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แผนการสอนประจ าหน่วย 
 
ชุดวชิา  การพฒันามนุษยใ์นบริบทโลก 
 
หน่วยที ่13 การเขา้ถึงและผลกระทบดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 
ตอนที่ 
 13.1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการเขา้ถึงและผลกระทบดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 13.2 พฒันาการของการพฒันามนุษยด์า้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 13.3 ปัญหาจากการพฒันามนุษยท่ี์มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และแนวทางแกไ้ข 
 
แนวคิด 

1. แนวคิดวา่ดว้ยการนิยามความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อตอบสนองความตอ้งการของมนุษยท่ี์ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม อนัมี
สาเหตุมาจากการเพิ่มจ านวนประชากร การขยายตวัทางเศรษฐกิจ และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี
ท่ีท  าใหส้ามารถน าทรัพยากรธรรมชาติมาใชไ้ดม้ากและง่ายดายข้ึน 

2. ตลอดห้วงเวลาการพฒันามนุษยไ์ดใ้ชท้รัพยากรธรรมชาติมีอยูอ่ยา่งจ ากดัและไดท้  าลายส่ิงแวดลอ้ม
ในวงกวา้ง โดยเฉพาะตั้งแต่ยุคปฎิวติัอุตสาหกรรมเป็นตน้มาส่งผลใหท้รัพยากรธรรมชาติร่อยหรอ
และเกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มข้ึนมากมาย ทั้งในระดบัทอ้งถ่ินท่ีแตกต่างกนัไปตามบริบทของพื้นท่ี และ
ในระดบัสากลท่ีอาจกลายเป็นวกิฤติของมนุษยชาติในอนาคต นานาประเทศจึงไดพ้ฒันาความ
ร่วมมือดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงส่งเสริมแนวทางการพฒันาท่ีย ัง่ยนื เพื่อ
อนุรักษ ์ป้องกนั และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มควบคู่ไปกบัการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคม 

 
วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 13 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มต่อการพฒันามนุษยไ์ด ้
2. อธิบายแนวทางความร่วมมือเพื่อแกไ้ขปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มได ้
3. อธิบายผลกระทบจากการพฒันามนุษยท่ี์มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มได ้
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กจิกรรมระหว่างเรียน 

1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 13 
2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนท่ี 13.1 – 13.3 
3. ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ีไดรั้บมอบหมายในเอกสารการสอน 
4. ฟังเทปเสียงประกอบชุดวิชา (ถา้มี) 
5. ฟังรายการวทิยากระจายเสียง (ถา้มี) 
6. ชมรายการวทิยโุทรทศัน์ (ถา้มี) 
7. เขา้รับบริการสอนเสริม (ถา้มี) 
8. ท าแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียนหน่วยท่ี 13 

 
ส่ือการสอน 

1. เอกสารการสอน 
2. แบบฝึกปฏิบติั 
3. รายการสอนทางวทิยกุระจายเสียง (ถา้มี) 
4. รายการสอนทางวทิยุโทรทศัน์ (ถา้มี) 
5. การสอนเสริม (ถา้มี) 

การประเมินผล 
1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 
2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบทา้ยเร่ือง 
3. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 

 
เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
หน่วยที ่13 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
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ตอนที่ 13.1 
ความรู้ทั่วไปเกีย่วกบัการเข้าถึงและผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
 
โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 13.1 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 
หัวเร่ือง 
 13.1.1 ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 13.1.2 การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
แนวคิด 

1. “ทรัพยากรธรรมชาติ” หมายถึง ส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและมนุษยส์ามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได ้ส่วนค าวา่ “ส่ิงแวดลอ้ม” นั้น หากพิจารณาโดยใชม้นุษยเ์ป็นจุดศูนยก์ลางจะหมายถึง
ส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวัมนุษย ์ซ่ึงเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยไ์ดส้ร้างข้ึน ดงันั้น 
ทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงแวดลอ้มและมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัอยา่งลึกซ้ึง 

2. มนุษยใ์ชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในการตอบสนองความตอ้งการของตนเองตลอดช่วง
อายขุยั การเพิ่มจ านวนประชากรกอรปกบัความตอ้งการขยายฐานอ านาจการพฒันาทางเศรษฐกิจ
และสังคม ตลอดจนความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีท าใหท้รัพยากรธรรมชาติถูก
น ามาใชม้ากข้ึนและง่ายดายข้ึน เป็นผลใหท้รัพยากรธรรมชาติร่อยหรอและเกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
เส่ือมโทรม โดยเฉพาะทรัพยากรหลกัท่ีจ าเป็นต่อการด ารงคชี์วติของมนุษย ์เช่น ทรัพยากรดิน 
ทรัพยากรน ้า ทรัพยากรอากาศ และทรัพยากรพลงังาน 

วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 13.1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มได ้
2. อธิบายการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนได ้
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เร่ืองที ่13.1.1 
ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

การท่ีมนุษยส์ามารถจะด ารงชีวติอยูไ่ดน้ั้นจะตอ้งอาศยัปัจจยัหลายประการดว้ยกนั กล่าวคือตอ้งกิน
อาหารซ่ึงไดจ้ากพืชหรือสัตว ์ตอ้งหายใจเพื่อใชอ้อกซิเจนท่ีมีอยูใ่นอากาศ ตอ้งใชน้ ้าเพื่อด่ืมกินและช าระลา้งส่ิง
สกปรก ตอ้งมีเคร่ืองนุ่งห่มเพื่อป้องกนัความร้อนหรือหนาวของอากาศ และตอ้งมีท่ีอยูอ่าศยัเพื่อป้องกนัแดดฝน
และอนัตรายต่างๆ รวมถึงเม่ือเกิดการเจบ็ป่วยก็จ  าเป็นตอ้งมียารักษาหรือบรรเทาใหส้ามารถด ารงชีวิตต่อไปได ้ 
ถึงแมว้า่ในยคุสมยัน้ีจะเกิดการพฒันาจนมนุษยจ์ะสามารถผลิตอาหารและยารักษาโรคข้ึนเองไดจ้  านวนมากโดย
ไม่จ  าเป็นตอ้งหาสมุนไพรและของป่าหรือล่าสัตวม์าเป็นอาหาร แต่พืชสวนพืชไร่ พืชสมุนไพรและจุลินทรียท่ี์
เป็นประโยชน์ หรือแมแ้ต่ผกัผลไมท่ี้ใชเ้ล้ียงปศุสัตวก์็ตอ้งอาศยัแสงแดด ดิน น ้า และธาตุอาหารต่างๆ จาก
ธรรมชาติ เพื่อการเจริญเติบโตจนมนุษยน์ ามาใชป้ระโยชน์ได ้ดงันั้น จึงกล่าวไดว้า่ปัจจยัส าคญัต่อการด ารงชีวติ
ลว้นไดม้าจากธรรมชาติแทบทั้งส้ิน และจากการท่ีส่ิงเหล่าน้ีมีประโยชน์และมีคุณค่าต่อชีวติมนุษยน่ี์เอง เราจึง
รู้จกัและเรียกกนัโดยทัว่ไปวา่ “ทรัพยากรธรรมชาติ” ซ่ึงในทางปฏิบติันั้นค าวา่ทรัพยากรธรรมชาติและค าวา่
ส่ิงแวดลอ้มมกัถูกเขา้ใจวา่เป็นค าท่ีใชแ้ทนกนัได ้เน่ืองจากส่ิงแวดลอ้มหมายรวมถึง ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนและส่ิงท่ี
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ดงันั้น แทจ้ริงแลว้ทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นเพียงส่วนหน่ึงของส่ิงแวดลอ้มเท่านั้น 
โดยส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติใดๆ ก็ตามแมจ้ะไม่เคยมีประโยชน์ต่อมนุษยท์ั้งในอดีตและปัจจุบนั 
แต่เม่ือเกิดการพฒันาระบบความคิด วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีก็อาจเอ้ือประโยชน์ต่อมนุษยแ์ละถือเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญัไดใ้นอนาคต ในท่ีน้ีจึงขอนิยามความหมายและแบ่งประเภทของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไวด้งัจะกล่าวต่อไป 
 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ(Natural Resources) 
ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและมนุษยส์ามารถน าไปใชป้ระโยชน์

ได้1 กล่าวคือเป็นส่ิงธรรมชาติท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวติของมนุษยไ์ดท้ั้งในทางตรงหรือทางออ้ม เช่น 
ทรัพยากรป่าไมเ้อ้ือประโยชน์ใหม้นุษยน์ าผลผลิตจากป่ามาเป็นท่ีอยูอ่าศยั ยารักษาโรค เคร่ืองนุ่งห่มและ
เช้ือเพลิง ทรัพยากรน ้าเอ้ือให้มนุษยใ์ชป้ระโยชน์ในการอุปโภคบริโภคและท าเกษตรกรรม เป็นตน้ดงันั้น จึง
สามารถแบ่งประเภทของทรัพยากรธรรมชาติตามลกัษณะท่ีน ามาใชไ้ดเ้ป็น 2 ประเภทหลกั คือ 

                                                           
1 สารานุกรมไทยส าหรบัเยาวชนฯ เล่มที ่19 เรื่องที ่1 การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม. 
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1. ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใช้แล้วไม่หมดส้ินไป สามารถเกดิขึน้ทดแทนใหม่ได้ (Renewable 
Resources) เช่น แสงแดด ลม น ้า อากาศ ฯลฯ ซ่ึงบางคร้ังสามารถคงอยูส่ภาพเดิมโดยไม่มีการเปล่ียนแปลงใดๆ 
แต่บางคร้ังอาจพบคุณลกัษณะบางอยา่งท่ีเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากถูกใชใ้นทางท่ีผดิ เช่น การปลูกพืชชนิด
เดียวกนัซ ้ าซากในท่ีเดิมยอ่มท าใหดิ้นเส่ือมคุณภาพ การปนเป้ือนสารพิษในแหล่งน ้า การเกิดแก๊สและฝุ่ นละออง
ในอากาศ เป็นตน้ 

2. ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใช้แล้วหมดส้ินไป (Non-renewable Resources) เป็นทรัพยากรท่ีมีอยู่
อยา่งจ ากดั การเกิดข้ึนใหม่ทดแทนตอ้งใชเ้วลานานจนไม่สามารถเกิดข้ึนไดท้นัต่อความตอ้งการการใชง้าน ท า
ใหท้รัพยากรประเภทน้ีอาจหมดไปจากโลกได ้ซ่ึงสามารถแบ่งยอ่ยไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มทรัพยากรท่ี
น าไปใชป้ระโยชน์แลว้หมดส้ินไปโดยไม่สามารถสร้างข้ึนใหม่หรือทดแทนใหเ้หมือนเดิมได ้เช่น แร่ธาตุ ถ่าน
หิน ปิโตรเลียม ฯลฯ และกลุ่มทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัแต่สามารถรักษาใหค้งสภาพหรือเกิดข้ึนทดแทนไดท้นั
ต่อการใชง้านหากมีการจดัการแนวทางการใชป้ระโยชน์อยา่งเหมาะสม เช่น ดิน ป่าไม ้สัตวป่์า น ้าบาดาล ฯลฯ 
 

ส่ิงแวดล้อม (Environment) 
ส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ส่ิงต่างๆ ท่ีมีลกัษณะทางกายภาพ และชีวภาพท่ีอยูร่อบตวัมนุษย ์ซ่ึงเกิดข้ึนโดย

ธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยไ์ดท้  าข้ึน2 โดยค าวา่ “ส่ิง” นั้นหมายรวมถึงส่ิงท่ีมีชีวติและไม่มีชีวติ ทั้งท่ีเกิดตาม
ธรรมชาติและมนุษยส์ร้างข้ึน ทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม ดงันั้น ทุกอยา่งท่ีอยูโ่ดยรอบศูนยก์ลางท่ีเราสนใจ 
ไม่วา่จะอยูใ่นลกัษณะของของแขง็ ของเหลว หรือก๊าซ ไปจนถึงวฒันธรรม ความเช่ือ หรือกฎหมาย ฯลฯ ก็คือ
ส่ิงแวดลอ้มทั้งส้ิน เช่น หากกล่าวถึง “ส่ิงแวดลอ้มป่าไม”้ ก็จะมีป่าไมเ้ป็นศูนยก์ลางท่ีเราสนใจ และในกรณีน้ี
ส่ิงแวดลอ้มก็คือทุกส่ิงโดยรอบป่าไม ้ทั้งสังคมพืชและสตัวใ์นป่า แหล่งน ้า แหล่งดินและแร่ธาตุ เป็นตน้ ทั้งน้ี 
สามารถจ าแนกประเภทของส่ิงแวดลอ้มตามลกัษณะการเกิดไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

1. ส่ิงแวดล้อมทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาติ (Natural Environment) ซ่ึงส่วนใหญ่มกัมีความสัมพนัธ์
เชิงซอ้นซ่ึงกนัและกนั เม่ือส่ิงหน่ึงถูกท าลายหรือท าใหเ้ปล่ียนแปลงไปจึงมกัส่งผลกระทบต่อส่ิงอ่ืนๆไม่วา่โดย
ทางตรงหรือทางออ้ม สามารถจ าแนกส่ิงแวดลอ้มประเภทน้ีออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มส่ิงแวดลอ้มท่ีมีชีวติท่ี
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ หรือ ส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติทางชีวภาพ (Biotic-Environment) ไดแ้ก่ คน สัตว ์พืช 
จุลินทรีย ์และกลุ่มส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่มีชีวติท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ หรือส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติทางกายภาพ 
(Natural Physical Environment) ไดแ้ก่ อากาศ แร่ธาตุ น ้า แสงแดด ดิน ลม ฯลฯ ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้จะเอ้ือ
ประโยชน์ใหส่ิ้งแวดลอ้มท่ีมีชีวติด ารงชีวติอยูไ่ด ้

                                                           
2 พระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 
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2. ส่ิงแวดล้อมทีม่นุษย์สร้างขึน้ (Man-made Environment) เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 
ซ่ึงสามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน (Man-made Physical 
Environment) ท่ีสามารถมองเห็นและจบัตอ้งได ้เช่น บา้นเรือน อาคาร เคร่ืองจกัร อาหาร ยารักษาโรค เคร่ือง
อ านวยความสะดวก ฯลฯ และกลุ่มส่ิงแวดลอ้มทางสังคม (Social Environment) ซ่ึงเป็นส่ิงแวดลอ้มนามธรรมท่ี
มนุษยส์ร้างข้ึนโดยอาศยัจินตนาการและความคิดเพื่อน ามาแสดงออกเป็นพฤติกรรม มีความเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอยูข่องมนุษยใ์นดา้นการใชชี้วติในสังคม รวมถึงพฤติกรรม จารีตประเพณี และวฒันธรรมท่ีถือปฏิบติักนัมา
ชา้นาน เช่น กฏหมาย ประเพณีทางศาสนา เป็นตน้ 

จากค านิยามดงักล่าวมาขา้งตน้ ถึงแมว้า่ “ทรัพยากรธรรมชาติ” และ “ส่ิงแวดลอ้ม” จะมีความหมาย
แตกต่างกนั แต่ก็มีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัอยา่งลึกซ้ึง จึงข้ึนอยูก่บัผูใ้ชว้า่ตอ้งการจะเนน้การพิจารณาในแง่มุม
ใด และอาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่ ทรัพยากรธรรมชาติมีนยัยะของการใชป้ระโยชน์ และส่ิงแวดลอ้มมีนยัยะของ
ระบบความสัมพนัธ์เชิงซอ้นกบัส่ิงต่างๆ โดยรอบ จึงไม่แปลกท่ีเรามกัจะใชท้ั้งสองค าน้ีร่วมกนั 
“ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม” ซ่ึงมนุษยไ์ดมี้ววิฒันาการความสามารถในการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มบนพื้นฐานการววิฒันาการของเทคโนโลย ี(Evolution of Technology) ท่ี
แบ่งออกไดเ้ป็น 5 ยคุหลกั ไดแ้ก่ 

1) ยคุหิน (Stone age) เป็นยคุแรกของมนุษยท่ี์มีการเรียนรู้การใชท้รัพยากรจากหินซ่ึงพบไดง่้ายจาก
สภาพแวดลอ้มลอ้มตวัมนุษย ์มาประยกุตใ์ชเ้ป็นเคร่ืองมือ เช่น อาวธุท่ีใชใ้นการต่อสู้หรือเคร่ืองใชภ้ายใน
ครัวเรือนชนิดต่างๆ เพื่อการด ารงอยูข่องมนุษย ์

2) ยคุทองสัมฤทธ์ิ (Bronze age) ไดเ้ร่ิมข้ึนเม่ือประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสตศ์กัราช และส้ินสุดเม่ือ
ประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสตศ์กัราช ซ่ึงมนุษยไ์ดเ้รียนรู้ในการน าเอาทรัพยากรแร่ธาตุต่างๆ ซ่ึงพบไดย้ากข้ึนตอ้ง
มีการคน้หาเพิ่มเติมนอกจากสภาพแวดลอ้มลอ้มตวัปกติของมนุษยม์าใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนั การต่อสู้ 
รวมถึงเป็นเคร่ืองประดบั 

3) ยคุเหล็ก (Iron age) เป็นยคุท่ีมีการพฒันาเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยมีากข้ึนเร่ือยๆ มีการน าเอาเหล็ก
เขา้มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และอาวธุยทุโธปกรณ์แทนทองสัมฤทธ์ิโดยใชเ้ตาเผาซ่ึงมีประสิทธิภาพสูง
ในการหลอมโลหะจนท าใหเ้หล็กกลายเป็นวตัถุดิบส าคญัท่ีใชใ้นการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ กนัอยา่ง
แพร่หลายในช่วง 500 ปี ก่อนคริสตศ์กัราช นอกจากน้ีไดมี้การน าซีเมนตแ์ละคอนกรีตโดยมีเหล็กเป็นโครงสร้าง
มาก่อนสร้างตึกอาคารต่างๆ ในยคุน้ีอุตสาหกรรมการท าเหมืองแร่ไดมี้การพฒันามากข้ึนดว้ย ซ่ึงท าใหเ้พิ่มอตัรา
เร่งการใชท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มข้ึนอีกมากภายใตศ้กัยภาพการท างานของมนุษย ์

4) ยคุการปฏิวติัอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) ท่ีเทคโนโลยเีจริญรุดหนา้มากโดยเฉพาะดา้น
พลงังาน สามารถใชพ้ลงังานไอน ้าเพื่อขบัเคล่ือนการท างานของเคร่ืองจกัรกลและสร้างเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า มีการ
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สั่งสมองคค์วามรู้การถลุงแร่ท าใหเ้กิดโลหะวทิยาอนัเป็นฐานรากของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในยคุนั้น มี
การเขา้ถึงและน าทรัพยากรธรรมชาติมาใชง้านเพิ่มมากข้ึนดว้ยเคร่ืองจกัรกล เกิดการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
อยา่งแพร่หลาย รวมทั้งการพฒันาระบบการส่ือสาร ระบบคมนาคม และความรู้ดา้นเคมีส่ิงทอ 

5) ยคุคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 (The 20th  Century) ท่ีถือวา่เป็นยคุทองทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เน่ืองจากมีการพฒันาระบบประมวลผลอจัฉริยะมาใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรกล กอรปกบัอตัราการ
เพิ่มจ านวนประชากรและอายเุฉล่ียของมนุษยท่ี์เพิ่มสูงข้ึน เป็นผลใหท้รัพยากรธรรมชาติถูกน ามาใชต้อบสนอง
ความตอ้งการอนัไร้ขีดจ ากดัของมนุษยท์วคีวามเขม้ขน้มากข้ึน 
 

กจิกรรม 13.1.1 
 มนุษยมี์ความสัมพนัธ์กบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร จงอธิบายมาพอเขา้ใจ 

แนวตอบกจิกรรม 13.1.1 
 มนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงของส่ิงแวดลอ้มและอาจถือไดว้า่มนุษยเ์องก็เป็นทรัพยากรธรรมชาติชนิดหน่ึง
เน่ืองจากมีการพฒันาระบบทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวติของมนุษยด์ว้ยกนัเอง ทั้งน้ี 
มนุษยไ์ดใ้ชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในการด ารงชีวติ ทั้งใชเ้ป็นแหล่งท่ีมาของวตัถุดิบและผลิตผล เป็น
ท่ีรองรับกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยเก้ือกลูใหชี้วติด ารงอยูไ่ด ้และสามารถท าใหคุ้ณภาพชีวติของมนุษยดี์ข้ึน 
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เร่ืองที่ 13.1.2 
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและผลกระทบที่เกดิขึน้ 
 

มนุษยไ์ม่สามารถหลีกเล่ียงการใชท้รัพยากรธรรมชาติได ้และมีความตอ้งการใชอ้ยูต่ลอดเวลาทั้งในการ
อุปโภคและบริโภคเพื่อการตอบสนองความตอ้งการทั้งทางร่างกายและจิตใจ การรวมกลุ่มของมนุษยแ์ละการ
เพิ่มจ านวนประชากรสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความตอ้งการและปริมาณการใชท้รัพยากรธรรมชาติท่ีเพิ่มสูงข้ึน 
ตลอดจนการเรียนรู้และพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีผา่นหว้งเวลาอนัยาวนานท าใหม้นุษยส์ามารถน า
ทรัพยากรธรรมชาติมาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งง่ายดาย เป็นผลใหท้รัพยากรธรรมชาติร่อยหรอจนมีแนวโนม้วา่
ทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดอาจสูญส้ินไปในอนาคต และยงัส่งผลกระทบใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรม
ท่ีทวคีวามรุนแรงข้ึนจนถึงขั้นวกิฤติในหลายพื้นท่ี และแน่นอนวา่เม่ือส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรมก็ยอ่มท าให้
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ รวมถึงคุณภาพชีวิตของมนุษยท่ี์มีความสัมพนัธ์เชิงซอ้นซ่ึงกนัและกนัใน
ส่ิงแวดลอ้มนั้นเส่ือมโทรมตามไปดว้ย วฏัจกัรทั้งหมดน้ีจึงท าใหม้นุษยส์นใจเร่ืองราวของทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ดงันั้น จึงขอยกตวัอยา่งตวัอยา่งรูปแบบของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มพื้นฐาน
ท่ีมนุษยน์ ามาใชป้ระโยชน์ใหไ้ดเ้ห็นภาพรวมโดยสังเขป ไดแ้ก่ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทางดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทางน ้า ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทางอากาศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทางพลงังาน 
 

1. ทรัพยากรดนิ 
ทรัพยากรดินมีความส าคญัมากเน่ืองจากเป็นแหล่งก าเนิดของทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ เช่น ป่าไม ้สัตว์

ป่า สินแร่ ฯลฯ จึงถือไดว้า่ดินเป็นทรัพยากรพื้นฐานท่ีมีความส าคญัและเก่ียวขอ้งใกลชิ้ดกบัมนุษยม์าโดยตลอด 
เน่ืองจากทุกคนตอ้งอาศยัทรัพยากรดินในการยงัชีพไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้มใหไ้ดม้าซ่ึงปัจจยัส่ีท่ีจ  าเป็น
ต่อการด ารงชีวติ อนัไดแ้ก่ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค และท่ีอยูอ่าศยั เม่ือจ านวนประชากรเพิ่มข้ึนยิง่ท  าให้
ดินกลายเป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจ โดยเฉพาะประเทศไทยซ่ึงยงัคงตอ้งใชท่ี้ดินเพื่อการเกษตร
อนัเป็นอาชีพพื้นฐานและพบอตัราส่วนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา ดงัแสดงในตารางท่ี 
13.1 
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ตารางที ่13.1 สภาพการใช้ทีด่ินของประเทศไทยในช่วง พ.ศ.2549-2556 

เน้ือที ่(ไร่) ร้อยละ เน้ือที ่(ไร่) ร้อยละ เน้ือที ่(ไร่) ร้อยละ

พ้ืนทีชุ่มชนและสิง่ปลกูสร้าง 14,842,513 4.63 15,111,800 4.71 16,521,933 5.15

พ้ืนทีเ่กษตรกรรม 168,882,202 52.66 171,585,556 53.51 174,306,042 54.36

     นาข้าว 79,469,819 24.78 79,960,276 24.94 77,107,350 24.04

     พชืไร่ 39,992,291 12.47 38,679,371 12.06 40,712,712 12.70

     ไมย้ืนต้น 29,837,842 9,30 32,464,276 10.12 36,432,545 11.36

     ไมผ้ล 12,773,584 3.98 12,526,963 3.91 11,225,594 3.50

     พชืไร่หมนุเวียน 2,818,185 0.88 3,607,916 1.12 4,040,856 1.26

     สถานทีเ่พาะเล้ียงสัตว์น้้า 2,677,627 0.84 2,694,372 0.84 2,904,827 0.91

     พืน้ทีเ่กษตรกรรมอืน่ๆ 1,317,854 0.41 1,652,382 0.52 1,882,158 0.59

พ้ืนทีป่่าไม้ 117,502,287 36.64 113,170,136 35.29 109,260,949 34.06

พ้ืนทีแ่หลง่น้้า 7,933,415 2.47 8,812,352 2.75 8,982,751 2.80

พ้ืนทีเ่บ็ดเตลด็ 11,531,470 3.60 12,017,043 3.74 11,625,212 3.63

รวม 320,696,887 100.00 320,696,887 100.00 320,696,887 100.00

พ.ศ. 2549-2550 พ.ศ. 2551-2552 พ.ศ. 2553-2556
ประเภทการใช้ทีด่นิ

 
ท่ีมา: ยทุธศาสตร์กรมพฒันาท่ีดินในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 
การเร่งพฒันาทางสังคมและเศรษฐกิจของมนุษยใ์นช่วงท่ีผา่นมาส่งผลใหเ้กิดการขยายตวัทางดา้น

อุตสาหกรรมอยา่งรวดเร็ว ท าใหพ้ื้นท่ีเพาะปลูกเพื่อยงัชีพแบบธรรมดากลายเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมเพื่อสนบัสนุน
อุตสาหกรรมการเกษตรและปศุสัตว ์เกิดการบุกรุกพื้นท่ีป่าไมแ้ละการใชส้ารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตจนท าให้
คุณภาพดินเส่ือมโทรม เกิดสารพิษปนเป้ือนในดินและชะลา้งไปปนเป้ือนในส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ โดยรอบ ทั้งแหล่ง
น ้าผวิดิน น ้าใตดิ้น ตลอดจนพืชและสัตวท่ี์เป็นอาหารของมนุษย ์ประกอบกบัการขยายฐานการผลิตของประเทศ
พฒันาแลว้ไปยงัประเทศก าลงัพฒันาหรือประเทศดอ้ยพฒันา ท่ีท าใหภ้าครัฐมีนโยบายส่งเสริมกิจการ
อุตสาหกรรมในภูมิภาคต่างๆ จนเกิดปัญหาการใชพ้ื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมกบัเกษตรกรรมไปเป็นพื้นท่ีเพื่อ
อุตสาหกรรมมากมาย รวมทั้งพื้นท่ีเกษตรกรรมใกลเ้คียงก็อาจไดรั้บผลกระทบจากมลพิษอุตสาหกรรมท่ีปล่อย
ออกมา นอกจากน้ีท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมยงัอาจไดรั้บผลกระทบจากกิจกรรมท่ีใหผ้ลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
มากกวา่ เช่น การเล้ียงกุง้กุลาด าในพื้นท่ีแหล่งน ้าจืดภาคกลางของประเทศไทยและในเขตเกษตรกรรมท่ีใชน้ ้าจืด



11 

 

ท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและความขดัแยง้ในสังคมมากมาย เน่ืองจากส่วนใหญ่ไม่มีระบบการ
จดัการท่ีเหมาะสมจึงมีการระบายน ้าเล้ียงกุง้สู่พื้นท่ีขา้งเคียงซ่ึงเป็นพื้นท่ีปลูกขา้ว ท าใหผ้ลิตผลนาขา้วเสียหาย 
และเม่ือผลผลิตกุง้ลดลงกจ็ะทิ้งร้างนากุง้เพื่อไปหาพื้นท่ีผลิตใหม่ ซ่ึงดินในพื้นท่ีนากุง้ทิ้งร้างนั้นไม่สามารถท า
การเพาะปลูกพืชชนิดใดไดอี้ก เป็นตน้ นอกจากน้ีเม่ือระบบเศรษฐกิจและสังคมของมนุษยข์ยายตวัมากข้ึน ยงัมี
การปรับเปล่ียนการใชท่ี้ดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกบัการเกษตรและพื้นท่ีป่าไมไ้ปเป็นโครงการจดัสรร
ท่ีดินขนาดใหญ่ เช่น บา้นจดัสรร แหล่งท่องเท่ียว สนามกอลฟ์ นิคมอุตสาหกรรม ฯลฯ อีกดว้ย 

สถานการณ์ปัญหาของทรัพยากรดินแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ การชะลา้งพงัทะลายของดิน 
(Soil erosion) และการเส่ือมโทรมของดิน (Soil degradation) ซ่ึงพบวา่ผลจากการชะลา้งพงัทลายของดินในช่วง 
50 ปีท่ีผา่นมา ท าใหท่ี้ดินท ากินกวา่ร้อยละ 30 ทัว่โลก ไม่สามารถใหผ้ลผลิตใดได ้และร้อยละ 60 ของดินท่ีถูก
ชะลา้งพงัทลายจะไหลลงสู่แหล่งน ้าผวิดินอนัเป็นผลใหแ้หล่งน ้าต้ืนเขินเส่ียงต่ออุทกภยัและเกิดการปนเป้ือน
สารพิษปนเป้ือนแหล่งน ้าจากปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง3 นอกจากน้ี ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรดินยงัเป็นกุญแจ
ส าคญัในการช้ีวดัส่ิงแวดลอ้มโลก โดยใน ค.ศ. 1997 องคก์ารส่ิงแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ประเมิน
ไวว้า่ทัว่โลกมีพื้นท่ีท่ีมีความเส่ือมโทรมของทรัพยากรดินประมาณ 1.9 พนัลา้นเฮคตาร์ โดยอยูใ่นภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกถึง 850 ลา้นเฮคตาร์ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 24 ของพื้นท่ีทั้งภูมิภาค และใน ค.ศ. 2008 ยงัมีรายงานวา่ความ
เส่ือมโทรมของทรัพยากรดินส่งผลใหร้้อยละ 38 ของท่ีดินเกษตรกรรมทัว่โลกขาดความชุ่มช้ืนและสารอาหาร4 
 

2. ทรัพยากรน า้ 
ทรัพยากรน ้าบนโลกเกิดข้ึนหมุนเวยีนเป็นวฏัจกัรของน ้า (Water cycle หรือ Hydrologic cycle) 

กล่าวคือ เม่ือพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ส่องมายงัโลกจะท าใหพ้ืชเกิดการคายน ้า (Evapotranspiration) และท าใหน้ ้า
บนพื้นผวิโลกไม่วา่จะในมหาสมุทร ทะเล แม่น ้า หว้ย หนอง คลอง บึง ระเหยเปล่ียนสถานะเป็นแก๊สหรือไอน ้า
ลอยข้ึนสู่บรรยากาศ (Evaporation) เม่ือลอยตวัสูงข้ึนอุณหภูมิจะลดลงท าใหไ้อน ้าควบแน่นเป็นละอองน ้าเล็กๆ 
รวมตวักนัเป็นเมฆ (Condensation) และเม่ือหยดน ้าเล็กๆ ในเมฆรวมตวักนัจนมีขนาดใหญ่จนมีน ้าหนกัพอท่ีจะ
ชนะแรงตา้นทานอากาศก็จะตกลงมากลายเป็นฝนหรือหิมะ (Precipitation) หิมะท่ีตกคา้งอยูบ่นยอดเขาพอกพนู
กนัเป็นธารน ้าแขง็ ซ่ึงเม่ือหิมะหรือธารน ้าแขง็ละลาย (Snowmelt) ก็จะเพิ่มปริมาณน ้าใหแ้ก่แม่น ้า ส่วนน ้าฝนท่ี
ตกลงถึงพื้นรวมตวัเป็นล าธาร หว้ย หนอง คลอง บึง หรือไหลบ่ารวมกนัเป็นแม่น ้าแลว้ไหลไปรวมกนัเป็น

                                                           
3 David Pimentel. (2006). “Soil erosion: A food and environmental threat” The journal of the environment, 
development and sustainability, Vol. 8, p. 223. 
4 International assent of agricultural science and technology for development. www.grida.no/resources/6338, 2008. 
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มหาสมุทร (Runoff) และอีกส่วนหน่ึงจะซึมลงในชั้นดินและแทรกซึมตามรอยแตกของหิน (Infilation) ท าให้
เกิดน ้าใตดิ้น หมุนเวยีนเช่นน้ีเป็นวฏัจกัรของน ้าตามภาพท่ี 13.1 
 

 
ภาพที ่13.1 วฏัจักรน า้ 
 

ภาพรวมของปริมาณน ้าทั้งหมดท่ีมีอยูบ่นโลก เป็นน ้าเคม็ในทะเลและมหาสมุทร ประมาณร้อยละ 97 
หรือ 1.321 พนัลา้นลูกบาศกกิ์โลเมตร เป็นน ้าจืดประมาณร้อยละ 3 หรือ 37,800,000 ลูกบาศกกิ์โลเมตร5 และถา้
เราแบ่งน ้าจืดร้อยละ 3 น้ีออกเป็น 100 ส่วน จะพบวา่ 68.7 ส่วนถูกกกัเก็บในรูปแบบของน ้าแขง็และหิมะ อีก 
30.1 ส่วนเป็นน ้าใตดิ้น อีก 0.9 ส่วนเป็นความช้ืนในดินและบรรยากาศ ดงันั้นจึงเหลือน ้ าจืดเพียง 0.3 ส่วนเท่านั้น
ท่ีเป็นน ้าผวิดินท่ีมนุษยส์ามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได้6 

น า้จืด (Freshwater) เป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงชีวิตของมนุษย ์เราใชน้ ้าเพื่อประโยชน์ในดา้นต่างๆ 
ทั้งในดา้นการอุปโภคบริโภค ดา้นเกษตรกรรม และดา้นอุตสาหกรรม ซ่ึงความตอ้งการใชน้ ้าในกิจกรรมต่างๆ 
ยอ่มแตกต่างกนัออกไปทั้งในมิติของปริมาณและคุณภาพ โดยแผนยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรน ้า
ของประเทศไทยท่ีแบ่งประเภทความตอ้งการการใชน้ ้าไว ้4 ประเภท ไดแ้ก่ 

                                                           
5 Christopherson. (2000). 
6 USGS, (2016). 
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1. น ้าเพื่อการเกษตร ซ่ึงมีปริมาณการใชน้ ้ามากกวา่ร้อยละ 70 ของปริมาณการใชน้ ้าทั้งหมด โดยแบ่ง
ออกเป็นการใชน้ ้าในพื้นท่ีเกษตรกรรมในเขตชลประทาน และการใชน้ ้าในพื้นท่ีเกษตรกรรมนอกเขต
ชลประทาน 

2. น ้าเพื่ออุปโภคบริโภคและการท่องเท่ียว ซ่ึงมีปริมาณการใชน้ ้าเพิ่มสูงข้ึนทุกปีเน่ืองจากจ านวน
ประชากรท่ีเพิ่มข้ึน กอรปกบัการพฒันาระบบสังคมและเศรษฐกิจท่ีท าใหเ้กิดการขยายตวัของเมือง ซ่ึงโดยทัว่ไป
แลว้สังคมเมืองจะมีอตัราการใชน้ ้าอุปโภคบริโภค/คน/วนั มากกวา่สังคมชนบทเน่ืองจากมีระบบสาธารณูปโภค
ท่ีมีศกัยภาพมากกวา่ ประกอบกบัธุรกิจภาคบริการท่ีเจริญเติบโตข้ึนยงัดึงดูดนกัท่องเท่ียวจ านวนมากใหห้ลัง่ไหล
เขา้มากินด่ืมใชท้รัพยากรน ้าท่ีมีอยู ่

3. น ้าเพื่ออุตสาหกรรม ท่ีมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนตลอดเวลาเน่ืองจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีทุก
ประเทศต่างมุ่งเนน้การลงทุนภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตมวลรวมในประเทศ (Growth Domestic Product: 
GDP) ซ่ึงต่างตอ้งใชน้ ้าในกระบวนการผลิต ลา้งของเสีย หล่อเคร่ืองจกัร และระบายความร้อน ฯลฯ และ 4) น ้า
เพื่อรักษาระบบนิเวศ หมายถึงความตอ้งการน ้าในฤดูแลง้เพื่อรักษาระบบนิเวศใหส้มดุล ซ่ึงถือวา่เป็นปริมาณน ้า
จืดท่ีตอ้งรักษาไวใ้นธรรมชาติเพื่อการด ารงชีวติของมนุษยใ์นมิติของการรักษาความชุ่มช้ืนในดิน รักษาสมดุล
ของวฏัจกัรน ้าในธรรมชาติ ตลอดจนรักษาไวเ้พื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
ในธรรมชาติ 

การเพิ่มข้ึนของประชากรประกอบกบัการขยายตวัของภาคเศรษฐกิจและสังคมท าใหมี้ความตอ้งการใช้
น ้าเพิ่มมากข้ึน ในขณะท่ีป่าตน้น ้าถูกบุกรุกท าลายอยา่งต่อเน่ืองท าใหค้วามสามารถในการเก็บกกัน ้าหรือการ
ชะลอน ้าตามธรรมชาติลดลงและเกิดปัญหาการชะลา้งพงัทลายของดิน นอกจากน้ี ยงัมีการระบายน ้าเสียทั้งจาก
ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และชุมชนลงสู่แหล่งน ้ า ส่งผลใหเ้กิดปัญหาดา้นคุณภาพน ้า ประกอบกบัการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีท าใหเ้กิดปัญหาน ้าท่วมในฤดูฝนและขาดแคลนน ้าในฤดูแลง้มีแนวโนม้ทวี
ความรุนแรงเพิ่มข้ึน และเกิดภยัพิบติัดงักล่าวในความถ่ีท่ีเพิ่มข้ึนทุกปี ในขณะท่ีประชากรราว 1,100 ลา้นคนทัว่
โลกไม่สามารถเขา้ถึงน ้าจืดเพื่อการอุปโภคบริโภคได ้และยงัพบประชากรราว 2,400 ลา้นคน ท่ีประสบปัญหา
สุขอนามยัและตกอยูใ่นภาวะเส่ียงต่อโรคท่ีเกิดจากคุณภาพน ้าเส่ือมโทรมเป็นส่ือในการแพร่กระจาย 
 

3. ทรัพยากรอากาศ 
ทรัพยากรอากาศเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชไ้ดไ้ม่มีวนัหมดและมีความส าคญัต่อทุกสรรพส่ิงบนโลก

ใบน้ี เน่ืองจากประกอบดว้ยก๊าซท่ีจ าเป็นต่อกระบวนการหายใจและกระบวนการสังเคราะห์แสงท่ีท าใหท้ั้ง
มนุษย ์สัตวแ์ละพืชมีชีวติอยูไ่ด ้ทั้งยงัช่วยปรับอุณหภูมิของโลกใหมี้ความเหมาะสม ป้องกนัอนัตรายจากรังสี
ของดวงอาทิตย ์และช่วยเผาไหมว้ตัถุท่ีตกมาจากฟ้าหรืออุกกาบาตใหก้ลายเป็นอนุภาคเล็ก ๆ จนไม่เป็นอนัตราย
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ต่อส่ิงมีชีวติบนโลก นอกจากน้ี อากาศและชั้นบรรยากาศยงัมีอิทธิพลต่อการเกิด ปริมาณ และคุณภาพของ
ทรัพยากรอ่ืน เช่น ป่าไมแ้ละแร่ธาตุ ตลอดจนการเกิดลมและฝนซ่ึงส่งผลต่อการควบคุมวฏัจกัรน ้า และมนุษยย์งั
ใชป้ระโยชน์จากอากาศและชั้นบรรยากาศในดา้นการคมนาคมขนส่งและการติดต่อส่ือสารอีกดว้ย 

กระบวนการและกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนบนโลกลว้นแต่มีการปลดปล่อยส่ิงแปลกปลอมสู่อากาศ และ
ปริมาณส่ิงแปลกปลอมดงักล่าวไดเ้พิ่มสูงข้ึนและสะสมในอากาศจนสามารถส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวติ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงหลงัการปฏิวติัอุตสาหกรรมท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงจากเศรษฐกิจแบบพึ่งพา
เกษตรกรรมไปเป็นเศรษฐกิจแบบพึ่งพาอุตสาหกรรมการผลิต ท าใหเ้กิดการไหลบ่าของประชากรจากชนบทเขา้
สู่เมืองขนานใหญ่ และก่อใหเ้กิดการขยายตวัของจ านวนประชากรอยา่งรวดเร็ว เม่ืออากาศมีส่ิงแปลกปลอมหรือ
สารปนเป้ือนในปริมาณท่ีก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิตและมนุษย ์เราจะเรียกปรากฏการณ์น้ีวา่ “มลพิษทาง
อากาศ” (air pollution) เช่น กรณีประเทศไทยพบปัญหามลพิษหมอกควนั (haze pollution) เป็นปัญหาหลกั
บริเวณพื้นท่ีภาคเหนือในฤดูหนาวก่อนเขา้สู่ฤดูร้อนเพราะเป็นช่วงอากาศน่ิง ชั้นของอากาศเยน็มีความหนาแน่น
สูงกวา่ มีความช้ืนนอ้ยกวา่ เกิดสภาพความกดอากาศสูงท าใหฝุ้่ นละอองขนาดเล็กไม่ถูกพดัพาข้ึนไปในชั้น
บรรยากาศระดบัสูงได ้แต่จะวนเวยีนอยูใ่นท่ีประชาชนอยูอ่าศยั ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเศรษฐกิจของ
ประชาชนโดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเกิดไฟป่าจ านวนหลายคร้ังทั้งภายในประเทศและจากประเทศเพื่อนบา้น 
การเผาเศษวสัดุเหลือทิ้งทางเกษตรเพื่อเตรียมพื้นท่ีส าหรับการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝน การเผาพื้นท่ีเพื่อ
ประโยชน์ต่อการเก็บเห็ดเผาะและผกัหวาน การเผาขยะชุมชน และการก่อไฟใหค้วามอบอุ่นในครัวเรือน เป็นตน้ 
ซ่ึงจะเห็นไดว้า่แทจ้ริงแลว้ตวัการส าคญัท่ีท าใหม้ลพิษหมอกควนัรุนแรงข้ึนก็คือสังคมมนุษยน์ัน่เอง ทั้งน้ี มลพิษ
หมอกควนักลายเป็นปัญหาระหวา่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตซ่ึ้งประสบปัญหาไฟป่าและการ
แพร่กระจายของหมอกควนัในระยะไกลจนขา้มเขา้มาในเขตประเทศใกลเ้คียงอีกดว้ย 

ผลกระทบโดยตรงจากการพฒันามนุษยน์บัตั้งแต่ยคุการปฏิวติัอุตสาหกรรมราว ค.ศ. 1980 ท่ีมีการ
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดแ์ละก๊าซเรือนกระจกสะสมอยูใ่นชั้นบรรยากาศมาเป็นระยะเวลานานจนถึง
ปัจจุบนั ท าให้อุณหภูมิเฉล่ียของโลกมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไป
จากเดิมอนัจะส่งผลกระทบในทางลบต่อวถีิชีวิตของมนุษยชาติ ระบบนิเวศน์และส่ิงมีชีวติบนโลกใบน้ี ขณะท่ี
ประชากรโลกเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วแต่แผน่ดินท่ีรองรับประชากรมีอยูเ่ท่าเดิม ไม่เพียงจะก่อใหเ้กิดปัญหาความ
แออดัของประชากรต่อหน่วยพื้นท่ี ยงัก่อใหเ้กิดปัญหาการขาดแคลนพลงังานและทรัพยากรธรรมชาติท่ีเส่ือม
ถอย จากการตดัไมท้  าลายป่า ท าลายสมดุลธรรมชาติอนัเป็นแหล่งผลิตก๊าซออกซิเจนและยงัเป็นตวัช่วยในการ
ดูดซบัก๊าซเรือนกระจก เน่ืองจากปริมาณความตอ้งการใชพ้ลงังานเพิ่มสูงข้ึนตามจ านวนของประชากรโลก 
ประกอบกบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ท าใหค้วามตอ้งการใชพ้ลงังานในทุกดา้นเพิ่มสูงข้ึน
อยา่งรวดเร็ว ซ่ึงนัน่ก็หมายถึงการเพิ่มข้ึนของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ท าใหโ้ลกร้อนมากยิง่ข้ึนส่งผล
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กระทบต่อสภาพภูมิอากาศ และโอกาสท่ีภยัธรรมชาติจะเกิดข้ึนในมุมต่างๆ ของโลก7  ซ่ึงประเทศไทยนบัไดว้า่
เป็นประเทศท่ีมีความล่อแหลมอยา่งสูงต่อความแปรปรวนและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
variability and change) เน่ืองจากการด ารงชีวติของประชาชนและการพฒันาประเทศในภาพรวม ตอ้งพึ่งพา
ทรัพยากรธรรมชาติและผลผลิตท่ีมีความล่อแหลมสูงต่อความแปรปรวนและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เช่น ทรัพยากรน ้า ผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนทรัพยากรชายฝ่ัง ทั้งน้ีประเด็นส าคญัท่ีสังเกตไดอ้ยา่งชดัเจน
ในปัจจุบนัคือ ประเทศไทยก าลงัเผชิญกบัสภาวะความรุนแรงของลมฟ้าอากาศและสภาพภูมิอากาศ ในรูปแบบ
ของภาวะภยัแลง้และน ้าท่วม ตลอดจนสภาวะความรุนแรงของอุณหภูมิและคล่ืนความร้อน ท่ีนบัวนัจะทวคีวาม
รุนแรงและมีความถ่ีของการเกิดบ่อยคร้ังข้ึน ส่งผลใหเ้กิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพยสิ์น สภาพเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ นบัเป็นมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี โดยพบวา่ในช่วง 30 ปีท่ีผา่นมา ไดเ้กิดภาวะภยัแลง้และ
อุทกภยัท่ีรุนแรงในประเทศไทยมากกวา่ 50 คร้ัง คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจมากถึงหลายพนัลา้นบาท ความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนนบัวา่เป็นปัจจยัเส่ียงท่ีส าคญัต่อการแกไ้ขปัญหาความยากจนและการพฒันาของประเทศ ภาวะ
ภยัแลง้และอุทกภยัท่ีเกิดข้ึนในหลายพื้นท่ีเป็นตวัอยา่งท่ีชดัเจนของผลกระทบจากสภาวะความรุนแรงของสภาพ
ภูมิอากาศต่อการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสุขภาพและความเป็นอยูข่องประชาชนโดยรวม8 
 

4. ทรัพยากรพลงังาน 
ตลอดหว้งเวลาการพฒันามนุษยไ์ดใ้ชค้วามพยายามและความรู้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีห้

สามารถน าพลงังานจากส่ิงท่ีใหพ้ลงังานหรือส่ิงท่ีมีพลงังานสะสมอยู ่เรียกวา่ “แหล่งพลงังาน” มาใชป้ระโยชน์ 
ซ่ึงจ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 1) แหล่งพลงังานส้ินเปลือง (Non-renewable energy resources) เช่น น ้ามนัดิบ 
ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ท่ีใชแ้ลว้หมดไปเพราะมีปริมาณจ ากดัและไม่สามารถหามาทดแทนไดท้นัการใช ้แหล่ง
พลงังานเหล่าน้ีโดยปกติจะอยูใ่ตดิ้น หากไม่ขดุข้ึนมาใชต้อนน้ีก็สามารถเก็บไวใ้ชไ้ดใ้นอนาคต จึงอาจเรียกอีก
อยา่งหน่ึงวา่แหล่งพลงังานส ารอง และ 2) แหล่งพลงังานหมุนเวยีน (Renewable energy resources) เช่น 
แสงอาทิตย ์ลม น ้า ชีวมวล ซ่ึงเป็นแหล่งพลงังานท่ีใชไ้ดไ้ม่หมดเพราะสามารถหามาทดแทนไดท้นัต่อการใช้
งาน เช่น ปลูกป่าเอาไมม้าท าฟืน หรือปล่อยน ้าจากเข่ือนมาป่ันไฟแลว้ไหลลงทะเลกลายเป็นไอและเป็นฝนตกลง
มาสู่โลกอีก หรือแสงอาทิตยท่ี์ไดรั้บจากดวงอาทิตยอ์ยา่งไม่มีวนัหมดส้ิน แต่เม่ือพิจารณาการน าพลงังานจาก
แหล่งพลงังานต่างๆ มาใชใ้นปัจจุบนั จะพบวา่แหล่งพลงังานท่ีมนุษยใ์ชม้ากท่ีสุดมกัเป็นแหล่งพลงังาน
ส้ินเปลือง ซ่ึงพลงังานเหล่าน้ีก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นมลพิษมากมาย และนบัวนัแหล่งพลงังานเหล่าน้ีมีแต่จะหมด

                                                           
7 IPCC, (2001). 
8 แสงจนัทร.์ (2551). 
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ไปเร่ือยๆ จึงตอ้งมีการพฒันาเสาะหาแหล่งพลงังานอ่ืนเพื่อใหมี้พลงังานเพียงพอต่อความตอ้งการ เช่น 
แสงอาทิตย ์น ้า ชีวมวล ดงันั้นแหล่งพลงังานหมุนเวยีนจึงมีอีกช่ือหน่ึงคือ แหล่งพลงังานทดแทน 
 การผลิตพลงังานเพื่อตอบสนองความตอ้งการของมนุษยส่์งผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและระบบ
นิเวศอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้โดยสามารถสรุปผลกระทบจากการผลิตและใชพ้ลงังานไดโ้ดยสังเขปดงัน้ี 

1) การผลิตน ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ มกัพบปัญหาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มบริเวณพื้นท่ีขุดเจาะ เช่น น ้า
โคลน เศษหิน ดินทราย รวมทั้งการปนเป้ือนของน ้ามนัดิบในพื้นท่ีโครงการขดุเจาะน ้ ามนัและบริเวณใกลเ้คียง 
และการพบตะกอนขุ่นขน้รวมถึงน ้าเกลือเขม้ขน้ทะลกัจากหลุมเจาะก๊าซธรรมชาติออกมาสู่ทะเล นอกจากน้ี 
ผลกระทบต่อระบบนิเวศท่ีเกิดข้ึนอาจมาจากวสัดุท่ีใชห้ล่อล่ืนในการขดุ (Drilling fluid) การระบายน ้าเคม็ท่ีมี
ความเคม็สูงมากจากหลุมเจาะ และมีสารบางประเภทท่ีเป็นพิษปะปนออกมาดว้ย 

2) การผลิตพลงังานไฟฟ้าดว้ยเช้ือเพลิงประเภทต่างๆ ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มต่างกนัออกไป เช่น 
การใชก้๊าซธรรมชาติผลิตไฟฟ้าก่อใหเ้กิดปัญหามลพิษทางอากาศนอ้ยมากเม่ือเทียบกบัเช้ือเพลิงประเภทอ่ืนๆ แต่
การผลิตไฟฟ้าประเภทน้ีจะตอ้งใชน้ ้าเพื่อหล่อเยน็และควบแน่นไอน ้า ซ่ึงน ้าหล่อเยน็จะถูกปล่อยลงแหล่งน ้าและ
มีผลต่ออุณหภูมิของน ้าในแหล่งน ้าและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน ้า ส่วนการผลิตไฟฟ้าดว้ยถ่านหินจะ
เกิดก๊าซพิษจากการเผาไหมซ่ึ้งเป็นสาเหตุของปัญหาฝนกรด ทั้งยงัมีผลกระทบจากเหมืองถ่านหิน เช่น เกิดน ้าเสีย
จากบ่อเหมือง น ้ากระดา้งเพราะมีปริมาณซลัเฟตและสารแขวนลอยสูง เกิดฝุ่ นละอองฟุ้งกระจายทัว่ไปรอบๆ 
บริเวณเหมืองถ่านหิน เกิดปัญหาต่อระบบนิเวศเน่ืองจากตอ้งขดุหนา้ดินทิ้งซ่ึงท าใหร้ะบบนิเวศเสียสมดุลย ์ปลูก
พืชไม่ได ้มีการท าลายพื้นท่ีป่าไมเ้พื่อท าเหมือง 

3) การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนประเภทต่างๆ แมว้า่จะก่อใหเ้กิดมลพิษนอ้ยกวา่การใชเ้ช้ือเพลิง 
แต่ยงัคงตอ้งค านึงถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานน ้าจะตอ้ง
สูญเสียพื้นท่ีป่าเป็นจ านวนมากในการสร้างเข่ือนหรืออ่างเก็บน ้า ท าใหต้อ้งอพยพประชาชนออกจากพื้นท่ี สัตว์
ป่าขาดท่ีอยูอ่าศยัและบางชนิดอาจเส่ียงต่อการสูญพนัธ์ุไปในท่ีสุด รวมถึงแร่ธาตุและทรัพยากรใตดิ้นในพื้นท่ีจะ
ถูกทิ้งใหจ้มอยูใ่ตน้ ้ าโดยไม่สามารถน าข้ึนมาใชป้ระโยชน์อ่ืนใดได ้ การผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานลมส่งผลต่อ
ทศันียภาพเน่ืองจากตอ้งใชก้งัหนัขนาดใหญ่ เม่ือใบพดักงัหนัท างานจะเกิดเสียงดงักลายเป็นมลพิษทางเสียงท่ี
รบกวนประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ีบริเวณใกลเ้คียงและรบกวนคล่ืนวทิยโุทรทศัน์ในรัศมี 1-2 กิโลเมตร และยงั
ส่งผลต่อระบบนิเวศเน่ืองจากกงัหนัลมขนาดใหญ่จะรบกวนใหส่ิ้งมีชีวติอพยพยา้ยถ่ินออกนอกพื้นท่ี ส่วนการ
ผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานความร้อนใตพ้ิภพนั้นจะตอ้งค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดจากสารเคมีอนัตรายปนเป้ือนน ้า
บาดาลหรือน ้าผวิดิน การระเหยของก๊าซอนัตรายท่ีส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ การเกิดความร้อนตกคา้งใน
อากาศจากไอน ้าร้อนท่ีใชผ้ลิตกระแสไฟฟ้าท่ีจะท าใหร้ะบบนิเวศบริเวณใกลเ้คียงตอ้งเปล่ียนสภาพ และการทรุด
ตวัของแผน่ดินหากมีการตั้งโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในพื้นท่ีแหล่งพลงังานความร้อนใตพ้ิภพ เป็นตน้ 
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4) การใชพ้ลงังานในภาคคมนาคมขนส่ง ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่การขนส่งมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัระบบ
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และส่ิงแวดลอ้มของประเทศเป็นอยา่งยิง่ เพราะการพฒันาระบบการขนส่งยอ่มมีส่วน
ผลกระทบต่อการพฒันาระบบอ่ืนๆ ของประเทศดว้ย การพฒันาระบบการขนส่งท่ีดียอ่มท าใหเ้กิดการเคล่ือนยา้ย
ผลผลิตจากภาคชนบทสู่ตวัเมือง ท าใหค้นชนบทมีรายไดดี้ข้ึนแต่ก็ส่งผลกระทบใหป้ระชาชนในชนบทใน
ชนบทเปล่ียนการด ารงชีวติท่ีแตกต่างไปจากเดิม ทั้งน้ีเพราะสามารถจดัซ้ือส่ิงอุปโภคบริโภคจากตวัเมืองได้
สะดวกข้ึน การเปล่ียนระบบการผลิตในชนบท จากการผลิตเพื่อบริโภค ไปสู่การผลิตเพื่อขาย ตอ้งใชท่ี้ดิน น ้า
และยาฆ่าแมลงมากข้ึนกวา่เดิม รวมถึงการพฒันาเส้นทางคมนาคมผา่นพื้นท่ีป่าซ่ึงต่างก็ส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มทั้งส้ิน  ส่วนพลงังานท่ีใชใ้นการคมนาคมขนส่ง คือ น ้ามนัเบนซิน น ้ามนัดีเซล ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
และก๊าซธรรมชาติ ท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิงเผาไหมใ้นการสันดาปเคร่ืองยนตซ่ึ์งท าใหเ้กิดการปลดปล่อยมลพิษสู่อากาศ 
เช่น สารตะกัว่จากน ้ามนัเบนซิน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด ์ออกไซดข์องไนโตรเจน 
ไฮโดรคาร์บอน ควนัเสีย และฝุ่ นละออง 

5) การใชพ้ลงังานในภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนการใชเ้ช้ือเพลิงและไฟฟ้าสูงมากเม่ือเทียบกบั
กิจกรรมอ่ืนๆ ของมนุษย ์ท าใหต้อ้งเพิ่มการส ารวจแหล่งพลงังานและการผลิตพลงังานเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการตามอตัราการเจริญเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติและส่ิงแวดลอ้มดงัท่ี
กล่าวมาในขอ้ 1)  2) และ 3) นอกจากน้ี มลพิษท่ีเกิดข้ึนจากภาคอุตสาหกรรมยงัเป็นภยัคุกคามอยา่งมาก เช่น 
ปัญหาสารพิษปนเป้ือนในดิน น ้า และอากาศ ปัญหามลพิษจากเสียงและความสั่นสะเทือน ปัญหาน ้าทิ้งสู่แหล่ง
น ้าจากโรงงานอุตสาหกรรม ปัญหาขยะและกากของเสียอนัตราย ปัญหาฝุ่ นละอองและก๊าซพิษ และปัญหาการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตและใชเ้ช้ือเพลิงในภาคอุตสาหกรรมท่ีท าใหเ้กิดภาวะโลกร้อน
และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นตน้ 
 

กจิกรรม 13.1.2 
 การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มส่งผลกระทบอะไรบา้ง จงอธิบายพอเขา้ใจ 

แนวตอบกจิกรรม 13.1.2 
 การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรดินท าให้เกิดปัญหาคุณภาพดินเส่ือมโทรม เกิดสารพิษปนเป้ือนในดิน
และชะลา้งไปปนเป้ือนส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ โดยรอบ มีการใชท่ี้ดินผดิประเภท เช่น ใชท่ี้ดินท่ีเหมาะสมกบั
การเกษตรหรือพื้นท่ีป่าไมไ้ปเป็นโครงการจดัสรรท่ีดินขนาดใหญ่หรือประกอบกิจการอุตสาหกรรม นอกจากน้ี 
ยงัเกิดปัญหาการชะลา้งพงัทลายของดินไหลลงสู่แหล่งน ้าผวิดินอนัเป็นผลใหแ้หล่งน ้าต้ืนเขินเส่ียงต่ออุทกภยั
และเกิดการปนเป้ือนสารพิษปนเป้ือนแหล่งน ้าจากปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง 
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 การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรน ้าท าใหเ้กิดปัญหาภาวะขาดแคลนน ้าเน่ืองจากปริมาณน ้าจืดบนโลกมี
อยูอ่ยา่งจ ากดั นอกจากน้ี ยงัมีการระบายน ้าเสียทั้งจากภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และชุมชนลงสู่แหล่งน ้า 
ส่งผลใหเ้กิดปัญหาดา้นคุณภาพน ้า ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีท าใหเ้กิดปัญหาน ้าท่วม
ในฤดูฝนและขาดแคลนน ้าในฤดูแลง้มีแนวโนม้ทวคีวามรุนแรงเพิ่มข้ึนและบ่อยคร้ังข้ึน 
 การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรอากาศท าใหเ้กิดปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศอนัเป็นสาเหตุท าให้อุณหภูมิเฉล่ียของโลกมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึน ส่งผลใหเ้กิดสภาพ
ภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม เกิดผลกระทบในทางลบต่อวถีิชีวติของมนุษยชาติ ระบบนิเวศและส่ิงมีชีวติ 
 การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรพลงังานท าใหเ้กิดปัญหามลพิษปนเป้ือนจากการผลิตและใชพ้ลงังาน 
เช่น น ้ามนัดิบและสารพิษปนเป้ือนในพื้นท่ีขดุเจาะน ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ มลพิษทางอากาศและทางน ้าจาก
การผลิตไฟฟ้า การสูญเสียพื้นท่ีป่าและระบบนิเวศจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานน ้าหรือมลภาวะทางเสียงและ
ทศันวสิัยจากการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลม มลพิษทางอากาศจากการใชพ้ลงังานในภาคคมนาคมขนส่ง และ
สารพิษปนเป้ือนในดิน น ้า และอากาศจากการใชพ้ลงังานในภาคอุตสาหกรรม เป็นตน้ 
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ตอนที ่13.2 
พฒันาการของการพฒันามนุษย์ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 13.2 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 
หัวเร่ือง 
 13.2.1 กรอบความร่วมมือดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัสากล  
 13.2.2 กรอบความร่วมมือดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัอาเซียน 
 13.2.3 กรอบแนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 
แนวคิด 

1. การเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองของจ านวนประชากรโลกและความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในการพฒันามนุษยใ์นมิติทางสังคมและเศรษฐกิจ ท าให้
ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอและส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรมท่ีส่งผลกระทบเป็นวงกวา้งทัว่โลก ท าให้
นานาประเทศตอ้งร่วมมือกนัป้องกนัและแกไ้ขปัญหา เกิดเป็นขอ้ตกลงความร่วมมือระดบัสากลข้ึน
มากมาย ดว้ยเล็งเห็นแลว้วา่ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นพื้นฐานแห่งความมัน่คงของ
มนุษย ์

2. แมก้ระทัง่การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมุ่งเนน้การพฒันาเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขนัทางการคา้ในตลาดโลกยงัมิอาจละเลยการพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มได ้
เพราะนอกจากจะตอ้งมีการจดัการใหส้อดคลอ้งกบับริบทความร่วมมือระดบัสากลแลว้ อาเซียนมี
ความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอนัเป็นจุดเด่นของ
ภูมิภาค 

3. การน าแนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนืซ่ึงค านึงถึงมิติดา้นสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มควบคู่กนัไป จึง
เป็นแนวทางการพฒันาท่ีไดรั้บการยอมรับและน าไปประยกุตใ์ชก้นัอยา่งแพร่หลาย 

 
วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 13.2 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายแนวคิดความร่วมมือดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัสากลได ้
2. อธิบายแนวคิดความร่วมมือดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัอาเซียนได ้
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3. อธิบายแนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนืได ้

เร่ืองที ่13.2.1 
กรอบความร่วมมอืด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในระดบัสากล 
 
 จากการเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองของจ านวนประชากรโลกและความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยท่ีีอ านวยความสะดวกใหม้นุษยใ์ชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อตอบสนองความตอ้งการใน
มิติทางสังคมและเศรษฐกิจ น ามาสู่ความไม่สมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และความเส่ือมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงปัญหาต่างๆ เหล่าน้ีเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบเป็นวงกวา้งทัว่โลก ดงันั้น เพื่อใหส้าม
รถป้องกนั และแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื นานาประเทศจะตอ้งหาแนวทางแกไ้ขร่วมกนัอยา่งจริงจงั จึง
เป็นท่ีมาของสนธิสัญญา ความร่วมมือ และขอ้ตกลงระหวา่งประเทศระดบัสากลหลากหลายรูปแบบ ดงัจะกล่าว
ต่อไป 
 

1. อนุสัญญาว่าด้วยพืน้ที่ชุ่มน า้/อนุสัญญาแรมซาร์ 
อนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) หรืออนุสัญญาวา่ดว้ยพื้นท่ีชุ่มน ้าเกิดข้ึนจากการท่ีประเทศ

ต่างๆ ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของบริเวณพื้นท่ีชุ่มน ้า (wetlands) ซ่ึงก าลงัถูกคุกคามน าไปสู่การประชุม เพื่อ
รับรองอนุสัญญาฯ ท่ีเมืองแรมซาร์ ประเทศอิหร่าน ใน ค.ศ. 1971 อนุสัญญาน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกัในการอนุรักษ์
และยบัย ั้งการสูญหายของพื้นท่ีชุ่มน ้าในโลก และสนบัสนุนใหมี้การใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีชุ่มน ้าอยา่งชาญ
ฉลาด ประเทศท่ีเขา้ร่วมในขอ้ตกลงจะตอ้งคดัเลือกพื้นท่ีชุ่มน ้าท่ีมีความส าคญัระดบัชาติหรือนานาชาติอยา่งนอ้ย 
1 แห่ง บรรจุในทะเบียนพื้นท่ีชุ่มน ้าท่ีมีความส าคญัระหวา่งประเทศ ซ่ึงพิจารณาจากเกณฑท่ี์ก าหนดข้ึนใน
ขอ้ตกลงของอนุสัญญา ก าหนดและวางแผนในการใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีชุ่มน ้าทุกแห่งในประเทศ ไม่วา่จะข้ึน
ทะเบียนหรือไม่ก็ตาม ซ่ึงในขณะน้ีมีพื้นท่ีชุ่มน ้า (Ramsar Sites) ในทะเบียนทั้งส้ิน 2,290 แห่งใน 169 ประเทศ 
รวมเป็นพื้นท่ีกวา่ 1,400 ลา้นไร่ ซ่ึงการเป็นภาคีอนุสัญญาแรมซาร์จะท าใหมี้การอนุรักษแ์ละยบัย ั้งการสูญเสีย
ของพื้นท่ีชุ่มน ้าในแต่ละภูมิภาคของโลก ลดปัญหาความขดัแยง้ในการอนุรักษแ์ละการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีชุ่มน ้า
ระหวา่งประเทศตลอดจนส่ิงมีชีวติในพื้นท่ี โดยเฉพาะฝงูนกน ้าท่ีอพยพตามฤดูกาลไปอยูใ่นประเทศต่างๆ 
เน่ืองจากอนุสัญญาฯ ระบุวา่ภาคีจะตอ้งร่วมมือในการจดัการพื้นท่ีชุ่มน ้าและส่ิงมีชีวติในพื้นท่ีท่ีใชร่้วมกนั และ
ระบุหนา้ท่ีใหภ้าคีค านึงถึงการอนุรักษพ์ื้นท่ีชุ่มน ้าโดยการก าหนดแผนการใชท่ี้ดินและแผนการจดัการระดบัชาติ 
ซ่ึงการด าเนินการตามแผนน้ี จะเป็นการส่งเสริมการใชป้ระโยชน์อยา่งฉลาดตลอดจนท าใหมี้พื้นท่ีชุ่มน ้าท่ีตอ้ง
สงวนรักษาไว ้
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ประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นภาคีอนุสัญญาแรมซาร์เป็นล าดบัท่ี 110 และมีพื้นท่ีชุ่มน ้าท่ีอยูใ่นทะเบียน
รายนามพื้นท่ีชุ่มน ้าท่ีมีความส าคญัระหวา่งประเทศของอนุสัญญาวา่ดว้ยพื้นท่ีชุ่มน ้ารวมทั้งส้ิน 14 แห่ง โดยอยู่
ในพื้นท่ีอนุรักษ ์เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตหา้มล่าสัตวป่์า จ  านวน 9 แห่ง และอยูใ่นพื้นท่ีชุมชนและ/หรือท่ี
สาธารณะอีก 5 แห่ง ไดแ้ก่ พรุควนข้ีเส้ียน บึงโขงหลง ดอนหอยหลอด ปากแม่น ้ากระบ่ี หนองบงคาย พรุโตะ๊
แดง หาดเจา้ไหม-หมู่เกาะลิบง-ปากน ้าตร้ัง แหลมสน-ปากแม่น ้ากระบุรี-ปากคลองกะเปอร์ หมู่เกาะอ่างทอง อ่าว
พงังา เขาสามร้อยยอด กุดทิง เกาะกระ และเกาะพระทอง 
 

2. อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
อนุสัญญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) เป็นความ

ตกลงดา้นส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศท่ีมีเจตนารมณ์ให้รัฐบาลทุกประเทศเคร่งครัดต่อการรักษาวนิยั
ส่ิงแวดลอ้ม แมใ้นภาวะท่ีมีความตอ้งการท่ีจะพฒันาเศรษฐกิจของประเทศสูง โดยอนุสัญญาฯ มีวตัถุประสงค์
หลกั 3 ประการคือ 1) เพื่ออนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ 2) เพื่อใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อยา่งย ัง่ยนื และ 3) เพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการใชท้รัพยากรพนัธุกรรมอยา่งเท่าเทียมและยติุธรรม 
เน้ือหาของอนุสัญญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพมีลกัษณะเป็นกรอบนโยบายท่ีกวา้ง เพื่อใหแ้ต่ละ
ประเทศน าไปจดัท านโยบาย มาตรการ และแผนการด าเนินงานข้ึนเอง และไดจ้ดัเตรียมกลไกการเงินภายใต ้
“กองทุนส่ิงแวดลอ้มโลก” ไวเ้พื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของประเทศก าลงัพฒันาให้สัมฤทธ์ิผลตาม
วตัถุประสงคข์องอนุสัญญาฯ ทั้งน้ีไดมี้การก าหนดพนัธกรณีท่ีประเทศภาคีสมาชิกตอ้งปฏิบติัตามไว ้ดงัน้ี 

- ด าเนินการใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปไดแ้ละเหมาะสมเพื่ออนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพในถ่ินท่ี
อยูอ่าศยัตามธรรมชาติ อนัไดแ้ก่ การจดัตั้งระบบพื้นท่ีคุม้ครองหรือพื้นท่ีซ่ึงตอ้งการมาตรการพิเศษ เพื่อสงวน
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพและก าหนดมาตรการเฉพาะเร่ือง 

- อนุรักษน์อกถ่ินท่ีอยูอ่าศยัตามธรรมชาติ โดยวางมาตรการบ ารุงและฟ้ืนฟูชนิดพนัธ์ุท่ีใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ 
และน ากลบัเขา้สู่ถ่ินท่ีอยูอ่าศยัตามธรรมชาติเดิมอยา่งย ัง่ยนื 

- ผสานการอนุรักษก์บัการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอยา่งย ัง่ยนืเขา้กบันโยบาย/แผนของชาติ 
- สนบัสนุนชุมชนทอ้งถ่ินในการจดัท าและปฏิบติัตามมาตรการแกไ้ขฟ้ืนฟูในพื้นท่ีเส่ือมโทรม 
- ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งรัฐและเอกชนในการพฒันาวธีิใชป้ระโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอยา่งย ัง่ยนื 
- ก าหนดสร้างเง่ือนไขเพื่ออ านวยแก่การเขา้ถึงทรัพยากรพนัธุกรรมหากเป็นการใชป้ระโยชน์อยา่ง

เหมาะสมต่อส่ิงแวดลอ้ม และวางกลไกในการต่อรองผลประโยชน์บนเง่ือนไขการตกลงร่วมกนัระหวา่งผูใ้ห้
และผูข้อใชพ้นัธุกรรม โดยใหป้ระเทศซ่ึงเป็นผูใ้หท้รัพยากรพนัธุกรรมไดรั้บถ่ายทอดเทคโนโลยซ่ึีงใชท้รัพยากร
พนัธุกรรมนั้นจากประเทศผูรั้บ ทั้งน้ี บนพื้นฐานแห่งความยติุธรรมและความเสมอภาค 
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ส าหรับประเทศไทย หลงัจากท่ีไดล้งนามใหก้ารรับรองอนุสัญญาฯ ในระหวา่งการประชุม
สหประชาชาติวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน ค.ศ. 1992 ณ เมืองริโอ เดอ จาเนโร 
สหพนัธ์สาธารณรัฐบราซิล ไดมี้การจดัตั้งคณะอนุกรรมการอนุสัญญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพข้ึน
ภายใตค้ณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ เพื่อพิจารณาวตัถุประสงคแ์ละพนัธกรณีของอนุสัญญาฯ ควบคู่ไปกบั
กฎหมาย หลกัของประเทศและบทบาทหนา้ท่ีของหน่วยงานต่างๆ ในการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์ทรัพยากร
ชีวภาพของประเทศ และด าเนินการต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกรณีของอนุสัญญาฯ เพื่อเป็นการเตรียมการเขา้
เป็นภาคีอนุสัญญาฯ ซ่ึงประเทศไทยไดใ้หส้ัตยาบนัต่ออนุสัญญาฯ เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2546 และมีผล
บงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2547 ส่งผลใหป้ระเทศไทยเป็นประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ในล าดบัท่ี 188 
 

3. สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพนัธุกรรมพชืเพือ่อาหารและการเกษตร 
สนธิสัญญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยทรัพยากรพนัธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร (International 

Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agricultural: ITPGR) แต่เดิมมีสถานะเป็น “ขอ้ปฏิบติัระหวา่ง
ประเทศวา่ดว้ยทรัพยากรพนัธุกรรมพืช (International Undertaking on Plant Genetic Resources: IUPGR)” ท่ี
ไม่ไดมี้ผลผกูพนัทางกฎหมาย ซ่ึงจดัท าข้ึนใน ค.ศ. 1983 โดยองคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
(FAO) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหมี้การใชป้ระโยชน์ สงวน ประเมินค่า และด ารงไวซ่ึ้งทรัพยากรพืชท่ีมี
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพาะดา้นการเกษตร เพื่อการปรับปรุงพนัธ์ุพืช และการศึกษาทาง
วทิยาศาสตร์ ซ่ึงมีหลกัการส าคญัท่ีก าหนดไว ้คือ ทรัพยากรพนัธุกรรมพืชเป็น “มรดกร่วมกนัของมนุษยชาติ” ท่ี
บุคคลใดจะหวงกนัเป็นเจา้ของไม่ได ้โดยทรัพยากรพนัธุกรรมพืชมีความหมายรวมถึง พืชป่า พืชดั้งเดิม พืชท่ีมี
อยูต่ามธรรมชาติ และพืชท่ีเกิดจากการพฒันาปรับปรุงพนัธ์ุดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่ แต่ทั้งน้ีการอนุญาตให้
เขา้ถึงทรัพยากรพนัธุกรรมพืชน้ี จ  ากดัอยูเ่ฉพาะวตัถุประสงค ์3 ประการ คือ เพื่อการศึกษาทางวทิยาศาสตร์เพื่อ
การปรับปรุงพนัธ์ุพืช หรือเพื่อการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช และตอ้งอยูบ่นพื้นฐานหลกัการ “จดัท าขอ้ก าหนดท่ี
เห็นชอบร่วมกนั” แต่ประเทศพฒันาแลว้หลายประเทศปฏิเสธท่ีจะลงนามเขา้ร่วม เพราะเห็นวา่พนัธ์ุพืชท่ี
ปรับปรุงใหม่เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญา ไม่ใช่ “มรดกร่วมกนัของมนุษยชาติ” 

ประเทศไทยลงนามรับรองสนธิสัญญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยทรัพยากรพนัธุกรรมพืชเพื่ออาหารและ
การเกษตร เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 แต่ยงัไม่ไดใ้หส้ัตยาบนัเขา้เป็นภาคี โดยมีกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ท าหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานประสานงานหลกั พิจารณาประโยชน์และผลกระทบต่อการเขา้ร่วมเป็นภาคี
สนธิสัญญาฯ รวมทั้งวเิคราะห์ขอ้ดี-ขอ้เสีย และพิจารณาความพร้อมทางกฎหมาย และการใหค้วามรู้ความเขา้ใจ
ต่อสาธารณชน เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาพิจารณาเห็นชอบการใหส้ัตยาบนั
ต่อสนธิสัญญาดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม ไดเ้กิดการวจิารณ์ในวงกวา้งถึงผลกระทบดา้นลบท่ีจะเกิดข้ึนกบัประเทศ
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ไทยหากเขา้ร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาฯ เช่น 1) ตอ้งมีการเปล่ียนแปลงกฏหมายของไทยในการก ากบัดูแลการเขา้ถึง
และการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใชพ้นัธุกรรมพืชซ่ึงเป็นสมบติัสาธารณะและอยูภ่ายใตก้ารจดัการและ
ควบคุมของรัฐบาลไทย 2) ท  าใหป้ระเทศไทยสูญเสียรายไดท่ี้จะเกิดข้ึนจากการแบ่งปันผลประโยชน์ จากการใช้
ทรัพยากรพนัธุกรรมพืชดงักล่าวคลา้ยกบัเป็นการยอมรับเชิงหลกัการท่ีจะใหมี้การฉกฉวยทรัพยากรพนัธุกรรม
พืชไปพฒันาเพื่อแสวงหาสิทธิเด็ดขาดในทรัพยสิ์นทางปัญญาได ้และ 3) เป็นการลดทอนอ านาจอธิปไตย 
(Sovereignty) ของประเทศไทยในการก ากบัดูแลทรัพยากรพนัธุกรรมพืชนอกถ่ินท่ีอยูต่ามธรรมชาติท่ีอยูใ่น
ประเทศไทย เพราะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขท่ีสนธิสัญญาก าหนดไว ้โดยเฉพาะการน าระบบพหุภาคีฯ 
มาใชแ้ทนท่ี พ.ร.บ.คุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. 2542 เป็นตน้ 
 

4. อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการเคลือ่นย้ายข้ามแดนของของเสียอนัตรายและการก าจดั 
อนุสัญญาบาเซลวา่ดว้ยการเคล่ือนยา้ยขา้มแดนของของเสียอนัตรายและการก าจดั (Basel Convention 

on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Waste and their Disposal: BASEL) มีเจตนารมณ์ใน
การคุม้ครองสุขภาพอนามยัของมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มจากของเสียอนัตรายและการป้องกนัอนัตรายจาก
ส่ิงแวดลอ้มในประเทศก าลงัพฒันา โดยมีวตัถุประสงค ์3 ประการ คือ 1) เพื่อลดการเคล่ือนยา้ยของเสียอนัตราย
ขา้มแดนใหน้อ้ยท่ีสุด 2) เพื่อก าจดัของเสียอนัตรายท่ีแหล่งก าเนิดใหไ้ดม้ากท่ีสุด และ 3) เพื่อลดการก่อก าเนิน
ของเสียอนัตรายทั้งในเชิงปริมาณและความเป็นอนัตราย 

อนุสัญญาบาเซลฯ ประกอบดว้ยมาตรการดา้นกฎหมายในการควบคุมการเคล่ือนยา้ยของของเสีย และ
เคร่ืองมือหรือกลไกการจดัการของเสียอนัตรายใหอ้ยูใ่นระดบัสากล โดยมีเคร่ืองมือและกลไกการจดัการของเสีย
อนัตรายท่ีค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม (Environmentally Sound Management) ไดแ้ก่ การพฒันาและใชเ้ทคโนโลยท่ีี
ค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มซ่ึงก่อให้เกิดของเสียนอ้ยท่ีสุด การปรับปรุงเทคโนโลยกีารก าจดั การถ่ายทอดเทคโนโลยี
และระบบการจดัการของเสียอนัตราย และการพฒันาแนวทางและ/หรือหลกัปฏิบติัทางวชิาการท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี
ประเทศภาคีตอ้งร่วมมือกบันานาชาติในการจดัใหมี้ขอ้มูลและมีความสอดคลอ้งกนัในดา้นมาตรฐานทาง
วชิาการและทางปฏิบติัส าหรับการจดัการท่ีเพียงพอของของเสียอนัตรายและของเสียอ่ืน ติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบของการจดัการของเสียอนัตรายและของเสียอ่ืน ติดตามตรวจสอบผลกระทบของการจดัการของเสีย
อนัตราย พฒันาและใชเ้ทคโนโลยท่ีีค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มซ่ึงก่อใหเ้กิดของเสียนอ้ยและปรับปรุงเทคโนโลยท่ีีใช้
อยูโ่ดยมุ่งท่ีจะก าจดัการเกิดของเสียอนัตรายและของเสียอ่ืนใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะปฏิบติัได ้ศึกษาผลกระทบดา้น
เศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอ้มในการรับเอาเทคโนโลยใีหม่หรือท่ีไดป้รับปรุงมาใช ้ถ่ายทอดเทคโนโลยแีละ
ระบบการจดัการของเสียอนัตรายและของเสียอ่ืนโดยค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม และพฒันาแนวทางและ/หรือหลกั
ปฏิบติัทางวชิาการท่ีเหมาะสม รวมทั้งตอ้งแจง้อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการเคล่ือนยา้ยขา้มแดนของเสียอนัตราย
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หรือของเสียอ่ืนเพื่อรอการก าจดั และตอ้งส่งรายงานประจ าปีผา่นส านกัเลขาธิการไปยงัท่ีประชุมภาคี 
ประกอบดว้ยขอ้มูลต่างๆ เช่น ของเสียท่ีควบคุมในการเคล่ือนยา้ยขา้มแดน ขั้นตอนการควบคุมการเคล่ือนยา้ย
ขา้มแดนของของเสีย การลดและ/หรือการก าจดัการเกิดของเสียอนัตรายและของเสียอ่ืน ผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามยัและส่ิงแวดลอ้ม สถานท่ีก าจดัและน าของเสียกลบัมาใชป้ระโยชน์ภายในประเทศ ปริมาณการส่งออก
และน าเขา้ของของเสียอนัตรายและของเสียอ่ืน ปริมาณของเสียอนัตรายและของเสียอ่ืนท่ีเกิดข้ึน และอุบติัเหตุท่ี
เกิดข้ึนจากการเคล่ือนยา้ยขา้มแดนและการก าจดัของเสียอนัตรายและของเสียอ่ืน เป็นตน้ และภาคีตอ้งพิจารณา
จดัตั้งกองทุนหมุนเวยีนเพื่อช่วยเหลือในลกัษณะชัว่คราว ในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อลดความเสียหายใหต้ ่าท่ีสุด
จากอุบติัเหตุท่ีจะเกิดข้ึนจากการเคล่ือนยา้ยขา้มแดน 

ประเทศไทยใหส้ัตยาบนัเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาฯ เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 และมีผล
บงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2541 เป็นตน้มา โดยมีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม ท าหนา้ท่ีเป็นศูนยป์ระสานงาน (Focal Point) ของอนุสัญญาฯ 
 

5. อนุสัญญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 
อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework 

Convention on Climate Change: UNFCCC หรือ FCCC) มีวตัถุประสงค ์“เพื่อให ้บรรลุถึงการรักษาระดบัความ
เขม้ขน้ของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศใหค้งท่ี อยูใ่นระดบัท่ีปลอดภยัจากการแทรกแซงของมนุษยท่ี์เป็น
อนัตรายต่อระบบภูมิอากาศ การรักษาระดบัดงักล่าวตอ้งด าเนินการในระยะเวลาเพียงพอท่ีจะใหร้ะบบนิเวศ
ปรับตวั โดยไม่คุกคามต่อการผลิตอาหารของ มนุษยแ์ละการพฒันาทางเศรษฐกิจเป็นไปอยา่งย ัง่ยนื” ภายใต้
หลกัการส าคญั 5 ประการ คือ 

1) ประเทศภาคีควรจะปกป้องระบบภูมิอากาศเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติทั้งในปัจจุบนัและอนาคต
บนหลกัการของความเท่าเทียม (Equity) การรับผิดชอบร่วมกนัในระดบัท่ีแตกต่างกนั (Common but 
differentiated responsibilities) และความสามารถของแต่ละประเทศ (Capabilities) นอกจากน้ีประเทศ
อุตสาหกรรมตอ้งเป็นผูน้ าในการต่อสู้กบัปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2) ความตอ้งการของประเทศก าลงัพฒันาท่ีมีสภาวะเปราะบางต่อผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศควรจะไดรั้บการพิจารณาอยา่งเตม็ท่ี 

3) ประเทศภาคีควรมีมาตรการป้องกนัไวก่้อน (Precautionary) เพื่อคาดการณ์ ปกป้อง หรือลดสาเหตุ
ของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน โดยนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการ
รับมือกบัปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศควรจะมีความคุม้ค่าในการลงทุน (Cost-effective) เพื่อใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อโลกโดยมีค่าใชจ่้ายต ่าสุด 
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4) ประเทศภาคีควรจะใหก้ารส่งเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยนื โดยนโยบายและมาตรการต่างๆ ท่ีจะปกป้อง
การเปล่ียนแปลงระบบภูมิอากาศจากการกระท าของมนุษยน์ั้น ควรจะเป็นมาตรการท่ีเหมาะสมต่อสภาวการณ์
ของแต่ละประเทศ 

5) ประเทศภาคีควรจะมีความร่วมมือในการส่งเสริมการสนบัสนุนทางการเงินและการเปิดกวา้งของ
ระบบเศรษฐกิจระหวา่งประเทศซ่ึงจะน าไปสู่การเจริญเติบโตและการพฒันาทางเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนื โดยเฉพาะ
ประเทศก าลงัพฒันา 

ดงันั้น สามารถกล่าวไดว้า่อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็น
อนุสัญญา “กรอบการท างาน” ท่ีจ  าเป็นตอ้งมีวธีิการทางกฎหมายในการสนบัสนุน เช่น พิธีสารต่างๆ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย โดยมีเป้าหมายแบบไม่ผกูมดั ซ่ึงเรียกร้องใหป้ระเทศอุตสาหกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ใหเ้หลือเท่ากบัระดบัของ ค.ศ. 1990 ใหไ้ดภ้ายใน ค.ศ. 2000 แต่จากท่ีไดป้ระเมินผลการด าเนินงานใน ค.ศ. 1995 
พบวา่เป้าหมายโดยสมคัรใจน้ีไม่เพียงพอท่ีจะใหอ้นุสัญญาฯ บรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้ดงันั้นประเทศภาคีสมาชิก
อนุสัญญากรอบการท างานแห่งสหประชาชาติไดจ้ดัตั้งกระบวนการในการเจรจาเพื่อพิธีสารท่ีมีเป้าหมายผกูมดั
และก าหนดเวลา “ในฐานะเป็นเร่ืองเร่งด่วน” ซ่ึงเป็นท่ีมาของ พิธีสารเกียวโต ซ่ึงไดรั้บความเห็นพอ้งในเดือน
ธนัวาคม ค.ศ. 1997 และในท่ีสุดมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 2005 
 

6. พธีิสารเกยีวโต 
พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) เป็นขอ้ตกลงระหวา่งประเทศท่ีเช่ือมโยงกบัอนุสัญญาสหประชาชาติ

วา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศซ่ึงก าหนดใหป้ระเทศภาคีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมาย
โดยมีผลผกูพนัตามกฎหมายส าหรับประเทศพฒันาแลว้ใหล้ดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโดยรวม
แลว้ไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 5 จากระดบัการปล่อยโดยรวมใน ค.ศ. 1990 ภายในช่วง ค.ศ. 2008-2012 โดยปริมาณการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศเน่ืองจากประเทศพฒันาแลว้เป็นสาเหตุส าคญั
ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณสูงสู่ชั้นบรรยากาศ ซ่ึงเป็นผลมาจากการท าอุตสาหกรรมกวา่ 150 ปี พิธี
สารเกียวโตจึงไดเ้พิ่มเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใหก้บักลุ่มประเทศพฒันาแลว้ ภายใตห้ลกัการ 
“ความรับผดิชอบร่วมกนัในระดบัท่ีแตกต่างกนั” และมีการก าหนดชนิดก๊าซเรือนกระจกท่ีอยูภ่ายใตพ้ิธีสารฯ 6 
ชนิดคือ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด ์(N2O) ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) 
เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PCFs) และซลัเฟอร์เฮกซาฟลูโอไรด ์(SF6) โดยการลดก๊าซเหล่าน้ีใหคิ้ดเทียบเป็น
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ส่วนประเทศก าลงัพฒันาและประเทศดอ้ยพฒันานั้นจะไม่มีพนัธกรณีผกูพนั
ในการลดก๊าซเรือนกระจกแต่จะเป็นการกระท าโดยความสมคัรใจ ซ่ึงการลดก๊าซเรือนกระจกภายใตพ้ิธีสารเกียว
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โตนอกจากจะก าหนดใหป้ระเทศภาคีท าตามเป้าหมายลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกแลว้ ยงัไดเ้สนอวธีิ
เพิ่มเติมในการบรรลุเป้าหมายดว้ยกลไกทางการตลาด 3 อยา่ง หรือท่ีเรียกวา่ กลไกภายใตพ้ิธีสารเกียวโต ไดแ้ก่ 

1) กลไกการซ้ือขายสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหวา่งประเทศ (Emission Trading) ซ่ึงอนุญาตให้
ประเทศพฒันาแลว้สามารถซ้ือหรือขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีไดรั้บการจดัสรร ท่ีเรียกวา่ Assigned Amount 
Unit (AAU) ดว้ยกนัเองไดเ้พื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามพนัธกรณี ทั้งน้ีปริมาณ AAU ท่ีซ้ือตอ้งเป็นส่วนท่ีเสริมจาก
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดจากการด าเนินการในประเทศ 

2) กลไกการพฒันาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism) ท่ีอนุญาตใหป้ระเทศพฒันาแลว้
สามารถด าเนินการร่วมกบัประเทศก าลงัพฒันาเพื่อใหเ้กิดการลงทุนเพื่อให้เกิดการลงทุนของประเทศพฒันาแลว้
ในประเทศก าลงัพฒันา ในการด าเนินกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
ส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาอยา่ย ัง่ยนื ทั้งน้ีเพื่อสร้างแรงจูงใจใหก้บัประเทศพฒันาแลว้สามารถลดปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกไดโ้ดยมีตน้ทุนในการลดท่ีต ่าลง และส่งเสริมใหป้ระเทศก าลงัพฒันาไดมี้ส่วนร่วมในการแกไ้ข
ปัญหาภาวะโลกร้อนโดยสร้างแรงจูงใจใหป้ระเทศก าลงัพฒันาหนัมาใชเ้ทคโนโลยสีะอาดเพิ่มมากข้ึน อนัจะ
ส่งผลใหก้ารปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง ซ่ึงหากไม่มีแรงจูงใจจากกลไกการพฒันาท่ีสะอาดแลว้ ประเทศก าลงั
พฒันาจะยงัคงใชเ้ทคโนโลยีแบบเดิมท่ีมีตน้ทุนต ่าและมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมาก โดยแรงจูงใจ
ท่ีกล่าวถึงคือ CERs ท่ีผูด้  าเนินโครงการจะไดรั้บ และสามารถน าไปขายใหก้บัประเทศอุตสาหกรรมไดน้ัน่เอง 
ส่วนประเทศเจา้บา้น จะไดรั้บผลประโยชน์คือ การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

3) กลไกการด าเนินงานร่วมกนั (Joint Implementation) เป็นการด าเนินการร่วมกนัระหวา่งประเทศใน
กลุ่มภาคผนวกท่ี I ดว้ยกนัเองเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มเติมจากมาตรการท่ีจะเกิดข้ึนอยูแ่ลว้ใน
สภาวะธุรกิจปกติ โดยปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดไดเ้รียกวา่ Emission Reduction Units (ERUs) 

พิธีสารเกียวโตไดรั้บการลงนามรับรองท่ีเมืองเกียวโต ประเทศญ่ีปุ่น เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม ค.ศ. 1997 
และมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 2005 ระยะผกูพนัช่วงแรกเร่ิมข้ึนใน ค.ศ. 2008 และส้ินสุดลงใน 
ค.ศ. 2012 อยา่งไรก็ดี ในการประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ คร้ังท่ี 
18 ใน ค.ศ. 2012 ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ ไดรั้บรองร่างขอ้ตดัสินใจใหมี้การแกไ้ขพิธีสารเกียวโตเพื่อเร่ิม
พนัธกรณีช่วงท่ีสอง (second commitment period) ของพิธีสารฯ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 2013 – 31 ธนัวาคม 
ค.ศ. 2019 (ระยะเวลา 8 ปี) ทั้งน้ีประเทศไทยไดล้งนามในพิธีสารเกียวโต เม่ือวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 
2542) และไดใ้หส้ัตยาบนัเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) อยา่งไรก็ตาม ประเทศไทยในฐานะภาคี
ในกลุ่มประเทศก าลงัพฒันาในกลุ่มจึงไม่มีพนัธกรณีในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่ประเทศ
ไทยไดน้ ากลไกการพฒันาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ซ่ึงเป็นกลไกภายใตพ้ิธีสารเกียว
โตมาด าเนินงาน โดยมีองคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์รมหาชน) หรือ อบก. ท าหนา้ท่ีเป็น 
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Designated National Authority of Clean Development Mechanism (DNA-CDM) office ท าหนา้ท่ีวเิคราะห์ 
กลัน่กรองโครงการกลไกการพฒันาท่ีสะอาด Clean Development Mechanism (CDM) และใหค้วามเห็นแก่
คณะกรรมการบริหารองคก์ารก๊าซเรือนกระจกวา่ โครงการต่างๆ ท่ีด าเนินงานในประเทศไทยควรจะไดรั้บ
ความเห็นชอบ และออกหนงัสือรับรองโครงการ (Letter of Approval: LoA) ใหก้บัผูพ้ฒันาโครงการหรือไม่ ซ่ึง
โครงการดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Development Criteria: SD 
Criteria) ทั้งดา้นส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสังคม ท่ีประเทศไทยก าหนดข้ึนเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ทั้งดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม การลงทุน การพฒันาเศรษฐกิจ และสังคม แก่ชุมชน ทอ้งถ่ินท่ีโครงการตั้งอยู ่
 

6. ข้อตกลงปารีส 
ในการประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ คร้ังท่ี 21 ในเดือน

ธนัวาคม ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือ the 2015 Paris Climate Conference มีเป้าหมายส าคญั 
คือ เป็นการประชุมท่ีครบก าหนดท่ีภาคีจะตอ้งตกลงกนัใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้ตกลงใหม่ท่ีจะมาแทนท่ีพิธีสารเกียวโตซ่ึง
หมดอายไุปแลว้เม่ือ ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) และส าหรับขอ้ตกลงใหม่ท่ีจะมาแทนท่ีพิธีสารเกียวโตและจะถูก
ก าหนดข้ึนน้ีจะมีผลผกูพนัและมีผลบงัคบัใชก้บัทุกภาคี โดยจะสามารถเร่ิมด าเนินการไดภ้ายใน ค.ศ. 2020 (พ.ศ.
2563) และในการประชุมคร้ังน้ี ท่ีประชุมไดบ้รรลุขอ้ตกลงร่วมกนัท่ีช่ือวา่ "ขอ้ตกลงปารีส" (Paris Agreement) 
ท่ีจะจ ากดัการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิโลกเฉล่ียไม่ใหเ้กิน 2 องศาเซลเซียสจากยคุปฏิวติัอุตสาหกรรม และจะจ ากดั
ไม่ใหเ้กิน 1.5 องศาเซลเซียส หากเป็นไปได ้เพื่อจ ากดัปริมาณของก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกมาจากกิจกรรม
ของมนุษยใ์หอ้ยูใ่นระดบัสมดุลระหวา่งการปลดปล่อยและการเก็บกกั นัน่คือระดบัเดียวกบัท่ีตน้ไม ้ดิน และ
มหาสมุทรสามารถดูดซบัไดต้ามธรรมชาติ ภายในคร่ึงหลงัของศตวรรษน้ี หรือในช่วงตั้งแต่ ค.ศ. 2050 ถึง ค.ศ. 
2100 (พ.ศ. 2593–พ.ศ. 2643) โดยแต่ละประเทศจะทบทวนเป้าหมายลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดทุ์กๆ 5 ปีหลงัจากท่ีขอ้ตกลงฉบบัน้ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้น พ.ศ. 2563 โดยประเทศพฒันาแลว้
ตกลงจะใหเ้งินสนบัสนุนประเทศก าลงัพฒันานบัจาก ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) เป็นตน้ไปปีละ 1 แสนลา้น
ดอลลาร์สหรัฐฯ (แต่ไม่มีขอ้ผกูมดัทางกฎหมาย) ในการด าเนินงานเร่ืองการพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถของประเทศก าลงัพฒันาในการรับมือและป้องกนัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตวัเพิ่มข้ึน 

ภายหลงัจากการประชุมกนัท่ีกรุงปารีสขา้งตน้ ประเทศต่างๆ ไดม้ารวมตวักนัอีกคร้ังหน่ึงเม่ือวนัท่ี 22 
เมษายน ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559) ในพิธีลงนามความตกลงอยา่งเป็นทางการ ซ่ึงไทยไดร่้วมลงนามกบัประเทศ
ต่างๆ จ านวนมากกวา่ 180 ประเทศดว้ย และต่อมา พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซ่ึงเขา้ร่วมการ
ประชุมสมชัชาสหประชาชาติสมยัสามญั คร้ังท่ี 71 ท่ีนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ไดม้อบสัตยาบนัสารเขา้เป็น
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ภาคีความตกลงปารีสของไทยใหก้บันายบนั คีมูน (Ban Ki-moon) เลขาธิการสหประชาชาติแลว้ระหวา่งการเขา้
ร่วมกิจกรรม High-level Event on the Ratification of the Paris Agreement ณ ส านกังานใหญ่สหประชาชาติ 
โดยรัฐบาลไทยไดก้ าหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20-25 ภายใน ค.ศ. 2030 ผา่น
การด าเนินการในสาขาต่างๆ อาทิ พลงังาน ขนส่ง และป่าไม ้ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559) ได้
มีประเทศต่างๆ เขา้ร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีสแลว้มากกวา่ 55 ประเทศ9 และคิดเป็นระดบัการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 55 ของโลก อนัเป็นเง่ือนไขสองประการท่ีความตกลงก าหนด ส่งผลใหค้วามตก
ลงปารีสมีผลใชบ้งัคบัภายใน 30 วนั คือ วนัท่ี 4 พฤศจิกายน ในปีเดียวกนั 

ขอ้ตกลงปารีสเป็นตราสารกฎหมายท่ีรับรองภายใตก้รอบอนุสัญญา UNFCCC ฉบบัล่าสุด ต่อจากพิธี
สารเกียวโต เพื่อก าหนดกฎกติการะหวา่งประเทศท่ีมีความมุ่งมัน่มากยิง่ข้ึนส าหรับการมีส่วนร่วมของประเทศ
ภาคีสมาชิกในการแกไ้ขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเสริมสร้างการตอบสนองต่อภยัคุกคาม
จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศระดบัโลก ในบริบทของการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและความพยายามในการขจดั
ความยากจน ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั คือ การด าเนินงานดา้นการลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) การ
ปรับตวัต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) การรับมือกบัความสูญเสียและความ
เสียหาย (Loss and damage) และการยกระดบัการใหก้ารสนบัสนุนดา้นการเงิน การพฒันาและถ่ายทอด
เทคโนโลย ีและการเสริมสร้างศกัยภาพ (Means of Implementation: Finance, Technology development and 
transfer, and capacity-building) พร้อมทั้งวางกรอบเพื่อรับรองความโปร่งใสของการด าเนินงานและการ
สนบัสนุน (Transparency of action and support) และก าหนดใหมี้การทบทวนสถานการณ์และการด าเนินงาน
ระดบัโลก (Global Stocktake) เป็นระยะ เพื่อประเมินความกา้วหนา้ต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ระยะยาวของความตกลงน้ี ทั้งน้ี ประเทศภาคีสมาชิกแต่ละประเทศตอ้งจดัท า แจง้ และจดัใหมี้การมีส่วนร่วมท่ี
ประเทศก าหนด (Nationally determined contributions: NDCs) อยา่งต่อเน่ือง โดยแจง้ทุกๆ 5 ปี ซ่ึงจะแสดงถึง
ความกา้วหนา้ท่ีเพิ่มข้ึน และสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความพยายามท่ีเป็นไปไดสู้งสุด โดยประเทศพฒันาแลว้ยงัคง
ความเป็นผูน้ าในการจดัท าเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีลดไดจ้ริงและครอบคลุมทุกภาคเศรษฐกิจ 
(economy-wide absolute emission reduction targets) ส่วนประเทศก าลงัพฒันาก็ควรตอ้งยกระดบัความพยายาม
ในการลดก๊าซเรือนกระจกและไดรั้บการส่งเสริมเพื่อมุ่งสู่การจดัท าเป้าหมายการลดหรือจ ากดัการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกท่ีครอบคลุมทุกภาคเศรษฐกิจ (economy-wide emission reduction or limitation targets) ในอนาคต
ท่ีแตกต่างกนัไปตามสถานการณ์ของแต่ละประเทศ 
 

                                                           
9 สามารถตรวจสอบสถานะปจัจุบันของประเทศที่ เข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีสได้ที่  http://unfccc.int/paris_ 
agreement/items/9485.php 

http://unfccc.int/paris_
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กจิกรรม 13.2.1 
 กรอบความร่วมมือดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มระดบัสากลในเร่ืองใดท่ีนกัศึกษาคิดวา่มี
ความส าคญัมากท่ีสุด เพราะเหตุใด อธิบายเหตุผลประกอบมาพอเขา้ใจ 

แนวตอบกจิกรรม 13.2.1 
 กรอบความร่วมมือดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มระดบัสากลท่ีมีความส าคญัมากในปัจจุบนั
คือเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพราะอุณหภูมิโลกท่ีเพิ่มสูงข้ึนจากกิจกรรมของมนุษยท่ี์ปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสะสมในชั้นบรรยากาศมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่นบัตั้งแต่ยคุปฏิวติัอุตสาหกรรม 
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวมในทุกพื้นท่ีบนโลก พื้นท่ีบางส่วนจมหายไปเน่ืองจากระดบัน ้าทะเลท่ีเพิ่ม
สูงข้ึน เกิดภยัพิบติัธรรมชาติบ่อยคร้ังและรุนแรงข้ึนสร้างความเสียหายต่อระบบสังคมและเศรษฐกิจอยา่ง
มหาศาล นานาประเทศจึงจ าเป็นตอ้งร่วมมือกนัลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อรักษาอุณหภูมิโลกไม่ใหเ้พิ่ม
สูงข้ึนไปกวา่ท่ีจะรับได ้เกิดเป็นอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพยายาม
สร้างกลไกบงัคบัทางกฎหมายภายใตพ้ิธีสารเกียวโตและขอ้ตกลงปารีส 
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เร่ืองที ่13.2.2 
กรอบความร่วมมอืด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในระดบั
อาเซียน 
 

อาเซียนตระหนกัถึงปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มในภูมิภาคเป็นอยา่งดี จึงไดเ้ร่งพฒันาความร่วมมือดา้น
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง นบัตั้งแต่การริเร่ิม “โครงการส่ิงแวดลอ้มอนุภูมิภาคอาเซียนระยะท่ี 1” (ASEAN Sub-
Regional Environment Programme: ASEP I) ข้ึนเม่ือ ค.ศ. 1977 ภายใตก้ารสนบัสนุนจาก  “โครงการ
ส่ิงแวดลอ้มสหประชาชาติ” (United Nations Environment Programme: UNEP) เพื่อศึกษาถึงมุมมองและ
ช่องวา่งของโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีแต่ละประเทศอาเซียนก าลงัด าเนินการอยูใ่นขณะนั้น และในปีถดัมา
อาเซียนไดต้ั้ง "กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ิงแวดลอ้มอาเซียน (ASEAN Expert Group on the Environment: AEGE) 
ข้ึน เพื่อดูแลความร่วมมือดา้นส่ิงแวดลอ้ม ศึกษาปัญหา ตลอดจนใหค้ าแนะน าต่ออาเซียนในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการจดัประชุมคร้ังแรกข้ึนเม่ือเดือนธนัวาคม ค.ศ. 1978 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดงักล่าวไดย้กระดบัข้ึนเป็น “คณะเจา้หนา้ท่ีอาวุโสดา้นส่ิงแวดลอ้มอาเซียน” 
(ASEAN Senior Officials on the Environment: ASOEN) ใน ค.ศ. 1989 และไดด้ าเนินงานต่อเน่ืองมาจนถึง
ปัจจุบนั ถือเป็นกลไกท่ีมีบทบาทอยา่งมากในการศึกษาปัญหาส่ิงแวดลอ้ม การกลัน่กรองพิจารณาความร่วมมือ
ต่างๆ ตลอดจนการใหค้  าแนะน าเชิงนโยบายต่อท่ีประชุมรัฐมนตรีดา้นส่ิงแวดลอ้มของอาเซียน ภายใตก้ลไก
ความร่วมมือระดบัสูงสุดในดา้นส่ิงแวดลอ้มของอาเซียนในปัจจุบนัคือ “การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม” (ASEAN Ministerial Meeting on the Environment: AMME) ซ่ึงจดัข้ึนคร้ังแรกเม่ือ ค.ศ. 1981 และ
มีก าหนดจดัประชุมอยา่งเป็นทางการอยา่งนอ้ยทุกๆ 3 ปี และภายหลงัจาก ค.ศ. 1994 เป็นตน้มาไดก้ าหนดใหมี้
การจดัการประชุมอยา่งไม่เป็นทางการข้ึนดว้ยเกือบทุกปี เพื่อร่วมกนัก าหนดกรอบและแนวทางการจดัการดา้น
ส่ิงแวดลอ้มของอาเซียน รวมทั้งร่วมติดตามความคืบหนา้ของกลไกและความร่วมมือดา้นส่ิงแวดลอ้มของ
อาเซียนดว้ย นอกจากน้ี เม่ือปัญหามลพิษหมอกควนัขา้มแดนในอาเซียนทวคีวามรุนแรงข้ึนอยา่งมากในช่วง 
ค.ศ. 1997–ค.ศ. 1998 ไดมี้การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนวา่ดว้ยปัญหาหมอกควนั” (ASEAN Ministerial Meeting 
on Haza: AMMH) ข้ึนท่ีประเทศสิงคโปร์ เพื่อร่วมกนัหาแนวทางบรรเทาปัญหามลพิษหมอกควนัข้ึนเป็นคร้ัง
แรก และด าเนินการประชุมประจ าปีอยา่งต่อเน่ือง เกิดเป็น “ความตกลงอาเซียนวา่ดว้ยมลพิษจากหมอกควนัขา้ม
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แดน” (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution: AATHP) ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัและลด
มลพิษจากหมอกควนัขา้มแดนอนัเกิดจากไฟป่าเป็นส าคญั 

จากกระแสโลกาภิวตัน์และแนวโนม้การท าขอ้ตกลงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ท่ีเพิ่ม
มากข้ึน ท าใหอ้าเซียนตอ้งเร่งแสดงบทบาทการรวมกลุ่มดว้ยความมัน่คงมากข้ึนกวา่แต่ก่อน และปรับปรุงการ
ด าเนินงานใหท้นักระแสความเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะการแข่งขนัทางการคา้และการแข่งขนัเพื่อดึงดูดการลงทุน 
ซ่ึงน ามาสู่การเกิดเป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่ การจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ี
ช่วยเสริมสร้างความแขง็แกร่งทางเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของอาเซียนในตลาดโลก 
เน่ืองจากสามารถเคล่ือนยา้ยปัจจยัการผลิตระหวา่งประเทศสมาชิก ทั้งในดา้นการคา้สินคา้ การบริการ การลงทุน 
เงินทุน และแรงงาน โดยส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนเพื่อลดอุปสรรคทางดา้นการคา้ การลงทุนใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด สามารถ
ขบัเคล่ือนไปสู่การพฒันา และมาตรฐานการครองชีพไปในระดบัเดียวกนั ลดช่องวา่งความเหล่ือมล ้าทางสังคม
ใหน้อ้ยลงได้10 อยา่งไรก็ตามการเปิดประชาคมอาเซียน ในปี ค.ศ. 2015 ถือเป็นการเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญัใน
ภูมิภาค ซ่ึงจะเป็นทั้งปัจจยัเส่ียงและความทา้ทายของการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของภูมิภาค 

ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ เพื่อใหภู้มิภาคอาเซียนกลายเป็นตลาดและ
ฐานการผลิตเดียวกนัจะกระตุน้ใหมี้การเคล่ือนยา้ย ปัจจยัการผลิตต่างๆ ระหวา่งประเทศสมาชิกและการเติบโต
ของภาคการผลิตในอตัราท่ีเพิ่มข้ึน อนัจะเร่งให้เกิดการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ของภูมิภาค เช่น การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีป่าไมพ้ื้นท่ีอ่ืนมาใชใ้นการเกษตรการท าการประมงชายฝ่ังในพื้นท่ีป่าชาย
เลน การเร่งส ารวจและขดุเจาะปิโตรเลียม เป็นตน้ นอกจากน้ีดว้ยความแตกต่างของระดบัการพฒันาและระบอบ
การปกครองของประเทศในอาเซียนท าในบางพื้นท่ีอาจมีการประกอบการท่ีขาดจริยธรรมและการรับผดิชอบต่อ
ผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น การเพิ่มประสิทธิภาพของความร่วมมือกลไกและมาตรการท่ี
เหมาะสมเพื่อจดัการกบัปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของภูมิภาคจึงเป็นประเด็นท่ีอาเซียนไม่อาจ
ละเลยได ้โดยเฉพาะปัญหาความสมดุลของการใชท่ี้ดิน เพื่อการเกษตรกบัการรักษาพื้นท่ีป่าไม ้การรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจดัการน ้าส าหรับการเกษตรเพื่ออาหารและพลงังาน มลพิษขา้มแดน รวมถึง
การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและมลภาวะทางอากาศ11 ทั้งน้ีการท่ีอาเซียนจะมุ่งสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืไดน้ั้น 
จ  าเป็นท่ีจะตอ้งปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติเพื่อการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนวางแนวทาง
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ค านึงถึงการอนุรักษดิ์น น ้า แร่ธาตุ พลงังาน ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ป่าไม ้ทรัพยากรชายฝ่ังและทรัพยากรทางทะเล และจ าเป็นตอ้งแสดงออกในการมีส่วนร่วมกบัความ
พยายามของโลกในการจดัการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มโลก เช่น การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นตน้ 

                                                           
10 กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ. (2555). 
11 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต.ิ (2556). 
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ประเดน็การด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมของอาเซียน 
 กลไกบริการจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศในอาเซียน มีจุดก าเนิดจาก 
ASEAN Charter อนัเป็นธรรมนูญสูงสุด ซ่ึงไดก้ าหนดโครงสร้างองคก์รไวใ้น Article 9 ASEAN Community 
Councils ประกอบดว้ย 3 คณะมนตรี คือ 1) ASEAN Political Security Community Councils 2) ASEAN 
Economic Community Councils และ 3) ASEAN Socio-Cultural Community Councils ทั้งน้ีคณะมนตรีท่ีมี
ขอบเขตความรับผดิชอบประเด็นส่ิงแวดลอ้ม คือ ASEAN Socio Cultural Community Councils ซ่ึงไดก้ าหนด
ประเด็นและขอบเขตการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มของอาเซียนท่ีมุ่งไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื โดยให้
ความส าคญักบั 11 ประเด็นหลกั และมีการมอบหมายใหแ้ต่ละประเทศเป็นผูน้ าหรือประธาน ไดแ้ก่ ส่ิงแวดลอ้ม
ระดบัโลก ส่ิงแวดลอ้มและมลพิษขา้มพรมแดน การศึกษาและการมีส่วนร่วมดา้นส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยท่ีีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การจดัการส่ิงแวดลอ้มเมืองและธรรมาภิบาล การปรับประสานนโยบายและฐานขอ้มูลดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงแวดลอ้มทางทะเลและชายฝ่ัง การจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนืและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ทรัพยากรน ้า การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื12 
 

กรอบความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้ของอาเซียน 
ภูมิภาคอาเซียนมีสัดส่วนพื้นท่ีป่าไมป้ระมาณร้อยละ 42.7 ประกอบดว้ย ป่าเขตร้อน ป่าดิบช้ืน ป่าดิบ

แลง้ ป่าสน ป่าชายเลน ป่าฝนเขตร้อน ซ่ึงมีความอุดมสมบูรณ์และมีผลผลิตจากป่าท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจหลาย
ชนิด องคก์ารอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United 
Nations: FAO) ไดร้ายงานวา่อตัราการท าลายป่าในภูมิภาคอาเซียนเฉล่ียอยูใ่นระดบั 3.7 เฮกตาร์ต่อปีและเพิ่ม
สูงข้ึนเร่ือยๆ โดยการตดัไมท้า้ลายป่าถือเป็นตวัแปรส าคญัท่ีสุดในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศท่ีก าลงั
พฒันาตามรายงานของคณะกรรมการระหวา่งรัฐบาลวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงภาพภูมิอากาศ (Inter-governmental 
Panel on Climate Change: IPCC) และองคก์ารส่ิงแวดลอ้มโลก (World Nature Organization: WNO) ท่ีไดบ้่งช้ี
วา่ความเปล่ียนแปลงของพื้นดินและการตดัไมใ้นประเทศท่ีก าลงัพฒันาได ้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ประมาณ 1.7 ลา้นตนัต่อปี ซ่ึงสูงเป็นอนัดบัท่ี 4 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลก 

เพื่อแกไ้ขปัญหาเร่ืองป่าไมแ้ละสภาพภูมิอากาศดงักล่าว ผูน้ าของประเทศสมาชิกอาเซียนไดเ้ขา้ร่วมการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 13 เม่ือเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2007 และไดล้งนามในปฏิญญาวา่ดว้ยความย ัง่ยนื
ของส่ิงแวดลอ้มอาเซียนเพื่อร่วมกนัปฏิบติัการในระดบันานาชาติเพื่อสร้างความเขา้ใจเพิ่มจา้นวนป่าท่ีปกคลุม

                                                           
12 Letchumanan. (2010). ASEAN Secretariat, 2013. 
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เหนือภูมิภาคอาเซียนและลดผลกระทบในการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศรวมถึงประเด็นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยเฉพาะเร่ืองการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากน้ี ยงัจดัใหมี้การประชุมเจา้หนา้ท่ีอาวโุสดา้นป่าไมข้อง
อาเซียน (ASEAN Senior Officials on Forestry: ASOF) เป็นประจ าทุกปี เพื่อใหป้ระเทศสมาชิกส่งเสริมการใช้
เครือข่ายแลกเปล่ียนความรู้ดา้นป่าไมแ้ละสภาพภูมิอากาศในภูมิภาค เกิดเป็น “เครือข่ายกลางของอาเซียนดา้นป่า
ไมแ้ละการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ” (ASEAN Regional Knowledge Network on Forests and Climate 
Change: FCC) ท่ีมีการแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ ผูเ้ช่ียวชาญและองคก์รหรือหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัการป่าไมแ้ละการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เช่น การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
การตดัไมท้  าลายป่าและทา้ใหป่้าไมเ้ส่ือมโทรมในประเทศก าลงัพฒันา (Reducing Emissions from Deforestation 
and Forest Degradation: REDD) และการพฒันาโครงการกลไกการพฒันาท่ีสะอาดภาคป่าไม ้(Afforestation/ 
Reforestation Clean Development Mechanism: A/R CDM) 
 

กรอบความร่วมมือด้านทรัพยากรน า้ของอาเซียน 
เพื่อเป็นหลกัประกนัวา่มีการเขา้ถึงทรัพยากรน ้าอยา่งเท่าเทียมและมีปริมาณน ้าท่ีมีคุณภาพในระดบัท่ี

ยอมรับไดอ้ยา่งเพียงพอ พิมพเ์ขียวประชาคมสังคม-วฒันธรรมอาเซียนส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคในการ
จดัการทรัพยากรน ้าอยา่งบูรณาการ ดว้ยการตระหนกัถึงความส าคญัของทรัพยากรน ้าจืด อาเซียนไดจ้ดัตั้ง
คณะท างานอาเซียนวา่ดว้ยการจดัการทรัพยากรน ้าใน ค.ศ.2002 ตามมาดว้ยการลงนามในแผนยทุธศาสตร์ระยะ
ยาวอาเซียนเพื่อการจดัการทรัพยากรน ้าใน ค.ศ.2003 โดยรัฐมนตรีส่ิงแวดลอ้มอาเซียน อาเซียนไดมี้มติรับรอง
แผนยทุธศาสตร์อาเซียนเพื่อการปฏิบติัการในการจดัการทรัพยากรน ้าใน ค.ศ. 2005 อนัมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
สนบัสนุนความย ัง่ยนืของทรัพยากรน ้าใหเ้ป็นหลกัประกนัวา่มีการเขา้ถึงทรัพยากรน ้าอยา่งเท่าเทียมและมี
ปริมาณน ้าท่ีมีคุณภาพในระดบัท่ียอมรับไดอ้ยา่งเพียงพอ ทั้งน้ี แผนยทุธศาสตร์ดงักล่าวประกอบไปดว้ยประเด็น
หลกั 4 ขอ้ คือ 1) อุปสงค ์อุปทานและการจดัสรรน ้า 2) คุณภาพน ้าและสุขาภิบาล 3) การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ
และเหตุการณ์ท่ีรุนแรงสุดขั้ว 4) การบริหารและเสริมสร้างศกัยภาพ ซ่ึงไดถู้กแปลงไปสู่แนวคิดความร่วมมือใน
การจดัท าโครงการ จ านวน 10 โครงการ ไดแ้ก่ เวทีการเรียนรู้เร่ืองการจดัการอุปสงคน์ ้า คู่มือยทุธศาสตร์
ระดบัประเทศในการจดัการน ้าแบบบูรณาการของอาเซียน ระบบการจ าแนกแม่น ้า การจดัการขอ้มูลน ้าอาเซียน
และการออกแบบระบบรายงาน ความเส่ียงและผลกระทบจากเหตุความรุนแรงสุดขั้วในประเทศสมาชิกอาเซียน 
การแบง่ปันและแลกเปล่ียนความรู้ การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและสร้างความตระหนกั แผนการใชป้ระโยชน์
ท่ีดินแบบบูรณาการ การเพิ่มความตระหนกัในระยะยาว-ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการ
ทรัพยากรน ้าอยา่งบูรณาการ และการศึกษาเร่ืองสุขอนามยัและการจดัการมลภาวะ ซ่ึงในปัจจุบนัมีโครงการ
จ านวน 5 โครงการ ท่ีผา่นการรับรองมติและน าไปสู่การปฏิบติัแลว้ คือ 
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1. การประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ืองแนวทางท่ีมีอยู ่แผนปฏิบติัการและยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัการจดัการ
ทรัพยากรน ้าแบบบูรณาการ (ด าเนินการโดยมาเลเซีย เม่ือ พ.ศ. 2009) 

2. เวทีการเรียนรู้เร่ืองการจดัการอุปสงคน์ ้าในภาคเมือง (ด าเนินการโดยสิงคโปร์ เม่ือ พ.ศ. 2009) 
3. เวทีการเรียนรู้เร่ืองการจดัการอุปสงคท์รัพยากรน ้าเพื่อการชลประทาน (ด าเนินการโดยประเทศไทย 

เม่ือ พ.ศ. 2011) 
4. ความเส่ียงและผลกระทบจากเหตุการณ์น ้าท่วมอยา่งรุนแรงในรัฐสมาชิกอาเซียน (ด าเนินการโดย

อินโดนีเซีย เม่ือ พ.ศ. 2010) 
5. ความเส่ียงและผลกระทบจากภาวะแหง้แลง้อยา่งรุนแรงในรัฐสมาชิกอาเซียน (ด าเนินการโดย

ประเทศไทย เม่ือ พ.ศ. 2010) 
นอกจากน้ียงัมีองคก์รร่วมมือระหวา่งรัฐบาลของประเทศสมาชิกในลุ่มน ้าโขงตอนล่าง จ านวน 4 

ประเทศ คือ กมัพชูา ลาว ไทย และเวยีดนาม ท่ีมีช่ือวา่ “คณะกรรมาธิการแม่น ้าโขง (Mekong River 
Commission: MRC)” ท่ีจดัตั้งข้ึนภายใตข้อ้ตกลงความร่วมมือในการพฒันากลุ่มลุ่มน ้าโขงอยา่งย ัง่ยนื ค.ศ. 1995 
(Agreement on the Cooperation for the Sustainable Development of the Mekong River Basin) ซ่ึงเป็น
สนธิสัญญาท่ีก าหนดสิทธิและหนา้ท่ีท่ีเก่ียวกบัการใชน้ ้าจากแม่น ้าโขง ท่ีมีผลผกูพนัประเทศภาคีสมาชิกปัจจุบนั 
กรอบความร่วมมือท่ีส าคญัของ MRC ตั้งอยูบ่นหลกัการ 4 ประการ คือ ใชน้ ้าอยา่งสมเหตุสมผลและเป็นธรรม 
ใชแ้ม่น ้าโขงให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดปัญหาความยากจน รักษาสมดุลของระบบนิเวศ โดยประเด็นและ
ขอบเขตการด าเนินงานดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของ MRC คณะกรรมาธิการแม่น ้าโขงมีภารกิจ
สนบัสนุนกระบวนการ วางแผนระดบัลุ่มน ้า (Basinwide Planning Process) ภายใตห้ลกัการของการบริหาร
จดัการทรัพยากรน ้าแบบบูรณาการ (Integrated Water Resources Management: IWRM) โดยมีประเด็นหลกัใน
การด าเนินงานจ านวน 9 ประเด็น คือ การเกษตรและการชลประทาน การวางแผนลุ่มน ้า การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การประมง อุทกภยัและภยัแลง้ คุณภาพประชากร การขนส่งทางน ้า การพฒันา
พลงัน ้า 
 

กรอบความร่วมมือด้านการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอาเซียน 
ในช่วงทศวรรษท่ีผา่นมา อาเซียนต่างยกระดบัการพฒันาเศรษฐกิจใหก้า้วหนา้ทดัเทียมกบัภูมิภาคอ่ืน 

ซ่ึงเห็นไดจ้ากนโยบายท่ีกา้วกระโดดของหลายประเทศ อาทิ มาเลเซียไดมี้วสิัยทศัน์วา่ “จะตอ้งเป็นประเทศ
อุตสหกรรมท่ีพฒันาแลว้ใน ค.ศ. 2020” ส าหรับอาเซียนใหม่ ไดแ้ก่ กมัพชูา ลาว เมียนมา และเวยีดนาม (กลุ่ม
ประเทศ CLMV) ก็มีนโยบายเปิดประเทศมากยิง่ข้ึนเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานโดยการดึงดูด
การลงทุนจากต่างประเทศ การเร่งพฒันาเศรษฐกิจของอาเซียนจะส่งผลใหเ้กิดการขยายและเพิ่มฐานการผลิตใน
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ภูมิภาคก่อใหเ้กิดปัญหามลพิษและเกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณท่ีมากข้ึน จึงคาดการณ์ไดว้า่ภูมิภาค
อาเซียนจะเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีส าคญัของโลกในอนาคต 

ผูน้ าอาเซียนใหค้วามส าคญักบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มโลกวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมานาน
กวา่ทศวรรษ และไดก้ล่าวถอ้ยแถลงอยา่งเป็นทางการในการประชุมสมชัชารัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวา่
ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศตั้งแต่ ค.ศ. 2007 เป็นตน้มาวา่ภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจกท่ีมนุษย์
เป็นผูท้  าใหเ้กิดข้ึน อนัเป็นสาเหตุของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้น เป็นภยัคุกคามอยา่งร้ายแรงต่อ
มนุษยชาติและการพฒันาท่ีย ัง่ยนืซ่ึงส่งผลกระทบอยา่งยิง่ต่อภูมิภาคเอเชีย ในขณะเดียวกนัประเทศสมาชิก
อาเซียนก็ไดป้รับเปล่ียนนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศจาก Brown Economy เป็น Green Economy 
หรือ “เศรษฐกิจสีเขียว” เพื่อขบัเคล่ือนการพฒันาท่ีมุ่งสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยา่งย ัง่ยนืและเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ ก่อใหเ้กิดของเสียและก๊าซเรือนกระจกใน
ปริมาณนอ้ยท่ีสุด ทั้งน้ี ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงไดมี้การตั้งเป้าหมายระดบัชาติเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกตามขีดความสามารถของตน อาทิ อินโดนีเซียตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 26 
ภายใน ค.ศ. 2020 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งเป้าหมายเพิ่มพื้นท่ีป่าร้อยละ 70 ภายใน ค.ศ. 2020 
มาเลเซียตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 40 จากภาคพลงังาน และเพิ่มการใชพ้ลงังานทดแทน
ร้อยละ 11 ภายใน ค.ศ. 2020 สิงคโปร์ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 16 ภายใน พ.ศ. 2564 
ประเทศไทยและเวยีดนามตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 7-20 ภายใน ค.ศ. 2020 ซ่ึงแสดงให้
เห็นไดว้า่ภูมิภาคอาเซียนซ่ึงเป็นประเทศก าลงัพฒันา และไม่ไดเ้ป็นผูป้ล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นอนัดบัตน้ๆ ของ
โลก มีความปรารถนาท่ีจะลดสาเหตุของการเกิดโลกร้อน และเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการปรับตวั
เพื่อรับมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ13 

ส าหรับการกา้วเขา้สู่ AEC จะส่งผลทั้งดา้นบวกและดา้นลบ โดยผลดา้นบวกจะก่อให้เกิดการพฒันา
เศรษฐกิจ รวมทั้งเกิดการเช่ือมโยงโครงสร้างพื้นฐานและพลงังานของภูมิภาค ขณะท่ีผลดา้นลบโดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะโลกร้อน อาจก่อใหเ้กิดการเพิ่มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรมท่ีมี
แนวโนม้ขยายตวัมากข้ึน เพิ่มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเช่ือมโยงโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายดา้น
พลงังาน นอกจากน้ีนโยบายการเช่ือมโยงพลงังานในภูมิภาคอาจท าใหแ้รงขบัเคล่ือนในการพฒันาพลงังาน
ทางเลือกอ่ืนๆ ลดลง เพราะพลงังานฟอสซิลมีตน้ทุนถูกกวา่ เป็นตน้ ถึงจุดน้ีหลายท่านคงพอมองภาพชดัเจนข้ึน
วา่ ปัญหาโลกร้อนเป็นส่ิงท่ีอยูร่อบตวัเรา และไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้จึงเป็นความทา้ทายท่ีประชาคมอาเซียนจะ
ร่วมกนัแสวงหาแนวทาง หรือมาตรการในการจดัการกบัปัญหาร่วมกนั โดยอาศยัความร่วมมือในระดบัภูมิภาค 
เพื่อพฒันานโยบาย กฎระเบียบ และมาตรฐานการด าเนินงานเพื่อลดภาวะโลกร้อน อาทิ การจดัท าแผนแม่บท

                                                           
13 องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน). (2560). 
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สังคมคาร์บอนต ่าและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มของภูมิภาคร่วมกนั การจดัท า Regional benchmarking ดา้น
พลงังานท่ีสะอาด การจดัท ามาตรฐานประสิทธิภาพพลงังานร่วมกนั (Harmonized Standard) เพื่อลดการกีดกนั
ทางการคา้และเป็นมาตรฐานเดียวกนัของภูมิภาค การร่วมกนัพฒันาเทคโนโลยท่ีีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มใน
บริบทของอาเซียน การร่วมกนัพฒันากลไกการตลาดเพื่อสนบัสนุนใหป้ระชาชนเขา้ถึงสินคา้และบริการท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้มทั้งในประเทศและภูมิภาค เป็นตน้ ซ่ึงแนวทางดงักล่าวจะช่วยเสริมสร้างใหป้ระชาคม
อาเซียนเติบโตอยา่งเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Green Growth) และมีขีดความสามารถในการรับมือกบั
สถานการณ์โลกร้อนในอนาคตไดดี้ยิง่ข้ึน 
 

กรอบความร่วมมือด้านทรัพยากรทางพลงังานของอาเซียน 
พลงังานนบัเป็นปัจจยัเก้ือหนุนท่ีช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและผลกัดนัใหเ้กิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจ 

การใชพ้ลงังานจึงถือเป็นเป็นตวัช้ีวดัทางออ้มดา้นเศรษฐกิจยิง่ตวัเลขประชากรมากข้ึนก็ยิง่มีการใชพ้ลงังานมาก
ข้ึน ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีอาเซียนจะตอ้งส่งเสริมการลงทุนเก่ียวกบัโครงสร้างพื้นฐานดา้นพลงังาน (Energy 
infrastructure investments) เพื่อสร้างความมัน่คงดา้นการจดัหาและการใชพ้ลงังานในภูมิภาคการมีพลงังาน ท่ี
เพียงพอและมีราคาท่ีสามารถซ้ือหาไดมี้ส่วนส าคญัในการช่วยลดปัญหาความยากจน พฒันาสวสัดิการทางสังคม 
ใหแ้ก่ประชาชนและช่วยยกระดบัมาตรฐานการครองชีพ 

จากขอ้มูลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ในการสัมมนา เร่ือง “ประชาคมอาเซียนกบัการเช่ือมโยงระบบ
พลงังาน” ซ่ึงจดัโดยคณะกรรมาธิการพลงังานวฒิุสภา เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2555 แสดงใหเ้ห็นวา่ใน
ภูมิภาคอาเซียนอุดมไปดว้ยแหล่งพลงังานอยูม่ากมายและมีหลายชนิด โดยประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น ้าโขง (GMS) มีแหล่งพลงังานท่ีเหมือนกนัและแตกต่างชนิดกนัไป เช่น ทางตอนเหนือของอาเซียน ไดแ้ก่ 
ประเทศเมียนมาร์ ลาว และเวียดนามตอนเหนือมีแหล่งน ้ามากจึงมีศกัยภาพในการน าน ้ ามาผลิตไฟฟ้า ส่วนทาง
ตอนกลางและตอนใตข้องอาเซียนมีแหล่งก๊าซธรรมชาติในไทย (ในอ่าวไทย) กมัพชูา มาเลเซีย บรูไน 
อินโดนีเซีย และมีแหล่งถ่านหินในไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เป็นตน้ ในดา้นความร่วมมือดา้นพลงังานน้ี
ประเทศไทยและประเทศสมาชิกในอาเซียนไดมี้ความร่วมมือกนัในพลงังานท่ีส าคญัๆ 2 ชนิด คือ ดา้นไฟฟ้า 
และก๊าซธรรมชาติ 

อาเซียนมีความร่วมมือทางดา้นพลงังานมาตั้งแต่ ค.ศ. 1976 มีการจดัตั้งหน่วยงานท่ีดูแลดา้นการพฒันา
ปิโตรเลียมและการใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และยงัมีหน่วยงานท่ีจะพฒันาเครือข่ายการส่งกระแสไฟฟ้า หากแต่
ความร่วมมือดา้นพลงังานของอาเซียนท่ีค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มมากข้ึนใน ค.ศ. 1995 มีการจดัท าแผนปฏิบติัการวา่
ดว้ยความร่วมมือดา้นพลงังาน (Plan of Action on Energy Cooperation: PAEC) ซ่ึงมีการวางแผนท่ีละ 5 ปี โดย
วางกรอบแนวทางความร่วมมือใน 7 สาขา ไดแ้ก่ 1) การเช่ือมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าของอาเซียน (ASEAN 
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Power Grid: APG) 2) การเช่ือมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติของอาเซียน (Trans-ASEAN Gas Pipeline: TAGP) 3)  
การพฒันาเทคโนโลยท่ีีสามารถน าถ่านหินมาใชเ้ป็นพลงังานอยา่งไม่มีมลพิษ 4) การพฒันาพลงังานทดแทนและ
พลงังานท่ีกลบัมาใชใ้หม่ไดท่ี้สะอาดและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Renewable Energy: RE) 5) การส่งเสริมให้
เกิดการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพและการอนุรักษพ์ลงังาน (Energy Efficiency and Conservation: EE&C) 
6) นโยบายและการวางแผนพลงังานภูมิภาค และ 7) พลงังานนิวเคลียร์ ดงันั้นจึงกล่าวไดว้า่การท่ีอาเซียน
พยายามใหค้วามส าคญักบัการใชเ้ทคโนโลยดีา้นพลงังานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม สนบัสนุนพลงังานสะอาด
และพลงังานทดแทน และส่งเสริมการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อการอนุรักษพ์ลงังานนั้น เป็นการ
ตระหนกัถึงผลกระทบจากการใชท้รัพยากรพลงังานท่ีมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 
 

กจิกรรม 13.2.2 
 เพราะเหตุใดอาเซียนจึงมีความร่วมมือดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ยกตวัอยา่งประกอบ
และอธิบายแนวคิดมาพอเขา้ใจ 

แนวตอบกจิกรรม 13.2.2 
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมุ่งเนน้การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัใน
ตลาดโลกใหก้บัภูมิภาคอาเซียนท่ีประเทศสมาชิกจะใชก้ลไกตลาดและฐานการผลิตเดียวกนั ซ่ึงจะกระตุน้ใหมี้
การเคล่ือนยา้ยปัจจยัการผลิตต่าง ๆ ระหวา่งประเทศสมาชิกและการเติบโตของภาคการผลิตในอตัราท่ีเพิ่มข้ึน 
เป็นผลใหมี้การการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของภูมิภาคเพิ่มสูงข้ึน จึงจ าเป็นตอ้งให้
ความส าคญัในการรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของภูมิภาคใหมี้ความมัน่คงและย ัง่ยนืควบคู่ไป
กบัการพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคมของอาเซียน เช่น การพฒันาทรัพยากรป่าไม ้ทรัพยากรน ้า ทรัพยากร
พลงังาน และการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงนอกจากจะสร้างความมัน่คงใหก้บัภูมิภาคแลว้ยงั
สอดคลอ้งกบัแนวโนม้การมีส่วนร่วมในความพยายามของโลกเพื่อจดัการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มโลกอีกดว้ย 
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เร่ืองที่ 13.2.3 
กรอบแนวคดิการพฒันาที่ยัง่ยนื 
 

ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ท่ีสร้างความเสียหายอยา่งรุนแรงในทุกภูมิภาคทัว่โลก กลุ่มประเทศ
พนัธมิตรผูช้นะสงครามไดป้ระชุมเจรจาร่วมกนัหลายคร้ังภายใตห้ลกัการส าคญัๆเพื่อยุติสงครามและสร้าง
สันติภาพแก่โลก อนัเป็นท่ีมาของการจดัตั้งองคก์ารสหประชาชาติ (United Nations Organizations หรือ UN) ใน 
ค.ศ. 1945 ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อก่อใหเ้กิดร่วมมือกนัของกฎหมายระหวา่งประเทศ ความมัน่คงระหวา่งประเทศ 
การพฒันาเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงทางสังคม สิทธิมนุษยชน และการบรรลุสันติภาพโลก ต่อมาใน ค.ศ. 1966 

ไดเ้กิดโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) เพื่อเป็น
หน่วยงานส าคญัในการประสานงานความช่วยเหลือในดา้นการพฒันาของสหประชาชาติ สนบัสนุนการเปล่ียน
และเช่ือมโยงประเทศต่างๆ ดว้ยความรู้ ประสบการณ์ และทรัพยากร เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน โดย
การใหค้  าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ การฝึกอบรม และการสนบัสนุนต่างๆ แก่ประเทศก าลงัพฒันา และมุ่งเนน้ให้
ความช่วยเหลือประเทศดอ้ยพฒันา รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือดา้นเทคนิคและการลงทุนระหวา่งประเทศต่างๆ 
ดว้ยหลกัการด าเนินการแบบสากลและเป็นกลางในทางการเมือง ตามเป้าหมายการพฒันาท่ีส าคญัๆของ
สหประชาชาติ 

แนวคิดเร่ืองการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (sustainable development) เขา้มามีบทบาทในกระแสการพฒันาของ
สังคมโลก เม่ือองคก์ารสหประชาชาติไดจ้ดัใหมี้การประชุมสุดยอด เร่ืองส่ิงแวดลอ้มของมนุษย ์(United Nations 
Conference on the Human Environment: UNCHE) ณ กรุงสตอกโฮลม์ ประเทศสวเีดน ใน ค.ศ. 1972 ท่ีเรียกร้อง
ใหท้ัว่โลกค านึงถึงผลกระทบจากการใชท้รัพยากรอยา่งฟุ่มเฟือยจนเกินขีดจ ากดั อนัเป็นจุดก าเนิดของการจดัตั้ง
โครงการส่ิงแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) เพื่อเป็นศูนยก์ลาง
ในการประสานงานและเร่งรัดใหมี้การพฒันาส่ิงแวดลอ้ม โดยความร่วมมือกบัองคก์ารอ่ืนๆ ของสหประชาชาติ 
รัฐบาลองคก์ารเอกชน และองคก์ารระหวา่งรัฐบาล ช่วยเหลือประเทศสมาชิกใหมี้การพฒันาท่ีย ัง่ยนื มี
ความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจ โดยไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยจดัสรรส่ิงแวดลอ้มใหเ้หมาะสมแก่การมีชีวติ
ท่ีมีคุณภาพ และใน ค.ศ. 1983 องคก์ารสหประชาชาติไดจ้ดัตั้งคณะกรรมาธิการโลกวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการ
พฒันา (World Commission on Environment and Development) ข้ึน เพื่อท าการศึกษาในเร่ืองการสร้างความ
สมดุลระหวา่งส่ิงแวดลอ้มกบัการพฒันา และจดัท าวาระแห่งโลกเพื่อการเปล่ียนแปลงโดยท าการศึกษาทบทวน
ปัญหาส าคญัทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจและสังคมและน าเสนอในเวทีสาธารณะไปทัว่โลกเพื่อใหก้ารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มมีประสิทธิภาพต่อแนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื กล่าวคือการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมตอ้งควบคู่
กนัไปกบัการดูแลส่ิงแวดลอ้ม อีก 4 ปีต่อมาคือใน ค.ศ.1987 ในรายงานช่ือวา่ “อนาคตของเราร่วมกนั (Our 
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Common Future)” หรือท่ีเรียกกนัวา่ รายงานบรันดแ์ลนด์ หรือ รายงานบรุนทล์นัด ์(Brundtland Report) ตามช่ือ
ของประธานคณะกรรมาธิการ คือ นาง โกร ฮาร์เล็ม บรุนทล์นัด ์(Gro Harlem Brundtland) นายกรัฐมนตรี
นอร์เวยใ์นขณะนั้น ไดเ้รียกร้องใหช้าวโลกเปล่ียนแปลงวิถีการด าเนินชีวติท่ีฟุ่มเฟือย เปล่ียนแปลงวธีิการพฒันา
ใหเ้ป็นการพฒันาท่ีไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม และค านึงถึงขอ้จ ากดัของทรัพยากรธรรมชาติ และเห็นวา่มนุษยชาติ
สามารถท าใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืข้ึนมาได ้

การพฒันาท่ีย ัง่ยนืไดรั้บความส าคญัมากยิง่ข้ึน เม่ือสหประชาชาติไดจ้ดัใหมี้การประชุมสุดยอดระดบั
โลกวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา (The United Nations Conference on Environment and Development: 
UNCED) ท่ีกรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เม่ือ ค.ศ. 1992 ผลการประชุมน้ี ผูแ้ทนของ 178 ประเทศ
รวมทั้งประเทศไทย ไดมี้การลงนามรับรองเอกสารส าคญั 5 ฉบบั ดงัน้ี 1) ปฏิญญาริโอวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มและ
การพฒันา (The Rio Declaration on Environment and Development) 2) ค  าแถลงในเร่ืองหลกัการเก่ียวกบัป่าไม ้
(Deforestation) 3) กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UN Framework 
Convention on Climate Change) 4) อนุสัญญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological 
Diversity) และ 5) แผนปฏิบติัการ 21 ซ่ึงถือเป็นแผนแม่บทของโลกท่ีประเทศสมาชิกตอ้งตระหนกัถึงปัญหา
ดา้นส่ิงแวดลอ้มและเห็นความส าคญัท่ีจะตอ้งร่วมกนัพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม เพื่อสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนืใหเ้กิดข้ึน
ในโลก โดยในรายงานบรันด์แลนดไ์ดใ้หค้  าจ  ากดัความค าวา่ การพฒันาท่ีย ัง่ยนืไวว้า่ เป็นการพฒันาท่ีตอบสนอง
ความจ าเป็นของคนปัจจุบนัโดยไม่ลดขีดความสามารถในการตอบสนองความจ าเป็นของคนยคุต่อไป ซ่ึงกล่าว
โดยสรุปได ้5 ประเด็น คือ 

1. การพฒันาจะตอ้งถูกจ ากดัโดยความสามารถทางเทคโนโลยแีละองคก์รทางสังคม และขีด
ความสามารถของชีวมณฑล (Biosphere) ในการดูดซบัผลกระทบของกิจกรรมต่างๆ ของมนุษยน์ัน่ คือ มนุษยจ์ะ
มุ่งการพฒันาจนเกิดความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มไม่ได ้เทคโนโลยแีละองคก์รทางสังคมอาจถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ในการพฒันา แต่ตอ้งเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมมิใหก้ารพฒันาเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม 

2. การพฒันาตอ้งสามารถตอบสนองความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษยโ์ดยเฉพาะอยา่งยิง่คนจนท่ีตอ้งมี
คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนใหส้มศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์และการพฒันาน้ีตอ้งเปิดโอกาสใหแ้ก่ทุกคนในการหวงัท่ี
จะมีชีวติท่ีดีข้ึนใหเ้ป็นจริงได ้

3. เพื่อใหทุ้กคนในสังคมมีส่วนร่วมรับผดิชอบในสังคมอยา่งยติุธรรม พลเมืองทุกคนของประเทศ
จะตอ้งมีส่วนร่วมอยา่งมีประสิทธิผลและทดัเทียมกนัในระดบัประเทศ และประชาธิปไตยควรมีบทบาทมากข้ึน
ในการตดัสินใจเก่ียวกบักิจกรรมระหวา่งประเทศ 

4. วถีิชีวติท่ีมัง่คงจะตอ้งอยูภ่ายในขอบเขตนิเวศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเทศตะวนัตกและชนชั้นผูน้ า
ประเทศก าลงัพฒันาควรลดการอุปโภคบริโภคลง 
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5. ขนาดของประชากร และการเพิ่มของประชากร ตอ้งสอดคลอ้งกบัศกัยภาพทางการผลิตของระบบ
นิเวศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศท่ีก าลงัพฒันาท่ีจะตอ้งมีจ านวนประชากรไม่ใหเ้กินความสามารถในการเล้ียง
ดูประชากรให้อยูดี่กินดีและไม่อดตาย 

ดงันั้นอาจกล่าวไดว้า่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงเพื่อใหก้ารใชท้รัพยากรธรรมชาติ 
ในมิติของการลงทุน ทิศทางของการพฒันาทางเทคโนโลยีและการเปล่ียนแปลงของสถาบนัมนุษยส์อดคลอ้งกบั
ความจ าเป็นในอนาคตและในปัจจุบนั ซ่ึงถือเป็นการสร้างความยติุธรรมส าหรับคนในยคุเดียวกนั 
(Intrageneration) และส าหรับคนต่างยคุ (Intergeneration) โดยมีมาตรการท่ีจ าเป็น ไดแ้ก่ แนวทางสมบูรณ์แบบ
และการมีส่วนร่วมของประชากร ทิศทางใหม่ของความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศท่ีมีโลกเป็นหน่ึงเดียวกนั การ
เปล่ียนแปลงตอ้งไม่เป็นอนัตรายต่อระบบธรรมชาติ และปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นปัญหาท่ีไม่เคารพต่อพรมแดน
ระหวา่งประเทศ เจา้ของหรืออุดมการณ์ทางการเมือง ทั้งน้ี ปัญหาเก่ียวกบัความยติุธรรมและผลประโยชน์
ร่วมกนัของมนุษยต์อ้งแกไ้ขดว้ยการใหก้ารศึกษาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาสถาบนัทางสังคมและการ
บงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืทางส่ิงแวดลอ้ม 
 

การพฒันามนุษย์ในบริบทของเป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยนื (SDGs) 
จากการยอมรับแผนปฏิบติัการ 21 (Agenda 21) ส าหรับทศวรรษ 1990 และคริสตศ์ตวรรษท่ี 21 เพื่อเป็น

แผนแม่บทของโลกส าหรับการด าเนินงานท่ีจะท าใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืทั้งในดา้นสังคม เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอ้ม ในเวลาต่อมาองคก์ารสหประชาชาติไดจ้ดัท าเป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษ (Millennium 
Development Goals: MDGs) ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี (ค.ศ. 2000-ค.ศ. 2015) จ านวน 8 เป้าหมาย คือ 1) ขจดั
ความยากจนและความหิวโหย 2) ใหเ้ด็กทุกคนไดรั้บการศึกษาระดบัประถมศึกษา 3) ส่งเสริมความเท่าเทียมกนั
ทางเพศและบทบาทสตรี 4) ลดอตัราการตายของเด็ก 5) พฒันาสุขภาพของสตรีมีครรภ ์6) ต่อสู้กบัโรคเอดส์ 
มาลาเรีย และโรคส าคญัอ่ืนๆ 7) รักษาและจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื และ 8) ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อ
การพฒันาในประชาคมโลก ซ่ึงการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษของประเทศต่างๆ 
ไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ารสหประชาติผา่นโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เป็นส าคญั และได้
มีการจดัท ารายงานวา่ดว้ยเร่ืองการพฒันามนุษย ์(Human Development Report) ข้ึนเป็นประจ าทุกปี 

เม่ือเป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษทั้ง 8 ขอ้ ส้ินสุดลงใน ค.ศ. 2015 และพบวา่ประสบความส าเร็จ
เป็นอยา่งดีในหลายประเทศ ดงันั้นเพื่อใหเ้กิดความต่อเน่ืองของการพฒันา องคก์ารสหประชาชาติจึงไดก้ าหนด
เป้าหมายการพฒันาข้ึนใหม่โดยอาศยักรอบความคิดท่ีมองการพฒันาเป็นมิติของเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม ใหมี้ความเช่ือมโยงกนั เรียกวา่เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื หรือ Sustainable Development Goals: 
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SDGs) ซ่ึงจะใชเ้ป็นทิศทางการพฒันาตั้งแต่เดือนกนัยายน ค.ศ. 2015 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2030 ครอบคลุม
ระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปดว้ย 17 เป้าหมาย คือ 

1. “No Poverty” ขจดัความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกท่ี 
2. “Zero Hunger” ขจดัความหิวโหย บรรลุเป้าความมัน่คงทางอาหารและโภชนาการท่ีดีข้ึน และ

ส่งเสริมเกษตรกรรมย ัง่ยนื 
3. “Health and Well-being” ท าใหแ้น่ใจถึงการมีสุขภาวะในการด ารงชีวติ และส่งเสริมความเป็นอยูท่ี่ดี

ของทุกคนในทุกช่วงอาย ุ
4. “Quality Education” ท าใหแ้น่ใจถึงการไดรั้บการศึกษาท่ีไดคุ้ณภาพอยา่งเท่าเทียมและทัว่ถึง และ

ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน 
5. “Gender Equality” บรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศ และเสริมสร้างพลงัใหแ้ก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน 
6. “Clean Water and Sanitation” ท าใหแ้น่ใจวา่เร่ืองน ้าและการสุขาภิบาลไดรั้บการจดัการอยา่งย ัง่ยนื 

และมีสภาพพร้อมใชส้ าหรับทุกคน 
7. “Affordable and Clean energy” ท าใหแ้น่ใจวา่ทุกคนสามารถเขา้ถึงพลงังานท่ีทนัสมยั ย ัง่ยนื เช่ือถือ

ได ้ตามก าลงัซ้ือของตน 
8. “Decent Jobs and Economic Growth” ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยนืและทัว่ถึงให้

เป็นไปอยา่งย ัง่ยนื ส่งเสริมศกัยภาพการมีงานท าและการจา้งงานเตม็ท่ี และงานท่ีมีคุณค่าส าหรับทุกคน 
9. “Industry Innovation and Infrastructure” พฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีพร้อมรับการเปล่ียนแปลง 

ส่งเสริมการปรับตวัใหเ้ป็นอุตสาหกรรมอยา่งย ัง่ยนืและทัว่ถึง และสนบัสนุนนวตักรรม 
10. “Reduced Inequalities” ลดความเหล่ือมล ้าทั้งภายในและระหวา่งประเทศ 
11. “Sustainable Cities and Communities” ท าใหเ้มืองและการตั้งถ่ินฐานของมนุษยมี์ความปลอดภยั 

ทัว่ถึง พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและย ัง่ยนื 
12. “Responsible Consumption and Production” ท าใหแ้น่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภค

ท่ีย ัง่ยนื 
13. “Climate Action” ด าเนินการอยา่งเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
14. “Life under Water” อนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลส าหรับ

การพฒันาท่ีย ัง่ยนื ใหเ้ป็นไปอยา่งย ัง่ยนื 
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15. “Life on Land” พิทกัษ ์บรูณะ และส่งเสริมการใชป้ระโยชน์ท่ีย ัง่ยนืของระบบนิเวศบนบก จดัการ
ป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื ต่อสู้กบัการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดย ั้งและฟ้ืนฟูความเส่ือมโทรมของท่ีดิน และหยดุย ั้ง
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

16. “Peace and Justice, Strong Institution” ส่งเสริมใหส้ังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพื่อการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนื มีการเขา้ถึงความยติุธรรมโดยถว้นหนา้ และสร้างใหเ้กิดสถาบนัอนัเป็นท่ีพึ่งของส่วนรวม มี
ประสิทธิผล และเป็นท่ียอมรับในทุกระดบั และ 

17. “Partnership for the Goals” เสริมสร้างความเขม้แขง็ในวธีิการปฏิบติัใหเ้กิดผล และสร้างพลงัแห่ง
การเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดบัสากลต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

จะเห็นไดว้า่เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนืในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ เป้าหมายท่ี 6, 12, 13. 14 และ 15 ตามล าดบั อยา่งไรก็ดีเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ซ่ึงเป็นชุดเป้าหมายการพฒันาขององการสหประชาชาติท่ีครอบคลุม
แทบทุกมิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวติของมนุษย ์ท่ีจะตอ้งพยายามบรรลุเป้าหมายดงักล่าวใหไ้ดภ้ายใน ค.ศ. 
2030 และการท่ีจะทราบวา่สถานะของเป้าหมายทั้งในระดบัโลกและของแต่ละประเทศเป็นอยา่งไร บรรลุ
เป้าหมายหรือไม่ จ  าเป็นตอ้งมีตวัช้ีวดั (Indicators) มาเป็นเคร่ืองบ่งช้ีสถานะ ดงันั้นจากท่ีไดก้ าหนดเป้าหมาย
ทั้งหมด 17 ขอ้นั้น ไดก้ าหนดเป้าประสงคร่์วม จ านวน 169 เป้าประสงค ์และตวัช้ีวดัรวมทั้งหมด 241 ตวัช้ีวดั
กระจายอยูใ่นแต่ละเป้าประสงค ์กล่าวคือทุกเป้าประสงคจ์ะมีตวัช้ีวดัอยา่งนอ้ย 1 ตวั บางขอ้อาจมีมากกวา่นั้น 
ตวัช้ีวดัส าหรับบางเป้าประสงคอ์าจจะไม่เก่ียวกบัประเทศไทย ชุดตวัช้ีวดัของบางเป้าประสงคอ์าจดูแคบ ไม่
ครอบคลุมก็ได ้ซ่ึงส่วนน้ีเป็นเร่ืองของแต่ละประเทศท่ีจะพฒันาตวัช้ีวดัใหส้อดคลอ้งกบับริบทของประเทศนั้นๆ 
และครอบคลุมประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับประเทศไทยนั้น ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) และส านกังานสถิติแห่งชาติ ไดร่้วมกนัรวบรวมสถิติทุกอยา่งท่ีภาครัฐมีอยูเ่พื่อตรวจสอบ
วา่ ปัจจุบนัสถานะดา้นขอ้มูลทางสถิติของประเทศไทยมีความพร้อมเพียงใด และจะปรับปรุงใหค้รอบคลุม
เพื่อใหก้ารเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (SDGs) มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนไดอ้ยา่งไร ทั้งน้ีประเทศ
ไทยใหค้วามส าคญักบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนือยา่งเด่นชดั โดนไดน้ าเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของสหประชาชาติ
มาผกูโยงกบัยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 และก าหนดอยูใ่น
รัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 65 ท่ีก าหนดใหย้ทุธศาสตร์ตอ้งมีการบรรจุเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนืเขา้ไปดว้ย และ
ไดมี้การก าหนดความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐอยา่งบูรณาการส าหรับเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนืแต่ละ
เป้าหมายไวอ้ยา่งชดัเจน 
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รูปแบบของแนวคดิการพฒันาที่ยัง่ยนื 
ในทางการเมืองการปกครองสามารถจ าแนกแนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนืออกเป็น 4 ระดบั14 ไดแ้ก่ 
1. The Treadmill Approach คือ การพฒันาท่ีย ัง่ยนืในรูปแบบสายพานน้ีมีความเช่ือมัน่ในความสามารถ

ของมนุษย ์วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเช่ือในอิสรภาพของมนุษยแ์ละความสามารถในการแกปั้ญหาทาง
ส่ิงแวดลอ้มดว้ยเทคโนโลย ีท่ีท าใหม้นุษยมี์ความสามารถในการควบคุมธรรมชาติให้เป็นไปตามทตอ้งการ และ
เช่ือวา่ความเจริญกา้วหนา้ของมนุษยเ์กิดจากการเติบโตท่ีย ัง่ยนืซ่ึงสามารถวดัไดด้ว้ยผลิตภณัฑป์ระชาชาติมวล
รวม (Gross National Product: GNP) ส่วนปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนสามารถแกไ้ขไดภ้ายหลงัเสมอ แต่ใน
บางคร้ังแนวคิดน้ีอาจขดักบัปัจจยัทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในประเด็นของความเหล่ือมล ้าทางสังคมและ
การเอารัดเอาเปรียบผูด้อ้ยโอกาส คนจน หรือเกษตรกรมากจนเกินไป และอาจสร้างปัญหาการท าลายความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

2. Weak Sustainable Development คือ การพฒันาท่ีย ัง่ยนืแบบอ่อนท่ีมีการน าประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม
มาผสมกบัการเติบโตแบบทุนนิยม โดยเนน้การเติบโตทางเศรษฐกิจและรวมส่ิงแวดลอ้มในค่าใชจ่้ายของการ
เติบโต ดงันั้น ส่ิงแวดลอ้มในท่ีน้ีจึงถือเป็นทรัพยากรท่ีสามารถวดัไดแ้ละสามารถแลกเปล่ียนกบัผลก าไรท่ี
เกิดข้ึนได ้การพฒันาท่ีย ัง่ยนืแบบน้ีจึงเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งมีประสิทธิภาพภายใตส้ภาวะการคงตวั
ของทรัพยากร ดงันั้นมาตรการทางการจดัการส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ของธนาคารโลก (World Bank) หรือ
สหประชาชาติจึงจดัอยูใ่นการพฒันาท่ีย ัง่ยนืแบบอ่อน ไดแ้ก่ (Environment Impact Assessment: EIA), 
Benefit/Cost Analysis, มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ส าหรับส่ิงแวดลอ้ม, แนวคิดของประเทศทางเหนือหรือ
ประเทศท่ีพฒันาแลว้, การจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเนน้บริบททางการเมืองและสังคมระดบัชาติโดยไม่ฟังเสียง
ประชาชนหรือค่านิยมทอ้งถ่ิน เป็นตน้ อาจกล่าวไดว้า่เป็นแนวทางท่ีมีมนุษยแ์ละเทคโนโลยเีป็นศูนยก์ลาง
เช่นกนั แต่ยงัผสมผสานส่ิงแวดลอ้มมาเป็นส่วนหน่ึงของการเติบโตทางเศรษฐกิจบา้ง 

3. Strong Sustainable Development คือ การพฒันาท่ีย ัง่ยนืแบบเขม้ขน้ เป็นแนวคิดท่ีมุ่งเนน้การปกป้อง
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อใชเ้ป็นเง่ือนไขการพฒันาทางเศรษฐกิจ โดยตอ้งมีการอนุรักษขี์ดความสามารถในการผลิตของ
ตน้ทุนทางส่ิงแวดลอ้ม รักษาและเพิ่มเติมปริมาณทรัพยสิ์นตน้ทุนทางส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะท่ีมีค่าส าหรับการ
อนุรักษห์รือสามารถปรับปรุงใหดี้ข้ึนได ้และมีมาตรการควบคุมตลาดโดยการแทรกแซงโดยรัฐหรือความ
ร่วมมือของชุมชนทอ้งถ่ิน ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่เป็นแนวคิดท่ีท าใหร้ะบบนิเวศทนัสมยั (Ecological modernization) 
เพราะเป็นผลดีต่อการพฒันาและส่ิงแวดลอ้ม มีแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์และการเมืองเป็นสังคมนิยมมากกวา่
เสรีนิยมหรือทุนนิยมแต่ยงัยอมรับเคร่ืองมือทางการตลาดและเศรษฐศาสตร์เป็นแนวทางในการแกปั้ญหา
ส่ิงแวดลอ้ม และมีการกระจายอ านาจใหแ้ก่ทอ้งถ่ินและชุมชนมากข้ึน ในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มตอ้งแกไ้ข
                                                           
14 The politics of sustainable development. (1997). 
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ท่ีตน้เหตุและไม่ปล่อยใหไ้ปก่อปัญหาใหค้นอ่ืนต่อไป การไม่แกปั้ญหาในปัจจุบนัจะกลายเป็นภาระของคนยคุ
ต่อไป จึงตอ้งใชห้ลกัการป้องกนัไวก่้อน (Principle of Precaution) นัน่คือตอ้งมีการศึกษาหาแนวทางป้องกนั
ก่อนการด าเนินงาน ซ่ึงหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์มีผลต่อการตดัสินใจ 

4. The Ideal Model คือ ตน้แบบการพฒันาท่ีย ัง่ยนืโดยสมบูรณ์ เป็นแนวคิดของนกันิเวศวทิยาท่ีตอ้งการ
เปล่ียนโครงสร้างสังคม ระบบเศรษฐกิจและการเมืองอยา่งส้ินเชิงในทางทศันคติท่ีมีต่อธรรมชาติ มนุษยต์อ้ง
ยอมรับคุณค่าในตวัเอง (Intrinsic Value) ของส่ิงมีชีวติและไม่มีชีวติทั้งหมดในธรรมชาติ ไม่วา่จะเป็นประโยชน์
ต่อมนุษยห์รือไม ่นัน่คือมนุษยต์อ้งคืนใหแ้ก่ธรรมชาติเท่าๆ กบัท่ีมนุษยเ์อามาจากระบบนิเวศ การเติบโตหรือการ
พฒันาตอ้งวดัดว้ยคุณภาพมากกวา่ปริมาณ เช่น คุณภาพชีวติแทนมาตรฐานความเป็นอยู ่เป็นตน้ 

แนวคิดท่ีหลากหลายดงักล่าว แมว้า่จะท าใหค้วามหมายของค าวา่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืปรากฏต่างกนัไดใ้น
หลากหลายรูปแบบ แต่ยงัคงอยูภ่ายใตห้ลกัการส าคญัท่ีเหมือนกนั คือ เป็นการพฒันาท่ีด าเนินไปโดยค านึงถึง
ขีดจ ากดัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและสนองความตอ้งการในปัจจุบนัโดยไม่ส่งผลเสียต่อความ
ตอ้งการในอนาคต ดงันั้นจึงอาจกล่าวโดยสรุปถึงการพฒันาท่ีย ัง่ยนืมีลกัษณะส าคญัในมิติของส่ิงแวดลอ้ม 
เศรษฐกิจ และสังคมไดด้งัน้ี15 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
(1) การด ารงรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเป็นประเด็นท่ี

ส าคญัมากของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื มีการประเมินวา่อตัราการสูญพนัธ์ุของส่ิงมีชีวิตบนโลกในขณะน้ีเท่ากบั 100 
ชนิด/วนั ซ่ึงเป็นอตัราท่ีรวดเร็วอยา่งท่ีไม่เคยมีมาก่อน สาเหตุส าคญัมาจากกิจกรรมของมนุษยท่ี์ท าให้
สภาพแวดลอ้มไม่เอ้ืออ านวยต่อการด ารงชีวติของพืชและสัตว ์ซ่ึงในท่ีสุดก็จะส่งผลกระทบต่อความอยูดี่มีสุข
ของมนุษยด์ว้ย ดว้ยเหตุท่ีทรัพยากรชีวภาพเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าสูงสุดของระบบนิเวศ หน่วยพนัธุกรรมของส่ิงมีชีวิต
ท่ีมีพฒันาการนบัลา้นๆ ปี คือขมุความรู้และคลงัขอ้มูลท่ียงัไม่เปิดเผย ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาและการ
ด ารงชีวิตของมนุษยใ์นอนาคตอยา่งมหาศาล เป็นท่ีมาของความกา้วหนา้ทางการเกษตร ยารักษาโรค และระบบ
ชีวติอ่ืนๆ จึงนบัเป็นเป้าหมายท่ีส าคญัท่ีสุดของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

(2) ผลผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติคงความอุดมสมบูรณ์และเป็นฐานการผลิตต่อไปในระยะยาว การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ประมง ดิน น ้า ป่าไม ้พลงังาน ฯลฯ ในอตัราท่ีเกินพอดี จะท าลายวฏัจกัร
แห่งการเกิดทดแทนและการฟ้ืนตวัของระบบนิเวศ ท าให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีสังคมจะไดรั้บในระยะยาว
ตอ้งสูญเสียไปดว้ย ดงันั้นจึงตอ้งมีการศึกษาและก าหนดระดบัของการใชท้รัพยากรธรรมชาติและปริมาณ
ผลผลิตท่ีควรเก็บเก่ียวในอตัราท่ีพอเหมาะ เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ให้ต่อเน่ืองในระยะยาว 

                                                           
15 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ. เอกสารประกอบการประชุมประจ าปี 2546 การพฒันาที ่
ยัง่ยนื 
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(3) ระบบนิเวศสามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งย ัง่ยนืและส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการปกป้องใหย้ืนยาวส าหรับคน
รุ่นหลงัตลอดไป เน่ืองจากท าหนา้ท่ีเก้ือกลูการด ารงอยูข่องส่ิงมีชีวติต่างๆ ในโลก เป็นท่ีมาของ อากาศ น ้า 
พลงังาน อาหาร แหล่งเพาะปลูก และฐานทรัพยากรเพื่อการผลิต อีกทั้งเป็นแหล่งก าจดั ดูดซบัของเสียจากการ
ผลิต รวมทั้ง ยงัมีคุณค่าอ่ืนๆ ซ่ึงไม่สามารถวดัเป็นมูลค่าได ้เช่น ความงดงามของธรรมชาติ อนัเป็นท่ีมาของการ
ท่องเท่ียวและรายไดจ้  านวนมหาศาลท่ีใชใ้นการขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจ ดงันั้นการพฒันาท่ีย ัง่ยนื จ  าเป็นตอ้ง
เขา้ใจถึงขีดจ ากดัและความสามารถในการดูดซบัของระบบนิเวศ ตลอดจนผลประโยชน์ระยะยาวของสังคม จึง
ข้ึนอยูก่บัการตระหนกัรู้ถึงขอ้จ ากดัดงักล่าว และไม่รุกรานธรรมชาติอยา่งไร้ขอบเขต จนระบบโดยรวมเสีย
สมดุลและพงัทลายลง 

ด้านเศรษฐกจิ 
(1) การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอยา่งมีเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจทุนและเศรษฐกิจชุมชน ซ่ึง

จะตอ้งเอ้ือประโยชน์และไม่ท าลายกนั เน่ืองจากเศรษฐกิจทุนมีความส าคญัในแง่ของมูลค่าการลงทุน แต่
เศรษฐกิจชุมชนท่ีแมจ้ะมีมูลค่านอ้ยกวา่แต่มีความเก่ียวพนักบัการด ารงชีวติของคนจ านวนมากกวา่ จึงจ าเป็นตอ้ง
ผสานและดูแลเศรษฐกิจทั้งสองระบบเพื่อรักษาดุลยภาพ และท าใหเ้ศรษฐกิจชุมชนไม่ถูกท าลายโดยระบบทุน 
เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศท่ีมีเสถียรภาพ เขม้แขง็ สามารถพึ่งตนเอง และแข่งขนัไดใ้นกระแสโลกาภิ
วตัน์ 

(2) ความสมดุลระหวา่งการผลิตและการอนุรักษ ์(Green Productivity) คือ มุ่งเนน้ผลิตสินคา้และบริการ
ท่ีสร้างรายไดแ้ละก่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ่ม โดยการเลือกสรรการลงทุนและกระบวนการผลิตท่ีไม่ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งสร้างใหเ้กิดความพอเพียงและทัว่ถึงอยา่งมีคุณภาพ 
ตลอดจนการใชป้ระโยชน์อยา่งคุม้ค่าของปัจจยัพื้นฐานท่ีเก่ียวเน่ืองกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อ
เอ้ือต่อการผลิตและการบริโภคท่ีสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามสถานการณ์ และความตอ้งการทั้งในและนอก
ประเทศอยา่งต่อเน่ือง 

(3) สามารถแกไ้ขปัญหาความยากจน และมีการกระจายรายไดท่ี้เป็นธรรม เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื
ไม่อาจบรรลุได ้หากไม่สามารถแกไ้ขปัญหาความยากจนและการกระจายรายไดใ้หลุ้ล่วง ความยากจนและความ
ไม่เป็นธรรม น ามาซ่ึงความขดัแยง้ทางสังคม การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และปัญหาอ่ืนๆ อีก
นานปัการ รวมทั้งการด าเนินยทุธศาสตร์การแกไ้ขปัญหาความยากจน และด าเนินมาตรการท่ีเป็นรูปธรรม เพื่อ
จดัสรรกระจายผลประโยชน์จากการพฒันาให้แก่กลุ่มต่างๆ อยา่งทัว่ถึง และลดจ านวนคนยากจนลง จึงเป็น
ภารกิจส าคญัของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
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ด้านสังคม 
(1) ความเขม้แขง็ของชุมชน ความย ัง่ยนืของสังคมฐานล่าง จะท าใหส้ังคมทั้งหมดย ัง่ยนืได ้ชุมชนเป็น

รากฐานท่ีส าคญั ปัจเจกบุคคลและหน่วยระดบัครอบครัวจะสามารถแสดงศกัยภาพและพลงัไดอ้ยา่งแทจ้ริง โดย
ผา่นโครงสร้างการรวมกลุ่ม เกิดการบูรณาการปัจจยัต่างๆ ของการผลิตวถีิชีวิต วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม และภูมิ
ปัญญา ท่ีจะเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัและเกิดการขบัเคล่ือนการบูรณาการในระดบัชุมชนจึงเป็นรากฐานท่ีสร้าง
ความเขม้แขง็และความย ัง่ยนื 

(2) การด ารงอยูข่องสถาบนัทางสังคม และความหลากหลายทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ความ
ย ัง่ยนืของสังคมเกิดข้ึนจากความหลากหลาย และเครือข่ายความเช่ือมโยงของสถาบนัทางสังคม วฒันธรรม วถีิ
ชีวติ และภูมิปัญญา ซ่ึงถือเป็นทุนทางสังคมท่ีมีค่าของประเทศเป็นรากฐานในการสร้างสังคมท่ีมีภูมิตา้นทาน มี
ศกัยภาพท่ีจะเติบโตอยา่งมีเอกลกัษณ์และมีพลวตัรสามารถเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวตัน์
อยา่งรู้เท่าทนั ทุนทางสังคมเหล่าน้ี ตอ้งคน้หารวบรวม และด ารงรักษาไว ้มิใหสู้ญหายไปภายใต้
กระบวนการพฒันาสมยัใหม่ และจ าเป็นตอ้ง มีการศึกษาต่อยอด และส่งเสริมการน าไปใชป้ระโยชน์ในการ
พฒันา 

(3) การมีส่วนร่วมของประชาสังคม การมีส่วนร่วมของประชาสังคมเป็นหลกัการหน่ึงของการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื รูปแบบการมีส่วนร่วม คือ การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร การเขา้ถึงกระบวนการตดัสินใจ และการเขา้ถึง
กระบวนการยติุธรรม การท่ีประชาชนมีโอกาสเขา้ร่วมในกระบวนการทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศ
มากข้ึน จะน าไปสู่สถานการณ์ท่ีทุกฝ่ายไดรั้บประโยชน์ กระบวนการมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริงจะช่วยลดความขดัแยง้ 
รวมทั้งท าใหก้ารต่อรองและการชดเชยผลประโยชน์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียมีความเป็นธรรมและยอมรับได ้ซ่ึง
จะท าใหก้ระบวนการพฒันาเคล่ือนไปขา้งหนา้ไดอ้ยา่งราบร่ืน 
 

กจิกรรม 13.2.3 
 แนวคิดท่ีส าคญัของการพฒันาท่ีย ัง่ยนืคืออะไร จงอธิบายมาพอเขา้ใจ 

แนวตอบกจิกรรม 13.2.3 
การพฒันาท่ีย ัง่ยนื มีแนวคิดท่ีส าคญัสรุปได ้3 ประการ คือ 
1. เป็นเร่ืองของการพฒันาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคมภายใตข้อ้จ ากดัทางสภาพแวดลอ้มท่ี

ไม่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการสนองความตอ้งการท่ีจ าเป็นของคนในรุ่นต่อไป 
2. ค  านึงถึงมิติดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีความเช่ือมโยงกนั เช่น การขจดัความยากจน 

จ าเป็นตอ้งค านึงถึงการพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มและความเป็นธรรมทางสังคมประกอบกนั 
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3. มุ่งหมายท่ีจะบรรลุถึงสถานะแห่งความย ัง่ยนืของสังคมโลกโดยรวม ไม่ใช่เพื่อความย ัง่ยนืหรือ
ความสามารถในการอยูร่อดขององคก์รใดองคก์รหน่ึง ซ่ึงหมายรวมถึง วถีิการบริโภคอยา่งย ัง่ยนื และแหล่ง
ทรัพยากรท่ีย ัง่ยนื 
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ตอนที่ 13.3 
ปัญหาจากการพฒันามนุษย์ที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม และ
แนวทางแก้ไข 
โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 13.3 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 
หัวเร่ือง 
 13.3.1 ปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 13.3.2 แนวทางแกไ้ขปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 
แนวคิด 

1. แมว้า่ปัจจุบนัน้ีมนุษยจ์ะตระหนกัถึงความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในบริบท
ของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื แต่ดูเหมือนวา่ปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มนั้นไดเ้กิดข้ึน
แลว้ทัว่ทุกมุมโลก 

2. การแกไ้ขปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตอ้งอาศยัแนวทางการปกป้อง การฟ้ืนฟู
แกไ้ข และการอนุรักษ ์เป็นพื้นฐานส าคญัในการสร้างความรู้ ความตระหนกั และการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน ตลอดจนก าหนดแนวนโยบายระดบัประเทศควบคู่ไปกบัการเจริญเติบโตดา้นเศรษฐกิจ
และสังคม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีใหก้บัประชาชนอยา่งเสมอภาค 

วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 13.3 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญัได ้
2. อธิบายแนวทางแกปั้ญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญัได ้
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เร่ืองที ่13.3.1 
ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

การววิฒันาการของเทคโนโลยที  าใหเ้พิ่มศกัยภาพการเขา้ถึงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของ
มนุษยใ์หสู้งข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็ว จึงท าให้เกิดการตกัตวงใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มของแต่ละประเทศท่ีมากเกินขนาด และขาดความระมดัระวงัในการใช ้เป็นสาเหตุใหเ้กิดความเส่ือม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จนกลายเป็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ียอ้นกลบัมาส่งผลกระทบต่อ
ชีวติ และความเป็นอยูป่ระชาชน ซ่ึงผลกระทบดงักล่าวไม่ไดเ้กิดข้ึนเฉพาะประเทศใดประเทศหน่ึง หรือจุดใดจุด
หน่ึงของโลกเท่านั้น แต่ส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวติทัว่โลกเป็นวงกวา้ง ดงันั้น ในบทน้ีจะกล่าวถึงผลกระทบต่างๆ 
จากการพฒันามนุษยท่ี์มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัโลกและภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
 

ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมระดบัโลก 
ปัจจุบนัปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละทอ้งถ่ิน เน่ืองจากสาเหตุทางธรรมชาติ

และสาเหตุจากกิจกรรมโดยมนุษย ์ไม่วา่จะเป็นปัญหาการใชดิ้น การใชน้ ้า อากาศเสีย และการใชป้ระโยชน์ป่า
ไม ้เน่ืองจากการเติบโตของจ านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว ส่งผลใหค้วามตอ้งการอุปโภคและบริโภค
เพิ่มมากข้ึนรวมถึงสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป ท าใหท้รัพยากรท่ีมีอยูไ่ม่เพียงพอต่อความตอ้งการ
โดยเฉพาะทรัพยากรน ้าจืดซ่ึงมีเพียงร้อยละ 3 ของน ้าจืดทั้งหมดบนโลก แบ่งออกเป็นน ้าแขง็ขั้วโลกร้อยละ 79 
และน ้าใตดิ้นร้อยละ 29 เท่านั้น ดว้ยเหตุน้ี จึงมีตวัแทนจากทุกภาคส่วน ไม่วา่จะเป็นนกัวชิาการ ภาครัฐ หรือ
แมแ้ต่ภาคอุตสาหกรรม ท่ีพยายามแสดงใหเ้ห็นถึงปัญหาผา่นบทความ และส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ เพื่อเพิ่มความ
ตระหนกัและใส่ใจทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี ปัจจุบนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ียอ้นกลบัมาส่งผลกระทบต่อ
ชีวติ และความเป็นอยูข่องมนุษยใ์นระดบัโลกคงหนีไม่พน้การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) 
ซ่ึงเป็นผลพวงมาจากการพฒันามนุษยม์าอยา่งต่อเน่ืองจนกระตุน้ให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงข้ึนจนส่งผลให้
สภาพภูมิอากาศโลกเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ดงัน้ี 
 1. อุณหภูมิโลกเพิม่สูงขึน้  เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ก๊าซเรือนกระจกคือ ก๊าซท่ีเป็นองคป์ระกอบของ
บรรยากาศโลกห่อหุม้โลกไวเ้สมือนเรือนกระจก ก๊าซเหล่าน้ีมีความจ าเป็นต่อการรักษาอุณหภูมิของโลกใหค้งท่ี 
ซ่ึงอาจแบ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกตามธรรมชาติและก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรม โดยองคป์ระกอบท่ี
ส าคญัของก๊าซเรือนกระจก ไดแ้ก่ คาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด ์(N2O) ซีเอฟซี 
(CFCs) ไฮโดรฟลูโรคาร์บอนคาร์บอน (HFCs) เพอร์ฟลูโรคาร์บอน (PFCs) และซลัเฟอร์เฮกซาฟลูออร์ไรด ์
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(SF6) ซ่ึงโดยทัว่ไปก๊าซเรือนกระจกจะช่วยรักษาอุณหภูมิเฉล่ียของโลกใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีคงท่ี แต่กิจกรรมของ
มนุษยท่ี์ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเกินไป เช่น การเผาไหมข้องเช้ือเพลิงฟอสซิลและการตดัไมท้  าลายป่าส่งผล
ใหเ้กิด “ภาวะโลกร้อน (Global Warming)” ได ้ซ่ึงมีการบนัทึกหลกัฐานการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิโลกไวอ้ยา่ง
ชดัเจนจากการวดัความเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิบนพื้นผิวของผนืดินและมหาสมุทรของหน่วยงาน Climatic 
Research Unit และ National Oceanic and Atmospheric Administration ไดเ้ก็บขอ้มูลสถิติการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศตั้งแต่ ค.ศ. 1888–ค.ศ. 2015 ซ่ึงพบวา่ โลกมีอุณหภูมิเฉล่ียเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัยะส าคญั 1 องศา
เซลเซียส ซ่ึงในช่วง ค.ศ. 2011–ค.ศ. 2015 เป็นช่วงท่ีร้อนท่ีสุดท่ีเคยไดท้  าการบนัทึกไวใ้นประวติัศาสตร์ โดยเกิด
ปรากฏการณ์คล่ืนความร้อนท่ีคร่าชีวติผูค้นไปจ านวนมากใน ค.ศ. 2015 ซ่ึงเป็นปีท่ีร้อนท่ีสุดเท่าท่ีเคยบนัทึกมา 
สอดคลอ้งกบัการบนัทึกขอ้มูลความเขม้ขน้ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นบรรยากาศของหน่วยงาน National 
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), Earth System Research Laboratory, Global Monitoring 
Division สหรัฐอเมริกา ท่ีพบค่าความเขม้ขน้ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซดสู์งข้ึนอยา่งมีนยัยะส าคญัเกิน 300 
ส่วนในหน่ึงลา้นส่วนตั้งแต่ ค.ศ. 1950 (ในช่วงยคุปฏิวติัอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 2) และในเดือนธนัวาคม ค.ศ. 2015 
โลกของเรามีค่าความเขม้ขน้ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกวา่ 401.62 ส่วนในลา้นส่วน ซ่ึงการเพิ่มข้ึนของ
อุณหภูมิโลกน้ีส่งผลกระทบต่อมนุษยใ์นดา้นต่างๆ มากมาย เช่น เกิดความแหง้แลง้เพิ่มข้ึน ผลผลิตทาง
การเกษตรลดลง เกิดภยัพิบติัธรรมชาติบ่อยคร้ังและรุนแรงข้ึน ห่วงโซ่อาหารและระบบนิเวศถูกท าลาย เกิด
ภาวะการขาดแคลนน ้าจืดเพื่ออุปโภคบริโภคและใชป้ระกอบกิจการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เกิดโรคอุบติั
ใหมท่ี่คร่าชีวติผูค้น เป็นตน้ 
 2. ความร้อนในมหาสมุทรและปรากฏการณ์ทะเลกรด มหาสมุทรของเรามีความสามารถในการกกัเก็บ
และปลดปล่อยความร้อนช่วงเวลาอยา่งสม ่าเสมอ จึงท าหนา้ท่ีในการควบคุมเสถียรภาพของระบบสภาพ
ภูมิอากาศของโลกแต่ละปีและทศวรรษ เช่น รูปแบบปรากฏการณ์ทางดา้นสภาพภูมิอากาศอยา่งปรากฏการณ์
เอลนิโน่ (El Niño) และความผนัผวนของรูปแบบสภาพภูมิอากาศในคาบสมุทรแปซิฟิก (The Pacific Decadal 
Oscillation: PDO) ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงทุกๆ 20-30 ปี ความร้อนและรูปแบบการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในระยะสั้นดงักล่าว ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคต่าง ๆ พายไุซโคลนในเขต
ร้อนช้ืน และส่ิงมีชีวติใตท้ะเล รวมไปทั้งแนวปะการัง และการประมงของมนุษย ์โดยทัว่ไปแลว้มหาสมุทรจะมี
ค่า pH เป็นด่างเล็กนอ้ย ปรากฏการณ์ทะเลกรดท าใหน้ ้าทะเลในมหาสมุทรมีความเป็นกรดมากข้ึนจากสาเหตุ
หลกั 2 ประการ ไดแ้ก่ 1) เกิดจากการปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท่ี์เพิ่มสูงในชั้นบรรยากาศอยา่งรวดเร็วท า
ละลายกบัน ้าทะเลในมหาสมุทร ท าใหค้่าความเป็นกรด-ด่างในมหาสมุทรมีสภาพเป็นกรดมากข้ึน และ 2)  
อุณหภูมิท่ีเพิ่มสูงข้ึนท าใหน้ ้าทะเลดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซดไ์ดน้อ้ยลง และก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท่ี์ถูก
ดูดซบัในน ้าทะเลระดบัลึกจะลอยตวัข้ึนมาท าใหน้ ้าทะเลท่ีระดบัผวิน ้ามีความเขม้ขน้ของก๊าซ
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คาร์บอนไดออกไซดสู์งยิง่ข้ึน และส่งผลกระทบโดยตรงต่อแนวปะการังและสัตวน์ ้าโดยตรง ซ่ึงปรากฏการณ์
ทะเลกรดน้ี ส่งผลกระทบต่อการผกุร่อนโดยตรงต่อโครงร่างแขง็ (Skeleton) ในส่วนท่ีแขง็แรงท่ีสุดท่ีมีแคลเซียม
คาร์บอเนตเป็นองคป์ระกอบหลกัของปะการังท่ีก าลงัเจริญเติบโต ประกอบกบัการกดัเซาะของคล่ืนและ
กระแสน ้าโดยตรง ท าใหแ้นวปะการังซ่ึงเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสัตวน์ ้าและพืชต่างๆ ถูกท าลาย โดยเฉพาะเต่า
ทะเลและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั ไดแ้ก่ ปลาหมึก หอย กุง้ แมงกะพรุน และปลิงทะเล เป็นตน้ และเม่ือแพลง
ตอนและสัตวน์ ้าเหล่าน้ี ไม่มีแนวปะการังใหข้ยายพนัธ์ุแลว้ ยอ่มส่งผลกระทบต่อระบบห่วงโซ่อาหาร และการ
ลดลงของประชากรสัตวน์ ้าในทะเลนั้น ส่งผลกระทบต่อการประมงของมนุษยโ์ดยตรง 
 3. ระดับน า้ทะเลทีสู่งขึน้ นบัตั้งแต่ พ.ศ. 2393 ระดบัน ้าทะเลไดเ้พิ่มสูงข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั และระหวา่ง
คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 ระดบัน ้าทะเลไดเ้พิ่มสูงข้ึนประมาณ 15-20 เซนติเมตร (ประมาณ 1.5-2.0 มิลลิเมตร/ปี) 
ระดบัน ้าทะเลท่ีเพิ่มสูงข้ึนเกิดจากสาเหตุของการขยายตวัของความร้อนในมหาสมุทร การละลายของภูเขา
น ้าแขง็กลาเซียร์และกอ้นน ้าแขง็ และการลดลงของภูเขาน ้าแขง็ทวปีกรีนแลนดแ์ละแผน่น ้าแขง็แอนตาร์กติก
ตะวนัตก การขยายตวัของความร้อนในมหาสมุทรส่งผลใหเ้กิดการเพิ่มข้ึนของระดบัน ้ าทะเล ตลอด
คริสตศ์ตวรรษท่ี 21 ซ่ึงจากการประเมินของคณะกรรมการระหวา่งรัฐบาลวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (IPCC) ไดค้าดการณ์วา่ การขยายตวัของความร้อนในมหาสมุทรจะส่งผลใหร้ะดบัน ้าทะเลเพิ่มสูงข้ึน
ประมาณ 17-28 เซนติเมตร (บวกลบร้อยละ 50) นอกจากน้ีการละลายของภูเขาน ้าแขง็กลาเซียร์และกอ้นน ้าแขง็
จะส่งอิทธิพลต่อการเพิ่มของระดบัน ้าทะเล ซ่ึงมีการคาดการณ์ไวว้า่ภายหลงัของกลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 การ
ละลายของภูเขาน ้าแขง็ดงักล่าวส่งผลต่อการเพิ่มข้ึนของระดบัน ้าทะเลถึง 2.5 เซนติเมตร และยงัมีการคาดการณ์
วา่ในอนาคตระดบัน ้าทะเลจะเพิ่มสูงข้ึน 10-12 เซนติเมตรจากการละลายของภูเขาน ้าแขง็กลาเซียร์และกอ้น
น ้าแขง็ อีกทั้งการลดลงของภูเขาน ้าแขง็ทวปีกรีนแลนด ์และแผน่น ้าแขง็แอนตาร์กติกตะวนัตก ท่ีมีการละลาย
อยา่งต่อเน่ืองมาหลายศตวรรษจะท าใหร้ะดบัน ้าทะเลเพิ่มสูงข้ึนประมาณ 7 เมตร ซ่ึงการเพิ่มข้ึนของ
ระดบัน ้าทะเลจะส่งผลกระทบในทางลบมากมาย เช่น การเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ัง เกิด
น ้าท่วมใกลช้ายฝ่ังและเกิดพายท่ีุรุนแรงข้ึนสร้างความเสียหาย การกดัเซาะชายฝ่ัง น ้าอุปโภคบริโภคท่ีถูกน ้าทะเล
ปนเป้ือน พื้นท่ีใกลพ้ื้นท่ีชุ่มน ้าและแนวเกาะท่ีถูกน ้าท่วม และการเพิ่มข้ึนของความเคม็ท่ีปากแม่น ้า นอกจากน้ี
เมืองและหมู่บา้นตามชายฝ่ังท่ีอยูใ่นระดบัต ่าจะไดรั้บผลกระทบดว้ย ยิง่ไปกวา่นั้นทรัพยากรท่ีส าคญัยิง่ต่อ
ประชากรบนเกาะและตามชายฝ่ัง เช่น ชายหาด น ้าจืด การประมง แนวปะการังและเกาะหินปะการัง และถ่ินท่ีอยู่
ของสัตวป่์า ก็ก าลงัตกอยูใ่นภาวะเส่ียงอีกดว้ย 
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ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมในทวปีอเมริกา 
1. อเมริกาเหนือ มีปัญหาการใชท่ี้ดินและทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ การตดัไมท้  าลายป่า การเกษตรท่ีผดิ

วธีิและการขยายตวัของพื้นท่ีการขยายตวัของเขตเมืองและพื้นท่ีอุตสาหกรรมสัตวท์ะเลลดลง ปัญหามลพิษทาง
อากาศ อาทิ ฝนกรด สารเคมีและของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมปัญหามลพิษทางน ้า โดยสาเหตุหลกัท่ีเกิด
มลพิษทางน ้าในทวปีอเมริกาเหนือ คือ การเพิ่มของจ านวนประชากร ท าใหมี้การปล่อยน ้าเสียมากข้ึน เกิดความ
ตอ้งการในการใชพ้ลงังานเช้ือเพลิงประเภทน ้ามนัและก๊าซธรรมชาติมากข้ึน การใชส้ารเคมีในพื้นท่ีการเกษตร
ท าใหดิ้นชะลา้งสารเคมีลงสู่แหล่งน ้าและน ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมซ่ึงมีสารเคมีอนัตราย ส่งผลให้
ประชาชนไดรั้บสารพิษจากน ้าเสียและเกิดปัญหาสุขภาพตามมา ปัญหาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
โลก ปัญหาคราบน ้ามนัในอ่าวเมก็ซิโกท่ีเกิดจากการร่ัวไหลของน ้ามนัดิบจากแท่นขดุเจาะกลางทะเลในอ่าว
เมก็ซิโก ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝ่ังทะเลและสัตวน์ ้าหลายชนิด อีกทั้งยงัส่งผลต่อการท าประมงและ
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้าในอ่าวเมก็ซิโก และท าใหร้าคาน ้ามนัสูงข้ึนอยา่งรวดเร็วจากการท่ีรัฐบาลประกาศใหแ้ท่นขดุ
เจาะทัว่อ่าวเมก็ซิโกหยดุท าการขดุเจาะ 

สาเหตุหลกัของปัญหาของทวปีอเมริกาเหนือท่ีส่งผลกระทบต่อการใชท้รัพยากรร่วมกนัทางสังคม 
ไดแ้ก่ ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสีังคมท่ีทนัสมยัและเศรษฐกิจท่ีเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วของประเทศ
สหรัฐอเมริกาท าใหป้ระชากรจากทวปีอ่ืนเขา้มาอยูอ่าศยัและประกอบอาชีพการเขา้มาของชาวต่างถ่ินท าให้เกิด
การผสมผสานทางดา้นสังคมและวฒันธรรม การเพิ่มข้ึนของประชากรไดส่้งผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม
มาก เน่ืองจากประชากรบางส่วนเป็นผูมี้รายไดน้อ้ย ขาดการศึกษาท่ีดีและอยูใ่นชุมชนแออดัจึงท าให้เกิดปัญหา
อาชญากรรม อีกทั้งยงัก่อใหเ้กิดปัญหาน ้าเน่าเสีย อากาศเสีย และขยะเป็นพิษ ซ่ึงการร่วมกลุ่มรณรงคส่ิ์งแวดลอ้ม
ของชาวอเมริกนัส่วนใหญ่จะแสดงออกเป็นกลุ่มอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มกลุ่มต่าง ๆ กลุ่มท่ีส าคญั คือ กลุ่มกรีนพีซ 
(Greenpeace) จากการส ารวจใน ค.ศ. 2011 พบวา่มีชาวอเมริกนักวา่ร้อยละ 67 เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีจะซ้ือสินคา้ท่ี
ค  านึงถึงส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกั เรียกวา่ “green consumers” ชาวอเมริกนัส่วนใหญ่มีความใส่ใจต่อปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน นอกจากน้ียงัมีแนวคิดการบริหารจดัการอาคารในลกัษณะอาคารเขียว (Green building) 
แนวคิดเร่ืองอาคารเขียว โดยเซอร์ นอร์แมน ฟอสเตอร์ (Sir Norman Foster) และเร็นโซ เปียโน (Renzo Piano) 
เป็นแนวคิดเพื่อพฒันาอาคารท่ีก าลงัเพิ่มจ านวนมากข้ึนในเขตเมืองใหอ้ยูร่่วมกบัส่ิงแวดลอ้มและไม่ท าลาย
ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงมีการใชไ้ฟฟ้าท่ีเกิดจากพลงังานทดแทน แนวคิดน้ีไดรั้บการยอมรับและความนิยมในทวปี
อเมริกาเหนือ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาโดยในประเทศสหรัฐอเมริกามีการตั้งองคก์ร
เอกชนเพื่อดูแลและก าหนดเกณฑม์าตรฐานของอาคาร คือ US Green Building Council (USGBC) และใชเ้กณฑ์
ท่ีเรียกวา่ Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) และต่อมาแคนาดาและเมก็ซิโกก็ไดก่้อตั้ง
องคก์รข้ึนดูแลอาคารเขียวเช่นกนั ส่วนการแกปั้ญหาการใชท้รัพยากรท่ีดินมุ่งเนน้การเกษตรอินทรียก์ารท า
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การเกษตรดว้ยการใชพ้ืชดดัแปลงพนัธุกรรมไดรั้บความนิยมมากข้ึนในทวปีอเมริกาเหนือโดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริกาซ่ึงมีมากท่ีสุดในรัฐแคลิฟอร์เนีย และแคนาดา เป็นตน้ 

2. อเมริกาใต้ มีปัญหาส่ิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกาใต ้ไดแ้ก่ การตดัไมท้  าลายป่า การขยายตวัของเขต
เมืองและอุตสาหกรรม มลพิษในดินและการกร่อนของหนา้ดินการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ โดยชุมชนแออดั
จากการเจริญเติบโตของสังคมและเศรษฐกิจ ท าใหป้ระชากรอพยพเขา้สู่เขตเมืองเพิ่มข้ึน ซ่ึงจ านวนประชากรท่ี
เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วในเขตเมือง ท าใหเ้กิดการขยายตวัของเขตเมือง สร้างปัญหาใหก้บัสังคม คือ การเกิดพื้นท่ี
ชุมชนแออดั ซ่ึงมกัมีผลตามมา ไดแ้ก่ การขาดแคลนระบบสาธารณูปโภคท่ีดีปัญหาสุขภาพ ภาวะน ้าท่วม และ
ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาเส้นทางคมนาคมในเขตป่าฝน ในประเทศบราซิลมีการขยายตวัของพื้นท่ีการเกษตร 
และเพื่อเช่ือมต่อพื้นท่ีท่ีขยายตวัข้ึนกบัระบบคมนาคมขนส่งใหส้ะดวกข้ึนจึงมีการสร้างเส้นทางคมนาคมสาย 
Trans-Amazonian Highway ซ่ึงทางส่วนใหญ่มีสภาพไม่ดี รัฐบาลจึงปรับปรุงถนนสายน้ีดว้ยการลาดพื้นผิวถนน
ดว้ยกรวดผสมยางมะตอย การพฒันาถนนสายน้ีมีผลโดยตรงต่อพื้นท่ีป่าแอมะซอน ซ่ึงท าใหพ้ื้นท่ีป่าถูกท าลาย
มากข้ึนและการใชท้รัพยากรท่ีดินจากกิจกรรมการเกษตรนั้น ประสบปัญหาการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ 
การเกิดมลพิษในดินและการพงัทลายของหนา้ดินท าให้ระบบการเกษตรไดป้ระสบกบัปัญหาต่างๆ อยา่งรุนแรง 
เกษตรกรจึงเปล่ียนการเพาะปลูกพืชเป็นแบบดดัแปลงพนัธุกรรมมากข้ึน 
 

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมในทวปียุโรป 
ยโุรปเป็นทวปีท่ีมีความหลากหลายทั้งทางธรรมชาติ และวฒันธรรม ทางธรรมชาตินั้นทวปียโุรปติดต่อ

กบัทะเลมหาสมุทรถึง 3 ดา้น มีชายฝ่ังทะเลท่ียาวและเวา้แหวง่มากตามแนวชายฝ่ังท่ีเวิง้อ่าว คาบสมุทร และเกาะ
แก่งมากมาย นอกจากเป็นผืนแผน่ดินใหญ่ของทวปียโุรปไดรั้บความชุ่มช้ืนจากทะเลและมหาสมุทรแลว้ ทวปี
ยโุรปยงัมีชายฝ่ังทะเลท่ีเป็นแหล่งท่องเทียวท่ีมีช่ือเสียงของโลกอีกดว้ย ลกัษณะทางสังคมและสภาพวฒันธรรม
โดยทัว่ไปของยุโรปเป็นสังคมท่ีมีความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นวทิยาการต่างๆ โดยเฉพาะดา้นวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีส่งผลใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มในดา้นต่างๆ เช่น มลภาวะทางน ้า มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทาง
ขยะและสารเคมี มลภาวะทางดา้นคมนาคม การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของโลก 

เน่ืองจากยโุรปเป็นทวปีท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมาก ทั้งเป็นพื้นท่ีท่ีมีประชากรอาศยัอยู่
หนาแน่น มีระบบการคมนาคมท่ีกา้วหนา้ ส่งผลใหเ้กิดฝนกรด ซ่ึงมาจากควนัของโรงงานอุตสาหกรรม
โรงไฟฟ้าท่ีใชถ่้านหินเป็นเช้ือเพลิง มลพิษทางอากาศยงัคงเป็นอนัตรายต่อสุขภาพส่ิงแวดลอ้มในยโุรป และท า
ใหมี้ผูเ้สียชีวติก่อนวยัอนัควรกวา่ 430,000 คน หน่วยงานส่ิงแวดลอ้มยโุรป หรือ EEA ระบุวา่ มลพิษทางอากาศ
ยงัคงเป็นอนัตรายต่อสุขภาพส่ิงแวดลอ้มในยโุรป และท าใหมี้ผูเ้สียชีวติก่อนวยัอนัควรกวา่ 430,000 คน โดยฝุ่ น
ละออง รวมถึง โอโซนระดบัพื้นดิน และไนโตรเจนไดออกไซด ์เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาระบบหายใจ โรค



54 

 

หลอดเลือดหวัใจ มะเร็ง และท าใหป้ระชาชนมีชีวติสั้นลง ปัญหามลพิษในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ท าใหช้ายหาด
ประสบปัญหามลพิษทางขยะมูลฝอย เป็นตน้ ประเทศในทวปียโุรปหลายประเทศก าลงัประสบกบัปัญหาความ
แหง้แลง้ท่ีเร่ิมทวคีวามรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเทศยโุรปตอนใต ้เช่น สเปน และโปรตุเกส 
ประสบกบัปัญหาไฟป่าท่ีรุนแรงอยา่งแสนสาหสัในปีท่ีผา่นมา และนกัวทิยาศาสตร์ยงัคงคาดการณ์วา่ปัญหา
ดงักล่าวจะยงัคงด าเนินต่อไปและอาจเพิ่มระดบัความรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ 

ในดา้นการป้องกนัแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มนั้น สหภาพยโุรป (European Union: EU) ไดอ้อกนโยบาย
ดา้นส่ิงแวดลอ้มมากวา่ 30 ปี แลว้ โดยมุ่งเนน้การคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มอยา่งรอบดา้น ทั้งในดา้นกายภาพเช่น น ้า 
ดิน อากาศ ในดา้นท่ีเป็นนโยบาย เช่น การคุม้ครองความหลากหลายทางชีวภาพ การรักษาส่ิงแวดลอ้มใน
อุตสาหกรรมการผลิตอยา่งย ัง่ยนื เป็นตน้ และมีแผนปฏิบติัการเป็นกลไกด าเนินนโยบาย และไดก้ าหนดหวัขอ้
ส าคญัท่ีจะใหค้วามส าคญัในล าดบัตน้ 1) การเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศ (climate change) 2) ธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ (nature and biodiversity) 3) ส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ และคุณภาพชีวติ 
(Environment, health, and quality of life) 4) ทรัพยากรธรรมชาติและของเสีย (Natural resources and waste) 

รัฐบาลแห่งสหภาพยุโรปให้ความส าคญัต่อการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื โดย
ไดมี้การบญัญติักฎระเบียบท่ีเขม้งวดเพิ่มเติมหลายฉบบัเก่ียวกบัมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มของสินคา้ท่ีน าเขา้มา
จ าหน่ายในสหภาพยโุรปในช่วงทศวรรษท่ีผา่นมา ท่ีอาจมีผลกระทบต่อกลุ่มผูผ้ลิตและส่งออกสินคา้ไปยงัตลาด
สหภาพยโุรป โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 1) ระเบียบวา่ดว้ยการจ ากดัการใชส้ารอนัตรายบางประเภทในเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic 
Equipment: RoHS) และ 2) ระเบียบวา่ดว้ยเศษเหลือทิ้งของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste from 
Electrical and Electronic Equipment: WEEE) ซ่ึงเร่ิมมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ ค.ศ. 2003 

ความเคล่ือนไหวเพื่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มดงักล่าวเป็นผลสืบเน่ืองมาจากรายงานการศึกษาขององคก์าร
เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (Organisation for Economic Co-operation and Development: 
OECD) ท่ีระบุวา่ในช่วง ค.ศ. 1990-ค.ศ. 1995 ปริมาณเศษเหลือทิ้งของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใน
สหภาพยโุรปเพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 10 ต่อปี โดย OECD ยงัไดค้าดการณ์วา่จะเพิ่มข้ึนอีกถึงร้อยละ 45 ในช่วง ค.ศ. 
1995-ค.ศ. 2020 นอกจากน้ี ร้อยละ 67 ของเศษเหลือทิ้งดงักล่าวถูกน าไปเผาหรือฝังกลบซ่ึงก่อใหเ้กิดมลพิษต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ท าใหเ้กิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดแ์ละก๊าซมีเทนในปริมาณสูง และยงัก่อใหเ้กิดการ
ปนเป้ือนของสารเคมีอนัตรายในแหล่งน ้าและดินในบริเวณใกลเ้คียง ดงันั้นRoHS และ WEEE จึงเป็น
กฎระเบียบท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรักษาและปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีตน้เหตุ โดยระเบียบ RoHS เนน้การลด
ปริมาณสารอนัตรายในผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 6 ประเภท ไดแ้ก่ ตะกัว่ ปรอท แคดเมียม 
โครเมียม โพลิโบรมิเนตไบฟินิล และโพลิโบรมิเนตไดฟินิลอีเธอร์ ในขณะท่ีระเบียบ WEEE เนน้การส่งเสริม
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การปรับปรุงการออกแบบผลิตภณัฑใ์หน้ ากลบัมาใชใ้หม่ได ้ดว้ยการสนบัสนุนให้ผูผ้ลิตและผูน้ าเขา้ผลิตภณัฑ์
เขา้มามีส่วนร่วมรับผดิชอบค่าใชจ่้ายโดยตรงในการก าจดัเศษเหลือทิ้งของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมในทวปีเอเชีย 
ทวปีเอเชียมีลกัษณะเด่นคือ มีภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขาสูงอยูเ่กือบใจกลางทวปี ภูเขาดงักล่าวท าหนา้ท่ี

เหมือนหลงัคาโลกเพราะเป็นจุดรวมของเทือกเขาส าคญั ๆ ในทวปีเอเชียจุดรวมส าคญั ไดแ้ก่ ปามีร์นอต ยนูนาน
นอต และอามีเนียนนอต เทือกเขาสูงๆ ของทวปีเอเชียวางแนวแยกยา้ยไปทุกทิศทุกทางจากหลงัคาโลก เช่น 
เทือกเขาหิมาลยั ลกัษณะภูมิประเทศดงักล่าวขา้งตน้ท าให้บริเวณใจกลางทวปีเอเชียกลายเป็นแหล่งตน้ก าเนิด
ของแม่น ้าสายส าคญั ท่ีมีรูปแบบการไหลออกไปทุกทิศโดยรอบหลงัคาโลก บทบาทของลุ่มน ้าเหล่าน้ี คือ พดัพา
เอาตะกอนมาทบัถมท่ีราบอนักวา้งใหญ่ไพศาล กลายเป็นแหล่งเกษตรกรรมและท่ีอยูอ่าศยัส าคญั ๆ ของชาว
เอเชีย โดยเฉพาะท่ีราบดินดอนสามเหล่ียมปากแม่น ้า จึงกลายเป็นแหล่งท่ีมีประชากรอาศยัอยูห่นาแน่นท่ีสุด ซ่ึง
ทวปีเอเชียเป็นทวปีใหญ่มีความแตกต่างกนัมากในแต่ละพื้นท่ี ขณะเดียวกนัก็เป็นอีกทวีปหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ ส่งผลใหมี้การเปลียนแปลงทางประชากร เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมข้ึน
ในประเทศต่างๆ และผลจากการเปล่ียนแปลงประการหน่ึงก็คือ การก่อเกิดส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสังคมข้ึนมา เช่น 
การถมทะเลสร้างเป็นเมือง การท าลายพื้นท่ีป่าเพื่อท าไร่เพาะปลูกขนาดใหญ่ ปัจจุบนัประเทศต่างๆ ในทวปี
เอเชียต่างก็ตระหนกัถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะปัญหาภาวะโลกร้อน และการเส่ือมโทรมของทรัพยากร จึง
มีความพยายามท่ีจะก าหนดมาตรการต่างๆ เพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว รวมทั้งการปลูกจิตส านึกของประชากรใน
ประเทศใหรู้้คุณค่าของทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหร่้วมมือกนัแกปั้ญหาและก่อให้เกิดการพฒันาท่ีมีความ
สมดุลและย ัง่ยนื 

ปัญหาขยะพลาสติกเป็นหน่ึงในปัญหาท่ีท าลายส่ิงแวดลอ้มในทวปีเอเชีย ในยคุท่ีมีการใชพ้ลาสติก
ทัว่ไปนั้น มีขยะพลาสติกเป็นปริมาณมากมายท่วมทน้ตามท่ีทิ้งขยะในประเทศต่างๆ ในเอเชีย และไหลหลุดไป
อยูใ่นทะเลและเป็นอนัตรายต่อสัตวแ์ละพืชในน ้า นกัอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและผูป้ระกอบกิจการต่างๆ ก าลงั
พยายามด าเนินงานในการแปรรูปพลาสติกใหก้ลบัสู่สภาพสารประกอบเดิม คือ น ้ามนั และพบวา่บริเวณตอน
เหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก มีขยะพลาสติกสุมอยูม่ากมายก่ายกองเป็นบริเวณกวา้งขวางใหญ่โตขนาดราว
คร่ึงหน่ึงของพื้นท่ีรัฐเทก็ซสั หรือราว 1 ใน 4 ของพื้นท่ีประเทศไทย คิดเป็นน ้าหนกัรวมแลว้ราว 300 ลา้นตนั 
และก าลงัเป็นอนัตรายอยา่งยิ่งต่อส่ิงมีชีวติในทะเล นอกจากนั้น กระแสน ้าในมหาสมุทรยงัมีขยะจากบริเวณตอน
เหนือของเอเชีย และตอนเหนือของทวปีอเมริกาอีกดว้ย ในดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกก็สร้าง
ผลกระทบในทวปีเอเชีย เห็นไดจ้ากศกัยภาพในการใหผ้ลผลิตของพืชในเกือบทุกประเทศในเอเชียมีแนวโนม้
ลดลง ซ่ึงเกิดจากการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิ ส่งผลท าใหเ้กิดการระบาดของโรคพืชและการขาดน ้ามากข้ึนและถ่ีข้ึน 
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ในเขตเอเชียกลาง เอเชียตะวนัออก เอเชียใต ้และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้การเปล่ียนแปลงในระบบนิเวศบก 
(terrestrial ecosystem) และระบบนิเวศมหาสมุทร (marine ecosystems) เร่ิมปรากฏชดัข้ึน การเพิ่มข้ึนของ
อุณหภูมิจะท าใหร้ะดบัน ้าทะเลสูงข้ึน มีพายหุมุนรุนแรงข้ึน (intense cyclonic variability) คล่ืนและลมในทะเล
สูงมากข้ึน ท าใหเ้กิดภยัพิบติัต่อพื้นท่ีชายฝ่ังในเขตเอเชียตะวนัตก เอเชียใต ้และเอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้าก
ยิง่ข้ึน 

ส าหรับทวปีเอเชียนั้น การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นการใชท้รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และท าใหเ้กิดความเสียหายแก่ทรัพยากรเหล่านั้นนอ้ยท่ีสุด มีวธีิการ
หลากหลาย ไดแ้ก่ การถนอมรักษา การใชว้สัดุอ่ืนทดแทน การหมุนเวยีนกลบัมาใชใ้หม่ การปรับปรุงใหมี้
คุณภาพดียิง่ข้ึน การส ารวจหาแหล่งทรัพยากรใหม่ และการประดิษฐ์ของเทียมข้ึนใชท้ดแทนซ่ึงในแต่ละภูมิภาค
ก็มีแนวทางในกาอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนัออกไป ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก 
โดยเฉพาะท่ีประเทศเกาหลีใตมี้นโยบายท่ีเก่ียวกบัการขยายตวัและการพฒันาเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
โดยมีสาระส าคญัคือ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลดการพึ่งพาน ้ามนัและเพิ่มการพึ่งพาตนเองในดา้น
พลงังาน และการปรับตวัเพื่อเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ ขณะเดียวกนัประเทศญ่ีปุ่นและประเทศ
จีนก็มีการหาแหล่งทรัพยากรใหม่มาทดแทนทรัพยากรเดิมท่ีก าลงัจะหมดไป ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
ไดใ้หค้วามร่วมมือกบัประเทศอินเดียในการพฒันาโครงการความร่วมมือดา้นการจดัการภยัพิบติักบัประชาคม
อาเซียน การจดัตั้งเครือข่ายการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคตะวนัออกเฉียงใต ้การส่งเสริมการพฒันา
พลงังานท่ีสะอาด รวมถึงการตั้งกองทุนสีเขียวเพื่อแกไ้ขปัญหาโลกร้อน ในประเทศลาวมีการออกกฎหมายและ
เพิ่มบทลงโทษแก่กิจการเหมืองแร่ขนาดเล็กท่ีใชส้ารหนู ปรอท และไซยาไนซ์ท่ีส่งผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้ม ขณะท่ี
ในประเทศกมัพชูาไดจ้ดัท าระบบบ าบดัน ้าเสีย เพื่อแกไ้ขปัญหามลพิษทางน ้าใหแ้ก่แม่น ้าสายต่างๆ 

ประเทศต่างๆ ในทวปีเอเชียตางไดส้มคัรเขา้เป็นภาคีสมาชิกขอ้ตกระหวา่งประเทศตามท่ีตนสนใจ 
หลงัจากนั้นก็จะตอ้งไปจดัท าแผนอนุรักษท์รัพกรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ตกลงต่างๆ ท่ี
ประเทศตนเป็นสมาชิก ทั้งน้ี แนวทางท่ีหลายประเทศในทวปีเอเชียพยายามใชใ้นการแกไ้ขปัญหาทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม คือ ก าหนดมาตรการต่างๆ ออกมาเพื่อลดหรือระงบัการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม หาทางฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกท าลายไป รณรงคใ์หค้วามรู้แก่ประชาชน
รวมถึงชุมชนทอ้งถ่ินให้เขา้มามีส่วนร่วม ตลอดจนร่วมมือกบัประเทศต่าง ๆ ในการอนุรักษแ์ละแกไ้ขปัญหา
ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตวัอยา่งเช่น ญ่ีปุ่นไดก้ าหนดแผนดา้นพลงัานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก โดยมีกรอบการด าเนินงานเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น (พ.ศ. 2551–พ.ศ. 2555) ระยะปานกลาง (พ.ศ. 
2556–พ.ศ. 2566) และระยะยาว (ตั้งเป้าหมายไวท่ี้ พ.ศ. 2593) โดยมีมาตรการลดการพึ่งพาเช้ือเพลิงฟอสซิล 
ส่งเสริมการใชเ้ช้ือเพลิงสะอาด เช่น แก๊สธรรมชาติ นิวเคลียร์ และใชพ้ลงังานจากน ้า ลม และแสงแดด รวมทั้ง
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ร่วมมือกบันานาชาติในการพฒันาและแลกเปล่ียนเทคโนโลยเีพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สมาชิกอาเชียน
รวม 10 ชาติไดร่้วมลงนามในปฏิญญาวา่ดว้ยการพฒันาท่ีย ัง่ยนืทางส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ซ่ึงอาเซียนจะ
ด าเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริมการปกป้องส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื ปรับปรุงความร่วมมือเพื่อแกปั้ญหา
มลพิษขา้มพรมแดนในภูมิภาค ต่อตา้นการตดัไมท้  าลายป่า ส่งเสริมการปลูกตน้ไมก้วา่ 10 ลา้นเฮกตาร์ เป็นตน้ 
 

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมในทวปีแอฟริกา 
แอฟริกาเป็นทวปีท่ีมีพื้นท่ีและจ านวนประชากรมากเป็นอนัดบั 2 ของโลก และมีความหลากหลายทาง

ธรรมชาติมากมาย การเผชิญกบัปัญหาการเมืองและสงครามในอดีตท่ีท าให้ภูมิภาคน้ียากจนและดอ้ยพฒันา 
แมว้า่ปัจจุบนัสถานการณ์จะดีข้ึนและประชาชนมีแนวโนม้ท่ีค านึงการการพฒันาแต่ปัญหาความยากจน ดอ้ย
การศึกษา และจ านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วในภูมิภาคน้ีก่อใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญัตามมา 
ไดแ้ก่ การตดัไมท้  าลายป่า ความแหง้แลง้ การชะลา้งพงัทลายของดิน การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
และมลพิษ 

การตดัไมท้  าลายป่าเพื่อตั้งถ่ินฐาน ล่าสัตว ์หาของป่า ท าการเกษตรและเล้ียงสัตวแ์บบร่อนเร่ ตลอดจน
การใชไ้มเ้ป็นพลงังานในด ารงชีวติประจ าวนัของประชากรส่วนใหญ่ในทวปีน้ี รวมถึงการส่งออกไมมี้ค่าและ
ท าลายพื้นท่ีป่าเพื่อหาแหล่งแร่ในประเทศก าลงัพฒันาของภูมิภาคและการลกัลอบคา้ไมแ้ละสัตวป่์าผดิกฎหมาย 
ท าใหพ้ื้นท่ีป่าของแอฟริกาลดจ านวนลงอยา่งรวดเร็ว เกิดความแหง้แลง้ในภูมิภาคมากข้ึน ส่งผลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ กล่าวคือ พนัธ์ุพืชและสัตวก์วา่ 1.5 ลา้นชนิด ในพื้นท่ีป่าของแอฟริกาก าลงัถูกคุกคาม 
บางชนิดอยูใ่นภาวะเส่ียงต่อการสูญพนัธ์ุ16 และการแผว้ถางป่าเพื่อใชไ้มแ้ละท าการเกษตรอยา่งแพร่หลายยงัท า
ใหคุ้ณภาพดินเส่ือมโทรมและเกิดการชะลา้งพงัทลายของดินตามมา ยิง่ท  าใหคุ้ณภาพชีวติและสภาพเศรษฐกิจ
เส่ือมถอยเน่ืองจากผลผลิตตกต ่า เกิดภาวะขาดแคลนน ้าและอาหารเพิ่มข้ึน ทั้งน้ี องคก์ารอาหารและการเกษตร
แห่งสหประชาชาติ (FAO) ยงัไดป้ระมาณการณ์ไวว้า่พื้นท่ีป่าของแอฟริกาตอ้งสูญเสียไปปีละประมาณ 11 ลา้น
เฮกแตร์ จากการท าเกษตรกรรม ปศุสัตว ์การเผาป่าท่ีควบคุมไม่ไดแ้ละการใชไ้มแ้ละถ่านเพื่อเป็นเช้ือเพลิงใน
การประกอบอาหาร ท าใหมี้การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์  านวนมากสู่ชั้นบรรยากาศ นอกจากน้ี 
พลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้นครัวเรือนส่วนใหญ่ของภูมิภาคไดม้าจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงและน ้ามนัดีเซลของเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้าและจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มข้ึนในหลายพื้นท่ีท าใหปั้ญหามลพิษทางอากาศกลายเป็น
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญัของภูมิภาค 

                                                           
16 Hillstrom & Hillstrom. (2003). The Worlds environments. a continental overview of environmental issues. pp. 85-
86. 
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แมว้า่ประเทศต่างๆ ในทวปีแอฟริกามีแนวโนม้ใหค้วามส าคญักบัปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้ากการร่วมลงนามความร่วมมือภายใตอ้นุสัญญาและขอ้ตกลงดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มระดบัสากลต่างๆ  แต่ประเทศส่วนใหญ่ของภูมิภาคน้ียงัยากจนจึงตอ้งอาศยั
เงินทุนจากภายนอกในการจดัการแกไ้ขปัญหาซ่ึงเป็นไปไดไ้ม่ง่ายนกั อยา่งไรก็ดี บางประเทศไดมี้การตรา
กฎหมายเพื่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และมีการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เขต
รักษาพนัธุสัตวป่์า และการอนุรักษป่์าไม ้จึงช่วยท าใหมี้ระบบการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มท่ี
มีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากน้ี ยงัใหค้วามส าคญักบัการแกปั้ญหาภยัแลง้ดว้ยการสร้างเข่ือนขนาดใหญ่ เพื่อ
กกัเก็บน ้าไวใ้ชอุ้ปโภคบริโภคและท าการเกษตร ป้องกนัน ้ าท่วม และการผลิตไฟฟ้าแทนพลงังานเช้ือเพลิง เช่น 
การสร้างเข่ือนอสัวานกั้นแม่น ้าไนลใ์นประเทศอียปิตท่ี์ท าใหเ้กิดทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีเรียกวา่ ทะเลสาบนสั
เชอร์ ซ่ึงกลายเป็นแหล่งประมงน ้าจืดท่ีส าคญัของอียปิต ์และการสร้างเข่ือนคาริบากั้นแม่น ้าแซมบีซีระหวา่ง
ประเทศแซมเบียและซิมบบัเว นอกจากน้ียงัมีการใชเ้ทคโนโลยชีีวภาพเขา้มาช่วยในการปลูกพืชทนแลง้ 
ตลอดจนมีความพยายามท่ีจะใหป้ระชากรแอฟริกาอยูร่่วมกบัส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึนเพื่อ
ไม่ใหมี้การใชท้รัพยากรธรรมชาติเกินความเหมาะสมโดยการใหก้ารศึกษาท่ีถูกตอ้งอีกดว้ย 
 

กจิกรรม 13.3.1 
 ปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบระดบัโลกคืออะไร อธิบายมาพอเขา้ใจ 

แนวตอบกจิกรรม 13.3.1 
 ปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มส าคญัท่ีส่งผลกระทบระดบัโลกในปัจจุบนั คือ การ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงมีสาเหตุมาจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศท่ีเพิ่มสูงข้ึนมากจาก
กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย ์โดยเฉพาะตั้งแต่ยคุปฏิวติัอุตสาหกรรมเป็นตน้มา ประกอบกบัพื้นท่ีป่าไมซ่ึ้งเป็นแหล่ง
ดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซดล์ดจ านวนลงอยา่งมาก ท าใหอุ้ณหภูมิของโลกเพิ่มสูงข้ึน มหาสมุทรมีความร้อน
และเกิดภาวะทะเลกรด ตลอดจนระดบัน ้าทะเลท่ีเพิ่มสูงข้ึน ส่งผลกระทบดา้นลบต่อมนุษยชาติในดา้นต่างๆ เช่น 
เกิดความแหง้แลง้เพิ่มข้ึน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดภยัพิบติัธรรมชาติบ่อยคร้ังและรุนแรงข้ึน ประเทศหมู่
เกาะหรือเมืองและหมู่บา้นตามชายฝ่ังท่ีอยูใ่นระดบัต ่าจมหายไปในทะเลเน่ืองจากระดบัน ้าทะเลท่ีสูงข้ึน ห่วงโซ่
อาหารและระบบนิเวศรวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพถูกท าลาย เกิดภาวะการขาดแคลนน ้าจืดเพื่ออุปโภค
บริโภคและใชป้ระกอบกิจการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เกิดโรคอุบติัใหม่ท่ีคร่าชีวิตผูค้น เป็นตน้ 
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เร่ืองที ่13.3.2 
แนวทางแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 
 ปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มส่งผลกระทบต่อมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวติทุกชนิดบนโลก ทั้ง
ยงัเป็นขีดจ ากดัของการพฒันามนุษยใ์นมิติทางเศรษฐกิจและสังคมเน่ืองจากทรัพยากรธรรมชาติท่ีร่อยหรอและ
สถานการณ์มลพิษในส่ิงแวดลอ้ม จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการวางแนวทางบริหารจดัการ ซ่ึงสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 
 การป้องกนั มีวตัถุประสงคเ์พื่อคุม้ครองทรัพยากรธรรมชาติใหอ้ยูใ่นระดบัสมดุล โดยใหท้รัพยากรท่ี
สามารถเกิดข้ึนใหม่ไดท้นัต่อการน าไปใชป้ระโยชน์และควบคุมใหท้รัพยากรท่ีมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว
ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมเพื่อไม่ใหส่ิ้งแวดลอ้มอ่ืนๆ ในระบบนิเวศเสียสมดุล ซ่ึงสามารถท าไดโ้ดยการก าหนด
มาตรการต่าง ๆ ตั้งแต่การใชก้ฎหมาย การประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้และความเขา้ใจแก่ประชาชนในการใช้
ทรัพยากรอยา่งเหมาะสม เพื่อใหมี้ทรัพยากรเกิดข้ึนหมุนเวยีนส าหรับใชง้านไดอ้ยา่งย ัง่ยนืสืบไป 
 การฟ้ืนฟูแก้ไข มีวตัถุประสงคเ์พื่อการแกไ้ขปรับปรุงหรือบ าบดัฟ้ืนฟูสภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มท่ีเส่ือมโทรมหรือเสียสภาพสมดุลใหก้ลบัมาอยูใ่นสภาพท่ีดีข้ึนและเหมาะสมส าหรับการใช้
ประโยชน์ต่อไป ซ่ึงจ าเป็นจะตอ้งอาศยัองคค์วามรู้วชิาการและความร่วมมืออยา่งบูรณาการเป็นขั้นเป็นตอนใน
หว้งเวลาหน่ึงเพื่อปิดกั้นไม่ใหมี้การรบกวนระบบส่ิงแวดลอ้ม 
 การอนุรักษ์ มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้กิดการใชท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งชาญฉลาดและ
เหมาะสม โดยใชใ้หน้อ้ยและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงมีระยะเวลาในการใชใ้หย้าวนานท่ีสุดและก่อใหเ้กิดผล
เสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงสามารถท าไดห้ลายวธีิทั้งทางตรงและทางออ้ม17 ดงัน้ี 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยทางตรง ซ่ึงปฏิบติัไดใ้นระดบับุคคล 
องคก์ร และระดบัประเทศ ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

1. การใช้อย่างประหยดั คือ การใชเ้ท่าท่ีมีความจ าเป็น เพื่อใหมี้ทรัพยากรไวใ้ชไ้ดน้านและเกิด
ประโยชน์อยา่งคุม้ค่ามากท่ีสุด 

2. การน ากลับมาใช้ซ ้าอีก ส่ิงของบางอยา่งเม่ือมีการใชแ้ลว้คร้ังหน่ึงสามารถท่ีจะน ามาใชซ้ ้ าได้
อีก หรือสามารถท่ีจะน ามาใชไ้ดใ้หม่โดยผา่นกระบวนการต่างๆ เช่น การน ากระดาษท่ีใชแ้ลว้ไปผา่น
กระบวนการต่างๆ เพื่อท าเป็นกระดาษแขง็ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นการลดปริมาณการใชท้รัพยากรและการท าลาย
ส่ิงแวดลอ้มได ้
                                                           
17 http://easyweb.mnre.go.th/ewt/cict_demo/ewt_news.php?nid=155&filename=index 
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3. การบูรณซ่อมแซม ส่ิงของบางอยา่งเม่ือใชเ้ป็นเวลานานอาจเกิดการช ารุดได ้เพราะฉะนั้นถา้
มีการบูรณะซ่อมแซม ท าให้สามารถยดือายกุารใชง้านต่อไปไดอี้ก  

4. การบ าบัดและการฟ้ืนฟู เป็นวธีิการท่ีจะช่วยลดความเส่ือมโทรมของทรัพยากรดว้ยการบ าบดั
ก่อน เช่น การบ าบดัน ้าเสียจากบา้นเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรมก่อนท่ีจะปล่อยลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ ส่วน
การฟ้ืนฟูเป็นการร้ือฟ้ืนธรรมชาติใหก้ลบัสู่สภาพเดิม เช่น การปลูกป่าชายเลน เพื่อฟ้ืนฟูความสมดุลของป่าชาย
เลนใหก้ลบัมาอุดมสมบูรณ์ เป็นตน้ 

5. การใช้ส่ิงอ่ืนทดแทน เป็นวธีิการท่ีจะช่วยใหมี้การใชท้รัพยากรธรรมชาตินอ้ยลงและไม่
ท าลายส่ิงแวดลอ้ม เช่น การใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสติก การใชใ้บตองแทนโฟม การใชพ้ลงังานแสงแดดแทนแร่
เช้ือเพลิง การใชปุ๋้ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี เป็นตน้ 

6. การเฝ้าระวงัดูแลและป้องกัน เป็นวธีิการท่ีจะไม่ใหท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มถูก
ท าลาย เช่น การเฝ้าระวงัการทิ้งขยะ ส่ิงปฏิกลูลงแม่น ้า คูคลอง การจดัท าแนวป้องกนัไฟป่า เป็นตน้ 

7. การเกบ็กักทรัพยากร เป็นการรวบรวมและการเก็บกกัทรัพยากรท่ีมีแนวโนม้จะเกิดการขาด
แคลนในบางช่วงเวลาไว ้เพื่อใหส้ามารถน ามาใชใ้นกิจกรรมท่ีเหมาะสมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การ
เก็บกกัทรัพยากรน ้าท่ีมีมากในฤดูน ้าหลากไว ้เพื่อน ามาใชใ้นฤดูแลง้ท่ีขาดแคลนน ้า ซ่ึงการเก็บกกัน ้ามาใชใ้นฤดู
แลง้จะท าใหส้ามารถน าน ้ามาใชป้ระโยชน์ไดม้ากกวา่ เม่ือเทียบกบัการใชน้ ้าในฤดูน ้าหลากหรือในช่วงท่ีมีน ้า
มาก หรือการเก็บผลผลิตทางการเกษตร เช่น ขา้ว ไวเ้ป็นเสบียงอาหารในช่วงเวลาอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ฤดูเก็บเก่ียว เป็น
ตน้ 

8. การพัฒนา เป็นการพฒันาปรับปรุงส่ิงท่ีเป็นอยูใ่หดี้ข้ึน การเร่งหรือเพิ่มประสิทธิภาพให้
ไดผ้ลผลิตท่ีดีข้ึน การพฒันาทรัพยากรจะตอ้งมีการน าเทคโนโลยท่ีีกา้วหนา้มาใชค้วบคู่กบักระบวนการพฒันา
ทุกขั้นตอน ทั้งยงัรวมถึงการพฒันาเทคนิควธีิท่ีท าใหใ้ชท้รัพยากรในปริมาณนอ้ยแต่ไดผ้ลผลิตท่ีเพิ่มมากข้ึน 
และมีประสิทธิภาพสูงข้ึนดว้ย 

9. การสงวน เป็นการเก็บสงวนทรัพยากรไวไ้ม่ใหมี้การน ามาใชง้านเน่ืองจากทรัพยากรนั้น
ก าลงัจะหมดหรือสูญส้ินไป ทรัพยากรบางชนิดเม่ือสงวนไปในระยะเวลาหน่ึงแลว้อาจจะท าใหเ้กิดการเพิ่มข้ึน
จนสามารถน ามาใชใ้หม่ได ้ซ่ึงเม่ือถึงเวลาดงักล่าวอาจมีการอนุญาตใหน้ าทรัพยากรมาใชไ้ด ้โดยมีกฎเกณฑห์รือ
มาตรการต่าง ๆ ควบคุม เช่น การสงวนพนัธ์ุสัตวป่์า เป็นตน้ 

10. การแบ่งเขต เป็นการจดัแบ่งกลุ่มหรือประเภทของทรัพยากรเพื่อใหส้ามารถด าเนินการ
อนุรักษไ์ดผ้ลดีข้ึน การด าเนินการน้ีอาจมีการแบ่งพื้นท่ีควบคุมเพื่อใหมี้สภาวะท่ีเหมาะสมส าหรับการ
เปล่ียนแปลงของทรัพยากร เช่น การจดัพื้นท่ีเป็นป่าอนุรักษห์รืออุทยานซ่ึงจะท าใหส้ภาพดิน พืช สัตว ์และป่าไม้
มีสภาพท่ีเหมาะสมในการขยายพนัธ์ุ ด ารงพนัธ์ุ และเจริญเติบโต นอกจากน้ีการแบ่งเขตยงัช่วยใหส้ามารถ
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ก าหนดมาตรการด าเนินการต่างๆ ไดเ้หมาะสมกบัแต่ละพื้นท่ีดว้ย พื้นท่ีท่ีมีการจดัการแบ่งเขตควบคุม ไดแ้ก่ 
พื้นท่ีเขตตน้น ้า เขตวนอุทยาน อุทยานแห่งชาติ เขตป่าสงวน เขตหา้มล่าและเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า เป็นตน้ 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยทางอ้อม สามารถท าไดห้ลายวธีิดงัน้ี 
1. การพฒันาคุณภาพประชาชน โดนสนบัสนุนการศึกษาดา้นการอนุรักษท์รัพยกรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกตอ้งตามหลกัวชิา ซ่ึงสามารถท าไดทุ้กระดบัอาย ุทั้งในระบบโรงเรียนและ
สถาบนัการศึกษาต่างๆ และนอกระบบโรงเรียนผา่นส่ือสารมวลชนต่างๆ เพื่อใหป้ระชาชนเกิดความตระหนกัถึง
ความส าคญัและความจ าเป็นในการอนุรักษ ์เกิดความรักความหวงแหน และใหค้วามร่วมมืออยา่งจริงจงั 

2. การใชม้าตรการทางสังคมและกฎหมาย การจดัตั้งกลุ่ม ชุมชน ชมรม สมาคม มูลนิธิหรือ
องคก์รไม่แสวงหาผลก าไร เพื่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ตลอดจนการใหค้วาม
ร่วมมือทั้งทางดา้นพลงักาย พลงัใจ พลงัความคิด ดว้ยจิตส านึกในความมีคุณค่าของส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรท่ี
มีต่อตวัเรา 

3. ส่งเสริมใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินไดมี้ส่วนร่วมในการอนุรักษ ์ช่วยกนัดูแลรักษาใหค้งสภาพ
เดิม ไม่ใหเ้กิดความเส่ือมโทรม เพื่อประโยชน์ในการด ารงชีวติในทอ้งถ่ินของตน การประสานงานเพื่อสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจ และความตระหนกัระหวา่งหน่วยงานของรัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัประชาชน ใหมี้
บทบาทหนา้ท่ีในการปกป้อง คุม้ครอง ฟ้ืนฟูการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

4. ส่งเสริมการศึกษาวจิยั คน้หาวธีิการและพฒันาเทคโนโลย ีมาใชใ้นการจดัการกบั
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใชค้วามรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศมา
จดัการวางแผนพฒันา การพฒันาอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้หมี้การประหยดัพลงังานมากข้ึน การคน้ควา้วิจยั
วธีิการจดัการ การปรับปรุง พฒันาส่ิงแวดลอ้มใหมี้ประสิทธิภาพและย ัง่ยนื เป็นตน้ 

5. การก าหนดนโยบายและวางแนวทางของรัฐบาล ในการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้มทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเป็นหลกัการใหห้น่วยงานและเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งยึดถือและน าไปปฏิบติั 
รวมทั้งการเผยแพร่ข่าวสารดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
 

การพฒันาที่ยัง่ยนืด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย 
 หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นรากฐานส าคญั
ในการพฒันาประเทศไทยอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงพระองคท์รงช้ีแนะแนวทางการด ารงอยูแ่ละการปฏิบติัตนในทางท่ีควร
จะเป็นโดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวติดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดต้ลอดเวลาและเป็นการมอง
โลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ มุ่งเนน้การรอดพน้จากภยัและวกิฤต เพื่อความมัน่คงและความย ัง่ยนื
ของการพฒันา โดยความพอเพียงนั้นประกอบดว้ยคุณลกัษณะ 3 ประการ ไดแ้ก่ ความพอประมาณ ความมี
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เหตุผล และการมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวัเอง ท่ีตั้งอยูบ่นเง่ือนไขของความรู้และคุณธรรม ซ่ึงประชาชนทุกระดบัและ
ภาครัฐสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัตนและการบริหารประเทศ เพื่อการพฒันาท่ีสมดุลและย ัง่ยนื 
พร้อมรับความเปล่ียนแปลงในทุกดา้น ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

ภายใตบ้ริบทโลกดา้นการพฒันาท่ีย ัง่ยนืขององคก์ารสหประชาติท่ีก าหนดเป้าหมายการพฒันาในช่วง 
ค.ศ. 2015–ค.ศ. 2030 ดงัท่ีกล่าวไปแลว้ในเร่ืองท่ี 13.2.3  และแนวทางการแกไ้ขปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มทั้ง 3 ระดบั (ป้องกนั ฟ้ืนฟูแกไ้ข และอนุรักษ)์ ท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้ ประเทศไทยไดจ้ดัท า (ร่าง) 
กรอบยทุธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–พ.ศ. 2579)18 ท่ีมีวสิัยทศัน์วา่ “ประเทศมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื 
เป็นประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพฒันาคนไทยใหมี้
ความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซ่ึงผลประโยชน์แห่งชาติในการท่ีจะพฒันาคุณภาพชีวติ สร้างรายได้
ระดบัสูงใหเ้ป็นประเทศพฒันาแลว้ และสร้างความสุขของคนไทยในสังคมท่ีมีความมัน่คง เสมอภาคและเป็น
ธรรม รวมถึงประเทศชาติมีความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ จึงไดก้ าหนดเป็นประเด็นยทุธศาสตร์หลกั 
6 ยทุธศาสตร์ ไดแ้ก่ 1) ยทุธศาสตร์ดา้นความมัน่คง 2) ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้าง ความสามารถในการแข่งขนั 3) 
ยทุธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน 4) ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกนัทางสังคม 5) ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และ 6)  
ยทุธศาสตร์ดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

ทั้งน้ีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ยทุธศาสตร์ท่ี 5) ไดก้  าหนดแนวทาง
และประเด็นส าคญัในการพฒันาไว ้6 ดา้น ดงัน้ี 

1. จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกนัการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ ด าเนินการปกป้องรักษาและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรป่าไม ้ทั้งป่าตน้น ้าล าธาร ป่าชุมชน และป่าชายเลนด าเนินการปราบปรามและป้องกนัการบุกรุกท าลาย
ป่าอยา่งเขม้งวด เร่งรัดการปลูกป่าโดยเลียนแบบระบบธรรมชาติ ก าหนดพื้นท่ีราบเชิงเขาเป็นแนวกนัชน 
ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจท่ีมีระบบการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื บริหารจดัการการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ี
ป่าไมบ้นพื้นฐานใหค้นและชุมชนสามารถอยูก่บัป่าได ้โดยจดัท าแนวเขตให้เกิดความชดัเจน น าระบบ
สารสนเทศมาใชเ้พื่อการบริหารจดัการ และส่งเสริมแนวทางประเมินมูลค่าการใหบ้ริการของระบบนิเวศและ
การสร้างรายไดจ้ากการอนุรักษ ์วางระบบป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง ตลอดจนเสริมสร้างความเขม้แขง็และความ
ร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 

2. วางระบบบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการให้มีประสิทธิภาพใน 25 ลุ่มน า้ ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน 
เนน้การปรับระบบการบริหารจดัการอุทกภยัอยา่งบูรณาการ ใหมี้แหล่งกกัเก็บน ้าตน้ทุนและแหล่งชะลอน ้าท่ี
เพียงพอ เพิ่มขีดความสามารถในการเก็บกกัน ้า และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน ้าและการผนัน ้า โดยขดุลอก

                                                           
18 ดาวน์โหลดเอกสารไดท้ี ่www.thaigov.co.th และ www.nesdb.co.th  
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ร่องน ้าและแหล่งน ้าเพื่อแกปั้ญหาอุทกภยั ภยัแลง้ ควบคู่กบักบัแผนงานก าหนดพื้นท่ีรับน ้านอง และการพฒันา
คลงัขอ้มูล ระบบพยากรณ์ และการเตือนภยั และแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นท่ี ตลอดจนการปรับปรุงองคก์ร
และกฎหมาย รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการน ้า 

3. พฒันาและใช้พลงังานทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกจิ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก โดยมุ่งเนน้การลดสัดส่วนการใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิล และเพิ่มสัดส่วนการใชพ้ลงังานหมุนเวยีนในภาคการ
ผลิตไฟฟ้า เพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานในภาคการคมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม และ อาคาร ส่งเสริมการ
ผลิตพลงังานสะอาด น าเทคโนโลยมีาใชใ้นการบริหารจดัการและการอนุรักษพ์ลงังาน ตลอดจนก าหนด
กฎระเบียบ และสร้างกลไกใหทุ้กภาคส่วนใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างความรู้ความเขา้ใจใหก้บั
ประชาชนเก่ียวกบัการพฒันาและการประหยดัพลงังานอยา่งถูกตอ้งและต่อเน่ือง 

4. พฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยพฒันาพื้นท่ีอุตสาหกรรม
หนาแน่นใหเ้ป็นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศตน้แบบมีการบริหารจดัการวตัถุดิบ ขยะ สารพิษ และของเสียอนัตราย
อยา่งเป็นระบบครบวงจร การรวมกลุ่มของกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อบริหารจดัการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้
ทรัพยากรร่วมกนั มีกลไกเพื่อดูแลและประสานการพฒันาสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ บรรจุใหเ้ป็นแผนพฒันา
ของจงัหวดัและพื้นท่ี ปรับกฎระเบียบใหเ้อ้ือต่อการพฒันาส าหรับการพฒันาเมืองท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เนน้
การเพิ่มศกัยภาพเมืองดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีส่วนร่วม สนบัสนุนการเปล่ียนของเสียใหเ้ป็นพลงังานดว้ย
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมไม่ก่อใหเ้กิดสารพิษอนัตราย เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวเพื่อเป็นแหล่งดูดซบัมลพิษและเก็บกกั
คาร์บอน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการพฒันาในเมืองหลกัของประเทศ รวมทั้งพฒันาพื้นท่ีเพื่อ
เช่ือมโยงโอกาส จากอาเซียน ซ่ึงเมืองท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลและย ัง่ยนืมีหลายรูปแบบ เช่น เมือง
อุตสาหกรรมนิเวศ เมืองเกษตรสีเขียว เมืองคาร์บอนต ่า และเมืองน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื เป็นตน้ 

5. ร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมรับการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยลดการก่อก๊าซ
เรือนกระจกในทุกภาคการผลิตและการด ารงชีวิตประจ าวนั เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตวัต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยพฒันาองคค์วามรู้ บุคลากร องคก์ร และเคร่ืองมือในการบริหารจดัการ 
สนบัสนุนการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมเพื่อรับมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ป้องกนั 
เฝ้าระวงัและเตือนภยัพิบติัทางธรรมชาติ โดยจดัท าแผนท่ีเส่ียงภยัทั้งในระดบัประเทศ ภูมิภาค และจงัหวดั 
ส่งเสริมการท าแผนบริหารความต่อเน่ืองของธุรกิจ โดยมีกลไกการใหค้วามรู้ สร้างความเขา้ใจ และใหข้อ้มูลท่ี
จ าเป็น เพื่อใหทุ้กภาคี โดยเฉพาะชุมชนและประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการใหม้ากท่ีสุด เนน้
หลกัการกระจายอ านาจใหก้บัทอ้งถ่ินและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

6. ใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลงัเพือ่ส่ิงแวดล้อม เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการลงทุนและ
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการผลิตและการบริโภค รวมทั้งการเปล่ียนแปลงวธีิคิด (mindset) และวถีิชีวติ 
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(life style) ของบุคคลและองคก์รใหเ้ป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหมี้การใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั คุม้ค่า และ
มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ลดของเสีย อนัจะช่วยลดภาระงบประมาณภาครัฐในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม โดย
จดัใหมี้ระบบภาษีส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ภาษีการปล่อยมลพิษและภาษีเพื่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ก าหนด
ค่าธรรมเนียมการจดัการมลพิษและภาษีผลิตภณัฑแ์ละค่าธรรมเนียมผลิตภณัฑท่ี์ก่อใหเ้กิดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
พฒันาระบบการวางเงินประกนัความเส่ียงหรือความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้ม ปรับปรุงโครงสร้างภาษี เพื่อ
ส่งเสริมการประหยดัพลงังาน การใชพ้ลงังานทางเลือกและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ทบทวนนโยบายการบริหาร
จดัการโดยค านึงถึงมูลค่าท่ีแทจ้ริงท่ีไดคิ้ดรวมค่าเสียโอกาสและมูลค่าในอนาคต เพื่อปรับปรุงระบบภาษีและค่า
สัมปทาน ส่งเสริมการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการปรับปรุงระบบ โครงสร้าง องคก์ร 
กลไก กระบวนการยติุธรรม และกฎหมาย ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหท้นัสมยั
และมีประสิทธิภาพ 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560–พ.ศ. 2564) ท่ีจดัท าข้ึนโดยส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ไดน้อ้มน าหลกั “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
มาเป็นปรัชญาน าทางในการพฒันาประเทศต่อเน่ืองจากแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9–11 ประกอบกบัยทุธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2560–พ.ศ. 2579) เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Development Goals: SDGs) และ
ประเด็นการปฏิรูปประเทศไทย โดยใหค้วามส าคญักบัการมีส่วนร่วมของภาคีการพฒันาทุกภาคส่วนทั้งในระดบั
กลุ่มอาชีพ ระดบัภาค และระดบัประเทศ ซ่ึงไดก้ าหนดประเด็นการพฒันาพร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคญัท่ี
ตอ้งด าเนินการใหเ้ห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติเพื่อเตรียมความพร้อม
คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหส้ามารถปรับตวัรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่ง
เหมาะสม โดยไดก้ าหนดเร่ืองการเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืเป็น 1 ใน 10 
ยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ ซ่ึงไดร้ะบุวตัถุประสงค ์เป้าหมายและตวัช้ีวดั ตลอดจนแนวทางการพฒันาท่ีมี
ความส าคญัสูงและสามารถผลกัดนัสู่การปฏิบติั รวมถึงแผนงาน/โครงการท่ีส าคญัไวอ้ยา่งชดัเจน19 (อ่านสรุป
ประเด็นส าคญัไดใ้นภาคผนวก) 

                                                           
19 ดาวน์โหลดเอกสารไดท้ี ่www.nesdb.co.th 
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กจิกรรม 13.3.2 
 แนวทางแกไ้ขปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีอะไรบา้ง จงอธิบายมาพอเขา้ใจ 

แนวตอบกจิกรรม 13.3.2 
 แนวทางแกไ้ขปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 

1. การป้องกนั มีวตัถุประสงคเ์พื่อคุม้ครองทรัพยากรธรรมชาติใหอ้ยูใ่นระดบัสมดุลย ์ซ่ึงสามารถท าได้
โดยการก าหนดมาตรการต่าง ๆ ตั้งแต่การใชก้ฎหมาย การประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้และความเขา้ใจแก่ประชาชน
ในการใชท้รัพยากรอยา่งเหมาะสม 

2. การฟ้ืนฟูแกไ้ข มีวตัถุประสงคเ์พื่อการแกไ้ขปรับปรุงหรือบ าบดัฟ้ืนฟูสภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มท่ีเส่ือมโทรมใหดี้ข้ึนและเหมาะสมส าหรับการใชป้ระโยชน์ต่อไป และ 

3. การอนุรักษ ์มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้กิดการใชท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งชาญฉลาดและ
เหมาะสม โดยใชใ้หน้อ้ยและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงมีระยะเวลาในการใชใ้หย้าวนานท่ีสุดและก่อใหเ้กิดผล
เสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 
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ภาคผนวก 
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–พ.ศ. 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเตบิโตที่เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อมเพือ่การพฒันาที่ยัง่ยนื 
 
1. วตัถุประสงค์ 

1.1 รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยนืและเป็นธรรม 
1.2 สร้างความมัน่คงดา้นน ้าของประเทศ และบริหารจดัการทรัพยากรน ้าทั้งระบบใหมี้ประสิทธิภาพ 
1.3 บริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม และลดมลพิษใหมี้คุณภาพดีข้ึน  
1.4 พฒันาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตวัเพื่อลดผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรับมือกบัภยัพิบติั 
2. เป้าหมายและตัวช้ีวดั 

2.1. เป้าหมายการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงมีตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
2.1.1 สัดส่วนพื้นท่ีป่าไมเ้ป็นร้อยละ 40 ของพื้นท่ีประเทศ แบ่งเป็นพื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ ์

ร้อยละ 25 และพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 พื้นท่ีป่าชายเลนเพิ่มจาก 1.53 ลา้นไร่ เป็น 1.58 ลา้นไร่ พื้นท่ีปลูก
และฟ้ืนฟูป่าตน้น ้าเพิ่มข้ึน 

2.1.2 จ  านวนชนิดพนัธ์ุและประชากรของส่ิงมีชีวิตท่ีอยูใ่นภาวะถูกคุกคาม หรือใกลสู้ญพนัธ์ุ 
2.1.3 แผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐ (โครงการ One Map) ท่ีแลว้เสร็จมีการประกาศใช ้และจ านวน

พื้นท่ีจดัท่ีดินท ากินใหชุ้มชน 
2.2 เป้าหมายการสร้างความมัน่คงดา้นน ้าและบริหารจดัการทรัพยากรน ้า ทั้งน ้าผวิดินและน ้าใตดิ้น ใหมี้

ประสิทธิภาพ ซ่ึงมีตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
2.2.1 มีระบบประปาหมู่บา้นครบทุกหมู่บา้น 
2.2.2 ลุ่มน ้าส าคญัของประเทศ 25 ลุ่มน ้า มีแผนบริหารจดัการทรัพยากรน ้าอยา่งสมดุล ระหวา่ง

ความตอ้งการใชน้ ้ากบัปริมาณน ้าตน้ทุน และมีการแปลงไปสู่การปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม 
2.2.3 ประสิทธิภาพการใชน้ ้าในพื้นท่ีชลประทานเพิ่มข้ึน 
2.2.4 ประสิทธิภาพการใชน้ ้าทั้งภาคการผลิตและการบริโภคเพิ่มข้ึน 
2.2.5 พื้นท่ีและมูลค่าความเสียหายจากอุทกภยัและภยัแลง้มีแนวโนม้ลดลง 
2.2.6 พื้นท่ีชลประทานเพิ่มข้ึนปีละ 350,000 ไร่ 
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2.3 เป้าหมายการสร้างคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
และระบบนิเวศ ซ่ึงมีตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

2.3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนไดรั้บการจดัการอยา่งถูกตอ้งและน าไปใชป้ระโยชน์ไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอนัตรายชุมชนท่ีไดรั้บการก าจดัอยา่งถูกตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 และ กาก
อุตสาหกรรมอนัตรายทั้งหมดเขา้สู่ระบบการจดัการท่ีถูกตอ้ง 

2.3.2 คุณภาพน ้าของแม่น ้าสายหลกัท่ีอยูใ่นเกณฑดี์เพิ่มข้ึน 
2.3.3 คุณภาพอากาศในพื้นท่ีวกิฤติหมอกควนัไดรั้บการแกไ้ขและมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 

2.4 เป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตวัต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงมีตวัชีวดั ดงัน้ี 

2.4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลงังานและคมนาคมขนส่งลดลงไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 7 ของการปล่อยในกรณีปกติ ภายในปี พ.ศ. 2563 

2.4.2 ตน้ทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (บาทต่อตนัคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า) มีแนวโนม้ลดลง 

2.4.3 แผนปฏิบติัการการปรับตวัเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในรายสาขาท่ี
จ าเป็น เช่น การจดัการน ้า เกษตร สาธารณสุข และป่าไม ้

2.4.4 การจดัตั้งกลไกภายในประเทศเพื่อสนบัสนุนดา้นการเงิน เทคโนโลยแีละการเสริมสร้าง
ศกัยภาพ 

2.5 เป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการเพื่อลดความเส่ียงจากภยัพิบติั ความสูญเสีย ใน
ชีวติและทรัพยสิ์นท่ีเกิดจากสาธารณภยัลดลง ซ่ึงมีตวัช้ีวดัดงัน้ี 

2.5.1 ระบบพยากรณ์และเตือนภยัล่วงหนา้ส าหรับภาคเกษตรและการจดัการภยัพิบติัทาง
ธรรมชาติในพื้นท่ีเส่ียงภยั 

2.5.2 สัดส่วนของพื้นท่ีเส่ียงภยัท่ีไดรั้บการจดัตั้งเครือข่ายเฝ้าระวงัภยัธรรมชาติ 
2.5.3 จ านวนผูเ้สียชีวติและมูลค่าความเสียหายจากภยัธรรมชาติ ค่าใชจ่้ายในการชดเชยผูไ้ดรั้บ

ผลกระทบจากภยัพิบติัในพื้นท่ีเส่ียงภยัซ ้ าซากลดลง 
3. แนวทางการพฒันาทีม่ีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ 

3.1 การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยนืและเป็น
ธรรม 

3.1.1 อนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยากรป่าไมเ้พื่อสร้างสมดุลธรรมชาติ 
3.1.2 อนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งย ัง่ยนื 
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3.1.4 พฒันาระบบบริหารจดัการท่ีดินและแกไ้ขการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
3.1.4 ปกป้องทรัพยากรทางทะเลและป้องกนัการกดัเซาะตล่ิงและชายฝ่ัง 
3.1.5 วางแผนบริหารจดัการทรัพยากรแร่เพื่อให้เกิดการใชป้ระโยชน์สูงสุดและ ลดผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดลอ้มและประชาชน 
3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากรน ้าเพื่อใหเ้กิดความมัน่คง สมดุล และย ัง่ยนื 

3.2.1 เร่งรัดการประกาศใชร่้างพระราชบญัญติัทรัพยากรน ้ า พ.ศ. .... เพื่อเป็นกฎหมายหลกัดา้น
การบริหารจดัการทรัพยากรน ้าของประเทศ 

3.2.2 เร่งรัดใหมี้แผนบริหารจดัการทรัพยากรน ้าในระดบัลุ่มน ้าอยา่งบูรณาการทั้ง 25 ลุ่มน ้า 
3.2.3 ผลกัดนักระบวนการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์ (Strategic Environmental 

Assessment: SEA) มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือน าเสนอทางเลือกในการตดัสินใจระดบันโยบาย แผน และแผนงาน ท่ี
เหมาะสมกบัศกัยภาพของลุ่มน ้า 

3.2.4 เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกกัน ้าของแหล่งน ้าตน้ทุนและระบบกระจายน ้าใหดี้ข้ึน 
3.2.5 เพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ ้าและการจดัสรรน ้าต่อหน่วยในภาคการผลิตใหส้ามารถสร้าง

มูลค่าเพิ่มไดสู้งข้ึน 
3.3 แกไ้ขปัญหาวกิฤติส่ิงแวดลอ้มดว้ยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น ้าเสีย และของ

เสียอนัตรายท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มหรือเมืองสีเขียว 
3.3.1 เร่งรัดแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะตกคา้งสะสมในพื้นท่ีวกิฤต ผลกัดนักฎหมาย และกลไก

เพื่อการคดัแยกขยะ สนบัสนุนการแปรรูปเป็นพลงังาน ใชม้าตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อใหเ้กิดการลดปริมาณ
ขยะ รวมทั้งสร้างวนิยัคนในชาติเพื่อการจดัการขยะอยา่งย ัง่ยนื 

3.3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการจดัการคุณภาพน ้าในพื้นท่ีลุ่มน ้าวกิฤติและลุ่มน ้าส าคญัอยา่งครบ
วงจร โดยลดการเกิดน ้าเสียจากแหล่งก าเนิด 

3.3.3 แกไ้ขปัญหาวกิฤติหมอกควนัไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต ้
3.3.4 ปรับปรุงกฎหมายและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพื่อรองรับการเติบโตท่ีเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม 
3.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

3.4.1 ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยใช้
มาตรการทางการเงินและการคลงั เพื่อสนบัสนุนกระบวนการผลิตใหไ้ดม้าตรฐานการลดมลพิษและการใช้
ทรัพยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีใชเ้ทคโนโลยท่ีีสะอาด พฒันาการ
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จดัระบบขอ้มูลและแนวปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล สนบัสนุนการออกแบบระบบการผลิต และสร้าง
นวตักรรมของสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

3.4.2 สนบัสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสู่เกษตรกรรมท่ีย ัง่ยนื 
3.4.3 ส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื โดยค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ 
3.4.4 สร้างแรงจูงใจเพื่อใหเ้กิดการปรับเปล่ียนไปสู่การบริโภคท่ีย ัง่ยนื สร้างความตระหนกัรู้ 

ของผูบ้ริโภค โดยใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งพอเพียง เสริมสร้างทศันคติในการด ารงชีวติใหเ้ป็นวถีิชีวติท่ีพอเพียงและ
ย ัง่ยนื เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 

3.5 สนบัสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตวัต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3.5.1 จดัท าและปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศใหส้ามารถ
รองรับพนัธกรณีระหวา่งประเทศดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3.5.2 พฒันามาตรการและกลไกเพื่อสนบัสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะสาขาการผลิตไฟฟ้า การใชพ้ลงังานในภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือนและอาคาร โดยลด
การผลิตและใชพ้ลงังานจากเช้ือเพลิงฟอสซิล ส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทน การอนุรักษพ์ลงังาน การผลิต
พลงังานทดแทนจากของเสีย 

3.5.3 ส่งเสริมภาคเอกชน รัฐวสิาหกิจ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหมี้การจดัเก็บ และ
รายงานขอ้มูลเก่ียวกบัการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

3.5.4 เพิ่มขีดความสามารถในการวจิยัและพฒันาทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
เพื่อสนบัสนุนการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งมีมาตรการสนบัสนุนช่วยเหลือประชาชน
ในกลุ่มเปราะบาง มีความเส่ียงสูง และมีความสามารถในการปรับตวัต ่า วางแผนป้องกนัเมืองท่ีอาจไดรั้บ
ผลกระทบจากการเพิ่มข้ึนของระดบัน ้าทะเล และอาจเผชิญกบัฤดูกาลท่ีรุนแรงและแปรปรวน โดยวางผงัเมือง
บนพื้นฐานการประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ จดัท ายทุธศาสตร์หรือ
แผนปฏิบติัการการปรับตวัเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดบัประเทศ รายสาขา และ ระดบั
พื้นท่ีซ่ึงมีความเส่ียงเฉพาะ เพื่อพฒันาและขบัเคล่ือนไปสู่การด าเนินการในระดบัทอ้งถ่ิน 

3.5.5 สร้างความรู้ ความเขา้ใจ ความตระหนกั และการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วน
ต่างๆ ในการรับมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3.6 บริหารจดัการเพื่อลดความเส่ียงดา้นภยัพิบติั 
3.6.1 บูรณาการการลดความเส่ียงจากภยัพิบติัเขา้สู่กระบวนการวางแผน 
3.6.2 เสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการรับมือภยัพิบติั 
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3.6.3 พฒันาระบบการจดัการภยัพิบติัในภาวะฉุกเฉิน 
3.6.4 พฒันาระบบการฟ้ืนฟูบูรณะหลงัการเกิดภยั 
3.6.5 ส่งเสริมองคค์วามรู้ดา้นการจดัการภยัพิบติั 

3.7 พฒันาระบบการบริหารจดัการและกลไกแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

3.7.1 ปรับปรุงกลไกและกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มใหมี้ประสิทธิภาพทุก
ขั้นตอน 

3.7.2 ผลกัดนัการนา้แนวทางการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์ (Strategic 
Environmental Assessment: SEA) ใหมี้ผลบงัคบัใชต้ามกฎหมายเพื่อน าไปสู่การปฏิบติั เพื่อเป็นเคร่ืองมือส าคญั
ในการตดัสินใจเชิงนโยบายของภาครัฐไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

3.7.3 สร้างจิตส านึกความตระหนกั และปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3.7.4 ทบทวนแกไ้ขกฎหมาย 
3.7.5 ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและชุมชนเพื่อสร้างพลงัร่วมในการด าเนินงานร่วมกบัภาครัฐ 

ร่วมกบัการศึกษาและก าหนดใชม้าตรการทางการคลงัท่ีเหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามหลกัการผูก่้อมลพิษ
เป็นผูจ่้าย รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งใหส้ามารถ เรียกเก็บค่าเสียหายจากผูป้ระกอบการเพื่อรับผิดชอบ
ต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในระยะยาวได ้พฒันากระบวนการยติุธรรมดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ใหค้รอบคลุมตั้งแต่การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร  การคุม้ครองสิทธิมนุษยชน การพิสูจน์ความเสียหาย รวมทั้ง
ปรับปรุงแกไ้ขกฎหมาย ระเบียบ หลกัเกณฑท่ี์เป็นอุปสรรคต่อการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งย ัง่ยนืและเป็นธรรม 

3.8 การพฒันาความร่วมมือดา้นส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศ โดยผลกัดนัการจดัท าแผนแม่บทการ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของอาเซียน แสวงหาแนวทางความร่วมมือกบัอาเซียน และ
อนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขงในประเด็นการขนส่งขา้มพรมแดน การบริหารจดัการพลงังานและทรัพยากรธรรมชาติ 
และการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัขา้มแดน สร้างความรู้ความเขา้ใจและแนวทางปฏิบติัท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบักฎหมาย 
และขอ้ตกลงระหวา่งประเทศใหก้บัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งควรมีการทบทวนกฎหมายและขอ้ตกลง
ระหวา่งประเทศดา้นการคา้และส่ิงแวดลอ้มตามความเหมาะสมและความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั 



71 

 

4. แผนงานและโครงการส าคัญ 
4.1 โครงการส่งเสริมการปลูกป่าไมเ้ศรษฐกิจมีค่าระยะยาว 
4.2 แผนงานการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์ใน 5 พื้นท่ีลุ่มน ้าน าร่อง 
4.3 แผนงานและโครงการตาม Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย และแผนแม่บท

การบริหารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559–พ.ศ. 2564 
4.4 โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 
4.5 โครงการเมืองสีเขียว (Green City) 
4.6 แผนงานดา้นการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสมของประเทศ (NAMA Roadmap) และแผนงานดา้น

การปรับตวัเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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