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“ผลงานในเรื่องนีเ้ปนลิขสิทธิ์ของสาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หามผูใดทําซ้ํา ดัดแปลง
หรือเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาต มิฉะนั้นจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537” 
 
 
 
 
  

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดเผยแพร “รายงานทีดีอารไอ” (มีช่ือเดิมวา “สมุดปกขาว 
ทีดีอารไอ”) มาต้ังแตเดือนสิงหาคม 2536  โดยคัดสรรกล่ันกรองงานวิจัยตางๆ มานําเสนออยางเรียบงายเพ่ือ 
จุดประกายใหเกิดการวิพากษวิจารณ 

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

นอกจากนี้ จะมกีารนํางานวิจัยจาํนวนหนึ่งซึ่งมีแนวคิดเก่ียวเนื่องกันมาจัดทําเปน “รายงานทีดีอารไอ ฉบับ
พิเศษ” เปนครั้งคราวดวย   



  

การสํารวจทัศนคติของประชาชน 
ตอปญหาส่ิงแวดลอมของประเทศไทย* 

บทนํา 

ประชาชนเปนหนวยของสังคมที่อยูใกลชิดกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
มากท่ีสุด การดําเนินชีวิตในแตละวันประชาชนเปนทั้งผูใชทรัพยากรธรรมชาติและเปนผู
ไดรับผลกระทบโดยตรงจากปญหาสิ่งแวดลอมอันเกิดจากการใชทรัพยากร หรือจากมลพิษ
ที่เกิดจากกระบวนการผลิต ไมวาจะเปนปญหาน้ําเสีย ปญหามลพิษทางอากาศ ปญหาขยะ
และส่ิงปฏิกูล เปนตน ปญหาเหลานี้ลวนแลวแตสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชน
ทั้งส้ิน 

แตละปรัฐบาลไดใชเงินงบประมาณจํานวนมากในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม โดย
ใชเกณฑการจัดสรรงบประมาณที่รัฐเปนผูกําหนดข้ึน ซึ่งอาจไมสอดคลองกับปญหาที่
เกิดข้ึนในพ้ืนที่หรือไมตรงกับความตองการของประชาชน  ดังนั้น การสํารวจความคิดเห็น 
ความรู ความเขาใจของประชาชนที่มีตอปญหาส่ิงแวดลอม หรือที่เรียกวา การทําโพล 
ส่ิงแวดลอม (Environmental Poll) จึงนับเปนขอมูลที่มีประโยชนอยางยิ่งในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาใหตรงกับความเปนจริง
และความตองการของประชาชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนที่ที่ประสบกับปญหา และเพ่ือสรางความรู 
ความเขาใจเรื่องส่ิงแวดลอมที่ถูกตองใหแกประชาชน ซึ่งจะทําใหประชาชนเห็นถึง
ความสําคัญของปญหาและผลกระทบที่เกิดข้ึนตอตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม จนเกิด
ความตระหนักในบทบาทและหนาที่ของตนเองในการรวมกันดูแลรักษาสิ่งแวดลอมตอไป 

การสํารวจทัศนคติของประชาชนตอปญหาส่ิงแวดลอมในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ตรวจสอบความรู ความเขาใจและทัศนคติของประชาชนที่มีตอปญหาสิ่งแวดลอม นโยบาย

                                                        
*  สรุปจากรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ โครงการจัดลําดับความสําคัญของสถานการณปญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของประเทศ โดยการสํารวจทัศนคติของประชาชนและการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ของ พรเพ็ญ วิจักษณประเสริฐ นักวิจัยอาวุโส 
ฝายการวิจัยทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

  การศึกษาน้ีเสนอตอ สํานักงานคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
เม่ือเดือนกันยายน 2552 



 รายงานทีดีอารไอ ฉบับท่ี 77 เดือนธันวาคม 2552  
 การสํารวจทัศนคติของประชาชนตอปญหาสิ่งแวดลอมของประเทศไทย 
 

4 

และมาตรการตางๆ ในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของภาครัฐ และการจัดลําดับความสําคัญ
และความเรงดวนของปญหาส่ิงแวดลอมในทัศนะของประชาชน การเก็บขอมูลใช
แบบสอบถามโดยการสัมภาษณเปนรายบุคคลจากประชากรตัวอยางจํานวน 2,058 ตัวอยาง  
กระจายไปในทุกภูมิภาคของประเทศตามสัดสวนของโครงสรางประชากร โดยกลุมประชากร
ตัวอยางเปนเพศชายและหญิงอยางละครึ่ง และมีอายุต้ังแต 18 ปข้ึนไป สวนใหญมีการศึกษา
ตํ่ากวาปริญญาตร ี(รอยละ 67.1)  และมีรายไดไมเกิน 20,000 บาทตอเดือน (รอยละ 86.7)  
ประชากรตัวอยางมีการกระจายอยูในหลากหลายอาชีพ อาทิ คาขาย เกษตรกร พนักงาน
บริษัทเอกชน ผูประกอบธุรกิจสวนตัว นักเรียน-นักศึกษา ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
แรงงานรับจางทั่วไป แมบาน ผูเกษียณอายุและผูวางงาน  โดยมีระยะเวลาการจัดเก็บ
แบบสอบถามอยูในชวงระหวางวันที่ 10 พฤษภาคมถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2552 

กรอบการนําเสนอขอมูลจากการสํารวจทัศนคติของประชาชนตอปญหาส่ิงแวดลอม
ในบทความนี้ ไดตอบโจทยและประเด็นคําถามสําคัญๆ ในมุมมองของประชาชน ดังนี้ 

1. การจัดลําดับปญหาวิกฤติของสังคมไทย 

2. การจัดลําดับความสําคัญของปญหาส่ิงแวดลอมของประเทศไทย 

3. ความรู ความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับขอมลูพ้ืนฐานดานทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม 

4. การมีสวนรวมของประชาชน 

5. หนาที่ในการจัดการและบรรเทาปญหาสิ่งแวดลอม 

6. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

1. การจัดลําดับปญหาวิกฤติของสังคมไทย 

การสํารวจทัศนคติของประชาชนตอปญหาสังคมไทยในป พ.ศ. 2552 โดยการให
ประชากรตัวอยางจัดลําดับความสําคัญของปญหาสังคมไทยในภาพรวมที่ควรจะเรงดําเนิน 
การแกไขหาลําดับแรก  ผลการสํารวจพบวา ประชาชนใหความสําคัญกับปญหาเศรษฐกิจ
เปนลําดับแรก รองลงมาคือ ปญหาการเมือง ปญหาการวางงาน ปญหายาเสพติด และ 
ปญหาอาชญากรรม ตามลําดับ 

จากผลการสํารวจดังกลาว พบวาปญหาวิกฤติของสังคมไทยที่ประชาชนให
ความสําคัญในหาลําดับแรก ไมมีปญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติหรือปญหา
มลพิษเลย  (ประชาชนจัดใหปญหามลพิษและปญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากร 
ธรรมชาติเปนปญหาวิกฤติของสังคมในลําดับที่เจ็ดและแปด)  ทั้งนี้ อาจดวยเหตุผลที่วา
ประชาชนใหความสําคัญกับปญหาเรื่องปากทอง และปญหาที่กระทบโดยตรงตอการดําเนิน
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ชีวิตประจําวันเปนหลัก ประกอบกับผลกระทบที่เกิดจากปญหาสิ่งแวดลอมมกัจะใชระยะเวลา
ยาวนานกวาจะปรากฏใหเห็นเปนรูปธรรมชัดเจน  แมแตปญหาผลกระทบที่เกิดจากการ
ปนเปอนของสารเคมีในอาหารหรือการปนเปอนของมลพิษในส่ิงแวดลอมที่สงผลกระทบ
ตอสุขภาพของประชาชนโดยตรง ก็ยังตองใชระยะเวลายาวนานกวาจะปรากฏอาการของ
โรค ซึ่งกวาจะรูตัวก็แกไขไมทัน หรืออาจจะตองสูญเสียงบประมาณมหาศาลในการแกไข
ปญหา 

เมื่อเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนตอปญหาสังคมจากการสํารวจโดย
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ในปพ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2552 พบวา ในมุมมอง
ของประชาชนยังคงใหความสําคัญกับปญหาเศรษฐกิจเปนลําดับแรก  แตเปนที่นาสังเกต
วา  ขอมูลการสํารวจในป พ.ศ. 2552 ปญหาการเมืองและปญหาการวางงานเปนปญหา
สังคมที่ประชาชนหยิบยกขึ้นมาพูดถึง  โดยใหความสําคัญเปนลําดับรองลงมาจากปญหา
เศรษฐกิจ  ในขณะที่ขอมูลการสํารวจในป พ.ศ. 2548 ไมไดกลาวถึงประเด็นการเมืองและ
การวางงาน  ทั้งนี้ อาจจะเปนผลเนื่องมาจากปญหาความขัดแยงทางการเมืองในประเทศ
ที่เขมขนและทวีความรุนแรงมากขึ้นในป พ.ศ. 2551  ประกอบกับวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดข้ึน
ทั่วโลกทําใหเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย  อันนํามาซึ่งปญหาการวางงานในที่สุด 

2. การจัดลําดับความสําคัญของปญหาส่ิงแวดลอมของประเทศไทย 

คําวา “ปญหาส่ิงแวดลอม” ในการสํารวจครั้งนี้หมายรวมถึง ปญหาความเส่ือมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและปญหามลพิษ  การจัดลําดับความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอม
ก็เพ่ือเปนขอมูลที่จะแสดงใหสังคมไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหา และนําไปสูการ
กําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินมาตรการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

ถึงแมวาปญหาส่ิงแวดลอมจะไมไดถูกจัดใหอยูในลําดับตนๆ สําหรับปญหาวิกฤติ
ของสังคมไทยที่ควรไดรับการแกไขโดยเรงดวนก็ตาม  แตเมื่อใหประชาชนกลุมตัวอยาง
เปรียบเทียบความสําคัญของปญหาส่ิงแวดลอมกับการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ  พบวาประชาชนกวาครึ่ง (รอยละ 64.7) มีความเห็นวาทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเปนเรื่องสําคัญของประเทศที่ไมควรถูกทําลายโดยกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ  ดังนั้น ในการพัฒนาประเทศก็ควรคํานึงถึงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมดวย 

ในการสํารวจทัศนคติของประชาชน ผูศึกษาไดใหประชากรตัวอยางเปรียบเทียบ
ความรุนแรงระหวางปญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและปญหามลพิษ 
พรอมทั้งจัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนในการดําเนินการแกไขปญหาในกรณีที่
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รัฐบาลมีงบประมาณจํากัด  ผลการสํารวจพบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความเห็นวา
ปญหาทั้งสองเรื่องมีความรุนแรงเทาๆ กัน (รอยละ 65.5) โดยผูใหสัมภาษณรอยละ 21.8 
เห็นวาปญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติรุนแรงกวาปญหามลพิษ และรอยละ 
11.8 ของผูใหสัมภาษณทั้งหมดเห็นวาปญหามลพิษมีความรุนแรงกวาปญหาความ 
เส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ มีผูใหสัมภาษณเพียงรอยละ 0.9 ที่เห็นวาปญหาทั้ง
สองเรื่องยังไมมีความรุนแรง 

เมื่อพิจารณาขอมูลตามถิ่นที่อยูอาศัย มีประเด็นที่นาสังเกตคือผูใหสัมภาษณที่
อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีสัดสวนของผูที่เห็นวา “ปญหามลพิษรุนแรง
กวาปญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ” สูงกวาผูใหสัมภาษณที่อาศัยอยูใน
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ซึ่งสอดคลองกับขอมูลที่เปนอยูในปจจุบัน
ที่วาพ้ืนที่ที่ประสบกับปญหามลพิษมากที่สุดคือพ้ืนที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
เนื่องจากเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และการคมนาคมขนสง  
ในทางกลับกันผูใหสัมภาษณที่อาศัยอยูในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต 
ก็มีสัดสวนของผูที่มีความเห็นวา “ปญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติรุนแรง
กวาปญหามลพิษ”  สูงกวาผูใหสัมภาษณที่อาศัยอยูในภาคกลาง กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  

เมื่อใหประชากรตัวอยางจัดลําดับความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอมในภาพรวม
ทั้งประเทศที่ควรไดรับการแกไขโดยเรงดวนหาลําดับแรก (ซึ่งครอบคลุมทั้งปญหาความ
เส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและปญหามลพิษ) ผลการสํารวจพบวาปญหาส่ิงแวดลอม
ที่ประชาชนใหความสําคัญตามลําดับ คือ (1) ปญหาการสูญเสียพ้ืนที่ปา  (2) การขาดแคลน
น้ําในฤดูแลง  (3) การใชพลังงานอยางฟุมเฟอย  (4) ปญหาอุทกภัย และ (5) ปญหาภาวะ
โลกรอน   

2.1 การจัดลําดับความสําคัญของปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาต ิ

ผลการสํารวจทัศนคติของประชาชนตอปญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากร 
ธรรมชาติพบวา  ปญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติที่วิกฤติทีสุ่ดในประเทศไทย
ตามลําดับ คือ (1) ปญหาการสูญเสียพ้ืนที่ปา (2) การขาดแคลนน้ําในฤดูแลง  (3) การใช
พลังงานอยางฟุมเฟอย (4) ปญหาอุทกภัย และ (5) การขาดแคลนที่ดินทํากิน โดยประชากร
ตัวอยางที่จัดลําดับใหปญหาการสูญเสียพ้ืนที่ปาเปนปญหาที่วิกฤติที่สุดใหเหตุผลวา การ
สูญเสียพ้ืนที่ปาจะสงผลกระทบตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม  นอกจากนี้ การลดลงของ
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พ้ืนที่ปาจะทําใหสัตวปาไมมีที่อยูอาศัย อาจสงผลใหสัตวปาบุกรุกเขามาในชุมชนหรือพ้ืนที่
ทําการเกษตรซึ่งจะกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิต ทรัพยสิน และพืชผลทางการเกษตร 

เมื่อพิจารณาขอมูลรายภาคพบวา  ประชาชนในทุกภาคของประเทศเห็นวาปญหา
การสูญเสียพ้ืนที่ปาเปนปญหาที่วิกฤติที่สุด ยกเวนประชากรตัวอยางในภาคอีสานที่มี
ความเห็นวาปญหาการขาดแคลนน้ําในฤดูแลงเปนปญหาท่ีวิกฤติที่สุดของประเทศ 
สอดคลองกับขอมูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมที่วาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีหมูบานที่ประสบภัยแลงมากที่สุด คิดเปนรอยละ 66 ของหมูบานที่
ประสบภัยแลงทั่วประเทศ  ขอมูลนี้สะทอนใหเห็นถึงปญหาที่ประชาชนประสบอยูในพ้ืนที่
ชัดเจนยิ่งข้ึน 

ประชากรตัวอยางที่อาศัยในเขตเมืองมีความเห็นวา ปญหาทรัพยากรธรรมชาติที่
วิกฤติที่สุด ไดแก การสูญเสียพ้ืนที่ปา (รอยละ 24.1) ปญหาการใชพลังงานอยางฟุมเฟอย 
(รอยละ 19.9) และปญหาอุทกภัย (รอยละ 13.0) ตามลําดับ  ในขณะที่ประชากรตัวอยางที่
อาศัยอยูนอกเขตเมืองเห็นวา ปญหาการสูญเสียพ้ืนที่ปาและการขาดแคลนน้ําในฤดูแลง
เปนปญหาที่วิกฤติพอๆ กัน (ประมาณรอยละ 18)   

มีขอสังเกตวาเหตุใดประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเมืองจึงมีความเห็นวาปญหาการ
สูญเสียพ้ืนที่ปาเปนปญหาทรัพยากรธรรมชาติที่วิกฤติที่สุด ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการรับรู
ขอมูลขาวสารผานทางส่ือตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งส่ือโทรทัศน ที่ปจจุบันมีการรณรงคและ
ประชาสัมพันธในเรื่องดังกลาวคอนขางมาก มีการใหขอมูลเก่ียวกับการสูญเสียพ้ืนที่ปา
เช่ือมโยงไปกับปญหาภาวะโลกรอน ประกอบกับกระแสการต่ืนตัวตอปญหาภาวะโลกรอน
กําลังไดรับความสนใจจากทุกภาคสวนของสังคมไทย ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน ดังจะเห็นไดจากการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมตางๆ มากมาย ทั้งที่
เก่ียวของโดยตรงกับการลดปญหาภาวะโลกรอน และโครงการที่ขอยืมคําวาโลกรอนเพ่ือ
เกาะกระแสสังคม เชน “การรณรงคใหใชถุงผาแทนถุงพลาสติกเพ่ือลดปญหาโลกรอน”  
“การรณรงคใหประชาชนประหยัดไฟเพ่ือลดปญหาโลกรอน”   “โครงการ ลงน้ํา ลดพุง ลด
โลกรอน”   “โครงการเกาะสีเขียว ลดโลกรอน ลดปริมาณขยะ”  และ “กิจกรรม ลดเผา ลด
หมอกควันและลดโลกรอน”  

สําหรับการแกไขปญหาการสูญเสียพื้นที่ปา ซึ่งประชาชนจัดลําดับใหเปนปญหา
ที่วิกฤติที่สุดที่ภาครัฐควรดําเนินการแกไขโดยเรงดวน  ประมาณหนึ่งในสามของประชากร
ตัวอยางเสนอแนะใหภาครัฐรณรงคและประชาสัมพันธใหมีการปลูกปา ไมใหมีการตัดไม
ทําลายปาหรือเผาปา  ใหบังคับใชกฏหมายอยางจริงจังและเพ่ิมบทลงโทษผูกระทําผิดหากมี



 รายงานทีดีอารไอ ฉบับท่ี 77 เดือนธันวาคม 2552  
 การสํารวจทัศนคติของประชาชนตอปญหาสิ่งแวดลอมของประเทศไทย 
 

8 

การลักลอบตัดไมทําลายปาหรือเผาปา  สงเสริมใหประชาชนปลูกตนไม  และใหภาครัฐ
จัดสรรพ้ืนที่ปาชุมชนโดยใหชุมชนชวยกันดูแล 

ในสวนของการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําในฤดูแลง  ประชาชนสวนใหญ
เสนอใหมีการจัดหาแหลงน้ํา เชน การสรางเข่ือนหรือสรางที่กักเก็บน้ํา  ขุดเจาะน้ําบาดาล
และจัดทําระบบชลประทาน เสนอใหมีการทําฝนเทียม  ใหมีการจัดสรรงบประมาณและ
จัดต้ังศูนยแจกจายน้ําใหแกชาวบานที่ขาดแคลนน้ํากินน้ําใช  และสรางความเขาใจและ
รณรงคใหประชาชนใชทรัพยากรน้ําอยางประหยัดและคุมคา  

สําหรับแนวทางการแกไขปญหาการใชพลังงานอยางฟุมเฟอย  ประชาชนมี
ขอเสนอแนะวาใหภาครัฐรณรงคใหประชาชนมีจิตสํานึกในการประหยัดพลังงาน ลดการใช
พลังงานและ/หรือใชเครื่องใชไฟฟาที่ประหยัดไฟ รณรงคใหประชาชนเห็นความสําคัญของ
พลังงานและใชพลังงานอยางคุมคา รณรงคใหมีการใชพลังงานทดแทน และออกมาตรการ
ควบคุมการใชพลังงาน  

2.2 การจัดลําดับความสําคัญของปญหามลพิษ 

ผลการสํารวจทัศนคติของประชาชนตอปญหามลพิษของประเทศทีวิ่กฤติทีสุ่ด พบวา  
ประมาณหนึ่งในสี่ของผูใหสัมภาษณจัดลําดับใหปญหาภาวะโลกรอนเปนปญหาที่วิกฤติที่สุด
ในปจจุบัน  ปญหามลพิษที่วิกฤติในลําดับรองลงมา คือ ปญหาขยะ (รอยละ 16.9) ปญหา
มลพิษทางอากาศ (รอยละ 15.8) ปญหาการปนเปอนของสารเคมีในอาหาร (รอยละ 12.6) 
และปญหาน้ําเนาเสีย (รอยละ 7.7)  สําหรับเหตุผลที่ประชากรตัวอยางจัดใหภาวะโลกรอน
เปนปญหาที่วิกฤติที่สุดเพราะปญหาดังกลาวสงผลกระทบทําใหอากาศแปรปรวน  พืชผล
ทางการเกษตรเสียหาย  และยังสงผลกระทบตอสุขภาพอีกดวย 

เมื่อพิจารณาขอมูลตามเขตที่อยูอาศัยของประชาชน  พบวาผูใหสัมภาษณทั้งใน
เขตเมืองและนอกเขตเมืองมีความคิดเห็นตอการจัดลําดับความสําคัญของปญหามลพิษไม
แตกตางกันนัก  แตมีประเด็นที่นาสังเกตคือ ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเมืองใหความสําคัญ
กับปญหาภาวะโลกรอน ปญหาขยะ และปญหามลพิษทางอากาศในสัดสวนที่ไมแตกตาง
กันมากนัก นั่นสะทอนใหเห็นวาทั้งสามปญหาลวนแตสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของ
ประชาชนในเขตเมืองทั้งส้ิน 

ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน ซึ่งประชาชนเห็นวาเปนปญหา
สําคัญที่ภาครัฐตองเรงดําเนินการแกไข คือ ภาครัฐควรมีการรณรงคใหประชาชนชวยกัน
ปลูกตนไม (รอยละ 57.1) ลดการใชส่ิงของหรือวัสดุที่กอใหเกิดมลพิษและหันมาใชวัสดุจาก
ธรรมชาติ (รอยละ 22.2)  รวมทั้งรณรงคใหประชาชนชวยกันประหยัดพลังงาน (รอยละ 16.4)  
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สวนการแกไขปญหาขยะ ประชาชนเสนอใหภาครัฐปรับปรุงการบริหารจัดการ
ขยะ เชน เพ่ิมรอบการเก็บรวบรวมขยะ จัดหาถังขยะใหเพียงพอ และหาพื้นที่ทิ้งขยะที่
เหมาะสม (รอยละ 49.2) รณรงคและใหความรูกับประชาชนในการคัดแยกขยะ และทิง้ขยะ
ใหถูกที่ รวมทั้งนําขยะที่ยังมีประโยชนกลับมาใชใหม (รอยละ 30.2) และรณรงคใหลดการ
ใชถุงพลาสติกหรือส่ิงของท่ีกอใหเกิดมลพิษ โดยลดการใชวัสดุที่ทําลายธรรมชาติและหัน
มาใชวัสดุจากธรรมชาติ (รอยละ 15.2)  

สําหรับการแกไขปญหามลพิษทางอากาศ  ประชาชนไดเสนอใหภาครฐัควบคมุ
การปลอยมลพิษจากการจราจรและควบคุมชวงเวลาการว่ิงของรถบรรทุก (รอยละ 57.5)  
ควบคุมการปลอยควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม (รอยละ 54.3)  รณรงคใหชวยกันปลูก
ตนไมเพ่ือกรองอากาศ (รอยละ 20.1)  ควบคุมดูแลการเผาขยะ (รอยละ 10.2) และควบคมุ
การกอสรางอยางเขมงวด (รอยละ 3.2) 

3. ความรู ความเขาใจของประชาชนเกีย่วกับขอมูลพื้นฐาน 
ดานทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 

ผลการสํารวจขอมูลการรับรูขาวสารส่ิงแวดลอมของประชาชนพบวา ประชาชน
สวนใหญไดรับขอมูลขาวสารสิ่งแวดลอมจากทางโทรทัศน (รอยละ 74.6)  รองลงมา คือ 
หอกระจายขาวชุมชน (รอยละ 18.5)  หนังสือพิมพ (รอยละ 4.4)  วิทยุ (รอยละ 1.1)  และ 
อินเทอรเน็ต (รอยละ 0.5)  โดยมีประชากรตัวอยางรอยละ 0.9 ไมเคยไดรับขอมูลขาวสาร
ส่ิงแวดลอม  เมื่อพิจารณากลุมตัวอยางตามถิ่นที่อยูอาศัยพบวา ประมาณหนึ่งในสามของ
ประชากรตัวอยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดรับขอมูลขาวสารส่ิงแวดลอมจากหอ
กระจายขาวของชุมชนรองลงมาจากการรับขาวสารสิ่งแวดลอมผานทางโทรทัศน  สําหรับ 
ผูที่ไมเคยไดรับขาวสารส่ิงแวดลอมเลยพบในประชากรตัวอยางที่ไมมีการศึกษาและกลุม
ตัวอยางที่เปนแมบาน 

สําหรับการสํารวจความรู ความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับขอมูลพ้ืนฐานดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดแบงประเด็นความรู ความเขาใจออกเปน 10 เรื่อง 
ไดแก (1) สาเหตุที่ปาไมถูกทําลาย (2) สาเหตุของการเกิดไฟปา (3) ความหมายของการ
อนุรักษ (4) การใชทรัพยากรน้ํา (5) ประโยชนของปาชายเลน (6) แหลงกําเนิดน้ําเสีย  
(7) หนาที่ในการจัดการปญหาขยะ (8) วิธีการจัดการขยะหรือของเสียอันตราย (9) ปญหา
โลกรอน และ (10) สิทธิของประชาชนภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550  โดยมีสมมติฐานวาเมื่อประชาชนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับทรัพยากร 



 รายงานทีดีอารไอ ฉบับท่ี 77 เดือนธันวาคม 2552  
 การสํารวจทัศนคติของประชาชนตอปญหาสิ่งแวดลอมของประเทศไทย 
 

10 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่ถูกตองจะสนับสนุนใหประชาชนมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การใชประโยชนจากทรัพยากรและการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม   

จากการสอบถามประชาชนในสวนของความรู ความเขาใจของประชาชนในเรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมพบวา ยังมีประเด็นดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในหลายๆ เรื่องที่ประชาชนยังมีความเขาใจที่ไมถูกตองนัก เชน ความเขาใจ
ไมถูกตองเกี่ยวกับสาเหตุของการที่ปาไมทางภาคเหนือถูกทําลาย โดยมีสัดสวนของ
ประชากรตัวอยางถึงรอยละ 89.1 ที่เขาใจวาการลักลอบตัดไมไปขายเปนสาเหตุของการที่
ปาไมทางภาคเหนือถูกทําลาย   ซึ่งในความเปนจริงการสูญเสียปาไมทางภาคเหนือมี
สาเหตุมาจากไฟปา  ความเขาใจที่ไมถูกตองเกี่ยวกับความหมายของการอนุรักษ 
ที่ประชาชนเขาใจวาการอนุรักษ หมายถึงการเก็บรักษาไว  ไมกิน ไมใช และไมลา แต
แทจริงแลวการอนุรักษ หมายถึง การใชทรัพยากรธรรมชาติดวยความชาญฉลาด และ
กอใหเกิดประโยชนตอมวลมนุษยใหมากที่สุด และมีระยะเวลาในการใชงานยาวนานที่สุด 
โดยมีสัดสวนของผูที่เขาใจไมถูกตองเกือบครึ่ง  ความเขาใจในเรื่องทรัพยากรนํ้า ที่
ถึงแมวาน้ําจะเปนทรัพยากรที่ประชาชนคุนเคยในชีวิตประจําวันก็ตาม  แตประชาชนสวน
ใหญ (3 ใน 4 ของประชากรตัวอยาง) ยังมีความเขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับทรัพยากรน้ําไมดีนัก 
โดยมีความเช่ือวาหากใชน้ําอยางไมประหยัด น้ําจะสูญส้ินไปจากโลก ซึ่งขอมูลที่ถูกตอง
คือ น้ําเปนทรัพยากรที่สามารถหมุนเวียนนํากลับมาใชใหมตามวงจรธรรมชาติ  

นอกจากนี้ ประชาชนยังมีความเขาใจที่ไมถูกตองเกี่ยวกับแหลงกําเนิดนํ้าเสีย  
โดยประชาชนเขาใจวาโรงงานอุตสาหกรรมเปนผูกอใหเกิดมลพิษทางน้ํารายใหญ  ซึ่งแท
ที่จริงแลวแหลงกําเนิดน้ําเสียขนาดใหญ คือ ชุมชน  โดยผูที่เขาใจถูกตองในเรื่องนี้มีเพียง
รอยละ 15.6 ของผูใหสัมภาษณทั้งหมด ความเขาใจที่ไมถูกตองเก่ียวกับแหลงกําเนิดน้ําเสีย
นี้อาจสงผลใหประชาชนขาดจิตสํานึกในการควบคุมพฤติกรรมของตนและสมาชิกในชุมชน 
อันจะนํามาซึ่งพฤติกรรมการใชน้ําที่กอใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอมมากข้ึน เชน การปลอย
น้ําเสียจากครัวเรือนลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ หรือการทิ้งขยะลงในแหลงน้ําสาธารณะ เปนตน 

4. การมีสวนรวมของประชาชน 

การมีสวนรวมของประชาชนในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมอง
ไดในหลายมิติและหลายระดับ เชน การมีสวนรวมในการใชประโยชน  การมีสวนรวมใน
การจัดการ ดูแลและรักษา  การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและ/หรือตัดสินใจ
เก่ียวกับการดําเนินโครงการที่อาจสงผลกระทบตอตนเองและส่ิงแวดลอม และการมีสวนรวม
ในโครงการและกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการลดภาระและบรรเทาปญหาสิ่งแวดลอม   
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ในการแกไขและบรรเทาปญหาส่ิงแวดลอมสามารถทําไดหลายแนวทาง เชน การ
ใชมาตรการกํากับและควบคุม การใชมาตรการทางการเงินและการคลัง (เชน การเก็บภาษี 
การเก็บคาธรรมเนียมตางๆ)  รวมทั้งการใหความรูและรณรงคใหประชาชนมีจิตสํานึกโดย
การดําเนินโครงการและจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวม เชน การ
ประชาสัมพันธใหประชาชนชวยกันประหยัดน้ํา ประหยัดไฟ ประหยัดน้ํามัน  การรณรงค
และใหความรูแกประชาชนเพ่ือลดปริมาณขยะโดยการแยกขยะกอนทิ้งและการใชซ้ํา 
นอกจากนี้ หนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ยังจัด
ใหมีการดําเนินโครงการตางๆ เพ่ือเปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหยั่งยืน เชน 
โครงการอนุรักษแมน้ําลําคลอง โครงการปลูกตนไม  

ผลการสํารวจทัศนคติของประชาชนเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ปฏิบัติหรือใหความรวมมือในโครงการและมาตรการตางๆ เพ่ือเปนการบรรเทาปญหาและ
ลดภาระตอส่ิงแวดลอม มีประเด็นนาสนใจคือ โครงการหรือมาตรการที่ประชาชนใหความ
รวมมือปฏิบัติตามเปนประจําในสัดสวนที่สูงมักเปนโครงการหรือกิจกรรมที่สงผลใหเกิด
การประหยัดคาใชจายของตนเอง และเห็นผลของการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมในรูป
ของตัวเงิน เชน การรวบรวมของเหลือใชไปขาย การประหยัดไฟฟา การประหยัดน้ํามัน 
สวนกิจกรรมที่ใหประโยชนดานส่ิงแวดลอมกับสังคมโดยรวม เชน โครงการปลูกตนไม 
โครงการอนุรักษแมน้ําลําคลอง และการใชสินคาที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ประชาชนกลับ
ไมใหความสนใจมากนัก ทั้งนี้ อาจเปนเพราะวาประโยชนที่เกิดแกผูปฏิบัติไมชัดเจน และ
ไมสามารถวัดมูลคาของประโยชนที่เกิดข้ึนเปนตัวเงินได ทําใหไมมีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติ
ตามโครงการหรือมาตรการดังกลาว 

5. หนาที่ในการจัดการและบรรเทาปญหาส่ิงแวดลอม 

ปจจุบันผูไดรับความเดือดรอนจากปญหาส่ิงแวดลอมนับวันจะมีจํานวนเพ่ิมข้ึน 

การรองเรียนตอหนวยงานที่เก่ียวของเปนชองทางหนึ่งที่ประชาชนผูไดรับผลกระทบจาก
ปญหาส่ิงแวดลอมเลือกใชเพ่ือนําไปสูการบรรเทาความเดือดรอนและการแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอมที่เกิดข้ึน  สําหรับชองทางในการรองทุกขนั้น ผูที่ไดรับความเดือดรอนสามารถ
ที่จะรองทุกขผานผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
รับผิดชอบในพ้ืนที่นั้นๆ  

หนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดการปญหาเหตุรองเรียนจะเริ่มตนที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาล) ในพ้ืนที่
นั้นๆ  ในกรณีที่เกินความสามารถของเจาหนาที่ในพ้ืนที่ ก็สามารถรองขอความชวยเหลือ
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จากหนวยงานสังกัดกระทรวงอื่นๆ ที่เก่ียวของได เพ่ือรวมดําเนินการแกไข ใหคําปรึกษา
และใหความชวยเหลือสนับสนุนการดําเนินงานดานวิชาการ ไดแก สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  สํานักงานเกษตรจังหวัด  สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
และสํานักงานประมงจังหวัด เปนตน   

จากคําถามที่วา “หากเกิดปญหาส่ิงแวดลอมข้ึนในพื้นที่ชุมชนที่ทานอยูอาศัย 
ทานคิดวาจะไปรองเรียนที่ใคร” ผลการสํารวจพบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ซึ่งในที่นี้
หมายถึง องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาล) เปนหนวยงานที่ผูใหสัมภาษณสวนใหญ 
(รอยละ 63.4) คิดวาจะไปรองเรียนหากเกิดปญหาส่ิงแวดลอมข้ึนในพ้ืนที่  รองลงมา คือ 
กํานัน/ผูใหญบาน (รอยละ 23.7)  นายอําเภอ (รอยละ 6.1)  และผูวาราชการจังหวัด  
(รอยละ 5.3)     

แตเมื่อถามถึงทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับหนาที่ในการจัดการ ดูแล รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของประเทศพบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญ (รอยละ 76.0) 
มีความเห็นวาการจัดการ ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของประเทศเปน
หนาที่ของชุมชนและประชาชนทุกคน รองลงมาคือ รอยละ 10.3 ของผูใหสัมภาษณเห็นวา
เปนหนาที่ของหนวยงานราชการในภูมิภาค  และองคกรปกครองสวนทองถิ่น (รอยละ 7.9)  

ผูใหสัมภาษณที่มีความเห็นวาการจัดการ ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมของประเทศเปนหนาที่ของชุมชนและประชาชนทุกคน ใหเหตุผลวาประชาชน
เปนผูใชทรัพยากร รูความตองการใชทรัพยากร รับรูถึงปญหาในพื้นที่ไดดี และสามารถ
ดูแลชุมชนไดอยางทั่วถึง  นอกจากนี้ การท่ีทุกคนในสังคมรวมกันเฝาระวัง ดูแล และชวยกัน
แกไขปญหาส่ิงแวดลอมที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ก็จะทําใหการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมสามารถทํา
ไดเร็วข้ึน  สําหรับเหตุผลที่ประชาชนเห็นวาควรเปนหนาที่ของหนวยงานราชการในภูมิภาค  
เพราะเปนหนาที่ของภาครัฐที่จะตองมีภารกิจในการดูแลในเร่ืองดังกลาวอยูแลว และ
หนวยงานภาครัฐยังสามารถควบคุมดูแลพ้ืนที่ไดทั่วถึงมากกวาประชาชน ประกอบกับ
ผูใหสัมภาษณมีความเห็นวาประชาชนไมคอยใสใจในเรื่องนี้เทาไรนัก  สวนผูใหสัมภาษณ
ที่มีความเห็นวา  หนาที่ในการจัดการ ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเปน
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพราะเปนหนวยงานที่อยูใกลชิดกับประชาชนและ
รูถึงปญหาในทองถิ่นเปนอยางดี 
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6.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

(1) การกําหนดนโยบายในทุกระดับและการจัดทําแผนในระดับพ้ืนที่จะตองสอดคลอง 
กับปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในแตละพ้ืนที ่

การวิเคราะหขอมูลการจัดลําดับความวิกฤติของปญหาความเส่ือมโทรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและปญหามลพิษชี้ใหเห็นวา ปญหาทั้งสองเรื่องมีความรุนแรงเทาๆ กัน  เพ่ือจะ
ตอบสนองความตองการของประชาชน การกําหนดนโยบายของภาครัฐควรตองให
ความสําคัญตอปญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและปญหามลพิษไปพรอมๆ 
กัน  อยางไรก็ตาม เนื่องจากสภาพแตละพ้ืนที่และวิถีการดําเนินชีวิต (สภาพความเปนอยู) 
ของผูคนในแตละพ้ืนที่มีความแตกตางกัน  ปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนในแตละพ้ืนที่ก็
แตกตางกันไป  อาทิ ขอมูลจากการสํารวจพบวาประชาชนในทุกภาคของประเทศเห็นวา  
ปญหาการสูญเสียพ้ืนที่ปาเปนปญหาทรัพยากรธรรมชาติที่วิกฤติที่สุด  ยกเวนประชาชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความเห็นวาปญหาการขาดแคลนน้ําในฤดูแลงเปนปญหา
ที่วิกฤติที่สุด หรือประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศใหความสําคัญกับปญหาโลกรอน
เปนปญหาท่ีวิกฤติที่สุด  ยกเวนประชาชนที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กลับเห็นวา ปญหาที่วิกฤติที่สุดคือปญหามลพิษทางอากาศ เปนตน  ดังนั้น การจัดทําแผน
จัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในแตละพ้ืนที่จะตองสอดคลองกับปญหาและความตองการท่ี
แทจริงของประชาชนในแตละพ้ืนที่ 

(2) สงเสริมใหประชาชนมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองเพื่อสรางพฤติกรรมที่เปนมิตร 
ตอส่ิงแวดลอม และทําใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของปญหาส่ิงแวดลอม 

ความรูเปนพื้นฐานสําคัญของความเห็นหรือทัศนคติ จากสมมติฐานที่วาเมื่อ
ประชาชนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่ถูกตองจะ
สนับสนุนใหประชาชนมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมากข้ึน  การ
ประเมินความรู ความเขาใจของประชาชนพบวา ประชาชนยังมีความรูพ้ืนฐานและความ
เขาใจเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่ไมถูกตองในหลายประเด็น เชน ความรู
พื้นฐานในเรื่องทรัพยากรน้ํา  ความหมายของคําวาอนุรักษ  หรือแหลงกําเนิดน้ําเสีย  
นอกจากนี้ ขอมูลจากการสํารวจยังมีประเด็นที่นาต้ังขอสังเกต เชน เหตุใดประชาชนที่อาศัย
อยูในเขตเมืองจึงมีความเห็นวาปญหาการสูญเสียพ้ืนที่ปาเปนปญหาทรัพยากรธรรมชาติ
ที่วิกฤติที่สุด  ทั้งนี้ สวนหนึ่งอาจเปนเพราะส่ือใหขาวสารเก่ียวกับประเด็นการสูญเสีย
พ้ืนที่ปามากกวาประเด็นอื่นๆ    
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ดังนั้น ในการทําใหประชาชนมีความรูและความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ภาครัฐควรเพ่ิมเติมความรูในดานนี้ใหแกประชาชนในลักษณะ
ของความเปนเหตุผลใหมากข้ึน  ปรับปรุงวิธีการใหความรู การประชาสัมพันธ และรูปแบบ
การรณรงคตางๆ ใหเขมขนและขยายในวงกวางข้ึน  โดยมีการเลือกใชส่ือที่เหมาะสม ซึ่ง
ขอมูลจากการสํารวจพบวาประชาชนสวนใหญไดรับขอมูลขาวสารส่ิงแวดลอมผานทางส่ือ
โทรทัศน แตในบางพ้ืนที่อาจเลือกใชส่ือประเภทอื่นๆ เชน การใหความรูและประชาสัมพันธ
ขาวสารส่ิงแวดลอมผานทางหอกระจายขาวชุมชนสําหรับพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
หรือเลือกใชส่ือหนังสือพิมพและอินเทอรเน็ตในการสงขาวสารส่ิงแวดลอมเพ่ือเจาะกลุมของ
ผูที่มีการศึกษาในระดับปริญญาโทข้ึนไป   อยางไรก็ตาม ในการดําเนินการเพ่ือสงเสริมให
ประชาชนมีความรู ความเขาใจที่ถูกตอง ส่ิงสําคัญคือ ตองมีการกําหนดกลุมเปาหมายให
ชัดเจนเพ่ือตอบสนองตอความตองการของประชาชนในแตละกลุม  นอกจากนี้ ยังตองมี
การประเมินผลเปนระยะๆ โดยมีการศึกษาการเปล่ียนแปลงทัศนะและพฤติกรรมของ
กลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง 

(3) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนเพ่ือลดภาระตอส่ิงแวดลอม 

การจัดการและบรรเทาปญหาสิ่งแวดลอม ปจจัยสําคัญที่จะทําใหการดําเนินงาน
ประสบผลสําเร็จคือ การใหความรวมมือและการมีสวนรวมของประชาชนเปนหลัก  จาก
แนวคิดที่วา “หนาที่ในการจัดการ ดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ประเทศควรเปนหนาที่ของประชาชนทุกคนในสังคม” นั้น   ขอมูลที่ไดจากการสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนก็สนับสนุนแนวคิดดังกลาวขางตน  ความคิดเห็นที่ไดจากการ
สํารวจนี้ แสดงใหเห็นวาประชาชนสวนใหญยังมีความตระหนักถึงหนาที่ของตนในการดูแล
และรักษาส่ิงแวดลอม  นอกจากนี้ ผลการสํารวจมีประเด็นนาสนใจท่ีตองต้ังขอสังเกตคือ 
โครงการหรือมาตรการที่ประชาชนใหความรวมมือปฏิบัติตามเปนประจําในสัดสวนที่สูง
สวนใหญเปนโครงการหรือกิจกรรมที่สงผลใหเกิดการประหยัดคาใชจายของตนเอง ซึ่งจะ
เห็นผลของการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมในรูปของตัวเงิน เชน การรวบรวมของเหลือใช
ไปขาย การประหยัดไฟฟา การประหยัดน้ํามัน สวนโครงการที่ใหประโยชนแกสังคมโดยรวม
แตยังไมเห็นผลเปนรูปธรรมชัดเจนในปจจุบัน ประชาชนจะไมใหความสนใจมากนัก เชน 
โครงการปลูกปา โครงการอนุรักษแมน้ําลําคลอง 

อยางไรก็ตาม การดําเนินมาตรการหรือโครงการเพ่ือจัดการและบรรเทาปญหา
ส่ิงแวดลอมอาจมีทั้งโครงการที่เห็นประโยชนที่จะเกิดแกประชาชนในรูปตัวเงินชัดเจน 
และโครงการที่ใหประโยชนดานส่ิงแวดลอมกับสังคมโดยรวมแตไมเห็นประโยชนที่ตกแก
ปจเจกบุคคลชัดเจน  ดังนั้น ในการดําเนินมาตรการ โครงการหรือกิจกรรมตางๆ ของภาครัฐ
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ที่ตองการใหประชาชนเขามามีสวนรวมนั้น  หนวยงานที่เก่ียวของตองมีการรณรงคและ
ประชาสัมพันธเพ่ือใหขอมูล และสรางความเขาใจใหประชาชนเห็นถึงความสําคัญและ
ประโยชนที่จะเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมจากการดําเนินมาตรการหรือโครงการตางๆ  ทั้งนี้ 
เพ่ือเปนแรงจูงใจใหประชาชนเขามามีสวนรวม ถึงแมวาโครงการดังกลาวประชาชนจะ
ไมไดรับผลประโยชนในรูปตัวเงินก็ตาม 

(4) สงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องแกผูบริหารในทองถ่ินเพ่ือกระตุน 
ใหผูนําทองถ่ินตระหนักถึงความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอม 

การดําเนินนโยบายของรัฐบาลในการถายโอนภารกิจดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไปสูทองถิ่นนั้น ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
บทบาทและหนาที่ในการดูแลและจัดการปญหาส่ิงแวดลอมโดยตรง  และผลการสํารวจ
ขอมูลยังพบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่ประชาชนคิดวาจะไปพ่ึงพิง
เมื่อเกิดปญหาส่ิงแวดลอมข้ึนในพ้ืนที่ ขอมูลดังกลาวสนับสนุนใหเห็นวาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักที่มีบทบาทสําคัญในการดูแลและบรรเทาปญหาสิ่งแวดลอม
ในระดับพ้ืนที่   อยางไรก็ตาม ผูนําทองถิ่นถือวาเปนบุคคลสําคัญในการที่จะผลักดันให
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพ้ืนที่ประสบความสําเร็จ 

ดังนั้น ควรมีการสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการปญหาสิ่งแวดลอมแกผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือสราง
ความตระหนักและสงเสริมใหผูนําในทองถิ่นเห็นถึงความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอม เชน 
เพ่ิมประเด็นดานส่ิงแวดลอมเขาไปในหลักสูตรของผูบริหาร  การจัดสัมมนาทางวิชาการ
สําหรับผูบริหาร การจัดอบรมความรูเฉพาะดานส่ิงแวดลอม  

(5) สนับสนุนใหมกีารศึกษาวิจัยอยางเปนระบบและตอเนื่องเพ่ือประเมนิสถานการณ 
และจัดลําดับความสําคัญของปญหาส่ิงแวดลอม 

การบริหารราชการแผนดินในปจจุบันมุงเนนการมีสวนรวมของประชาชนและ
นําไปสูเปาหมายการใหบริการสาธารณะมากข้ึน การตรวจสอบความรู ความคิดเห็นและ
ความตองการของประชาชนจึงเปนขอมูลที่สําคัญมากข้ึน  ดังนั้น ควรสนับสนุนใหมีการ
ศึกษาวิจัยอยางเปนระบบและตอเนื่องเพ่ือประเมินสถานการณและจัดลําดับความสําคัญ
ของปญหาส่ิงแวดลอมในมุมมองของประชาชน  รวมทั้งประเมินความรู ความเขาใจของ
ประชาชนในประเด็นตางๆ ที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมของประเทศ  ซึ่ง
จะนําไปสูการกําหนดนโยบายและการดําเนินมาตรการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมไดอยาง
เหมาะสม  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
565 ซอยรามคําแหง 39 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท 02 718 5460   โทรสาร 02 718 5461-62 
Website: http://www.info.tdri.or.th 




