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การจัดการสิ่งแวดล้อมในอนาคต
ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว*
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
พ.ศ.2535 ได้ให้ค�ำนิยามสิ่งแวดล้อมว่าหมายถึง "สิ่งต่างๆ
ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์
ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ท�ำขึ้น" เป็นค�ำที่
มีความลุ่มลึกทั้งแนวนอนและแนวตั้ง กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า
สิ่งแวดล้อมเป็นทั้งสิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต สิ่งเป็นพิษ สิ่งไม่
เป็นพิษ สิ่งที่เห็นได้ สิ่งที่เห็นไม่ได้ สิ่งที่กินได้ สิ่งที่กินไม่ได้
สิ่งที่เป็นรูปธรรม สิ่งที่เป็นนามธรรม สิ่งที่อยู่โดดเดี่ยว สิ่งที่
อยู่เป็นกลุ่มเหล่านี้ล้วนมีสมบัติเฉพาะตัวที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว (uniqueness) ไม่อยู่โดดเดี่ยว อยู่เป็นระบบ
ต้ อ งการสิ่ ง อื่ น เสมอและเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลาด้ ว ย
กระบวนการวิทยาศาสตร์ ด้วยสมบัติดังกล่าวจึงท�ำให้
สิ่งแวดล้อมมีความเปราะบางและแข็งแร็งที่ต่างกันไปตาม
ปัจจัยเวลา ฤดูกาล สถานที่และและปัจจัยจ�ำกัดแต่ละชนิด
ของสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมบางชนิดจะแข็งแกร่งในเวลา
กลางวันแต่อ่อนแอในเวลากลางคืน อย่างไรก็ดี ไม่ว่าสิ่งแวดล้อมจะมีสถานภาพอย่างไร ก็ไม่สามารถต้านทานความ
ต้องการของมนุษย์ได้ จึงพบว่า สิ่งแวดล้อมได้ถูกท�ำลาย
โดยมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อสนองตอบความ
ต้องการปัจจัยอาหาร ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม
ยารักษาโรค พลังงาน ความปลอดภัย และสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกสบาย เหล่านี้ล้วนได้จากสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น ยิ่งนับวัน
จะมีประชากรเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณด้วยแล้ว ยิ่งมีการท�ำลาย

สิ่งแวดล้อมมากขึ้น อีกทั้งมีปรากฏการณ์โลกร้อนที่รุนแรง
ขึ้นเรื่อยๆ ด้วยแล้ว ท�ำให้พื้นที่ที่ถูกท�ำลายยากที่จะฟื้นคืน
สภาพได้
สิ่งแวดล้อมแต่ละชนิดทั้งเป็นสิ่งแวดล้อมเชิงเดี่ยว
(individual environment) และสิ่งแวดล้อมเชิงระบบ
(systems environment) มีหน้าที่หรือบทบาทหน้าที่
(function) เฉพาะของตนเอง แต่ความสมบูรณ์ของบทบาท
หน้าที่ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของโครงสร้าง (structure)
เนือ่ งจากสิง่ แวดล้อมทุกชนิดสามารถวัดขนาด (quantifying)
หรือมีขนาดในตัวเองได้ (self-quantification) จึงสามารถ
ให้ประโยชน์ในการสร้างรูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
นั้นๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งลักษณะขนาดของบทบาท
หน้าที่ของสิ่งแวดล้อม สามารถวัดได้เป็นการเคลื่อนที่
(movement) ผลิตผล (productivity) การเพิม่ -ลดจ�ำนวน
(reproduction) และการสืบพันธ์ุ (regeneration) ทั้งสี่
การวัดขนาดของบทบาทหน้าที่จะแตกต่างกันไปตามชนิด
และตัวดัชนีสิ่งแวดล้อมนั้นๆ ในท�ำนองเดียวกัน โครงสร้าง
สิ่งแวดล้อมสามารถให้ขนาดเป็นชนิด (species diversity)
ปริมาณ (quantity) สัดส่วน (proportion) ระหว่างชนิด
และ/หรือภายในชนิดและการกระจาย (distribution) ของ
แต่ละชนิดเหล่านี้ใ้ช้วัดขนาดของทั้งหน้าที่และโครงสร้างที่
ต่างก็มีค่าธรรมชาติที่ชี้ชัดด้วยตัวดัชนีสิ่งแวดล้อม (environmental indicator) ของตัวเองเสมอ จากหลักการ

*กรรมการมูลนิธอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผอ.โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ดังกล่าวนักสิ่งแวดล้อมจึงได้แบ่งสิ่งแวดล้อมตามบทบาท
หน้าที่ออกเป็นสี่มิติ/สี่กลุ่มหน้าที่ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากร (resources) เทคโนโลยี (technology) ของเสีย
มลพิษ (waste-pollutant) และทรัพยากรสังคม (social
resources) ทั้งรูปธรรมและนามธรรม ทั้งสี่มิติสิ่งแวดล้อม
ต่างมีคุณและโทษต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเสมอ
ซึ่งต่างก็มีบทบาทหน้าที่ต่อวิถีชีวิตมนุษย์ตามสถานภาพ
(existing) ของโครงสร้างของตัวมันเองกล่าวคือถ้าสิง่ แวดล้อม
ใดมีโครงสร้างสมบูรณ์เท่าไรก็จะท�ำหน้าที่ที่สมบูรณ์เท่านั้น

อย่างพอเพียง จึงเป็นหน้าที่ของมนุษย์เช่นกันที่ต้องจัดการ
ให้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อบริการให้มนุษย์
แบบยั่งยืนเช่นกัน
สิ่งแวดล้อมมิติที่สองคือ เทคโนโลยี ซึ่งหมายถึงการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์ ค วามรู ้ ที่ ค ้ น คว้ า วิ จั ย ได้ ม าท� ำ การสร้ า ง
อุปกรณ์/เครื่องที่สามารถสร้างงานโดยมีพลังงานสนับสนุน
ในทางปฏิบตั แิ ล้ว เทคโนโลยีคอื องค์ประกอบของฮาร์ดแวร์
(อุปกรณ์/เครื่องมือ) รวมกับซอฟท์แวร์ (หลักการ/ผลงาน
วิจัย) อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีได้แบ่งออกเป็นสามกลุ่มๆ

โดยทฤษฎีแล้ว ทรัพยากรได้แบ่งออกเป็นสองกลุม่ ๆ
แรกคือทรัพยากรกายภาพ ได้แก่ รังสีความร้อน อากาศ
หิน-แร่ ดิน น�ำ้ กลุ่มที่สองคือทรัพยากรชีวภาพ ได้แก่ พืช
สัตว์ เมือ่ พิจารณาการให้ประโยชน์ตอ่ มนุษย์ทงั้ ทางตรงและ
ทางอ้อมแล้ว ทรัพยากรได้น�ำมาแบ่งออกเป็นสามประเภท
โดยประเภทแรกคือทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้น ได้แก่
รังสีความร้อน อากาศ น�้ำ  ประเภทที่สองคือทรัพยากรที่ใช้
แล้วทดแทนได้ ได้แก่ พืช สัตว์ ส่วนประเภทที่สาม
คือทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป ได้แก่ แร่ น�ำมันปิโตรเลียม
ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ทรัพยากรทั้งสามประเภทนี้
ให้ประโยชน์ต่อการด�ำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งทางตรงทาง
อ้อมด้วยปริมาณ คุณภาพ และช่วงเวลาตามที่ต้องการ

แรกคือเทคโนโลยีธรรมชาติ (natural technology) ได้แก่
พืช สัตว์ ลม แสงอาทิตย์ ความร้อน-เย็น น�้ำ  ความกดดัน
แรงดึงดูดของโลก ฯลฯ กลุ่มที่สองคือเทคโนโลยีที่มนุษย์
สร้างขึ้น ได้แก่ เครื่องยนต์ (machinery) อีเล็คโทรนิคส์
(electronics) เบ้าหล่อ (mold) แม่พิมพ์ (form) แบบพิมพ์
(mould) และกลุ่มที่สามคือเทคโนโลยีเลียนแบบธรรมชาติ
(imitated natural technology) ได้แก่ บึงประดิษฐ์
(constructed wetland) อุทยานในเมือง (city park)
oxidation pond technology, Phytoremediation,
economic crop growing, livestock, aquaculture,
green roof house, man-made reservoir, ฯลฯ
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สิ่งแวดล้อมมิติที่สามคือของเสียและ/หรือมลพิษ
(wastes/pollutants) มีทั้งหมดสี่กลุ่มๆ แรกคือของเสีย/
มลพิษที่เป็นของแข็ง (solid wastes/pollutants) ได้แก่
ขยะชุมชน ขยะติดเชื้อ ขยะอุตสาหกรรม กากสารพิษ
อันตราย กลุ่มที่สองได้แก่ ของเสีย/มลพิษที่เป็นของเหลว
ได้แก่ น�้ำเสียขุมชน น�้ำเสียอุตสาหกรรม น�้ำเสียเกษตรกรรม
น�ำ้ เสียคมนาคม น�ำ้ เสียห้องปฎิบตั กิ าร น�ำ้ เสียรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ กลุ่มที่สามคือมลพิษทางอากาศ ได้แก่
ก๊าซพิษ (CO, CO2, NOx, SO2, O3, VOCs, CFCs, SF6
ฯลฯ) หมอก (mist) ควัน (smoke) เขม่าควัน (soot)
ฝุ่นละออง (dust) ละอองของเหลว (aerosol) จลินทรีย์
(microorganisms) กลุ่มที่สี่คือพิษจากคลื่น (wave toxicants) ได้แก่ เสียง (noise) แสง (light) ความร้อน (heat)
ความสั่นสะเทือน (vibration) แรงดูดกระแสไฟฟ้า (electricity) ฯลฯ และกลุ่มสุดท้ายคือ มลพิษทางสังคม (social
pollutants) ได้แก่ ความขัดแย้งทางสังคม อาชญากรรม
สงคราม โรคจิต/โรคประสาท คอรัปชั่น โรคระบาด ฯลฯ
สิ่งแวดล้อมมิติที่สี่คือทรัพยากรสังคมทั้งนามธรรม
และรูปธรรม ซึ่งนามธรรม ได้แก่ ศิลปะ วัฒนธรรม
(ความเชื่อ ศาสนา และประเพณี) วิถีชีวิต (อาชีพ ความ
ปลอดภัย วัฒนธรรม) วิถีชีวิตประจ�ำวัน (everyday lifestyle) วัฒนธรรมชุมชน (community culture) ส�ำหรับ
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ทรัพยากรสังคมรูปธรรม ได้แก่ สิ่งที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับ
ประชากร (ปริมาณการเกิด ตาย และย้ายถิ่น) หน่วยบริการ
สาธารณสุข สถานที่ให้การศึกษา วัตถุ/สิ่งก่อสร้างทาง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจของแหล่งผลิตและ
จ�ำหน่าย สิ่งสร้างความปลอดภัย สิ่งเอื้อต่อการพักผ่อน
และระบบการท่องเที่ยว
ทั้งสี่มิติที่กล่าวมานั้น มีความส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อ
การด�ำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตั้งแต่เกิด
จนถึงตาย ซึ่งมีขั้นตอนการด�ำรงชีวิตแต่ละช่วงที่แตกต่าง
กันจากช่วงหนึ่งไปสู่ช่วงหนึ่ง ในการใช้สิ่งแวดล้อมทั้งสี่มิติ
อย่างผสมผสานและเหมาะสม ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์
ที่รวมกันอยู่ในชุมชน มีสัดส่วนของอายุสม�่ำเสมอตั้งแต่
อายุนอ้ ยไปสูอ่ ายุมากอย่างลดลัน่ กัน เช่นเดียวกับสิง่ แวดล้อม
ที่มีชีวิตก็มีความลดหลั่นของอายุเช่นเดียวกัน ท�ำให้การใช้
สิ่งแวดล้อมเพื่อการด�ำรงชีวิตอย่างยั่งยืน ภาวะขาดแคลน
จะเกิ ด ขึ้ น ได้ จ ากภาวะมี ผู ้ ใ ช้ ม ากเกิ น ก� ำ ลั ง ผลิ ต ของ
สิ่งแวดล้อม การเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ และอาจเกิดจาก
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ผิดพลาดหรือไม่มีประสิทธิภาพ
ดีพอ อนึ่งการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่
จะน�ำไปสู่การท�ำให้สิ่งแวดล้อมยั่งยืนสามารถเอื้อประโยชน์
ต่อมนุษย์ที่ส�ำคัญที่สุด แม้ว่าสิ่งแวดล้อมจะอยู่ในสภาวะ
เครียด (environmental stress) ก็ตาม
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ในทางปฏิบัติแล้วการจัดการเป็นการกระท�ำใน 3
ลักษณะ คือ การใช้แบบยั่งยืน (sustainable utilization)
การขจัดของเสีย/มลสาร (waste-pollutant elimination:
disposal, treatment, control, and rehabilitation)
ทั้ง 3 ลักษณะการจัดการนี้ มักด�ำเนินการควบคู่กันเสมอ
ขาดสิ่ ง หนึ่ ง สิ่ ง ใดแล้ ว ย่ อ มก่ อ ให้ เ กิ ด ความไม่ ยั่ ง ยื น ของ
สิ่งแวดล้อมซึ่งหมายถึงการน�ำเทคโนโลยีมาใช้สิ่งแวดล้อม
แล้ว ได้ปริมาณผลผลิตน�ำออก (output products)
ไม่สม�่ำเสมอและไม่ต่อเนื่อง แต่ด้วยเหตุที่สิ่งแวดล้อม
อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เป็นระบบนิเวศ จึงท�ำให้การ
จัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน (integrated environmental management) โดยใช้กระบวนการ (ขั้นตอน)
ของการสร้ า งสิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น ตั ว ก� ำ กั บ การผสมผสาน
ให้เกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ของทุกๆ ขั้นตอนอันเป็นผลผลิตของ
กระบวนการวิทยาศาสตร์ของแต่ละสิ่งแวดล้อมและ/หรือ
กระบวนการนิเวศวิทยา จะเห็นได้ว่าการจัดการสิ่งแวดล้อม
มี ค วามละเอี ย ดอ่ อ นต้ อ งใช้ ค วามรู ้ ห ลากหลายศาสตร์
และต้องมีประสบการณ์ที่มากพอ
มิ ฉ ะนั้ น แล้ ว ความผิ ด พลาดจากการจั ด การ
สิ่ ง แวดล้ อ มไม่ ว ่ า จะเป็ น เชิ ง เดี่ ย วหรื อ เชิ ง ระบบ/พื้ น ที่
ย่อมหลีกเลี่ยงความผิดพลาดไม่ได้อย่างแน่นอน
เป็ น ที่ แ น่ ชั ด แล้ ว ว่ า การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มของ
ประเทศไทยและอีกหลายสิบประเทศในโลกนี้เกิดความ
ผิ ด พลาดมาตลอดเวลามากกว่ า ร้ อ ยปี ที่ ผ ่ า นมาท� ำ ให้
โครงสร้างของสิ่งแวดล้อมมีการสูญพันธุ์ของหลากหลาย
ชนิด แต่ละชนิดที่มีอยู่ยังมีปริมาณน้อยลงต�่ำกว่าเกณฑ์
ธรรมชาติที่เคยมี รวมถึงท�ำให้สัดส่วนระหว่างชนิดและ
ภายในชนิดเปลี่ยนแปลง และการกระจายของแต่ละ
สิ่งแวดล้อมไม่สม�่ำเสมอ หนาแน่นมากบางแห่ง และหนา
แน่นน้อยมากบางแห่ง ด้วยหลักการดังกล่าวท�ำให้สงิ่ แวดล้อม
ของประเทศไทยและอี ก หลายสิ บ ประเทศไม่ ส มบู ร ณ์
เหมือนที่เคยเป็นมาในอดีต ประเด็นส�ำคัญยิ่งของการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและอีก
หลายประเทศ สร้างความวิกฤตทางสิง่ แวดล้อมทีห่ ลากหลาย
เช่น การเปลี่ยนแปลงอากาศ โลกร้อน อุณหภูมิสูงขึ้น
การขึ้นของระดับน�้ำทะเล วาตภัย น�้ำท่วม ความแห้งแล้ง
ไฟป่า ไฟบ้าน แผ่นดินไหว ซึนามิ ความขัดแย้งทางการ
เมืองทั้งในและระหว่างประเทศ ฯลฯ เป็นต้น เหตุผลส�ำคัญ
คือ เป็นการจัดการสิง่ แวดล้อมทีห่ วังผลทางเศรษฐกิจมากกว่า

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ดังปรากฎความร่อยหรอ
และการแพร่กระจายมลพิษสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ เช่น
ป่าไม้ทเี่ คยมีปกคลุมประเทศมากกว่า 53 % ในปี พ.ศ. 2504
ปัจจุบันเหลือต�่ำกว่า 30 % การทับถมของดินตะกอนใน
แหล่งน�ำ้ และพืน้ ทีร่ าบเพิม่ มากขึน้ ทุกปี ท�ำให้เกิดการสูญเสีย
ผิวหน้าดินแต่ละปีเกือบ 1 เซนติเมตรโดยเฉลี่ย พื้นที่นิคม
อุ ต สาหกรรมท� ำ ให้ สู ญ เสี ย ที่ ดิ น ทางการเกษตรทั้ ง ที่ ตั้ ง
รวมทั้ ง บริ เ วณกั น ชนและการคมนาคมเป็ น จ�ำ นวนมาก
เกิดภาวะน�้ำเน่าเสียทุกแหล่งน�้ำ  โดยเฉพาะบริเวณที่มี
ประชากรหนาแน่นกลางและปลายน�้ำจนท�ำให้มีข้อจ�ำกัด
ในการใช้ประโยชน์ มลพิษทางอากาศเพิ่มความรุนแรงขึ้น
เรื่อยๆ จนก่อให้เกิดโรคแแปลกๆ อย่างรวดเร็ว ฯลฯ กล่าว
ได้ว่า สภาวะแวดล้อมของประเทศไทยอยู่ในสภาวะใกล้
วิกฤตเข้าไปทุกที จนมีผลท�ำให้การจัดการมีความยุ่งยากขึ้น
เรื่อยๆ เชื่อว่าจะส่งผลต่อฐานะทางเศรษฐกิจของชาติอย่าง
แน่นอน รวมไปถึงการเสื่อมโทรมทางสังคมก็คงไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้เช่นกัน เหตุผลที่ส�ำคัญอย่างยิ่งคือเป็นการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศแบบแยกส่วน ต่างหน่วย
งานต่างจัดการสิ่งแวดล้อมของตนเอง แทบไม่มีหรือไม่มี
แผนการจัดการแบบผสมผสานระดับชาติที่เด่นชัดเลย อาจ
มี บ ้ า งส� ำ หรั บ โครงการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มเชิ ง เดี่ ย วหรื อ
สิ่งแวดล้อมเชิงระบบ/พื้นที่ขนาดเล็ก ที่น่าเป็นห่วงก็คือ
ทรัพยากรส�ำหรับบริการต่อมนุษย์ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ น�้ำ 
ป่าไม้-สัตว์ป่า ดิน อากาศ เหล่านี้เป็นต้น
การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสานที่ถูกหลัก
วิชาการ ต้องมุ่งเน้นที่การจัดการสิ่งแวดล้อมหลักและ
กระบวนการวิทยาศาสตร์ของสิ่งแวดล้อมดังกล่าวก่อนอื่น
ใดทัง้ สิน้ ก่อนทีจ่ ะไปด�ำเนินการใด ๆ ลงไปกับสิง่ แวดล้อมอืน่
หรือสิ่งล้อมรอบอื่นๆ ที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่กล่าวไว้
แล้วนี้ อนึง่ เป็นทีท่ ราบกันทัว่ ไปตามทฤษฎีแล้วว่า สิง่ แวดล้อม
มีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลาในลักษณหยุดนิง่ หรือเคลือ่ นที่
ท�ำให้การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีโครงสร้างสมบูรณ์และ
ท�ำหน้าทีป่ กติแล้ว ยังต้องควบคุมให้กระบวนการวิทยาศาสตร์
ปกติเช่นกัน รวมการผสมผสานระหว่างการจัดการสิง่ แวดล้อม
อื่ น ควบคู ่ กั น ไปให้ เ ป็ น กระบวนการหลั ก หนึ่ ง เดี ย วด้ ว ย
ยกตัวอย่างเช่น การจัดการน�้ำซึ่งต้องให้ปริมาณเพียงพอ
ไม่มากไปหรือน้อยไปจากทีต่ อ้ งการ คุณภาพต้องอยูใ่ นระดับ
ที่ต้องการ มีการไหลอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง ในขณะ
เดียวกัน ต้องจัดการทรัพยากรป่าไม้นอกจากมีขนาดพื้นที่
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ใหญ่พอกับการเก็บกักน�้ำฝน (ประเทศไทยต้องการมีพื้นที่
ต�่ำสุด 40% ของพื้นที่ประเทศ) แล้ว ยังต้องจัดการให้ดิน
ป่าไม้อยู่กับที่และสามารถเก็บกักน�้ำฝนที่ตกบนพื้นที่ป่าไม้
ให้นานที่สุด ก่อนจะปลดปล่อยลงสู่ล�ำห้วย/แม่น�้ำ นอกจาก
นี้ต้องจัดการดินเพื่อการปลูกพืชให้อยู่กับที่เช่นกัน เพื่อมิให้
สูญเสียดินและธาตุอาหารพืชในดิน ในท�ำนองเดียวกันการ
คมนาคม การตั้งถิ่นฐาน วัฒนธรรม การศึกษา การค้าขาย
ฯลฯ ต้องมีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สร้างปัญหา
ต่อปริมาณ คุณภาพ และระบบการไหลของน�้ำในล�ำห้วย/
แม่น�้ำเกินขีดมาตรฐาน อย่างไรก็ดี การผสมผสานที่มี
ประสิทธิภาพได้ ต้องค�ำนึงถึงกรอบเวลาหรือช่วงเวลาทีค่ วร
ท� ำ อะไรก่ อ นหลั ง ด้ ว ยวิ ธี ด� ำ เนิ ก ารตามกรอบเวลาเป็ น
ส�ำคัญที่สุด

ประเด็นที่หนึ่ง: พืชสีเขียวปกคลุมโลก
โดยธรรมชาติแล้ว ผิวโลกประกอบด้วยแผ่นดิน
หนึ่งในสี่ของพื้นผิวโลก ควบคุมสภาวะอากาศของโลก อีก
สามในสี่ส่วนเป็นพื้นผิวทะเลและมหาสมุทร ซึ่งทั้งสองส่วน
นั้นต่างมีบทบาทที่ส�ำคัญต่อมนุษยชาติมาก กล่าวคือ
ผื น แผ่ น ดิ น นั้ น มี ป ่ า ปกคลุ ม ทั่ ว โลกมี ม ากกว่ า 4,000
ล้านเฮกแตร์ หรือประมาณ 31% ที่องค์การอาหารและ
เกษตรของสหประชาชาติได้ส�ำรวจไว้เมื่อปี พ.ศ. 2553
เฉพาะในช่วงปี 2533-2553 ป่าไม้ของโลกลดลงถึง 135
ล้านเฮกแตร์ ปัจจุบันป่าไม้ของโลกน่าจะมีน้อยกว่า 31%
เพราะมีการท�ำลายป่าเกือบทุกประเทศในโลกใบนี้ ส�ำหรับ
ประเทศไทยเคยมีป่าปกคลุมก่อนปี พ.ศ. 2480 มากกว่า
70% ของพื้นที่ประเทศ จากรายงานของกรมป่าไม้ปี

ในอนาคตอันใกล้และไกล ยากที่โลกมนุษย์จะ
หนีพ้นจากภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงของโลก ระดับ
น�ำ้ ทะเลขึน้ การเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ พายุรนุ แรง น�ำ้ ท่วม
แห้งแล้ง ฯลฯ แต่สภาวะดังกล่าวเหล่านั้นอาจลดลงได้บ้าง
หรือคลายปมความเครียดลงได้แทบอยู่ในสภาวะปกติได้
ไม่ ม ากก็ น ้ อ ยถ้ า การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มในปั จ จุ บั น และ
อนาคตตามแนวคิดดังนี้

พ.ศ.2557 มีเหลือเพียง 31.57% เหตุผลส�ำคัญก็คือ พืชป่า
ไม้นอกจากจะช่วยให้ดินร่วนซุยและลึก มีสมรรถนะสูง
ในการเก็บกักน�ำ้ฝนได้มากแล้วค่อยปลดปล่อยหล่อเลี้ยง
ล�ำธารได้ตลอดปีแล้ว ป่าไม้ยังควบคุมก๊าซคาร์บอนไดอ๊อก
ไซด์ด้วยกระบวนการสังเคราะห์แสงและดูดซับก๊าซอินทรีย์
บางตัว อีกทัง้ เป็นการลดความร้อนของผิวโลกด้วยกระบวนการ
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ดูดซับความร้อนเพื่อการคายระเหยน�้ำ  (evapotranspiration process) และยังอีกหลายหน้าที่ของป่าไม้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งให้ไม้ ของป่า ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ป้องกันลมพายุ
ให้ภาพทีม่ ชี วี ติ ต่อมนุษย์ ฯลฯ เนือ่ งจากป่าไม้ไม่อยูโ่ ดดเดีย่ ว
อยูเ่ ป็นระบบ จึงต้องจัดการแบบผสมผสานให้เกิดประสิทธิภาพ
ให้ป่าสามารถอยู่ด้วยตัวเองได้และเป็นที่พึงของมนุษย์ทุกๆ
ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งลดก๊าซเรือนกระจก ให้น�ำ้เพื่อชีวิต
ให้ไม้และของป่า ฯลฯ อย่างไรก็ดี การจัดการป่าไม้ในอนาคต
จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่มิใช่จัดการเพียงหน่วยใดหน่วยหนึ่ง แต่
มันต้องเป็นการจัดการแบบผสมผสานทุกหน่วยงาน รวม
ถึ ง เป็ น การจั ด การที่ ต ้ อ งผสมผสานร่ ว มกั บ ทุ ก ประเทศ
ในกลุ่มประเทศอาเซียน และภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก มิฉะนั้น
จะเกิดผลสัมฤทธิ์น้อยมาก
ประเด็นที่สอง: การควบคุมบรรยากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของประเทศไทย
เหตุผลส�ำคัญเพราะมีภาวะการเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
โลกคือมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน
กระจายไปทัว่ โลก เหล่านีไ้ ด้สร้างการเปลีย่ นแปลงบรรยากาศ
ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ท�ำให้เกิดสภาวะมลพิษทางอากาศ
ที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากในอดีตโลกขาดความร่วมมือ
อย่างจริงจัง ท�ำให้การควบคุมบรรยากาศแทบจะไร้ผล
ดังปรากฏความล้มเหลวของอนุสัญญาเกียวโตว่าด้วยการ
ควบคุมก๊าซเรือนกระจกคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ มีเทน ไนตรัซอ๊อกไซด์ และก๊าซทางอุตสาหกรรมอีกสามตัวคือ HCFC,
PCFC และ SF6 ก๊าซทั้งหกตัวนี้ มีบทบาทส�ำคัญในการ
ท�ำให้โลกร้อนขึ้น ท�ำให้น�้ำแข็งขั้วโลกละลาย ท�ำให้น�้ำทะเล
สูงขึ้น และมีส่วนอย่างมากต่อการสร้างความรุนแรงของลม
พายุ ฝนตกหนัก ความแห้งแล้ง ฯลฯ ในอนาคตคงต้องหัน
กลับมาทบทวนการจัดการสิง่ เหล่านีก้ นั อีก เพือ่ ให้การควบคุม
บรรยากาศทั้งแนวนอนและแนวตั้งมีประสิทธิภาพต่อไป
ประเด็นที่สาม: การจัดการระบบทรัพยากรน�้ำ
น�้ำจืดในโลกนี้มีประมาณ 2.7% ที่เหลือเป็นน�้ำเค็ม
แม้ว่าปริมาณไม่มากแต่เอื้อให้มนุษย์ใช้สอยอย่างเพียงพอ
เพือ่ สนองความต้องการในอดีต ส่วนปัจจุบนั นัน้ การขาดแคลน
น�้ ำ ได้ ก ระจายตั ว ทั่ ว ประเทศไทยเนื่ อ งจากเหตุ ข องการ
เกิดน�้ำเสียเกือบทุกแม่น�้ำจนไม่สามารถน�ำมาใช้ได้ทุกกรณี
แล้ว ยังมีปัญหาการเกิดฝนไม่กระจายตามเวลาและสถานที่
อีกทัง้ มีแนวโน้มจะตกน้อยลงในบางพืน้ ที่ ลักษณฝนดังกล่าว
นักวิทยาศาสตร์ทางอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์ไว้ว่าจะมี

ความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถ้าการป้องกันโลกร้อนไร้ผล
ด้วยเหตุดงั กล่าว จ�ำเป็นต้องจัดการน�ำ้ ในอนาคตต้องวางแผน
การจัดการแบบผสมผสานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
ต้องจัดการระบบเครือข่ายทัง้ ภายในลุม่ น�ำ้ นัน้ ๆ และระหว่าง
ลุ่มน�้ำหรือระดับภาค เพื่อให้มีน�้ำอย่างทั่วถึงเช่นเดียวกับ
การจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า นอกจากนี้การน�ำน�้ำเสียชุมชน
มาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรควรต้องวางแผนการจัดการ
ในอนาคตก็อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเมื่อคราที่ขาดแคลน
น�้ำในฤดูแล้งเกิดขึ้น เพราะผลจากการวิจัยหลายชิ้นพบว่า
น�ำ้ เสียชุมชนสามารถน�ำใช้ประโยชน์ปลูกพืชและเลีย้ งสัตว์ได้
ไม่มีสารพิษปนเปื้อน
ประเด็นที่สี่: การพัฒนาพลังงานและการใช้พลังงาน
วัสดุพลังงานหมายถึงน�ำ้ มันปิโรตเลียม ก๊าซธรรมชาติ
ถ่านหิน เป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป ส่วนวัสดุพลังงาน
ที่ทดแทนได้ ได้แก่ ไบโอก๊าซ แสงอาทิตย์ ฟืน ลม และ
ความร้อนใต้พิภพ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่รัฐบาลให้ความสนใจ
เป็นอันดับแรกที่ต้องจัดการอย่างก้าวหน้าและผสมผสาน
เช่นกัน การทีจ่ ะท�ำได้อย่างมีประสิทธิภาพได้นนั้ ต้องวางแผน
การจัดการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบปี มิฉะนั้นแล้วความ
ขาดแคลนวัสดุเชื้อเพลิงจะเกิดขึ้น อนึ่ง ทรัพยากรพลังงาน
เป็นทรัพยากรที่มีการแย่งชิงระหว่างประเทศจึงต้องเข้ม
งวดในการจัดการอย่างมากต้องมีสต๊อคคลังน�้ำมันเก็บในที่
ทีไ่ ม่เปิดเผย ฝึกประชาชนให้มคี วามตระหนักในการประหยัด
วัสดุพลังงานอย่างทั่วถึง อนึ่งพลังงานทดแทนหรือพลังงาน
ทางเลือก รัฐบาลต้องให้ความสนใจมากกว่าในอดีตทีผ่ า่ นมา
ประเด็นที่ห้า: การจัดการระบบอุตสาหกรรม
ระบบอุตสาหกรรมมีบทบาทและส�ำคัญต่อเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศไทย แต่อตุ สาหกรรมได้สร้างสภาวะมลพิษ
ทุกแห่งทีม่ กี ารก่อสร้าง ไม่วา่ จะเป็นโรงงานเดีย่ ว โรงงานกลุม่
หรือนิคมอุตสาหกรรม เหล่านี้ล้วนสร้างมลพิษสิ่งแวดล้อม
ทั้งสิ้น เหตุผลส�ำคัญนอกจากมาตรการดีแต่การบังคับ
กฎหมายอ่อนแล้ว สถานที่ก่อตั้งมักหละหลวม มักก่อสร้าง
ใกล้บริเวณชุมชน หรือไม่เหลือพื้นที่แดนกันชนรอบโรงงาน
เพียงพอทีจ่ ะช่วยบรรเทาความรุนแรงในการแพร่กระจายได้
โดยปลูกต้นไม้ล้อมรอบหรือขุดสระน�้ำล้อมรอบเพื่อป้องกัน
มลพิษถึงชุมชนโดยตรงได้ อย่างไรก็ดี ในอนาคตต่อไปนี้
การส่งออกสินค้าทุกประเภทต้องได้รบั ความพอใจการควบคุม
มลพิษสิ่งแวดล้อมจากการผลิตด้วย ด้วยเหตุดังกล่าว การ
จัดการสิง่ แวดล้อมในอนาคต ต้องเน้นการขจัดปัญหามลพิษ
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สิ่งแวดล้อมจากการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเสมอ
และขาดมิได้เลย
ประเด็นที่หก: การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์ในอดีตและปัจจุบันสามารถคาดคะเน
ได้วา่ อนามัยสิง่ แวดล้อมจะมีความส�ำคัญมากกว่าในปัจจุบนั
เพราะนอกจากจะมีประชากรเพิม่ ขึน้ มากแล้ว ยังมีการย้าย
ถิ่นทั้งภายในและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ
อาเซียน ซึง่ หลีกเลีย่ งไม่ได้ทจี่ ะมีการน�ำพาโรคระบาดมาด้วย
ยิ่งประเทศไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยแล้ว การแพร่
กระจายของเชื้อโรคก็มากขึ้นเท่านั้น การจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะโรคสิ่งแวดล้อม ต้องมีความเข้มข้น
ขึ้นเรื่อยๆ
ประเด็นที่เจ็ด: การจัดการสิ่งแวดล้อมเกษตร
ประเทศไทยเป็ น ประเทศที่ มี ป ั จ จั ย ที่ เ หมาะสม
ต่อการเกษตรทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ในอดีตในช่วงแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนที่ 4-7 มีการเพิ่ม
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ผลผลิตโดยการขยายพื้นที่ด้วยการท�ำลายป่ารวมทั้งมีการ
ใช้ยาปราบศัตรูพืชเกินความจ�ำเป็น ก่อให้เกิดสารตกค้าง
ในพืชผักผลไม้และนื้อสัตว์ ท�ำให้เกิดพิษภัยต่อคนไทยและ
ชาวต่างชาติ และท�ำให้การส่งออกถูกปฎิเสธมาตลอด ต่อมา
ได้มีการรณรงค์เกษตรอินทรีย์จนได้ผล แต่มีข้อจ�ำกัดในการ
ใช้กบั พืขบางชนิด ไม่สามารถใช้ในวงกว้างได้ ด้วยเหตุดงั กล่าว
การจัดการสิ่งแวดล้อมในอนาคตต้องพิจารณาอยู่อันดับ
แรกๆ เพราะนอกจากจะท�ำให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรงแล้ว
ยังไม่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกอีกด้วย
โดยสรุปแล้ว การจัดการสิ่งแวดล้อมในอนาคต
ทุกชนิดทุกประเภท ล้วนต้องการการจัดการทีเ่ กิดประสิทธิผล
อั น จะน� ำ ไปสู ่ ก ารด� ำ รงชี วิ ต ของคนไทยและทุ ก คนที่ อ ยู ่
ในประเทศไทย และเชื่อว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่
ชื่นชอบของผู้มาพบเห็นไม่มากก็น้อย อีกทั้งสามารถน�ำ
สินค้าส่งออกได้อย่างยั่งยืนและมีนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ
สร้างเศรษฐกิจไทยก้าวหน้าตามไปด้วยเช่นกัน

