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1. บทนํา 
 การ เสริมสร า งขี ดความสามารถของประชาชน  ใหมี ความพรอมในการบริหารจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เปนกลไกที่สําคัญและจําเปนสําหรับการกระจายอํานาจและการเสริมสราง
ใหประชาชนมีสวนรวมในการฟนฟู ดูแล และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมีเปาหมาย 
คือ ประชาชนมีสิทธิในการใชประโยชนและอนุรักษทรัพยากรในทองถิ่นของตน และไดรับโอกาสในการมี
สวนรวมถึงระดับของการตัดสินใจอยางมีความหมายหรืออยางแทจริงเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอม 

 
 ตามคําจํากัดความของ “ การเสริมสรางขีดความสามารถ” (capacity building)9 หมายถึง ความพยายามที่
จะสงเสริมโครงสรางพื้นฐานทางดานสังคม  การศึกษา  เทคโนโลยี  กฎหมาย  และสถาบัน เพื่อเอื้ออํานวยให
ประชาชนสามารถเขาถึงกระบวนการการตัดสินใจที่มีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เห็น
ไดวาการเสริมสรางขีดความสามารถของประชาชนในประเด็นนี้  นอกเหนือจากการพัฒนาทักษะและองค
ความรูในดานตางๆ ของการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมแกบุคลากรทั้งในภาครัฐ  องคกรพัฒนาเอกชน  ผูนํา
ชุมชน  กลุมอาชีพตางๆ ฯลฯ แลว  ยังรวมถึงการทํางานรวมกันในรูปแบบของการรวมกลุมและเครือขาย
พันธมิตร  การสรางเครื่องมือหรือกลไกอื่นๆ ที่จะเสริมโครงสรางทางสังคมที่เปดใหประชาชนมีโอกาสและเขา
สูกระบวนการการมีสวนรวมถึงระดับของการรวมคิด รวมตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมไดอยางเปนที่ยอมรับ และถูกตองตามกฎหมาย รวมถึงการสรางระบบกลไกที่เอื้อใหประชาชน
ในสังคมมีการรวมตัวเปนประชาสังคมที่เขมแข็ง มีอํานาจตอรองกับภาครัฐ  พัฒนาขีดความสามารถในการคิด 
สรางสรรคริเร่ิมโครงการที่เปนประโยชนกับสวนรวม  การบริหารจัดการโดยพึ่งพาตนเองได รวมถึงขีด
ความสามารถในการระดมทุนหรือการเขาถึงแหลงทุน ฯลฯ   
 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542 ตามมาตรา 16  ในหมวด 2 ใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบลในการพัฒนาทองถ่ินที่เกี่ยวของกับการ
บริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไวหลายประการ รวมถึงขอ (16) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร
ในการพัฒนาทองถ่ิน จะเห็นวาเจตนารมณของ พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ เปน
กฎหมายที่มีการปฏิรูประบบการปกครองทองถ่ินของไทยคอนขางเปนรูปธรรม  มุงกระจายอํานาจใหทองถ่ิน
มากขึ้น อยางไรก็ตาม ในขณะที่การกระจายอํานาจสูภาครัฐระดับทองถ่ินมีความพยายามที่ชัดเจนตอเนื่อง การ
กระจายอํานาจสูภาคประชาสังคม (civil society sector) โดยเฉพาะองคกรชุมชน องคกรพัฒนาเอกชน  หรือกลุม
องคกรชุมชนทั่วไป อาจจะยังไมเห็นผลชัดเปนรูปธรรมมากนัก เนื่องจากกลไกหรือเครื่องมือของรัฐในการสราง
กระบวนการการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม ยังมีขอจํากัดในเรื่องของโครงสรางการกระจายบทบาทสูภาค

                                                           
9
  สถาบันสิ่งแวดลอมไทย และคณะ. ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม : ตัวชี้วัดการมีสวนรวมของประชาชน พ.ศ. 2548 (ประเมินผลครั้งท่ี 2).  บทที่ 4  ความ

พยายามในการเสริมสรางศักยภาพของประชาชน เพี่อการมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม. อางแลว 



ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม 
ตัวชี้วัดการมีสวนรวมของประชาชน (ประเมินผลครั้งที่ 3) 
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ประชาชนที่ยังไมเอื้อตอการมีสวนรวมไดอยางแทจริงในทุกขั้นตอน ดังจะเห็นไดจากกระบวนการประชา
พิจารณในโครงการพัฒนาตางๆ แมรัฐจะมีนโยบายใหผูรับผิดชอบโครงการตองมีกระบวนการเปดรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน แตรูปแบบที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน พบวา เปนเพียงการเปดเวทีเพื่อใหขอมูลจากเจาของ
โครงการฝายเดียวมากกวาการรับฟงความคิดเห็นจากภาคประชาสังคมดวย เชน รูปแบบกระบวนการการมีสวน
รวมในขั้นตอนของการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สวนใหญจะเปนรูปแบบของการจัด
เวที หรือนัดประชุมเพื่อใหขอมูลกับประชาชนที่มีการระบุวาเปนผูมีสวนไดเสียจากโครงการ  หรือการออก
แบบสอบถามเพื่อขอความเห็นวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวยโดยไมมีรายละเอียดเชิงลึกเพื่อสนับสนุนหรืออธิบาย
ความเห็นทั้งในฝายสนับสนุนหรือฝายที่ยังมีประเด็นสงสัย 
 

จากการประมวลความเห็นของนักวิชาการหลายทานเพื่ออธิบายความหมายของคําวา “ประชาสังคม 
(civil society)” พบวาเปนคําที่มีขอบเขตของความหมายกวางขวาง เปนแนวคิดไดทั้งเชิงสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง รวมทั้งสิ่งแวดลอม  เปนคําที่สะทอนใหเห็นความสัมพันธของภาครัฐกับประชาชน กลาวคือ เพราะ
รัฐ หรือระบบราชการมีอํานาจมากเกินไปจนเปนปญหา ดังนั้น บทบาทของประชาสังคมจึงไดรับความสําคัญ
มากขึ้นในหมูนักคิดนักพัฒนา เพื ่อทําหนาที ่เติมเต็มชองวางระหวางภาครัฐกับภาคประชาชน ดังนั้น ใน
การศึกษาในครั้งนี้ จึงสรุปคําจํากัดความของคําวา “องคกรภาคประชาสังคม (civil society organizations)  วา
หมายถึง  การรวมกลุ มของประชาชนเปนสถาบัน หรือ องคกร หรือ กลุมสังคมที่มีจิตสํานึกรวมกัน มี
วัตถุประสงคในการทํากิจกรรมเพื่อประโยชนของสังคมสวนรวม  มีการจัดการรวมกัน  และที่สําคัญคือ เปน
สถาบันหรือองคกรที่อิสระอยูนอกระบบราชการหรือรัฐ” เชน สมาคม  ชมรม  องคกรเอกชน  หรือองคกร
พัฒนาเอกชน  กลุมชุมชน  กลุมอาชีพ ฯลฯ  

 
 ในการประเมินครั้งนี้  จึงมุงประเมินระดับความพยายามของหนวยงานภาครัฐในการเสริมสรางขีด
ความสามารถดานกลไกที่จะสนับสนุนใหองคกรภาคประชาสังคม (CSOs) หลักสามองคกร ไดแก องคกร
พัฒนาเอกชนดานสิ่งแวดลอม  องคกรสื่อมวลชนดานสิ่งแวดลอม  และสถาบันการศึกษา  มีสถานภาพเปนที่
ยอมรับ  มีขีดความสามารถดานการระดมทุนหรือการสนับสนุนจากแหลงทุน  รวมถึงการเสริมสรางขีด
ความสามารถดานองคความรูส่ิงแวดลอมใหกับสาธารณชน  โดยมุงประเมินระดับความพยายามของภาครัฐที่จะ
สรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการทํางาน และเสริมสรางขีดความสามารถขององคกรเหลานี้ในเรื่องการมีสวน
รวมและสิ่งแวดลอม เพื่อใหสามารถสนับสนุนและชวยเหลือประชาชนใหเขาถึงกระบวนการมีสวนรวมใน
กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมถึงระดับขั้นของการตัดสินใจไดอยางแทจริง 
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2. สถานการณท่ัวไป 

 ปจจุบัน บทบาทขององคกรภาคประชาสังคมในดานการจัดการสิ่งแวดลอม ไดรับการยอมรบัวามี
ความสําคัญ และผลักดันใหรัฐตองดําเนินการแกไขปญหาสําคัญในหลายๆ เร่ือง เชน กรณีการพฒันาพื้นที่ลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลา  กรณกีารกอสรางโรงไฟฟาพลังถานหนิที่ จ.ราชบุรี  กรณกีารชะลอการสรางเขื่อนแกงเสือเตน 
เปนตน เห็นไดวาในชวงทีผ่านมา มีความพยายามโดยหนวยงานภาครัฐในการพฒันาขีดความสามารถและเพิ่ม
บทบาทของภาคประชาสังคมกลุมตางๆ อยางตอเนือ่งตลอดมา เพื่อการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม
อยางเหมาะสม ทั้งการออกกฎหมายเพื่อรับรองสิทธิ การพัฒนาองคความรูเพื่อการมีสวนรวมอยางสมเหตุผล  
การสรางความเขมแข็งใหกบัการรวมกลุม หรือการทํางานรวมกนัเปนเครือขายพันธมิตรเพื่อสรางอํานาจการ
ตอรองและถวงดุลยอํานาจรฐั ดังมีรายละเอียดตอไปนี ้
 
2.1  กฎหมายกลไกรับรองสิทธิของภาคประชาชน  

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 253510 เปนกฎหมายที่ระบุถึงหลักการการมี
สวนรวมของประชาชนไวอยางชัดเจนเปนครั้งแรก ในมาตรา 6 – 8 โดยรับรองสิทธิและหนาที่ของประชาชนใน
การมีสวนรวมสงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอม ไดแก สิทธิรับรูขอมูลขาวสารของทางราชการในเรื่องเกี่ยวกับการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม สิทธิไดรับคาชดใชคาเสียหายหรือคาทดแทนจากรัฐ ในกรณีที่ไดรับ
ความเสียหายจากการดําเนินงานโครงการของรัฐที่กอใหเกิดภาวะมลพิษ สิทธิรองเรียนกลาวโทษผูกระทําผิด
กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษหรือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  

 
 การรับรองสถานภาพขององคกรเอกชนที่มีกิจกรรมที่ไมมุงคากําไร และมีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการ
คุมครองสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  โดยการเปดโอกาสใหจดทะเบียนเปนองคกรเอกชนดาน
การคุมครองสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อจดทะเบียนแลวก็สามารถขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดลอมได ก็เพื่อจูงใจประชาชนใหใชเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ โดยการรวมตัวเปนหมูคณะในการ
เขามามีสวนรวมกับหนวยงานของรัฐและชุมชนของตนเอง เพื่อทํากิจกรรมดานคุมครองสิ่งแวดลอมและอนรัุกษ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางกวางขวาง โดยการใหมีสิทธิในการไดรับการสนับสนุนจากทางราชการตามขอบเขต
ของกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ก็เพื่อวัตถุประสงคใหภาคประชาสังคมดําเนินบทบาทการมี
สวนรวมในทิศทางที่สอดคลองกับแนวนโยบายของภาครัฐมากขึ้น   
 
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  บัญญัติขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองสิทธิ
ของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการ หรือขอมูลขาวสารที่ทางราชการครอบครองอยู หรือดูแล
                                                           
10 สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม. รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2548 บทที่ 10 มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม. หนา 299. 
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อยู   โดยมีหลักปฏิบัติสําคัญในการเปดเผยขาวสารขอมูลใน 2 ประการ คือ หนึ่ง การเตรียมขอมูลขาวสารตามที่
กฎหมายกําหนดชัดเจนวาตองเปดเผย มารวมไว ณ สถานที่ที่กําหนดเพื่อพรอมสําหรับประชาชนที่จะมา
ตรวจสอบหรือขอสําเนา  สอง ขอมูลที่มิไดกําหนดชัดไวในกฎหมาย แตเปนขอมูลที่ประชาชนสนใจหรือ
ตองการขอจากหนวยงานราชการ กฎหมายไดกําหนดวาหนวยราชการที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวของมีหนาที่ที่
จะตองจัดหาให โดยประชาชนที่ขอไมจําเปนตองเปนผูมีสวนไดเสียเทานั้น ถาขอแลวไมไดขอมูลหรือไมไดรับ
ความสะดวก ประชาชนก็สามารถรองไปที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการไดอีก ซ่ึงในขั้นตอนนี้ 
คณะกรรมการฯ จะตองพิจารณาดําเนินการกรณีรองเรียนของประชาชนใหเสร็จภายใน 30 วัน (มาตรา 13)11  ถา
หนวยงานราชการปฏิเสธที่จะใหขอมูล โดยอางเหตุผลที่ประชาชนไมเห็นดวย  ประชาชนก็สามารถใชสิทธิ
อุทธรณคําสั่งไมเปดเผยขอมูลหรือการปฏิเสธที่จะใหขอมูลของหนวยราชการไดอีก  โดยอุทธรณตอ 
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล ( มาตรา 18)  
 

ในทางปฏิบัติแลว การใชอํานาจตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยสวนใหญก็ยังอาศัยดุลยพินิจของ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเปดเผยหรือไมเปดเผยขอมูล  ซ่ึงเปนอุปสรรคสําคัญที่ทําใหการสงเสริมกระบวนการ
การมีสวนรวมของประชาชนตามกรอบกฎหมายฉบับนี้ไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวไดจริง  แมจะมี
ความพยายามที่จะเพิ่มความชัดเจนของการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ เชน การออกประกาศคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการหลายฉบับ เพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเพื่อชวยใหการใชดุลยพินิจของ
เจาหนาที่ใหเกิดความชัดเจนขึ้น ก็ไมสามารถพัฒนาการใชกฎหมายฉบับนี้ เพื่อจัดการใหกระบวนการเปดเผย
ขอมูลขาวสารของหนวยงานราชการ เปนที่พอใจหรือยอมรับจากภาคประชาสังคมได โดยเฉพาะในประเด็นของ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม ซึ่งไมไดกําหนดไวชัดถึงหลักเกณฑการปฏิบัติเปน
การเฉพาะเชนกัน ทําใหการเปดเผยขอมูลในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในโครงการพัฒนาที่
มักจะกอใหเกิดความขัดแยงหรือขอมูลอ่ืนๆ ก็ตาม จึงเขาขายของกลุมขอมูลประเด็นที่สอง คือตองรองขอเปน
การเฉพาะรายตามความสนใจหรืออยากรูของประชาชน  ซ่ึงเมื่อมีการรองขอก็เปนปญหาของเจาหนาที่ที่จะใช
ดุลยพินิจ เพราะการตัดสินใจเปดเผยหรือไมเปดเผยขอมูล ก็อาจจะมีผลกระทบถึงประโยชนไดเสียของผูอ่ืน 
หรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นได  ซ่ึงในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารฯ ฉบับนี้เอง  ก็ยังไมมีมาตรการคุมครอง
การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่รัฐไวชัดเจนในการใชดุลยพินิจ  หากเจาหนาที่ผูปฏิบัติมีจิตสํานึกและเห็น
ประโยชนสาธารณะเปนสําคัญ ก็อาจตัดสินใจเปดเผยขอมูล แตหากเจาหนาที่ไมมั่นใจ ก็อาจตัดสินใจไมเปดเผย
ขอมูล เพื่อผลักการตัดสินใจไปที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร หรือใหหนวยงานอื่นเปนผู
ตัดสินใจเปดเผยหรือไมเปดเผยขอมูล   

 

                                                           
11

  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 10 เปนการกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เพื่อเกิดประโยชนแกหนวยงานของรัฐและ
ประชาชน  และเปนแนวทางในการใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินโครงการของรัฐอยางกวางขวาง  โดย
กอนที่จะเริ่มดําเนินการของรัฐ หนวยงานของรัฐที่เปนผูรับผิดชอบโครงการ ตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูล
โครงการ  ใหประชาชนไดรับทราบและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โดยวิธีการสํารวจความคิดเห็น เชน 
การสัมภาษณ การแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย โทรศัพท โทรสาร หรือระบบสารสนเทศ หรือการประชุม
ปรึกษาหารือ เชน การประชาพิจารณ  การอภิปรายสาธารณะ  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  หรือวิธีอ่ืนที่ปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีกําหนด  จึงมีขอสังเกตประเด็นหนึ่ง  ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ฉบับนี้ใชบังคับกับโครงการของรัฐเทานั้น  แมสาระของกฎหมายในเชิงทฤษฎี
นั้น ไดเปดโอกาสใหกับการมีสวนรวมของประชาชน มีขั้นตอนชัดเจนเปนรูปธรรม แตในทางปฏิบัตินั้นก็
สามารถเลือกใชวิธีการหรือกระบวนการไดอิสระตามดุลยพินิจ ซ่ึงอาจทําใหเกิดการเลือกปฏิบัติไมครอบคลุม
กลุมประชาชนผูมีสวนไดเสียอยางแทจริง 
  

สําหรับโครงการของภาคเอกชนนั้น ยังตองอาศัยกฎหมายฉบับเกา คือ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม  เร่ืองกําหนดประเภทและขนาดโครงการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน  ที่
ออกโดยอํานาจแหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535  รวม  3 ฉบับ ซ่ึง
กําหนดใหโครงการพัฒนาดานตางๆ รวม 22 ประเภท ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เพื่อใหมีการวางมาตรการปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการพัฒนา  แมในชวงที่ผานมา มีความพยายาม
ที่จะปรับปรุงกฎหมายเพื่อผลักดันใหการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบมีความครอบคลุมประเด็นปญหา 
ทันสถานการณ  และมีการกําหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเพิ่ม
กลไกการตรวจสอบโดยภาคประชาสังคมที่มีขั้นตอนชัดเจน  เปดโอกาสใหประชาชนไดรับทราบขอมูล  มีเวทีที่
จะรวมแสดงความคิดเห็นไดอยางเปนทางการ  และชองทางการเสนอความเห็นตอรัฐเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
แตก็เปนเพียงความพยายามที่ตองรอการผลักดันใหมีการปรับปรุงกฎหมายอยางจริงจังตอไป 
  

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ก็เปนกฎหมายอีก
ฉบับหนึ่งที่มีสวนสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน กลาวคือ มีหลักการบริหารจัดการที่ดีไว 6 ดาน คือ 
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักสํานึกรับผิดชอบ และหลักความคุมคา 
ดวยพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  ดูเหมือนวาหนวยงานรัฐไดใหความสําคัญตอ “กระบวนการการมีสวนรวม” มาก
ขึ้น  แตยังมีประเด็นที่ตองวิเคราะหใหลึกซึ้งวา เปนการดําเนินการตามกระแสสังคม  หรือไดใหความสําคัญ
อยางจริงจัง  เพราะความเขาใจในแนวคิดของกระบวนการการมีสวนรวมยังมีหลากหลายแตกตางกัน  
โดยเฉพาะในภาคการเมือง ภาพสะทอนในสังคมชี้ใหเห็นวา ฝายการเมืองยังมีทัศนคติในเชิงลบตอบทบาทของ
องคกรภาคประชาสังคมในปจจุบัน ไมวาจะเปนกิจกรรมดานการเมือง ดานสังคมวัฒนธรรม รวมทั้งดานการ
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อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดวยแนวคิดที่แตกตางของผูบริหารระดับนโยบาย จึงมีผลผลักดัน
ใหหนวยงานภาครัฐในสังกัดตองดําเนินบทบาทในการเสริมสรางขีดความสามารถของภาคประชาสังคมให
สอดคลองกับนโยบายฝายการเมือง  อางการมีสวนรวมของประชาชนโดยการใหขาวสารขอมูลแบบสื่อสารทาง
เดียวมากกวาการทําการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อใหขอมูลและเปดรับความคิดเห็นอยางจริงใจ 
 
2.2  สิ่งแวดลอมศึกษากลไกเพื่อพัฒนาองคความรู ( พี่แมวนาจะเติมใหได ) 
 การพัฒนาองคความรูใหกับประชาชน ไดรับการยอมรับวาเปนกลไกสําคัญที่จะขับเคลื่อนแนวคิดการ
พัฒนาอยางยั่งยืน โดยเฉพาะภาครัฐไดใหความสําคัญและมีการดําเนินงานเพื่อเผยแพรองคความรูในเรื่องของ
สิ่งแวดลอมทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และเชื่อมโยงสูสังคมตามแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต
ตอเนื่องมานาน กลาวคือ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แมจะไมระบุไวชัดเจนถึงการเรียน
การสอนสิ ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียน แตไดเนนการปฏิรูปการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ให
ความสําคัญกับการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน อยางไรก็ตาม ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
แนวทางแหงพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ไดมีการกําหนดหลักการและจุดหมายของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษาในระบบโรงเรียนอยูคอนขางมาก 
รวมทั้งหลักการที่สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิตโดยถือวาผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุด  
 
2.3  การสรางกระแสสังคมโดยสื่อมวลชน  

การสรางกระแสสังคมโดยสื่อมวลชนใหประชาชนตระหนักในสิทธิและเสรีภาพที่จะมีสวนรวมในการ
จัดการสิ่งแวดลอม เปนอีกกลไกหนึ่งในสังคมที่มีอิทธิพลหรือมีอํานาจโดยไมมีกฎหมายรับรอง  การที่
ส่ือมวลชนทําหนาที่ในการเฝาระวังปญหาและสืบคนขอเท็จจริง เพื่อใหขอมูลกับสาธารณะอยางเปนกลาง เปน
กลไกที่ไดรับการยอมรับคอนขางมากในปจจุบัน  แมวาในบางครั้งดูเหมือนสื่อจะถูกลิดรอนความเปนอิสระใน
การนําเสนอขาวโดยเฉพาะขาวการเมือง หรือเชื่อมโยงกับการเมือง  แตสําหรับการนําเสนอของขาวสิ่งแวดลอม
นั้น  ส่ือมวลชนสายสิ่งแวดลอมไดรับอิสระในการนําเสนอขาวคอนขางมาก 

 
นับตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีผลบังคับ  ประเด็นเรื่องสิทธิและเสรีภาพของ

ส่ือมวลชนไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวาง  ทั้งในแงของการกําหนดใหส่ือเปนสาธารณสมบัติ  ประชาชนมี
เสรีภาพในการเขาถึงสื่อ  ตลอดจนสื่อมีเสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสารโดยปราศจากการครอบงําจากรัฐ 
แตในชวง 4 - 5 ปที่ผานมา  การนําเสนอขาวสารของสื่อมวลชนในภาพรวมของประเทศไทยไดรับความหวงใย
ในเรื่องเสรีภาพคอนขางมาก เนื่องจากมีการนําเสนอเหตุการณที่แสดงใหเห็นถึงการถูกลิดรอนเสรีภาพ และการ
เขาแทรกแซงสื่อโดยรัฐในหลายกรณี แตเมื่อพิจารณาถึงการนําเสนอขอมูลขาวสารเฉพาะในดานสิ่งแวดลอม 
พบวา ประเด็นการถูกลิดรอนเสรีภาพและการเขาแทรกแซงโดยรัฐมีไมชัดเจนนักและไมเปนปญหาที่กระทบตอ
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การนําเสนอขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอมของสื่อมวลชนโดยตรง และสื่อมวลชนมีอิสระในการนําเสนอขาว
คอนขางมาก อยางไรก็ดี พบวา การบายเบี่ยงการใหขอมูลจากภาครัฐเปนประเด็นปญหาที่พบในวงกวาง และ
สงผลกระทบตอการนําเสนอขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอมของสื่อมวลชนโดยตรง อาทิเชน การนําขอมูล
ขาวสารจากแหลงขอมูลเพียงแหลงเดียว หรือการโนมเอียงการนําเสนอขอมูลขาวสารไปยังแหลงขาวที่ยอม
เปดเผยขอมูลมากกวา เปนตน แมวาในดานกฎหมายจะมี พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เปนตัว
กําหนดใหรัฐตองมีการเปดเผยขอมูล แตในทางปฏิบัติ กฎหมายดังกลาวอาจยังไมใชแนวทางสําหรับการแกไข
ปญหากรณีการบายเบี่ยงการใหขอมูลของรัฐแกส่ือมวลชนอยางแทจริง เนื่องจากยังมีระเบียบขั้นตอน และ
กระบวนการปฏิบัติใหไดมาซึ่งขอมูลบางครั้งก็มีความลาชาเกินไปสําหรับการนําเสนอขาวสูสาธารณชน 

 
ปจจุบัน ส่ือมวลชนเองมีการรวมกลุมที่เขมแข็ง และสามารถสรางอํานาจตอรองกับภาครัฐ และภาค

การเมืองไดพอสมควร  
 

3. กลุมเปาหมายในการประเมิน 

การประเมินในครั้งนี้ มีเปาหมายเพื่อประเมินกลไกที่จะสนับสนุนกระบวนการการใหสิทธิในการมี
สวนรวมดานสิ่งแวดลอม หรือสนับสนุนใหเกิดสิ่งอํานวยความสะดวก ที่จะเสริมสรางและเปดโอกาสใหการมี
สวนรวมของภาคประชาชนมีความเขมแข็งและมีบทบาทอยางแทจริง  โดยไดเลือกกลุมเปาหมายในการ
ประเมิน ดังนี้ 
 
3.1 องคกรพัฒนาเอกชนดานสิ่งแวดลอม โดยประเมินจากแกนนําองคกรพัฒนาเอกชนดานสิ่งแวดลอม ไดแก 

มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืชแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ  มูลนิธิชุมชนอีสาน  สมัชชา
องคกรเอกชนดานการคุมครองสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และมูลนิธิปองกันควันพิษและ
พิทักษส่ิงแวดลอม  ในประเด็นการสรางกลไกที่สนับสนุนการรับรองสิทธิและบทบาทขององคกรภาค
ประชาชน เพื่อกาวไปสูการสนับสนุนจากภาครัฐในดานตางๆ ที่เปนรูปธรรม เชน แหลงทุน  เปนตน  ทั้งนี้
ตัวช้ีวัดไดมุงศึกษาประเด็นการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล  และเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
ส่ิงแวดลอมเปนหลัก 

 
3.2 องคกรสื่อมวลชนดานสิ่งแวดลอม  เลือกองคกรสื่อที่มีบทบาทเจาะจงดานสิ่งแวดลอมชัดเจน  นั่นคือ ชมรม

นักขาวสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนองคกรภาคประชาสังคมที่มีการรวมตัวข้ึนจากความพยายามที่ตองการใหมีการ
นําเสนอขาวสิ่งแวดลอมมากขึ้นในทุกสื่อและเพื่อใหเกิดความชวยเหลือซ่ึงกันและกันในเชิงวิชาการ
เนื่องจากเห็นวาขาวสิ่งแวดลอมคอนขางเปนประเด็นที่มีความซับซอน และชมรมนักขาวสิ่งแวดลอมยังเปน
องคกรที่มีการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนการจัดกิจกรรมเสวนาเชิง
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วิชาการในประเด็นสิ่งแวดลอมที่อยูในกระแสเพื่อสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองของนักขาว การพัฒนา
ขีดความสามารถในการทําขาวใหมีการนําเสนอขอมูลครอบคลุมทุกดานและมีความถูกตองทางวิชาการ 
และยังมีบทบาทสําคัญในการนําเสนอขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอมที่มีพลังในการกระตุนสาธารณชนให
รับรู รับทราบ และเขามามีสวนรวมในเรื่องของสิ่งแวดลอม การศึกษาถึงการดําเนินงานในการนําเสนอ
ขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอมของชมรมนักขาวสิ่งแวดลอมจะชวยใหเห็นถึงปญหาและอุปสรรคในการ
ส่ือสารดานนี้ได   

 
3.3 สถาบันการศึกษาของรัฐ  ใชการประเมินการจัดการเรียนการสอนเรื่องสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียนโดย

กระทรวงศึกษา และกรมสงเสริมคุณภาพสงแวดลอม  เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาระยะหนึ่ง รวมทั้งมีการประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2544 ที่เปดโอกาสใหสถานศึกษาสามารถจัดหลักสูตรสถานศึกษาของตนเองได 
นอกเหนือจากหลักสูตรที่กําหนดใหเปนหลักสูตรแกนกลางของชาติแลว ทําใหมีโอกาสสูงที่เยาวชนจะได
เรียนรูปญหาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในทองถ่ิน ซ่ึงหากครูผูสอนมีการจัดกระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพแลว จะชวยใหเยาวชนไดศึกษาและวิเคราะหความเชื่อมโยงของปญหาจริง จนสามารถ
เลือกตัดสินใจการกระทําของตนใหเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมได 

 

4. วิธีการประเมิน 

4.1 การศึกษาขอมูลจากเอกสาร ทบทวนขอมูลจากเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ ประกอบดวย กฎระเบียบขอบังคับ
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานขององคกรภาคประชาสังคม ส่ือมวลชน และการศึกษาดานสิ่งแวดลอม และ
ผลการวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
4.2 การตรวจสอบขอมูลจากเว็บไซต  ตรวจสอบขอมูล การดําเนินงาน และบทความที่เกี่ยวของกับกรณีศึกษา

จากเว็บไซตของหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงศึกษาธิการ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 
4.3 การสัมภาษณ ดําเนินการสัมภาษณแบบเจาะลึกตัวแทนกรณีศึกษาทั้ง 3 ดาน ไดแก ผูแทนจากองคกรพัฒนา

เอกชนดานสิ่งแวดลอม ผูแทนชมรมนักขาวสิ่งแวดลอม และผูแทนจากศูนยส่ิงแวดลอมศึกษา 
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5. ผลการประเมิน 

5.1 ดานกฎหมาย  
 จากการประเมิน กรอบกฎหมายการจดทะเบียนองคกรเอกชนตามตัวชี้วัดท่ี 137  เพื่อตรวจสอบเงื่อนไข
ที่เอื้อตอการทํางานขององคกรภาคประชาสังคม พบวา ไดมีการกําหนดแนวทาง ขั้นตอนการยื่นคําขอจด
ทะเบียน อัตราคาธรรมเนียม และหลักเกณฑการพิจารณาคําขอไวอยางชัดเจน เอื้อตอการรวมกลุมเปนองคกร
หรือสถาบัน แตอาจมีขอจํากัดอยูบางเกี่ยวกับจํานวนเงินทุนหรือทรัพยสินเบื้องตนที่กําหนดไววา อยางนอยตอง
มีทุน 200,000 บาท สําหรับการจดทะเบียนเปนมูลนิธิที่ไมแสวงกําไร  หากองคกรเอกชนหรือองคกรภาคประชา
สังคมใด ตองการจดทะเบียนเพื่อการรับรองอยางเปนทางการ วาเปนองคกรเอกชนดานการคุมครองสิ่งแวดลอม 
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติตามอํานาจแหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ. 2535 ก็มีขั้นตอน และเกณฑการพิจารณาไวชัดเจนเชนกัน ซ่ึงเอื้อใหเกิดการประสานความรวมมือระหวาง
องคกรเอกชน และหนวยงานของรัฐ  
 
 ในตัวชี้วัดท่ี 138  เห็นวา มีส่ิงจูงใจตามกฎหมายพอสมควรที่จะทําใหมีการบริจาคเพื่อองคการ             
สาธารณกุศลที่ไมแสวงหากําไร และองคกรภาคประชาสังคมก็มีอิสระในการหาแหลงทุนเพื่อสนับสนุน
กิจกรรม เชน การลดหยอนภาษีใหผูบริจาคใหแกมูลนิธิ สมาคม หรือองคการสาธารณกุศล  แตการพิจารณา
รายการบริจาคเพื่อการขอลดหยอนภาษีก็ยังขาดกฎเกณฑที่ชัดเจน สวนใหญเปนการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่
ในการประเมิน อีกทั้ง จํานวนเงินบริจาคที่สามารถนําไปลดหยอนภาษีไดก็นอยมาก เชน ตามประมวลรัษฎากร 
มาตรา 47 (7) (ก) (ข) กําหนดใหผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสามารถนําเงินที่บริจาคใหแกมูลนิธิ สมาคม ที่
ไดรับการประกาศใหเปนองคการสาธารณกุศล ไปหักลดหยอนไดไมเกินรอยละ 10 ของเงินไดสุทธิ สําหรับ
บริษัทหางรานหรือนิติบุคคลที่บริจาคแกองคการสาธารณกุศล  สามารถนําไปหักในการคํานวณภาษีไดไมเกิน
รอยละ 2 ของกําไรสุทธิ เปนตน 
 
 นอกจากการรับบริจาคจากผูที่มีความสนใจแลว องคกรภาคประชาสังคมยังสามารถหางบประมาณเพื่อ
นํามาใชในการดําเนินกิจกรรม เชน แหลงรายไดที่มาจากตางประเทศ แหลงรายไดจากการดําเนินธุรกิจ เชน การ
ขายของที่ระลึก เสื้อผา ส่ิงพิมพ  และแหลงรายไดจากการใหบริการแกสาธารณชน หนวยงานราชการ และ
องคกรธุรกิจ เชน บริการวิจัย และการเก็บขอมูล เปนตน 
 
 จากการประเมินตัวชี้วัดท่ี 139 และ 140  กฎหมายกําหนดใหส่ือมวลชนมีเสรีภาพคอนขางมากในการ
เขียน การพูด การแสดงความคิดเห็น ไปจนถึงการโฆษณา แตยังมีขอจํากัดในดานการเขาถึงสื่อของประชาชน
โดยเฉพาะสื่อโทรทัศนและวิทยุ ซ่ึงหากมีการเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงสื่อไดมากขึ้นก็จะเปนการสงเสริม
ใหเกิดเสรีภาพในการนําเสนอขาวสูประชาชนมากขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้น ส่ือมวลชนจะใหความสําคัญกับการนําเสนอ
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ขาวที่ตองไมขัดกับจรรยาบรรณแหงการประกอบวิชาชีพ  ในสวนของแหลงทุนของสื่อมวลชน กฎหมายเพียง
ระบุหามไมใหรัฐใหเงินอุดหนุนสื่อมวลชนของเอกชน ทําใหส่ือมวลชนมีอิสระในการจัดหาแหลงทุนและสวน
ใหญเปนรายไดจากการขายพื้นที่โฆษณาเปนหลัก  กอใหเกิดภาวการณแขงขันทางการตลาดและทําใหการเสนอ
ขาวตองตอบสนองความตองการของผูบริโภคหรือผูซ้ือเนื้อที่ของสื่อนั้นๆ  ดังนั้น พื้นที่ในการนําเสนอขาวดาน
ส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะขาวที่เปนการใหความรูแกประชาชน จึงมีคอนขางนอยเพราะถูกจัดลําดับความสําคัญไว
ระดับรอง  ทั้งนี้ ขาวสิ่งแวดลอมที่ถูกนําเสนอในสื่อสวนใหญจะเปนขาวโครงการพัฒนาในแงมุมของความ
ขัดแยงกับชุมชน หรือมีความเกี่ยวของกับประเด็นทางดานการเมือง มากกวาขาวสิ่งแวดลอมในเชิงบวกหรือ
สรางสรรค  
 
 การประเมินกรอบกฎหมาย ที่กําหนดใหระบบการศึกษาในโรงเรียนจดัการเรียนการสอนเรื่องสิทธิ
หนาที่ของพลเมือง (civic education) ตามตัวชี้วัดท่ี 141  พบวา มีขอกาํหนดทางกฎหมายอยางเพยีงพอในมาตรา 
27 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ซ่ึงกลาวถึงการจดัทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
2544 สําหรับระดับประถมศึกษา กําหนดสาระเกีย่วกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภมูิปญญาทองถ่ิน 
คุณลักษณะอนัพึงประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตามกรอบในการ
จัดการเรียนรู 5 ประการคือ 1. พลเมืองดี 2. กฎ ระเบียบ กฎหมาย 3. ประเพณวีัฒนธรรม 4. การอยูรวมกันอยางมี
สันติสุข 5. การเมืองการปกครอง ทั้งนี้ ในแตละชวงชัน้ ก็จะมกีารกําหนดสาระตามมาตรฐานการเรยีนรูที่ชัดเจน 
เชน ในชวงชัน้ประถมศึกษาปที่ 1 ถึง 3 (ป.1 - ป.3) สาระการเรียนรู ภายใตมาตรฐาน ส 2.1 กําหนดวา ใหผูเรียน
เขาใจสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หนาที่ของตนเองและผูอ่ืน รวมทั้งเขาใจในสิทธิที่พึงไดรับการคุมครอง 
ตลอดจนปฏิบัติตนไดอยางถูกตองตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือในชวงชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ถึง 6 (ป. 4 - ป.6) 
สาระการเรียนรูจะขยายไปสูระดับกลุมสังคมทองถ่ินและประเทศชาต ิ รูและเขาใจการใชอํานาจอธิปไตยในการ
ปกครองระดบัอําเภอ จังหวัด และประเทศ รวมทั้งการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองการปกครองตาม
กระบวนการประชาธิปไตยในระดับทองถ่ินและประเทศ 
 
 สําหรับตัวชี้วัดท่ี 142  เพื่อประเมินวา กฎหมายกําหนดใหระบบการศึกษาในโรงเรียนจัดการเรียนการ
สอนเรื่องสิ่งแวดลอมศึกษา มากนอยเพียงใด พบวา มีการกําหนดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ที่เอื้อ
ตอการจัดการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษาในระบบโรงเรียนอยูคอนขางมาก โรงเรียนหรือสถานศึกษา สามารถ
อางอิงมาตราตางๆ ใน พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา รวมทั้งมี
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยใชประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมในทองถ่ินของตนมาเปนสาระของการจัดการ
เรียนรู  แตยังตองการกฎหมายหรือระเบียบอื่นๆ เพิ่มเติม เชน นโยบายระดับสูง ระดับกลาง และระดับพื้นที่ 
(กระทรวงศึกษาธิการ  และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา: สพฐ.) เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาและผูสอนมีการ
นําไปปฏิบัติอยางแพรหลาย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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 การประเมิน กรอบกฎหมายที่รัฐจัดใหมีความชวยเหลือดานกฎหมายแกประชาชนโดยไมคิดคาใชจาย 
ตามตัวชี้วัดท่ี 143 พบวา มีกฎหมายหลายฉบับที่กําหนดใหมีการจัดตั้งหนวยงานหรือองคกรอิสระเพื่อใหความ
ชวยเหลือแกประชาชนทางกฎหมายไวชัดเจน กลาวคือ ในหมวด 9 ตามพระราชบัญญัติสภาทนายความ พ.ศ. 
2528 กําหนดใหมีสภาทนายความทําหนาที่สงเสริม ชวยเหลือ แนะนํา เผยแพร และใหการศึกษาแกประชาชน
ในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย ใหมีคณะกรรมการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ชวยเหลือประชาชนที่เปนผูยากไร
และไมไดรับความเปนธรรม โดยการใหคําปรึกษาหรือแนะนําเกี่ยวกับกฎหมาย การรางนิติกรรมสัญญา และการ
จัดหาทนายความวาความแกตาง กําหนดใหมีกองทุนชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ประกอบดวยเงินที่สภา
ทนายความจัดสรรใหประจําปเปนจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของเงินรายไดของสภาทนายความ เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล  ทรัพยสินที่มีผูบริจาคให  และดอกผลตางๆ จากเงินกองทุน 
 

นอกจากการบัญญัติใหมีกฎหมายและองคกรที่ทําหนาที่ชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายแลว รัฐบาลยงั
ไดจัดตั้งกองทุนยุติธรรมขึ้น ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2549 เพื่อเปนการ
สงเสริมและสนับสนุนใหการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเปนไปดวยความเสมอภาคและเปนธรรม 
ซ่ึงในปงบประมาณ 2549 รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณใหกระทรวงยุติธรรม เพื่อเปนคาใชจายในกิจการกองทุน
ยุติธรรม จํานวน 20 ลานบาท โดยมีขอบเขตในการสนับสนุนเงินของกองทุนยุติธรรม เชน สนับสนุนเงินหรือ
คาใชจายในการจางทนายความวาความในคดีอาญา คดีแพง และคดีปกครอง สนับสนุนเงินหรือคาใชจายในการ
ชําระคาธรรมเนียมขึ้นศาลในคดีแพงและคดีปกครอง เปนตน 
 
5.2  ดานความพยายาม 

 5.2.1  ขอบเขตและคุณภาพของความพยายาม 
 ความพยายามของภาครัฐตามตัวชี้วัดท่ี 144 ในการจัดฝกอบรมครูหรือจัดสรรงบประมาณใหครู สําหรับ
จัดทําหลักสูตรเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนในการเขาถึงขอมูลขาวสาร การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และการ
เขาถึงกระบวนการยุติธรรม เห็นวา หนวยงานภาครัฐมีความพยายามที่จะเผยแพรองคความรูใหประชาชนรบัรูถึง
สิทธิ และเขาใจขั้นตอนและกระบวนการเขาถึงความยุติธรรม โดยดําเนินการผานสื่อมวลชน  การจัดฝกอบรม 
เผยแพรทางเว็บไซต ซ่ึงเปนการพัฒนาขีดความสามารถของครูผานชองทางการพัฒนาอื่นๆ ที่เปดกวางอยูใน
สังคมปจจุบันดวย 
 
 เมื่อประเมินความพยายามของภาครัฐ เพื่อใหโอกาสและสิ่งจูงใจแกครูในการพัฒนาทักษะและองค
ความรูในการจัดการเรียนการสอนเรื่องสิ่งแวดลอมศึกษา ตามตัวชี้วัดท่ี 145 พบวา ยังเปนปญหาในระดับ
นโยบายที่ไมชัดเจนในเรื่องนี้ การพัฒนาครูผูสอนสิ่งแวดลอมศึกษา สวนใหญจะเกิดขึ้นภายใตโครงการ
ส่ิงแวดลอมศึกษาตางๆ ที่หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเขาไปดําเนินการอยูกับโรงเรียน เชน โครงการมหิงสา
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สายสืบ ของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการนักสืบสายน้ํา ของมูลนิธิโลกสีเขียว โครงการเหลานี้มี
วัตถุประสงคเฉพาะ และมีระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ นอกจากนั้น ยังพบวา แมกระทรวงศึกษาธิการหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆ จะมีหลักสูตรฝกอบรมเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมศึกษาในลักษณะที่เปน e-learning อยู
บาง แตก็ยังไมเปนระบบและไมแพรหลาย และไมใชหลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาครูผูสอนเรื่องการจัด
ส่ิงแวดลอมศึกษาโดยตรง เนื่องจากสิ่งแวดลอมศึกษาไมไดเปนกลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2544 มีเพียงเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่สอดแทรกเขาไปอยูในกลุมสาระการเรียนรูหลักๆ คือ 
สังคมศึกษา และวิทยาศาสตร เปนตน ครูผูสอนจากกลุมสาระตางๆ จึงจําเปนตองใชวิธีบูรณาการเนื้อหาและ
วิธีการสอนรวมกัน เพื่อจัดการเรียนรูตามหลักการสิ่งแวดลอมศึกษา โดยสวนใหญเปนการทํางานที่ตองเสียสละ
เวลา ทุมเท โดยไมมีระบบการตอบแทนหรือสรางแรงจูงใจที่ชัดเจนจากรัฐ 

 
5.2.2  ความเปนธรรมและความเทาเทียม 

 เมื่อประเมินการปฏิบัติอยางเทาเทียมของรัฐ ตามตัวชี้วัดท่ี 146 ในการจดทะเบียนและอํานวยความ
สะดวกในการดําเนินงานขององคกรภาคประชาสังคม เห็นวา ภาครัฐใหความเทาเทียมและใหความรวมมือดีใน
การจดทะเบียนตามระเบียบกฎเกณฑ แตก็ประสบอุปสรรคบางอันเนื่องมาจากทัศนคติของผูบริหารระดับสูงฝาย
การเมือง ซ่ึงมองบทบาทขององคกรภาคประชาสังคมหรือองคกรพัฒนาเอกชนในเชิงที่เปนปฏิปกษกับฝาย
การเมืองหรือภาครัฐ  ดังจะเห็นไดจากความลาชาในกระบวนการขอจดทะเบียนเปนองคกรเอกชนดานการ
คุมครอง และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชวงป พ.ศ. 2548 – 2549 เนื่องจากความไมวางใจ
ในองคกรพัฒนาเอกชนดานสิ่งแวดลอมของภาคการเมือง โดยเฉพาะผูนํารัฐบาลไดแสดงความเห็นที่ชัดเจนตอ
สาธารณชนถึงทัศนคติในเชิงลบตอบทบาทขององคกรพัฒนาเอกชน 
 
 ในดานความเปนธรรมตอส่ือ ตัวชี้วัดท่ี 147  ไดถามถึงระดับที่ส่ือไดรับการปฏิบัติจากภาครัฐโดยเทา
เทียมตามขอกําหนดและกฎระเบียบเกี่ยวกับการจดทะเบียนและการดําเนินงานอยางไร จากการสัมภาษณ
ส่ือมวลชนสวนใหญ พบวา สําหรับการเสนอขาวดานสิ่งแวดลอมในภาพรวม ส่ือมวลชนที่ใหสัมภาษณไมรูสึก
ถึงความไมเทาเทียมในการปฏิบัติของหนวยงานภาครัฐ และเห็นวาตนเองมีเสรีภาพในการนําเสนอขาวอยาง
เต็มที่ แตยังมีอุปสรรคที่พบวาเปนขอจํากัดตอการนําเสนอขาว คือ การบายเบี่ยงการใหขอมูลจากเจาหนาที่ของ
รัฐ แมวาจะมี พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กําหนดใหรัฐเปดเผยขอมูลที่ไดรับการรองขอจาก
ประชาชนก็ตาม ซ่ึงจากปญหาดังกลาวยังนําไปสูการนําเสนอขาวจากแหลงขอมูลเดียว และบางครั้งกอใหเกิด
การความโนมเอียงในการนําเสนอขาวของสื่อมวลชนได 
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6. บทสรุปและขอเสนอแนะ 

6.1  บทสรุป 
 ผลประเมินการเสริมสรางขีดความสามารถของประชาชนในการมีสวนรวมจัดการสิ่งแวดลอม มีขอคนพบ
ที่สะทอนภาพวา มีกรอบกฎหมายที่ชัดเจน มีกลไกทางสังคมที่เอื้อตอการเสริมสรางขีดความสามารถขององคกร
ภาคประชาสังคม เพื่อการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมพอสมควร  แตมีขอสังเกตวา การปฏิบัติตามขอบเขต
แหงอํานาจที่มีตามกฎหมายนั้น ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาที่รัฐคอนขางมาก หรือความพยายามที่จะจัดการองค
ความรูเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถของภาคประชาสังคมก็ยังมิไดดําเนินการอยางเต็มที่ตามกรอบอํานาจแหง
กฎหมายที่มี  ปจจัยสําคัญที่ทําใหการขับเคลื่อนไมเต็มที่ในประเด็นของการเสริมสรางขีดความสามารถของกลุม
องคกรประชาสังคม คือนโยบายรัฐฝายการเมืองที่เห็นวา องคกรภาคประชาสังคมเปนอุปสรรคของการพัฒนา เปน
ฝายตรงขามกับภาครัฐ  ดังปรากฏการแสดงความคิดเห็นหรือทัศนคติดังกลาวนี้ในที่สาธารณหรือผานสื่อมวลชน
หลายครั้ง  อีกตัวอยางที่ชัดเจน คือ ความลาชาของการใหความเห็นชอบตอการขอจดทะเบียนเปนองคกรเอกชน
ดานการคุมครอง และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แมจะผานการตรวจสอบและกลั่นกรองเสนอ
ความเห็นตามขั้นตอนของคณะอนุกรรมการความรวมมือภาคเอกชนดานสิ่งแวดลอม   ซ่ึงคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติแตงตั้งขึ้นมาทําหนาที่กล่ันกรองการจดทะเบียน  ครบถวนแลวก็ตาม 
 
 ในดานความพยายามที่จะพัฒนาขีดความสามารถของภาคประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอม โดย
วิเคราะหการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในระบบการศึกษาของประเทศ พบวา แมจะมีการบูรณาการ
สาระความรูเร่ืองสิ่งแวดลอมไวในกระบวนการการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียนมา
นาน นับตั้งแตมีการประชุมระดับประเทศเรื่องสิ่งแวดลอมศึกษาในประเทศไทยเปนครั้งแรกเมื่อราวป พ.ศ. 
2519 แตก็ไมเคยมีการกําหนดเปนวิชาหรือหลักสูตรเฉพาะวิชาที่ชัดเจน เนื่องจากผูบริหารเห็นวา สาระ
เนื้อหาวิชาส่ิงแวดลอมนั้น มีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับวิชาหลักตางๆ ดังนั้น การเรียนการสอนสิ่งแวดลอม
ศึกษาควรตองเปนการบูรณาการเขาไวในหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาตางๆ ที่เกี่ยวของ ซ่ึงจะชวยใหผูเรียน
เห็นความสัมพันธเชื่อมโยงของความหลากหลายเปน  สหสาขาวิชา  แตแนวทางนี้ก็มีจุดออน คือครูผูสอนตอง
ไดรับการเสริมขีดความสามารถการสอนใหเขาใจสาระและความเชื่อมโยง  เพื่อบูรณาการสาระวิชาในการสอน
อยางเพียงพอเชนกัน แตในทางปฏิบัติแลว ครูยังไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการสอนในเชิงบูรณาการ
คอนขางจํากัด  เทาที่เปนอยูในปจจุบัน ครูที่มีประสบการณในการสอนสาระวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา จะเกิดจาก
ความสนใจสวนตัว และเขารวมกับกิจกรรมของหนวยงานรัฐ หรือเอกชนที่มีเจตนารมณรวมกันในเรื่องของการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม หรือกระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษา 
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 ในสวนของสื่อมวลชน ปจจุบันตองยอมรับวามีบทบาทอยางสําคัญ ที่ผลักดันใหความคิดเห็นของภาค
ประชาสังคม หรือเสียงจากประชาชนสามารถสื่อสารสูสาธารณะ  และมีอิทธิพลเพียงพอที่จะทําใหฝายการเมือง 
หรือภาครัฐตองนํามาพิจารณา ทั้งยังเปนชองทางที่ภาครัฐใหความสําคัญ และใชเปนชองทางสื่อสารใหขาวสาร
ขอมูลตามที่เห็นสมควรแกสาธารณชนเชนกัน เนื่องดวยบทบาทที่มีจุดยืนของความเปนกลางที่ภาคประชาชน
ยอมรับ แตการทําหนาที่ของสื่อโดยเฉพาะสื่อเอกชน จําเปนตองมีแหลงทุนจากการซื้อขายโฆษณา ทําใหมีการ
แขงขันในเชิงการตลาด คือ ตองนําเสนอสาระสนองความตองการของตลาดคือผูบริโภค มากกวาการชี้นําสังคม
ในทิศทางที่เหมาะสม ทําใหพื้นที่ของสาระขาวมีจํากัด สงผลกระทบถึงขาวสิ่งแวดลอม ที่จะไดรับพื้นที่การ
นําเสนอขาวนอยกวาขาวอาชญากรรม ขาวเศรษฐกิจ หรือขาวบันเทิง ขาวสิ่งแวดลอมนั้นจะมีโอกาสไดขึ้นหนา
หนึ่งของหนังสือพิมพก็ตอเมื่อเปนขาวของความขัดแยง ซ่ึงสะทอนใหเห็นวา สังคมเห็นเรื่องของสิ่งแวดลอม
เปนเรื่องเชิงลบมากกวาเชิงบวก ส่ิงแวดลอมตองมองที่ปญหามากกวาการมองในเชิงสรางสรรคเพื่อคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมที่ดี 
 
 นอกจากนี้ ยังพบปญหาการบายเบี่ยงการใหขอมูลจากภาครัฐแกส่ือมวลชน โดยเฉพาะขอมูลที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานโครงการพัฒนาขนาดใหญตามนโยบายรัฐ ขอมูลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับกรณีปญหาตางๆ 
เชน ปญหาการบุกรุกที่ดิน ปญหาการบุกรุกพื้นที่ปา ปญหามลพิษ เปนตน  กอใหเกิดการนําเสนอขอมูลที่ไดจาก
แหลงขาวเพียงดานเดียว หรือบางครั้งอาจเกิดจากความสนิทสนมและความสนใจสวนบุคคลของสื่อมวลชนเอง 
กอใหเกิดการนําเสนอที่โนมเอียงไปทางใดทางหนึ่งไดเชนกัน 
 
 ปญหาเรื่องความถูกตองครบถวนในการนําเสนอขอมูลดานสิ่งแวดลอมยังเปนปญหาหนึ่งในการ
นําเสนอขาวดานสิ่งแวดลอมตอสาธารณะ  เนื่องจากประเด็นปญหาดานสิ่งแวดลอมมีความซับซอนและ
เชื่อมโยงกับประเด็นปญหาอื่นๆ เชน ปญหาสุขภาพ ปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนตน ในหลายกรณีจําเปนตอง
อาศัยขอมูลทางดานวิทยาศาสตรในการอธิบายตนเหตุและผลแหงปญหา เมื่อขอมูลมีความซับซอนยากเกินความ
เขาใจ การนําเสนอขาวดานสิ่งแวดลอมของสื่อมวลชนจึงขึ้นอยูกับพื้นความรู และการทําความเขาใจในประเด็น
นั้นของสื่อมวลชน ซ่ึงบางครั้งทําใหขอมูลที่นําเสนอบางสวนขาดความถูกตอง หรือความครบถวน    
 
6.2 ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการเสริมสรางขีดความสามารถของประชาชน เพื่อสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของ
ประชาชนอยางมีความหมายในการจัดการสิ่งแวดลอมสามารถแบงไดตามกลไกการสนับสนุนที่สําคัญใน 3 
สวน คือ องคกรภาคประชาสังคม  องคกรสื่อมวลชนดานสิ่งแวดลอม  และสถาบันการศึกษาของรัฐ  ดังนี้ 
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6.2.1  องคกรภาคประชาสงัคม 
1. การดําเนินงานเกี่ยวกับการจดทะเบียนองคกรภาคประชาสังคม อาจมีการเลือกปฏิบัติของหนวยงานรัฐ

ตามดุลยพินิจของเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ เปนปญหาของความไมเทาเทียมที่จําเปนตองแกไข โดยการ
กําหนดเกณฑการปฏิบัติตามกรอบกฎหมายที่มีอยูใหชัดเจน เชน การกําหนดขั้นตอน ระยะเวลา และ
ผูรับผิดชอบที่แนนอนในการขอจดทะเบียน ทั้งการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย ฉบับที่ไดรับการตรวจชําระใหมในป พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2486  และการจดทะเบียนเปนองคกรเอกชนดานการคุมครองส่ิงแวดลอม และอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

 
2. ควรมีการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่สรางแรงจูงใจใหประชาชนและเอกชน เขามาสนับสนุน

การดําเนินงานขององคกรภาคประชาสังคมใหมากขึ้น โดยการกําหนดอัตราและเกณฑการลดหยอน
ภาษีที่จูงใจใหประชาชนและเอกชนบริจาคเพื่อองคกรสาธารณกุศล ตามพระราชบัญญัติสรรพสามิต 
พ.ศ. 2527 ซ่ึงรับผิดชอบโดยกระทรวงการคลัง ในขณะเดียวกัน องคกรสาธารณกุศลเหลานี้ก็ควรสราง
ผลงานใหเปนที่ประจักษ และพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรใหเปนที่นาเชื่อถือตอสาธารณชนดวย 

 
3. กรอบกฎหมาย ที่เปนกติกาของการเสริมสรางขีดความสามารถการมีสวนรวมของประชาชนนั้น แมจะ

ยังมีจุดออนหรือชองวางอยูบาง แตหากมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยูแลวอยางจริงจังและเทาเทียม ก็
เชื่อวาจะเอื้อ หรืออํานวยความสะดวกใหภาคประชาสังคมมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมไดอยาง
สมบูรณมากขึ้น นอกจากนี้ การผลักดันใหมีการจัดตั้งองคการอิสระดานสิ่งแวดลอม จะเปนกลไก
สําคัญที่จะทําใหประชาชนมีสวนรวมในการปรึกษาหารือ เขาถึงขอมูล และมีสวนรวมใหความเห็นตอ
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการพัฒนาตางๆ ที่อาจกอใหเกิดผลกระทบอยาง
รุนแรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอมกอนดําเนินการ 

 
4. ควรมีการผลักดันกฎหมายวาดวยการสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อเปนกฎหมายกลาง 

หรือกรอบใหญ ในการกําหนดทิศทางการมีสวนรวมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญใหมีความชัดเจน
ในทางปฏิบัติ โดยกฎหมายจะตองระบุอยางชัดเจนใหทุกหนวยงานตองจัดสรรงบประมาณสําหรับการ
พัฒนาขีดความสามารถของเจาหนาที่ องคกรภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป เพื่อใหเขามามีสวน
รวมในการบริหารจัดการประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและอยางแทจริง รวมทั้งใหมีการระบุวา 
กฎหมายตางๆ จะตองเพิ่มขอกําหนดรับรองกระบวนการ และขั้นตอนการมีสวนรวมของประชาชนอยาง
ชัดเจน ตั้งแตการรวมรับรู รวมปรึกษาหารือ รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ และรวมติดตามตรวจสอบ 
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6.2.2  องคกรสื่อมวลชนดานสิ่งแวดลอม 
1. จัดตั้งกองทุนเพื่อส่ือสาธารณประโยชน เนื่องจากขาวที่เปนสารประโยชนแกสังคม และขาวสิ่งแวดลอม 

มักไมกอใหเกิดผลกําไรแกองคกรสื่อมากนัก จึงไดรับการพิจารณานําเสนอแกประชาชนคอนขางนอย 
ประกอบกับองคกรสื่อตางๆ มีแหลงรายไดจากการขายโฆษณา การพิจารณานําเสนอขาวบางครั้งจึงตอง
ตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค การจัดตั้งกองทุนเพื่อส่ือสาธารณประโยชน จะเปนประโยชน
ในการชวยสนับสนุนใหเกิดสื่อที่มีการนําเสนอขาวที่เปนสารประโยชนแกสังคมและขาวสิ่งแวดลอม
มากขึ้น ซ่ึงการจัดตั้งกองทุนอาจเปนไปในรูปแบบขององคกรอิสระ เพื่อความเปนอิสระและความ
คลองตัวในการสนับสนุนใหครอบคลุมทั้งทางดานสังคม และสิ่งแวดลอม 

 
2. สงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพส่ือมวลชน เพื่อลดความโนมเอียงในการนําเสนอขาว ในการนําเสนอขาว

ของส่ือมวลชนเองควรมีการสงเสริมใหเปนไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพส่ือมวลชน โดยเฉพาะการ
นําเสนอขาวที่เปนกลาง และลดความโนมเอียงในการนําเสนอ เนื่องจากการนําเสนอที่สนับสนุน
บทบาทใดบทบาทหนึ่งมากเกินไป เชน การนําเสนอขาวในเชิงของการอนุรักษ หรือการพัฒนามาก
เกินไป จะทําใหประชาชนไดรับขอมูลและเหตุผลเพียงดานเดียว การไดรับขอมูลจากแหลงใดแหลง
หนึ่งมากเกินไปอาจกอใหเกิดความขัดแยงขึ้นในสังคมได ดังนั้น บทบาทของสื่อมวลชนควรที่จะคง
ความเปนกลางทางสังคม และนําเสนอขอมูลขอเท็จจริงตางๆ ไปสูประชาชนโดยปราศจากความโนม
เอียง เพื่อใหประชาชนไดรับขอมูลที่สามารถนําไปสูการตัดสินใจไดดวยตนเอง 

 
3. การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางานของภาครัฐในการใหขอมูลกับสื่อมวลชน เพื่อลดการนําเสนอ

ขอมูลเพียงดานเดียวของสื่อมวลชน รัฐเองจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทํางานที่แสดง
ใหเห็นถึงความโปรงใสในการทํางานและสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล ไปจนถึงการลด
ความซ้ําซอนในการปฏิบัติงานของแตละหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีผูรับผิดชอบและสามารถตอบ
คําถามในประเด็นปญหาแตละกรณีไดอยางชัดเจน หรือในกรณีที่จําเปนตองมีหลายหนวยงานเขามา
เกี่ยวของในการดําเนินงาน ควรมีการแบงบทบาทหนาที่ในการดําเนินงานของแตละหนวยงานอยาง
ชัดเจน เพื่อลดปญหาการผลักภาระความรับผิดชอบไปยังหนวยงานอื่น 

 
4. การสงเสริมการใหความรูดานสิ่งแวดลอมแกส่ือมวลชน เพื่อลดปญหาการนําเสนอขาวโดยขาดความ

ถูกตองครบถวนของขอมูลดานสิ่งแวดลอมที่นําเสนอโดยสื่อมวลชน จึงตองมีการใหความรูดาน
ส่ิงแวดลอมที่จําเปนแกส่ือมวลชน โดยเฉพาะในกลุมของสื่อมวลชนที่ไมไดติดตามหรืออยูในสายของ
ส่ิงแวดลอมเปนประจํา เพื่อใหเกิดการนําเสนอขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน ถูกตอง ครบถวน
ตามหลักวิชาการ โดยส่ือมวลชนจะไดมีความเขาใจในประเด็นปญหานั้นๆ อยางแทจริง และไมเกิดการ
เลือกขอมูลในการนําเสนอ ขอเสนอแนะในสวนนี้ แมวาปจจุบันจะมีความพยายามในการใหความรูดาน
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ส่ิงแวดลอมแกส่ือมวลชนสายสิ่งแวดลอมโดยชมรมนักขาวสิ่งแวดลอมอยูแลวก็ตาม แตในการให
ขอมูลขาวสารจากหนวยงานรัฐ หรือหนวยงานอื่นๆ ดานสิ่งแวดลอม ควรมีความรับผิดชอบในสวนนี้
ดวยเชนกัน โดยเฉพาะในการใหขาวหรือขอมูลตางๆ ในแตละครั้ง หากมีการเตรียมขอมูลอ่ืนๆที่
เกี่ยวของหรือสามารถอธิบายเพิ่มเติมไดอยางถูกตอง จะเปนการชวยใหความรูแกส่ือมวลชนในการ
นําเสนอประเด็นขาวนั้นๆ ไดอยางถูกตองครบถวนมากขึ้น  

 
นอกจากนี้ ยังมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับตัวช้ีวัดดานการเสริมสรางขีดความสามารถของสื่อมวลชน 

โดยควรมีการเพิ่มตัวชี้วัดสําหรับวัดการนําเสนอขาวของสื่อมวลชนวา มีความเปนกลางในการนําเสนอขาวมาก
นอยเพียงใด เพื่อสะทอนภาพการทํางานของกลไกที่เปนสวนเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนใหชัดเจน
ยิ่งขึ้น และจะนําไปสูการพัฒนาขีดความสามารถของกลไกองคกรสื่อมวลชนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงจะ
ตอเนื่องจากที่มกีารวัดถึงความเทาเทียมในการปฏิบัติของภาครัฐตอการดําเนินงานขององคกรสื่อ ตามตัวช้ีวัดที่ 147 

 
6.2.3  สถาบันการศึกษาของรัฐ 
 จากรายงานผลการวิจัยเชิงคุณภาพที่กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม รวมกับสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 8 แหง ดําเนินการศึกษา ในป พ.ศ. 2549 รวมทั้งผลจากการประเมินการเสริมสรางขีด
ความสามารถของประชาชนเพื่อการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม พบปญหาหรือจุดออนเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียนที่คลายคลึงกัน คือหากไมมีนโยบายที่ ส่ังตรงมาจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ผูบริหารโรงเรียนสวนใหญ และครูในโรงเรียนก็มีแนวโนมในการมองสิ่งแวดลอมศึกษา
เปนงานที่มีความสําคัญอันดับทายๆ เนื่องจาก โรงเรียนและครูมีภาระงานโดยตรงในการสอนสาระวิชาหลัก 
รวมทั้งมีกิจกรรมหรือโครงการอื่นๆ ที่เปนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอยูแลว และถึงแมครูผูสอนจะเห็น
วาสิ่งแวดลอมศึกษามีความสําคัญก็ตาม แตการทุมเทใหกับการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาซึ่งตองใชความรวมมือ
จากเพื่อนครู ผูบริหาร และการสนับสนุนจากผูมีสวนเกี่ยวของในระดับตางๆ ก็ไมสามารถนําไปสงเสริมความ
เจริญกาวหนาในสายอาชีพได   
 

อยางไรก็ตาม หากตองการแกไขปญหา หรือลบจุดออนของการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา
ในโรงเรียนดวยการพัฒนาหลักสูตร โดยการเพิ่มกลุมสาระการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมขึ้นมา และมุงเนนไปที่การ
แยกสิ่งแวดลอมศึกษาออกไปเปนวิชาในกลุมสาระการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมตางหาก อาจเปนการแกไขปญหา
ที่ไมสอดคลองกับปญหาที่แทจริงเทาใดนัก  เพราะโดยขอเท็จจริงแลวสิ่งแวดลอมศึกษาเปนเรื่องของการจัด
กระบวนการเรียนรูมากกวาตัวเนื้อหาสาระวิชา  ดังนั้น หากตองการแกไขปญหาเรื่องของคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในระยะเวลาอันสั้น ส่ิงที่ตองเรงดําเนินการ คือการพัฒนาขีดความสามารถของ
โรงเรียน และครูผูสอนในการจัดการเรียนการสอน และการเสริมสรางแรงจูงใจใหกับครูในรูปแบบที่
หลากหลาย โดยไมจําเปนจะตองเปนการเขียนรายงานการประเมินผลงานเพื่อเปนหลักฐานความกาวหนาของ
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สายงานอาชีพ แตอยูในรูปแบบของการพัฒนาตนเอง (ทุนศึกษาอบรมหรือดูงาน) หรือการยกยองเชิดชูใหเปน
แบบอยางของสังคม   

 
ดังนั้น ส่ิงสําคัญที่สุดของการพัฒนาคุณภาพของการจัดกระบวนการเรียนรูและสิ่งแวดลอมศึกษา ก็คือ 

การพัฒนาโรงเรียนเปน องคกรแหงการเรียนรู ที่เนนการเรียนรูสําหรับอนาคต โดยการสงเสริมใหนักเรียนใช
การคิดแบบวิพากษ เพื่อสํารวจประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมรอบตัว และทาทายผูเรียนในการทําความเขาใจระบบ
คุณคา (value) ใหความสําคัญกับการเปดโอกาสใหผูเรียนไดทบทวนการเรียนรูของตน ผานการลงมือปฏิบัติการ
และการมีสวนรวมดวยตนเอง ซ่ึงประสิทธิผลที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กนั้นจะขึ้นอยูกับทักษะในการจัดการเรียนการ
สอนของครู  และครูตองไมหลงติดอยูกับผลลัพธจากการทํากิจกรรม  เพราะคุณคาของการเรียนการสอน
ลักษณะนี้ แมอาจจะดูผลลัพธไดจากการเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพ (บรรยากาศของโรงเรียนและความสัมพันธ
ภายในโรงเรียน) ที่เห็นไดชัดเจนทั้งในโรงเรียนและชุมชนทองถ่ินรอบๆโรงเรียน แตผลลัพธและการ
เปล่ียนแปลงของสิ่งแวดลอมนี้จะเปน “เคร่ืองมือแหงการเรียนรู” เพื่อการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาและ
วัฒนธรรมการเรียนรู ไมใชเปาหมายในตัวของมันเอง หากสามารถสรางความเขาใจตรงนี้ได การจัดการเรียน
การสอนสิ่งแวดลอมศึกษา ก็จะมีคุณคากับโรงเรียนอยางแทจริงในฐานะที่เปนกระบวนการพัฒนาเยาวชนให
เติบโตเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ และสิ่งแวดลอมศึกษาก็จะสามารถหลอมรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกับ
ภารกิจหลักของโรงเรียนไดโดยไมใชงานฝากอีกตอไป 

 
ขอเสนอแนะในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายความสําเร็จดังกลาว ภายใตเงื่อนไขปจจุบัน ที่

กฎหมาย (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542) เปดโอกาสไวใหคือ 
 

1. การพัฒนาขีดความสามารถของการจัดกระบวนการเรียนรูและสิ่งแวดลอมศึกษาของโรงเรียนดวยการ
สงเสริมใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู อยางสม่ําเสมอ และเปนระบบ เชน 
 สรางโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอนในโรงเรียน เนื่องจากมี
โรงเรียนหลายโรงเรียนภายใตโครงการสิ่งแวดลอมศึกษาที่ดําเนินการในชวงระยะเวลาที่ผานมา เชน 
โครงการรุงอรุณ โครงการสรางความเขมแข็งดานสิ่งแวดลอมศึกษาในประเทศไทย โครงการนักสืบ
สายน้ํา ฯลฯ มีประสบการณของการจัดการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายอยูแลว 
จึงควรมีการแลกเปลี่ยนและพัฒนา ไปเปนตัวอยางการดําเนินการใหกับโรงเรียนอื่นๆ ดวยโดยการ
ผสมผสานเขากับรูปแบบใหมๆ ของแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 เผยแพรตัวอยางกิจกรรมการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษาที่หลากหลายรูปแบบ ผานสื่อ และชองทางการ
ส่ือสารหลายๆ รูปแบบ ทั้งเอกสารสิ่งพิมพ ส่ือมวลชน เว็บไซต และสื่ออิเล็กทรอนิกส อยางตอเนื่อง 
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 รวมมือกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและนักวิชาการใน
ทองถ่ิน พัฒนาทีมใหคําปรึกษาเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษากับโรงเรียนใน
พื้นที่และสามารถใหบริการโรงเรียนในพื้นที่ไดอยางเปนระบบ 

 มีหลักสูตรการฝกอบรมครูประจําการดานสิ่งแวดลอมศึกษา และมีระบบการฝกอบรมที่ชัดเจนและ
ตอเนื่อง โดยอาจพัฒนาใหเปนตัวช้ีวัดหนึ่งของเกณฑการประเมินคุณภาพโรงเรียน และมีการ
จัดสรรทุนสนับสนุนครูในการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ 

 
2. การจัดองคกรภายในโรงเรียนและการพัฒนานโยบายสิ่งแวดลอมศึกษาของโรงเรียนเพราะจะเปนระบบ

สนับสนุนครูผูสอนที่สําคัญมาก  เนื่องพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มีการเปดโอกาสให
โรงเรียนอยูแลว การนําแนวทาง “การจัดการโรงเรียนทั้งระบบเพื่อส่ิงแวดลอมศึกษา (whole school 
approach for EE)” มาใชก็เปนวิธีการที่ชัดเจน 

 
3. ใหความสําคัญกับการสรางความรวมมือทางวิชาการระหวาง มหาวิทยาลัยทองถ่ิน เพื่อพัฒนางานวิจัย

ดานสิ่งแวดลอมศึกษา ที่เอื้อประโยชนตอการพัฒนาการเรียนรูที่เนนประเด็นของทองถ่ิน และการ
เชื่อมโยงการเรียนรูระหวางโรงเรียนและชุมชน 

 
4. ผลักดันใหการพัฒนางานสิ่งแวดลอมศึกษา เปนเปาหมายทางยุทธศาสตรของแผนสิ่งแวดลอมจังหวัด 

เพื่อใหมีการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวของทองถ่ินในเรื่องการพัฒนาการเรียนรูส่ิงแวดลอมของ
เยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณของทองถ่ินดวย 

 
 




