติ ไมแยกกันเปนเอกเทศโดยการแบงที่ผิดธรรมชาติเชนในปจจุบัน 

นอกจากตองมีหนวยงานสงเสริมแลว ยังอาจจะตองมีกรมเอฟบีไอสิ่งแวดลอม
ซึ่งจะตองทําหนาที่บังคับใชกฎหมายดวย  

งานในสวนกลางควรจะเปนงานกํากับนโยบายและการกํากับติดตามผลเทานั้น 
กิจกรรมตางๆ ที่สวนราชการสวนกลางริเริ่มขึ้นในขั้นตนที่ปจจุบันเรียกวาเปนภารกิจ
เชิงยุทธศาสตร เมื่อไดทดลองจนไดรูปแบบที่ตองการแลวก็นาที่จะบูรณาการกิจกรรม
เขาไปในแผนปฏิบัติงานของทองถิ่น 

(3)  การบริหารจัดการและการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมเปนกิจกรรมที่ไดมีการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และภารกิจที่ถายโอนใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีมากถึง 245 ภารกิจ  และองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ก็มี
บุคลากรและทรัพยากรจํากัด อีกทั้งการจัดงบประมาณให อบต. ก็เปนการจัดงบประมาณ
อยางเปนกอน (lump sum) ซึ่งองคการบริหารสวนทองถิ่นโดยเฉพาะ อบต. ก็อาจเลือก
ที่จะไมทําภารกิจการจัดการดานสิ่งแวดลอม ดังนั้นจึงควรเสนอใหสิ่งแวดลอมเปนกิจกรรม
ที่มีงบเฉพาะกิจหรือใหกําหนดวาอยางนอยรอยละ 20 ของงบประมาณองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตองนําไปจัดการดานสิ่งแวดลอม มิฉะนั้นปญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมนับวันก็จะหมักหมมกลายเปนดินพอกหางหมูไปในที่สุด 

สรุปสั้นๆ ไดวา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมักเปนปญหาทีถู่กทิ้งไวจน
เกือบจะสายเกินไปแลวจึงคอยมาคิดแกไขกัน ดังจะเห็นไดจากประสบการณที่ผานมา
ของนานาประเทศที่กวาจะใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมก็เกือบจะสายเกินไป เขาทํานอง 
“ไมเห็นโลงศพ ไมหล่ังน้ําตา” สําหรับอนาคตดานสิ่งแวดลอมของประเทศไทยเองนัน้จะ
เปนอยางไร และประเทศไทยจะเปนขอยกเวนหรอืไม ก็คงข้ึนอยูกบัความคิด ความอาน
และฝมือการจัดการและการปองกนัของคนไทยนั่นเอง  
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