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การประเมินสมรรถนะสภาพแวดล้อมกับวางแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
Environmental Performance Assessment & Sustainable Development Planning 

               ดร.ภัสราพร  พลับเจริญสุข 
                    ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตราย 

   ศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม 
ในปัจจุบันน้ีทุกประเทศทั่วโลกต่างก็เผชิญกับ

สภาพภูมิอากาศที่ปรวนแปรไปจากเดิมเป็นอันมาก 
อันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมที่
มนุษย์เราได้เป็นผู้กระท า ประเทศไทยเราได้ปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกเป็นจ านวน 351 ล้านตันต่อปี 
นับเป็นประเทศอันดับท่ี 24 ของโลก หรือ 0.93% ของ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นทั้งหมด  

องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(United Nations Framework Convention on 
Climate Change) ขึ้นมาเพื่อใหป้ระเทศต่างๆช่วยกัน
รักษาสภาพแวดล้อม และหาทางลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ปลดปล่อยจากประเทศของ
ตน  

ประเทศไทยมีแผนการพัฒนา 10 ปี ที่จะลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกลงมา 15% หรือ 52 ล้านตัน 
ภายในปี คศ. 2020 โดยจะน าเอาพลังงานทดแทนมา
ใช้เพื่อให้ลดลงได ้42 ล้านตัน และจะใช้เครื่องดักและ
เก็บคาร์บอนไดอ๊อกไซด์อีก 10 ล้านตัน 

ประเทศไทยจัดว่าเป็นประเทศที่ก าลังพัฒนา มีอัตราการขยายผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) สูงอย่างต่อเนื่องทุกป ี
(ประมาณ ร้อยละ 4-6) การขยายก าลังการผลิตและการใช้พลังงานท่ีมากขึ้นมีความสัมพันธ์กับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที ่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

สูงขึ้นด้วย  

ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ได้ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมประเด็นปัญหาที่ส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก ประเด็นท้าทายและโอกาส 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของประเทศสมาชิก GMS (the Greater Mekong Sub region)  ได้แก่   พม่า  กัมพูชา  ลาว  
เวียดนาม  ไทย  จีน (มณฑลยูนาน และกวางสีฉวน)  โดยจัดฝึกอบรมหลักสูตร  Integrated Sustainable Development 
Planning and Strategies for the GMS Learning Program   จากการอบรมมีสาระที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

รูปที่ 1 แสดงประเทศสมาชิก GMS (the Greater Mekong Sub region) 
ที่มา: The GMS Core Environment  Program, Asian Development Bank (2007) 
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เครื่องมอืส าหรับการวางแผนพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 เมื่อไรก็ตามทีเ่ราต้องการจะควบคุมระบบใดๆ เราจะต้องมี
การก าหนดตัวชี้วัด (Indicator) ที่จะบ่งบอกถึงสภาพ หรือ  
สถานะของระบบนั้นให้ได้เสียก่อน  ตัวชี้วัดของระบบน้ีจะช่วยให้
เราวางแผน ควบคุม และประเมินผลแผนกา รพัฒนาต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ กรอบแนวคิดในการพัฒนาดัชนีและตัวชี้วัด
ด้านส่ิงแวดล้อมสามารถช่วยในการจัดโครงสร้างของกลุ่มตัวชี้วัด
เพื่อให้มีความสะดวกต่อการแปลความหมาย และเพื่อให้ผู้ใช้
เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นหรือปัญหาตา่งๆ อย่างเป็น
ระบบ ทั้งนี้กรอบแนวคิดที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่  

(1) กรอบแนวคิด PSR (Pressure-State-Response 
Framework)  

(2) กรอบแนวคิดที่อิงโครงการ (Project-based 
Framework) และ  

(3) กรอบแนวคิดที่อิงประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม 
 (Environmental Theme Framework) 

กรอบแนวคิด PSR มีพื้นฐานมาจากแนวคิดเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน  ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดย 
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)   กรอบแนวคิด PSR  มีวัตถุประสงคเ์พื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ภาพรวมในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  มีความเหมาะสมในการติดตามประเมินผลในระดับประเทศ ภูมิภาค
และระหว่างประเทศ    

สาระส าคัญของกรอบแนวคิด PSR มีดังนี ้ กิจกรรมของมนุษย์สร้างภาวะกดดันให้กับส่ิงแวดล้อม มีผลให้คุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมเปลี่ยนแปลง และจ านวนทรัพยากรธรรมชาติลดลง ข้อมูลหรือสารสนเทศทีเ่กี่ยวกับการเปล่ียนแปลงคุณภาพ 

 
 
 
 

                                                     รูปที่ 3 ตัวอย่างของ P-S-R Relationships 
ที่มา:  ENVIRONMENTAL PERFORMANCE ASSESSMENT INDICATOR FRAMEWORKS Presentation by Iain Watson (2009) 

รูปที่ 2 Pressure-State-Response (PSR) Framework 
ที่มา: OECD (1998); Pinter, Zahedi and Cressman (2000: 6) 
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ส่ิงแวดล้อมจะถูกน ามาประกอบการตัดสินใจในการก าหนดมาตรการหรือนโยบายต่าง  ๆเพื่อต้องการลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาต ิมาตรการหรือนโยบายต่างๆ เหล่านี้ เป็นการตอบสนองของสังคม ซึ่งจะมีผลท าให้
พฤติกรรมของมนุษย์เปล่ียนแปลงไป และในท้ายที่สุดจะท าให้สถานะของสิ่งแวดล้อมดีขึ้น    การประเมินสมรรถนะ
สภาพแวดล้อม หรือ EPA ซึ่งย่อมาจากค าว่า Environmental Performance Assessment เป็นเครื่องมือที่ท าให้รัฐบาลสามารถ
ก าหนดนโยบายและจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของประเทศ ได้    EPA จะท าให้เราสามารถประเมินผลได้ว่าประเทศของเรา
ได้มีการจัดการทางด้านส่ิงแวดล้อมได้ดีเพียงใด 

การประเมินสมรรถนะสภาพแวดล้อมจะใช้ Pressure-State-Response (PSR) เป็นกรอบการท างานหรือแนวทางที่ใช้
ในการวางแผนพัฒนาสภาพแวดล้อม โดยจะมีการก าหนดตัวชี้วัดขึ้นมา 3 ประเภท คือ 

                                    รูปที่ 4  แสดงกรอบ DPSIR framework for State of Environment Reporting 

    ที่มา:  Global International Waters Assessment (GIWA), 2001; European Environment     Agency (EEA); Copenhagen. 
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แรงกดดัน (Pressure) 

ใช้อธิบายกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ที่จะมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ที่เป็นสาเหตุท าให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมมีสภาพเปล่ียนแปลงไป ตัวอย่างเช่น การคมนาคมขนส่ง การอุตสาหกรรม/เกษตรกรรม แบบแผนของการใช้พลังงาน 
อัตราการขยายตัวของรายได ้ความหนาแน่นของประชากร ตัวแปรต่างๆ เหล่านี้จะเป็นภาวะกดดันที่ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติ
ต้องร่อยหรอ และส่ิงแวดล้อมต้องเส่ือมโทรมลง ตัวอย่างเช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมนุษย์ซึ่งมีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม 

สถานะภาพ (State)  

ใช้อธิบายสภาพหรือสถานะของสภาพแวดล้อมที่ต้องการการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น  หรือ ลักษณะทางกายภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไปอันเนื่องมาจากปัจจัยต่าง  ๆ ทั้งจากภาวะกดดัน และการตอบสนอง เช่น 
คุณภาพน้ า/อากาศ พื้นที่ป่า การพังทลายของหน้าดิน ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ความเข้มข้นของกา๊ซเรือนกระจกในชั้น
บรรยากาศของโลกซึ่งบ่งบอกถึงสภาพแวดล้อม เป็นต้น  

การตอบสนอง (Response)  

ใช้วัดระดับการตอบสนองของสังคมที่มีต่อสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นการตอบสนองจาก
ภาครัฐ เอกชน/องค์กร และประชาชน ตัวอย่างเช่น การออกนโยบายหรือมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ เพื่อลดปัญหาทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไม่ทางตรงก็ทางอ้อม   ส่ิงที่มนุษย์จะต้องกระท าเพื่อแก้ไขหรือปรับปรุงกิจกรรมเก่าๆให้ดีขึ้น ตัวอย่าง  
เช่น   การเก็บภาษีก๊าซเรือนกระจกเพื่อบังคับใหทุ้กคนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ต่อมาได้มีการพัฒนาปรับปรุงกรอบการท างานของ EPA จาก PSR เดิม โดยเพิ่มตัวชี้วัดตัวที่ส่ีขึ้นมา คือ ผลกระทบ 
(Impact indicators) เรียกว่า กรอบแนวคิด Pressure-State-Impact-Response Framework (PSIR) และได้เพิม่ตัวชี้วัดตัวที่ห้า 
คือ ตัวขับเคล่ือน   (Driver) จากนั้นกน็ าเอาตัวชี้วัดทั้งห้าประเภทมารวมเข้าไว้ด้วยกัน เรียกว่า กรอบแนวคิด Driver-Pressure-
State-Impact-Response Framework (DPSIR) ซึ่งกค็ือการแบ่งตัวชี้วัด แรงกดดัน (Pressure) เดิมออกเป็น ตัวขับเคล่ือน 
(Driver) และ แรงกดดัน (Pressure) และ แบ่งตัวชี้วัดสถานะภาพ  (State) เดิมออกเป็น สถานะภาพ (State) และ ผลกระทบ 
(Impact) ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นขั้นตอนการท างานท่ีชัดเจนขึ้นนั่นเอง 

ตัวขับเคลื่อน (Driver)  

คือ การเปล่ียนแปลงทางสังคมที่จะมีผลกระทบกับ แรงกดดัน (Pressure) ตัวขับเคล่ือน เป็นส่ิงที่สามารถวัดเป็น
ปริมาณหรือตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจได้ ตัวอย่างเช่น การเติบโตของประชากร, การเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี เป็นต้น 

ผลกระทบ (Impact)  

คือ ผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม ตัวอย่างเช่น การเสื่อมของดินจะท าใหผ้ลผลิตทางการ
เกษตรลดต่ าลง เป็นต้น 
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การประเมินสมรรถนะสภาพแวดล้อม (EPA) จะท าให้เราสามารถพิจารณาถึงความพยายามต่างๆในอดีตที่ช่วยให้
สภาพแวดล้อมของประเทศดีขึ้น ท าให้เราทราบถึงสภาวะสภาพแวดล้อมในปัจจุบันของประเทศ และสามารถวางแผนพัฒนา
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมแบบยั่งยืนซึ่งจะสอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

การวางแผนพัฒนาสภาพแวดล้อม    

เริ่มต้นจาการก าหนดเป้าหมายของนโยบายให้ชัดเจน ซึ่งเป้าหมายนี้จะต้องใช้หลักการของ SMART  คือ ชัดเจน 
(Specific), สามารถวัดค่าได ้(Measurable), สามรถท าได ้(Achievable), เป็นจริง (Realistic) และ มกีารก าหนดช่วงเวลา 
(Time bound)   เมื่อก าหนดเป้าหมายของนโยบายไว้ชัดเจนแล้ว  เราก็จะต้องก าหนดตัวชี้วัดต่างๆ ของ DPSIR  คือ ตัว
ขับเคล่ือน (Driver), แรงกดดัน (Pressure), สถานะภาพ (State), ผลกระทบ (Impact), และ การตอบสนอง (Response) 
จากนั้นก็ก าหนดระดับความส าคัญของแต่ละตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเป้าหมายของนโยบาย  เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการ
วางแผนพัฒนาสภาพแวดล้อม จะขอยกตัวอย่างง่ายๆ เป็นกรณีศึกษาทีเ่กี่ยวกับการวางแผนพัฒนาส่ิงแวดล้อม ดังต่อไปนี ้

กรณีศึกษา: การก าหนดพื้นที่ป่าสงวนในจังหวัดแห่งหนึ่ง 

สถานะสภาพแวดล้อม: 
จากรายงานสภาวะสภาพแวดล้อมในปี พ.ศ. 2550 มีข้อมูลดังต่อไปนี ้

  จังหวัดนี้มีพื้นท่ีป่าสงวนจ านวน 120,000 ไร ่

  แผนกป่าสงวนและสัตว์ป่ามีเจ้าหน้าที่รวม 600 คน 

  มีงบประมาณด าเนินงานปีละ 3,000,000 ล้านบาท 

ผลการประเมินสมรรถนะสภาพแวดล้อม (EPA): 

จากการส ารวจพื้นที่ป่าสงวนของจังหวัด พบว่าพื้นที่ป่าสงวนได้
ลดลงตามล าดับ จาก 180,000 ไร ่ ในปีพ.ศ. 2535 จนเหลือ 120,000 ไร ่ 
ในปี พ.ศ. 2550 ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในตารางด้านข้าง 

                                       รูปที่ 5 แสดง Evolution of EPA Analytical Framework 
ที่มา: Environmental Performance Assessment Indicator Framework Presentation by Iain Watson (2009) 

ป ีพศ. พื้นท่ีปา่สงวน (ไร่)

2535 180,000

2540 170,000

2545 150,000

2550 120,000

ตารางที่ 1 การลดลงของพื้นที่ป่าสงวน  
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เป้าหมายของการพัฒนาแบบย่ังยืน: 

เป้าหมายของจังหวัด คือการขยายพื้นท่ีป่าสงวนให้เพิ่มขึ้นเป็น 200,000 ไร่ ภายในปี พศ. 2560 

นโยบายที่ก าหนด: 

 ได้มีการพิจารณานโยบายต่างๆ จ านวน 6 นโยบาย ที่สามารถน ามาใช้ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้างต้นได้ 
นโยบายต่างๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

นโยบายที ่1 (ท าได้ 3 ครั้ง)  
แปรรูปสัมปทานเดิมเป็นจ านวน 1/3 ของที่มีอยู ่จะต้องใช้เงิน 200,000 บาท  และจะได้พื้นท่ีป่าสงวนคืนมา 

10,000 ไร่ 

นโยบายที ่2  
ให้เงินชดเชยกับเจ้าของที่ดินเพื่อแลกกับท่ีดินนั้น จะต้องใช้เงิน 2,000,000 บาท   และจะได้พื้นท่ีป่าสงวนคืน

มา 10,000 ไร่ 

นโยบายที ่3 (ท าได้ครั้งเดียว) 
น าพื้นที่ว่างเปล่ามาใช้งาน จะต้องใช้เงิน 500,000 บาท และจะได้พื้นท่ีป่าสงวนคืนมา 10,000 ไร่ 

นโยบายที ่4 
ตั้งกองทุนเพื่อเชิญชวนให้เอกชนน าที่ดินของตนเข้าร่วมเป็นพื้นที่ป่าสงวน จะต้องใช้เงิน 1,000,000 บาท และ

จะได้พื้นท่ีป่าสงวนคืนมา 10,000 ไร่ 

นโยบายที ่5 (ท าได้ครั้งเดียว) 
ยกเลิกสัมปทานหน่ึงผืน จะต้องใช้เงิน 2,000,000 บาท และจะได้พื้นท่ีป่าสงวนคืนมา 10,000 ไร่ 

นโยบายที ่6 (ท าได้ครั้งเดียว) 
ยุบรวมหน่วยงานท่ีท างานคล้ายกันเข้าด้วยกัน จะต้องใช้เงิน 1,000,000 บาท และจะได้พื้นท่ีป่าสงวนคืนมา 

10,000 ไร่ 
 

แผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดีทีสุด 

 ในการวางแผนพัฒนา เราจะต้องเลือกน าเอานโยบายทั้งหกมาใช้ในแต่ละปี โดยไม่ให้เสียค่าใช้จ่ายเกินเงินงบประมาณ 
ปีละ 3,000,000 ล้านบาท และไม่ขัดแย้งกับข้อจ ากัดต่างๆ ท่ีมีอยู่ และเพื่อให้ได้แผนพัฒนาที่ดีที่สุด เราจะต้องเลือกใชน้โยบาย 
ต่างๆที่จะสามารถคืนพ้ืนท่ีป่าสงวนให้เราภายในเวลาที่ส้ันที่สุด จากกรณีศึกษานี ้จะเห็นได้ว่าเป็นตัวอย่างง่ายๆ ที่เราสามารถจะ
ใช้วิจารณญานของเรา ในการเลือกนโยบายต่างๆแบบลองผิดลองถูก เพื่อหาค าตอบที่ดีที่สุดออกมาได้ (ส าหรับกรณีท่ีเป็นปัญหา
จริงที่มีขนาดปัญหาใหญ่ และมีความซับซ้อนมากกว่านี้ เราจะ น าเอาตัวปัญหามาสร้างเป็นแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ โดย
น าเอานโยบายต่างๆที่เป็นตัวเลือกได้ มาก าหนดให้เป็นตัวแปรตัดสินใจ   จากนั้นก็สร้างข้อจ ากัดต่างๆ ของปัญหาขึ้นมา และ
ก าหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน   เราสามารถหาค าตอบที่ดีที่สุดจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์นี้ไดง้่ายๆ    
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โดยใช้โปรแกรม Solver   ที่มีอยู่ในโปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel ซึ่งสามารถค านวณหาค าตอบหรือการเลือกใช้นโยบาย
ต่างๆ ท่ีดีที่สุดให้เราได)้ จากกรณีศึกษาเราจะได้แผนพัฒนาที่ดีที่สุด ดังแสดงไว้ในตารางด้านล่าง   

แผนพัฒนาที่ดีที่สุดที่สามารถด าเนินการได้ คือ  

ในปี พศ. 2551 จะใช้นโยบายที่ 1, 3, 4 และ 6 ซึ่งจะใช้เงินงบประมาณ เพยีง 2,700,000 บาท และจะได้พื้นท่ีป่าสงวน
คืนมา 40,000 ไร่ ท าให้มีพื้นท่ีป่าสงวนเพิ่มขึ้นเป็น 160,000 ไร่  

ในปี พศ. 2552 จะใช้นโยบายที่ 1 และ 4 ซึ่งจะใช้เงินงบประมาณ เพียง 1,200,000 บาท และจะได้พื้นท่ีป่าสงวนคืนมา 
20,000 ไร่ ท าให้มีพื้นท่ีป่าสงวนเพิ่มขึ้นเปน็ 180,000 ไร่ 

ในปี พศ. 2553 จะใช้นโยบายที่ 1 และ 4 ซึ่งจะใช้เงินงบประมาณ เพียง 1,200,000 บาท และจะได้พื้นท่ีป่าสงวนคืนมา 
20,000 ไร่ ท าให้มีพื้นท่ีป่าสงวนเพิ่มขึ้นเป็น 200,000 ไร่ 

 จะเห็นได้ว่า เราสามารถใช้เงินงบประมาณที่ได้รับมาปีละ 3,000,000 ล้านบาทมาด าเนนิการเป็นระยะเวลานานเพียง 
3  ปี   ก็จะได้พื้นที่ป่าสงวนเพิ่มขึ้นเป็น 200,000 ไร่ ในปี พศ. 2553 ตามเป้าหมายของการพัฒนาแบบยั่งยืน 
 
 

 
เอกสารอ้างอิง 

1) DPSIR framework for State of Environment Reporting, UNEP 
2) Environmental Performance Assessment Indicators Framework, Iain Watsan, EPA Task Leader, EOC, 

December 17, 2009,  
3) Environmental Performance Assessment & Sustainable Development Planning, Chonchinee 

Amawatana, EPA Coordinator, EOC, December 17, 2009,  
4) “โครงการจัดท าดัชนีและฐานข้อมูลส่ิงแวดล้อมเพื่อการติดตามประเมินผลการแปลงนโยบาย แผน 

และมาตรการไปสู่การปฏิบัต”ิ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2547 

ป ีพศ. นโยบายท่ีเลือกใช้ จ านวนงบประมาณท่ีใช้ ปา่สงวนท่ีเพิม่ (ไร่) พืน้ท่ีปา่สงวน (ไร่)

2551 1, 3, 4, 6 2,700,000 40,000 160,000

2552 1, 4 1,200,000 20,000 180,000

2553 1, 4 1,200,000 20,000 200,000

2554 2, 4 3,000,000 20,000 220,000

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ในการเลือกใช้นโยบาย เพื่อให้ได้พื้นที่ป่าสงวนเพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย 


