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บทสังเคราะห์บทความวิจัย 

เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี แนวทางส าหรับประเทศไทย:  

ศึกษากรณีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และชุมชน 

โดย ก าพล รุจิวิชชญ์ สมชาย ชคตระการ สุวรรณา โควะวินทวีวัฒน์ ธนณัฏฐ์ รูปสม                                       
สุทิน สายสงวน อ าพา แก้วก ากง 

(งานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2553) 

 
 งานวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษานโยบายและมาตรการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของภาครัฐและเอกชน 
และผลสัมฤทธิ์ของนโยบายและมาตรการดังกล่าว เพื่อประเมินจุดอ่อนและจุดแข็งด้านการจัดการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี และจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
น าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยมีขอบเขตการวิจัยที่คณะผู้วิจัยเน้นที่การจัดการ
มลภาวะด้านน้ า มลภาวะทางอากาศ และปัญหาขยะมูลฝอย ทั้งที่ได้ด าเนินการแล้วในอดีต และการ
ด าเนินการในปัจจุบัน เป็นส าคัญ การเปรียบเทียบข้อมูลและผลที่เกิดจากการบริหารจัดการของทั้งสองประเทศ
ถูกน ามาใช้เพื่อพิจารณาหามาตรการที่เหมาะสม และมีทางเป็นไปได้ส าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศ
ไทย นอกจากน้ียังศึกษาข้อมูลปัญหาและอุปสรรคที่ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลีประสบ และแนวทาง
แก้ไขที่ทั้งสองประเทศใช้ ทั้งนี้ทั้งสองประเทศนับว่าเป็นต้นแบบที่ดีในการน ามาศึกษาเนื่องจากมีจุดเริ่มต้นใน
การพัฒนาประเทศที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือต่างมุ่งเน้นในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นส าคัญ จนใน
ปัจจุบันกล่าวได้ว่าทั้งสองประเทศอยู่ในกลุ่มประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจที่ความเจริญทางอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดความเจริญกับประเทศ แต่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มาจากการ
ขยายตัวทางอุตสาหกรรมเหล่านี้ก็เป็นต้นเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่ทั้งสองประเทศต้องใช้ทั้ง
เวลาและงบประมาณจ านวนมหาศาลในการแก้ไข ถึงกระนั้นปัญหาเหล่านี้ก็ยังไม่หมดสิ้น ปัญหาใหม่ๆ ที่
เกีย่วเนือ่งกันอุบัติขึ้นเพื่อรอการแก้ไขตลอดเวลา 

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในประเทศญี่ปุ่น 

 ประเทศญี่ปุ่นมีนโยบายการพัฒนาประเทศที่ต้องการเปลี่ยนจากประเทศเกษตรกรรมมาสู่ความเป็น
ประเทศอุตสาหกรรมยุคใหม่ ในยุคเมจิ โดยยึดแนวพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ การศึกษา ระบบเศรษฐกิจ ระบบการ
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จ้างงาน และระบบปกครองและกฎหมาย ซึ่งประเทศญี่ปุ่นสามารถเพิ่มอัตราความเจริญของผลผลิตชาติได้เกิน
กว่าร้อยละ 10 ทุกปี ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้น ามาซึ่งปัญหาทางด้านสิ่ งแวดล้อม จนกระทั่งต้องมีการ
ประกาศใช้นโยบายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมภายหลังที่ เกิดปัญหามลพิษจากโลหะหนัก จากขยะ
อุตสาหกรรม ได้แก่ แคดเมียมในช่วงปี ค.ศ. 1950 ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอิไต อิไต ซึ่งต่อมาภายหลังรัฐบาล
สามารถควบคุมการปนเปื้อนของแคดมียมได้ การระบาดของโรคอิไต อิไต ก็สิ้นสุดลงในราวปี ค.ศ. 1946 ส่วน
ในช่วงปี ค.ศ. 1960 ชาวเมืองมินามาตะ ได้รับพิษจากสารประกอบอินทรีย์ของปรอทที่ผล่อยจากโรงงานเคมี 
ท าให้เกิดโรค มินามาตะ ซึ่งรวมยอดผู้เสียชีวิตจนกระทั่งปี ค.ศ. 2006 มีจ านวนประมาณถึง 6,500 ราย  
 กฎหมายของญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมมีหลายฉบับ เริ่มจากแนวคิดพื้นฐานด้านการ
รักษาสิ่งแวดล้อมที่จะท าให้มนุษย์ได้รับประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาที่ส าคัญของ
เศรษฐกิจญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 21 คือ จ้อจ ากัดด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องเน้นนโยบาย
ด้านการน าของเสียกลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้กฎหมายเหล่านี้ยังมีลักษณะเป็นกฎหมายพื้นฐานที่บัญญัติ
เนื้อหาสาระในลักษณะกว้างๆ เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานในการตรากฎหมายสิ่ งแวดล้อมเฉพาะ เนื่องจากปัญหา
สิ่งแวดล้อมในแต่ละด้านจะมัลักษณะ สภาพปัญหา และวิธีการจัดการแตกต่างกัน จึงจ าเป็นต้องมีกฎหมาย
เฉพาะเพื่อความถกูต้องในการจัดการ  
 การที่ประเทศญี่ปุ่นสามารถพัฒนาภาคอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อท าให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามคุณสมบัติของประเทศที่พัฒนาแล้ว และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญของประเทศ
มาตรา 25 ที่บัญญัติว่า “ประชาชนทุกคนจะต้องได้รับสิทธิมาตรฐานขั้นต ่าในความปลอดภัยและการ
ด่ารงชีวิต” นั้นเกิดขึ้นเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลในแต่ละยุคสมัยต่างให้ความส าคัญต่อการควบคุมมลพิษ 
ความแน่วแน่และแข็งขันของประชาชนในการต่อสู้เรียกร้องให้รัฐบาลด าเนินการ ฟื้นฟูและเยียวยาสิ่งแวดล้อม
ที่เสียหายไปให้กลับคืนสู่สภาพเดิม น ามาซึ่งกฎหมายควบคุมมลพิษในด้านต่างๆ มากมายหลายฉบับ ได้แก่ 
กฎหมายควบคุมมลพิษทางอากาศ กฎหมายควบคุมมลพิษทางน้ า และกฎหมายการจัดการขยะมูลฝอย เป็น
ต้น โดยเฉพาะกฎหมายการจัดการขยะมูลฝอยนั้นถือได้ว่าเป็นกฎหมายส าคัญที่หลายประเทศให้การยอมรับ
ว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้น าในเรื่องนี้ มีการจัดการที่ดี สามารถใช้เป็นประเทศต้นแบบได้  ซึ่งระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมดังกล่าวค านึงถึงองค์ประกอบทั้งระบบการผลิต การจัดส่ง การจ าหน่ายและการจัดการซากเหลือทิ้ง
โดยจะต้องท าการตรวจหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงกับกระบวนการผลิตที่ผู้ประกอบการต้อง
ค านึงถึงนอกจากคุณภาพของสินค้าแล้ว และจะต้องสามารถเชื่อมโยงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นเทียบ
กับมูลค่าเป็นจ านวนเงินที่เรียกว่า “บัญชีต้นทุนสิ งแวดล้อม” ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล ค านวณและท ารายงานทั้ง
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมและระบบนิเวศน์ เข้ามาร่วมพิจารณาในการคิดต้นทุนของสินค้าและบริการทั้ง
กระบวนการ นอกจากนี้ในปัจจุบันผู้ประกอบการในประเทศญี่ปุ่นยังได้รับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เริ่ม
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ต้ังแต่กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า “การออกแบเชิงนิเวศน์” หรือการออกแบบที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมาใช้ ซึ่งผู้ประกอบการต้องศึกษาต้ังแต่กระบวนการคัดเลือกวัสดุที่น ามาใช้ว่าต้องไม่เป็นพิษต่อ
สิ่ งแวดล้อม ต้องทราบข้อมูลว่ าจะต้องใช้พลังงานเท่าไหร่ เพื่อให้ ไ ด้วัสดุนั้นมา มีการปล่อยแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์มากน้อยเท่าไหร่ รวมทั้งใช้พลังงานในการขนส่งเท่าไหร่ และเมื่อน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
จะต้องใช้พลังงานมากน้อยแค่ไหนในระหว่างการใช้งาน สามารถลดได้หรือไม่ มีระบบประหยัดพลังงานใน
ขณะที่ไม่มีการใช้งานหรือไม่ และหลังจากสิ้นสุดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์นั้นแล้ว สามารถน ามาแปรใช้ใหม่ได้
มากน้อยเพียงใด การออกแบบต้องค านึงถึงการถอดแยกชิ้นส่วนให้สามารถท าได้ง่าย ไม่มีวัสดุอ่ืนๆ ปน
เพื่อที่จะน าไปแปรใช้ใหม่ได้ง่ายขึ้น เหล่านี้เป็นต้น  
 นอกจากผู้ประกอบการที่ต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมแล้ว ผู้บริโภคก็มีส่วนส าคัญในการรักษา
สภาพแวดล้อมด้วยเช่นกัน ซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่ท าให้มาตรการที่ใช้ในการรักษา
สภาพแวดล้อมของประเทศญี่ปุ่นประสบความส าเร็จและยั่งยืน นั่นคือรัฐบาลญี่ปุ่นได้ใช้ระบบการให้การศึกษา
เพื่อปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนทุกคน โดยการบรรจุเรื่องระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา ท าให้ประชาชน
ญี่ปุ่นซึบซับแนวคิดด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงความส าคัญของการช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อม
ทีละน้อย ซึ่งเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ท าให้มาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลประกาศใช้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ น ามาซึ่งการแก้ปัญหาที่ให้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนต่อไป 

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
สิ่งที่เหมือนกันระหว่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลีกับประเทศญี่ปุ่นในเรื่องสิ่งแวดล้อมคือทั้งสอง

ประเทศเริ่มให้ความส าคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศภายหลังที่ประเทศประกาศนโยบายการพัฒนา
ทางด้านอุตสาหกรรม โดยกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมฉบับแรกของประเทศออกในปี ค.ศ. 1963 ซึ่งเป็นปีแรกที่
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีได้เริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี แต่ก็ยังคงให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจมากกว่าค านึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ในยุคนั้นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของสาธารณรัฐเกาหลีมี
ค าขวัญเขียนอยู่บนปล่องควันของโรงงานว่า “ควันสีด่าจากโรงงานเป็นสัญลักษณ์ของการเจริญเติบโตและ
ความมั งคั งของประเทศ” สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศเริ่มเลวร้ายและเสื่อมลงอย่างรวดเร็ว 
ประชาชนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากพิษภัยของสารเคมีที่มาจากภาคอุตสาหกรรม เช่นในกรณีที่โรงงาน
อุตสาหกรรมปล่อยสารฟีนอลซึ่งเป็นสารเคมีที่เป็นพิษลงไปในแม่น้ านากดอง ซึ่งท าให้ประชาชนเริ่มต่ืนตัวและ
เคลื่อนไหวเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องสิ่งแวดล้อม องค์กรต่างๆ เริ่มมีบทบาทส าคัญในการท าให้
สาธารณชนตระหนักถึงพิษภัยที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ซึ่งปี ค.ศ. 1980 ถือเป็นจุดเริ่มของนโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ก้าวหน้ามากขึ้น มกีฎหมายและการจัดต้ังองค์กรต่างๆ มาดูแล อาทิเช่น ระบบการจัดเก็บค่า
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ปล่อยของเสีย การบังคับให้จ่ายภาษีตามปริมาตรของของเสียที่ปล่อยออกมา และขยายขอบเขตการ
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มีผลบังคับใช้ทั้งกับโครงการที่ด าเนินโดยภาครัฐและภาคเอกชนด้วย 
นอกจากนี้ยังรวมถึงมาตรการการแก้ไขกฎหมายที่มีจุดมุ่งหมายที่จะ เข้มงวดกับธุรกิจที่ก่อให้เกิดมลพิษ
โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีปัญหามลพิษสูง 

อย่างไรก็ตามสิ่งที่แตกต่างจากประเทศญี่ปุ่นในเรื่องการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมคือ แม้ว่าประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีจะมีกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมมาบังคับใช้ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจต้ังแต่เริ่มต้น แต่
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลียังคงมองว่านโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจต้องมาก่อน ท าให้ตลอดระยะเวลาเกือบ 
40 ปีในการพัฒนาประเทศช่วงนั้น ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีไม่ประสบความส าเร็จในการบังคับใช้มาตรการ
ต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสาเหตุหลักคือประเทศยังคงด าเนินนโยบายที่ต้องการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก
แล้ว รัฐบาลยังเผชิญกับปัญหาที่เกิดจากอิทธิพลที่เพิ่มมากขึ้นของภาคธุรกิจท าให้มีอ านาจต่อรองผ่านทาง
ผู้จัดท านโยบายของรัฐบาล และการที่ผู้น าทางการเมืองขาดวิสัยทัศน์ แต่ท้ายที่สุดประเทศสาธารณรัฐเกาหลีก็
สามารถก้าวข้ามช่วงเวลาอันเลวร้ายนั้นมาได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้เป็นผลพวงมาจากการมีส่วนร่วมขององค์กร
ภาคประชาชนที่เข้ามาท าหน้าที่เสมือนเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องชอบธรรมของรัฐบาล ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่า
การท าหน้าที่ขององค์กรภาคประชาชนเหล่านี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ รัฐบาลจ าเป็นต้องมีการปรับแก้ข้อ
กฎหมายและโครงสร้างของสถาบันเพื่อมอบอ านาจให้ประชาชนและกลุ่มองค์กรให้เข้ามามีบทบาทอย่าง
แท้จริง 

แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับประเทศไทย 

ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยประสบส่วนหนึ่งเป็นผลพวงมาจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่
เน้นการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีจ ากัดอย่างมากมายส่งผล
ต่อความสมดุลทางธรรมชาติ เนื่องจากยังขาดการวางแผนการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ เหมือนกับที่เกิด
ขึ้นกับทั้งสองประเทศที่กล่าวมา โดยเฉพาะการที่รัฐบาล ยังใช้นโยบายเศรษฐกิจน าประทศเฉกเช่นเดียวกับ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ดังจะเห็นได้จากสาระส าคัญที่กล่าวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 1 ถึง 8 ยังมิได้วางมาตรการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมหรือให้ความส าคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมมากนัก การมุ่ง
พัฒนาประเทศและรับเอาอุตสาหกรรมต่างๆ จากต่างประเทศมาเข้าสู่กระบวนการผลิตโดยไม่ได้มีมาตรการต้ัง
รับที่เพียงพอก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม รัฐบาลมุ่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น แม้ว่าใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 และ 10 จะมีมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่มุ่งพัฒนา
คนและแก้ไขปัญหาสภาวะแวกล้อม แต่มาตรการเหล่านี้ก็มิได้ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เช่นเดียวกับ
กฎหมายสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่ถูกบัญญัติขึ้นมากมายหลายฉบับ อาทิเช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งใช้ทดแทนฉบับเก่าที่ประกาศใช้ต้ังแต่ พ.ศ. 2522 เป็น ต้น ซึ่งถ้า
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มองอย่างผิวเผินจะดูเหมือนว่าประเทศไทยให้ความส าคัญและใส่ใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเหมือนกับ
ประเทศญี่ปุ่น แต่แตกต่างกันตรงที่ประเทศไทยยังขาดการบังคับใช้อย่างจริงจัง นอกจากนี้ประเทศไทยยังมี
หน่วยงานในสังกัดของรัฐบาลที่ถูกต้ังขึ้นจ านวนมากเพื่อเข้ามาบริหาร จัดการและดูแลสภาพแวดล้อม ซึ่ง
หน่วยงานเหล่านี้ยังไม่มีขอบเขตการท างานที่ชัดเจน ในหลายกรณีก็เป็นงานที่ซ้ าซ้อน ในขณะที่อีกหลายกรณี
ไม่สามารถระบุหน่วยงานที่จะรับผิดชอบดูแลได้ ท าให้มาตรการที่ก าหนดขึ้นไม่มีความหมายและไม่บรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามที่ต้ังไว ้

หากพิจารณาบทเรียนที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีได้รับ การด าเนินการกลับมาสู่  “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” น่าจะเป็นทางออกของประเทศในการปรับสมดุลระหว่างการพัฒนากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยยึด
หลักพอประมาณ มีเหตุผลและมีการปลุกจิตส านึกโดยการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนมีความพอประมาณ รู้จัก
บริโภค ซื้อสินค้าเท่าที่จ าเป็น ซ่อมแซมของเก่าให้สามารถน ากลับมาใช้ได้ใหม่อย่างคุ้มค่า ใช้บริการต่างๆ เท่าที่
จ าเป็น ซึ่งจะช่วยลดการผลิต ลดการใช้ทรัพยากร ลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งลดการปล่อยสารพิษด้วย 
นอกจากนี้การกระจายอ านาจการปกครองสู่ท้องถิ่นให้สามารถออกระเบียบมาควบคุมดูแลและบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมได้เอง ดังนั้นหากท้องถิ่นริเริ่มน ามาตรการต่างๆ เช่น มาตรการทางภาษี เป็นต้น หรือเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์มาใช้อย่างจริงจังโดยใช้หลักการ “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” ก็น่าจะช่วยให้มาตรการการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมสามารถประสบความส าเร็จได้มากยิ่งขึ้น หรือในกรณีการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยก็น่าจะน า
ระบบการจัดการที่ประเทศญี่ปุ่นได้พัฒนาขึ้นและใช้จนประสบความส าเร็จมาปรับใช้กับสังคมไทยบ้าง  
แนวทางทั้งหลายเหล่านี้น่าจะท าให้การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะ
เป็นผลดีต่อประเทศ สังคม และประชาชนอย่างยั่งยืน 

 
 
 

 


