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ชวนอ่าน ชวนคดิ ชวนท�า

ปัจจบุนัค�ำว่ำ “การพัฒนาอย่างยัง่ยนื” เป็นค�ำทีก่ล่ำวผ่ำนสือ่ต่ำง ๆ  อย่ำงกว้ำงขวำงและต่อเนือ่ง นบัตัง้แต่ประเทศสมำชกิ

ขององค์กำรสหประชำชำติทั้ง 193 ประเทศ มีฉันทำมติรับรองและประกำศเป็น “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ  

Sustainable Development Goals (SDGs) 17 ประการ ภำยใน พ.ศ. 2573 ซึ่งเป้ำหมำยดังกล่ำวเป็นควำมทำ้ทำยของ

คนไทยทั้งประเทศและของทุกประเทศในโลกด้วยเช่นกัน ในกำรสร้ำงควำมเจริญก้ำวหน้ำท่ีมีควำมสมดุลและสอดคล้องกัน

ในระบบต่ำง ๆ ของโลก ทั้งดำ้นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อที่สุดแล้ว ประชำคมโลกจะได้อยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข

หนงัสอื “สบืสานสูป่ฏบิตั ิเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนืของประเทศไทย” เป็นหนงัสอืแปลจำกฉบบัภำษำองักฤษชือ่ “A Call 

to Action: Thailand and the Sustainable Development Goals” มเีนือ้หำท่ีตอบโจทย์ผูอ่้ำนอย่ำงครบถ้วน ท้ังควำมหมำย

และกรอบกำรพัฒนำที่ยั่งยืน เหตุและผลว่ำท�ำไมคนไทยทุกคนควรรับรู้ เข้ำใจและมีส่วนร่วมในกำรช่วยให้ประเทศบรรล ุ

เป้ำหมำยกำรพฒันำทีย่ัง่ยนื อกีทัง้มข้ีอมลูเชงิประจกัษ์ท่ีบ่งชีว่้ำปัจจบุนัประเทศไทยยนือยู ่ณ จดุใด และก�ำลงัเคลือ่นประเทศ
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กจ็ะมองเหน็ว่ำ เป้ำหมำยกำรพฒันำทีย่ัง่ยนืทัง้ 17 ประกำร เป็นเรือ่งทีเ่ชือ่มโยงถงึกนัและกนั และเป็นเรือ่งใกล้ตวัของทกุคน   

หากถามว่า “ใครควรได้อ่านหนังสือเล่มนี้” 

“คนไทยทุกคน” เป็นค�ำตอบที่ใช่ที่สุด เพรำะเป็นกำรอำ่นเพื่อใหรู้้จักตัวเอง รู้เป้าหมายที่มุ่งไปให้ถึง จะได้มีส่วนร่วม 

และเริม่ลงมอืท�าทนัท ีโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ผูป้กครอง ผูบ้รหิำรกำรศกึษำ คร ูนกัเรยีน เพรำะเยำวชนในวนันี ้คอืผูท้ีจ่ะได้รบั

ผลที่สืบเนื่องจำก 17 เป้ำหมำยที่จะเกิดขึ้นในอนำคต คนไทยทุกคนในวันนี้จึงควรร่วมเรียนรู้ ร่วมแรงและร่วมใจกัน พัฒนำ

องค์กร ชุมชน สังคม ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและสมดุลอยู่เสมอ เริ่มจำกสิ่งเล็ก ๆ ท�ำวันละเล็กละน้อยอย่ำงต่อเน่ือง  

สิ่งที่เรำเคยเชื่อว่ำไกลตัวหรือไม่คุ้นเคย ก็จะถูกบ่มเพำะจนเป็นหลักคิดใหม่ พฤติกรรมใหม่ ในวิถีชีวิตที่ถูกที่ควร นอกจำกนี้ 

ผูอ่้ำนอำจจะมองเหน็โอกำสร่วมท�ำร่วมขยำยผล ส่งต่อควำมรูค้วำมเข้ำใจทีถ่กูต้อง หรอืเป็นผูน้�ำกำรเปลีย่นแปลงสูส่ิง่ทีด่กีว่ำ 

โดยกำรเป็นแบบอย่ำงทีด่ีให้บคุคลรอบข้ำง เพือ่ขบัเคลือ่นประเทศไทยให้บรรลเุป้ำหมำยกำรพฒันำท่ียัง่ยนื ภำยใน พ.ศ. 2573
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บทน�า

วำระเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 เป็นข้อเรียกร้องให้เกิด

กำรปฏิบัติเพื่อปรับปรุงควำมไม่สมดุลอันเลวร้ำยที่เกิดขึ้นจำก

กจิกรรมของมนษุย์ ควำมไม่สมดลุเหล่ำนีเ้กดิขึน้ในชัน้บรรยำกำศ

ของโลก ซึง่ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์แตะระดบัที่ไม่เคยเป็นมำก่อน

ในรอบ 300 ปี เกิดขึ้นในท้องทะเลที่ปริมำณสัตว์น�้ำหดหำยไป 

เกอืบหมด เกดิขึน้ในระบบนเิวศทำงธรรมชำตทิีถ่กูรบกวน เกดิขึน้

ในป่ำหรือสิ่งที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในป่ำ และเกิดขึ้นทั่วทั้งสังคม

ของเรำ ซึง่ควำมเหลือ่มล�ำ้น�ำพำไปสูค่วำมไม่สงบทำงสงัคม เนือ้หำ

ในหน้ำถดั ๆ  ไปของหนงัสอืเล่มนีจ้ะกล่ำวถงึควำมไม่สมดลุทีถ่อืเป็น

สิ่งคุกคำมอนำคตของเรำจำกหลำยมุมมองที่แตกต่ำงกัน

แนวควำมคดิของกำรพฒันำทีย่ัง่ยนืเป็นกำรปรบักระบวนทศัน์ 

ที่น�ำเสนอเส้นทำงใหม่ในกำรก้ำวไปขำ้งหนำ้ เป็นเส้นทำงที่สรำ้ง

สมดุลมำกขึ้นทำงด้ำนเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ด้วย

ลกัษณะทีเ่ป็นองค์รวม เหน็แก่ส่วนรวม และมคีวำมรอบคอบมำกขึน้ 

กำรจะบรรลุกำรพัฒนำที่ยั่งยืนนั้น เรำจะต้องตระหนักถึงควำม

สมดลุนี ้ไม่เพยีงเฉพำะในบ้ำนหรอืธรุกจิของเรำ ภำคส่วนท่ีบริหำร

โดยรัฐบำล แต่รวมถึงภำยในตัวเรำด้วย ในประเทศไทย แนว 

ควำมคิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืนมีควำมพิเศษ เน่ืองมำจำกงำนใน 

พระรำชด�ำริของพระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุยเดช  

บรมนำถบพิตร โครงกำรในพระรำชด�ำริหลำยพันโครงกำรท้ังใน

กรุงเทพมหำนครและต่ำงจังหวัด รวมถึงกลยุทธ์กำรพัฒนำท่ีมี 

พืน้ฐำนจำกค่ำนยิมทีรู่จ้กักนัในนำมปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง 

มีลักษณะและหลักกำรที่คล้ำยคลึงกันกับแนวทำงกำรพัฒนำ 

ที่ยั่งยืน

ประเทศไทยได้รบักำรยอมรบัโดยทัว่ไปว่ำเป็นหนึง่ในประเทศ

ที่ด�ำเนินกำรด้ำนกำรพัฒนำที่ยั่งยืนอย่ำงจริงจัง แต่ก็มีงำนที่ต้อง

ลงมอืท�ำอกีมำกไม่ต่ำงกบัประเทศอ่ืน ๆ  หนงัสอืเล่มนี้ได้ส�ำรวจควำม

ก้ำวหน้ำและสิ่งท้ำทำยของประเทศไทยผ่ำนกรอบของฐำนกำร

พัฒนำที่ยั่งยืนที่ส�ำคัญที่สุดในยุคนี้ ได้แก่ เป้ำหมำยกำรพัฒนำ 

ที่ยั่งยืน 17 ข้อ ของวำระเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 ซึง่

จดัท�ำขึน้โดยองค์กำรสหประชำชำต ิ(United Nations; UN) เมือ่ 

พ.ศ. 2559 โครงกำรระดับโลกนี้ประกำศเป้ำประสงค์ 169 ข้อ 

เพื่อให้ประเทศต่ำง ๆ มุ่งไปให้ถึง โดยประเทศไทยได้เข้ำร่วมใน

โครงกำรนี้ด้วย

บำงส่วนของเนือ้หำในหนงัสอืเล่มนีม้ำจำกหนงัสอื Thailand’s 

Sustainable Development Sourcebook ซึ่งตีพิมพ์ในเดือน

พฤศจกิำยน พ.ศ. 2558 หนงัสอื “สบืสานสูป่ฏบิตั ิเพือ่การพฒันา

ที่ยั่งยืนของประเทศไทย” ได้รวบรวมข้อมูลและประเด็นหำรือ

ใหม่ ๆ รวมถึงสถิติลำ่สุด ด้วยควำมหวังวำ่หนังสือเล่มนี้จะทั้งให้

ข้อมลูและเป็นแรงบนัดำลใจให้ผูอ่้ำนเกดิควำมสนใจหลกัปรชัญำ

ของเศรษฐกิจพอเพยีงและเป้ำหมำยกำรพฒันำท่ียัง่ยนือย่ำงจรงิจงั 

ซึง่จะเป็นองค์ประกอบหลกัของกำรเจรจำในระดับชำติและระดับ

นำนำชำติในอีกหลำยปีที่จะถึงนี้ อำจจะมีคนตั้งค�ำถำม แต่คุณ

เทำ่นั้นที่จะตัดสินใจว่ำ หำกจะมีกำรใช้กระบวนกำรทำงควำมคิด

แนวใหม่ทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ฐำนของหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง

และกำรพัฒนำที่ยั่งยืน อนำคตของเรำในหลำย ๆ ระดับจะได้รับ 

กำรพัฒนำยิ่งขึ้นไปหรือไม่

กิตติกรรมประกาศ 

หนังสือเล่มนี้อำศัยข้อมูลจำกบุคคลและองค์กรต่ำง ๆ บำงส่วนปรำกฏอยู ่

ในหน้ำ 196-201 คณะผูแ้ต่งขอขอบคณุองค์กรท้องถิน่และองค์กรนำนำชำติ

ทั้งหลำยส�ำหรับรำยงำนที่จัดท�ำขึ้นนี้ และขอขอบคุณที่ปรึกษำ หุ้นส่วน และ

ผู้ ให้กำรอุปถัมภ์ ที่ท�ำให้เกิดกำรตีพิมพ์ที่ครอบคลุมในวงกว้ำง โดยเฉพำะ

อย่ำงยิ่ง ค�ำแนะน�ำโดยมูลนิธิมั่นพัฒนำ ซึ่งเน้นกำรสนับสนุนโครงกำรริเริ่ม

ต่ำง ๆ (อย่ำงเช่นหนังสือเล่มนี้) ที่ได้รับกำรพัฒนำในนำมของกำรสร้ำง 

กำรพัฒนำที่ยั่งยืนในประเทศไทย ท้ำยสุดนี้ คณะผู้แต่งขอขอบพระคุณ  

รศ. ดร.จิรำยุ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ องคมนตรี  ศ. เกียรติคุณ นพ.เกษม 

วัฒนชัย  นำยกิตติ วะสีนนท์  นำงองค์อร อำภำกร ณ อยธุยำ  นำยปัทมนธิิ 

เสนำณรงค์  ดร.มลฤด ีสระฏัน  Kim Atkinson  อำรทรำ สำตรำโรจน์  Yvan 

Van Outrive และสถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย
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จังหวดั 
ในประเทศไทย









เราอยูใ่นยคุดจิทิลัทีค่วามสะดวกสบายและการบรโิภคอย่างฟุง้เฟ้อ

กลายเป็นส่วนหนึง่ของวถิชีวีติ เราถกูกระหน�า่ด้วยโฆษณาชวนเชือ่

ให้ซือ้คอมพวิเตอร์ โทรศพัท์มอืถอื รถยนต์ และเสือ้ผ้าใหม่ ๆ อยู่

ตลอดเวลา ศูนย์การค้าใหม ่ๆ เกิดขึ้นมาเรื่อย ๆ และวัฒนธรรม

บริโภคนยิมกระตุน้ให้เราใช้จ่ายและใช้ชวีติทีเ่กนิตวั ขณะเดยีวกนั

ความต้องการ วธิคีดิ และพฤตกิรรมต่าง ๆ  ทีแ่สดงออกผ่านความถี่

ในการท่องเทีย่ว หรอืนสิยัรกัสบาย ยิง่กระตุน้วงจรความฟุม่เฟือย

และสิน้เปลอืง ทัง้หมดนีน้�าไปสูส่ถานการณ์ทีน่่าวติกเมือ่เราพบว่า

ประชากรทีอ่าศยัอยู่บนโลกกว่า 7,400 ล้านคน ใช้ทรพัยากรเกินกว่า

ทีธ่รรมชาตจิะสามารถผลติทดแทนได้ทนัใน 1 ปี ถงึ 1.5 เท่า หรอื

พูดง่าย ๆ ว่า เราต้องการโลกอีก 1.5 ใบ หากต้องผลิตทรัพยากร

ให้ทันกับความต้องการที่ไม่มีวันสิ้นสุดของมนุษย์    

 ด้วยเหตนุีเ้อง แนวคดิ “การพฒันาทีย่ัง่ยนื” จงึเกดิขึน้ เพือ่

เรียกร้องให้ชาวโลกเปล่ียนวิถีการด�าเนินชีวิตใหม่ และได้มีการ

พูดถึงแนวคิดนี้กันมากขึ้นทั่วทุกมุมโลก โดยได้รับการบรรจุเป็น

วาระการประชุมนานาชาติต่าง ๆ ที่จัดโดยทั้งภาครัฐและภาค

เอกชน อีกทั้งค�าว่า “ยั่งยืน” ยังกลายเป็นค�าที่สะดุดหูและใช้กัน

อย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นในภาคการท่องเที่ยว ภาคการผลิต 

ไปจนถงึในแวดวงสถาปัตยกรรม จากแผนพฒันาเศรษฐกิจของชาติ 

การสัมมนาในวงการธนาคาร แม้กระทั่งการท�าการตลาด ค�านี้ 

ก็ปรากฏอยู่แทบทุกหนแห่ง ตั้งแต่ในแผ่นพับ บนนามบัตร เมนู

ร้านอาหาร แม้กระทั่งในห้องเรียน  

 ความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เพ่ิมมากข้ึนในกลุ่ม

บคุคลทัว่ไป รวมถงึภาครฐับาลและภาคธรุกจิ แสดงให้เหน็ว่าการ

เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ก�าลังเกิดขึ้น Jeffrey D. Sachs  

ผูอ้�านวยการสถาบนัโลก (Earth Institute) อธบิายความหมายของ

การพฒันาทีย่ัง่ยนืว่า “เป็นแนวคดิหลกัในยคุของเรา เป็นทัง้หนทาง

ที่จะเข้าใจโลก และเป็นทั้งวิธีการที่จะแก้ปัญหาระดับโลกด้วย”  

 ปัญหาความเป็นอยู่ของมนุษย์ท่ีซับซ้อนและหลากหลายขึ้น 

สัญญาณเตือนในด้านความไม่เสมอภาค ความปลอดภัยของ

อาหาร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรคระบาด วิกฤต

เศรษฐกจิ และความขดัแย้ง ได้เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ พร้อม ๆ  กับ

อณุหภมูขิองโลกท่ีสงูขึน้ด้วย (พ.ศ. 2557 และ 2558 เป็นปีทีร้่อน

ท่ีสุดในประวัติศาสตร์) กระแสเรียกร้องการพัฒนาท่ีย่ังยืนจึง 

แพร่ขยายมากขึน้ ภาคธรุกจิขนาดใหญ่รวมถงึทีอ่ยู่ในประเทศไทย

เร่ิมเห็นถึงความจ�าเป็นท่ีต้องพึ่งพาทุนมนุษย์และทุนธรรมชาต ิ

เพื่อความส�าเร็จในอนาคต และเร่ิมตระหนักว่าทุกคนต้องมี 

ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น ความเชื่อผิด ๆ ท่ีว่าธุรกิจกับ

สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งท่ีแยกออกจากกันเร่ิมสั่นคลอน 

ทกุครัง้ทีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิซึง่ท�าให้ห่วงโซ่อปุทานในการ

ผลิตสินค้าต้องหยุดชะงักลงและก�าไรก็หายวับไปกับตา  

 ส่วนภาครัฐก็ตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาที่ย่ังยืน

เช่นกัน โดยมองว่าเป็นหนทางที่จะจัดระเบียบวาระการพัฒนา

ประเทศระยะยาวในหลากหลายมิติ เพื่อรองรับจ�านวนประชากร

ที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ทั้งยังเป็นหนทางในการจัดการ

กับปัญหาเรื้อรังที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของประเทศ  

 การพฒันาท่ียัง่ยนือาจฟังดเูป็นค�าท่ีใช้ครอบจกัรวาล แม้กระทัง่

ใช้เป็นค�าโฆษณาเพือ่สร้างภาพลกัษณ์ให้แก่องค์กร แต่หวัใจส�าคญั

คือการท้าทายทางความคิดที่ท�าให้เราต้องหวนกลับมาทบทวน 

การใช้ชีวิต การด�าเนินธุรกิจ หรือแม้แต่การพัฒนาประเทศ ไม่มี

องค์กรใดในโลกทีร่ะดมทรพัยากรเพือ่เรือ่งนีเ้ท่ากบั UN โดย UN 

มองการพฒันาท่ียัง่ยนืว่าเป็นแนวคดิท่ีครอบคลมุการเจริญเตบิโต
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แบบมีส่วนร่วม การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม การลดความไม่เท่าเทียม 

การต่อสู้กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการท�าให้

นานาประเทศบรรลุข้อตกลงและร่วมมือกันจัดการกับประเด็น 

ที่ท้าทายเหล่านี้ เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจก สิทธิมนุษยชน 

และการแก้ไขปัญหาความยากจน    

 หลงัจากทีก่ารขบัเคลือ่นวาระของการพฒันาทีย่ัง่ยนืได้เข้าสู่

กระแสหลกัมาหลายทศวรรษ ใน พ.ศ. 2558 UN ได้โน้มน้าวผู้น�า

ประเทศต่าง ๆ ให้ยอมรับแนวทางการพฒันาทีย่ัง่ยนืเป็นเขม็ทศิ

ชีท้างของวาระการพฒันาใหม่ 15 ปี (พ.ศ. 2558-2573) หรือ 

ทีรู่จ้กักนัในชือ่ “วาระการพฒันาทีย่ัง่ยนื พ.ศ. 2573” ซึง่ประกอบ

ด้วย 17 เป้าหมายหลักเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals; SDGs) และอกี 169 เป้าประสงค์ ท่ีจะช่วย 

ให้ประเทศต่าง ๆ ขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้อง  

 ในปีเดียวกันน้ันเอง ประเทศสมาชิกใน UN ได้ลงนาม 

ในความตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการ

ระดับโลก เพื่อควบคุมอุณหภูมิเฉล่ียของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน  

2 องศาเซลเซยีส ความตกลงปารสีนีถ้อืเป็นข้อตกลงแรกในระดบั

นานาชาตเิกีย่วกบัภมูอิากาศของโลก และมผีลบงัคบัใช้ในลกัษณะ

ข้อผูกพันทางกฎหมาย ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้

สัตยาบันในความตกลงดังกล่าวเมื่อ พ.ศ. 2559 และคาดว่าจะมี

ผลบังคับใช้ ใน พ.ศ. 2563     

 พืน้ฐานในการด�าเนนิการทีส่�าคญัเหล่านี ้คอื การตระหนกัถึง

ความเร่งด่วนที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  และมีค�าถามต่าง ๆ  ที่ต้องร่วมกัน

หาค�าตอบนัน้ ผูน้�าในปัจจบุนัจะด�าเนนิการได้ฉับพลนัและเฉยีบขาด

หรือไม่ เส้นทางทีเ่ราเดนิอยูน่ีเ้ป็นหนทางที่ไม่ยัง่ยนืมากจนจะพาเรา

ไปสูภ่ยัพบิตัไิหม เราจะสร้างสรรค์การเปลีย่นแปลงตามทีว่าดฝัน 

ไว้ได้อย่างไร แต่ก่อนอืน่เราอาจต้องถามตวัเองว่าแรกเริม่เดมิทนีัน้ 

เรามาถึงจุดที่ต้องตั้งค�าถามเหล่านี้ได้อย่างไร  

 

 

ส�าหรับประเทศไทย สัญญาณปลุกให้ตื่นเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2540  

เมือ่ประเทศประสบกบัปัญหาวกิฤตเศรษฐกจิการเงนิทีเ่รยีกกนัว่า 

“วิกฤตต้มย�ากุ้ง” สถาบันทางการเงินกว่า 50 แห่ง ต้องปิดตัวลง 

ธุรกิจต่าง ๆ ทยอยกันล้มละลาย บรรดานักธุรกิจพากันสิ้นเนื้อ

ประดาตวัจากภาวะฟองสบูแ่ตก วกิฤตครัง้นีเ้กดิขึน้ในประเทศไทย

และลกุลามไปอกีหลายประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกในวงกว้าง   

 ย้อนกลับไปช่วงสิบปีก่อน พ.ศ. 2540 ประเทศไทยมีอัตรา 

การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดดในระดับ

เลขสองหลกั อตัราเงนิเฟ้อต�า่ การลงทนุจากต่างประเทศหลัง่ไหล 

เข้ามาไม่ขาดสาย ตวัเลขการท่องเทีย่วพุง่พรวด ถอืเป็นช่วงเวลา 

ท่ีเศรษฐกิจของประเทศไทยเฟื่องฟูชนิดท่ีไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 

สัญญาณความเจริญใหม่ ๆ มีให้เห็นดาษดื่น ห้างสรรพสินค้า 

สนามกอล์ฟ โรงเรียนนานาชาติ และโรงพยาบาลใหม่ ๆ ผุดขึ้น

มากมาย ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ

สงูเป็นประวตักิารณ์ จนคาดการณ์กนัว่าประเทศไทยจะเป็น “เสอื

ตัวใหม่แห่งเอเชีย”   

 ในช่วงนัน้แทบไม่มกีารกล่าวถึงความวติกกังวลด้านสงัคมหรอื

ด้านสิง่แวดล้อม ซึง่ไม่ใช่เรือ่งผดิปกตสิ�าหรบัประเทศทีก่�าลงัพฒันา

ที่การเข้าถึงความจ�าเป็นพื้นฐานในชีวิต เช่น ไฟฟ้า การศึกษา  

สขุอนามยั มคีวามส�าคญัเป็นล�าดบัต้น ๆ  แต่เมือ่การตดัไม้ท�าลายป่า

และการล่าสตัว์ป่าจนส่งผลกระทบให้ป่าไม้และสตัว์ป่าลดจ�านวนลง 

เมื่อไทยถกูปลุกให้ตื่น



ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา กรุงเทพฯ พัฒนาอย่างมาก พร้อมกับการเกิดขึ้นของตึกระฟ้ามากมาย

การท่องเที่ยวที่น�าไปสู่การบุกรุกอุทยานแห่งชาติ มีการกลืนและ 

ทอดทิง้วฒันธรรมดัง้เดมิ หรอืการพฒันาสูค่วามเป็นเมอืงทีจ่ะน�าไป

สู่ปัญหาใหม่ ๆ ด้านสขุภาพและสงัคม กเ็ริม่มกีารตัง้ค�าถามว่า เราจะ

สร้างสมดลุระหว่างโอกาสในการหารายได้ของเศรษฐกจิสมยัใหม่กบั

การคงไว้ซึง่เสน่ห์ทางธรรมชาตแิละวฒันธรรม รวมไปถงึความผกูพนั

ทางสงัคมทีเ่ป็นฐานเบือ้งต้นในการสร้างรายได้ได้อย่างไร ในขณะที่

เศรษฐกจิยงัสดใส จะมีใครบ้างไหมทีจ่ะสนใจฟังค�าเตอืนเหล่านี ้

 อย่างไรก็ดี ใน พ.ศ. 2540 เงินบาทแข็งค่ากว่าความเป็นจริง  

เปิดช่องให้มกีารค้าเกง็ก�าไรเงนิตราและน�าไปสูก่ารโจมตค่ีาเงนิบาท

ในที่สุด ตัวเลขผลตอบแทนการลงทุนออกมาน่าผิดหวัง ยอดการ

ส่งออกลดลง หนี้ต่างประเทศพุ่งสูงขึ้น ราคาหุ้นในตลาดผันผวน

และถูกกระหน�่าด้วยข่าวการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงในและการ 

เก็งก�าไรไม่ต่างอะไรกับการเล่นพนัน คนแห่ถอนเงินกันอย่าง 

แตกตืน่ แม้เศรษฐกจิไทยบางส่วน เช่น การท่องเทีย่วพอจะไปรอด 

แต่ส่วนใหญ่ตกอยู่ในห้วงวิกฤต  

 ในเดือนสิงหาคมปีเดียวกัน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ   

(International Monetary Fund; IMF) ได้ยืน่มอืเข้ามาช่วยเหลอื

ทางการเงินแก่ประเทศไทยกว่า 6 แสนล้านบาท*  (1.7 หมื่นล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ) พร้อมแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจตามเงื่อนไขภาคบังคับ

ซึง่ถกูวพิากษ์วจิารณ์อย่างหนกั เมือ่วกิฤตเศรษฐกจิลกุลามหนกัขึน้

และกว้างขวางขึ้น ใน พ.ศ. 2541 มีคนนับล้านต้องตกงาน ผู้คน

ในประเทศต่างเหน็พ้องกนัว่า เราต้องหลกีเลีย่งไม่ให้วกิฤตลกัษณะ

เช่นนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต  

 ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของประเทศนั่นเอง พสกนิกรชาวไทย

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จากพระบาทสมเด็จ

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ซึง่ครองราชย์

มาตั้งแต่ พ.ศ. 2493 ได้มีพระราชด�ารัสชี้แนะให้ตั้งสติและ 

ร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาจากรากฐานของสาเหตุ รวมถึงได้

พระราชทานหลักคิดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิตอย่าง

สมดลุกบัอตัภาพ และตัง้อยูบ่นเหตผุลตามความเป็นจรงิด้วยความ

ไม่ประมาท จะได้อยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและเจริญก้าวหน้าต่อไป 

ทรงมีพระราชด�ารัสถึงความฟุ้งเฟ้อและการตามใจตนเองจนไร้

ขอบเขตนี้ไว้ว่า “การจะเป็นเสือนั้นไม่ส�าคัญ...”   

 พระองค์ท่านได้ทรงอธบิาย “ความพอเพยีง” และ “การประมาณ

ตน” โดยพระราชทานพระราชด�ารสัแก่คณะบคุคลต่าง ๆ ทีเ่ข้าเฝ้าฯ 

ถวายชยัมงคล เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา เมือ่วนัที ่ 4 

ธนัวาคม พ.ศ. 2541 ความว่า “...คอืค�าว่าพอกเ็พยีงพอ เพยีงน้ีก็พอ 

ดงันัน้เอง คนเราถ้าพอในความต้องการ กม็คีวามโลภน้อย เมือ่มคีวาม

โลภน้อย กเ็บยีดเบยีนคนอืน่น้อย ถ้าทกุประเทศมคีวามคดิ อนัน้ีไม่ใช่

เศรษฐกิจ มคีวามคดิว่าท�าอะไรต้องพอเพยีง หมายความว่า พอประมาณ 

ไม่สดุโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเรากอ็ยูเ่ป็นสขุ...” แนวทางและหลกัคิด

เรือ่ง “ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” ถือเป็นการหลอมรวมแนว 

* อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่ 35.26 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
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นิยามของ “การพัฒนาทีย่ัง่ยืน”
  การพฒันาทีย่ัง่ยนืหมายถงึอะไรกนัแน่ และเราจะต้อง

ท�าอย่างไรจงึจะเรยีกว่ายัง่ยนื

  นิยามของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับอย่าง

กว้างขวาง มาจากรายงานชือ่ “อนาคตของเราร่วมกนั” (Our 

Common Future) หรอืทีเ่รยีกกนัว่า “รายงานบรนัดท์แลนด์” 

(Brundtland Report) ซึง่ตพีมิพ์เมือ่ พ.ศ. 2530 โดยคณะ

กรรมาธกิารโลกว่าด้วยสิง่แวดล้อมและการพฒันา หรอืคณะ

กรรมาธกิารบรนัดท์แลนด์ รายงานนี้ได้รบัการเผยแพร่ในช่วง

ที่มีการตื่นตัวเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จ�ากัดและ 

ผลกระทบจากการกระท�าของมนษุย์ต่อสิง่แวดล้อมจนกระตุน้

ให้มกีารสร้างรปูแบบการพฒันาใหม่ ๆ ทีเ่ป็นองค์รวมและมี

ความสมดลุมากขึน้ รายงานฉบบันี้ได้ให้ความหมายของการ

พฒันาทีย่ัง่ยนืไว้ว่า “เป็นวถิกีารพฒันาทีส่ามารถตอบสนอง

ความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ลดศักยภาพในการ 

ตอบสนองความต้องการของคนรุน่ต่อไป”

  รายงานบรนัดท์แลนด์ตัง้ชือ่ตาม Gro Harlem Brundt-

land อดตีนายกรฐัมนตรนีอร์เวย์ ซึง่เป็นประธานของคณะ 

กรรมาธกิารบรนัดท์แลนด์ รายงานฉบบันีเ้น้นไปทีก่ารให้นยิาม

ใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่าง “สิ่งแวดล้อม” ซึ่งหมายถึง  

“ทีท่ีเ่ราอาศยัอยู”่ กบั “การพฒันา” คอื “สิง่ทีเ่ราท�าทัง้หมด

เพื่อพยายามที่จะปรับปรุงพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่” ซึ่งสองสิ่งนี้

แยกออกจากกนัไม่ได้

  รายงานนีย้งัแสดงความห่วงใยต่อการรกัษาความสมดลุ

ในระดบัโลกเพือ่คนรุน่หลงั ด้วยการหาทางจดัสรรทรพัยากร

ใหม่ให้ประเทศที่ยากจนกว่า เพ่ือกระตุ้นการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ และสร้างความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันที่จะน�าพา

ผู้คนและวัฒนธรรมที่แตกต่างมาผนึกก�าลังกัน ข้อมูลจาก

รายงาน “อนาคตร่วมกนัของเรา” กล่าวว่าเป็นไปได้ทีเ่ราจะ

บรรลคุวามเท่าเทยีมกนัทางสงัคม การเตบิโตทางเศรษฐกจิ 

และสิง่แวดล้อมทีส่มบรูณ์ไปพร้อม ๆ กนั โดยรายงานฉบบั 

ดงักล่าวเน้นความส�าคญัของปัจจยั 3 กลุม่หลกัทีม่คีวามส�าคญั

ในการพฒันาทีส่มดลุ ได้แก่ สิง่แวดล้อม เศรษฐกจิ และสงัคม 

องค์ประกอบทัง้สามนีก้ลายเป็นสิง่ทีเ่รยีกว่า “เสาหลกัของการ

พฒันาทีย่ัง่ยนื” ซึง่ต้องน�ามาพจิารณาทกุครัง้ทีม่กีารประยกุต์

ใช้แนวคดิการพฒันาทีย่ัง่ยนื

พระราชด�าริด้านการพฒันาทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล

อดลุยเดช บรมนาถบพติร ทรงมพีระราชด�ารไิว้ โดยเชือ่มโยงแง่มมุ 

หลกั ๆ  เข้าด้วยกนั ภายใต้กรอบแนวคิดทีจ่ะน�าพาไปสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนื 

 งานด้านการพฒันาในรปูแบบของโครงการพระราชด�ารนิบัพนั

โครงการทีท่รงริเร่ิมมาหลายทศวรรษ เกดิขึน้เพือ่แก้ไขปัญหาหลกั 

ในหลายด้าน ทัง้ด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ

ความยากจน การศกึษา การอนรุกัษ์ทรพัยากรทางทะเลและป่าไม้ การ

พฒันาสหกรณ์การเกษตร การด�าเนนิการระบบการบรหิารจดัการน�า้ 

รวมไปถงึแผนงานอืน่ ๆ ทีช่่วยกลุ่มเกษตรกรและชาวประมงในพืน้ที่

ชนบทที่มีวิถีชีวิตแบบยังชีพ โครงการพระราชด�าริเป็นโครงการ 

ทีเ่ข้าถงึชมุชนท้องถิน่โดยตรง มกีารผสมผสานภมูปัิญญาท้องถ่ินกับ 

องค์ความรู้เชงิลกึ โดยใช้เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในราคาท่ีสมเหตผุล

มแีนวทางปฏบิตัทิีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ภายใต้กลยทุธ์ทีพ่จิารณา

ครอบคลมุทัง้ด้านสงัคม เศรษฐกจิ และวฒันธรรมของชมุชนท่ีจะ 

ได้รับผลกระทบ ลกัษณะทีโ่ดดเด่นของโครงการเหล่านี้ได้กลายเป็น

มาตรฐานคณุภาพของความพยายามในการพฒันาทีย่ัง่ยนืทัว่โลก 

 ในช่วง พ.ศ. 2530-2540 กลยทุธ์ในการพฒันาของพระองค์ 

ได้เป็นพืน้ฐานของแนวคดิ “ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” ซึง่ 

ค�าค�านีห้มายถงึ “เศรษฐกจิทีเ่พยีงพอแก่ตนเอง” หลังจากช่วงเวลา

ของการบริโภคเกนิตวั การใช้จ่ายเกนิฐานะหรอืความจ�าเป็นท่ีไม่สมดลุ

กับความสามารถในการหารายได้ของตนเองและครอบครวั ทีน่�าไป

สู่การตกงานของคนนับล้าน พระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ซึง่เน้นการพฒันา

อย่างสมดลุ จงึดงึดดูความสนใจของคนในชาตใินขณะนัน้  

 ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงนีม้ใิช่ปรชัญาของความตระหนี่

หรือคับแคบอย่างท่ีมีการตีความผิดอยู่บ่อยครั้ง แต่เป็นปรัชญา 

ที่มุ่งเน้นให้บรโิภคอย่างพอเหมาะพอดีและสมเหตุสมผล มีความ

คล้ายคลงึกบัการพฒันาทีย่ัง่ยนืตรงทีว่่า ไม่ได้เป็นการเรยีกร้องให้

ถอยกลบัไปด�าเนนิชวีติแบบในอดตี ไม่จ�าเป็นต้องละทิง้ความสะดวก

สบาย รวมถึงไม่ได้เป็นการพัฒนาที่ปฏิเสธการเติบโตหรือกลไก

ตลาดเสรี หลกัปรัชญานีเ้พยีงแนะน�าให้แต่ละคน รวมทัง้ภาคธรุกิจ 

ด�าเนนิชวีติและด�าเนนิธรุกจิตามอตัภาพทีส่มฐานะและไม่ประมาท 

 ในบทความของ Professor Harald Bergsteiner และ  

ดร.ปรียานชุ ธรรมปิยา ทีป่รากฏในหนงัสอื “Sufficiency Thinking: 

Thailand’s Gift to an Unsustainable World” (แนวคดิของความ

พอเพียง : ของขวัญจากประเทศไทยแด่โลกที่ไม่ยั่งยืน) มีการ
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เจาะลึกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบการตัดสินใจในการด�าเนินชีวิตไปสู่ความเจริญก้าวหน้า พร้อมกับความสมดุลและมั่นคง โดย

ค�านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความจ�าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร บนพื้นฐานของคุณธรรมและ

ความรู้ต่าง ๆ  ซึ่งเมื่อน�าไปใช้ ในการบริหารจัดการตนเองและภารกิจต่าง ๆ  แล้วย่อมส�าเร็จประโยชน์

  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นความสมดุลในการใช้ทุนทางวัตถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม ขณะเดียวกันก็ให้ 

ความส�าคัญกับการเตรียมตัวเพื่อพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง  ๆเหล่านี้ การก้าวหน้าไปพร้อม  ๆกับความสมดุลในแต่ละ 

ขั้นตอนจะช่วยส่งเสริมความมั่นคงและเป็นพื้นฐานของความยั่งยืนในที่สุด ทั้งในระดับแผนพัฒนาประเทศและกิจกรรมต่าง  ๆในชีวิต

ของคนเรา

ผลของการตัดสินใจบนพื้นฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ควรค�านึงถึงการก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กับความสมดุล ซึ่งจะน�าไปสู่ความยั่งยืนใน 4 มิติ

ก้าวหน้าไปอย่างสมดุลและมั่นคงใน 4 มิติ

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม

การตัดสินใจตั้งอยู่บนพื้นฐานของ 3 หลักการ

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีระบบภูมิคุม้กัน
ในตัวทีด่ีพอสมควร

• พอเหมาะพอดี ไม ่มาก 

ไม่น้อยจนเกินไป

• เต็มศักยภาพ แต่ไม่เกิน 

ขดีความสามารถ

• หลกีเลีย่งความสดุโต่ง เช่น 

ตามใจตัวเองจนไร้ขอบเขต 

หรือไม่ท�าอะไรเลย

• รู ้ เหตุป ัจจัยที่ เกี่ยวข ้อง 

ประเมินผลของการกระท�า

ที่จะเกิดขึ้นต่อตนเองและ 

ผู ้อื่น ทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาว

• บรหิารความเสีย่ง ไม่ประมาท

• เ ต รี ย ม พ ร ้ อ ม ส� า ห รั บ 

ผ ล ก ร ะ ท บ ห รื อ ก า ร

เปลี่ยนแปลงที่คาดว่าอาจ

จะเกิดขึ้นได้

• ความรอบรู้

• ความเข้าใจที่ถูกต้อง

• มีความรอบคอบและระมัดระวังในการน�า 

ความรู้ไปใช้

• ความซื่อสัตย์

• การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

• ความเพียร

• มีสติ ใช้ปัญญา

ความรู้ คุณธรรม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะน�าไปสู ่“ความยัง่ยืน” ไดอ้ยา่งไร
การตัดสินใจเกิดขึ้นโดยอาศัยความรู้และคุณธรรม
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สตปัิญญา เพือ่ให้ชวีติสมดลุและพร้อมรบัการเปลีย่นแปลงอย่าง

รวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และ

วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี  

 พระราชด�ารสัเศรษฐกจิพอเพยีง ถอืเป็นพระราชด�ารสัทีผู้่คน

จดจ�าได้มากทีส่ดุในช่วงเวลาของวกิฤตการณ์การเงนิเอเชยี พ.ศ. 

2540 และมีความเหมาะสมสอดคล้องกับประเทศไทยซึ่งศรัทธา 

ในสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ ทัง้ในความเป็นผูน้�าและการน�าพาออกจาก

วิกฤต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นแนวทางการพัฒนา 

อันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย โดยเพิ่มมิติด้านวัฒนธรรม 

จากเดิมที่การพัฒนาที่ยั่งยืนให้ความใส่ใจเพียง 3 ด้าน ได้แก่ 

เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ปัจจบุนัประเทศไทยได้น�าแนวทาง

ดงักล่าวมาใช้เป็นกรอบทศิทางในการพฒันาประเทศสูค่วามยัง่ยนื 

  

 

ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ธุรกิจห้างร้าน 

ต่างด�าเนินธุรกิจภายใต้พระบรมราชานุญาตของพระมหากษัตริย์  

โดยมีธรรมเนียมปฏิบัติที่ก�ากับดูแลจากส่วนกลางอย่างเข้มงวด 

มาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่าง 

ภาครัฐกับภาคธุรกิจ การริเริ่มท�าการค้าของคนไทยในสมัยแรก ๆ 

มักจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ 

บริษัทเหล่านี้จ�านวนมากยังคงด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งในยุค 

สมยันัน้ประชาชนส่วนใหญ่ยงัท�าการเกษตรอยู ่ดงันัน้ ในทศันคติ

ของคนไทย (ซึ่งครอบคลุมท้ังการท�าธุรกิจและทุกเร่ือง) มองว่า 

ผู้มีอ�านาจต้องดูแลผู้ที่อ่อนแอ ผู้คนคาดหวังว่าผู้ที่มีอ�านาจในมือ

จะใช้อ�านาจดังกล่าวอย่างมีดุลพินิจภายใต้หน้าที่ที่มีต่อส่วนรวม 

 

 

 

 แต่ไหนแต่ไรมาคนส่วนใหญ่ของประเทศมาจากชุมชน

เกษตรกรรม ซึ่งในหลายพื้นท่ีก็ยังมีความส�าคัญอยู่ ก่อนที่ภาค 

อตุสาหกรรมจะเฟ่ืองฟใูนช่วง พ.ศ. 2523-2533 แรงงานถงึร้อยละ 

70 ท�างานในภาคเกษตรกรรม ซึง่คดิเป็นกว่าร้อยละ 30 ของผลติภณัฑ์ 

มวลรวมในประเทศ (gross domestic product; GDP) ชวีติของ

เกษตรกรขึน้อยูก่บัวฏัจกัรของฤดกูาล มกีารใช้ปุย๋ธรรมชาต ิ เช่น  

ปุย๋คอก ปลกูผกักนิเอง ทอผ้าใช้เอง ประดษิฐ์เครือ่งไม้เครือ่งมอื  

สานกระบงุตะกร้า และถกัแหจบัปลาเอง เกษตรกรสร้างบ้านอยู่เอง

ขยายความกรอบของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็น 

“สภาวะทีท่�าให้คน ครอบครวั องค์กร และชาตบ้ิานเมอืง มคีวามสขุ

กบัการด�ารงอยูอ่ย่างสอดคล้องกบัสถานการณ์ความเป็นจรงิ และ

หากสถานภาพอ�านวยก็สามารถอยู่ได้อย่างสะดวกสบาย ท้ังนี ้

ต้องรักษาความสมดุลระหว่างวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และ

วัฒนธรรม”  

  ทุกวันนี้ การพัฒนา “จิตส�านึกพอประมาณ” (moderation 

mindset) เช่นนี้มีความส�าคัญอย่างยิ่งยวด เนื่องจากทรัพยากร

โลกร่อยหรอลงทุกขณะ “ความพอประมาณ” ที่พระบาทสมเด็จ

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ทรงมพีระราช

ด�ารัสนั้นเป็น 1 ใน 3 คุณลักษณะของความพอเพียง อันได้แก่ 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ�าเป็นที่จะต้องมี

ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร และมีความหมายเดียวกับ 

“ทางสายกลาง” ในพระพทุธศาสนา ซึง่เป็นหลกัคดิทีน่�ามาใช้เพือ่

หลีกเลี่ยงความสุดโต่ง โดยการสร้างสมดุลระหว่างความจ�าเป็น

กับความฟุ่มเฟือย การทรมานตัวเองกับการตามใจตัวเองจนเกิน

ขอบเขต ประเพณีดั้งเดิมกับความทันสมัย ความพอประมาณนี้

ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว ประเด็นส�าคัญอยู่ที่ว่าเราจะสร้างสมดุล

ระหว่างสิ่งที่มีอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้อย่างไร  

 คุณลักษณะประการที่สองของความพอเพียงคือ “ความมี

เหตุผล” ซึง่วดัได้จากผลกระทบของการกระท�าและการตัดสนิใจ

ของเราที่มีต่อตนเอง คนอ่ืน และสิ่งแวดล้อมรอบตัว ในบริบท

ของการพฒันาทีย่ัง่ยนื นอกจากนีแ้ล้วการใช้หลกัพทุธศาสนาและ

ค�าสอนกฎแห่งกรรมซึ่งสอนว่าท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว ยังถือเป็น

บริบทเฉพาะทีเ่ข้าใจอย่างแพร่หลายในหมูค่นไทยอกีด้วย สงัเกต 

ได้ง่าย ๆ  ว่าการตดัสนิใจของเราในชวีติประจ�าวนั เช่น การคดัแยก

ขยะแทนการทิ้งแบบไม่ใส่ใจนั้น อาจแปลเป็นความสมเหตุผลได้  

เพราะเป็นได้ทั้งการแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหา  

 “การมรีะบบภมูคิุม้กนัในตวัทีด่พีอสมควร” เป็นคณุลกัษณะ

ประการที่สามของความพอเพียง หมายถึง การด�าเนินกิจกรรม 

ต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง ทีละขั้นตอน เตรียมความพร้อมต่อ 

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง และความเสีย่งต่าง ๆ  ด้วยความ

รอบคอบ ไม่ประมาท   

 กรอบการตดัสนิใจตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง สามารถ

น�าไปใช้ได้ทัง้เกษตรในชนบทและธรุกจิขนาดใหญ่ ซึง่การตดัสนิใจ

อย่างพอเพียงต้องเริ่มจากการมีส�านึกในคุณธรรม และใช้ความรู้ 

เตบิโตจากบทเรยีน

“กอ่นทีภ่าคอตุสาหกรรมจะเฟ่ืองฟูในทศวรรษ 2520 
แรงงานถึงรอ้ยละ 70 ท�างานด้านการเกษตร”
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จากวสัดธุรรมชาตทิีห่าได้ในท้องถิน่ โดยยกใต้ถนุสงูเพือ่หนนี�า้ท่วม

และมพีืน้ทีส่�าหรับเลีย้งสตัว์ สมนุไพรทีเ่กบ็ได้จากในป่าถกูน�ามาปรงุ

เป็นยาพื้นบ้านตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลผลิตส่วนเกินจากท่ีใช ้

ในครวัเรอืนและแบ่งปันผูอ้ืน่จะถกูขายหรอืแลกเปลีย่นเป็นอาหาร

และเครื่องใช้อื่น ๆ ด้วยวิถีเช่นน้ีจะเห็นได้ว่าครอบครัวเกษตรกร

จ�านวนมากซึง่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยได้ปฏบิตัติามหลกัการ

ส�าคัญของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืนมาช้านาน 

ก่อนที่สองค�านี้จะถูกบัญญัติและเป็นที่แพร่หลายเสียอีก  

 นอกเหนอืจากการมรีากเหง้าจากสงัคมเกษตรกรรมแล้ว คนไทย

ประมาณร้อยละ 95 นบัถอืศาสนาพทุธ ซึง่เป็นศาสนาทีม่คี�าสอนและ

แนวคิดเชิงนิเวศวิทยาที่คาบเกี่ยวกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนใน 

หลายเร่ือง ศาสนาพทุธสอนให้เคารพธรรมชาต ิเน้นย�า้การประมาณตน 

การไม่ยดึตดิวตัถ ุและการพึง่พากนัของสรรพชวีติ นอกจากนีค้�าสอน

ของศาสนาพุทธยังเน้นความส�าคัญของกฎแห่งกรรมหรือผลการ 

กระท�า การพจิารณาวฏัจกัรชวีติและการเวยีนว่ายตายเกดิในวฏัสงสาร  

 โดยเนือ้แท้แล้ว รากฐานทางความคดิของสงัคมไทยและคนไทย 

การมทีรัพยากรอนัอดุมสมบรูณ์ โครงการในพระราชด�าร ิ รวมถงึ

แนวทางทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถ-

บพติร ทรงชีแ้นะตลอดหลายทศวรรษทีผ่่านมา น่าจะเป็นพืน้ฐาน

อันเหมาะสมให้การพัฒนาที่ยั่งยืนผลิบานในประเทศไทย แต่ใน

ความเป็นจริงไม่เป็นเช่นนั้น น�ามาซึ่งค�าถามว่าเพราะเหตุใด  

 ค�าถามนีอ้าจจะฟังดยูาก แต่กพ็อจะมแีนวทางหาค�าตอบได้บ้าง 

นายอานนัท์ ปันยารชนุ อดตีนายกรฐัมนตรขีองไทยกล่าวสนุทรพจน์

ทีส่มาคมผูส้ือ่ข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย เมือ่เดอืนมนีาคม 

พ.ศ. 2559 ความว่า “จากประโยชน์ของความล้าหลงั ท�าให้เราเหน็

ว่าโลกาภวิตัน์ ลทัธบิรโิภคนยิม ความฟุง้เฟ้อ ความไม่ซือ่สตัย์ และ

การไม่ประมาณตน น�าไปสู่ความล้มเหลวด้านการบริหารของทั้ง

รัฐบาลและธุรกิจ”  

 “ในขณะที่เรามีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในด้านการ

พฒันาทางเศรษฐกจิ แต่กลับไม่ได้ใส่ใจมากพอถงึผลกระทบในแง่ลบ

ทีม่ต่ีอการเมอืงและสงัคม จากจดุนีเ้หน็ได้ชดัว่าสถาบนัหลายแห่ง

ของเราไม่พร้อมเมือ่ต้องเผชญิหน้ากบัความท้าทายของโลกาภวิตัน์ 

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก สถาบันทาง

เศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคมของเราไม่ทนัโลกเอาเลย” เขากล่าว 

 ในมมุมองของนายอานนัท์ ปันยารชนุ นอกจากประเทศไทย 

จะต้องใส่ใจกบัหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงแล้ว ยงัต้องปรบัปรงุ 4 เรือ่ง

ใหญ่ ได้แก่ 1. การพฒันาเศรษฐกจิอย่างยัง่ยนืและทัว่ถงึ 2. สงัคม

ทีเ่ปิดกว้างและครอบคลมุกว่าเดมิ 3. การเคารพกฎหมายอย่างจรงิจงั 

และ 4. การปรับสมดุลอ�านาจระหว่างภาครัฐกับประชาชน อดีต

นายกรฐัมนตรกีล่าวว่าการปฏริปูเหล่านีจ้ะช่วยสร้างภาวะผู้น�าทีม่ี

การรับฟังและเปิดกว้าง ซึ่งถือว่าจ�าเป็นต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

 

   

 

 ผูส้งัเกตการณ์หลายคน รวมท้ังนายอานนัท์ ได้กล่าวถึงตัวอย่าง

เฉพาะเจาะจง โดยชี้ไปท่ีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและสังคมของ

รัฐวสิาหกิจไทยว่า ท�าให้ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

อ่อนแอลง และขัดขวางความก้าวหน้าของการพัฒนาเพื่อความ

ยัง่ยนื รฐัวสิาหกจิทัง้ 59 แห่งของไทย ครอบคลมุตัง้แต่สายการบนิ 

การสือ่สาร พลงังาน การประปา การขนส่ง ซึง่สร้างรายได้รวมกนั

คดิเป็นร้อยละ 40 ของ GDP มพีนกังานกว่า 300,000 คน ท�าให้

มอี�านาจต่อรองมหาศาลในการตดัสนิอนาคตของประเทศในธรุกจิ

และอตุสาหกรรมหลกั ๆ องค์กรเหล่านีอ่้อนไหวต่อการแทรกแซง

ทางการเมอืงและการฉ้อราษฎร์บงัหลวง หลายครัง้ก็มแีผนและการ

ปฏบิตังิานทีส่าธารณชนต้องเบอืนหน้าหน ี   

 นอกจากนี ้ผูเ้ชีย่วชาญหลายคนยงัชี้ไปทีร่ะบบการศกึษาของไทย 

ซึง่ไม่ได้สร้างคนทีม่ทีกัษะด้านการคดิอย่างเป็นเหตเุป็นผลและมคีวาม

คดิสร้างสรรค์ อีกท้ังไม่ได้สร้างแรงงานท่ีมคีวามเชีย่วชาญให้ประเทศ

สามารถมัน่ใจทีจ่ะแข่งขนัในศตวรรษที ่ 21 ยิง่ไปกว่านัน้การรวม 

ศนูย์อ�านาจและความมัง่คัง่ไว้ทีก่รงุเทพฯ กถ็กูมองว่าเป็นปัญหา 

ต่อเนื่องยาวนาน ในขณะท่ีประชากรส่วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษา 

ทีเ่พยีงพอและต้องท�างานในภาคแรงงานนอกระบบ คนที่ได้เปรยีบ

กว่าด้วยการเข้าถึงความมั่งคั่งและโอกาสมักไม่สนใจในความ 

เหลื่อมล�้าที่ขยายตัวมากขึ้น การขาดส�านึกรับผิดชอบและความ

โปร่งใส บวกกบัโครงสร้างในระบอบการอปุถมัภ์แบบล�าดบัขัน้ เอ้ือให้

คน “ม”ี ไม่ต้องรบัโทษตามกฎหมาย และกดีกนัการมสีทิธเิสรภีาพและ

โอกาสของกลุม่คน “ไม่ม”ี ซึง่ปัจจยัต่าง ๆ เหล่านีล้้วนมคีวามส�าคญั 

 นายอานันท์แนะว่า “ทกุกลุม่ ทกุศาสนา ทกุภมูภิาค ทกุช้ันของ

สงัคมต้องได้รบัโอกาสต่าง ๆ เหล่านี ้ เพือ่ให้สามารถมส่ีวนในการ

ก�าหนดทศิทางการพฒันาชาตร่ิวมกนั และเป็นการปลกูฝังความรูส้กึ

เป็นเจ้าของชะตากรรมของชาต ิเป็นการกระตุน้ให้ประเทศได้รบัการ

“จากจดุนีเ้ห็นไดช้ดัวา่สถาบนัหลายแห่งของเราไมพ่ร้อม 
เมื่อตอ้งเผชญิหนา้กบัความทา้ทายของโลกาภวิตัน”์

นายอานนัท์ ปันยารชนุ อดตีนายกรฐัมนตรขีองไทย
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ภาพถ่ายชายก�าลังโบกธงชาติไทย ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย พื้นที่ส�าคัญที่ถูกใช้ ในการชุมนุมทางการเมืองในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานี้

ตรวจสอบจากทกุคนในสงัคมอย่างต่อเนือ่ง”  

  ในทางตรงกันข้าม การเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน สถาบัน

ที่อ่อนแอด้านคุณธรรม และการขาดธรรมาภิบาลที่ดี ล้วนถูก

ประณามว่าเป็นต้นเหตุของเศรษฐกิจที่ล่มสลายใน พ.ศ. 2540 

กล่าวได้ว่าในช่วงนั้นแรงจูงใจด้านตัวเลขก�าไรมีชัยเหนือเสาหลัก

ของการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย แต่จุดตกต�่าก็มีผลดี คือ

ท�าให้มีการตีแผ่ประเด็นปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ออกมา  

 

 

อย่างไรกต็าม นบัตัง้แต่จดุเปลีย่นแห่งสหสัวรรษ ความเคลือ่นไหว

ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเริ่ม 

เชือ่มต่อเข้าหากนัและได้รบัการผลกัดนัในประเทศไทย โดยถูกใช้

เป็นกรอบในการวางนโยบาย เป็นแนวทางในการจดัท�าแผนพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ5 ปี และการปฏริปูหลักสตูรการศกึษา

ในโรงเรียน โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาตไิด้จดัท�ารายงานการ

พฒันาคนของประเทศไทย พ.ศ. 2550 เพือ่น�าเสนอพฒันาการและ

การประยกุต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทัง้ในภาครฐัและเอกชน 

ในทศวรรษทีผ่่านมาภาคธรุกจิเริม่ใช้ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

เป็นแนวทางในการสร้างธรรมาภบิาลขององค์กร การพฒันาทรพัยากร

มนษุย์ กระบวนการผลิต และทีต้่องกล่าวถงึคอืใช้ในการประชาสมัพนัธ์ 

มกีารจดัพมิพ์หนงัสอื ผลติแผ่นพบั บทความและเวบ็ไซต์เพือ่สอน

หลกัเศรษฐกจิพอเพยีง และเผยแพร่ความส�าเรจ็ของตวัอย่างผูท้ี่

น�าไปประยกุต์ใช้ มงีานวชิาการท่ีรวบรวมข้อมลูและช่วยขยายผล

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่มิติใหม่ ๆ นอกจากนี ้ ยังมกีาร

ขยายผลหลกัปรชัญาดงักล่าวกบัโครงการพฒันาในต่างแดนผ่าน

ความร่วมมือระหว่างประเทศก�าลังพัฒนาอื่น ๆ อีกด้วย  

 ในประเทศไทย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริทัง้ 6 แห่ง ซึง่ตัง้อยู่ในพืน้ทีท่ีม่ภีมูสิงัคมทีแ่ตกต่างกนั

ท่ัวประเทศ ถือเป็นแหล่งรวบรวมงานท่ีดท่ีีสดุด้านการพฒันาของ

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เหล่านี้ด�าเนินการสนับสนุนงานวิจัยและ

การแก้ปัญหาด้านการพฒันาในแต่ละพืน้ที ่แต่ละแห่งเปรยีบเสมอืน 

“พพิธิภณัฑ์มชีวีติ” ซึง่เกษตรกรและชาวบ้านทัว่ไปสามารถเข้าไป

เรยีนรู้ ในหวัข้อต่าง ๆ อาท ิการฟ้ืนฟสูภาพดนิ เกษตรผสมผสาน 

การจดัการป่าไม้และทรัพยากรน�า้ การพฒันาเชือ้เพลงิชวีภาพ และ

การอนุรักษ์ทางทะเล และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชน  

 ตวัอย่างผูน้�าในการขบัเคลือ่นในภาครัฐมใีห้เหน็อย่างหลากหลาย 

หลายทศวรรษมานี้ปัจจัยหลักที่ผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรม 

ในประเทศเฟ่ืองฟ ูได้แก่ การตดัถนน โดยลดการสร้างทางรถไฟลง 

ทัง้ทีค่่าขนส่งทางรถยนต์แพงกว่ารถไฟถงึสองเท่า ในแผนพฒันา

สัญญาณไฟเขยีว
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เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่10 (พ.ศ. 2550-2554) รปูแบบ

การพฒันาถนนถกูปรบัลดลง โดยหนัไปเน้นโครงข่ายขนส่งมวลชน

รอบเมืองหลวงแทน ซึ่งจะแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2565  

  หนึง่ในวตัถปุระสงค์หลกัของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) คือการมุ่งไปสู่ “สังคม

คาร์บอนต�่า” แต่ขณะเดียวกันรัฐวิสาหกิจยังคงผลักดันและ

วางแผนการสร้างโรงผลิตไฟฟ้าถ่านหินทั้งในและนอกประเทศ 

ความพยายามของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  

ที่จะสร้างโรงผลิตไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดกระบี่ ได้รับการต่อต้าน

จากนักสิ่งแวดล้อมและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งเชื่อว่า 

การก่อสร้างและการด�าเนนิการดงักล่าวจะท�าลายทศันยีภาพและ

สร้างปัญหาต่อการท่องเที่ยว  

 ในภาคพลังงาน แผนพัฒนาประสิทธิภาพพลังงาน (พ.ศ. 

2558-2579) ซึง่เป็นฉบบัปัจจบุนัของประเทศไทย อยูบ่นพืน้ฐาน

ของการเชือ่มต่อจากแหล่งต่าง ๆ ไทยจ�าเป็นต้องใช้พลงังานเป็น

สองเท่าของขดีความสามารถการผลติของประเทศเพือ่ตอบสนอง

ความต้องการทางเศรษฐกิจในประเทศใน พ.ศ. 2579 ในแผน

พฒันาพลงังานทางเลอืก (พ.ศ. 2558-2579) รฐับาลคาดหวงัทีจ่ะ

ลดการใช้ก๊าซธรรมชาตลิง 1 ใน 3 ของยอดทัง้หมด และเพิม่การ

ใช้แหล่งพลังงานทางเลือกร้อยละ 25 ภายในสองทศวรรษ  

พลงังานทางเลอืกส่วนใหญ่มาจากแหล่งพลงังานหมนุเวยีน เช่น 

แสงอาทิตย์ ลม และน�้า ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ส�ารวจแหล่ง 

พลังงานสะอาดอ่ืน ๆ ท่ียังไม่เป็นท่ีแพร่หลายนัก เช่น พลังงาน

ความร้อนใต้พภิพ และพลงังานคลืน่ (wave energy)  

 การบรรลเุป้าหมายการใช้พลงังานทางเลอืกท่ีร้อยละ 25 ไม่ได้

เป็นเพยีงความคดิลอย ๆ เท่านัน้ ในปัจจบุนัประเทศไทยเป็นแหล่ง 

พลงังานแสงอาทติย์ในภมูภิาคอาเซยีน โดยไทยใช้ประโยชน์จาก

พลงังานแสงอาทติย์มากกว่าปรมิาณของสมาชกิทกุประเทศรวมกัน

เสยีอกี นอกจากนีป้ระเทศไทยยงัเป็นประเทศแรก ๆ ในเอเชยีทีใ่ช้

โครงการท่ีเรียกว่า feed-in tariff (FIT) หรือ “แผนงาน adder” โดย

เสนอสญัญาขายไฟฟ้าระยะยาวด้วยอตัราน่าดงึดดูใจให้กบัผูผ้ลติ

พลงังานหมนุเวยีน การทีร่ฐัได้ใช้มาตรการจงูใจด้วยผลก�าไรควบคู่ไป

กบัการสร้างความยั่งยืนนั้นเป็นที่ชื่นชอบอย่างมากจากภาคธุรกิจ 

 เมือ่ไม่นานมานี ้รฐับาลได้เดนิหน้าโมเดล “ประเทศไทย 4.0” 

ซึง่เป็นรปูแบบทางเศรษฐกจิทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของความคดิสร้างสรรค์ 

การค้นคดิสิง่ใหม่ ๆ  และงานบรกิารระดบัสงู แผนนีค้าดหวงัจะเหน็

การปฏริปูของภาคธรุกจิหลกัทีม่อียูแ่ล้ว เช่น ธรุกจิยานยนต์ ช้ินส่วน

อเิลก็ทรอนกิส์ การแพทย์และอายรุวฒัน์ การเกษตร เทคโนโลยี

ชวีภาพและอาหาร รวมไปถึงการยกระดบัภาคธรุกิจใหม่ ๆ  เช่น ระบบ

จัดการขนส่ง หุ่นยนต์ การบิน และเชื้อเพลิงชีวภาพและชีวเคมี  
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ต้นอ่อนทีก่�าลงัเตบิโต ทีโ่รงงาน SCG ปนูซเิมนต์ไทย (ทุง่สง) จงัหวดันครศรธีรรมราช

  ส�าหรับภาคเอกชนของไทยได้ให้ความสนใจความยัง่ยนืเพิม่ขึน้

เร่ือย ๆ หลายบริษทัใช้สิง่นีเ้ป็นมาตรฐานเชงิเปรยีบเทยีบและมอง

เหน็คณุค่าของความยัง่ยนืในหลายแง่มมุ ไทยออยล์ซึง่เป็นบรษิทั

กลัน่น�า้มนัและก๊าซทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศ ตดิอนัดบัดชันคีวามยัง่ยนื

ของดาวโจนส์ (Down Jones Sustainability Index; DJSI) ใน 

พ.ศ. 2559 ในฐานะผูน้�ากลุม่อตุสาหกรรมพลงังาน โดยภาพรวม

แล้วมบีริษทัทีต่ัง้อยูใ่นประเทศไทย 15 แห่งตดิอนัดบัในดชันคีวาม

ยัง่ยนืของดาวโจนส์ใน พ.ศ. 2559 ส�าหรบับรษิทัข้ามชาตขิองไทย

ทีต่ดิอนัดบัดชันคีวามยัง่ยนืของดาวโจนส์ อย่างบรษิทัปนูซเิมนต์ไทย 

จ�ากดั (มหาชน) ซึง่สร้างส�านกังานใหญ่มลูค่ากว่า 7,052 ล้านบาท 

(200 ล้านดอลลาร์สหรฐั) ทีเ่ป็นตวัอย่างของ “สถาปัตยกรรมสเีขยีว” 

ได้สร้างแรงบนัดาลใจให้กบัการค้นคดิใหม่ ๆ  อย่างเช่นผลติภณัฑ์ 

“SCG eco value” ที่มีสินค้าแตกต่างกันถึง 80 ชนิด ตั้งแต่

ปนูซเีมนต์ไปจนถงึผลติภณัฑ์เคมแีละกระดาษ  

 

 

 

 

 

 หากเอ่ยถึงวัฒนธรรมร่วมสมัย ความนิยมวิถีชีวิตแบบใส่ใจ

ในสุขภาพเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการอิสระรายย่อย

หน้าใหม่ที่ประกอบธุรกิจร้านอาหาร ตลาดเกษตรกรรายย่อย  

ร้านอาหารออร์แกนกิ และขายผลติภณัฑ์ท�าด้วยมอืทีม่อียูห่ลากหลาย 

ในกลุ่มธุรกิจเหล่านี้ยังมีธุรกิจที่เล็กลงไปอีก ยกตัวอย่างเช่น 

บ้านอนรุกัษ์กระดาษสา ซึง่เป็นธรุกจิครอบครวัทางภาคเหนอืของ

ไทยที่ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่งออกผลิตภัณฑ์กระดาษสา 

ร้อยละ 80 ไปยังต่างประเทศ ส่วน แดรี่โฮม บริษัทผู้ผลิตนมก็มี

ข้อตกลงการค้าที่เป็นธรรมกับชาวบ้านที่ท�าผลิตภัณฑ์นมใน 

ท้องถิ่นให้ผลิตสินค้าออร์แกนิกส่งขายทั่วประเทศ ในช่วงเวลา 

ทีเ่กษตรเชงิพาณชิย์ขนาดใหญ่คบืคลานเข้าครอบง�าภาคการเกษตร

ของไทย สิง่เหล่านีเ้ป็นความเคลื่อนไหวเล็ก ๆ แต่ส�าคัญยิ่ง  

  ยิ่งไปกว่านั้น กิจกรรมในระดับพื้นที่ที่มีความส�าคัญต่อความ

ยัง่ยนื เช่น โครงการของชมุชนชนบท จงัหวดัตราด ก็ได้รบัความ

สนใจอย่างมาก ชาวบ้านที่น่ันเห็นต�าตาว่าป่าชายเลนถูกท�าลาย

ยบัเยนิด้วยการท�านากุง้ จงึได้น�าระบบใหม่มาใช้ คอืระบบของการ

ตรวจสอบและถ่วงดลุ คนในชมุชนที่ไม่ปฏบิตัติามจะต้องจ่ายค่าปรบั

เพื่อแก้ไขพฤติกรรมให้สอดคล้องกับหลักนิเวศวิทยา อีกหนึ่ง

โครงการท่ีเร่ิมต้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปคือ ธนาคารต้นไม้ ซึง่ 

เริม่ขึน้ทีจ่งัหวดัชมุพรเมือ่ พ.ศ. 2549 ปัจจบุนัมแีผนงานทีค่ล้าย ๆ 

กันแต่มีความหลากหลายเกิดขึ้นท้ัง 77 จังหวัดท่ัวประเทศไทย 

และมีเกษตรกรกว่า 300,000 คน เข้าร่วมโครงการ  

  ความส�าเร็จของการร่วมมือลักษณะนี้มีปัจจัยขับเคลื่อนหลัก

ของการพฒันาทีย่ัง่ยนืในทกุพืน้ที ่นัน่คอืแรงจงูใจในผลก�าไร การ

ท�าความดโีดยเหน็แก่สิง่แวดล้อมก็เป็นเร่ืองหนึง่ แต่การท�าความดี

ในขณะที่ท�าเงินได้ด้วยถือเป็นแรงจูงใจและสร้างความต่อเนื่อง 

ในทีส่ดุ สิง่ทีโ่ครงการสิง่แวดล้อมทกุโครงการมร่ีวมกนั ไม่ว่าจะเป็น

โครงการเกีย่วกบัแหล่งอาหารทะเลทีย่ัง่ยนื การสร้างแนวปะการงั 

หรอืการจดัตัง้ธนาคารเมลด็พนัธุ์ให้เกษตรกร คอื โครงการเหล่านี้

ไม่เพยีงรับรู้ข้อจ�ากัดของการเตบิโต หรือท่ีนกันเิวศวทิยาในปัจจบุนั

เรียกว่า “ขีดจ�ากดัความปลอดภยัของโลก” (planetary bound-

aries) แต่ยงัรบัรูอ้กีด้วยว่าธรรมชาตมิคีวามสามารถในการฟ้ืนคนื

มาใหม่ ขอเพยีงแต่ระวงัไม่ให้กจิกรรมของมนษุย์ส่งผลกระทบใน

ทางกลับกันต่อความสามารถนี้ ซึ่งนี่เป็นข้อที่ควรพิจารณาในการ

บริหารระบบนิเวศ เช่น ป่าไม้และแหล่งน�า้เค็ม  

  ประเทศไทยรบัรูเ้รือ่งการพฒันาทีย่ัง่ยนืโดยทัว่ไปพร้อม ๆ  กบั

มีตัวอย่างในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ 

ในการด�าเนนิการไปสูค่วามส�าเรจ็ แต่กระนัน้กย็งัมสีิง่ท้าทายอ่ืน ๆ  อีก 

ท่ีน�าไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดว่าสนับสนุนการกระท�า

หลายอย่างท่ีมองได้ว่าท�าเพือ่ผลก�าไรล้วน ๆ  ตวัอย่างในช่วงหลายปี

ท่ีผ่านมา เช่น ธรุกิจขนาดใหญ่ซึง่เป็นบริษัทอาหารทะเลปฏบิติัต่อ

ภาคเอกชนของไทยไดใ้ห้ความสนใจ 
ความยั่งยนืเพิม่ขึ้นเรื่อย ๆ หลายบริษัท 

ใช้สิ่งนีเ้ป็นมาตรฐานเชิงเปรยีบเทยีบ และ
มองเหน็คุณค่าของความยั่งยนืในหลายแงมุ่ม
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ชาวเขาก�าลังเก็บสตรอเบอร์รี่ที่ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่

 ประเทศไทยจะก้าวหน้าไปอย่างไรในทศวรรษท่ีจะถงึน้ี ขึน้อยู่

กบัความมุง่มัน่ในการทุม่เทให้กบัวาระเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื พ.ศ. 

2573 อย่างจรงิจงัและจรงิใจ หนงัสอืเล่มนีจ้ะวเิคราะห์และน�าเสนอ

ความก้าวหน้าของประเทศไทยภายใต้กรอบ SDGs 17 เป้าหมาย 

และอกี 169 เป้าประสงค์ นอกจากนีแ้ล้วด้วยกรอบความคดิของ

หลกัเศรษฐกิจพอเพยีง ประเทศไทยนบัว่าเร่ิมต้นได้ดแีละมกีลไก 

ท่ีจ�าเป็นในการเดนิหน้าต่อไป ความส�าเร็จของประเทศในหลาย ๆ  ด้าน 

เช่น การเป็นผูน้�ากลุม่ประเทศสมาชกิอาเซยีนด้านพลงังานแสงอาทติย์ 

โครงการในพระราชด�าริหลายโครงการ รวมถึงบริษัทไทยหลายแห่ง

ได้รบัการชืน่ชมจากนานาชาต ิ การให้สทิธปิระกันสขุภาพถ้วนหน้า 

ท่ีโด่งดังในระดับสากล เพราะเป็นโครงการท่ีคนไทยแทบทุกคน 

ได้รบัสทิธใินการรกัษาพยาบาลฟร ีสิง่เหล่านีล้้วนเป็นเหตผุลทีท่�าให้

เรามีความหวังแต่ก็ต้องไม่ประมาท และในปัจจุบัน ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกบรรจุในหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียน 

ทุกระดับทั้งประเทศ ซึ่งจะส่งอิทธิพลต่อวิธีคิด พฤติกรรม และ

การบริโภคของเยาวชนไทยท่ีจะเติบใหญ่ในอนาคต ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจึงอาจจะกลายเป็นมรดกอันส�าคัญของชาติ 

ที่จะน�าทางคนรุ่นใหม่ให้เดินทางบนเส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ชาวประมงในห่วงโซ่อุปทานอย่างน่าต�าหนิ ผู้บรหิารระดับสูงของ

หนึ่งในบริษัทใหญ่ที่สุดของประเทศค้าหุ้นโดยใช้ข้อมูลวงใน การ

บุกรุกท�าลายป่าเพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างต่อเน่ือง การเผาเศษ

ซังข้าวโพดที่ปลูกเพื่อเป็นอาหารสัตว์ที่น�าไปสู่ปัญหาหมอกควัน

และมลพิษทางอากาศครั้งใหญ่ทางภาคเหนือของประเทศ  

  หากประเทศไทยจะก้าวไปเป็นผูเ้ล่นระดบัโลกด้านการพฒันา 

ที่ยั่งยืน การกระท�าเหล่านี้ต้องยุติลง ประเทศไทยจ�าเป็นต้อง 

เดนิหน้าไปสูก่ารเปลีย่นกระบวนทศัน์เกีย่วกบัวถิกีารบรโิภคและการ 

ใช้จ่ายที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น ในขณะที่หน้ีครัวเรือนเพิ่มขึ้น

เป็นร้อยละ 82 ของ GDP สิ่งท้าทายต่าง ๆ เหล่าน้ีไม่ใช่เรื่อง 

แปลกใหม่ และประเทศไทยเองก็ได้ตระหนักถึงและเห็นความ

ส�าคญั ยกตวัอย่างเช่น การรณรงค์ “อย่าให้ใครว่าไทย” ที่ใช้การ

สื่อสารและการประชาสัมพันธ์เพ่ือกระตุ้นให้คนไทยปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมทีไ่ม่สอดคล้องกบัหลกัพอเพยีง เช่น การทิง้ขยะไม่เลอืกที่ 

การฉ้อราษฎร์บงัหลวงและการรบัสนิบน การขบัรถอย่างประมาท 

และการใช้จ่ายเกนิตวั ดชันเีป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืชี้ให้เหน็ว่า

ปัญหามลพษิ การฉ้อราษฎร์บงัหลวง ความปลอดภยับนท้องถนน 

และการเป็นหนี้ ถือเป็นสิ่งท้าทายส�าหรับประเทศไทย  
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วาระเพื่อการพัฒนาทีย่ัง่ยืน พ.ศ. 2573

หากปราศจากเป้าหมายและเป้าประสงค์ทีเ่ฉพาะเจาะจงแล้ว การ

พฒันาทีย่ัง่ยนืคงเป็นเพยีงความคิดลอย ๆ  ท่ีไม่สอดคล้องกบัความ

เป็นจริง เป้าหมายของการพฒันาทีย่ัง่ยนืทีอ่งค์การสหประชาชาติ

ได้ประกาศใช้เมือ่ พ.ศ. 2558 ถือเป็นสิง่สะท้อนให้เห็นว่าการพฒันา

ต้องเชือ่มโยงระหว่างเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม และเป็น

แนวทางในการก�าหนดนโยบายการพัฒนาในระดับนานาชาติ 

ไปจนถงึ พ.ศ. 2573 เป้าหมายต่าง ๆ เหล่านีเ้กดิจากการตดิตาม

ผลของเป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษ (Millennium Devel-

opment Goals; MDGs) ซึ่งเริ่มใช้เมื่อ พ.ศ. 2544 ส�าหรับ

ประเทศไทยน้ันได้บรรลเุป้าหมาย MDGs แล้วทัง้ 8 ข้อ และมัน่ใจ

ว่าจะบรรลุเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืทัง้หมดด้วยเช่นกนั  

 แม้ว่าเป้าหมาย SDGs มีความเบ็ดเสร็จและครอบคลุมกว่า 

MDGs แต่ก็มีค�าถามจากนักวิจารณ์ว่าเงินทุนท่ีจะท�าให้บรรลุ 

เป้าหมายได้นั้นจะมาจากไหน อีกทั้งยังมองว่าการที่จะจัดการให้

บรรลุเป้าหมายทั้ง 17 เป้าหมาย รวมถึงเป้าประสงค์อีก 169 ข้อ

นั้นดูจะไม่ง่ายนัก

 เป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย

1. ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่

2. ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับ

โภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

3. สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริม

สวัสดิภาพส�าหรับทุกคนในทุกวัย 

4. สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง

ครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

5. บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อ�านาจของผู้หญิง

และเด็กหญิงทุกคน

6. สร้างหลักประกันเรื่องน�้าและการสุขาภิบาลให้มีการจัดการ

อย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้ส�าหรับทุกคน 

7. สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคา 

ที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน 

8. ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อเนื่อง ครอบคลุม และ

ย่ังยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงาน 

ที่สมควรส�าหรับทุกคน 

9. สร้างโครงสร้างพืน้ฐานทีม่คีวามทนทาน ส่งเสรมิการพฒันา

อตุสาหกรรมทีค่รอบคลมุและยัง่ยนื และส่งเสรมินวตักรรม

10. ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

11. ท�าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย 

ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน 

12. สร้างหลกัประกนัให้มแีบบแผนการผลติและการบรโิภคทีย่ัง่ยนื 

13. ปฏบิตักิารอย่างเร่งด่วนเพือ่ต่อสูก้บัการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น 

14. อนรุกัษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมทุร ทะเลและทรพัยากร

ทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

15. ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่าง

ยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็น

ทะเลทราย หยดุการเสือ่มโทรมของทีด่นิและฟ้ืนสภาพกลบั

มาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

16. ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพ่ือการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบัน 

ที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

17. เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด�าเนินงานและฟื้นฟู

สภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส�าหรับการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน 

 ส�าหรบัเป้าประสงค์จ�านวน 169 ข้อ จะช่วยขยายความหมาย

ของแต่ละเป้าหมายให้ชัดเจนขึ้น ตัวอย่างเช่น เป้าหมายแรก 

ซ่ึงได้แก่ การขจัดความยากจน มีเป้าประสงค์อยู่ 7 ข้อ โดย 

ข้อ 1.4 ระบุว่า “ภายใน พ.ศ. 2573 สร้างหลักประกันว่าชาย 

และหญิงทุกคน โดยเฉพาะคนยากจนและกลุ่มผู ้เปราะบาง  

มีสิทธิเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ตลอดจน

การเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน การถือกรรมสิทธิ์ และใช้ประโยชน์

เหนือที่ดินและทรพัย์สนิ” นอกเหนือไปจากเป้าประสงค์เหล่านี้ 

SDGs ยังมีดัชนีชี้วัดที่เน้นผลลัพธ์ที่วัดได้ องค์กรสหประชาชาติ

ระบุว่า การก�าหนดเป้าหมายเหล่านี้จะบรรลุผลหรอืไม่นัน้ ขึน้อยู่

กบัรฐับาลของแต่ละประเทศในการ “ตัง้เป้าหมายระดับชาติเอง 

โดยใช้เป้าหมายระดบัสากลเป็นแนวทาง แต่ต้องพจิารณาสภาวะ

แวดล้อมในระดบัชาตด้ิวย”
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ภาพรวมประเทศไทย
และเป้าหมายการพัฒนา
ทีย่ัง่ยืน 17 เป้าหมาย
เรื่องราวต่อไปน้ีจะเป็นการเจาะลึกเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนท้ัง 17 ประการ รวมถึงโอกาส 

ที่ประเทศไทยได้รับและสิ่งท้าทายที่เผชิญอยู่ ถึงแม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะแยกพิจารณาเป้าหมาย 

ทั้ง 17 ประการออกจากกันอย่างชัดเจน แต่ในความเป็นจริงแล้ว ทุกเป้าหมายมีความเก่ียวข้อง 

สมัพนัธ์กนั การบรรลเุป้าหมายหนึง่จะช่วยให้บรรลเุป้าหมายอืน่ด้วย ในทางตรงกนัข้ามหากไม่สามารถ

ปฏิบัติได้ตามเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น เป้าหมายที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ก็อาจท�าให้ไม่บรรลุเป้าหมายอื่น ๆ  ด้วยเช่นกัน สิ่งที่ทุกเป้าหมายต้องการเหมือนกัน  

คือ กระบวนการทางความคิดในการปฏิบัติต่อเป้าหมายอย่างจริงใจและจริงจัง หรือเมื่อค�านึงถึง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บางเป้าหมายจะบรรลุได้ต้องมุ่งไปที่ความเห็นอกเห็นใจกัน ในขณะที่

บางเป้าหมายจ�าเป็นต้องแสวงหาหนทางใหม่ในการแก้ปัญหา ทัง้นี ้ไม่มเีป้าหมายใดทีจ่ะบรรลไุด้โดย

ปราศจากการใช้คณุธรรมควบคูไ่ปกบัความรู้ เนือ้หาต่อไปนีเ้ป็น “การลงมอืท�าเพือ่ให้บรรลเุป้าหมาย”  

(Calls to Action) และตัวอย่างของโครงการต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงหนทางไปสู่การพัฒนาที่สมดุล

และยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งจะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมของประเทศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง

มั่นคง รักษาโครงสร้างสังคมและความสมดุลทางวัฒนธรรม



ผลการด�าเนินงานของ
ประเทศไทยตามดัชนี SDGs

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 เครือข่ายการแก้ปัญหาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  

(Sustainable Development Solutions Network; SDSN) น�าโดย Jeffrey D. Sachs 

ผูเ้ชีย่วชาญด้านเศรษฐศาสตร์ และ The Bertelsmann Foundation ได้เปิดตวัดชันแีละ

แผนภาพวเิคราะห์ข้อมลู SDGs (SDG Index and Dashboards-Country Profiles) 

ซึง่เป็นรายงานการศกึษาระดบัโลกทีต่ดิตามความก้าวหน้าของเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื  

 ดัชนี SDGs ล�าดับแรกเป็นการจัดอันดับประเทศตามสถานะเมื่อ พ.ศ. 2558  

ในแต่ละเป้าหมาย ดัชนีถูกจัดท�าขึ้นบนพื้นฐานของชุดช้ีวัด ซึ่งใช้ข้อมูลที่ได้รับการ 

เผยแพร่ล่าสุดของ SDGs ทั้ง 17 เป้าหมาย ตัวช้ีวัดที่น�ามาใช้มีข้อมูลอย่างน้อย 

ร้อยละ 80 ของทกุประเทศทีม่ปีระชากรมากกว่า 1 ล้านคน โดยดัชนี SDGs จะใช้ตัว

ชีว้ดัทีเ่ป็นทางการมากทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้ ในกรณทีีข้่อมลูอย่างเป็นทางการไม่เพยีงพอ 

หรือตัวชี้วัดยังมีช่องห่าง ผู้เขียนรายงานจะทบทวนมาตรวัดอย่างเป็นทางการอื่น ๆ 

ทีต่พีมิพ์โดยแหล่งทีเ่ชือ่ถอืได้ เพือ่ให้ดชัน ีSDGs มคีวามครอบคลมุมากทีส่ดุ ตวัอย่าง

เช่น เป้าหมายที ่12 แผนการบรโิภคและการผลติทีย่ัง่ยนื ได้น�าอตัราร้อยละของน�า้เสยี

ที่ได้รับการบ�าบัด และจ�านวนกิโลกรัมของขยะมูลฝอยต่อคนต่อปีมาพิจารณาด้วย 

  ข้อมลูทีร่วบรวมได้จะถกูน�ามาค�านวณเป็นคะแนนตวัชีว้ดัทีป่รบัค่าแล้วของแต่ละ

ประเทศ ดัชนีนี้มีค่าระหว่าง 0 ถึง 100 คะแนน คะแนนตัวชี้วัดที่ปรับค่าแล้วนี้เป็น

ตัวระบุต�าแหน่งของประเทศจากแย่ที่สุด (0) ถึงดีที่สุด (100) ตัวอย่างเช่น 

ประเทศไทยได้ 62.2 คะแนน แสดงให้เห็นว่าจากระดับคะแนนที่แย่ที่สุดไปคะแนน 

ที่ดีที่สุด ไทยมีคะแนนอยู่ที่ 62.2 (จาก 100)  

  ในขณะเดียวกัน แผนภาพวิเคราะห์ข้อมูล SDGs เน้นความก้าวหน้าของการ

ด�าเนนิงานด้าน SDGs และเป้าหมายเฉพาะของแต่ละประเทศ โดยใช้สเีป็นสญัลกัษณ์

สเีขยีว แสดงว่า ส�าหรบัตวัชีว้ดัหนึง่ ๆ  แล้ว ประเทศนัน้ ๆ  ก�าลงัด�าเนนิไปสูก่ารบรรลุ

เป้าหมาย SDGs หรือเข้าสู่จุดเริ่มต้นที่พร้อมจะด�าเนินไปสู่เป้าหมายแล้ว สีเหลือง 

แสดงว่า ประเทศนัน้ ๆ  อยูบ่น “เส้นทางทีต้่องระมดัระวงั” สแีดง แสดงว่า ณ พ.ศ. 2558 

ประเทศนั้น ๆ ยังห่างไกลจากการบรรลุเป้าหมายอยู่อีกมาก



(สเีขยีว = บรรลุ / สเีหลอืง = “อยู ่ในเสน้ทางทีต่อ้งระวงั” / สแีดง = ตอ้งปรับปรงุอยา่งจรงิจัง)



ขจัด
ความยากจน

ความยากจนไม ่ใช ่แค ่การมีรายได ้หรือ

ทรพัย์สนิไม่เพยีงพอต่อการด�ารงชวีติเท่านัน้ 

แต่ยงัรวมไปถงึการขาดโอกาสในหลาย ๆ  ด้าน

ทีจ่ะพฒันาคณุภาพชวีติทีด่ ีการหลดุพ้นจาก

ความยากจนจะช่วยให้คนเราได้รับโอกาส

ด้านการศึกษา บริการสาธารณสุข และ

บริการพื้นฐานต่าง ๆ มากขึ้น ท�าให้สามารถ

ด�าเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพดีและมีคุณค่า 

มากขึน้ แต่ปัจจุบันทั่วโลกยังมีคนที่มีชวีิตอยู่

อย่างยากจนข้นแค้นกว่า 836 ล้านคน 

นอกจากนี ้ยงัมคีนอกีจ�านวนมากทีป่ระคองตวั

ด้วยรายได้แค่เพียงพอประทังชีวิตเท่านั้น 

 ส�าหรับประเทศไทย ความยากจนไม่ได้

เป็นประเดน็ท่ีเร่งด่วนนกั โดยเป็นเป้าหมายเดยีว

ใน 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

ที่ไทยบรรลแุล้ว การพฒันาเศรษฐกจิในหลาย

ทศวรรษที่ผ่านมาเป็นการพัฒนาอย่างทั่วถึง 

สามารถสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิต

ให้กับคนไทย ดงัตวัอย่างโครงการพระราชด�าริ

และโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิซึ่งแสดงให้เห็น

ถงึการพฒันาของประเทศไทยทีไ่ม่ทิง้ใครไว้

ข้างหลัง (leave no one behind) และ

จัดการกับปัญหาความยากจนได้แม้ ในพื้นที่

ห่างไกล โดยเน้นทีป่ระชากรกลุม่ยากไร้ โดย

มีการให้ความรู้และพัฒนาทักษะใหม่ ๆ เพื่อ

ขจดัความยากจน
สิง่ทา้ทายตอ่ไปของประเทศไทย คือ การไมท่ิง้ใครไวข้า้งหลัง

คนยากจนส่วนใหญ่ของประเทศไทยอาศัยอยู่ในเขตชนบท และกลุ่มผู้มีอายุเกิน 60 ปี เป็นกลุ่มที่อยู่ในข่ายสุ่มเสี่ยง

มากกว่ากลุ่มอื่น

ทำาทันที

• ลดหน้ีครัวเรือน โดยสนับสนุนให้ 

คนไทยออมเงนิ ใช้จา่ยตามอัตภาพ 

และสร้างระบบภูมิคุ ้มกันตนเอง 

โดยพยายามบรหิารจดัการความเสีย่ง

ในการด�าเนินชีวิตขั้นพื้นฐาน

• สร้างหลกัประกนัความเท่าเทยีมกนั

ในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

การพัฒนาทักษะและโอกาสอื่น ๆ

• ปรับปรุ งระบบสิทธิประโยชน ์ 

ทางสังคมและระบบตาข่ายความ

ปลอดภัยให้กับผู ้ยากไร้ ผู ้พิการ 

และผู้สูงอายุ

• หาทางแก้ปัญหาเชิงรุกเพ่ือรับมือ

กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ประชากรไปสู่สังคมผู้สูงอายุ

• เสนอให้จัดท�าระบบตาข่ายความ

ปลอดภยัทางการเงนิให้กบัแรงงาน 

ไร้ฝีมือ เกษตรกรรายย่อย และผูท้ี่

ต้องพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบ

• ขยายขอบข่ายแผนงานเพื่อพัฒนา

ชีวิตความเป็นอยู่และสร้างรายได้ 

ในเขตชนบท รวมถึงครอบครัวที่มี

สตรีเป็นหัวหน้าครอบครัว

ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่
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ให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ ด้วยการใช้ชีวิตที่พึ่งพิง

และรักษาธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมได้อย่างกลมกลนื 

ไม่ขัดกับวัฒนธรรมดั้งเดิม หลักการพึ่งตนเองนี ้

จะเป็นหวัใจส�าคญัของการแก้ไขปัญหาความยากจน

ของประเทศไทยในอนาคต  

 

 

 

 

 ประเทศไทยถือเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบ 

ความส�าเร็จอย่างสูงในการแก้ปัญหาความยากจน 

ใน พ.ศ. 2555 มคีนไทยเพยีง 6 คน จาก 1,000 คน 

(หรือร้อยละ 0.6 ของจ�านวนประชากรทั้งหมด)  

ทีใ่ช้ชวีติในระดบัต�า่กว่า เส้นความยากจน (poverty 

line) ซึ่งตามนิยามของธนาคารโลกหมายถึง การ

ด�ารงชีวิตอยู่ด้วยเงินน้อยกว่า 67 บาท (1.90 

ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อวัน ในขณะเดียวกันส�านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ (สศช.) ได้ ให้ค�าจ�ากัดความความยากจน

ว่า เป็นการด�ารงชวีติอยูด้่วยเงนิน้อยกว่า 2,572 บาท 

ต่อคนต่อเดอืน (ประมาณ 2.5 ดอลลาร์สหรฐัต่อวนั) 

ใน พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีคนยากจนประมาณ 

7.3 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 11 ของประชากร 

ทัง้ประเทศ ถอืเป็นตวัเลขทีค่่อนข้างต�า่เมือ่เทยีบกบั

ประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงอื่น ๆ ทั่วโลก  

 นอกจากนี้ ในบรรดาดัชนีชี้วัดต่าง ๆ ด้านการ

พัฒนามนุษย์ ประเทศไทยยังสามารถลดอัตราการ

เสียชีวิตของมารดาและทารกลงได้อย่างมาก 

นโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้าท�าให้คนไทย

สามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพในราคาที่สามารถ

จ่ายได้ ประชากรร้อยละ 98 เข้าถึงระบบน�้าประปา

และสขุาภบิาล ในแง่มาตรฐานด้านวตัถุ ประเทศไทย

ก็ท�าได้ ในระดับท่ีดีเช่นกัน ในเขตเมืองเราจะเห็น

แสงสีที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมการบริโภคได้ทั่วไป  

ทั้งห้างสรรพสินค้าเรียงรายด้วยสินค้าหรูหรา ป้าย

โฆษณาคอนโดมเินยีมสวยสะดดุตา โชว์รมูขายรถหรู

รุน่ใหม่ล่าสดุ รายได้ของผู้ ใช้แรงงานทีม่กัถกูส่งกลบั

ไปยงัครอบครวัทีต่่างจงัหวดัมส่ีวนเร่งให้เกดิวถิชีวีติ

แบบวัตถุนิยมมากขึ้นในเขตชนบทด้วยเช่นกัน  

จากข้อมูลในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อ พ.ศ. 2540 

ร้อยละ 90 ของครวัเรอืนในชนบทมโีทรทศัน์ด ูและ

ร้อยละ 60 มีรถจักรยานยนต์ใช ้  

 ในขณะท่ีการเติบโตของกระแสบริโภคนิยม 

มาพร้อมกับอัตราความยากจนที่ลดลง แต่ในความ

เป็นจริงแล้ว การแก้ไขปัญหาความยากจนนี้ยังมี

กลุม่คนสามกลุม่ทีเ่สีย่งต่อการถกูทิง้ไว้ข้างหลงั คอื 

ผู้พิการ สตรีโสด และผู้สูงอายุ ยิ่งในพื้นที่ชนบท

ด้วยแล้ว กลุม่คนเหล่านีย้ิง่เปราะบางและโดดเดีย่ว

มากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุ 

ระบบช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบบดั้งเดิม เช่น การ 

“ประเทศไทยได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาประเทศอยา่งทัว่ถึง

แตก่ย็ังมีกลุม่เปราะบางทีห่ลงเหลอือยู”่

ไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลงั

ค�าเรียกร้องในการรณรงค์

และการอ ภิปราย เรื่ อ ง 

เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื

มแีนวคดิคอื “เราจะไม่ถอืว่า

บรรลุเป ้าหมาย จนกว่า 

เป้าหมายนั้นจะบรรลุเพื่อ 

ทุกคน”
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พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 

ทรงริเร่ิมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่ส่งเสริมแนวคิด

การพฒันาทีย่ัง่ยนืมาเป็นเวลานาน ก่อนทีค่�าว่า “การพฒันาอย่าง

ยั่งยืน” จะถูกบัญญัติขึ้นเสียด้วยซ�้า  

  “โครงการหลวง” ที่คนทั่วไปรู้จักกันดี เป็นตัวอย่างของการ

แก้ปัญหาท่ีซับซ้อนและมีลักษณะเฉพาะของประเทศไทย ทั้ง

ปัญหาข้อพิพาทตามชายแดน ปัญหายาเสพติด ปัญหาความ

ยากจนของชาวเขาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ขาดความอุดมสมบูรณ์  

ไปจนถึงการถางป่าเพื่อท�าไร่เลื่อนลอย ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติ  

 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ปัญหาต่าง ๆ  

เร่ิมคล่ีคลายลงเป็นล�าดับนับตั้งแต่ พ.ศ. 2512 พระองค์

พระราชทานกองทุนจัดตั้งโครงการหลวง เพื่อส่งเสริมและ

สนบัสนนุการท�าการเกษตรบนดอยสงู โดยมพีระราชประสงค์เพือ่

ช่วยเหลอืชาวไทยภเูขาด้วยการสร้างอาชพี ก�าจดัการปลกูฝ่ินด้วย

การปลูกพืชทดแทน รวมท้ังปรับปรุงการฟื้นฟูแหล่งกักเก็บน�้า 

ท�าให้ประชาชนในภาคอื่น ๆ น�าวิธีการดังกล่าวไปปรับใช้ได้ด้วย  

 ต่อมาใน พ.ศ. 2535 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง

มลูนธิโิครงการหลวงขึน้ เป็นนติบิคุคลตามกฎหมายทีม่กีารบรหิาร

จัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยหม่อมเจ้าภีศเดช 

รชันี รับผิดชอบดแูลโครงการ ซึง่ท่านทรงอธบิายถงึโครงการนีว่้า  

  “โครงการหลวงด�าเนินงานตามพระราชด�าริของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยการหาพืชเมืองหนาวมาปลูกบนภูเขา 

สมัยก่อนนอกจากฝิ่นแล้ว ไม่มีใครรู้ว่าจะปลูกอะไรดี เราเลยเริ่ม

ท�าโครงการวิจัยด้วยการทดลองปลูกพืชหลากหลายชนิด การ

ทดลองต้องใช้ทั้งก�าลังคนและเงิน โดยในเรื่องคนท�างานนั้น 

มีนักวิทยาศาสตร์ผู้เช่ียวชาญด้านการเกษตรหลายคนพร้อมจะ

ถวายงาน พระองค์ท่านทรงท�าให้การท�างานให้กับโครงการหลวง

เป็นเรื่องที่ไม่เครียด ด้วยการตัดกระบวนการต่าง ๆ  ลง และขจัด

ความล่าช้าที่ไม่จ�าเป็นออกไป ปัจจุบันการค้นพบที่ได้จากงานวิจัย

ของโครงการหลวงถูกน�าไปใช้ ในการสอน เราไม่ต้องพึ่งพาต�ารา

ที่เขียนโดยต่างชาติแล้ว”      

 ปัจจบุนันี ้มลูนธิโิครงการหลวงมสีถานวีจิยั 4 แห่ง และศนูย์

พัฒนาโครงการหลวง 38 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย 

แม่ฮ่องสอน พะเยา และล�าพูน มีหน้าที่พัฒนาพันธุ์พืชและ 

พนัธุส์ตัว์ทีเ่หมาะสมในแต่ละพืน้ที ่ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่เกษตรกร

ในท้องถิ่นและช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ  

 

 

 

 

 สถติยินืยนัความส�าเรจ็ มกีารพฒันาพชืผกัผลไม้กว่า 350 ชนดิ 

ครอบครวักว่า 30,000 ครอบครวั หรอืกว่า 150,000 คน ทัง้ทีเ่ป็น

เกษตรกรจากชาวเขา 13 เผ่า และจากในเมอืงเข้าร่วมโครงการหลวง 

ครอบคลุมพื้นที่กว่า 150,000 ไร่ ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ดี

และการจัดสรรอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เกษตรกรดังกล่าวมีเงิน

รายได้รวมกันกว่า 450 ล้านบาทต่อปี แต่ละครัวเรือนมีรายได้

เฉลีย่ถงึปีละ 70,000 บาท ซึง่มากกว่าการปลกูฝ่ินขายถงึสบิเท่าตวั

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ด�าเนินงานใน พ.ศ. 2554 ครอบคลุม

พื้นที่รวมกันถึง 1,700,000 ไร่ มีประชากรชาวเขาเผ่าต่าง ๆ  และ

ชาวไทยที่อยู่อาศัยบนพ้ืนที่ภูเขาได้รับประโยชน์รวม 37,561 

ครอบครัว หรือ 172,309 คน สามารถจ�าหน่ายผลผลิตทางการ

เกษตร ทั้งผัก ผลไม้ ดอกไม้ ชา กาแฟ ผลิตภัณฑ์แปรรูป และ

งานหัตถกรรมกว่า 1,702 ประเภท ให้กับตลาดทั้งในและนอก

ประเทศ สร้างรายได้รวมทั้งสิ้น 629 ล้านบาท 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จ

พระราชด�าเนนิเยีย่มราษฎรชาวเขาเผ่ามเูซอ ทีอ่�าเภอแม่สาย จงัหวัดเชียงราย 

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2514

“ตั้งแตพ่ระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำาเนนิยังหมูบ่้านบนดอยสูง
ทางภาคเหนอืครัง้แรกเมื่อ พ.ศ. 2506 ไดท้อดพระเนตร 
เหน็ว่าสิ่งทีท่ำาให้ชุมชนมง้ กะเหรีย่ง เยา้ อาขา่ ลาหู่ และ
ลีซอมีความเป็นอยูท่ีล่ำาบากนัน้ ไมใ่ช่ยาเสพติดแตเ่ป็น
ความยากจน สุขภาพทีย่�าแย ่และการขาดการศึกษา”

โครงการด้านการพฒันาอยา่งยัง่ยืน แห่งแรกของประเทศไทย
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ช่วยเหลือจากญาติ ๆ หรือการไปอาศัยวัดอยู่ ไม่

เพียงพออีกต่อไปแล้วหากไม่มีโครงการช่วยเหลือ 

ที่เหมาะสมจากภาครัฐ  

 ลักษณะความยากจนของไทยน้ันมีความ 

แตกต่างกันที่ส�าคัญทั้งในเชิงภูมิศาสตร ์และ

ประชากรศาสตร์ ตัวอย่างเช่น รายงานของ

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ (สศช.) เมื่อไม่นานมานี้ระบุว่า 

ประมาณร้อยละ 44.8 ของคนยากจนอาศัยอยู่ใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 26.5 อยู่ใน 

ภาคเหนือ และร้อยละ 13.6 อยู่ในภาคใต้ จ�านวน

กว่าครึง่หนึง่ของคนกลุม่นีป้ระกอบอาชพีการเกษตร 

ที่เหลือเป็น “แรงงานนอกระบบ” มีทั้งกลุ่มลูกจ้าง

ชั่วคราว กลุ ่มที่ประกอบอาชีพอิสระ วิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ ่มคน 

วัยเกษียณ และกลุ่มชาวนาที่เช่าที่ดินท�ากิน   

 ในเขตชนบท ชาวบ้านมักอยู ่ในวังวนของ

ปัญหาภายใต้ “วงจรความยากจน” ทฤษฎีนี้กล่าว

ว่า องค์ประกอบส�าคัญของความยากจน เช่น การ 

ไม่สามารถเข้าถึงการเคหะที่ดี การขาดการศึกษา 

ที่มีคุณภาพ การขาดโอกาสในการมีงานท�า ท�าให้

คนรุ่นต่อ ๆ มาไม่สามารถหลุดพ้นจากภาวะความ

ยากจนได้  

 นอกจากนั้นยังมีประเด็นท่ีน่ากังวลเกี่ยวกับ

ชาวนาผู้ถูกเรียกว่าเป็น “กระดูกสันหลังของชาติ”  

ที่ต้องแบกปัญหาหนี้สินพอกพูนและสูญเสียที่ดิน 

ท�ากินให้กับกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ และยังคงต้อง

เสีย่งต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจ ภัยแล้ง การ

แสวงหาประโยชน์ และภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิจาก

การส�ารวจของศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบว่า เกษตรกรไทย 

ได้ก�าไรจากการขายพืชผลของตัวเองน้อยที่สุด 

ในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งสาเหตุหลัก 

มาจากต้นทุนการผลิตที่สูงกว่า โดยใน พ.ศ. 2554  

ยอดหนี้ เฉลี่ยที่ เกษตรกรไทยมีต ่อรายเท่ากับ 

104,000 บาท หรือเท่ากับรายได้ประมาณ 5 ปีเศษ 

การหลดุพ้นจากสถานการณ์นีด้จูะเป็นเรือ่งทีย่ากมาก 

หรือแทบเป็นไปไม่ได้เลย  

 การที่เกษตรกรขาดการรวมกลุ่มกัน ท�าให้ขาด

อ�านาจต่อรองราคาในการขายผลผลติ ราคาขายจงึ

ถูกก�าหนดโดยตลาดต่างประเทศ พ่อค้าคนกลาง 

และกลุ่มบริษัทที่คุมตลาดอยู่ กลุ่มบริษัทเหล่าน้ี 

จะท�าสัญญากับเกษตรกรซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีที่ดิน 

ท�ากินเป็นของตัวเองให้ท�าการเกษตรพันธสัญญา  

7 ใน 10
ของคนยากจน

อาศยัอยูใ่นภาคเหนอืและ 
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ชายพิการผู้นี้มีรายได้ที่มั่นคงจากการเรียนรู้วิธีเพาะเห็ดขาย 
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(มีชาวนาเพียงร้อยละ 29 เท่านั้นท่ีถือครอง

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน) ท�าให้สามารถลดต้นทุนลงได ้

ด้วยการให้ชาวนาเช่าที่ดิน เท่ากับได้แรงงานท�านา

ให้ตนฟรี ๆ ชาวนารายย่อยที่ไร้ที่ดินนี่เองที่กลาย

เป็นกลุ่มรับความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น ภัยแล้ง หรือ 

พืชผลเสียหาย     

 แม้ว่าประเทศไทยจะติดอันดับประเทศท่ีมี 

รายได้ปานกลางระดบัสงูในเวลาอันรวดเร็ว ซึง่แสดง

ถงึความก้าวหน้าในการพฒันาประเทศอย่างชดัเจน 

แต่ช่องว่างของรายได้และโอกาสระหว่าง “คนรวย” 

กบั “คนจน” กย็งัคงอยู ่ค�าถามทีว่่าท�าอย่างไรจงึจะ

ลดความเหลื่อมล�า้ระหว่างเมืองกับชนบท ด้วยการ 

กระจายอ�านาจทางการเมืองหรือวิธีการอื่นใด 

และการกระจายรายได้ของประเทศอย่างยุติธรรม

และเท่าเทียมมากขึ้น ยังคงเป็นความท้าทายของ

ประเทศไทย ทั้งน้ี การเพิ่มโอกาสและศักยภาพ 

ให้กับคนจน ตลอดจนส่งเสริมให้คนชั้นกลางได้ 

ไต่บันไดทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสูงขึ้นไปเร่ือย ๆ  

ก็ถือเป็นสิ่งที่ต ้องท�าขณะขับเคลื่อนประเทศสู ่ 

เป้าหมายการขจัดความยากจนอย่างยั่งยืน  

   

 ทุกวันนี้อัตราการเกิดใหม่ท่ีลดต�่าลงไม่ได้เป็น

ปรากฏการณ์เฉพาะกับประเทศทีร่�า่รวยเท่านัน้ ข้อมลู

จากธนาคารโลกชี้ว่า อัตราการเกิดในประเทศไทย

ลดลงอย่างมาก จากแม่ 1 คน มลีกู 7 คน ในช่วง

ทศวรรษ 2510 ปัจจุบันลดลงเหลือเพียงแม่ 1 คน 

มีลูก 1.5 คน นอกจากนี้ ไทยยังเป็นประเทศที่เข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุเร็วที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก ท�าให้

เป็นหนึง่ในประเทศทีม่รีายได้ปานกลางที่ต้องเผชิญ

กับสภาวะการหดตวัของจ�านวนก�าลงัแรงงานทีล่ดลง

อย่างน่าวิตก พร้อมกับจ�านวนประชากรผู้สูงอายุ 

ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก  

  ประเทศไทยก�าหนดให้ข้าราชการและพนกังาน

รฐัวสิาหกจิเกษยีณเมือ่อายคุรบ 60 ปี ขณะทีบ่รษัิท

เอกชนเองก็มีการก�าหนดเกษียณอายุภาคบังคับ 

ไว้ด้วยเช่นกัน ด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น การ

ขาดแคลนรายได้เสรมิ หรอืขาดการวางแผนการเงนิ

ท่ีดี คนไทยส่วนใหญ่จึงไม่ออมไว้ ใช้หลังเกษียณ 

แต่ใช้วิธีพึ่งพาลูกหลานหรือใช้วัดเป็นที่พักพิง  

 หลายทศวรรษท่ีผ่านมา ประชากรวัยท�างาน 

ในชนบทหลั่งไหลเข้ามาในกรุงเทพฯ เพื่อหางาน 

ที่มีค่าจ้างสูงกว่า ถึงแม้จะมีงานให้ท�ามากมายแต ่

หนุ่มสาววัยแรงงานยังคงต้องดิ้นรนทางเศรษฐกิจ 

การเลีย้งดพู่อแม่วยัชราซึง่เป็นธรรมเนยีมทีส่บืทอด

กันมายาวนานของคนไทยเร่ิมปฏิบัติกันน้อยลง 

สัดส่วนของผู้สูงอายุท่ีพึ่งพารายได้หลักที่มาจาก 

ลูกหลานลดลงจากร้อยละ 52 ใน พ.ศ. 2550  

เหลือเพียงร้อยละ 35.7 ใน พ.ศ. 2557  

  การท่ีลูกหลานส่งเงินกลับมาให้พ่อแม่ที่บ้าน 

ยงัคงเป็นสิง่ท่ีปฏบิตักัินอยูท่ั่วไป แต่จ�านวนเงนิกลบั

ลดลงจนไม่พอส�าหรบัความต้องการพืน้ฐาน ทกุวนันี้

ประชากรผู ้สูงอายุในประเทศไทยเกินกว่าครึ่ง 

ไม่มีลูกท่ีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรือในอ�าเภอเดียวกัน 

และร้อยละ 16 ไม่มีลูกท่ียังมีชีวิตอยู่ให้ได้พ่ึงพา

อาศยั จากผลการส�ารวจของส�านกังานสถติแิห่งชาติ

เมือ่ พ.ศ. 2557 พบว่าร้อยละ 38 ของผูส้งูอายยุงัคง
บทบาทของวัดในประเทศไทยมักเป็นที่พึ่งพิงของกลุ่มคนยากจนและผู้สูงอายุ

เสริมความเขม้แข็งให้กบัผูสู้งอายุ
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ท�างานเพือ่หาเลีย้งชพีอย่างต่อเนือ่ง โดยร้อยละ 90 

ท�างานในภาคงานนอกระบบและท�างานอิสระ  

 สถานการณ์นี้รุนแรงมากขึ้นในเขตชนบท  

โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรผู้สูงอายุ ผู้น�าชุมชน

หลายแห ่งพยายามลดผลกระทบจากความ

เปลีย่นแปลงนีโ้ดยการคดิหาแนวทางใหม่ ๆ  เพือ่ให้

ผู้สูงอายุพึ่งตัวเองได้มากขึ้น นายมีชัย วีระไวทยะ 

นักพัฒนาชุมชนเจ้าของรางวัลแมกไซไซ ได้ริเริ่ม

โครงการที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือช่วยฝึกทักษะอาชีพ

ใหม่ ๆ  ให้กบัผูส้งูอาย ุหาวธิเีพิม่ผลผลติและหาตลาด

ให้กับสินค้า ผลคือกลุ่มผู้สูงอายุมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้น 

บางคนกล้าริเริ่มท�าสิ่งใหม่ ๆ น�าเทคนิคที่ได้เรียนรู้

มาใช้ เช่น จ�ากัดรากของต้นมะนาวให้อยู่ในบ่อปูน

เพื่อให้มะนาวออกลูกทั้งปี สร้างเพิงเพื่อปลูกพืช

เศรษฐกิจ เช่น เห็ด กล้วยไม้  

  ที่ผ่านมารัฐบาลได้ตระหนักถึงการเพ่ิมขึ้นของ

ผูส้งูอายอุย่างรวดเรว็ และมนีโยบายเรือ่งนีอ้อกมา

อย่างต่อเนือ่ง โดยใน พ.ศ. 2552 มกีารจ่ายเงนิเบีย้

ยงัชพีผูส้งูอายทุีม่อีาย ุ60 ปีขึน้ไป รวมถงึสนบัสนนุ

การจดัตัง้ชมรมผูส้งูอายขุึน้ในโรงพยาบาล ใน พ.ศ. 

2555 มีกลุ่มผู้สูงอายุขึ้นทะเบียนกับทางราชการ

แล้วกว่า 23,000 กลุ่ม มีสมาชิกรวม 1.6 ล้านคน  

 แม้ว่าการริเริ่มให้ความช่วยเหลือผู ้สูงอาย ุ

ในรูปแบบต่าง ๆ จะเป็นไปด้วยดี แต่ผู้เชี่ยวชาญ 

ได้ให้ความเหน็ว่า รฐับาลต้องมภีาระเพิม่การใช้จ่าย

ในการด�าเนินงานระบบการดูแลส�าหรับผู้สูงอายุ

และระบบบ�านาญชราภาพ และคาดว่าใน พ.ศ. 2583 

จ�านวนประชากรผูส้งูอายขุองประเทศจะเพิม่ขึน้เป็น 

17 ล้านคน คดิเป็นร้อยละ 25 ของประชากรทัง้หมด 

นัน่หมายความว่า คนไทยทกุ ๆ  4 คน จะมปีระชากร

ผู้สูงอายุ 1 คน  

  องค์กรพัฒนาเอกชน (Non Governmental 

Organizations; NGOs) ที่ท�างานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

ในประเทศไทยแนะน�าให้รัฐบาลขยายขอบข่ายของ

แผนงานที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการหารายได้ของผู้สูง

อาย ุปรบัปรงุกฎหมายคุม้ครองแรงงานให้รวมไปถงึ

แรงงานผู ้สูงอายุ และส ่งเสริมการออมเพื่อ 

วยัเกษยีณ การก�าหนดอายเุกษยีณทีม่คีวามยดืหยุน่ 

การสร้างแรงจูงใจให้ว่าจ้างผู้ท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไป 

และการเสนอชั่วโมงท�างานท่ียืดหยุ่นและท�างาน 

ไม่เต็มเวลาให้แก่ผู้สูงอายุ ประเด็นสุดท้ายที่ส�าคัญ

เช่นกนั คอื สทิธปิระโยชน์ของเบีย้ผูส้งูอายทุีค่วรจะ

เพิม่ขึน้และท�าให้เป็นมาตรฐานด้วยการเชือ่มโยงกับ

เส้นความยากจนในระดบัประเทศ และมกีารปรบัปรงุ

เป็นระยะ ๆ  อย่างสม�่าเสมอ เพื่อสะท้อนผลกระทบ

จากภาวะเงินเฟ้อ     

 

 

อีกหนึ่งประเด็นที่น่ากังวลของประเทศไทย คือการ

ที่ผู ้มีรายได้ปานกลางและรายได้น้อยมีภาระหนี ้

หญิงชาวยะลาก�าลังนอนพักหลังการคลอดโดยหมอต�าแย

หนีค้รัวเรอืน ปัญหาทีค่วรเฝ้าระวัง
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ดอยตุงเคยเป็นพืน้ทีท่ีป่กคลมุด้วยเมฆหมอกท่ามกลางบรรยากาศ

เงียบสงบ ตั้งอยู่บริเวณใจกลางสามเหลี่ยมทองค�าที่ได้ชื่อว่าเป็น

พื้นท่ีปลูกฝิ่นท่ีใหญ่ที่สุดในโลก ขณะเดียวกัน พื้นที่บริเวณนี้ 

ยงัถกูท�าลายจากการแผ้วถางเพือ่ท�าไร่เลือ่นลอยมาเป็นเวลานาน

บนดอยตุงมชีาวเขา 6 ชนเผ่า ซึง่ถกูเอารดัเอาเปรยีบและอยูอ่ย่าง

ยากจนแร้นแค้น ขาดแคลนน�า้ประปา ไฟฟ้า สถานรกัษาพยาบาล

และโรงเรยีน ซ�า้ร้ายทีน่ีย่งัเคยเป็นแหล่งซ่องสมุของกลุม่ตดิอาวธุ

และบรรดาขนุพลค้าฝ่ินทีสู่ร้บกนัอย่างดเุดอืด ท�าให้เป็นอปุสรรค

ต่อการด�าเนินงานช่วยเหลือชาวเขาเหล่านี้ของเจ้าหน้าที่รัฐ  

 นัน่คอืเรือ่งราวเบือ้งหลงัทีท่�าให้เกดิโครงการพฒันาดอยตงุ 

ซึง่เป็นโครงการปลกูพชืทดแทนทีป่ระสบความส�าเรจ็อย่างสูง และเป็น 

1 ใน 4 โครงการหลกัของมลูนธิิแม่ฟ้าหลวง โครงการนีก่้อตัง้ขึน้ตาม 

พระราชด�ารขิองสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีเมือ่ พ.ศ. 2531 

ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 93,515 ไร่ ให้ประโยชน์แก่ชาวบ้าน 

ประมาณ 11,000 คน จาก 29 หมูบ้่านรอบดอยตงุในจงัหวดัเชยีงราย 

 “สมเด็จย่า” ทรงเข้าพระทัยประเด็นปัญหาท่ีเกี่ยวโยงกัน  

ทัง้ปัญหาความยากจน สขุภาพ ความหวิโหย ความปลอดภยัและ

การบริหารจัดการที่ดิน จึงมีพระราชด�าริให้พัฒนาแผนงาน 

หลากหลายมติิทีเ่คารพต่อสิง่แวดล้อม ค�านงึถงึวฒันธรรมท้องถิน่ 

ภูมิปัญญาและสภาพสังคมของชาวบ้าน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา

ชีวิตความเป็นอยู่ ทรงเลือกต้นกาแฟอาราบิก้าเป็นพืชเศรษฐกิจ

ให้แก่เกษตรกร ซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ใช่พืชท้องถิ่นของไทย แต่ 

พนัธุ์ไม้นีง้อกงามใต้ร่มเงาของป่า ซึง่หมายความว่าการท�าไร่กาแฟ

อาราบก้ิาเป็นการช่วยอนรุกัษ์ป่าไม่ให้ถกูท�าลายไปพร้อมกนั 

 จากการด�าเนนิงานมาอย่างยาวนาน ปัจจบุนัความส�าเรจ็ของ

โครงการพัฒนาดอยตุงเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลก โครงการปลูกพืช

ทดแทนซึ่งถือก�าเนิดจากพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระ- 

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อ พ.ศ. 2512 

เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดโครงการท่ีคล้ายคลึงกันในประเทศที่มี

ปัญหาเรื่องการปลูกฝิ่น เช่น เมียนมา อัฟกานิสถาน โดยไทย 

ยงัคงเป็นประเทศตวัอย่างทีป่ระสบความส�าเรจ็ทีส่ดุในโลกในการ

ก�าจัดการปลูกฝิ่นแบบถอนรากถอนโคน  

 โครงการพฒันาดอยตงุวางกรอบการด�าเนนิงานไว้ 30 ปี และ

แบ่งแผนงานออกเป็น 3 ระยะ ระยะที ่1 (พ.ศ. 2531-2536) เป็นการ

แก้ปัญหาเร่งด่วนด้านสาธารณสขุและให้การฝึกอบรมด้านวชิาชพี 

ระยะที ่2 (พ.ศ. 2537-2545) เน้นไปทีก่ารสร้างรายได้ โดยแนะน�า

แนวคดิ หาวธิเีพิม่มลูค่าผลติภณัฑ์ด้วยการสร้างโรงงานคัว่เมลด็

กาแฟเองและสร้างบรรจภุณัฑ์ภายใต้แบรนด์ดอยตงุ ระยะที ่3 (พ.ศ. 

2546-2560) ให้ความส�าคญักบัการสร้างความแขง็แกร่งให้กบัหน่วย

ธรุกจิของแบรนด์ดอยตงุ เพือ่ให้แบรนด์และชมุชนเกดิความยัง่ยนื

นอกจากนี ้ยงัมกีารส่งเสรมิการศกึษาและพฒันาศกัยภาพของคน 

ในชุมชน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสานต่อการพัฒนาด้วย

ตนเองเมื่อโครงการพัฒนาดอยตุงถอนตัวออกไป   

 เพือ่ให้มัน่ใจว่ามผีูป้ระกอบการท้องถิน่รุน่ใหม่ได้รบัช่วงกจิการ

จากผูด้�าเนนิการรุน่ดัง้เดมิเป็นไปอย่างราบรืน่ โครงการพฒันาดอยตงุ

ได้ร่วมมอืกบักระทรวงศกึษาธกิารในการปรบัปรงุหลกัสตูรการศกึษา

ให้สอดรบักบัหลกัสตูรทีเ่ป็นมาตรฐานสากล เพือ่เปิดโอกาสในด้าน

การศกึษาและฝึกอบรมวชิาชพีโดยการปฏบิตัจิรงิและน�ามาประยกุต์

ให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่น รวมทั้งปลูกฝังให้เยาวชนมีความ 

ภาคภมูใิจในวฒันธรรมของตนเอง และมทีกัษะมากเพยีงพอทีจ่ะหา

งานด ีๆ ท�าในท้องถิน่ เพือ่เป็นสมาชกิทีม่ศีกัยภาพของชมุชนต่อไป 

 เมือ่แบรนด์ดอยตงุขยายครอบคลมุหน่วยธรุกจิครบทัง้สีห่น่วย

แล้ว (อาหาร หตัถกรรม การเกษตร และการท่องเทีย่ว) โอกาสด้าน

อาชพีกจ็ะขยายตามไปด้วย โครงการมทีีพ่กัตากอากาศ 2 แห่ง หนึง่

ในนั้นคือ เกรทเธอร์แม่โขงลอด์จ ตั้งอยู่บริเวณหอฝิ่น ซ่ึงเป็น

พพิธิภณัฑ์ไฮเทคในอทุยานสามเหลีย่มทองค�า มร้ีานอาหารและ 

ร้านกาแฟในกรงุเทพฯ เชยีงใหม่ และเชยีงราย ร้านดอยตงุไลฟ์สไตล์

ใน 3 จังหวัดดังกล่าวจ�าหน่ายเส้ือผ้าทอมือ พรม ผลิตภัณฑ์ 

กระดาษสา เครื่องเคลือบดินเผา และของตกแต่งบ้าน  

 โครงการพัฒนาดอยตุงได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็น

ตวัอย่างของโครงการพฒันาทีย่ัง่ยนือย่างแท้จรงิ สนิค้าทกุชิน้ของ

โครงการมตีราสญัลกัษณ์รบัรองของส�านกังานสหประชาชาตว่ิาด้วย

ยาเสพตดิและอาชญากรรม เพือ่เป็นเครือ่งหมายของความส�าเรจ็

และจดุก�าเนดิเลก็ ๆ  ในการมส่ีวนช่วยเหลอืสงัคมให้พ้นจากปัญหา 

ยาเสพตดิ นอกจากนัน้ โครงการยงัมชีือ่เสยีงด้านการพฒันาทัง้เชงิ

วฒันธรรม สงัคม เศรษฐกจิ และนเิวศวทิยาอย่างสมดลุ 

โครงการพฒันาดอยตุง
ตน้แบบการพฒันาทางเลอืกในการดำารงชีวติทีย่ัง่ยนื
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ครัวเรือนก้อนโต ช่วงเศรษฐกิจเฟื่องฟูในทศวรรษ 

2520 และต้นทศวรรษ 2530 น�าไปสู่ความเจริญ 

ยุคใหม่ ในมุมกลับกัน การเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น

และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อให้

เกิดการบริโภคเพิ่มขึ้น ท�าให้ปัญหาหน้ีครัวเรือน 

เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงนิเป็นเวลานาน และ

การผ่อนคลายโดยให้สถาบันการเงินแข่งขันกัน

อย่างดุเดือดมีส่วนท�าให้หน้ีครัวเรือนเพ่ิมขึ้นอย่าง

รวดเร็ว จากร้อยละ 54.6 ของ GDP ใน พ.ศ. 2550 

เป็นร้อยละ 84.2 ใน พ.ศ. 2558  

  ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การเติบโตที่ชะลอตัวลง

ของ GDP และผลกระทบจากมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจในโครงการบ้านหลังแรกและโครงการ

รถยนต์คันแรก มีส่วนส�าคัญท�าให้ระดับหนี้ภาค 

ครัวเรือนของไทยเพิม่ขึน้อย่างมาก โดยร้อยละ 36.7 

มาจากการซื้อที่ดินและที่อยู่อาศัย จ�านวนใกล้เคียง

กันมาจากการบริโภคของครัวเรือน ที่เหลือเป็นการ

กู้ยืมเพื่อการด�าเนินธุรกิจ การเกษตร การศึกษา 

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

 จากการส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ

ครัวเรือนโดยส�านักงานสถิติแห่งชาติพบว่า หนี ้

ครัวเรือนพุ่งจาก 116,681 บาท ใน พ.ศ. 2550  

ไปอยู่ที่ 156,770 บาท ใน พ.ศ. 2558 ตัวเลขนี้ 

มีผลเสียต่อสภาพคล่องและความสามารถในการ

ช�าระหนีข้องครวัเรอืนในอนาคต รวมทัง้สร้างความ

กังวลเกี่ยวกับสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ให้กับ

สถาบนัการเงนิ หนีค้รวัเรอืนทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง

ยังส่งผลกระทบต่อก�าลังซื้อ การบริโภค และท�าให้

มาตรฐานการครองชีพต�่าลง  

  ถึงแม้จะยังไม่มีสัญญาณชี้ชัดว่า ธนาคาร

พาณิชย์มีหนี้ด ้อยคุณภาพเพิ่มขึ้นในขณะที่หนี ้

ครัวเรือนสูงขึ้น แต่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยัง

แสดงความกังวลกับการเติบโตของตัวเลขเหล่านี้ 

ในสถานการณ์ดังกล่าวทั้งสถาบันการเงินและ 

พนักงานขายก�าลังให้ข้อมูลนาฬิกาแบรนด์ Apple แก่ลูกค้าในร้าน iStudio แห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ

อ่านเพิม่เติม
•	Poverty,	Income		

Inequality,	and		

Microfinance	in	

Thailand by the Asian 

Development Bank, 

2011

•	Statistical	Yearbook		

for	Asia	and	the	Pacific	

2014,	by the United 

Nations Economics and 

Social Commission for 

Asia and the Pacific

หน่วยงานก�ากับดูแลต้องคอยสอดส่องไม่ให้ตัวเลข

หนี้ครัวเรือนพุ่งสูงขึ้น  

  การเพิ่มความระมัดระวังล่วงหน้าเป็นสิ่งที่ควร

กระท�า แต่ก็ไม่จ�าเป็นต้องตื่นตูมจนเกินเหตุ การ

สร้างความแข็งแกร่งให้กับสถานะทางการเงิน 

ภาคครัวเรือนของไทย และเพิ่มภูมิต้านทานให้กับ

ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในอนาคต ท�าได้ด้วยการ

ส่งเสริมวนิยัทางการเงนิให้กับภาคประชาชนโดยลด

การใช้จ่ายที่เกินตัว ขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้

ประชาชนออมเงิน ไม่กู ้ยืม และซื้อกรมธรรม ์

ประกันภัยเพื่อรับมือกับภาวะฉุกเฉิน การสนับสนุน

การสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับภาคครัวเรือน

ถือเป็นการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจด้วย 

เช่นกัน เป็นการท�าให้วงล้อเศรษฐกิจของประเทศ

หมุนไปโดยแน่ใจว่าก�าลังซื้อจะไม่หดตัว ซึ่งจะช่วย

ลดความเสี่ยงจากภาวะถดถอยในอนาคต
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และยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

ทำ�ทันที

•	เสรมิหนุนให้เกษตรกรและผูป้ระกอบ

ธุรกิจการเกษตรมีกระบวนการทาง

ความคิดท่ีให้ความส�าคัญกับความ

สมดลุระหว่างแรงจงูใจด้านผลก�าไร

กับความห่วงใยในสิ่งแวดล้อม

•	 ส่งเสรมิเกษตรกรรมยัง่ยนืและพึง่พา

ตนเองแทนการท�าเกษตรเชิงเดี่ยว	

การตัดไม้ท�าลายป่า	การปล่อยสัตว์

แทะเล็มในทุ ่ งหญ ้า เกินความ	

เหมาะสม	และการเกษตรแบบพึง่พา

สารเคมี

•	ปรั บ เปลี่ ยนการท� า เกษตร ให ้

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ	 และลดการเป็น	

ต้นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

•	ลดอัตราร่างกายแคระแกร็นในเด็ก

•	ลดการท�าการเกษตรพันธสัญญา	

เพื่อให้เกษตรกรลดการพึ่งพาธุรกิจ

การเกษตรและสามารถรองรับ

ความเสี่ยงต่าง	ๆ	ได้มากขึ้น

ความมั่นคงทางอาหารเป็นเร่ืองท่ีท่ัวโลก

วิตกกังวลกันมานานแล้ว	 นิยามของค�านี้		

มักหมายถึงภาวะของการมีอาหารที่มีคุณค่า

ทางโภชนาการเพียงพอที่จะส่งเสริมวิถีชีวิต

ที่มีสุขภาพด	ีอย่างไรก็ตาม	ปัจจุบันเราก�าลัง

เผชิญกับอุปสรรคเพิ่มขึ้นในการแก้ปัญหา	

เก่าแก่ดัง้เดมินี	้เพราะขณะทีก่ารเปลีย่นแปลง

สภาพภมูอิากาศและการเพิม่ขึน้อย่างรวดเร็ว

ของประชากรโลกได้กลายเป็นภยัคกุคามต่อ

ความมั่นคงทางอาหาร	การผลิตอาหารแบบ

อตุสาหกรรมเองก็ไม่ได้ปรบัตวัให้สอดคล้อง

หรือช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวลงได้	 แต่	

กลับกลายเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและเป ็น

อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	 อันที่จริง	 การผลิต

อาหารนีเ้อง	คอืตวัเร่งส�าคญัทีส่ดุทีก่่อให้เกิด

การท�าลายสิ่งแวดล้อมไปทั่วโลก	 	

	 ประเทศไทยเป็นที่รู ้จักในฐานะเป็น		

“ครัวของโลก”	 จึงมีบทบาทส�าคัญเกี่ยวกับ

ความมั่นคงทางอาหารและการผลิตอาหาร	

จากการท่ีประเทศไทยสามารถผลิตข้าว	

ได้ราว	 1	 ใน	 3	 ของปริมาณสต็อกข้าวโลก		

อีกทั้งเป็นผู ้ส่งออกอาหารสุทธิ	 หรือเป็น

ประเทศทีส่่งออกอาหารมากกว่าน�าเข้าเพยีง

ประเทศเดียวในเอเชีย	 และยังเป็นหน่ึงใน	

ผู้ผลิตมันส�าปะหลัง	 ไก	่ ไข่	ผลไม้เมืองร้อน	

ทูน่ากระป๋อง	และอาหารทะเลแช่แข็งชั้นน�า	

ดังนั้น	 ประเทศไทยจึงนับเป็นผู้ผลิตอาหาร	

ที่ส�าคัญของโลก	ส�าหรับภาคการเกษตรของ

ประเทศไทยนั้นมีการจ้างงานถึงประมาณ

ขจัด
คว�มหิวโหย

ขจดัคว�มหวิโหย
สร้�งหลักประกันคว�มมัน่คงท�งอ�ห�รดว้ยก�รสร้�ง “ครัวโลก” ทีย่ัง่ยืน

เกษตรกรในที่ราบลุ่มภาคกลาง
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ร้อยละ	40	ของแรงงานทัง้หมดในประเทศ	ซึง่ท�าให้

คนราว	25	ล้านคนสามารถด�ารงชีพได้	ด้วยเหตุนี้

การที่ประเทศไทยจะเลือกเส้นทางเดินเพ่ือผลิต

อาหารอย่างยั่งยืน	 ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อชีวิต	

คนไทยหลายล้านคนเท่าน้ัน	 แต่จะยังส่งผลไปถึง	

สิง่แวดล้อมโดยรวม	ตลอดจนคุณค่าทางโภชนาการ

ของอาหารที่ส่งออกไปทั่วโลกอีกด้วย	 	

	 การท�าเกษตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ	

ปลูกข้าว	 ถือเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมาเป็น

เวลากว่าพนัปี	และถงึแม้ว่าประเทศไทยจะมกีารท�า

เกษตรกรรมยัง่ยนืแบบดัง้เดมิสบืทอดกนัมาช้านาน	

แต่กระนั้น	 ในระหว่างยุคปฏิวัติเขียวช่วงทศวรรษ	

ที่	 2500	 และ	 2510	 เกษตรกรในประเทศไทย	

ส่วนใหญ่กลับเปลี่ยนไปท�าเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว	

โดยมีการใช้เครื่องจักรกลมากขึ้น	 พึ่งพาสารเคม	ี

มากขึ้น	 และใช้วิธีการท�าการเกษตรแบบไม่ยั่งยืน

เพื่อเร่งเพิ่มผลผลิต	 ซึ่งแม้จะท�าให้ประเทศไทย

กลายเป็นผูส่้งออกสนิค้าเกษตรรายใหญ่	แต่อกีด้าน

ก็ส่งผลให้สภาพภูมิประเทศของประเทศไทยได้รับ

ความเสียหายอย่างหนัก	 เกิดการชะล้างพังทลาย

ของดิน	 การตัดไม้ท�าลายป่า	 การสูญเสียความ	

หลากหลายทางชีวภาพ	 รวมถึงการพึ่งพาสารเคมี

ก�าจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีเกินความจ�าเป็น

	 	 	 	 	 	 	

	 เกษตรกรไทยต้องแบกรบัผลกระทบทีห่นกัหนา

สาหัสจากวิธีการท�าการเกษตรที่เปลี่ยนไปจากเดิม	

ทกุวนันีช้าวนาส่วนใหญ่ไม่มทีีน่าเป็นของตนเอง	หรอื

หากม	ีก็เป็นเจ้าของทีน่าขนาดเลก็	(มีเพยีงร้อยละ	29	

ท่ีถือครองโฉนดท่ีดนิ)	ซึง่เป็นผลมาจากการกว้านซือ้

ท่ีดินของธุรกิจการเกษตรท่ีเติบโตจากเกษตรกรรม

เชงิเดีย่ว	เกษตรกรจงึเปลีย่นไปท�าการเกษตรพนัธสญัญา 

กบักลุม่บรษิทัขนาดใหญ่เหล่านี	้โดยปฏบิตัติามเงือ่นไข

ทีจ่ะต้องผลติพชืผลในแต่ละฤดกูาลให้ได้ตามปรมิาณ

ท่ีก�าหนด	 โดยใช้เมล็ดพันธุ์และอาหารสตัว์	 ตลอด	

ไปถึงสารเคมีและเคร่ืองมือต่าง	 ๆ	 ท่ีกลุ ่มบริษัท

เดยีวกนันีจ้ดัหาให้	ผลกค็อืเกษตรกรต้องพึง่พาสารเคมี

มากขึน้จนมหีนีส้นิรุงรัง	ปัจจุบนัเกษตรกรจงึไม่เพยีง

เป็นกลุ่มคนที่ยากจนที่สุดในประเทศเท่านั้น	 แต่ยัง

ประสบปัญหาด้านสขุภาพจากการใช้สารเคมอีกีด้วย	

“ขณะทีก่�รเปลีย่นแปลงสภ�พภมูอิ�ก�ศ 
และก�รเพิม่ขึน้อย�่งรวดเรว็ของประช�กรโลก 
ไดก้ล�ยเป็นภยัคุกค�มตอ่คว�มมัน่คงท�ง

อ�ห�ร ก�รผลติอ�ห�รแบบอตุส�หกรรมเอง 
กไ็มไ่ดป้รับตัวให้สอดคลอ้งหรอืช่วยบรรเท�

ปัญห�ดังกล�่วลงได ้แตก่ลบักล�ยเป็นส�เหตหุนึง่
 ทีก่อ่ให้เกดิก�รเปลีย่นแปลงสภ�พภมูอิ�ก�ศ 

และเป็นอนัตร�ยตอ่สิ่งแวดลอ้ม”

ความมั่นคงทางอาหาร 

(food security)

พ.ศ.	 2509	 การประชุม	

สุดยอดว่าด้วยอาหารโลก	

ได้นิยาม	 “ความม่ันคงทาง

อาหาร”	 ไว้ว่า	 “คือการที่	

ทุกคนมีความสามารถเข้า

ถึงอาหารได ้ตลอดเวลา	

โดยที่อาหารนั้นมีปริมาณ

เพียงพอ	 ปลอดภัย	 และมี

คุณค่าทางโภชนาการที่ตรง

กับความจ�าเป ็นในการมี

สขุภาพทีแ่ข็งแรง”	

	 	

เกษตรกรรมเชิงเดี่ยว 

(monoculture)

หรือ	 “การปลูกพืชเดี่ยว”	

เป็นระบบเกษตรกรรมที่ใช้

ทีด่นิขนาดใหญ่เพือ่ปลกูพชื

เพียงชนิดเดียว	 มักจะต้อง

ใช ้ยาก�าจัดศัตรูพืชและ	

ปุ๋ยเคมีเนื่องจากขาดความ

หลากหลายทางชีวภาพ	

ซึง่จะช่วยป้องกนัการรกุราน

ของศัตรูพืช

	

การเกษตรพนัธสัญญา

(contract farming)

การผลิตพืชผลทางการ

เกษตรที่ผู ้ ซ้ือ ซ่ึงมักเป ็น

บรษิทัเอกชน	และเกษตรกร

ท�าข้อตกลงซ้ือขายผลผลิต	

ล่วงหน้าในราคาคุณภาพ	

และ/หรือเวลาที่ก�าหนด	

โดยบริ ษัทจะให ้สินเชื่ อ	

ผ่านการจัดหาวัตถุดิบและ

ปัจจัยการผลิตต่าง	ๆ	 เช่น	

เมล็ดพันธุ ์ 	 ปุ ๋ย	 รวมถึง	

สอนเทคนิคในการผลิตแก่

เกษตรกรรายย่อย
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ทฤษฎใีหม ่เอกลกัษณข์องเกษตรกรรมยัง่ยนืของไทย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ทรงห่วงใยในความมั่นคง

และความทุกข์ยากของเกษตรกรไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร	 และได้ทรง

ศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ตัง้แต่	พ.ศ.	2532	เพือ่บรรเทาปัญหาความยากจน

ของเกษตรกรเป็นหลกั	ทฤษฎีนีห้ยบิยกประเดน็เร่งด่วนเร่ืองทีด่นิท�ากินและการบรหิารจดัการน�า้	

การกระจายการผลิตพืชผล	 และส่งเสริมวิถีการเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง	 หากมองในบริบท

ของความมั่นคงทางอาหารในยุคที่สภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเช่นในปัจจุบัน	 กรอบ

ของทฤษฎีใหม่ยงัน�าเสนอรปูแบบเกษตรกรรมยัง่ยนือนัเป็นเอกลกัษณ์ของไทย	ควบคูก่บัการ

รวมกลุ่มเป็นสหกรณ์และการจัดการแบบบรูณาการ	 ด้วยวธิกีารทีอ่าศยัความรูอ้ย่างรอบคอบ	

ในการพัฒนา	 การจัดสรรและใช้ทรัพยากรอย่างฉลาดเท่าทัน	 จึงถือได้ว่าทฤษฎีใหม่	

เป็นตวัอย่างของการใช้หลกัเศรษฐกจิพอเพียงในทางปฏิบตัทิีเ่ป็นรปูธรรมในภาคเกษตรชนบท

แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่นี้เกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกับช่วงเวลาที่มูลนิธิชัยพัฒนาเริ่ม

พัฒนาที่ดินบริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา	 จังหวัดสระบุรี	 เพื่อเป็นสถานที่ทดลองและสาธิต	

ด้านการเกษตรให้แก่ราษฎรน�าไปใช้ ให้เป็นประโยชน์ ในพื้นที่ของตน	 พระบาทสมเด็จ	

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 มีพระราชด�าริให้ขุดอ่างเก็บน�้าไว้ ใช้ ใน	

ฤดแูล้ง	และเมือ่เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงเยีย่มโครงการดงักล่าว	ทรงเหน็ว่าควรแบ่งพืน้ที่

ร้อยละ	30	เพ่ือขดุสระเกบ็กกัน�า้	 ร้อยละ	30	ให้ปลกูข้าว	ร้อยละ	30	ให้ปลูกพืชผสมผสาน	

และอีกร้อยละ	10	ใช้เป็นทีอ่ยูอ่าศยั	เลีย้งสตัว์	และโรงเรือนอ่ืน	ๆ	ซึง่อัตราส่วนในการจัดการ

พื้นที่นี้กลายเป็นพื้นฐานของเกษตรทฤษฎีใหม่

ในการปฏิบัติตามแนวทางของทฤษฎีใหม่	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล	

อดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	พระราชทานขั้นตอนด�าเนินงานไว	้3	ขั้นตอน	ดังนี้		 	

“เกษตรทฤษฎีใหม่”	แนวพระราชด�าริการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ท�ากิน	เพื่อการอยู่รอดและพึ่งตนเอง	

	 	 ทฤษฎีใหม่ข้ันต้น การพึ่งพาตัวเอง	

ในระดับครอบครัว	 ในขั้นต้นนี้เป้าหมายคือ

ให้ครอบครัวพออยู่พอกิน	 มีที่อยู่อาศัยที่ดี

และมคีวามปลอดภยั	โดยแบ่งพืน้ทีอ่อกเป็น	

4	ส่วน	ตามอัตราส่วน	30	:	30	:	30	:	10	

พื้นที่ส่วนที่	 1	 ร้อยละ	 30	 ให้ขุดสระเพื่อ	

เก็บกักน�้าฝนไว้ ใช้ ในฤดูแล้ง	 เสริมด้วยการ

เลี้ยงสัตว์น�้า	เช่น	ปลา	กุ้ง	และปลูกพืชน�้า	

เช่น	ผักบุ้ง	เพื่อใช้เป็นอาหาร	พื้นที่ส่วนที่	2	

ร ้อยละ	 30	 ให้ปลูกข ้าวเพื่อบริโภคใน	

ครัวเรือน	พื้นที่ส่วนที่	3	ร้อยละ	30	ให้ปลูก

ผลไม้	 สมุนไพร	 และพืชผักเพื่อการบริโภค	

หากเหลือก็น�าไปจ�าหน่าย	และพื้นที่ส่วนที่	4	

ร้อยละ	10	เป็นที่อยู่อาศัย	เลี้ยงสัตว	์และ

โรงเรือนอื่น	ๆ

ทฤษฎี ใหม ่ขั้นที่สอง	 การเกษตร	

ในระดบัชุมชน	เกษตรกรอาจร่วมมอืกันจดัตัง้

กลุม่หรอืสหกรณ์เพือ่ร่วมมอืในการผลติ	เช่น	

เตรียมดิน	 แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์	 สร้างระบบ

ชลประทาน	รวมไปถึงกจิกรรมอืน่	ๆ 	นอกจากน้ี

กลุ่มหรือสหกรณ์ยังสามารถท�าหน้าท่ีขาย

สินค้าหรอืมกีองทนุไว้ให้กู้ยมืรวมถึงมกีองทนุ

เพือ่การศกึษาแก่บตุรหลานของสมาชกิอีกด้วย

ทฤษฎีใหม่ข้ันที่สาม	 การออกไปหา

ตลาดข้างนอก	เกษตรกรหรอืสหกรณ์อาจหา

แหล่งเงนิทนุ	เช่น	ธนาคาร	หรือบรษิทัห้างร้าน

เอกชน	 เพื่อจัดหาทุนที่จะใช้ ในการกระจาย

สินค้าหรือส่งออกไปขายนอกชุมชน

ทุกวันนี้ชุมชนเกษตรกรรมหลายแห่ง

ประจักษ์แล้วว่า	 เกษตรกรรมเชิงเดี่ยวไม่ใช่

ทางเลือกที่เหมาะสมในการสร้างรายได้

ส�าหรับชุมชนของตนอีกต่อไป	และตัดสินใจ

เปลี่ยนแนวทางเป ็นเกษตรผสมผสาน	

ที่สอดคล้องกับทฤษฎีใหม่	 ซึ่งหลายชุมชน	

ยงัสามารถเป็นศนูย์เรยีนรูเ้กษตรผสมผสาน

อีกด้วย	
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ขาดความหลากหลาย	 หากเกิดเหตุการณ์สภาพ

อากาศแปรปรวนรนุแรงขึน้	พชืผลต่าง	ๆ 	ก็อาจได้รบั

ความเสยีหายทัง้หมดจนแทบไม่เหลอืพนัธุพ์ชืส�ารอง

เพียงพอส�าหรับเป็นอาหาร	 	

	 ทั้งหมดที่กล่าวมานี้อาจฟังดูเหมือนเป็นเรื่อง	

สิน้หวงั	แต่มคีวามพยายามหลายประการทีด่�าเนนิการ

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงอนัแสดงให้เหน็ถึง

ความหวงัในภาคเกษตรกรรมของไทย	 	

	

	

ช่วงกลางทศวรรษ	2520	องค์กรพฒันาเอกชน	กลุม่

เกษตรกรรายย่อยและกลุ่มสหกรณ์	 ได้ร่วมมือกัน	

จดัตัง้เครอืข่ายเกษตรกรรมทางเลอืกขึน้	เพือ่ส่งเสรมิ

เกษตรกรรมยัง่ยนืในประเทศไทย	โดยให้ความหมาย

ของ	 “เกษตรกรรมยั่งยืน”	 ไว้ว่าเป็นแนวทางแบบ

องค์รวม	สู	่“การผลิตทางการเกษตรและการด�ารง

ชีวิตของเกษตรกรท่ีมีส่วนในการฟื้นฟูและรักษา

สมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม	 โดยได้รับ	

	 ไม่เพยีงเท่านัน้	การเกษตรยงัมส่ีวนส�าคญัในการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นอันตรายที่สุด	 3	 ชนิด	

ได้แก่	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	ก๊าซมีเทน	และก๊าซ

ไนตรัสออกไซด์	ส�าหรับในประเทศไทย	การใช้สาร

ก�าจัดวัชพืช	 สารก�าจัดศัตรูพืชและปุ ๋ยในภาค

การเกษตรเกนิความจ�าเป็น	ท�าให้ความอดุมสมบรูณ์

ของดนิถกูดดูซบัออกไปจากพืน้ทีเ่พาะปลูก	ก่อให้เกดิ

มลพิษทางน�้า	 และสูญเสียความหลากหลายทาง

ชวีภาพตามมา	การหาแหล่งน�า้มาใช้เพือ่การเกษตร

ท�าให้แหล่งน�้าบาดาลเหือดแห้ง	การท�าลายป่าเพื่อ

ปลกูพชืเชงิเดีย่วได้ท�าลายถิน่ทีอ่ยูท่างธรรมชาตขิอง

พชืและสตัว์	ตลอดจนแหล่งดดูซบัก๊าซเรอืนกระจก	

อันมีค่า	 การท�าการเกษตรแบบถางโค่นและเผา	

เพือ่เตรียมพืน้ทีส่�าหรบัปลกูข้าวโพดและท�าไร่ท�าสวน

ก็ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ	 ขณะเดียวกันการ

พึง่พาการเกษตรเชงิเดีย่วของกลุม่บรษิทัขนาดใหญ่

ของโลกเพยีงไม่กีร่ายกเ็ป็นภยัคกุคามต่อความมัน่คง

ทางอาหารได้เช่นกัน	 การที่เมล็ดพันธุ์หรือพันธุ์พืช

ปรับเปลีย่นสูเ่กษตรกรรมยัง่ยนื
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ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรม	 เพื่อช่วยให้

ทัง้เกษตรกรและผูบ้รโิภคมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้	เพือ่

ประโยชน์และการอยู ่รอดของมวลมนุษยชาติ”	

ปัจจุบันเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกได้เริ่ม

ขบวนการเคลื่อนไหวเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย	

ตลอดจนการเกษตรแบบยั่งยืนในระดับชุมชน	และ

การด�าเนินการค้าที่เป็นธรรม		

	 ประเทศไทยก�าลังก้าวไปสู่การยกระดับความ

มัน่คงทางอาหารและการผลติอาหาร	โดยใช้แนวทาง

เกษตรที่เฉพาะและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น	

มากขึน้	Jeffrey	D.	Sachs	ผู้อ�านวยการสถาบนัโลก	

กล่าวว่าวธิทีีด่ทีีส่ดุทีจ่ะประกนัความมัน่คงทางอาหาร

ของโลกก็คือการใช้แนวทางของท้องถิ่น	 โดยปรับ

ระบบทีย่ัง่ยนืมาใช้ให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมในแต่ละ

พื้นที่เพื่อผลิตอาหารที่เหมาะสมกับแต่ละภูมิภาค	

	 ผูก้�าหนดนโยบายของไทยได้น้อมน�าปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักในการขับเคล่ือน

ประเทศ	 โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	

แห่งชาต	ิฉบบัที	่11	(พ.ศ.	2555-2559)	มกีารบรรจุ

ประเดน็การส่งเสริมการเกษตรผสมผสานไว้เป็นหนึง่

ในเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ	ดังกล่าว	ระบบ

เกษตรผสมผสานซึ่งเป็นระบบการเกษตรที่มีการ

เพาะปลูกพืชและการเล้ียงสัตว์ต่างชนิดในพ้ืนที่

เดยีวกนั	โดยเลอืกให้เหมาะกบัระบบนเิวศของท้องถิน่

จึงเป็นหลักประกันความยั่งยืนให้กับทั้งที่ดินและ

เกษตรกรทีใ่ช้ทีด่นิด้วย	อันทีจ่รงิการเกษตรผสมผสาน

นี้ไม่ใช่เร่ืองใหม่ส�าหรบัประเทศไทย	แต่เป็นภมูปัิญญา

ดัง้เดมิของไทยทีม่มีานานนบัร้อยปีแล้ว	ซ่ึงจากข้อมลู

ของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาต	ิ(สศช.)	ระบวุ่า	เกษตรผสมผสาน

เป็นรูปแบบของระบบเกษตรกรรมยัง่ยนืทีย่งัคงใช้กนั

แพร่หลายมากที่สุดในประเทศไทย	 	

	 ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมการเกษตรและการผลิต

อาหารจะสร้างความเสยีหายแก่ภมูทิศัน์ทางธรรมชาติ

และชมุชนเกษตรกรรมของไทยอย่างใหญ่หลวง	แต่ใน

ปัจจบุนัก็เร่ิมมกีารใช้แนวทางการปฏบิตัอิย่างย่ังยืน	

ทีน่่าสนใจหลายแนวทาง	 และด้วยการสนับสนุนและ

ผลกัดนัของรฐับาลให้เกดิเกษตรกรรมยัง่ยนื	ประกอบ

กบัมไีร่นาทีท่�าเกษตรกรรมยัง่ยนืหลากหลายรปูแบบให้

เรยีนรู	้จึงมัน่ใจได้ว่าประเทศไทยอยูใ่นฐานะเหมาะสม

ทีจ่ะพฒันาการผลติอาหารยัง่ยนืได้	และในฐานะทีเ่ป็น	

“ครวัของโลก”	จงึย่อมส่งผลกระทบกว้างไกลไปทัว่โลก	

	

	

	

ในฐานะผู ้ผลิตอาหารเลี้ยงคนจ�านวนหลายล้าน	

ทัว่โลก	ประเทศไทยได้รบัทัง้โอกาสและหน้าที่ในการ

จัดหาอาหารที่ดีต่อสุขภาพ	 อุดมไปด้วยคุณค่าทาง	

สารอาหารให้แก่ตลาดโลก	 หนทางหนึ่งท่ีแสดงว่า

ประเทศไทยจะสามารถท�าหน้าท่ีนี้ได้ส�าเร็จกค็อืการ

ส่งเสริมการผลิตอาหารเกษตรอินทรีย์	 ซึ่งอาหาร

เกษตรอินทรีย์ไม่เพียงลดโอกาสท่ีร่างกายจะได้รับ

สารพิษที่เป็นอันตรายเท่านั้น	แต่งานวิจัยยังระบุว่า

อาหารเกษตรอินทรีย์มีสารอาหาร	 เช่น	 โปรตีน		

เกลือแร่และวิตามินมากกว่าอาหารท่ีไม่ใช่เกษตร

อนิทรีย์	และเนือ่งจากเดก็	ๆ 	มโีอกาสได้รับอนัตราย

จากสารก�าจัดศัตรูพืชและสารเคมีอื่น	 ๆ	 ได้ง่าย		

นักโภชนาการและกุมารแพทย์จ�านวนมากจึงใช้

เหตุผลนี้เพื่ออธิบายว่าเหตุใดอาหารเกษตรอินทรีย์

ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพและพัฒนาการที่ดีขึ้น	

	 ขบวนการเกษตรอนิทรีย์ในประเทศไทยเกดิขึน้

มานานกว่าสองทศวรรษ	เพือ่แสดงปฏกิิรยิาต่อต้าน

ธุรกิจการเกษตรและเติบโตขึ้นในเวลาต่อมา	 ใน	

พ.ศ.	2538	เครอืข่ายเกษตรกรรมทางเลอืกได้จดัตัง้

ส�านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย	์ (มกท.)	 ซึ่งเป็น

องค์กรอิสระท่ีให้บริการตรวจรับรองมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์ขึ้นในประเทศ	 นับจากนั้นการท�า

เกษตรอินทรีย์ก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากข้ึน	 โดย

พื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นจากราว	6,250	ไร	่ในปี	พ.ศ.	

2541	เป็น	235,525	ไร	่ในปี	พ.ศ.	2557	 	

“วธิทีีด่ทีีส่ดุ
ทีจ่ะประกนัคว�ม
มัน่คงท�งอ�ห�ร

ของโลกกค็อืก�รใช้
แนวท�งของทอ้งถิน่

โดยปรบัระบบ
ทีย่ัง่ยนืม�ใช้ให้เข�้
กบัสภ�พแวดลอ้ม

ในแตล่ะพื้นทีเ่พื่อให้
เกดิก�รผลติอ�ห�ร 
ทีเ่หม�ะสมกบัแตล่ะ

ภมูภิ�ค”

พ.ศ. 2558-2559 
ประเทศไทยผลติข�้ว 

ไดม้�กกว�่ 
2.7 พนัล�้นตัน

ก�รตอ่สูก้บัภ�วะทพุโภชน�ก�ร 
ทัง้ในและนอกประเทศ
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วถิเีกษตรแบบบูรณ�ก�รของ มห�อยู ่สุนทรธยั
	

มหาอยู ่สนุทรธยั	เป็นชาวนาจงัหวดัสริุนทร์	ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

หรือภาคอีสานซึ่งเป็นภาคที่ใหญ่ที่สุดและยากจนที่สุดของประเทศ	

เกษตรกรรมถือเป็นอาชีพหลักในการด�ารงชีวิตของประชากรใน	

ภูมิภาคนี้ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาความแห้งแล้งและ	

ดนิเสือ่มโทรมมาโดยตลอด	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ด้วยความช่างสังเกตและมานะอดทน	 มหาอยู่พัฒนาการท�า

เกษตรแบบผสมผสานของตนเองที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมของ	

ท้องถ่ินซึ่งช่วยฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน	 ท�าให้มีอาหารและ

ส่ิงของจ�าเป็นไว้ใช้สอย	บรรเทาความยากจน	และเพิม่ความสามารถ

ในการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ปัจจุบันแนวทาง

การท�าเกษตรของมหาอยูไ่ดถ้กูน�าไปใช้กนัอย่างแพร่หลายในจงัหวดั

สุรินทร์รวมทั้งจังหวัดอื่น	ๆ	ด้วย		

					พ.ศ.	2490	มหาอยู่ได้รับมรดกที่ดินประมาณ	43	ไร	่ในเวลานั้น

การเกษตรของไทยได้เปลี่ยนจากเกษตรแบบยังชีพเป็นธุรกิจ

การเกษตรที่เน้นการใช้เทคโนโลยีใหม	่ๆ 	และสารเคม	ีมหาอยู่คิดหา

วิธีท�าเกษตรกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายใหม่ของประเทศ	 น่ันคือ	

การเพ่ิมผลผลิตและผลก�าไรโดยไม่กระทบทรัพยากรที่มีจ�ากัดและ	

สิ่งแวดล้อมหรือต้องยอมเป็นชาวนาที่มีหนี้สิน

จนถงึประมาณ	พ.ศ.	2503	มหาอยู่ท�าการเกษตรแบบผสมผสาน

ตามแนวทางของบรรพบุรุษ	 โดยการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุด	

และมีความหลากหลายเหมาะกับสภาพพื้นที่เพื่อเป็นหลักประกัน	

ให้ได้ผลผลิตท่ีดี	 แม้ว่าจะต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวน		

	

	

	

การขาดแรงงาน	 และการข้ึนลงของราคาสินค้า	 แต่มหาอยู่ก็ยังคง	

ปลูกพืชหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน

จนเมือ่	พ.ศ.	2513	มหาอยูไ่ด้ไปเยีย่มชมพืน้ทีเ่กษตรผสมผสาน

แห่งหนึ่งซึ่งปลูกข้าว	 เลี้ยงหมู	 เลี้ยงปลา	 ในพื้นที่เดียวกัน	มหาอยู่	

พบว่าความหลากหลายนัน้ไม่จ�าเป็นต้องให้ผลลพัธ์ทีด่ทีีส่ดุ	แต่การเป็น

อาหารของกนัและกนั	และการทีแ่ต่ละองค์ประกอบเอือ้ประโยชน์กนัเอง	

ท�าให้ต้นทนุต�า่ลงและเพิม่ความอดุมสมบรูณ์	 การเลีย้งปลาในนาข้าว

ช่วยท�าให้ดนิด	ีแกลบเอาไปเลีย้งหม	ูมลูหมเูอาไปเลีย้งปลา	ส่วนบ่อปลา

กเ็กบ็กกัน�า้ฝนและคงความชุม่ชืน้ให้กบัผนืดนิทีแ่ห้งผาก	 ผลสดุท้าย

กลายเป็นเกษตรกรรมยั่งยืนที่พึ่งพาตนเองที่ให้ทั้งอาหารที่มีคุณค่า	

ทางโภชนาการสงู	ต้นทนุการเพาะปลกูต�า่	เพราะสามารถน�าทรพัยากร

กลบัมาหมนุเวยีนใช้ใหม่และไม่ต้องพึง่พาสารเคมทีีม่รีาคาแพง

หลงักลบัจากการดงูาน	มหาอยูจ่ดัแจงขดุบ่อปลาในทีน่าของตน	

และเริม่ต้นทดลองท�าการเกษตรและเลีย้งปลาไปพร้อม	ๆ 	กนั	มหาอยู่

กล่าวว่า	 เกษตรผสมผสานที่สมดุลจะตอบสนองทุกความต้องการ		

หากใช้พื้นที	่1	ไร	่ส�าหรับผลิตโภคภัณฑ์	8	อย่าง	ประกอบด้วย	ข้าว	

ปลา	หม	ูเป็ดไก่	ผกั	ผลไม้	สมนุไพร	และพชืทีเ่ป็นยา	สตูรนีม้ปีระโยชน์

หลายอย่าง	 หนึง่	 เกษตรกรปลอดจากสารเคม	ี เครือ่งจกัรและปัจจยั

ภายนอกอ่ืน	ๆ	ช่วยลดต้นทุนได้	สอง	เกษตรกรขายเฉพาะส่วนท่ีเกนิ

จากการบรโิภค	ท�าให้ครวัเรอืนมอี�านาจตดัสนิใจอย่างเป็นอิสระมากขึน้

ว่าจะบรโิภคอะไร	 จะขายอะไร	สาม	ผลพลอยได้จากสินค้าโภคภณัฑ์

ทางการเกษตรถูกน�าไปใช้ปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต	 รวมไปถึงเพิ่ม	

สารอาหารและความอดุมสมบรูณ์ในดนิ	 สี	่ การท�าเกษตรทีเ่หมาะสม

กบัท้องถิน่และปลอดจากสารเคมนีีช่้วยลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม	

สดุท้ายผลติผลทางการเกษตรทีม่คีวามหลากหลายเพิม่มากขึน้จะเพิม่

ความมัน่คงทางอาหารและลดความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ

แนวทางเกษตรผสมผสานของมหาอยู่นี้เกิดจากภูมิปัญญา	

ท้องถิน่ทีส่ัง่สมมายาวนานผสมผสานเกษตรทฤษฎใีหม่และหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุย

เดช	บรมนาถบพติร	และปัจจบุนันีพ้ืน้ทีเ่กษตรของมหาอยูเ่ปิดเป็นศนูย์	

เรยีนรู้ ให้แก่เกษตรกรทีส่นใจมาศกึษาดงูาน	และใน	พ.ศ.	2545	มหาอยู่

ได้ก่อตัง้กลุม่เกษตรกร	 “มหาวชิชาลยัภมูปัิญญาไทอสีานคนืถิน่”	 ขึน้	

เนื่องจากทุกวันนี้ภาคอีสานเป็นศูนย์รวมที่มีการท�าเกษตรผสมผสาน

มากที่สุดในประเทศ	 มหาอยู่จึงเป็นทั้งแรงบันดาลใจและผู้เผยแพร่

แนวคดิการท�าเกษตรผสมผสานให้ผูอ่ื้นได้ท�าตามนัน่เอง	

ภาพถ่ายมุมสูงที่นาของมหาอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์
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ดัชนีคว�มหิวโหยของโลก (The Global Hunger Index; GHI)

เชือ่หรอืไม่ว่ากว่าร้อยละ	40	ของประชากรโลกต้องทนทกุข์ทรมาน

จากภาวะทพุโภชนาการ	โดยมาใน	3	รปูแบบ	คือการได้รับสารอาหาร

ต�า่เกนิไป	(เรยีกอกีอย่างหน่ึงว่า	ความหิวเร้ือรัง)	การได้รับสารอาหาร

ทีร่่างกายต้องการเพยีงเลก็น้อยในปริมาณท่ีไม่เพยีงพอ	และโรคอ้วน	

ในขณะท่ีสองรูปแบบแรกเป็นความหิวโหยที่สร้างปัญหาให้กับ

ประเทศทีก่�าลงัพัฒนา	รปูแบบท่ีสามซึง่ได้แก่โรคอ้วนน้ัน	เป็นรูปแบบ

ของการขาดสารอาหารท่ีสร้างปัญหาให้กับประเทศท่ีร�่ารวยและ

พัฒนาแล้ว

ในท่ีนี้เราจะยังไม่กล่าวถึงโรคอ้วน	 แต่จะกล่าวถึงดัชนีความ

หิวโลก	(GHI)	ซึ่งรวมเอา	4	ปัจจัยเข้าเป็นดัชนีเดียวเพื่อวัดความ

หิวโหยท่ัวโลก	 ได้แก่	 ภาวะของการขาดสารอาหาร	 (ร้อยละของ

ประชากรท่ีได้รบัพลงังานในอาหารไม่เพยีงพอ)	ภาวะซบูผอมในเดก็	

(สดัส่วนของเดก็ทีอ่ายตุ�า่กว่า	5	ขวบทีม่นี�า้หนกัไม่ถงึเกณฑ์)	ภาวะ

แคระแกรน็ในเดก็	(สดัส่วนของเดก็ทีอ่ายตุ�า่กว่า	5	ขวบทีม่คีวามสงู

ไม่ถงึเกณฑ์)	และภาวะการเสยีชวีติในเดก็เลก็	(อตัราการเสยีชวีติ

ของเด็กที่อายุต�า่กว่า	5	ขวบ)	ทั้งนี้	GHI	ก�าหนดระบบวัดค่าที่มี

คะแนนรวม	100	คะแนน	โดยที่	0	เป็นคะแนนที่ดีที่สุด	คือไม่มี

ความหิวโหย	และ	100	เป็นคะแนนที่แย่ที่สุด

ในภาพรวมแล้วดชันคีวามหวิโหยของประเทศไทยได้ปรบัตวัขึน้

มาก	 อันเนื่องมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นต่อเนื่อง

มากว่า	 25	 ปี	ท�าให้ประเทศไทยเป็นผูน้�าในภมูภิาคด้านการพฒันา	

คะแนน	GHI	ของไทยลดลงอย่างรวดเร็วจาก	28.4	คะแนน	 เมือ่	

พ.ศ.	2533	เป็น	11.9	คะแนน	ในปัจจบุนั	อย่างไรกต็าม	ประเทศไทย

ก็ยังอยู่ในล�าดับที่	 37	 จากประเทศที่ก�าลังพัฒนา	 104	 ประเทศ		

ของ	GHI	แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องมีการพัฒนาอีกมาก

จากผลการส�ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย	

(Thailand’s	 Multiple	 Indicator	 Cluster	 Survey;	 MICS)		

พ.ศ.	 2555	 โดยส�านักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับกองทุนเพ่ือเด็ก	

แห่งสหประชาชาต	ิ(United	Nations	Chrildren’s	Fund;	UNICEF)	

พบว่า	1	ใน	6	ของเด็กที่อายุต�า่กว่า	5	ขวบ	มีร่างกายแคระแกร็น	

นอกจากนั้นเกือบ	 1	 ใน	 10	 มีน�้าหนักตัวน้อย	 และร้อยละ	 6.7		

ตกอยู่ในภาวะขาดสารอาหารในระดบัรนุแรง	หรอืทีเ่รยีกว่าซบูผอม
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	 พืชผลเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยส่วนใหญ่

ผลติเพือ่การส่งออก	นัน่หมายความว่า	ประเทศไทย

ผลิตอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อป้อนตลาดต่างประเทศ

มากกว่าตลาดภายในประเทศ	 โดยสินค้าที่ส่งออก

มากที่สุดคือข้าวอินทรีย์	 รองลงมาคือพืชเศรษฐกิจ

อืน่	ๆ 	เช่น	ถัว่เหลอืง	ถัว่ลสิง	ผลไม้เขตร้อน	หน่อไม้ฝรัง่	

ชา	กาแฟ	และสมุนไพร	อย่างไรกต็าม	ความสนใจของ

ผู้บริโภคและตลาดเกษตรอินทรีย์ในประเทศยังคง

อยู่ในระดับค่อนข้างต�่า	

	

	

	 นอกจากนัน้	การท่ีเกษตรกรรมส่วนใหญ่ของไทย

ยังเน้นการผลิตในระบบเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว	และ

ยังคงมีการใช้ยาก�าจัดศัตรูพืชและสารเคมีต่าง	ๆ		

กนัอย่างแพร่หลาย	ทัง้	ๆ 	ทีป่ระเทศซึง่เจรญิกว่าเลกิใช้	

ไปแล้ว	 ท�าให้เกษตรอนิทรย์ีในประเทศไทยยงัต้องมี

การพฒันาอีกมาก	 	

	 จากข้อมลูของสหกรณ์กรนีเนท	(หน่วยงานวิจยั

เกษตรอินทรีย์)	 ปัจจุบันประเทศไทยใช้พ้ืนที่ในการ	

เพาะปลูกพืชผลเกษตรอินทรีย์น้อยกว่าร้อยละ	0.2	

ของพ้ืนทีท่ัง้หมด	และใน	พ.ศ.	2554	มเีพยีงร้อยละ	0.15	

ของครัวเรือนเกษตรกรรมทีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐาน

เกษตรอนิทรย์ี	โชคดทีีต่วัเลขนีเ้พิม่สงูขึน้ไปเรือ่ย	ๆ 	

ซึง่ผูส้นบัสนนุสนิค้าเกษตรอินทรย์ีย�า้ว่าความต้องการ

สนิค้าในประเทศทีเ่พิม่ขึน้มนียัส�าคญัอย่างยิง่ต่อการ

ขยายตัวของการผลิตอาหารเกษตรอินทรีย์	 	

	 Jeff	 Rutherford	 ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา	

อย่างยั่งยืนกล่าวว่า	 ขบวนการเกษตรอินทรีย์ ใน

ประเทศไทยขึน้อยูก่บัการซือ้หาของผูบ้รโิภคทีม่คีวาม

ใส่ใจในสุขภาพ	 ท�าให้มียอดขายน้อยและเติบโต	

อย่างช้า	ๆ	 เมื่อหันไปมองยุโรป	 สหรัฐอเมริกาและ

ญี่ปุ่น	 ความต้องการอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตร

อินทรีย ์ ในหน่วยงานก�าลังเพิ่มสูงขึ้น	 ส�าหรับ

ประเทศไทยนั้น	 ยังมีตลาดท่ีไม่เคยซื้อผลผลิต

เกษตรอินทรีย์	 เช่น	 เทศบาล	 หน่วยงานของรัฐ	

โรงเรียนและบริษัทต่าง	ๆ	ซึ่งหากมีการท�าสัญญา	

กับเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ ให้จัดส่งสินค้าให้กับ

องค์กรเหล่านี้ได้	 ก็จะช่วยขยายความต้องการซื้อ

สินค้าประเภทนี้ได้เป็นอย่างมาก	 	

	 ด้วยระบบการออกใบรับรองมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์และการสนับสนุนจากรัฐบาล	 มีส่วนท�าให้

เกษตรอนิทรย์ีในประเทศไทยมศีกัยภาพในการเตบิโต

ต่อไป	 การท�าการตลาดเชงิรกุและเพิม่ช่องทางการ

จัดจ�าหน่ายตลอดจนการสร้างพันธมิตรระหว่าง

เกษตรกร	ผูบ้รโิภค	และสถาบนัต่าง	ๆ 	จะช่วยกระตุน้

ความสนใจภายในประเทศได้	 และนี่ก็อาจเป็นการ	

ส่งเสรมิขบวนการเกษตรอนิทรย์ีในประเทศไทย	และ

เป็นการจดัหาอาหารทีม่คีณุค่าทางโภชนาการมากขึน้

ให้กบัทัง้ในประเทศและต่างประเทศอกีด้วย

“ปัจจบุนัประเทศไทยใช้พื้นทีใ่นก�รเพ�ะปลกู
พชืผลเกษตรอนิทรยีน์อ้ยกว�่

 
ร้อยละ 0.2 ของพื้นทีท่ัง้หมด และใน  
พ.ศ. 2554 มเีพยีงร้อยละ 0.15 ของ 

ครวัเรอืนเกษตรกรรมทีไ่ดร้บั
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สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริม

สวัสดิภาพส�าหรับทุกคนในทุกวัย

ทำ�ทันที

•	ลดความไม่เท ่าเทียมกันในการ	

กระจายทรัพยากรด้านสาธารณสุข

และบคุลากรทางการแพทย์ระหว่าง

พื้นที่ชนบทกับพื้นที่เมือง	

•	เน้นการป้องกัน	 โดยส่งเสริมให	้

คนไทยบริโภคอาหารที่มีประโยชน์	

มากขึ้น	ออกก�าลังกายมากขึ้น	และ	

ใส่ใจดแูลสุขภาวะทางจติวญิญาณ  

(spiritual well-being)

•	เสรมิสร้างการป้องกนัและการบ�าบดั

รักษาผู้ติดสารเสพติด

•	เพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถ	

ใช้ถนนเพื่อลดอุบัติเหตุ

•	ปรับปรุงการบ�าบัดรักษาและดูแล	

ผู้ป่วยทางจิต

•	ส่งเสรมิให้เกดิสงัคมแห่งการห่วงใย

และแบ่งปัน

ก�รมสีขุภ�พ 
และคว�มเป็นอยูท่ีด่ี

คว�มสำ�เร็จทีต่อ้งส�นตอ่

ก�รมีสุขภ�พและ
คว�มเป็นอยูท่ีด่ี

การส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีและสร้าง

หลกัประกนัว่าทกุคนสามารถเข้าถงึบรกิาร

สาธารณสุขได้เป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับการ

พัฒนาที่ยั่งยืน	 ที่ผ่านมาท่ัวโลกประสบ

ความส�าเรจ็อย่างยิง่ในการเพิม่อายคุาดเฉลีย่

ของประชากร	 ควบคุมการแพร่กระจาย

ของเชือ้	HIV	หรอืเชือ้เอดส์	และลดสาเหตุ

ที่น�าไปสู ่การตายของมารดาและทารก	

อย่างไรก็ตาม	 การจะก�าจัดโรคต่าง	ๆ	 ให้

หมดสิน้	และจดัการกับปัญหาสขุภาพทัว่โลก

ทัง้ทีม่อียูเ่ดมิและเพิง่เกิดขึน้นัน้	ยงัต้องใช้

ความพยายามอีกมาก	 	

		 ประเทศไทยนับว่ามีความได้เปรียบ	

ที่จะบรรลุเป้าหมายท่ี	 3	 กล่าวคือ	 ใน		

พ.ศ.	 2473	 อายุคาดเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที	่	

31	ปีเท่านั้น	แต่ในสองทศวรรษต่อมา	ตัวเลข

อายคุาดเฉลีย่ได้เพิม่สงูขึน้	กระท่ังใน	พ.ศ.	2558	

อายคุาดเฉลีย่ขยบัมาอยูท่ี	่74	ปี	อายคุาดเฉลีย่

ทีเ่พิม่ขึน้อย่างก้าวกระโดดนีส้ะท้อนให้เหน็ถึง

การปรับปรุงระบบบริการสาธารณสุขของไทย

คร้ังใหญ่	 ประเทศไทยได้บรรลุเป้าหมายการ

พัฒนาแห่งสหัสวรรษด้านสุขภาพเกือบทุก	

เป้าหมายเมือ่	พ.ศ.	2547	 ก่อนเวลาทีอ่งค์การ

สหประชาชาตกิ�าหนดไว้ใน	พ.ศ.	2558	หลายปี	

ตวัอย่างความส�าเรจ็	ได้แก่	อัตราการเสยีชีวติของ

มารดาและทารกลดลง	 อัตราการได้รับการฉดี

วคัซนีป้องกันโรคส�าหรบัเดก็สงูขึน้	(ร้อยละ	99)	

และอายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิด (healthy 

ภาพรวมกลุ่มเต้นแอโรบิกเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่จังหวัดยะลา



การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 47

 » 

life expectancy at birth)	ของประชากรอยู่ใน

เกณฑ์ดี	 โรคมาลาเรียถูกก�าจัดหมดไปเหลือเพียง

แถบบริเวณชายแดน	และผู้ติดเชื้อ	HIV	 รายใหม่

ลดลงไปกว่าร้อยละ	80	นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาด

อย่างหนักใน	 พ.ศ.	 2534	 นอกจากน้ัน	 ปัจจุบัน

ประชากรเกอืบร้อยละ	98	ยงัเข้าถงึน�า้สะอาด	และ

กว่าร้อยละ	93	มีสุขอนามัยที่ดี	 	

	 โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนของไทย	

ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่	 พ.ศ.	 2500	 มีส่วนส�าคัญ

อย่างยิ่งในการแก้ปัญหาการขาดสารอาหารของ

นักเรียน	 ปัจจุบันโครงการจ่ายเงินอุดหนุนอาหาร

กลางวันให้กับโรงเรียนวันละ	20	บาท	ต่อนักเรียน	

1	 คน	 ท�าให้ ในแต่ละปีสามารถจัดอาหารกลางวัน	

ให้กบันกัเรียนทีม่ปัีญหาโภชนาการและมฐีานะยากจน

ประมาณ	 2.5	 ล้านคน	 ในโรงเรียนประถมศึกษา	

ของรัฐประมาณ	30,000	แห่งทั่วประเทศ	 	

	 ผลความส�าเร็จดังกล่าวเกิดจากหลายปัจจัย	

เนื่องจากประเทศไทยมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	

ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์สมัยใหม่

ควบคู ่กันมาอย่างยาวนานจนสามารถเอาชนะ	

ภยัคกุคามทางสขุภาพต่าง	ๆ 	มกีารพฒันาสิง่อ�านวย

ความสะดวกขั้นพื้นฐาน	 การสุขาภิบาล	 การบ�าบัด

น�้าเสีย	 และการจัดการแบบมืออาชีพ	 ย้อนหลังไป

ในทศวรรษ	2340	พระมหากษัตรย์ิของไทยทรงเป็น

องค์อุปถัมภ ์สถานพยาบาลของมิชชันนารีจน	

ชาวบ้านพากันเรียกมิชชันนารีทุกคนว่า	 “หมอ”		

ต่อมาในทศวรรษ	2440	พระบรมวงศานวุงศ์ของไทย

ยังคงให้การสนับสนุนการขยายระบบการแพทย์

อย่างต่อเนือ่ง	จากทศวรรษ	2460	สมเด็จพระมหิ-

ตลาธิเบศร	 อดุลยเดชวิกรม	 พระบรมราชชนกใน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

บรมนาถบพิตร	ทรงเป็นผูน้�าในการพฒันาโรงพยาบาล

ศิริราชให้ทันสมัย	 	

	 ต่อมาในช่วง	100	ปี	หลังจากนัน้	ระบบการแพทย์	

ของไทยได้รับเอาความรู้ความก้าวหน้าในการป้องกัน

และรักษาจากท่ัวโลกมาใช้	 ช่วยให้การระบาดของ

โรคโปลิโอ	 ไข้ทรพิษ	 อหิวาตกโรค	 โรคคุดทะราด	

โรคมาลาเรีย	รวมถึงโรคอื่น	ๆ 	ที่เป็นอันตรายถึงแก่

ชีวิตท่ีคุกคามในเขตชนบทและเขตเมืองเกือบหมด

สิ้นไป	 อย่างไรก็ตาม	 หลังจากช่วง	 พ.ศ.	 2544	

เป็นต้นมา	คริสต์ศตวรรษที	่21	คนไทยต้องเผชญิกบั

ภัยคุกคามต่อสุขภาพใหม่	ๆ	มากมาย	ไม่ว่าจะเป็น

โรคอ้วน	การติดสารเสพตดิ	ความปลอดภยับนท้อง

ถนนลดน้อยลง	รวมไปถึงปัญหาสุขภาพจากการใช้

ชวีติในสภาพสิง่แวดล้อมทีเ่ตม็ไปด้วยอตุสาหกรรม	

ในหนังสือ	“Sufficiency	Thinking”	(แนวคิดของ

ความพอเพียง)	 บทที่ชื่อว่า	 “ความพอเพียงในการ

สาธารณสุขไทย”	ระบุว่า	“การขาดแคลนบุคลากร

และการกระจายบุคลากรทางด้านสาธารณสุข	

ที่ ไม่เหมาะสม	 รวมถึงการที่บุคลากรที่มีความ

เชี่ยวชาญย้ายจากโรงพยาบาลรัฐไปยงัโรงพยาบาล

เอกชน	 ก่อให้เกดิความไม่เท่าเทยีมกันทางสุขภาพ

ระหว่างคนรวยกับคนจน”	จากจ�านวนแพทย์ที่มีอยู่

ท้ังหมด	ประมาณร้อยละ	50	ท�างานอยู่ในกรุงเทพฯ	

และปริมณฑล		 	

		 นอกจากนั้น	 ความสนใจที่พุ่งสูงขึ้นในด้านการ

ท่องเที่ยวเชิงการแพทย	์โดยเฉพาะการแพทย์และ

บริการ	 อย่างการศัลยกรรมเสริมความงาม	 ยัง

กระตุ้นให้ท้ังแพทย์และโรงพยาบาลมุ่งไปท่ีการ

แสวงหาผลก�าไร	 จึงเกิดระบบการรักษาพยาบาล

แบบสองระดับขึ้น	คือ	มีโรงพยาบาลที่มุ่งหารายได้

และผลก�าไรส�าหรับคนรวย	 และโรงพยาบาลที่มี

บุคลากรไม่เพียงพอและมีประสิทธิภาพน้อยกว่า

ส�าหรบัคนกลุม่ใหญ่	แต่ก็ไม่มโีรงพยาบาลประเภทใด

ที่ให้ความส�าคัญกับการดูแลรักษาเชิงป้องกัน	และ

เป็นแบบองค์รวม	 โดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง		

ซึ่งจะช่วยลดความกดดันต่อระบบสาธารณสุขและ

ก่อให้เกิดความยั่งยืนได้ ในระยะยาว	 	
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ก่อน	พ.ศ.	 2543	คนไทยเกือบ	 1	 ใน	 3	 ไม่ได้รับ

ความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาล	 จนกระทั่ง	

พ.ศ.	 2545	 มีการเปิดตัวโครงการประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้า หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ	“โครงการ	30	บาท

รักษาทุกโรค” ภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกัน

สขุภาพแห่งชาต	ิชือ่ของโครงการทีเ่รยีกกนัตดิปากนี้	

มาจากการท่ีผู้ป่วยจ่ายค่าธรรมเนียมการรักษาเป็น

เงินเพียง	 30	 บาท	 ส�าหรับการมารับบริการหรือ	

เข้าพักรักษาในโรงพยาบาลหรือคลินิกแต่ละครั้ง	

โดยไม่เสียค่ายาหรือค่าผ่าตัด	และใน	พ.ศ.	 2550	

มีการยกเลิกการร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาล	 ท�าให้

โครงการประกนัสขุภาพถ้วนหน้าไม่มค่ีาใช้จ่ายใด	ๆ 	

ทั้งสิ้น	“สิทธ	ิ30	บาท”	หรือต่อมาเรียกกันว่า	“สิทธิ

บตัรทอง”	นีช่้วยเสรมิให้โครงการสวสัดกิารประชาชน

ด้านการรักษาพยาบาลกับระบบประกันสุขภาพ	

โดยสมัครใจ	 (โครงการบัตรสุขภาพ)	 มีความ

ครอบคลุม	 ท�าให้ผู้ที่ไม่มีประกันสุขภาพใด	ๆ	ซึ่งมี	

อยู่ร้อยละ	30	เข้าไปอยู่ในโครงการประกันสุขภาพ	

ถ้วนหน้าด้วย	 	

	 นับตั้งแต่โครงการเริ่มต้นขึ้น	 ประชากรเกือบ	

ทั้งประเทศได้รับการคุ้มครองโดยนโยบายประกัน

สุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่งใน	 3	 ระบบหลัก	 ได้แก	่

ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ

และรัฐวิสาหกิจ	(ร้อยละ	7.82)	ระบบประกันสังคม	

ส�าหรับพนักงานบริษัทเอกชน	(ร้อยละ	16.6)	และ

ระบบหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าส�าหรบัประชากร

ที่เหลือ	โดยเฉพาะประชากรในเขตชนบท	ซึ่งระบบ

หลงันีเ้ป็นความพยายามท่ีจะให้เกิดความเสมอภาค

ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน	เพื่อ

ช่วยเหลือผู ้ยากไร้ที่ ไม่มีเงินพอจะจ่ายค่ารักษา

พยาบาล	 และช่วยผู้ป่วยที่ต้องรักษาด้วยวิธีรักษา	

ทีม่ค่ีาใช้จ่ายสงู	เช่น	การรกัษามะเรง็ด้วยเคมบี�าบดั	

การมโีครงการประกนัสขุภาพถ้วนหน้าท�าให้ค่าใช้จ่าย

ภาคครัวเรือนในการดูแลสมาชิกในครอบครัว	

ท่ีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายลดลงอย่างต่อเนื่อง	 จาก	

กำ�จดัก�รถ่�ยทอดเชื้อ HIV 
จ�กแมสู่ลู่กในประเทศไทย

จากนโยบายควบคุมและป้องกันโรคระบาดของโรคเอดส์ระดับชาต	ิเมื่อ	พ.ศ.	

2533	 ท�าให้ประเทศไทยประสบความส�าเร็จอย่างสูงในการป้องกันการระบาด

ของเชื้อ	HIV	และเป็นต้นแบบให้กับประเทศอื่น	ๆ	ท�าตาม	หลังจากสนับสนุน

ให้มีการใช้ถุงยางอนามัยครบร้อยเปอร์เซ็นต์ในทศวรรษ	2530	ล่าสุดในเดือน

มถินุายน	พ.ศ.	2559	ประเทศไทยก้าวไปอกีขัน้เมือ่องค์การอนามยัโลก	(World	

Health	 Organization;	 WHO)	 ประกาศว่า	 ไทยเป็นประเทศแรกในเอเชีย	

ที่สามารถหยุดยั้งการถ่ายทอดเชื้อ	HIV	และเชื้อซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

จ�านวนทารกที่ได้รับเชื้อ	 HIV	 จากแม่ในประเทศไทยลดลงเหลือต�่ากว่า		

90	คน	ใน	พ.ศ.	2558	จากที่เคยสูงถึงกว่า	3,000	คน	ในปลายทศวรรษ	2530	

แม้ว่าตัวเลขดังกล่าวจะไม่ได้หมายถึงการก�าจัดเชื้อได้อย่างราบคาบ	แต่ก็ตรง

ตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกที่ก�าหนดให้ลดการถ่ายทอดเช้ือ	 HIV	

จากแม่สู่ลูกลงเหลือต�่ากว่าร้อยละ	2	และในจ�านวนเด็กแรกเกิด	100,000	คน		

มีจ�านวนเด็กติดเชื้อใหม่ต�า่กว่า	50	คน		

ปัจจัยความส�าเร็จของประเทศไทยต้องยกให้กบัการคัดกรอง	HIV	ในช่วง

ตั้งครรภ์อย่างเข้มงวดและการใช้ยาต้านไวรัสรักษาผู้หญิงที่มีผลเลือดบวก		

ซึ่งเรื่องนี้ส�าคัญมาก	เพราะหากไม่รักษา	โอกาสที่แม่ที่มีผลเลือดบวก	HIV	จะ

ถ่ายทอดเชื้อไปสู่ลูกสูงถึงร้อยละ	15-45	แต่เมื่อแม่และเด็กได้รับยาต้านไวรัส

ตลอดระยะที่อาจเกิดการติดเชื้อ	 ตัวเลขก็ลดลงเหลือเพียงร้อยละ	 1	 เท่านั้น	

จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข	ร้อยละ	98	ของสตรีมีครรภ์ที่ติดเชื้อ	HIV	

สามารถเข้าถึงยาต้านไวรัส	 และเกือบร้อยละ	 100	 ของเด็กที่เกิดจากแม่ที่มี	

ผลเลอืดบวก	HIV	ได้รบัยาต้านไวรสั	นอกจากนี	้ความพยายามในการสร้างการ

รับรู้ถึงอันตรายของ	 HIV	 (เอดส์)	 อย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ	 ก็ยังมี	

ส่วนช่วยลดการติดเชื้อในกลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ด้วย	

ท้ังน้ี	 ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้รวมถึงแรงงานต่างด้าวหญิงนับแสน	 ๆ	 คน	

จากประเทศเพื่อนบ้าน	 เช่น	 กัมพูชา	 เมียนมา	 ซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้าถึงการ

สาธารณสุขในประเทศไทยได้อย่างจ�ากัด	 และมีจ�านวนมากลังเลที่จะรับการ

ตรวจหรือรักษา	HIV	เนื่องจากกลัวว่าจะถูกเลิกจ้างหรือเสี่ยงกับการถูกต�ารวจ

หรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจับกุม	 อย่างไรก็ตาม	 จากการศึกษาของรัฐ	

ใน	พ.ศ.	2553	พบว่าในบางพื้นที่มีจ�านวนแรงงานต่างด้าวหญิงที่ติดเชื้อ	HIV	

มากกว่าผู้หญิงไทยถึง	2	หรือ	3	เท่า	ในภาพรวม	ประเทศไทยมีคนประมาณ	

450,000	 คน	 ที่ใช้ชีวิตอยู่กับโรคเอดส์	 และมีคนเสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าว	

ปีละราว	20,000	คน

ก�รประกนัสุขภ�พถ้วนหน�้
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โครงการประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้า 

คอืหน่ึงในระบบสาธารณสขุ	

ทีใ่ห้หลกัประกนัว่าประชาชน

ทุกคนจะได้รับการรักษา

และบริการสาธารณสุข	

ที่จ�าเป็น	 โดยไม่ต้องแบก

ภาระด้านค่ารักษาพยาบาล

ร้อยละ	5.7	ใน	พ.ศ.	2543	เหลือเพียงร้อยละ	3.3	

ใน	พ.ศ.	2552	 	

	 อย่างไรก็ตาม	 ผลเสียประการหนึ่งท่ีเกิดจาก

นโยบายประกันสุขภาพที่แบ่งออกเป็น	3	ระบบ	คือ

จ�านวนผู้ป่วยนอกที่พุ่งสูงข้ึน	 สร้างภาระให้กับผู้มี	

หน้าที่ต้องเสียภาษี	 เน่ืองจากรัฐต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย	

ในการพยงุโครงการประกนัสขุภาพเหล่านี	้โดยเพ่ิม

จากเดิมร้อยละ	 56	 ของค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข

ท้ังหมดใน	 พ.ศ.	 2544	 เป็นร้อยละ	 75	 ใน	 พ.ศ.	

2553	และใน	พ.ศ.	2558	งบประมาณส�าหรับแผน

ประกันสุขภาพถ้วนหน้าอยู่ที่เกือบ	 1.43	 แสนล้าน

บาท	ให้ความคุ้มครองคนไทยราว	49	ล้านคน	และ

 
 
 
 จุดแข็ง

 » ประเทศไทยบรรลุ เป ้าหมายการพัฒนาแห ่งสหัสวรรษ	

(Millennium	Development	Goals;	MDGs)	ท่ีเกีย่วกบัสขุภาพ

เกอืบทัง้หมดใน	พ.ศ.	2547	ก่อนครบก�าหนดเวลาใน	พ.ศ.	2558	

หลายปี	 จึงเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ไทยใช้กลยุทธ์	 MDG-plus		

ด้วยการขยายเป้าหมาย	 เช่น	 การลดอัตราการเสียชีวิตของ

มารดา	การลดการติดเชื้อ	HIV	และโรคมาลาเรียในระดับภาค	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มชาวเขาทางภาคเหนือและชุมชน

มุสลิมทางภาคใต้

 » โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าคุ ้มครองประชาชนเกือบ	
ทั้งประเทศ	

 » ศักยภาพด้านเทคนิคที่เข้มแข็งเป็นหลักประกันว่าเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขมีมาตรฐานสูง

 » สมชัชาสขุภาพแห่งชาตเิป็นหน่วยงานทีม่ปีระสทิธภิาพ	ท�าหน้าที่
ออกนโยบายโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลและถ่ายโอนความรู้กับ

หลาย	ๆ	ภาคส่วน		

 » โครงการประกนัสขุภาพถ้วนหน้าครอบคลมุการรกัษาด้วยยาต้าน
ไวรัสให้กับผู้ที่ติดเชื้อ	 HIV	 (เอดส์)	 และลดจ�านวนการติดเชื้อ	

HIV	ใหม่ได้กว่าร้อยละ	80	นอกจากนี	้ยังครอบคลุมการรักษา

โรคไตและการเปลี่ยนถ่ายไตให้ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังอีกด้วย

 » โรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ	ได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวางและมีระดับราคาที่ไม่สูงมากนักจนสามารถรองรับ	

“นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ”	จากทั่วโลกได้

 » สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู ้น�าในการส่งเสริมโภชนาการ	
พัฒนาโครงการส่งเสริมสุขภาพ	 และระดมทุนเพื่อสนับสนุน	

ด้านสุขภาพของสาธารณชนมาอย่างยาวนาน

จุดอ่อน

 » การมุ ่งเน้นผลก�าไรของโรงพยาบาลเอกชนและแพทย์ซึ่งม	ี
รายได้มากขึน้จากการท�างานในสาขาเฉพาะหรอืเน้นนกัท่องเทีย่ว

เชิงการแพทย์

 » การไม่ให้ความส�าคญักบัการป้องกนัความเจบ็ป่วยและโรคเรือ้รงั
ผ่านเวชศาสตร์ครอบครัว

 » ความขาดประสทิธภิาพด้านการจดัการและการบรูณาการข้อมลู
ทางการแพทย์

 » การรกัษาทางจติวญิญาณและการรกัษาตามประเพณดีัง้เดมิทีด่ี
ที่ท�าสืบทอดกันมาไม่ได้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปเช่นก่อน		

แต่ได้เน้นใช้การทดสอบและเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีสูงแทน

 » ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยเส่ือมถอยลง	 เนื่องจาก
แพทย์รีบเร่งหรือหวังผลก�าไรมากเกินไปจนขาดการส่ือสาร	

และประเมินผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ

 » การขาดแคลนทรพัยากรด้านสาธารณสขุ	(เช่น	เตยีงผูป่้วย)	และ
บุคลากร	(พยาบาล	ทันตแพทย	์และเภสัชกร)	และการกระจาย

ไปยังภูมิภาคต่าง	ๆ	ยังไม่ทั่วถึง	โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร

 » ความแตกต่างอย่างมนียัส�าคญัระหว่างบรกิารและเครือ่งมอืของ
โรงพยาบาลเอกชนราคาแพงกบัโรงพยาบาลทีค่่ารกัษาพยาบาล

ถูกกว่าแต่ต้องรองรับผู้ป่วยจ�านวนมาก	

 » ความเหล่ือมล�้าระหว่างระบบการรักษาทั้ง	 3	 ระบบ	 (สิทธิ
สวสัดกิารการรกัษาพยาบาลของข้าราชการและรฐัวสิาหกจิ	สทิธิ

ประกนัสงัคม	และสทิธหิลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า)	เป็นสาเหตุ

หลักของความไม่เท่าเทียม	นอกจากนี้	สิทธิสวัสดิการการรักษา

พยาบาลของข้าราชการและรัฐวิสาหกิจก็ยังขาดประสิทธิภาพ	

เนื่องจากเป็นการเบิกจ่ายตามบริการ	 โดยอาจมีการจ่ายยาหรือ

วนิจิฉยัโรคทีเ่กนิจ�าเป็น	อนัหมายถงึค่าใช้จ่ายต่อหวัทีส่งูกว่าสทิธิ

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าถึง	4	เท่า

จุดแข็งและจุดอ่อนของระบบส�ธ�รณสุขของไทย
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ครอบคลุมไปถึงยาต้านไวรัสเพื่อรักษาผู้ป่วย	 HIV	

(เอดส์)	และการฟอกไต	 	

	 โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้ายังเป็นระบบ

ที่ไม่สมบูรณ์	 ยังมีความเหลื่อมล�้าในด้านสถาน

พยาบาลและอุปกรณ์ทางการแพทย์ระหว่างในเขต

เมืองกับชนบท	 เช่นเดียวกับความแตกต่างในการ	

ให้บรกิารของเจ้าหน้าทีท่างการแพทย์แก่คนยากจน			

คนชั้นกลาง	 และคนร�่ารวย	 ดังนั้น	 ประเทศไทย	

จึงจ�าเป็นต้องจัดการกับปัญหาด้านสาธารณสุข	

เหล่านี้อย่างเหมาะสม	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่	 3	

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	 	

		 อย่างไรกต็าม	โครงการประกันสขุภาพถ้วนหน้า

กท็�าให้เกดิมมุมองใหม่เกีย่วกบัการบรกิารสาธารณสขุ	

ระบบการบริการสาธารณสุขที่ ใช้อยู ่ในปัจจุบัน	

เป็นเชงิรบั	คอืเมือ่เจบ็ป่วยประชาชนก็ไปโรงพยาบาล	

แต่ในสหัสวรรษใหม่นี้	 แนวคิดเชิงรุกที่สนับสนุน	

ให้มีการป้องกันไว้ก่อนเป็นสิ่งท่ีคนพูดถึงและอยูใ่น

ความคดิของผูก้�าหนดนโยบาย	 ค�าจ�ากดัความของ	

ค�าว่า	 “สุขภาพดี”	 ถูกปรับให้กว้างขึ้น	 ครอบคลุม	

ท้ังสุขภาวะทางกาย	 ใจ	 สังคม	 และจิตวิญญาณ	

เร่ืองของสุขภาพไม่ใช่เร่ืองส�าหรับแพทย์กับผู้ป่วย

อีกต่อไป	 แต่เป็นหัวใจส�าคัญในการพัฒนามนุษย์

และสังคม	เช่นเดียวกับสิทธิขั้นพื้นฐาน	ดังนั้น	การ

มีสถาบันทางการแพทย์ที่เข้มแข็งซึ่งยึดหลักการ

บริการสาธารณสุขเชิงรุกแบบองค์รวมด้วยนั้น		

จะช่วยให้ความพยายามที่จะส่งเสริมวิถีชีวิตที่มี

สขุภาพดแีละการบรกิารสาธารณสขุอย่างทัว่ถงึและ

เท่าเทียมในประเทศไทยเป็นไปด้วยความราบรื่น	 	
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อัตราการตัง้ครรภ์ในกลุม่วยัรุน่ของไทยสงูสดุในประเทศแถบเอเชยี

ตะวนัออกเฉยีงใต้	รองจาก	สปป.ลาว	จากข้อมลูดชัน	ีSDG	ในกลุ่ม

เดก็อาย	ุ15-19	ปี	จ�านวน	1,000	คน	จะเป็นแม่วยัรุน่อยูถ่งึ	60	คน	

ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดในโลก	 และคิดเป็น	 20	 เท่าของประเทศ

สิงคโปร	์

สังคมผู้สูงอาย	ุประชากรไทยราว	8	ล้านคน	(หรือร้อยละ	13	ของ

ประชากรท้ังหมด)	มีอายเุกนิ	60	ปี	การทีค่นรุน่หลงัไม่มีความพร้อม	

หรือไม่ใส่ใจที่จะดูแลกลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้	 ท�าให้เพ่ิมภาระทั้งกับ

ครอบครัวและระบบสาธารณสุข	 	

ภัยจากบุหรี่ แม้ว่าสังคมจะรับรู้ถึงอันตรายของการสูบบุหรี่มากขึ้น	

แต่ใน	พ.ศ.	2557	คนไทยราวร้อยละ	21.7	ยังคงสบูบหุรีอ่ย่างต่อเนือ่ง	

ลดลงจากร้อยละ	32	เมื่อ	พ.ศ.	2534	โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย	แต่

จ�านวนวัยรุ่นหญิงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย	 จ�านวนที่เพิ่มขึ้นนี้มาจากการ	

ทีอ่ตุสาหกรรมยาสบูทัง้ในและต่างประเทศพยายามตอบโต้มาตรการ

ของรัฐบาลผ่านกลยุทธ์ทางการตลาดซึ่งฝ่าฝืนกฎหมาย	

พฤตกิรรมเนอืยนิง่	การท่ีคนไทยท�างานในส�านกังานมากขึน้และใช้

เวลาหมดไปกับการนั่งหน้าคอมพิวเตอร์หรือเล่นโทรศัพท์มือถือ		

อาหารจานด่วน	และการไม่ค่อยได้เคลื่อนไหว	จึงกลายเป็นสาเหตุ

ส�าคัญที่ท�าให้คนไทยอ้วนขึ้นมาก	ทุกวันนี้คนไทยที่มีอายุมากกว่า		

15	ปี	จ�านวนมากกว่า	1	ใน	3	ก�าลังต่อสู้กับโรคอ้วน	ซึ่งน�าไปสู่การ

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจ�านวนคนเป็นโรคเบาหวาน	

การเสียชีวิตบนท้องถนน	 จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก	

ประเทศไทยติดอันดับประเทศที่มีสถิติคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ	

บนท้องถนนเป็นอันดับ	 2	 ของโลก	 โดยมีผู้เสียชีวิตประมาณ		

24,237	ราย	เมือ่	พ.ศ.	2555	คดิเป็นอัตราการเสยีชวีติร้อยละ	36.2	

ต่อประชากร	100,000	คน	 	

	

 
แรงดึงดูดของเมืองใหญ่	การกระจุกตัวของบุคลากรสาธารณสุข	

ในกรงุเทพฯ	และเขตเมอืงในภาคกลางยงัคงอยูใ่นระดบัสงู	โดยเฉพาะ

ในภาคเอกชน	ทิ้งให้ภาคอื่น	ๆ	เช่น	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขาด

บุคลากรที่มีคุณภาพ	 โดยความหนาแน่นของแพทย์ทั่วประเทศ	

ต่อประชากร	1,000	คน	คดิเป็นเพยีง	0.4	จากข้อมลูของดชัน	ีSDG

การให้ยาเกินความจ�าเป็น	 จากข้อมูลการวิจัยโดยศูนย์วิชาการ	

เฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 พบว่า	

ในแต่ละปีมีคนไทยราว	 38,000	 คน	 เสียชีวิตจากการติดเชื้อ

แบคทีเรียดื้อยา	 เนื่องจากการให้ยาที่มากเกินความจ�าเป็นและ	

ยาปฏิชีวนะที่ปนเปื้อนมาในอาหารและน�้าประปา	 	

การใช้สารเสพติด	เมื่อ	พ.ศ.	2557	ประเทศไทยบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์สูงเป็นอันดับ	1	ในกลุ่มประเทศอาเซียน	ขณะเดียวกัน

คนไทยประมาณร้อยละ	14	ตดิสารกระตุ้นประเภทแอมเฟตามีน	เช่น	

ยาบ้า	ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดในโลก

สขุภาพจิต กรมสขุภาพจติประเมนิว่า	กว่าร้อยละ	20	ของประชากร

ไทยป่วยด้วยโรคทางจิตเวช	เช่น	มอีาการทางประสาท	เป็นโรควติก

จริต	และโรคซึมเศร้า	ทว่ามีเพียงราว	1	ล้านคนเท่านั้นที่เข้ามา	

รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง	

ความมั่นคงด้านอาหาร	การที่ต้องจัดหาอาหารมาเลี้ยงดูประชากร

ท่ีมจี�านวนเพิม่ข้ึน	ท�าให้เกดิปัญหาต่าง	ๆ	เช่น	ปริมาณท่ีไม่เพยีงพอ	

และคุณภาพต�่า	 การใช้แหล่งอาหารที่มีคุณค่าอย่างไม่เหมาะสม		

ไม่ยั่งยืน

ธรรมาภิบาล ความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในหลาย	ๆ	ส่วนของ	

ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนเป็นปัญหาท่ีกระทรวงสาธารณสุขต้องหา

ทางแก้ไขมาโดยตลอด

นกัเรยีนหญงิใส่ลกูโป่งไว้ใต้เสือ้ให้ดเูหมอืนก�าลงัตัง้ครรภ์ในการอบรมเพศศกึษา

คว�มท้�ท�ยด้�นสุขภ�พและสุขภ�วะของประเทศไทย

สังคม

ก�รกำ�กับดแูลและก�รรักษ�
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หมอหมูบ่้�น 

ช่วงต้นทศวรรษ	 2520	 จ�านวนแพทย์ในชนบทยังมีไม่เพียงพอ		

โดยมีอัตราแพทย์	 1	 คนต่อจ�านวนประชากรทุก	 ๆ	 14,742	 คน	

ในพืน้ท่ีภาคใต้	แพทย์	1	คน	ต่อจ�านวนประชากรทกุ	ๆ	12,419	คน	

ในภาคเหนือ	และแพทย์	1	คน	ต่อจ�านวนประชากรทกุ	ๆ	28,424	คน	

ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	เพือ่ช่วยให้ชาวบ้านช่วยเหลอืตวัเองได้	

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	

จึงทรงริเริ่มโครงการ	 “หมอหมู่บ้าน”	 ขึ้นใน	 พ.ศ.	 2525	 โดยน�า	

ชาวบ้านมาฝึกอบรมความรู้ด้านสาธารณสุขเบื้องต้น

แนวคิดนี้คล้ายคลึงกับแนวคิด	 “เจ้าหน้าที่สุขภาพชุมชน”		

ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ	 พ.ศ.	 2521	 ในการประชุมนานาชาติว่าด้วยการ

สาธารณสุขเบื้องต้น	 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองฮัลมา-อาตา	 ปัจจุบันอยู่ใน

ประเทศคาซัคสถาน	หลายทศวรรษมาแล้วที่ประเทศก�าลังพัฒนา

บางประเทศมีการอบรมและใช้คนงานในระดับรากหญ้าที่เรียกว่า	

“ผู้ส่งเสริมและเผยแพร่”	 ในโครงการพัฒนาเกษตรกรรมและ

ชุมชน	 ให้ท�าหน้าที่ในการฝึกอบรมคนในชุมชนต่อไป	 เป็นการ	

เผยแพร่ความรู้และการพัฒนา

กระทรวงสาธารณสุขเคยทดลองแนวคิดน้ีกับพนักงาน	

สขุภาพชมุชนกลุม่เลก็	ๆ 	มาแล้ว	แต่สถานการณ์ด้านความปลอดภยั

ในปลายทศวรรษ	 2510	 ประกอบกับการต่อต้านจากบุคลากร

ทางการแพทยบ์างส่วนท�าให้โครงการดงักล่าวไม่พฒันา	โครงการ

หมอหมู่บ้านในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

บรมนาถบพิตร	 เริ่มขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่	 โดยสอนชาวบ้าน	

ในหมูบ้่านที่ได้รบัคดัเลอืก	ทัง้ในเรือ่งเทคนคิการป้องกนั	การรกัษา

พยาบาลเบื้องต้น	 และโภชนาการ	 โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสตรี	

มีครรภ์และเด็ก	 มีการสนับสนุนให้ ใช้สมุนไพรแบบดั้งเดิมเพื่อ

บรรเทาอาการที่ไม่รุนแรง	แต่	“หมอหมู่บ้าน”	ต้องเรียนรู้ว่าเมื่อไร

จึงจะส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลท้องที่หรือโรงพยาบาลจังหวัด	

และด้วยวธิีใดเพือ่เข้ารบัการรกัษาอย่างจรงิจงั	ต่อมาการฝึกอบรม

ได้ขยายไปยังจังหวัดสกลนครและนราธิวาส	 ซ่ึงเป็นสองจังหวัด	

ทีม่พีระต�าหนกัแปรพระราชฐาน	รวมแล้วท่ัวประเทศมหีมอหมูบ้่าน

ที่ได้รับการฝึกอบรมหลายพันคน

ในตอนแรกที่กระทรวงสาธารณสุขมีความพยายามจะริเริ่ม

แนวคดิท�านองเดยีวกนันีแ้ต่ถกูต่อต้าน	 “มกีลุม่หมอทีพ่ากนัต่อต้าน	

โดยให้เหตุผลว่าคนกลุ ่มนี้ ไม่มีคุณสมบัติพอที่จะท�างานด้าน

สาธารณสขุ	 ซ่ึงความจรงิแล้วสิง่ทีห่มอหมูบ้่านท�าเป็นเรือ่งพืน้ฐาน

มาก”	 ดร.สเุมธ	 ตนัตเิวชกลุ	 เลขาธกิารมลูนธิชิยัพฒันากล่าว	 แต่	

ภายหลงัการต่อต้านนีก้ลายเป็นการสนบัสนนุ	 โดยเฉพาะเมือ่รฐับาล

ของ	พล.อ.เปรม	ตณิสูลานนท์	เปิดตัวโครงการพัฒนาชนบท	พล.อ.เปรม	

ผูซ้ึง่เคยด�ารงต�าแหน่งแม่ทพัภาคที	่2	รบัผดิชอบพืน้ทีภ่าคตะวนัออก

เฉียงเหนือ	 และสนับสนุนพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ	

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ทีว่่าการพฒันา

สามารถเอาชนะปัญหาความไม่สงบในประเทศได้	 ท�าให้เกิดการ

สนบัสนนุการด�าเนนิงานเพือ่สนองพระราชด�ารใินเวลาต่อมา

ในเวลาใกล้เคียงกัน	 กระทรวงสาธารณสุขได้ขยายโครงการ

เจ้าหน้าที่สุขภาพชุมชน	 ภายใต้แนวคิดที่ว่าหมอคืออาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 และหลังจาก	 พ.ศ.	 2543	 เป็นต้นมา		

กม็อีาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่านกว่าหนึง่ล้านคนได้รบัการ

ฝึกอบรมทั่วประเทศ

	

ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะประสบความส�าเร็จในการ

ต่อสู้กับปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพในหลาย	ๆ	ครั้ง	แต่

ยงัมอีกีหลายปัญหาทีต้่องได้รบัการแก้ไข	โดยเฉพาะ

การลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและจ�านวนผู้เสีย

ชีวิตบนท้องถนน	 รวมทั้งการส่งเสริมวิถีชีวิตที่มี

สุขภาพดีในกลุ่มประชากรที่ไม่มีเวลาและหมกมุ่น	

อยู ่กับพฤติกรรมเนือยนิ่ง	 หรือกิจกรรมที่มีการ

เคลือ่นไหวน้อย	ท�าให้โรคอว้นกลายเป็นภยัคกุคาม

ต่อสุขภาพมากขึ้นเรื่อย	 ๆ	กล่าวคือ	 คนไทยต้อง	

ออกก�าลงักายมากขึน้	กินอาหารทีม่ปีระโยชน์มากขึน้	

และอยู่ห่างจากอุปกรณ์อัจฉริยะ	 เช่น	 สมาร์ตโฟน	

และแท็บเล็ต	 	

	 จากข้อมลูขององค์การอนามยัโลก	ประเทศไทย

มีจ�านวนประชากรเป็นโรคอ้วนสูงสุดเป็นอันดับ	 2	

ในอาเซยีน	โดยมีอตัราความชกุโรคอ้วนอยูท่ีร้่อยละ	

32.2	(ข้อมลู	พ.ศ.	2554)	รองจากประเทศมาเลเซยี

ที่มีอัตราความชุกโรคอ้วนร้อยละ	44	โรคอ้วนไม่ได้

เกิดกับกลุม่ผู้ ใหญ่เท่านัน้	จากการศกึษาสถานการณ์

เด็กและสตรีในประเทศไทย	 เม่ือ	 พ.ศ.	 2555		

ถึงเวล�คนไทยมสีุขภ�พดี 

“ประเทศไทยมจีำ�นวน
ประช�กรเป็นโรคอ้วน

สูงสดุเป็นอนัดบั 2 
ในอ�เซยีน โดยมี
อตัร�คว�มชกุโรค
อ้วนอยูท่ีร้่อยละ 

32.2”
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พบว่า	ร้อยละ	10.9	ของเด็กที่มีอายุต�า่กว่า	5	ขวบ	

มีน�า้หนักตัวเกิน	 	

	 ตวัเร่งหลกัทีท่�าให้คนไทยอ้วนขึน้มาจากการท�า

กิจกรรมที่มีการเคล่ือนไหวร่างกายน้อยลงและ

บรโิภคอาหารแปรรปู	น�า้ตาล	และเครือ่งดืม่ประเภท

น�า้อัดลมเพิ่มขึ้นมาก	ไม่น่าแปลกใจที่ชาวกรุงเทพฯ	

จะมคีวามเสีย่งทีจ่ะเป็นโรคอ้วนมากทีส่ดุ	ด้วยสภาพ

สังคมที่เร่งรีบในยุคปัจจุบัน	 ท�าให้หลายคนต้อง

ท�างานสัปดาห์ละ	 6	 วัน	 และหมดเวลาไปกับการ	

เดินทาง	ผลก็คือ	พ่อแม่มีเวลาเตรียมอาหารที่บ้าน	

น้อยลง	ต้องพึ่งอาหารจานด่วนมากขึ้นและเข้าร้าน

สะดวกซ้ือบ่อยขึ้น	 เพ่ือหาซื้ออาหารให้ตนเองและ

ลูก	ๆ	ซึ่งอาหารส่วนใหญ่ที่มีให้บริการ	ไม่ว่าจะเป็น

เน้ือสัตว์แปรรูป	 อาหารสังเคราะห์	 น�้าผลไม้กล่อง	

อาหารที่อุ ่นด้วยเตาไมโครเวฟ	 ขนมหวาน	 ฯลฯ		

ก็ล้วนแต่มีน�้าตาล	 น�้าเชื่อมข้าวโพดฟรุกโตสสูง	

ไขมนัทรานส์และเกลอืในปรมิาณเกนิความเหมาะสม	

การที่เด็กไม่ได้รับประทานอาหารท่ีมีความสมดุล	

ทางโภชนาการ	 นั่นหมายความว่าเด็กจะไม่ได้รับ	

สารอาหารที่จ�าเป็นเพียงพอต่อการเจริญเติบโต

อย่างเตม็ที	่จากการศกึษาของโครงการส�ารวจภาวะ

โภชนาการและสุขภาพเด็กในภูมิภาคอาเซียน	สรุป

ว่า	 การขาดการออกก�าลังกายและขาดโภชนาการ	

ที่ดีอาจท�าให้เด็กไทยมีน�า้หนักตัวเกิน	 เตี้ยลง	และ

มีระดับสติปัญญาลดลงภายในทศวรรษหน้า	 	

	 ในขณะทีอ่าหารไทยโด่งดงัไปทัว่โลก	แต่ทกุวนัน้ี

อาหารจานหลักหลาย	ๆ	อย่างที่คนไทยรับประทาน

กลับไม่ใช่อาหารที่ดีต่อสุขภาพ	 หลายอย่างเป็น

อาหารทอดที่ใช้น�า้มันในปริมาณมาก	ส่วนประกอบ

หลักในอาหารไทยอย่างน�้าปลา	 กะปิ	 และน�้าพริก	

ล้วนแล้วแต่มส่ีวนผสมของเกลอืสงู	ส่วนกะทซิึง่เป็น

ส่วนผสมหลักของอาหารประเภทต้ม	แกงเผ็ด	และ

ขนมหวานหลายชนดิแค่เพยีงคร่ึงถ้วยก็ให้พลงังาน

มากกว่า	 200	 แคลอรี	 ซึ่งเป็นปริมาณที่สูงกว่า

ปริมาณไขมันอิ่มตัวท่ีเหมาะสมต่อการบริโภค	

ในหนึ่งวัน	 	

		 นอกจากนี้	 ยังมีปัญหาเกี่ยวกับน�้าตาลที่แก้	

ไม่ตก	ถ้าจะกล่าวว่าจดุอ่อนของคนไทยส่วนใหญ่คอื	

“ติดหวาน”	 ก็คงไม่ผิด	 ตามรายงานของกระทรวง

สาธารณสขุ	ชีใ้ห้เหน็ว่า	คนไทยบรโิภคน�า้ตาลโดยเฉลีย่	

30	 กิโลกรัมต่อป	ี ซึ่งเกินปริมาณสูงสุดที่เหมาะสม	

ในการบริโภคในหนึ่งวันหรือ	25,000	มิลลิกรัม	ถึง	

3	 เท่า	 ปัจจุบันนี้แม้แต่อาหารโบราณขึ้นช่ืออย่าง	

ผัดไทยก็ใส่น�า้ตาลทรายในปริมาณมาก	ซึ่งต่างจาก
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สมัยก่อนที่แม่ครัวใส่น�้ามะขามเปียกเพิ่มรสหวาน

แทนน�้าตาล	 นี่ยังไม่รวมน�้าเชื่อมหรือน�้ากะทิที่ราด

ขนมหวานและใส่ในเคร่ืองดื่มประเภทกาแฟและ

เครื่องดื่มปั่นต่าง	ๆ		 	

	 การบริโภคน�้าตาลมากย่อมเกิดผลท่ีตามมา	

จากรายงานขององค์การอนามยัโลก	ผู้ ใหญ่ท่ีบรโิภค

น�า้ตาลในปรมิาณทีน้่อยกว่าจะมนี�า้หนกัตวัทีน้่อยกว่า	

ขณะเดียวกันก็มีหลักฐานแสดงว่าการเพิ่มปริมาณ

น�้าตาลในอาหารมีส่วนท�าให้น�้าหนักเพิ่มขึ้น	 การ

บริโภคน�้าตาลในปริมาณที่เกินพอดียังน�าไปสู่ภาวะ

อ้วนลงพงุ	(ภาวะก่อนเป็นเบาหวาน)	หรือแม้แต่โรค

เบาหวานประเภท	 2	 ซึ่งก�าลังเป็นปัญหามากขึ้น	

ในประเทศไทย	 	

	 อย่างไรก็ด	ีปัญหาโรคอ้วนในประเทศไทยไม่ได้

เกี่ยวกับเรื่องอาหารเท่านั้น	 แต่จ�านวนสมาร์ตโฟน	

คอมพวิเตอร์แบบพกพา	และแท็บเลต็ทีเ่พิม่มากขึน้	

ย่อมหมายความว่าเด็กและคนหนุ่มสาวใช้เวลาว่าง

ในการท�ากิจกรรมท่ีมกีารเคลือ่นไหวร่างกายน้อยลง			

เช่น	 การเล่นกีฬาหรือออกก�าลังกาย	 นอกจากนั้น	

การทีบ่รกิารรถแทก็ซี	่จกัรยานยนต์รบัจ้าง	รถโดยสาร

ประจ�าทางมอียูท่ั่วไปและราคาค่าโดยสารไม่สงูมาก	

ประกอบกับคนจ�านวนมากมรีถยนต์และจกัรยานยนต์

ส่วนตัว	 ยิ่งท�าให้น้อยคนเลือกจะเดินทางด้วยเท้า

แม้ว่าจะเป็นระยะใกล	้ๆ	อีกทั้งการขาดแคลนพื้นที่

สเีขยีวและสวนสาธารณะในกรุงเทพฯ	ท�าให้การแก้

ปัญหานี้ยากขึ้น	 	

	 ใน	 พ.ศ.	 2557	 กรมอนามัยได้ริเริ่มโครงการ

รณรงค์	 “คนไทยไร้พุง”	 เพื่อกระตุ้นให้คนบริโภค

อาหารท่ีดีมีประโยชน์และออกก�าลังกาย	 ส่วน

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	

(สสส.)	ก็มกีจิกรรมรณรงค์ต่าง	ๆ 	มากมาย	เร่ิมตัง้แต่	

พ.ศ.	2544	หน่วยงานด้านสุขภาพเหล่านี้	แม้พร้อม

จะให ้ข ้อมูลท่ีต ้องการได ้ทุกเร่ือง	 และสถาน	

ออกก�าลังกายพร้อมจะจัดหาอุปกรณ์ออกก�าลัง	

ต่าง	ๆ 	ไว้ให้บริการ	แต่ท่ีสดุแล้วการจะเลอืกรับประทาน

มลพิษท�งอ�ก�ศและส�รเคมีทีเ่ป็นพิษ

การลดมลพิษทางอากาศและการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้	

สารเคมี	ยังคงเป็นสองเร่ืองท่ีประเทศไทยต้องปรับปรุงเพื่อบรรลุเป้าหมาย	

ที	่3	ภายใน	พ.ศ.	2573		 	 	 	 	 	 	

		 ในภาคการเกษตรของประเทศ	การพึ่งสารเคมีโยงไปสู่ปัญหาสุขภาพ		

รวมถึงโรคมะเร็งและโรคที่เกี่ยวกับพัฒนาการและการสืบพันธุ์	 สารพิษ	

หลายประเภท	เช่น	ยาฆ่าแมลงอย่าง	ดีดีที	ถูกสั่งห้ามใช้ ในสหรัฐอเมริกา	

เม่ือ	พ.ศ.	2515	แต่เกษตรกรไทยยังใช้กันอย่างแพร่หลาย	การขาดความรู้	

ทีเ่หมาะสมท�าให้เกษตรกรไทยใช้ยาก�าจดัศัตรูพชืและปุย๋เคมีในปรมิาณทีม่าก

เกินไป	ในช่วงหลายปีทีผ่่านมานี	้ประเทศไทยมีการใช้สารเคมทีางการเกษตร

เพ่ิมสูงข้ึนมาก	โดยเห็นได้จากการน�าเข้าสารเคมีทางการเกษตรท่ีเพ่ิมจาก	

78,000	ตัน	เมื่อ	พ.ศ.	2548	เป็น	160,000	ตัน	ใน	พ.ศ.	2554	 	

		 ความเสี่ยงดังกล่าวไม่ได้จ�ากัดแค่ในพื้นที่เกษตรกรรมเท่านั้น	 ยังมี

อุบัติเหตุต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีอย่างไม่ถูกต้องในประเทศไทย

ที่สะท้อนให้เห็นว่า	ต้องมีการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยอีกมาก	 	

		 ยกตัวอย่างเช่น	ในเดือนมีนาคม	พ.ศ.	2559	ที่ธนาคารไทยพาณิชย	์

ส�านกังานใหญ่	กรงุเทพฯ	มีผูเ้สยีชวีติจากการขาดอากาศหายใจจ�านวน	8	คน	

จากอบุตัเิหตสุารดับเพลงิไพโรเจนรัว่ไหลซึง่ปกติสารน้ีจะผลติก๊าซอืน่มาแทนที่

ก๊าซออกซิเจนท�าให้บริเวณเพลิงไหม้ไม่มีออกซิเจนและดับไฟได้	และในช่วง

หลายปีมานี้	มีนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายรายที่เสียชีวิตและคาดว่าอาจเกิด

จากการสัมผัสกับสารเคมีที่เป็นพิษในโรงแรมที่พัก		 	 	

		 มลพิษทางน�า้และทางอากาศ	รวมไปถงึการทิง้ขยะ	ถอืเป็นข้อกงัวลหลกั

ด้านสขุภาพมาหลายสบิปีแล้ว	การทีเ่ศรษฐกจิของประเทศต้องพึง่พาการผลติ

และอตุสาหกรรมเพ่ิมข้ึน	ย่อมหมายความว่ามคีนจ�านวนมากขึน้อาศยัอยู่ใกล้

โรงงานและบ่อขยะ	 เหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่บ่อขยะในจังหวัด

สมุทรปราการทัง้สองครัง้ในเดอืนมนีาคม	พ.ศ.	2557	และเมษายน	พ.ศ.	2558	

ส่งผลให้ต้องอพยพผู้คนหลายร้อยคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบ		 	

		 เช่นเดยีวกบัสถานการณ์หมอกควนัทีเ่กดิจากการเผาไหม้ทีป่กคลมุจงัหวดั

ทางภาคเหนอืในช่วงฤดรู้อนทุกปี	ท�าให้ทัศนวิสยัไม่ด	ีฝุ่นละอองเข้าปอด	และ

เกิดอาการไอ	ซึ่งอาจน�าไปสู่การเป็นโรคร้าย	เช่น	มะเร็งปอด	ได้	นอกจากนี้	

การทดสอบโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อ	พ.ศ.	2559	พบว่า	ในบางพื้นที่

ของภาคเหนือมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศสูงถึง	 131-163	

ไมโครกรมัต่อลกูบาศก์เมตร	ซ่ึงเกนิกว่าค่าความปลอดภยัมาตรฐานทีก่�าหนด

ไว้ที	่120	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
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อาหารที่มีประโยชน์และด�าเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพ

ดีหรือไม่นั้นย่อมเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลว่าใคร	

จะให้ความส�าคัญและใส่ใจมากน้อยเพียงใด	 	

	

	

โรคพิษสุราเรื้อรัง	 การติดสารเสพติด	 และการติด

บุหรี่ยังคงเป ็นภัยคุกคามต ่อสุขภาพที่ส� าคัญ	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชน	 	

	 จากการศึกษาของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้

เพื่อการควบคุมยาสูบ	 (ศจย.)	 มหาวิทยาลัยมหิดล	

เมื่อ	พ.ศ.	2557	พบว่า	ประเทศไทยมีอัตราเยาวชน

ติดบุหรี่สูงเป็นอันดับ	 3	 ของกลุ่มประเทศอาเซียน	

ด้วยเหตุที่รัฐบาลเล็งเห็นถึงความจ�าเป็นที่จะต้องมี

กฎหมายต่อต้านการสบูบหุรีท่ีเ่ข้มงวดขึน้	จงึได้ออก

กฎหมายฉบับใหม่เพิ่มอายุขั้นต�่าในการซื้อบุหรี	่

จากเดมิ	18	ปี	เป็น	20	ปี	นอกจากน้ี	ยงัห้ามแบ่งขาย

บหุร่ีเป็นมวน	ๆ 	ห้ามขายบหุรี่ในทีส่าธารณะบางแห่ง	

มกีารเพิม่บทลงโทษหากฝ่าฝืน	และห้ามบรษิทัยาสบู

โฆษณาเผยแพร ่สินค ้าของตนด ้วยการเป ็น	

ผู้สนับสนุนการแข่งขันและกิจกรรมสังคมต่าง	 ๆ	

แม้ว่าสังคมจะรับรู้ถึงโทษของการสูบบุหรี่เพ่ิมขึ้น	

ทว่าจากสถิติใน	พ.ศ.	2557	ชี้ให้เห็นว่าคนไทยราว

ร้อยละ	21.7	ยังคงสบูบหุรี	่ซึง่ลดลงจากร้อยละ	32	

เมื่อ	พ.ศ.	2532	 	

	 เมือ่ไม่กีปี่มานี	้ประเทศไทยได้ด�าเนนิมาตรการ	

ต่าง	ๆ 	เพือ่ควบคมุการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	

มีการออกกฎหมายก�าหนดเวลาขายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ที่ใช้บังคับทั่วประเทศ	 และเมื่อ	 พ.ศ.	

2558	มีการแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์เป็นการห้ามจ�าหน่ายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

ใกล้สถาบนัอดุมศกึษาในระยะ	300	เมตร	นอกจากน้ี	

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์น�าเข้ายังต้องเสียภาษีที่สูง	

ขณะที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตในประเทศยัง

ราคาถกู	 ทัง้	ๆ	ทีม่กีารใช้มาตรการเหล่านี	้ รายงาน	

จากองค์การอนามัยโลกเมื่อ	พ.ศ.	2557	ยังระบุว่า	

ประเทศไทยมสีถติกิารบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

สูงสุดเป็นอันดับ	1	ในกลุ่มประเทศอาเซียน	 	

	 ในส่วนของการบ�าบัดรักษาอาการติดสุรา	

ประเทศไทยยังต้องเพิ่มความพยายามในการ	

ส่งเสริมให ้ผู ้ติดสุรามาขอรับความช่วยเหลือ	

เนื่องจากสังคมถือว่าการติดสุราเป็นเร่ืองท่ีน่า

อบัอาย	จึงท�าให้น้อยคนยอมรบัอย่างเปิดเผยว่าตน

มีปัญหา	 ผลก็คือ	 แทบจะไม่มีผู้ติดสุราเข้ามาร่วม

โครงการบ�าบดัเลย	แม้จะเป็นโครงการทีส่นบัสนนุ

โดยรัฐบาลซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายก็ตาม		

	 นอกจากนี้	 ประเทศไทยยังต้องต่อสู้กับปัญหา

ยาเสพตดิมาอย่างยาวนาน	จากข้อมลูของส�านกังาน

ป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรม	

แห่งสหประชาชาติระบุว่า	 กว่าร้อยละ	 1.4	 ของ

ประชากรไทยเสพตดิสารกระตุน้สงัเคราะห์ประเภท

แอมเฟตามีนซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงที่สุดในโลก	 จาก

ตัวเลขของทางราชการแสดงให้เห็นว่า	 ในระหว่าง	

พ.ศ.	 2552-2557	 จ�านวนคดียาเสพติดใน

ประเทศไทยเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว	 จากประมาณ	

151,000	คดี	เพิ่มเป็นประมาณ	347,000	คดี	ใน

ขณะทีจ่�านวนผูก้ระท�าผดิเกีย่วกบัยาเสพตดิเพิม่ขึน้

ก�รตอ่สูเ้พื่อเอ�ชนะย�เสพตดิ

หญิงชราก�าลังวัดความดันโลหิตที่สถานดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ

พ.ศ. 2557
ประเทศไทยบรโิภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
สูงเป็นอันดบั 1 

ในกลุม่ประเทศอ�เซยีน
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ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา	แม้จะมีการจัดตั้ง

ศูนย์เพื่อลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดโดย

ประชาสงัคม	อีกท้ังยงัจดัโครงการบ�าบดัรักษาอืน่	ๆ 	

เพือ่มาเตมิเตม็ส่วนทีย่งัขาด	แต่ยงัไม่สามารถหาเงนิ

สนับสนุนระยะยาวที่จ�าเป็นในการสานต่อโครงการ

เหล่านี้ให้ประสบความส�าเร็จหรือยั่งยืนได	้ ในขณะ

ท่ีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเท่าท่ีผ่านมาเลือกใช้

แนวทางทีเ่น้น	“การห้าม	การลงโทษ	และการบงัคับ

บ�าบัด”	 เป็นหลัก	 ซึ่ง	 Pascal	 Tanguay	 อดีต	

นกัวเิคราะห์ประจ�าเครือข่ายลดอนัตรายแห่งเอเชีย	

มีความเห็นแย้งว่า	 การสนับสนุนจากรัฐบาลต่อ

โครงการที่ริเริ่มโดยประชาสังคม	เพื่อเพิ่มขีดความ

สามารถในการลดอันตรายและการบ�าบัดรักษา

ส�าหรับผู้ ใช้สารเสพติดชนิดฉีดนั้นจะให้ผลลัพธ์ที่ดี

กว่า	 ท่ีผ่านมาแหล่งทุนเช่นโครงการเอดส์แห่ง

สหประชาชาติและกองทุนโลกเพื่อการต่อสู ้กับ	

โรคเอดส์	 วัณโรค	 และมาลาเรีย	 เป็นแหล่งเงิน

สนบัสนนุทีส่�าคญัของประเทศไทย	ประเดน็เรือ่งเงนิ

สนับสนุนจึงเป็นประเด็นความท้าทายของการ

ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	 กล่าวโดยรวม	 ในส่วน	

ท่ีเก่ียวกับปัญหาการติดสารเสพติดและการใช้	

สารเสพติดนั้น	 ความท้าทายที่ส�าคัญส�าหรับ

ประเทศไทยคือการใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อต่อสู้กับ

หายนะทางสังคม	 พร้อมกับหลีกเลี่ยงการกระท�า	

ใด	ๆ 	ที่เป็นการประณามกลุ่มคนผู้เสพยาซึ่งมีความ

รู้สึกแปลกแยกจากสังคมเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว	 	

	 ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยมี	 2	 ระดับ	

ได้แก่	 ระดับเอกชนที่มีค่าบริการสูง	 กับ	 ระดับ

สาธารณชนท่ีราคาเข้าถึงได้แต่มีข้อจ�ากัดทางด้าน

ทรพัยากร	ปัจจบุนัมตีวัอย่างของโครงการทีพ่ยายาม

น�าเสนอแนวทางการรักษาแบบสมดุลและมุ่งเน้น	

ทีก่ารป้องกนัมากขึน้	หนึง่ในนัน้คอืส�านกังานกองทนุ

สนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ	(สสส.)	ซึง่ก่อต้ังขึน้

เมื่อ	พ.ศ.	2544	โดยมีเป้าหมายในการช่วยกระตุ้น	

จากเกอืบ	 168,000	 ราย	 เป็นเกอืบ	 366,000	 ราย	

เน่ืองจากการผลิตและการลักลอบน�าเข ้าจาก

ประเทศเพือ่นบ้านยงัคงเพิม่จ�านวนขึน้อย่างต่อเนือ่ง	

ท�าให้เมทแอมเฟตามีน	 (หรือที่รู้จักกันในชื่อ	 ยาบ้า	

ในรูปแบบยาเม็ด)	 ในประเทศไทยมีราคาถูกลง		

และหาได้ง่ายขึ้น	ปัจจุบันยาบ้า	1	เม็ด	ราคาเพียง	

70	บาท	 	

	 สถานการณ์การต่อสู้กับยาบ้าในประเทศไทย

ถือว่าไม่ประสบความส�าเร็จ	 ทั้งท่ีมีความพยายาม

กวาดล้างยาเสพติดมาอย่างต ่อเนื่อง	 การท่ี	

ไม่สามารถจับกุมต้นตอและผู้ผลิตรายใหญ่แต่กลับ

จบักมุได้เพยีงผูค้้ารายย่อยและผูเ้สพจนเกดิปัญหา

ผู ้ต ้องขังล้นเรือนจ�า	 พล.อ.ไพบูลย์	 คุ ้มฉายา	

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรมในขณะนัน้จงึเสนอ

ให้มีการถอนชื่อเมทแอมเฟตามีนออกจากรายชื่อ

บัญชีสารเสพติดให้ โทษประเภทท่ี	 1	 เมื่อเดือน

กรกฎาคม	พ.ศ.	2559	ที่ผ่านมา	 	

	 ส� าหรับสถานการณ ์ผู ้ ป ่ วยติดเชื้ อ 	 HIV		

ในประเทศไทยนัน้	จากรายงานของโครงการโรคเอดส์

แห่งสหประชาชาติชี้ให้เห็นว่า	 ประเทศไทยมีการ

แพร่ระบาดของเชื้อ	 HIV	 ในกลุ่มผู้ ใช้สารเสพติด

ชนดิฉดีเป็นจ�านวนสงูกว่าในประชากรกลุม่เปราะบาง

กลุ ่มอื่น	 ๆ	 โดยในกลุ ่มผู ้ ใช้สารเสพติดชนิดฉีด

ประมาณ	 30,000	 คน	 มีความชุกของการติดเชื้อ	

HIV	 เกือบร้อยละ	 30	 ในกลุ่มผู้หญิง	 และร้อยละ	

24.5	 ในกลุ่มผู้ชาย	 ปัจจัยที่ท�าให้ความชุกสูงเช่นนี้

คือการที่บริการเพ่ือลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ	

HIV	 ผ่านการแลกเปล่ียนเข็มและกระบอกฉีดยา	

ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย	จาก	“รายงานความคืบหน้า

สถานการณ์เอดส์ในประเทศไทย	พ.ศ.	2557”	ของ

คณะกรรมการแห่งชาตว่ิาด้วยการป้องกนัและแก้ไข

ปัญหาเอดส์ระบุว่า	 ใน	 พ.ศ.	 2555	 ประเทศไทย	

มกีารแจกเขม็ฉดียาและกระบอกฉดียาเพยีง	12	ชดุ

ต่อปีต่อคนเท่านัน้	เมือ่เทยีบกบัเป้าหมายระดบัชาติ

ที่	88	ชุด	และค่าเฉลี่ยในระดับภูมิภาคที่	116	ชุด	

แนวท�งทีช่�ญฉล�ด
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ท�ากัน	นอกจากนี้	 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ยังเน้น

การพฒันาให้บคุลากรมคีณุธรรม	จรยิธรรม	ส่งเสรมิ

การท�างานเป็นทีมมากกว่าเน้นความส�าเร็จเฉพาะ

บุคคล	 เกิดเป็นวัฒนธรรมการท�างานท่ีมุ่งเน้นการ

ดูแลรักษาผู ้ป ่วยและครอบครัว	 ลงไปสู ่ชุมชน

มากกว่าการสร้างผลก�าไรขององค์กร	

นกัเรยีนในโรงเรยีนจงัหวัดสรุนิทร์ก�าลงันัง่สมาธ	ิจดุเริม่ต้นของการน�าสขุภาวะทางจติวญิญาณเข้าสูร่ัว้โรงเรยีน	

สนบัสนนุ	และร่วมมอืกบัหน่วยงานอืน่	ๆ 	เพือ่ส่งเสรมิ

ให้คนไทยทุกคนมีสุขภาวะที่ดี	 ทั้งด้านสุขภาพกาย	

สขุภาพจติ	และสงัคม	พร้อมทัง้กระตุน้ให้ประชาชน

รู้จักเลือกใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดและให้ผลดีต่อ

สุขภาพ	 โครงการยังพยายามผลักดันให้ประชาชน

เหน็ความส�าคญัของการป้องกนัความเจบ็ป่วย	ผ่าน

การรณรงค์สร้างการรบัรูแ้ละการจดักจิกรรมต่าง	ๆ	

	 เช่นเดียวกันกับโรงพยาบาลเทพธารินทร	์

ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดเล็กที่เชี่ยวชาญ	

ในการรักษาโรคเบาหวาน	เป็นหน่ึงตวัอย่างทีน่�าหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ใช้ ใน

องค์กร	 โดยมุ่งเน้นการป้องกันภาวะเจ็บป่วย	 เช่น	

ส่งเสริมความรู ้ ให้แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับวิธีการดูแล

ตนเอง	การเลอืกรับประทานอาหาร	(หลักโภชนาการ)	

แทนการมุ่งเน้นผลก�าไรสูงสุดและการรักษาตาม	

ขัน้ตอนต่าง	ๆ 	มากมายอย่างทีโ่รงพยาบาลขนาดใหญ่
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และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

คนไทยถือว่าโรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สองของ

เดก็ ๆ  แต่กม็ผีูป้กครองจ�านวนไม่น้อยทีค่ดิว่า 

“บ้าน” หลงันีต้้องได้รบัการซ่อมแซมขนานใหญ่

อย่างเร่งด่วน ความกังวลนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับ 

ผูป้กครองเท่านัน้ ผลการประเมนิทักษะความรู้

ในระดบัสากลของเยาวชนไทยมคีะแนนเฉลีย่

ไม่สูงนัก รวมถึงผลการศึกษาท่ีชี้ให้เห็นถึง

ความจ�าเป ็นในการพัฒนาด ้านคุณภาพ 

ประเทศไทยอยู่ในช่วงการปฏิรูปการศึกษา

รอบที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561) โดยก่อนหน้านี้

การปฏิรูปการศึกษารอบที่ 1 เกิดขึ้นหลังจาก

ที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งอยู่ในช่วงวิกฤต

เศรษฐกิจและมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

ฉบับใหม่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

ฉบับนี้ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และขั้นอุดมศึกษา รวมทั้งสร้างหลักประกัน

ทางการศึกษาให้กับผู้พิการทางร่างกายหรือ 

ผูด้้อยโอกาสทางสงัคมอกีด้วย ส่วนการปฏริปู

การศกึษารอบที ่2 มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา และแม้ว่าประเทศไทยจะได้คะแนน

ในดัชนีเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้าน

การศึกษาในระดับที่ค่อนข้างดี แต่ก็ยังต้อง

พฒันาคณุภาพนกัเรยีนให้ดยีิง่ขึน้   

การศึกษา
ทีเ่ทา่เทียม 

ประเทศไทยได้บรรจปุรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงไว้ในหลักสูตรการศกึษาข้ันพ้ืนฐานของชาตเิป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว

การศกึษาทีเ่ทา่เทยีม
การปฏิรูปเพื่อพัฒนาทักษะทีจ่�าเป็นและรับมือกับความทา้ทายในศตวรรษที ่21

ท�าทันที

• ส่งเสรมิการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น

ศนูย์กลางและทักษะการคดิวเิคราะห์ 

โดยลดการเรียนรู้แบบท่องจ�า 

• สร้างหลกัประกนัความเท่าเทยีมกนั

ในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

และการพัฒนาทักษะ เพ่ือผลิต

บณัฑิตที่มคีุณภาพมากขึน้และขจัด

ความไม่รู้หนังสือ

• กระตุ ้นให ้ครูสร ้างสรรค ์และมี 

นวัตกรรมมากขึ้น รวมถึงปรับปรุง

คุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมครู

• ขยายผลการบูรณาการปรัชญา 

ของเศรษฐกจิพอเพียงสูส่ถานศึกษา

ให้มากขึ้น เพื่อสร้างหลักประกันว่า

นักเรียนทุกคนจะได ้ฝ ึกทักษะ 

ที่จ�าเป็น ส�าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

• แก้ปัญหาความเหลื่อมล�้าทางการ

ศึกษาท่ีหยั่งรากลึกระหว่างในเมือง

กับชนบท 

• ส่งเสรมิส�านกึรบัผิดชอบและปฏริปู

การศึกษาอย่างจริงจัง
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และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ความกังวลในคุณภาพการศึกษาของไทยเกิดจาก 

ผลการประเมนิตวัชีว้ดัทางการศกึษาซึง่อยู่ในอนัดบั

ค่อนข้างต�า่ ทัง้โดยองค์กรภายในประเทศและองค์กร

ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในวชิาหลกั เช่น 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ซึ่งจาก

รายงานขีดความสามารถในการแข่งขันนานาชาติ

ของสภาเศรษฐกจิโลก (World Economic Forum; 

WEF) ในช่วง พ.ศ. 2559-2560 การศึกษาระดับ

ประถมศึกษาของไทยอยู่ในอันดับที่ 7 และระดับ

อุดมศกึษาอยู่ในอนัดับที ่4 ในกลุม่ประเทศอาเซยีน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 ประเทศ (ยกเว้นประเทศเมียนมาที่ไม่มีข้อมูล) 

นอกจากนี้ อันดับล่าสุดของโครงการประเมินผล

นักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) พ.ศ. 2555 ไทย

อยู่อันดับที่ 50 จาก 65 ประเทศที่เข้าร่วมประเมิน

ความสามารถการเรยีนรูข้องเดก็นกัเรยีนอาย ุ15 ปี 

ทัง้ด้านการอ่าน คณติศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ และ

อยู่ในอันดับที่ 6 จาก 62 ประเทศ ในด้านช่องว่าง

ของคณุภาพทรัพยากรทางการศกึษาระหว่างโรงเรยีน

ที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงกว่าเทียบกับ

โรงเรียนที่ด้อยกว่า  

 จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจ�าปี 

2558-2559 โดยนติยสาร Times Higher Education 

พบว่า มีมหาวิทยาลัยของไทยเพียง 2 แห่ง ที่ติด  

1 ใน 100 ของเอเชีย และมีเพียง 1 แห่งเท่านั้น

(มหาวทิยาลยัมหดิล) ทีต่ดิ 1 ใน 600 มหาวทิยาลยั

โลก ซึง่ผลของการจดัอนัดบันี้ไม่ได้เกดิจากการขาด

“...เบื้องตน้จะตอ้งเลิกคดิว่า เรยีนวิชาไว้
 เพื่อสอบไล ่เพราะในชีวติของเรา เราไมไ่ด ้

อยูก่บัการกาผดิกาถูกในขอ้สอบ หากแตอ่ยู่
 กบัการท�างานและการวนิิจฉยัปัญหาสารพดั...” 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา 

จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

วันท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2523

งบประมาณสนบัสนนุ เนือ่งจากประเทศไทยจดัสรร

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีเพือ่การศกึษาประมาณ

ร้อยละ 20 ของงบประมาณทัง้หมด หรอืร้อยละ 4 

ของรายได้ประชาชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยไทย 

จัดเป ็นหนึ่งในประเทศท่ีมีสัดส ่วนการจัดสรร 

งบประมาณด้านการศกึษาสงูท่ีสดุในโลก การใช้จ่าย

ด้านการศกึษาทีเ่พิม่ขึน้เป็นเงนิเดอืนครขูองโรงเรยีน

รฐัซึง่เดมิอยู่ในระดบัทีค่่อนข้างต�า่มาก และถกูมอง

ว่าเป็นสาเหตุส�าคัญท่ีท�าให้ระบบการศึกษาล้าหลัง 

โดยฐานเงินเดือนขั้นเริ่มต้นของครูถูกปรับจากเดิม 

7,630-8,340 บาทต่อเดอืน ในช่วง พ.ศ. 2552-2555 

เป็น 15,050 บาทต่อเดอืน ใน พ.ศ. 2557  

  แม้ว่าจะมปีระเดน็ทีน่่าเป็นห่วงดงักล่าว แต่ไทย

ก็ประสบความส�าเร็จในอีกหลายด้าน และสามารถ

บรรลุเกณฑ์มาตรฐานหลายข้อในเป้าหมายท่ี 4 

ตัวอย่างส�าคัญ ได้แก่ คนไทยแทบทุกคนสามารถ

เข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาโดย 

ไม่เสยีค่าเล่าเรยีนและไมม่คีวามเหลือ่มล�า้ทางเพศ 

กล่าวคือ เด็กผู้หญิงสามารถเข้าถึงการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย และการศึกษาทุกระดับชั้นอย่างเท่าเทียม

กบัเดก็ผูช้าย อตัราการอ่านออกเขยีนได้อยู่ในระดบั

สงูท้ังในกลุม่เดก็และผู้ ใหญ่ มกีารด�าเนนิงานเชงิรุก

โดยการบูรณาการแนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืนเข้าไป

ในหลักสูตรการเรียนการสอน โรงเรียนมีความ

ปลอดภยัและปราศจากความรนุแรง และสถานศกึษา

ส่วนใหญ่ให้ความใส่ใจต่อเด็กพิเศษ ผู้พิการ และ

เพศสภาพ  

  อย่างไรก็ตาม มีพ่อแม่ผู้ปกครองท่ียังรู้สึกว่า

บุตรหลานของตนไม่ได้รับความรู้อย่างเพียงพอ 

จากระบบโรงเรียนของรัฐท่ีได้รับการสนับสนุน 

งบประมาณอย่างมากอยูแ่ล้ว ดงัปรากฏให้เหน็จาก

การที่พ่อแม่ผู้ปกครองยอมเสียเงินจ�านวนไม่น้อย 

ให้กับ “โรงเรียนกวดวิชา” กว่า 5,000 แห่งทั่ว

ประเทศทีจ่ดัสอนพเิศษให้กบัผูเ้รยีนทกุวยั ในแต่ละ 

ปีการศึกษา  
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ประเทศไทย 
เปิดโอกาสให้ 
ทกุคนเรยีนฟรี

15 ปี

นักเรียน 35,000 คน นั่งสอบด้วยความหวังว่าจะได้เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 นักเรียนไทยใช้เวลาอย่างมากมายในสภาพ

แวดล้อมทีค่วบคมุให้ต้องเรยีนอย่างคร�่าเคร่ง แม้ว่า

โรงเรียนกวดวิชาเหล่าน้ีจะเป็นที่นิยม แต่ส่วนมาก

ก็เน้นการสอนให้ท่องจ�าเพื่อให้สอบผ่านเป็นหลัก  

ผู ้เชี่ยวชาญทางการศึกษามองว่า การกวดวิชา 

ในลักษณะนี้เป็นดัชนีบ่งชี้จุดอ่อนของระบบการ

ศึกษาไทย นั่นคือ การขาดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นศูนย์กลาง (student-centered learning)  

 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

เป็นแนวคิดที่แพร่หลายและได้รับการยอมรับไป 

ทัว่โลก แต่ส�าหรบัประเทศไทยแล้วแนวทางดงักล่าว

ยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร เพราะระบบการศึกษา 

ของไทยยังเน้นหนักที่การ “ท่องจ�าและท�าตาม” 

ท�าให้นักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ และ

ประสบปัญหาในการแข่งขันบนเวทีโลกที่ให้ความ

ส�าคัญกับนวัตกรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

 มิใช ่ว ่าผู ้มีอ�านาจหน้าท่ีจะไม ่ตระหนักถึง 

ปัญหานี้ เพราะย้อนกลับไปเมื่อ พ.ศ. 2543 

ประเทศไทยเร่ิมน�าทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นศูนย์กลางมาใช้ แต่หลังจากผ่านไปกว่า 15 ปี 

มีโรงเรียนจ�านวนน้อยมากที่จัดการเรียนการสอน

ตามแนวทางดงักล่าว รศ. ดร.ฐตินินัท์ พงษ์สทุธริกัษ์ 

จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อธิบายว่า “แนวคิดการศึกษาแบบเดิมมาจากการ

สร้างชาติและยุคสงครามเย็นที่เน้นผลิตประชาชน

ท่ีเชื่อฟังและมีแนวคิดชาตินิยม ซึ่งไม่สอดคล้อง

กับความต้องการในศตวรรษท่ี 21 แล้ว เพราะว่า

เป็นระบบการศึกษาท่ีคิดจากบนลงล่าง และขาด

การฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ” โดย

ระบบการศึกษาแบบดั้งเดิมนั้นเน้นความเหมือน 

การเรียนรู ้ที่เน้นผู ้เรียน 

เป็นศูนย์กลาง 

(student-centered 

learning)

เป็นหลักการของการสร้าง

สภาพแวดล้อมในการเรยีนรู้

ที่กระตุ ้นให้ผู ้เรียนค้นหา

ทักษะและความรู ้ ใหม่  ๆ 

โดยมีครูคอยช ่วยเหลือ

แทนที่ จ ะ เป ็ นก า รสอน 

หน้าชั้นเรียน
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 ในขณะท่ีประเทศไทยบรรลุเป ้าหมายการ

พัฒนาแห่งสหัสวรรษขององค์การสหประชาชาติ 

ในเป้าหมายที ่2 โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ 

(United Nations Development Programme; 

UNDP) กล่าวว่า “สิ่งท้าทายที่สุดคือ การปรับปรุง

คณุภาพการศกึษา” การจะบรรลเุป้าหมายท่ี 4 ได้นัน้ 

ประเทศไทยต้องกระตุ้นให้ครูกล้าท่ีจะมีความคิด

สร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม และให้เด็กนักเรียน

มีส่วนร่วมมากขึ้น รวมท้ังมีการพัฒนาการฝึกอบรม

ครูให้มีคุณภาพมากขึ้นด้วย  

  ความรับผิดชอบในหน้าที่ก็มีความส�าคัญ 

ด้วยเช่นกัน ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และ 

นายศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์ จากสถาบันวิจัยเพื่อการ

พฒันาประเทศไทย (TDRI) เสนอว่า “การปฏริปูการ

ศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพต้องสร้างระบบท่ีรับผิดชอบ

ไปพร้อมกันด้วย” ซึ่งทั้งสองสรุปว่า “การปฏิรูป 

การศึกษานี้มีความส�าคัญต่อความส�าเร็จของการ

ปฏิรูปอื่น ๆ โดยควรปรับปรุงระบบการสอบและ

บันทึกผลการเรียนให้ได้มาตรฐาน การให้รางวัลแก่

ครูและผู ้บริหารโรงเรียนตามความส�าเร็จของ

นักเรียน และการให้เงินงบประมาณสนับสนุนตาม

อุปสงค์ หรือการให้งบอุดหนุนรายหัวโดยตรงแก่ 

ผูเ้รยีน ทีส่�าคญัคอืถงึเวลาแล้วทีจ่ะเลกิใช้ต�าราเรยีน

แบบท่องจ�า”  

 

 

การขึ้นสู่อ�านาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

โดยการน�าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท�าให้

นักการศึกษาจ�านวนหนึ่งตั้งความหวังว่า การให้

ความส�าคัญแก่การปฏิรูปทุกสถาบันในประเทศ 

จะท�าให้มีความพยายามยิ่งขึ้นที่จะเปลี่ยนระบบ 

การศกึษาของประเทศ แต่การปฏริปูได้เน้นไปทีด้่าน

จริยธรรมเป็นส่วนใหญ่  

 ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 พล.อ.ประยุทธ์ 

โดยไม ่ค�านึงถึงความแตกต่าง และน�ามาซึ่ง 

หลายค�าถามในสังคม เช ่น ไทยเป ็นหน่ึงใน 

ไม่กี่ประเทศในโลกที่นิสิตนักศึกษายังต้องสวม

เครื่องแบบ ส่วนนักเรียนประถมและนักเรียน

มัธยมต้องไว้ทรงผมถูกระเบียบ โรงเรียนบางแห่ง

ถึงขั้นยอมสละคาบเรียนภาคบ ่ายเพื่อให ้คร ู

ฝ่ายปกครองตัดผมนักเรียนที่ไม่ถูกระเบียบ   

 ระบบการประเมินที่ล ้าสมัยก็เช่นเดียวกัน  

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O-NET) ซึ่งเป็นการสอบแบบปรนัย และแบบ

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (A-NET) ที ่

จัดขึ้นโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ถูกวิพากษ์วิจารณ์

อย่างหนัก เนื่องจากเป็นการประเมินความจ�า ไม่ใช่

ความคิด และค�าถามกับค�าตอบที่ “ถูก” บางข้อ 

กค็บัแคบและเป็นการชีถ้กูชีผ้ดิตายตวัเกนิไป ระบบ

การประเมินผลนี้ไม่เพียงเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา 

แต่ยงัส่งผลต่อรปูแบบการสอนอกีด้วย โดยตอกย�้า

ให้ครูกลับไปสอนแบบท่องจ�าเหมือนเดิม การสอบ 

ที่อาศัยการท่องจ�าบวกกับการสอนแบบบรรยาย 

มักได้ผลผลิตเป็นนักเรียนที่ขาดความกระตือรือร้น

และความคิดสร้างสรรค์ ยิ่งไปกว่านั้นเด็กไทยแทบ

ไม่เคยสอบตกและซ�า้ชัน้เลย ไม่ว่าจะเรยีนแย่แค่ไหน

ก็ตาม  

 เมื่อกล่าวถึงระบบการศึกษาของไทย ความ 

รับผิดชอบมักไปตกอยู่ที่ครูเสมอ ซึ่งคุณภาพของ

ครูไทยก็ไม่เป็นทีน่่าพอใจนกั ส�านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการสอบระดับชาติขึ้นเป็น

ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2553 เพื่อทดสอบครูมัธยมตาม

รายวิชาที่สอน ผลก็คือ ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์

ร้อยละ 88 สอบตกในวิชาที่ตัวเองสอน ส่วนครู

ชีววิทยาร้อยละ 86 ครูคณิตศาสตร์ร้อยละ 84  

ครูฟิสกิส์ร้อยละ 71 และครเูคมร้ีอยละ 64 สอบตก 

ในวิชาที่ตัวเองสอนเช่นกัน  

การทดสอบทางการศึกษา

ระดั บชา ติ ขั้ น พ้ื นฐ าน

(O-NET)

เป ็นการสอบมาตรฐาน  

8 วชิาหลกั ทีจ่ดัโดยสถาบนั

ทดสอบทางกา รศึ กษ า 

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

หรือ สทศ. เพื่อประเมิน

ความสามารถด้านการศกึษา

ของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษา 

ปีที ่3 และมธัยมศกึษาปีที ่6 

ยกเครื่องการศกึษาใหม ่
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ใช้งบประมาณมหาศาล ประเทศไทยใช้จ่ายงบประมาณไปกับ

การศึกษามากกว่าด้านอื่น ๆ (ร้อยละ 20) ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูง

เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ แต่คุณภาพด้านการศึกษากลับยัง 

ไม่ได้มาตรฐาน การได้รบัผลตอบแทนต�า่จากการลงทนุน่าจะเป็น

ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในด้านการศึกษา  

พัฒนาการเชื่องช้า ถึงแม้จะมีการประกาศปฏิรูปการศึกษา 

หลายคร้ังในรอบหลายปีทีผ่่านมา รวมถงึมคีวามต้องการทีจ่ะปรบั

การเรียนการสอนไปเน้นผู ้เรียนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น แต่

ประเทศไทยกลับประสบความส�าเร็จน้อยมาก เนื่องจาก

ความเฉื่อยชาของระบบราชการ การไม่ลงมือท�าอย่างจริงจัง  

การขาดส�านึกรับผิดชอบและความไม่ต่อเนื่องทางนโยบาย 

อันเนื่องมาจากการเมืองท่ีไม่มั่นคง ระบบการทดสอบทางการ

ศึกษาระดับชาติที่รวบอ�านาจไว้ที่ส่วนกลาง ยิ่งเป็นการส่งเสริม

การเรียนรู ้แบบท่องจ�าและการท�าตาม อัตราการสอบผ่าน 

ระดับชาติต�่ากว่าอัตราการสอบผ่านตามมาตรฐานสากล ซึ่ง

หมายความว่าต้องมีอะไรบางอย่างผิดพลาดที่ระบบการทดสอบ 

ไม่ใช่ที่ตัวนักเรียน

การสอนให้คดิสร้างสรรค์ ครูท่ีขาดความรู้ความช�านาญมักใช ้

วธิกีารสอนแบบเดมิทีเ่น้นการออกค�าสัง่ให้ท�าตาม ท�าให้นกัเรยีน

เฉ่ือยชา เมื่อไม่ได้รับการกระตุ้นให้ตั้งค�าถามหรือคิดเอง หาก

ผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรมไม่ได้ 

ประเทศไทยกย็งัตดิอยูใ่นประเทศกลุม่รายได้ปานกลาง ไม่สามารถ

เอาชนะความท้าทายของ “เศรษฐกจิฐานความรู”้ ระดบัสากลที่มี

การแข่งขันสูงขึ้นเรื่อย ๆ ได้

การเรียนรูภ้าษาองักฤษเพิม่ขึน้ ความสามารถในการใช้ภาษา

อังกฤษของนักเรียนไทยเกือบจะต�่าที่สุดในอาเซียน และไม่ม ี

แนวโน้มว่าจะพัฒนาขึ้น นับเป็นอุปสรรคส�าคัญที่มีผลต่อความ

สามารถในการแข่งขันของไทย เนื่องจากธุรกิจระหว่างประเทศ

เกี่ยวข้องกับประเทศต่าง ๆ หลากหลายมากขึ้น  

การฝึกอบรมวิชาชีพ ความพยายามอย่างต่อเนื่องในทศวรรษ 

ท่ีผ่านมาท่ีจะส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพการฝึกอบรมวิชาชีพ

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษาเกิดผล 

เพียงเล็กน้อย น�าไปสู่การขาดแคลนแรงงานฝีมือ ส่วนหนึ่ง

เพราะนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เลือกที่จะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นแทนที่จะเข้าเรียน 

ในสถาบันการอาชีวศึกษา

บัณฑิตไร้คุณภาพ ปัจจุบันมีจ�านวนผู้เรียนระดับอุดมศึกษา 

เพิม่ขึน้ แต่มหาวทิยาลยัของไทยยงัผลติบณัฑติด้านสงัคมศาสตร์ 

และศิลปศาสตร์จนล้นตลาดแรงงาน ขณะที่ขาดแคลนบัณฑิต

สายวิทยาศาสตร์ รายงานของ UNESCO เมื่อ พ.ศ. 2554  

ช้ีให้เห็นว่า บัณฑิตไทยขาดคุณสมบัติต่อไปนี้ “ทักษะในการ

ส่ือสาร ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ การบรหิารจดัการ ทกัษะในการค�านวณ การแก้ปัญหา 

การท�างานเป็นทีม ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความอดทน 

ความมีวินัย การตรงต่อเวลา และการมีภาวะผู้น�า”  

การเรียนรู้ตลอดชีวิต ในขณะที่ประเทศไทยพยายามปฏิรูป

ประเทศใน 11 ด้าน การศึกษาเป็นประเด็นที่มีแนวโน้มว่าจะถูก

ประเด็นอื่นเบียดเข้ามาแทนที่ ผลที่ตามมาก็คือ นักการศึกษา

เกรงว่าการเปลีย่นแปลงหลกัสตูรทีมุ่ง่เน้นศลีธรรมในสงัคมและ

ความมวีนิยัอย่างเคร่งครดัอาจจะลดความส�าคญัของการส่งเสรมิ

ทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การมีส�านึกรับผิดชอบ ประเทศไทยต้องการความมีส�านึก 

รับผิดชอบจากทั้งครูและนักเรียนมากกว่าที่เป็นอยู่ ผู้เชี่ยวชาญ

กล่าวว่าค่าตอบแทนของครูผู้สอนและครูใหญ่ควรเช่ือมโยงกัน

กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ดีขึ้น ขณะเดียวกัน  

ควรยกระดับมาตรฐานนักเรียนให้มีคุณภาพและมีวินัยมากขึ้น 

ไม่มกีารโกงข้อสอบหรอืขโมยความคดิของผูอ้ืน่ รวมทัง้ต้องเรยีน

ซ�า้ชั้นหากผลการเรียนออกมาไม่ดี

การแบ่งแยกที่หย่ังรากลึก การให้ โอกาสทางการศึกษาและ 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทัง้ประเทศมคีวามแตกต่างกนัอย่างมาก 

ท�าให้การแบ่งแยกระหว่างเมืองกับชนบทที่มีมาอย่างยาวนาน

เพ่ิมมากขึ้น โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนนานาชาติซึ่งจ�ากัด 

ผู ้เรียนอยู่เฉพาะกลุ่มผู ้มีฐานะ แม้ว่าจะผลิตคนรุ่นใหม่ท่ีมี

คุณภาพดีกว่า แต่ก็ขาดความเช่ือมโยงกับคนส่วนใหญ่ของ

ประเทศ

ครูสูงอายุ จากตัวเลขของผู้สูงอายุในประเทศไทยแสดงให้เห็น

ว่า ประมาณร้อยละ 40 ของจ�านวนครูในปัจจุบัน จะเกษียณอายุ

ในอีกสิบปีข้างหน้า ซ่ึงยากมากที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

ให้เพียงพอทดแทนครูกลุ่มนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตชนบท

อัตราการคงอยู่ของนักเรียน ในประเทศไทยมีเด็กอายุ 6 ขวบ 

เพยีงร้อยละ 75 เท่านัน้ทีเ่ข้าเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ขณะที่

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตัวเลขนี้ลดลงเหลือร้อยละ 65  

ส่วนอัตราการคงอยู่ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ที่อายุมากกว่า 12 ปีก็ลดลงเช่นกัน และมีเพียงร้อยละ 60.7  

ของเด็กที่เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ใน พ.ศ. 2544 ที่ยังคง

เรียนอยู่ในโรงเรียนใน พ.ศ. 2555

สิ่งท้าทายทีร่ะบบการศกึษาไทยตอ้งเผชญิ
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จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวผ่านรายการ

โทรทัศน์ตอนหนึ่งว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการควรบรรจุวิชาที่ตอกย�้าคุณค่า “ความ 

เป็นไทย” ความภาคภูมิใจในชาติ และการเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย ์ ในหลักสูตรการเรียน 

การสอน “จดุมุง่หมายเพือ่ตอกย�า้ความมวีนิยั สร้าง

สังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม

ควบคู่กัน”   

 สองปีถัดมาในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 

รัฐบาลประกาศขยายระยะเวลาเรียนฟรี จากเดิม 

12 ปี เป็น 15 ปี ให้ครอบคลุมตั้งแต่ระดับก่อน

ปฐมวยั ประถมศกึษา และมธัยมศกึษาหรอืเทยีบเท่า 

รวมถึงการศึกษาพิเศษส�าหรับบุคคลพิการหรือ 

มีความต้องการพิเศษ และการศึกษาสงเคราะห์แก ่

เด็กด้อยโอกาสด้วย  

 จากการที่ประเทศขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ

มาโดยตลอด รัฐบาลในทศวรรษทีผ่่านมาจงึพยายาม

ปรบัปรงุและขยายการศกึษาระดบัอาชวีศกึษา และ

กระตุ้นให้มีการสมัครเรียนในสถาบันอาชีวศึกษา

มากขึ้น รัฐบาลปัจจุบันมีการเพิ่มงบประมาณให้กับ

ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 

ประมาณ 1 ใน 3 ใน พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ สอศ. 

ยังได้พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

เพื่อฝึกทักษะที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 และ 

ตอบสนองต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC) ใน พ.ศ. 2559  

  ศ. ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ โฆษกคณะ

กรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)  

เปิดเผยว่า คณะกรรมาธิการฯ ได้ร่างกฎหมายเพื่อ

กระจายอ�านาจจากส่วนกลางไปยังท้องถิ่น ช่วยให้

โรงเรียนและหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบใน 

ท้องถิน่สามารถออกแบบและจดัการแผนการศกึษา 

รวมไปถึงงบประมาณได้อย่างเหมาะสมกับสภาพ

ท้องถิ่นนั้น ๆ มากขึ้น  นักเรียนในสถานศึกษาพอเพียงแห่งหนึ่งก�าลังท�าหนังสือ

  เป็นท่ีน่าสงัเกตว่า การพฒันาธรรมาภบิาลของ

โรงเรียนและการกระจายอ�านาจจากส่วนกลาง 

ในระบบการศึกษามีความก้าวหน้าไปบ้างแล้ว 

โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ 

(PISA) เมื่อ พ.ศ. 2555 พบว่า ครูไทยต้อง 

รับผิดชอบสูงด้านหลักสูตรการเรียนการสอนและ

การประเมิน เมื่อเทียบกับโรงเรียนในประเทศอื่น ๆ 

ท่ีเข้าร่วมโครงการ (ไทยอยู่ในอันดับ 2 จาก 64 

ประเทศ) นอกจากนี้ ไทยยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มี

อัตราร้อยละของนักเรียนท่ีศึกษาในโรงเรียนที่ม ี

ครูใหญ่ และ/หรือครูร่วมรับผิดชอบในการก�าหนด

เนื้อหาวิชาอยู่ในอันดับที่สูงอีกด้วย (อยู่ในอันดับ 7 

จาก 64 ประเทศ)     

 

       

      

ถึงแม้ว ่าภาพรวมด้านการศึกษาของไทยจะม ี

ข้อด้อยอยู่บ้าง แต่ก็มีด้านหนึ่งที่ถือว่าไทยเป็นผู้น�า

กระแส นั่นคือ การส่งเสริมวิถียั่งยืนในสถานศึกษา 

ตลอดการด�าเนินงาน 9 ปีที่ผ่านมาในการผลักดัน 

ให้หลกัการของปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงบรรจุ

ประเทศไทย...  
ผูน้�าด้านการศกึษายัง่ยนื

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

ทกัษะ ความรู ้อุปนสิยั และ

คณุลกัษณะ ทีจ่�าเป็นในโลก

ยุคใหม่ ประกอบด้วย การ

คิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา  

การสงัเคราะห์ข้อมูล ทกัษะ

การค้นคว้าวิจัย ความคิด

สร้างสรรค์ การชี้น�าตนเอง 

นวัตกรรม ทักษะทางดิจิทัล 

ความรู ้ เรื่องทางการเงิน 

ความรูด้้านการเป็นพลเมอืง 

และการมีจริยธรรมที่ดี
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การรณรงคด์า้นการศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ัง่ยืนขององคก์ารการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นการรณรงค์ระดับโลกขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 

ซึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ที่จะท�าให้ทุกคนในโลกได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ค่านิยม วิธีปฏิบัติ และแนวการด�ารงชีวิตที่จ�าเป็นต่ออนาคต

ท่ียั่งยืน การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนใช้แนวคิดแบบองค์รวมโดยถือว่าความย่ังยืนของส่ิงแวดล้อมคือความย่ังยืนของสังคม  

แนวคิดนี้จะได้รับการส่งเสริมให้กับคนท่ัวไปและสถานศึกษาทุกระดับ เป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการตัดสินใจโดยชุมชน  

ขันติธรรมในสังคม แรงงานที่มีความยืดหยุ่น และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใช้วิธีการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและการคิดโดยมี

ข้อมูลความรู้ 

 องค์ประกอบส�าคัญของสถานศึกษายั่งยืน มีดังนี้ 

1. มุ่งมั่นให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ โดยเน้นความยั่งยืนในมิติด้านสังคมและวัฒนธรรม แทนการ

เน้นที่ความคิดด้าน “ความเป็นสีเขียว” เพียงอย่างเดียว

2. ผู้น�าของโรงเรียนมีวิสัยทัศน์และสนับสนุนการตัดสินใจแบบฉันทามติ

3. พัฒนาวิชาชีพให้กับครูและผู้มีส่วนร่วมทุกคนอย่างต่อเนื่อง

4. การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลากหลายภาคส่วน (เช่น ชุมชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายโรงเรียน) 

โดยเน้นการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการออกแบบการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐาน รวมไปถึงกระบวนการและความสัมพันธ์ของ

กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน

5. หลักสูตรเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน

6. เป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้” ใช้แนวทางการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับนักเรียนและการสอนโดยวิธีการสะท้อนคิด (reflective 

thinking) กับครู การศึกษาที่ยั่งยืนต้องอาศัยรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน ใช้ปัญหาเป็นฐาน และใช้การส�ารวจ เพื่อให้ผู้เรียน

รู้จักใช้วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ และสนับสนุนความคิดใหม่ ๆ

7. เน้นการบรูณาการทัง้โรงเรยีน โดยใช้ความยัง่ยนืเป็นแนวทางในการด�าเนนิกจิกรรมของโรงเรยีนและในการด�าเนนิชวีติของทกุคน 

เป็นการประสานกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อความยั่งยืนระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

8. เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

9. มีส่วนร่วมในกิจกรรมของภาครัฐอย่างเหมาะสม เช่น ผ่านกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ

ที่มา : องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

เข้าไปในหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติได้ส ่งผล 

เชิงบวกในภาพรวม ในท�านองเดียวกัน เป้าหมาย

ของการปฏรูิปการศกึษาโดยใช้ปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง ซึ่งส่งเสริมทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อ

การพัฒนาที่ยั่งยืน อันเป็นรากฐานในการพัฒนา

ประเทศ กม็คีวามสอดคล้องกบัเป้าประสงค์ข้อ 4.7 

ท่ีจะสร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้

และทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับส่งเสริมการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน  

  กล่าวคือ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น

หลักคิดในการด�ารงชีวิตและปฏิบัติตนท่ีจะน�าไปสู่

การพัฒนาท่ียั่งยืน บนพื้นฐาน 3 หลักการ ได้แก่ 
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ในต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร ทรงตระหนักถึงความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ว่า 

ราษฎรจ�านวนมากของพระองค์ ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษา 

นอกเหนือไปจากในวัด จึงทรงมุ่งมั่นที่จะเติมเต็มช่องว่างนี้ เพื่อให้

คนไทยทกุคนได้รบัการศกึษาจากโรงเรยีนในรปูแบบใดรปูแบบหนึง่ 

ในบางกรณีก็เป็นการสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ แต่บางกรณีก็ใช ้

ข้อได้เปรยีบด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ  เพือ่เพิม่การเข้าถงึความรูม้ากขึน้

ใน พ.ศ. 2538 ความสนพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในเรื่องการ

ศึกษาทางไกลน�าไปสู ่การก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียมและมีโรงเรียนวังไกลกังวล อ�าเภอหัวหิน เป็นแม่ข่าย 

ในการถ่ายทอดออกอากาศ โครงการนี้เป็นประโยชน์อย่างย่ิง 

ต่อโรงเรียนที่ขาดแคลนครูสอนวิชาหลัก ปัจจุบันมีโรงเรียนกว่า 

35,200 โรงท่ัวประเทศที่ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อรับสัญญาณ 

นอกจากนี้ ยังสามารถรับชมผ่านสถานีโทรทัศน์เคเบิลชั้นน�าที่บ้าน

หรือที่ใดก็ได้ที่มีเครื่องรับโทรทัศน์

การออกอากาศครอบคลุมทั้งหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษา

และมธัยมศกึษา รวมไปถงึการสอนวชิาชพี การศกึษาชมุชน การ

ศกึษาระดับอดุมศกึษา และชัน้เรยีนสอนภาษาต่างประเทศ 6 ภาษา 

นอกจากจะสอนนกัเรยีนในโรงเรยีนกว่า 2,000 คน ใน 12 ชัน้เรยีน

แล้ว ห้องเรยีนทีโ่รงเรยีนวงัไกลกงัวลยงัใช้เป็นห้องส่งส�าหรบัการ 

ออกอากาศด้วย มคีณาจารย์และเจ้าหน้าทีผู่ผ้ลติรายการทัง้ 15 ช่อง 

ท่ีออกอากาศ 24 ชัว่โมงเป็นประจ�าทกุวนั ผลติรายการเพือ่การศกึษา

นับ 100 ชัว่โมงต่อเดอืน ด้วยครเูพยีง 60 คน และเจ้าหน้าที่เทคนิค 

100 คน ส�าหรับครูปลายทางก็คาดหมายว่าจะท�าหน้าที่อย่างเต็มที่

เช่นกันโดยได้รับคู่มือที่มีตารางออกอากาศ แผนการสอน เอกสาร

ส�าหรับแจก และโจทย์การบ้านที่สามารถถ่ายเอกสารได้ง่าย

การออกอากาศส่วนใหญ่ครอบคลุมหลักสูตรระดับชาติ ขณะ

เดยีวกนักม็รีายการประจ�าวนั 3 ช่อง และรายการสดุสปัดาห์ทกุช่อง

ทีเ่น้นการเรยีนรูอ้ย่างไม่เป็นทางการ รวมไปถงึการท�าอาหารและการ

เรยีนภาษาต่างประเทศ แม้ว่าจะประสบความส�าเรจ็ในภาพรวม แต่

โครงการนีก้ย็งัประสบปัญหาบางประการ ใน พ.ศ. 2552 กระทรวง

ศึกษาธิการระบุว่า โรงเรียนจ�านวนมากไม่ได้ ใช้ประโยชน์จากการ 

ออกอากาศเท่าทีค่วร ขณะเดยีวกนัจากการส�ารวจโดยส�านกังานคณะ

กรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ยงัพบว่าจานดาวเทยีม 3,964 จาน 

และอปุกรณ์รบัสญัญาณไม่ได้ถกูใช้งาน โครงการฯ จงึได้แจกคูม่อื

เพิม่เตมิและตดิตัง้ระบบโทรศพัท์ประเภทโทรเข้าโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย 

ทัง้ยงัมกีารทดลองการประชมุทางไกลกบัโรงเรยีนทีอ่ยูห่่างไกล และ

ขอความช่วยเหลือจากศูนย ์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์และ

คอมพวิเตอร์แห่งชาต ิเพือ่ให้ดกูารสอนผ่านระบบอนิเทอร์เนต็ได้ 

ปัญหาเรือ้รงัของการขาดครทูีเ่ตม็ใจสอนในโรงเรยีนทีห่่างไกล 

หมายถึงความต้องการการศึกษาทางไกลยังคงต้องมีอยู่ต่อไป แต่

เทคโนโลยกี็ไม่ใช่ค�าตอบของทกุสิง่ ใน พ.ศ. 2539 หลงัเริม่ออก

อากาศการศกึษาผ่านทางไกลได้ไม่นาน พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร- 

มหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร มพีระราชด�ารสัว่า “...สมยันีม้ี

เทคโนโลยสีงู ท�าให้สามารถทีจ่ะท�ากจิการโรงเรยีน กจิการสัง่สอน

แพร่ออกไปได้มากกว่า แต่ไม่มอีะไรแทนการอบรม ไม่มอีะไรแทนการ

บ่มนสิยั คอืการสอนนีม่แีบ่งเป็นอบรม แล้วกบ่็มนสิยั...” สรปุความ

ได้ว่า แม้ว่าทกุวนันีจ้ะมเีทคโนโลยชีัน้สงูเพยีงใด แต่การอบรมให้คน

เป็นคนด ีมคีณุธรรม มศีลีธรรม สดุท้ายกต้็องใช้คนในการสอนอยูด่ี

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี

ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง และภายใต้ 2 เงื่อนไข คือ

การน�าความรูต่้าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องมาเชือ่มโยงกนัเพือ่

ความรอบคอบในการปฏิบัติ และการตระหนักว่า 

การกระท�าตลอดจนการตดัสนิใจใด ๆ  จะต้องปฏบิตัิ

ด้วยความมีคุณธรรม เพ่ือให้สามารถใช้ชีวิตที่มี

ความสมดุล 4 มิติ ได้แก่ ด้านวัตถุหรือเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ผู้สนับสนุน 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกล่าวว่า การ

พัฒนาแบบองค์รวมนี้จะส่งผลต่อ “สมอง ใจ และ

กาย” ไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งในมุมมองทางการศึกษา

ก็คือ สติปัญญา จิตส�านึก และพฤติกรรมนั่นเอง  

 เป้าหมายของการขับเคลื่อนนี้ คือ การปลูกฝัง

หลักแห่งความพอเพียงเพื่อหล่อหลอมให้นักเรียน 

มีแนวคิดและการปฏิบัติที่จะสร้างสังคมที่ดีงาม 

ให้ยัง่ยนืตดิตวัไปตลอดชวีติ มกีารกระตุน้ให้นกัเรียน

มีพัฒนาการทั้งด้านจิตใจและทักษะที่ส่งเสริมการ

พึง่พาตนเองและมชีวีติทีส่มดลุ นอกจากนี ้หลกัสตูร

คุณคา่ของการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม
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การศกึษาทีบ่รรจปุรชัญาพอเพยีงยังถูกออกแบบให้

บ่มเพาะคณุธรรม เช่น การมวีนิยัและความซือ่สตัย์ 

 ในโรงเรียนที่น้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงมาใช้จะให้ความส�าคัญกับการเรียนรู้ผ่าน

กระบวนการลงมือท�าจริง (การตั้งค�าถาม วางแผน 

ปฏิบัติ และทบทวน) การใช้ความรู้ทั้งภูมิปัญญา 

ท้องถิน่และศาสตร์สากล และการพฒันาทกัษะการ

ตัดสินใจบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงล้วนเป็นเรื่องจ�าเป็น โดยสอนนักเรียนให้

ค�านึงถึงความพอเหมาะพอดี ใช้เหตุผล สร้าง

ภมูคิุม้กนัทีด่ใีนตวัเองในการตดัสนิใจ มคีวามรอบคอบ

ในการใช้ความรู้และลงมือปฏิบัติโดยมีเป้าหมาย 

เพื่อความเจริญก้าวหน้าที่สมดุลของโรงเรียนและ

ชุมชน  

 ในช ่วงเริ่มต ้นของการบรรจุปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปในหลักสูตรน้ัน เน้นการ

ปลูกฝังหลักคิดและบ่มเพาะพฤติกรรมของความ 

พอเพียงให้กับนักเรียนทุกคน อย่างไรก็ตาม การ

สอนในห้องเรยีนอย่างเดยีวนัน้ไม่เพยีงพอ จงึมกีาร

ส่งเสริมให้ผูบ้รหิารน�าหลกัคดิพอเพยีงมาบรูณาการ

ร่วมกัน “ทั้งโรงเรียน” (whole school approach) 

โดยน้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ใน

ทกุกจิกรรมของโรงเรยีน ไม่ว่าจะเป็นการจดัการการ

เรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการ

โรงเรียนและความสัมพันธ์กับชุมชน   

  นอกจากนี ้ครู ผูบ้รหิารโรงเรยีน ผูป้กครองและ

สมาชิกของชุมชน ต้องพร้อมใจที่จะเป็นแบบอย่าง

ของการด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาดังกล่าว เพื่อ

สร้างสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนที่เอ้ือ 

ต่อการบ่มเพาะนักเรียนให้เกิดกระบวนการทาง

ความคิดตามหลักความพอเพียง    

 กระทรวงศึกษาธิการจัดให ้มีการประเมิน

โรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงใน 2 ระดบั ระดบัแรก 

คือ สถานศกึษาพอเพยีง ซึง่เป็นโรงเรยีนที่ใช้หลัก

ความพอเพียงในการจัดกิจกรรมทุกอย่าง รวมถึง

การบรหิารจดัการทัง้โรงเรยีนเพือ่ปลกูฝังพฤตกิรรม

ความพอเพยีงให้กับนกัเรียน โดยปลายปี พ.ศ. 2560 

มีโรงเรียนกว่า 23,000 โรง จากทั้งหมดประมาณ 

40,000 โรงท่ัวประเทศ หรือคิดเป็นประมาณ 

ร้อยละ 63 ท่ีได ้ รับการรับรองโดยกระทรวง

ศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง   

  การประเมินโรงเรียนในระดับก้าวหน้าโดย

กระทรวงศึกษาธิการคือ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงด้านการศกึษา หรอื

ศรร. สามารถให้ค�าปรกึษา เป็นพีเ่ลีย้ง และช่วยเหลอื

โรงเรียนอ่ืนท่ีต้องการพัฒนาให้เป็นสถานศึกษา 

พอเพียง โดยปัจจุบัน (ตุลาคม พ.ศ. 2560) มี

โรงเรียนท่ีผ่านการประเมนิเป็นโรงเรียน ศรร. จ�านวน 

205 แห่งทั่วประเทศ    

  นอกจากนี้ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธ ิ

ยุวสถิรคุณ ยังได้ด�าเนินการคัดเลือกสถานศึกษา 

พอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือ สปล. 

ซึง่เป็นสถานศกึษาพอเพยีงทีม่คีณุภาพและสามารถ

เป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ตาม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างย่ังยืน 

อีกทั้งสามารถช่วยสถานศึกษาพอเพียงระดับแรก

ปรบัปรงุคณุภาพของกจิกรรมการเรยีนรู ้นวตักรรม 

นักเรียนโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ก�าลังทอเสื่อจันทบูร จังหวัดจันทบุรี

“ครูและครูใหญ่
ควรมีความรับผิดชอบ

ตอ่นักเรียนและ 
ผูป้กครองมากกวา่นี ้

โดยเชื่อมโยง 
คา่ตอบแทนทีไ่ดร้ับ 
กับการพัฒนาผลการ
เรียนรู้ของนักเรียน 

ควบคูไ่ปกับการพัฒนา
ทักษะทีจ่�าเป็นใน

ศตวรรษที ่21 ให้กับ
คนรุ่นใหมข่องประเทศ”
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 

ประธานสถาบันวิจัย

เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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ท�าไมประเทศไทยจึงควร 

ปลูกฝังกระบวนการทาง

ความคิดที่มีพื้นฐานจากหลัก

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ให้กับนักเรียน ประชากรโลก

ก� าลั งประสบป ัญหาด ้ าน 

สิง่แวดล้อมเสื่อมโทรม ความ

ขัดแย้ง และการถดถอยของ

มรดกทางวัฒนธรรมและ

คุณค่าทางจิตใจ มีการพัฒนา 

ที่ ไม ่สมดุลในหลายมิติของ

สงัคม ไม่ว่าจะเป็นมิติสังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและวัตถุ 

ในประเทศไทยเรามีการประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้ เป็นกระบวนการฟื้นฟูความ

สมดุลในการพฒันาประเทศอย่างเป็นระบบ เพือ่ให้เกดิความยัง่ยนื

อย่างแท้จริง เราต้องเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังกระบวนการทาง 

ความคิดของหลักปรัชญานี้ในคนรุ่นหลัง เพื่อให้เกิดความรู้และ

ทักษะที่จ�าเป็นในการสร้างสังคมที่ยั่งยืน  

จนถึงวันนี้ประสบความส�าเร็จอย่างไรบ้าง  
ภาคการศกึษาเริม่เข้าใจและประยกุต์ใช้หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง โรงเรียนกว่า 23,000 โรง ได้รับการรับรองว่าเป็น  

“สถานศกึษาพอเพยีง” แต่ละโรงเรยีนมบีรบิทแตกต่างกนัไป เช่น 

ศาสนา ขนาด ลกัษณะทางภมูศิาสตร์ เราผ่านกระบวนการเรยีนรู้

และเข้าใจวิธีท่ีจะพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงแล้ว อย่างไรก็ตาม  

เพื่อสร้างหลักประกันความยั่งยืน เราต้องหาวิธีท�าให้วัฒนธรรม 

“อยู่อย่างพอเพียง” ฝังรากลึกในโรงเรียน ปัจจุบันมีโรงเรียน  

205 โรง ท่ีมีคุณสมบัติเป ็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู ้ตาม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) และ 

ได้พัฒนาวัฒนธรรมแห่งความพอเพียงในโรงเรียนอย่างเข้มแข็ง  

จึงสามารถให้ค�าปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ได้  

มีสิ่งท้าทายอะไรบ้าง     

เราพยายามหาตวัอย่างหรอืรปูแบบต่าง ๆ  ให้มากพอทีเ่ราจะใช้ใน

การพฒันาสถานศกึษาพอเพยีงในบรบิททีแ่ตกต่างกนั เพือ่ช่วยลด

ความเสีย่งของการลองผดิลองถกูเมือ่โรงเรยีนเริม่ใช้หลกัปรชัญานี้ 

และถึงแม้ว่าเราจะปลูกฝังแนวคิดแห่งความพอเพียงให้กับ

นกัเรยีนและคนในชมุชน แต่เมือ่นกัเรยีนจบการศกึษาและออกไป

สู่สังคมที่กว้างขึ้น เช่น ย้ายไปอยู่ชุมชนอื่นหรือจังหวัดอื่น สภาพ

แวดล้อมที่ไม่สอดคล้องกับวิถีพอเพียงอาจจะท�าให้เขาเหล่านั้น 

ไม่สามารถยืนหยัดตามแนวคิดและการปฏิบัติที่ ได้เรียนรู ้มา  

พวกเราในภาคการศึกษาเริ่มใช้หลักแห่งความพอเพียงได้เฉพาะ

กับโรงเรียน และชุมชนใกล้เคียงเท่านั้น แต่เรื่องนี้จะส�าเร็จได ้

ต้องอาศยัการมส่ีวนร่วมจากภาคส่วนของสงัคมทีก่ว้างขึน้ อนัทีจ่รงิ 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

สังคมโดยรวม รวมไปถึงสื่อมวลชนก็ถือเป็นครูของนักเรียนด้วย

เช่นกัน เพราะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักเรียน เราต้องการ

ต้นแบบจากทุกภาคส่วน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกต์ใช้ใน

ประเทศอื่นได้หรือไม ่     

ได้แน่นอน หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงกบัแนวคดิการพฒันา

อย่างยัง่ยนืมคีวามเหมอืนกนัหลายอย่าง เช่น เน้นการพฒันาอย่าง

สมดลุในด้านวตัถ ุ สงัคม สิง่แวดล้อม และวฒันธรรม นอกจากนี้  

ยงัสอดคล้องกบัวธิกีารสร้างคณุลกัษณะแบบสากล เช่น การเรยีนรู้

จากการลงมอืท�า การเรยีนรูผ่้านการสะท้อนความคดิหรอืการค้นพบ

ตัวเองแทนการท่องจ�า ควบคู่ไปกับสิ่งที่เราเรียกว่า “ทักษะแห่ง

ศตวรรษที ่21” เช่น ทกัษะการคดิระดบัสงู ความคดิสร้างสรรค์ และ

การปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงด ียิง่ไปกว่านัน้ หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงยังมีคุณสมบัติพิเศษที่ท�าให้กรอบของกลไกการตัดสินใจ 

มีความสมบูรณ์และเป็นองค์รวมมากขึ้น เช่น ความรอบคอบ  

ความมีคุณธรรม ความมีเหตุผล และการประมาณตน เป็นต้น 

แทนทีจ่ะเน้นองค์ประกอบของการตดัสนิใจเพยีงหนึง่ข้อหรอืไม่กีข้่อ 

สิง่เหล่านีล้้วนเป็นเรือ่งของการศกึษาทีเ่น้นการพฒันาคณุลกัษณะ

ต่าง ๆ ของนักเรียนซึ่งหลายประเทศก�าลังด�าเนินอยู่ในปัจจุบัน

แนวทางตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

“ประชากรโลกก�าลังประสบปัญหาด้านสิ่งแวดลอ้ม
เสื่อมโทรม ความขดัแยง้ และการถดถอยลงของมรดก

ทางวฒันธรรมและคุณค่าทางจติใจ...  
ในประเทศไทยเรามีการประยุกตใ์ช้หลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพยีงทีพ่ระบาทสมเด็จ 
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร  

ไดพ้ระราชทานไว ้เป็นกระบวนการฟ้ืนฟสูมดลุ
ในการพัฒนาประเทศอยา่งเป็นระบบ”

บทสัมภาษณ์ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา  

ผู้อ�านวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ
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  จากการวจิยัเพือ่วดัผลสมัฤทธิก์ารจดัการศกึษา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดย 

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ พบว่า

นักเรียนจากสถานศึกษาดังกล่าวใช้ชีวิตตามหลัก 

พอเพียงมากขึ้น สามารถใช้และแบ่งปันทรัพยากร

ที่จ�ากัดอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มักเป็นอาสา

สมัครบ�าเพ็ญประโยชน์ ในโรงเรียนและชุมชน 

นักเรียนเข้าร่วมและมีความภาคภูมิใจในกิจกรรม

ด้านวฒันธรรมของท้องถ่ิน รวมถึงมทัีกษะในการคดิ

วิเคราะห์และทักษะด้านสังคมเพิ่มมากขึ้น  

  นอกจากนี้ การศึกษายังระบุอีกว่า นักเรียน 

จากสถานศึกษาพอเพียงมีสมรรถนะในด้านต่าง ๆ 

สูงกว่าเด็กจากโรงเรียนอื่น ได้แก่ ทักษะชีวิต การ

สือ่สาร การคดิวเิคราะห์ การแก้ปัญหา และความรู้

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที กล่าวโดยสรุป 

กค็อื การจดัการศกึษาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ 

ประสิทธิภาพการท�างาน และการบริหารจัดการ 

ให้ดขีึน้ โรงเรยีนที่ได้รบัการคดัเลอืกเหล่านีจ้ะได้รบั

โอกาสให้เข้าร่วมในโครงการและรับการฝึกอบรม 

ต่าง ๆ  ของศนูย์สถานศกึษาพอเพยีง มลูนธิยิวุสถริคณุ 

นับถึงสิ้นปี พ.ศ. 2560 มีสถานศึกษาพอเพียงที่มี

ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศอยู่ 742 โรง   

  ส�าหรับโรงเรียนรัฐบาลส่วนใหญ่น้ัน การขอ 

รับรองเป็นสถานศึกษาพอเพียงมักเริ่มด้วยการ

ปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่จ�ากัด

อย่างประหยัดและคุ้มค่า เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ

สร้างการเรียนรู้ ส่วนโรงเรียนเอกชนที่ขอรับรอง 

มจี�านวนน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นโรงเรยีนทีม่ทีรพัยากร

พร้อมและต้องการที่จะสมัครเพ่ือส่งเสริมอุปนิสัย 

“อยูอ่ย่างพอเพยีง” การแบ่งปันและการเป็นพลเมอืง

ทีด่ีในหมูน่กัเรยีนของตนซึง่มกัมาจากครอบครวัทีม่ี

ฐานะดี  

นักเรียนในสถานศึกษาพอเพียงก�าลังเรียนรู้การท�าเกษตร

โรงเรียนศูนย์การเรียนรู ้

ต ามหลั กปรั ชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียงด้านการ

ศึกษา (ศรร.) 

เป็นโรงเรียนที่ ได ้รับการ

รับรองว่ามีศักยภาพในการ

ช่วยพัฒนาครูและผู้บริหาร

ของโรงเรยีนอืน่ ๆ  ทีต้่องการ

พัฒนาเป ็นสถานศึกษา 

พอเพยีง
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กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงของเด็กนักเรียน

พอเพียง สามารถสร้างคนรุ่นใหม่ท่ีตอบโจทย์ 

“ทักษะในศตวรรษที่ 21” ได้จริง  

  แม้ว่าสถานศึกษาพอเพียงจะไม่ได้เน้นเร่ือง 

ผลคะแนนการเรียน แต่จากผลการศึกษาพบว่า 

คะแนนสอบ O-NET ของนักเรียนจากสถานศึกษา

พอเพยีงสงูกว่าคะแนนมาตรฐานเฉลีย่ของนกัเรยีน

ทั้งประเทศ  

  จากการส�ารวจ พบว่าผู้ปกครองเองก็สังเกต

เห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกท่ีเกิดขึ้นกับเด็ก 

และชุมชนด้วยเช่นกัน ในสถานศึกษาพอเพียง 

ผู้ปกครองได้เห็นโรงเรียนและชุมชนโดยรอบมีการ

ร่วมมือกันระบุและหาวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับ

สภาพท้องถิ่น โดยน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงมาใช้บนแนวทางของความยั่งยืนและ 

เท่าเทียม



บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ

และให้อ�านาจของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทุกคน 

ความเทา่เทียม
ทางเพศ

ความเท่าเทียมทางเพศไม่เพียงจะท�าให ้

ผู้หญิงและเด็ก* มีชีวิตท่ีดีขึ้นเท่านั้น แต่

หมายถึงประชากรราวคร่ึงโลก รวมถึง 

ผู้หญิงในประเทศไทยกว่า 34 ล้านคน 

มชีวีติความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ ซึง่จะส่งผลดต่ีอ

สภาพทางเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม

ของโลกตามไปด้วย  

 ในภาคเอกชน ความเท่าเทยีมทางเพศ

อาจช่วยเพิม่ความสามารถในการผลติ และ

ส่งผลให้ GDP สงูขึน้ตามไปด้วย ส่วนในด้าน

อนามัยการเจริญพันธุ์ (reproductive 

health) การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ

ถอืเป็นการลงทนุส�าหรบัคนรุน่ต่อไป เพราะ

แม่ทีม่สีขุภาพแขง็แรงขึน้และมีการศึกษา 

ทีด่ขีึน้ย่อมส่งผลโดยตรงต่อความเป็นอยูแ่ละ

โอกาสในอนาคตของลกู ส�าหรบัในภาครฐั การ

ที่ผู ้หญิงมีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้น จะช่วยเพิ่ม

คุณภาพในการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนา 

และเอือ้ต่อการออกกฎหมายที่ให้การคุม้ครอง

อย่างครอบคลมุมากขึน้ ความก้าวหน้าอนัเกดิ

จากความเท่าเทียมระหว่างเพศเหล่านี้เกดิขึน้

พร้อมกับความยุติธรรมทางสังคมส�าหรับคน

กลุ่มน้อยอื่น ๆ การปกป้องสิทธิสตรีและกลุ่ม

บคุคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศมส่ีวนช่วย

ลดการเลือกปฏิบัติทางสังคม และส่งเสริม

สิทธิมนุษยชนของคนในกลุ่มเปราะบางและ

กลุม่คนผูด้้อยโอกาสในสงัคม เช่น ชนกลุม่น้อย

ทางชาตพินัธุห์รือศาสนา ผูพ้กิาร และผูส้งูอาย ุ

ค�าหล้า ทองบุราณ พนักงานโรงงานดิกนีตี้รีเทิร์นส์ ซึ่งมีกลุ่มอดีตพนักงานโรงงานเป็นเจ้าของ โรงงานแห่งนี้ 

ให้ค่าจ้างที่เป็นธรรม ชั่วโมงท�างานที่เป็นธรรม และมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 

ความเทา่เทยีมทางเพศ
เสริมสร้างความเขม้แข็งแกผู่ห้ญิงและเด็กผูห้ญิงไทย 34 ลา้นคน

ให้สามารถพึ่งตนเองไดอ้ยา่งเต็มศักยภาพ

ทำาทันที

• ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อ 

ผู้หญงิและเดก็ผู้หญงิ การค้ามนษุย์ 

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การ

บังคับใช้แรงงานและการบังคับ

ขอทาน

• ด�าเนินการคุ ้มครองแรงงานให้

ครอบคลุมข้ึน โดยเฉพาะกลุ ่ม

แรงงานท�างานบ้าน ซึ่งตรวจสอบ 

ได้ยากเนื่องจากเป็นการจ้างงาน

นอกระบบในสถานที่ส่วนบุคคล

• ลดการตอกย�้าภาพในสื่อว่าผู้หญิง

เป็นเหยือ่ของความรนุแรง และออก

กฎหมายจัดระเบยีบการค้าประเวณี

ที่ ไม ่เลือกปฏิบัติต ่อผู ้ ให ้บริการ 

ทางเพศ

• เพิ่มสัดส่วนของผู้หญิงในต�าแหน่ง

งานระดับสูง โดยเฉพาะในรัฐสภา

และหน่วยงานราชการ

• สร้างหลักประกันว่าผู้หญิงมีอ�านาจ

เท่าเทียมกับผู้ชายในการตัดสินใจ

เรือ่งการถอืครองและดแูลทีด่นิหรอื

ทรพัย์สินอืน่ ๆ  ตามทีก่ฎหมายรบัรอง

* เด็กในบทนี้ หมายถึง เด็กผู้หญิง
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 นอกจากนี้ ผู ้หญิงยังมีบทบาทส�าคัญด้าน

การเกษตรและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยมีส่วนช่วย 

ในกระบวนการผลติอาหารของโลกมากกว่าครึง่หนึง่ 

และสูงถึงร้อยละ 60-80 ในประเทศก�าลังพัฒนา  

ในระดบัท้องถิน่ ผูห้ญงิมอีทิธพิลต่อการใช้ทรพัยากร

อย่างยัง่ยนื เช่น ในชมุชนชาวประมงพืน้บ้าน เป็นต้น 

บทบาทเหล่านี้แสดงให้เหน็ว่า ผู้หญิงมีความรอบรู้ 

ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ 

และมีบทบาทส�าคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

ให้ยั่งยืน ยิ่งไปกว่าน้ัน จากข้อมูลการศึกษาด้าน 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติขององค์การเพื่อการส่งเสรมิ

ความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิม่พลงัของผูห้ญงิ

แห่งสหประชาชาต ิ (UN Women) แสดงให้เหน็ว่า 

ความอดุมสมบรูณ์ของสิง่แวดล้อมกบัการมสีขุภาวะ

ที่ดีของผู้หญิงมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น  

มกีารบนัทกึว่าเมือ่เกิดภยัธรรมชาตขิึน้ ผูห้ญงิมอัีตรา

การเสยีชวีติสงูกว่าผูช้าย และในภาวะทีภ่ยัพบิตัทิาง

ธรรมชาตทิ�าลายแหล่งรายได้หลกั การค้ามนษุย์กจ็ะ

เกิดขึ้นตามมา จากข้อมูลนี้จะเห็นได้ว่าผู้หญิงเป็น 

กลุ่มที่เปราะบางต่อเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพ 

ภมูอิากาศ ดงันัน้ การปรบัตวัและการเตรยีมพร้อม

รับการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศดงักล่าวจะช่วย

เสรมิสร้างความเข้มแขง็แก่ผูห้ญงิได้อย่างดยีิง่  

 แล้วประเทศไทยของเราอยูต่รงไหนบนเส้นทาง 

ที่โลกมุ ่งไปสู ่เป้าหมายความเท่าเทียมทางเพศ  

เป็นเวลายาวนานหลายร้อยปีที่ประเทศไทยมีขนบ 

ธรรมเนยีมในสงัคมทีก่�าหนดบทบาทของแต่ละเพศ

ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งมักขัดขวางความก้าวหน้าของ 

ผูห้ญงิ ส�านวนสภุาษติทีว่่า “ผูช้ายเป็นช้างเท้าหน้า  

ผูห้ญงิเป็นช้างเท้าหลงั” บ่งบอกว่าผูช้ายอยู่ในฐานะ

ผูน้�าและผูห้ญงิอยูใ่นฐานะผูต้าม อย่างไรกต็าม ในช่วง

สองสามทศวรรษทีผ่่านมา สถานภาพของผูห้ญงิไทย

ก้าวหน้าไปมาก เหน็ได้จากการทีป่ระเทศไทยตดิอนัดบั 

1 ใน 10 ของประเทศท่ีมผีูห้ญงิอยูใ่นต�าแหน่งผูบ้ริหาร

มากที่สุดในโลก รวมถึงเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มี

อตัราแรงงานหญงิสงู คอื คดิเป็นร้อยละ 64.3 ของ

ผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานท�า  

 ท่ีส�าคญัเป็นอย่างยิง่ก็คอื ผูห้ญงิไทยมเีสรีภาพ

และได้รับการปกป้องสิทธิที่จ�าเป็นหลายประการ

อย่างทีผู่ห้ญงิในประเทศก�าลงัพฒันาอืน่ ๆ  ได้เพยีง

แค่คิด ในประเทศไทย กฎหมายรับรองให้ผู้หญิง 

ที่แต่งงานแล้วสามารถเลือกใช้ค�าน�าหน้าชื่อหรือ

ดัชนีความไม่เสมอภาคหญิงชาย (GENDER INEQUALITY INDEX; GII) เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจ�าปีการพัฒนามนุษย์ของ

แผนการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติ รายงานล่าสุดที่ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2558 จัดอันดับความไม่เสมอภาคหญงิชาย 155 ประเทศ 

ประจ�าปี 2557 โดยค�านงึถึง 3 ด้าน ได้แก่ สขุอนามัยด้านการเจริญพนัธุ ์(วัดจากอตัราการเสยีชีวิตของมารดา และอัตราการเกิดในกลุ่ม

คุณแม่วัยใส) การให้อ�านาจแก่ผู้หญิง (วัดจากสัดส่วนของผู้หญิงที่อยู่ในรัฐสภา และสัดส่วนของผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 25 ปี ที่ได้รับ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา) และสถานะทางเศรษฐกิจ (วัดจากสัดส่วนของผูห้ญงิอาย ุ15 ปีขึน้ไปทีเ่ป็นพนกังานประจ�า) โดยอนัดบัที ่1 

หมายถงึประเทศทีม่คีวามไม่เสมอภาคหญงิชายน้อยทีส่ดุในโลก      

 อนัดบัของประเทศไทยในดชันคีวามไม่เสมอภาคหญงิชายไม่มกีารเปล่ียนแปลงเท่าใดนกัตัง้แต่เริม่จดัท�ารายงานฉบบัแรกเมือ่ พ.ศ. 

2553 คือ “ดีกว่าประเทศอีกครึ่งโลก” อย่างไรก็ตามใน พ.ศ. 2554 มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น โดยมีอัตราการเกิดในกลุ่มคุณแม่

วัยใสลดลง และจ�านวนผู้หญิงที่เรียนในระดับมัธยมศึกษาเพิ่มขึ้น
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นามสกุลได้ตามความต้องการ นอกจากนั้น ผู้หญิง

ยงัมสีทิธทิีจ่ะฟ้องหย่าและได้รบัสทิธใินการเล้ียงดลููก

และรับส่วนแบ่งในทรัพย์สินด้วย  

 อย่างไรก็ตาม สิทธิต่าง ๆ เหล่าน้ีอาจไม่มี 

ความหมายนักหากผู้หญิงไม่สามารถเข้าถึงการ

ศึกษาที่ดี ด้วยนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการขจัด

ความเหลือ่มล�า้ทางเพศในทกุระดบัการศกึษา ท�าให้

เดก็ไทยทกุคนได้รับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 15 ปี โดย

ไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่จ�ากัดเพศ นโยบายเหล่านี้ 

ช่วยเพิ่มจ�านวนผู้อ่านออกเขียนได้อย่างท่วมท้น  

ใน พ.ศ. 2537 เกือบ 2 ใน 3 ของผู้ไม่รู้หนังสือ 

เป็นผู้หญิง แต่ในปัจจุบัน กลุ่มคนอายุ 15-24 ปี  

ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีคนที่อ่านออกเขียนได้

เกือบเท่ากัน คิดเป็นประมาณร้อยละ 98 ซึ่งเรื่องนี้

นับว่าเป็นความส�าเร็จที่ส�าคัญยิ่ง  

 ตลอดหลายปีมานี้ รัฐได้จัดท�ามาตรการใหม ่ๆ 

เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการส่งเสริมความ 

เท่าเทยีมทางเพศ หนึง่ในนัน้คอืการก�าหนดให้มแีผน

พัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550-2554) เพือ่ส่งเสรมิ

ความก้าวหน้าของสตรีและความเท่าเทียมทางเพศ 

ประกอบด้วย 5 ยทุธศาสตร์ ได้แก่ การประสานความ

ร่วมมอืให้ทกุฝ่ายสนบัสนนุความเท่าเทยีมระหว่างเพศ 

การเสรมิสร้างศกัยภาพสตรีในการมส่ีวนร่วมในการ

ก�าหนดนโยบาย การปรบัปรงุการบรกิารสาธารณสขุ

เพือ่พฒันาสขุภาพอนามยัสตร ีการส่งเสรมิสทิธสิตรี

เพือ่ไปสูค่วามมัน่คงของมนษุย์ และการส่งเสรมิให้

สตรมีส่ีวนร่วมทางเศรษฐกิจมากขึน้   

 

 

 

 

  

  แต่ถึงแม้จะมกีารออกนโยบายต่าง ๆ  และมคีวาม

ส�าเร็จเกิดขึ้นบ้างแล้ว ช่องว่างระหว่างเพศก็ยังคง

ฝังรากลกึเช่นเดยีวกับอคตทิางวฒันธรรมอ่ืน ๆ  ผูห้ญงิ

ไทยยงัคงถูกมองว่ามหีน้าทีต้่องดแูลครอบครวั โดย

รับภาระงานบ้านอย่างมาก ทั้งการท�าอาหาร ท�า 

ความสะอาด และเลี้ยงลูก หลายคนต้องแบกรับ

ภาระเหล่านี้ควบคู่ไปกับการท�างานประจ�า อีกทั้ง

อัตราค่าตอบแทนแรงงานของผู้หญิงไทยรวมไปถึง

ผู้หญิงในเอเชียยังต�่ากว่าค่าแรงงานผู้ชายในทุก

สาขาอาชีพหลัก นอกจากนี้ ผู้หญิงยังมีแนวโน้ม 

ได้รับการจ้างงานแบบไม่เต็มเวลาหรือจ้างแบบ

ชั่วคราวมากกว่าผู้ชายอีกด้วย  

 คงไม่มีอะไรท่ีแสดงถึงความไม่เสมอภาค

ระหว่างเพศได้อย่างน่าตกใจไปกว่าสถิติการ 

ทารุณกรรมทางเพศและความรุนแรงในครอบครัว 

จากการศกึษาขององค์การอนามยัโลก (WHO) เมือ่ 

พ.ศ. 2548 พบว่า ร้อยละ 41 ของผูห้ญงิในกรงุเทพฯ 

ทีเ่คยแต่งงาน หรอืเคยใช้ชวีติคู ่หรอืมคีูน่อนประจ�า 

เคยมีประสบการณ์เก่ียวกับความรุนแรงทางกาย

หรอืทางเพศจากคูข่องตน ซึง่ในกลุม่ผูห้ญงิทีเ่คยถกู 

ทารุณกรรมทางกายนั้น ร้อยละ 37 ไม่เคยเล่า 

ให้ใครฟัง และมเีพยีงร้อยละ 20 เท่านัน้ ทีข่อความ

ช่วยเหลอืจากเจ้าหน้าทีร่ฐั เช่น ต�ารวจหรอืเจ้าหน้าที่

ด้านสาธารณสุข อีกราวหนึ่งทศวรรษต่อมา ใน  

พ.ศ. 2556 รายงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคมของ

กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า ผู้หญิงและเด็ก

เกือบ 32,000 ราย ถูกทุบตีอย่างรุนแรง และ/หรือ

“ผูห้ญงิและเดก็ 
ไมใ่ช่ฝ่ายทีร่อรบั

ผลประโยชน์
โดยไมท่ำาอะไร 
แตพ่วกเขาเป็น
นกัแกปั้ญหา 

เป็นนกัตอ่สูเ้พื่อสนัติ 
และเป็นผูท้ีส่ร้างการ
เปลีย่นแปลง ซึง่โลก

ยงัไมเ่ปิดโอกาส
ให้เขา้มามีสว่นร่วม

อยา่งเตม็ที”่
Phumzile Mlambo-Ngcu-

ka ผูอ้�านวยการองค์การเพ่ือ

สตรแีห่งสหประชาชาติ (UN 

Women) ในการประชมุ

ประจ�าปีของคณะกรรมการ

บรหิาร วนัที ่27 มิถนุายน 

2559 นครนวิยอร์ก

“ผูห้ญิงไทยได้รับค่าตอบแทนต�ากว่าผูช้าย
ในทุกสาขาอาชีพ และยังมแีนวโนม้ได้รับ
การจ้างงานแบบไมเ่ตม็เวลาหรอืจ้างแบบ

ชัว่คราวมากกว่าอีีกด้วย”
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ถูกล่วงละเมิดทางเพศ เฉล่ียสูงถึงวันละ 87 ราย 

ข้อมลูจากสถาบนัเพือ่การยตุธิรรมแห่งประเทศไทย 

(องค์การมหาชน) (Thailand Institute of Justice; 

TIJ) แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยถูกจัดอันดับอยู่ใน

อันดับที่ 36 จาก 75 ประเทศที่มีการกระท�ารุนแรง

ทางกายต่อผูห้ญงิ และอยูใ่นอนัดบั 7 จาก 71 ประเทศ

ด้านการประทุษร้ายทางเพศ นักวิจัยบางคนให้ 

ความเหน็ว่า ถงึแม้จะพบปัญหาอยูท่ัว่ไปและบ่อยครัง้ 

แต่การบังคับใช้กฎหมายความรุนแรงในครอบครัว

ในประเทศไทยยงัคงไม่สอดรบักบัปัญหา และไม่เป็น

ธรรมต่อผู้หญิงเท่าไรนัก  

 แม้แต่ในสือ่ต่าง ๆ ภาพความรนุแรงต่อผูห้ญงิ 

กก็ลายเป็นเร่ืองทีพ่บเหน็ได้ทัว่ไป ข้อมลูจากกระทรวง

สาธารณสขุเมือ่ พ.ศ. 2558 แสดงให้เหน็ว่า ละคร

โทรทัศน์ของไทยส่วนใหญ่มักมีฉากการประทุษร้าย

ทางเพศ ซึง่จากบทความของ Jasmine Chia ใน

เหตุการณส์ำาคัญทางกฎหมายตอ่ความเทา่เทียมระหวา่งเพศในประเทศไทย
 » มีการอ้างถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศเป็นครั้งแรก (มาตรา 28) ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517

 » ประเทศไทยได้ให้สตัยาบนัอนสุญัญาว่าด้วยการขจดัการเลอืกปฏบิตัต่ิอสตรีในทกุรปูแบบ (Convention on the Elimination of all Forms 

of Discrimination Against Women หรอื CEDAW) เมือ่ พ.ศ. 2528 และพธิสีารเลอืกรบัของอนสุญัญาดงักล่าวใน พ.ศ. 2543

 » บังคับใช้สิทธิในการลาคลอดตามกฎหมายแรงงานเมื่อ พ.ศ. 2536 โดยหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภ์หนึ่งไม่เกิน 90 วัน 

โดย 45 วันแรกได้รับค่าจ้างเต็ม หากเลือกลาอีก 45 วันจะได้รับค่าจ้างครึ่งหนึ่ง ลูกจ้างนอกระบบจะไม่ได้รับสิทธิดังกล่าวนี้

 » รับรองปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปักกิ่งในการประชุมระดับโลกว่าด้วยเรื่องสตรี ครั้งที่ 4 เมื่อ พ.ศ. 2538 ปฏิญญาดังกล่าวระบุ

ประเด็นหลัก 12 ประเด็น ซึ่งต้องจัดการอย่างเร่งด่วน เพื่อเป็นหลักประกันความเท่าเทียมทางเพศ

 » น�าเป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษมาปฏบิตั ิ มกีารด�าเนนิการส�าคญัเพือ่บรูณาการหลกัการและเครือ่งมอืนีเ้ข้าไปอยู่ในนโยบายและ

กรอบแผนงานเมือ่ พ.ศ. 2543 โดยจะเหน็ได้จากรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 ซึง่มข้ีอก�าหนดการกดีกนัทางเพศ

และความเท่าเทยีมทางเพศ และมกีารออกพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูถ้กูกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวั พ.ศ. 2550

 » บังคับใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมกันระหว่างเพศในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อก�าจัดการกีดกันทางเพศ 

และเป็นกฎหมายฉบับแรกของไทยที่มีถ้อยค�าระบุการรับรองความแตกต่างทางเพศอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังมีการแต่งตั้งคณะ

กรรมการขึ้นเพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมกันและไกล่เกลี่ยกรณีการกีดกันทางเพศ รวมไปถึง “การกระท�าหรือบกพร่องในการกระท�า

อันเป็นการแบ่งแยก กีดกัน หรือจ�ากัดสิทธิประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยปราศจากความชอบธรรม เพราะเหตุ 

ที่บุคคลนั้นเป็นเพศชายหรือเพศหญิง หรือมีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยก�าเนิด” ผู้ฝ่าฝืนอาจถูกจ�าคุกนานถึง 6 เดือน หรือ

ปรับไม่เกิน 20,000 บาท

นติยสาร Harvard International Review ระบวุ่า 

นีเ่ป็นเพยีงส่วนหนึง่ของกลไกทางเศรษฐกิจ สงัคม 

และการเมืองท่ีสะท้อนให้เห็นว่าผู้หญิงไทยเสมือน

เป็นวัตถุทางเพศที่มีรากเหง้ามาจากธุรกิจเกี่ยวกับ

เรือ่งเพศ (sex industry) ตัง้แต่ในอดตี  

  Chia อ้างว่า ปัญหาโสเภณีในประเทศไทย 

เกิดจากสาเหตภุายในประเทศ ปัญหาเศรษฐกิจในช่วง

ท่ีประเทศมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ท�าให้ผู้หญิง

จ�านวนมากถกูกดดนัให้หารายได้เพิม่ให้กบัครอบครวั

จนต้องเลกิท�าการเกษตรท่ีท�ามาแต่เดมิ อกีท้ังยงัถูก

กีดกันไม่ให้ท�างานในโรงงาน ผลก็คือต้องหันไปให้

บริการทางเพศเพื่อหารายได้แทน ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 

2539 เมื่อการค้าประเวณีกลายเป็นอาชีพที่ผิด

กฎหมาย กม็ีบทลงโทษเฉพาะผู้ขายบริการทางเพศ 

แต่กลับไม่มีบทลงโทษผู้ซื้อบริการ    

 เมือ่เป็นเช่นนี ้รัฐจงึดเูหมอืนยงัสามารถส่งเสริม
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การ เสริ มสร ้ า งความ 

เสมอภาคหญิงชายให ้

เป็นกระแสหลกัการพฒันา 

(gender mainstreaming) 

เป็นแนวนโยบายสาธารณะ 

ที่พยายามส่งเสริมความ 

เท ่ า เที ยมทาง เพศโดย

ประเมินผลกระทบของการ

ออกกฎหมายและโครงการ 

ที่จะมีต่อทั้งหญิงและชาย

ความเทา่เทียมทางเพศ รวมถึงกลุม่ผูม้ีความหลากหลายทางเพศดว้ย
ความเท่าเทยีมทางเพศไม่ได้จ�ากดัเฉพาะความสมัพนัธ์ระหว่างเพศ

หญงิกบัเพศชายเท่านัน้ แต่กนิความหมายครอบคลมุไปถงึสทิธแิละ

ความเท่าเทียมของกลุม่ผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ (LGBTI) ซึง่

หมายถงึ เลสเบีย้น ชายรกัชายหรอืเกย์ คนรกัสองเพศ คนข้ามเพศ 

และภาวะเพศก�ากวม โดยสงัคมไทยน้ันค่อนข้างเปิดกว้างและให้การ

ยอมรบักลุม่บคุคลรกัร่วมเพศและความหลากหลายทางเพศ รวมถงึ

สาวประเภทสอง (ชายทีแ่ปลงเพศแล้ว) จากข้อมลูของกระทรวง

สาธารณสขุ ประเทศไทยมผีูช้ายทีเ่ป็นเกย์อยูป่ระมาณ 600,000 คน 

นอกจากนี้ ไทยยังเป็นศูนย์กลางของการผ่าตัดแปลงเพศอีกด้วย  

ซึ่งการยอมรับความหลากหลายทางเพศของคนไทยนั้น ส่วนหนึ่ง 

เป็นเพราะความเมตตาแบบชาวพทุธ แต่กย็งัเป็นการยอมรบัอย่าง 

ผิวเผิน เพราะทุกวันนี้กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศยังคง

เผชิญกับปัญหาการกีดกันในสถานท่ีท�างาน และมักถูกวาดภาพ 

เชิงลบในสื่อ อย่างไรก็ตาม การได้รับการยอมรับจากครอบครัว 

ยงัคงเป็นปัญหาใหญ่ทีส่ดุทีค่นกลุม่นีต้้องเผชญิในสงัคมไทย

  การปกป้องสิทธิสตรีและกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ 

มีความเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้ง ยกตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติ

ความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ในเดือนกันยายน 

พ.ศ. 2558 ไม่เพยีงเป็นหลกัประกนัการปกป้องผูห้ญงิในทางกฎหมาย 

แต่ยังเป็นกฎหมายฉบับแรกของไทยที่รับรองความหลากหลาย 

ทางเพศอย่างเปิดเผย การออกกฎหมายทีป่กป้องผูม้คีวามหลากหลาย

ทางเพศจากการถูกกีดกัน ท�าให้กฎหมายฉบับนี้เป็นเอกสารที่เป็น

หมุดหมายส�าคัญของความเท่าเทียมทางเพศ

  การที่ตัวแทนของผู้หญิงและผู้มีความหลากหลายทางเพศ 

มจี�านวนเพิม่ขึน้ในเส้นทางการเมอืง คณุประโยชน์มากมายทีผู่ห้ญงิ

ไทยได้สร้างไว้ ในสาขาต่าง ๆ เช่น การศึกษา เศรษฐกิจ จะช่วย 

หนุนเสริมให้เกิดสังคมที่มีความเป็นธรรมมากขึ้นส�าหรับทุกคน  

ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นเพศใดหรือมีอัตลักษณ์ทางเพศเช่นไร

ค่านยิมดงีามของไทย ขณะที่ไม่ต้องคมุอตุสาหกรรม

ทางเพศซึ่งเฟื่องฟูและท�ารายได้ถึงปีละกว่า 2.25 

แสนล้านบาท โดยผูซ้ือ้บรกิารส่วนใหญ่เป็นชายไทย

ถงึร้อยละ 70 ไม่ใช่คนต่างชาตอิย่างทีม่กีารเข้าใจกนั 

เป็นสาเหตใุห้มผีูช้ายประเภททีป่ระณามผู้ ให้บรกิาร

ทางเพศว่าเลวร้าย แต่ก็ยังเป็นผู้นิยมซ้ือบริการ 

ทางเพศ ทั้งหมดนี้ท�าให้การมองผู้หญิงเป็นวัตถ ุ

ทางเพศ (sexualize object) เป็นเรือ่งธรรมดาในสงัคม

ไทย และมักน�าไปสู่การถูกกระท�าด้วยความรุนแรง 

 อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิเอกชน 

และองค์กรชุมชน ได้เริ่มด�าเนินโครงการต่าง ๆ  

ทีเ่สริมศกัยภาพให้กบัผูห้ญงิ และจดัการปัญหาการ

เลือกปฏบิตั ิเพือ่สนบัสนนุให้ผูห้ญงิสามารถพึง่ตนเอง

ได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนชายขอบ 

เมื่อแนวคิดเรื่องการเสริมสร้างความเสมอภาค 

หญิงชายให้เป็นกระแสหลกัในการพฒันา และกลาย

มาเป็นบรรทัดฐานในกลุ่มผู้ก�าหนดนโยบายของรัฐ  

จึงท�าให้คนในสังคมปรับทัศนคติจากที่เคยเพิกเฉย 

ก็เริ่มที่จะสนใจในปัญหาความเหล่ือมล�้าทางเพศ  

และน�าไปสู่ความเท่าเทียมกันในสังคมมากขึ้น  

 

ใน พ.ศ. 2557 ประเทศไทยถูกจัดอยู่อันดับที่ 76 

จาก 155 ประเทศ ของดัชนีความไม่เสมอภาค 

หญิงชาย (Gender Inequality Index; GII) ของ

องค์การสหประชาชาติ แม้จะเป็นอันดับที่แสดง 

ให้เหน็ว่าไทยมคีวามไม่เท่าเทยีมกันทางเพศน้อยกว่า

ประเทศอกีกว่าครึง่หนึง่ในโลก กระนัน้กลุม่สตรแีละ

องค์กรพฒันาเอกชน (NGOs) ยงัคงยนืยนัว่า ความ

มั่งคั่งท่ีเพิ่มขึ้นและดัชนีการพัฒนามนุษย์ท่ีสูงขึ้น

ของไทยเป็นหน้าฉากทีซ่่อนเร้นปิดบงัข้อกังวลต่าง ๆ  

และการทารุณกรรมที่ยังคงคุกคามผู้หญิงอยู่ใน

ปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่มักพบในรูปของความรุนแรง 

ในครอบครวั การกดีกนัทางเพศในทีท่�างาน รวมไปถงึ

การขาดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ     

 ความไม่เท่าเทยีมกนัทางเพศเป็นเรือ่งทีล่ะเอยีด

อ่อนและมีความเกี่ยวพันกบัอีกหลายประเด็น เช่น 

ความยากจน ความด้อยโอกาสทางการศกึษา อตัรา

การหย่าร้างทีเ่พิม่สงูขึน้ และการขาดแคลนทรพัยากร 

โดยเฉพาะผูห้ญงิในชมุชนชายขอบ เช่น ในชนบท 

ชุมชนชาวเขา และพื้นที่ไม่สงบในภาคใต้ ที่ต้อง

ก้าวสู่สังคมที่ผู้หญิงเข้มแข็ง 
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ประสบความยากล�าบากในการเข้าถงึการสาธารณสขุ 

การศกึษา และทนุทางเศรษฐกจิ ท�าให้ต้องพึง่คูค่รอง

ด้านรายได้และการตัดสินใจต่าง ๆ ในครอบครัว  

  ในชนบทท่ีเกษตรกรรมยังเป็นวิถีชีวิตหลัก 

ผู้หญิงมักไม่ได้รับโอกาสในการจ้างงาน ท�าให้ไม่มี

รายได้มาเลี้ยงดูครอบครัว ซ่ึงอาจท�าให ้บาง

ครอบครัวถึงกับแตกแยก เมื่อคู่ชีวิต (สามี) ต้อง 

เข้าเมืองเพื่อหางานที่มีรายได้ที่ดีกว่า และบางครั้ง

ก็ไม่กลับมา ทิ้งผู้หญิงให้ดูแลลูก ๆ โดยปราศจาก 

เงินและทักษะอาชีพ    

 การเสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้แก่ผูห้ญงิในชมุชน

เหล่านีเ้พือ่ให้ได้รับความเท่าเทยีมทางเศรษฐกจิ อาจ

ท�าได้โดยสร้างโอกาสที่เป็นธรรมส�าหรับการเข้าถึง

ทรัพยากรต่าง ๆ  ทีจ่�าเป็น การด�าเนนิธรุกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SMEs) แม้ว่าคะแนนด้านการมี 

ส่วนร่วมของผูห้ญงิในก�าลงัแรงงาน (work force)  

ในประเทศไทยจะอยูใ่นเกณฑ์สงู แต่จากสถติดิงักล่าว

กเ็ผยให้เหน็ว่า แรงงานหญงิยงักระจกุตวัอยูใ่นกลุม่

อาชพีทีค่่าจ้างต�า่และใช้ทกัษะขัน้ต�า่ โดยเฉพาะในเขต

ชนบท ทัง้นี ้ด้วยความร่วมมอืระหว่างภาคเอกชนและ

สถาบนัการเงิน รัฐบาลสามารถให้การสนบัสนนุผูห้ญงิ

ให้ได้รับการจ้างงานทีย่ัง่ยนืด้วยการจดัการฝึกอบรม

วชิาชพี จดัหาแหล่งเงนิทนุส�าหรบัเริม่ต้นธรุกจิ (start-

up) และสนบัสนนุการกระจายผลติภณัฑ์ของ SMEs 

ไปยังตลาดทั้งในและต่างประเทศ  

 หลายองค์กรได้ก่อตัง้ขึน้เพือ่ให้ความช่วยเหลอื

ในด้านนี้ เช่น มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จ

พระนางเจ้าสริิกติิ ์พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที ่9 

ซึง่ก่อตัง้ขึน้เพือ่ช่วยเหลอืและให้การสนบัสนนุด้าน

อาชพีแก่ผูห้ญงิในชนบท ให้พึง่พาตนเองได้มากขึน้ 

ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นแม่เล้ียงเดี่ยวและ

ผูห้ญงิทีเ่ป็นหวัหน้าครอบครวั ซึง่ได้รบัการสนบัสนนุ

ด้านทุน การฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ เพื่อเพิ่มรายได้  

มีอิสระขึ้น และท�างานอย่างมีศักดิ์ศร ี  

 ยังมีโครงการอีกมากมายที่ประสบความส�าเร็จ

ในการช่วยเหลอืกลุม่คนชายขอบและกลุม่คนทีอ่ยูใ่น

“ความไมเ่ทา่เทียม
กันทางเพศเป็นเรื่อง 
ทีล่ะเอียดอ่อนและ

เกีย่วขอ้งกับอีกหลาย
ประเด็น เช่น ความ
ยากจน ความดอ้ย

โอกาสทางการศึกษา 
อัตราการหยา่ร้างสูง 
และการขาดแคลน

ทรัพยากร”

กลุ่มผู้หญิงในชนบทที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพในการประชุมกลุ่มพึ่งพาตนเอง 

พืน้ทีท่ีม่ปัีญหาความขดัแย้งในประเทศไทย ซึง่หลาย

โครงการด�าเนนิงานโดยองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�าไร

หรือโดยชุมชนเอง ตัวอย่างเช่น ตั้งแต่ก้าวสู ่

สหสัวรรษใหม่ องค์การ Oxfam ร่วมมอืกบับรษิทั 

ยูนิลีเวอร์และศูนย์ประสานงานวิชาการ (Deep 

South Coordination Center) ให้ความช่วยเหลอื 

ผู้ได้รบัผลกระทบจากเหตกุารณ์ความไม่สงบจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้ (ศวชต.) เพือ่เสรมิสร้างภาวะผูน้�า

ให้กบัผูห้ญงิในจงัหวดัยะลา นราธวิาส และปัตตานี 

ผลจากเหตุการณ์ความรุนแรงในช่วงเวลาหลายปี

ท�าให้กว่า 3,000 ครวัเรอืน ต้องสญูเสยีสมาชกิชาย

อย่างน้อยหนึง่คน ทิง้ให้สมาชกิทีเ่หลอืต้องประสบ

ปัญหาทางการเงนิ และเป็นการบบีบงัคบัให้ผูห้ญงิ

ต้องเป็นหลักในการหารายได้ โครงการนี้ตั้งเป้าว่า

ภายใน พ.ศ. 2559 ต้องเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ให้แก่กลุม่ผูห้ญงิที่ได้รบัผลกระทบจ�านวน 9,000 คน 

ให้เป็นผูป้ระกอบการให้ส�าเรจ็ โดย Oxfam ให้เงนิทนุ

สนบัสนนุและสร้างศกัยภาพทางธรุกจิ ด้วยการเริม่

เปิดตวัและขยาย “บริษัทขนาดย่อย” ของผูห้ญงิกว่า 

15 ราย เพื่อจ�าหน่ายสินค้าคุณภาพสูง เช่น ข้าว

เกษตรอนิทรย์ี อาหารทะเลแปรรปู อาหารขบเคีย้ว 

และงานฝีมือ ธุรกิจเหล่านี้ท�าให้ครอบครัวที่ได้รับ

ผลกระทบเกดิความมัน่คงทางรายได้และเกดิความ

ภาคภมูใิจในตนเอง  
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กิจกรรมฝึกอาชีพภายในโครงการก�าลังใจ เพื่อให้ผู้ต้องขังหญิงมีความรู้และทักษะที่จะสามารถน�าไป

ประกอบอาชีพติดตัวได้เมื่อพ้นโทษ

 “โครงการก�าลังใจในพระด�าริของพระเจ้า 

หลานเธอ พระองค์เจ้าพชัรกติยิาภา” ก่อตัง้เมือ่ พ.ศ. 

2549 เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�าไทย 

เป็นอกีโครงการหนึง่ซึง่ประสบผลส�าเรจ็เป็นอย่างดี 

ส่วนหนึง่ของโครงการนีต้อกย�า้ความจรงิทีว่่าระบบ

ต้องโทษและระบบการแก้ไขฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูต้้องขงั

ถูกออกแบบมาเพือ่ผูช้าย และบงัคบัให้ผูห้ญงิต้องถกู

จองจ�าเหมอืนกบัผูช้าย ซึง่ในความเป็นจรงิแล้วประวตัิ

ทัว่ไปของผูต้้องโทษหญงิมกัรนุแรงน้อยกว่า ส่วนใหญ่

ถูกตดัสนิว่ากระท�าผดิในคดทีีเ่กีย่วข้องกบัยาเสพตดิ

หรือลกัขโมย และอาจมปีระวตัอินัซบัซ้อนของการถกู

ทารุณกรรม การตกเป็นเหยือ่ ความบอบช�า้ทางจติใจ 

และการตดิสารเสพตดิ ทีแ่ตกต่างไปจากนกัโทษชาย 

โครงการก�าลังใจฯ ได้เติมเต็มช่องว่างของระบบ 

เรือนจ�าที่เน้นไปที่เพศชาย โดยให้บริการด้าน

สาธารณสขุแก่นกัโทษหญงิ มกีารช่วยเหลอืผูต้้องขงั

หญงิทีต่ัง้ครรภ์และเล้ียงลูกอ่อน รวมไปถงึลูกทีอ่ยูก่บั

แม่ในเรอืนจ�า มกีารฝึกอบรมวชิาชพีเพือ่ลดโอกาส

การกระท�าผดิซ�า้หลงัจากได้รบัการปล่อยตวั รวมถงึ

ป้องกนัการ “ฟ้องซ�า้” และการถกูเหยยีดสถานะ  

 จากความส�าเรจ็ของโครงการก�าลงัใจฯ พระเจ้า

หลานเธอ พระองค์เจ้าพชัรกติยิาภา ทรงรเิริม่ให้จดั

ท�า “ข้อก�าหนดกรงุเทพ” (Bangkok Rules) ว่าด้วย

การปฏบิตัต่ิอผูต้้องขงัหญงิ ซึง่เป็นมาตรฐานในการ

ปฏบิตัติามข้อก�าหนด 70 ข้อ ทีเ่น้นลกัษณะเฉพาะ

ส�าหรับผู้ต้องขังหญิงในกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญา โดยใน พ.ศ. 2553 ข้อก�าหนดกรุงเทพได้รับ

การรบัรองในการประชมุสมชัชาสหประชาชาต ิและ

เรยีกว่า “ข้อก�าหนดสหประชาชาต ิว่าด้วยการปฏบิตัิ

ต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�า และมาตรการที่มิใช ่

การคุมขังส�าหรับผู้กระท�าผิดหญิง” นับแต่นั้นมา

หลายประเทศและองค์กรระหว่างประเทศได้น�า 

ข้อก�าหนดดงักล่าวไปใช้เป็นแนวทางปฏบิตั ิ  

 โครงการเหล่านีส้ะท้อนให้เหน็ว่ามคีวามจ�าเป็น

อย่างยิง่ทีต้่องเน้นการเสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้แก่

ผูห้ญงิ โดยการจดัการฝึกอบรมวชิาชพีให้ผูห้ญงิทีต่ก

อยูใ่นสภาวะเสีย่ง และการฝึกทกัษะเชงิเทคนคิและ

การบรหิารธรุกจิส�าหรบัผูห้ญงิ ยกตวัอย่างเช่น กรม

กจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั (Department of 

Women’s Affairs and Family Development; DWF) 

สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนษุย์ ประสบความส�าเรจ็ในการก่อตัง้ศนูย์เรยีนรู ้

การพฒันาสตรีและครอบครัวในพืน้ท่ีเปราะบาง 8 แห่ง

ทัว่ประเทศ เพือ่สร้างเครอืข่ายสนบัสนนุและสร้าง

โอกาสจ้างงานแก่ผูห้ญงิทีต่กอยูใ่นภาวะเสีย่ง มกีาร

ฝึกอบรมระยะสัน้ หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพี

ชัน้สงู เช่น ช่างท�าผม ช่างตดัเสือ้ การพยาบาล การ

ผลิตงานฝีมือ และนวดแผนไทย อย่างไรก็ตาม 

ความไม่เท่าเทยีมกนัทางเศรษฐกจิยงัคงเป็นประเดน็

ระดับชาติท่ีมีผลกระทบแม้แต่กับผู้หญิงท่ีท�าอาชีพ 

ทีต้่องใช้ทกัษะสงู การขจดัปัญหาค่าจ้างทีไ่ม่เท่าเทยีม

กนันีต้้องอาศยักลยทุธ์ทีน่�าไปสูก่ารปฏบิตัจิรงิได้  

 ในกรณีของความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก 

กเ็ช่นกนั ชมุชนและผูม้ส่ีวนได้เสยีในท้องถิน่มส่ีวน

อย่างมากที่จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เมื่อการ

บงัคบัใช้กฎหมายต่อต้านการทารณุกรรมและความ

รุนแรงล้มเหลว การจัดตั้งโครงการสนับสนุนโดย

ชุมชนเพื่อสร้างหน่วยเฝ้าระวังจะช่วยเพิ่มการรับรู้

และควบคมุการทารณุกรรมในระดบัท้องถิน่ได้ ซ่ึง

ปัจจุบันมีหลายโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชน

นโยบายการลาคลอด 
ในประเทศไทยสามารถ 

หยดุงานได ้

90 วนั
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“มลูนธิสิ่งเสริมศลิปาชีพ” เพื่อผูห้ญิงในชนบท
ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศมีผลกระทบอย่างมากต่อกลุ่มคน 

ที่เปราะบางที่สุดของประเทศ เช่น กลุ่มคนในชนบท คนยากจน 

และชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์หรือศาสนา เพราะคนเหล่านี้ไม่มี

โอกาสในการเข้าถงึการสาธารณสขุ การศกึษา เทคโนโลย ีเครอืข่าย

สังคมออนไลน์ และทรัพยากรอื่น ๆ เท่ากับคนมีฐานะ คนที่มี

อภิสิทธิ์ หรือคนที่อาศัยอยู่ในเมือง ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล

ของพระบรมวงศานุวงศ์ของไทยได้ทรงก่อตั้งมูลนิธิและองค์กร

ต่าง ๆ  มากมาย เพือ่ให้วาระชมุชนชายขอบอยู่ในนโยบายแห่งชาติ

ที่มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

  ตวัอย่างหนึง่ขององค์กรทีด่�าเนนิการมายาวนาน ได้แก่ มลูนธิิ

ส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ในรัชกาลที่ 9 หรือที่รู้จักกันในนามว่า มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

มพีระราชด�ารก่ิอตัง้มลูนธิส่ิงเสรมิศลิปาชพีฯ เมือ่ พ.ศ. 2519 เป็น

มูลนิธิท่ีด�าเนินการตามหลักการของการส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง 

และสร้างอาชีพเสริมให้แก่ผู้หญิงและวัยรุ่น ด้วยการฝึกอบรมให้

ผลิตงานศิลปะและงานฝีมือดั้งเดิมของไทย และน�าสินค้าที่ผลิต

ได้ไปจ�าหน่ายในร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ท่ัวประเทศ  

ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกลุ่มชายขอบหรือห่างไกลกับตลาดโดยตรง 

นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงส่งเสริมงานหัตถศิลป์เหล่านี้ ด้วยการ

ทรงเป็นฉลองพระองค์และทรงน�าไปเผยแพร่ในต่างประเทศ 

นอกจากมูลนิธิฯ จะเพิ่มรายได้ ให้แก่ครอบครัวที่ยากจนแล้ว  

(หลายครอบครวัมผีูห้ญงิเป็นผูน้�า ซึง่หากไม่ได้รบัโอกาสเช่นนีแ้ล้ว 

กอ็าจต้องไปท�างานทีเ่สีย่งมากขึน้ เช่น อพยพเข้าเมอืงหรอืท�างาน

บริการทางเพศ) ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์มรดกล�้าค่าของชาติ 

ด้านศิลปะ งานฝีมือและวิชาชีพด้ังเดิมท่ีล้วนมีความส�าคัญต่อ

เอกลักษณ์ความเป็นไทย

 ผู้ท่ีเข้ามาฝึกงานกับมูลนิธิฯ หลายคนเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว 

ผู้หญิงที่เป็นหัวหน้าครอบครัว และวัยรุ่น การฝึกอบรมนี้ไม่เพียง

แต่จะพัฒนาทักษะอย่างการทอผ้าไหม งานช่างเงินและช่างทอง 

งานจักสาน และสร้างรายได้เท่านั้น แต่ยังช่วยให้เกิดความรู้สึก

ภาคภมูใิจ มคีวามเข้มแข็ง และพึง่ตนเองได้ด้วยทักษะใหม่ ๆ  เหล่านี้ 

กลุ ่มผู ้หญิงด้อยโอกาสจะมีความพร้อมมากขึ้นในการก�าหนด

อนาคตของตนเอง คนที่มีฝีมือโดดเด่นจะมีโอกาสเป็นครูฝึกของ

มูลนิธิฯ อีกด้วย      

  พระบรมวงศานวุงศ์ทรงรเิริม่โครงการเช่นนีอ้กีหลายโครงการ 

โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่บรรเทาความยากจน เสรมิสร้างพลงัให้ผูห้ญงิ 

และเพิม่ความเป็นธรรมในสงัคม อกีตวัอย่างหนึง่คอืมลูนธิสิายใจไทย 

ในสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเพือ่ช่วยเหลอื

ทหาร ต�ารวจ และพลเรอืนทีบ่าดเจบ็จากการปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้มรีายได้

เลีย้งตนเองได้ ร้านภฟู้ามเีป้าหมายในการช่วยคนชนบทให้หลดุพ้นจาก

ความยากจน ถงึแม้ว่าทัง้สองโครงการนีจ้ะไม่ได้เน้นความเท่าเทยีม

ทางเพศ แต่กค็�านงึถงึประเดน็ความยตุธิรรมทางสงัคม โดยสร้าง

ความก้าวหน้าให้กบักลุม่ผูด้้อยโอกาสทกุกลุม่ รวมไปถงึผูห้ญงิด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  มลูนธิสิายใจไทยก่อตัง้ขึน้เมือ่ พ.ศ. 2518 โดยให้ทัง้เงนิเดอืน

และการฝึกอบรมวิชาชีพด้านงานฝีมือในการท�าเครื่องหนังและ

เครื่องแก้วแก่เหล่าทหารผ่านศึก เพ่ือส�านึกถึงความเสียสละ 

เพื่อชาติของบุคคลเหล่านี้และส่งเสริมให้อยู่อย่างพอเพียง งาน

ฝีมือของมูลนิธิสายใจไทยมีจ�าหน่ายในร้านขายของที่ระลึกต่าง ๆ 

เช่น ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

  ส่วนร้านภูฟ้าเป็นร้านจ�าหน่ายงานหัตถกรรมคุณภาพสูง มี

สนิค้าท้องถิน่จากชมุชนชนบททีย่ากจน เช่นเดยีวกบัมลูนธิส่ิงเสรมิ

ศลิปาชพีฯ ร้านภฟู้าได้สร้างช่องทางการจ�าหน่ายให้กบัชมุชน และ

ส่งเสรมิการใช้ทรพัยากรท้องถิน่และการค้าอย่างเป็นธรรม เพือ่ให้

ชมุชนทีเ่ปราะบางได้รบัโอกาสการจ้างงานและพึง่พาตนเองได้มากขึน้ 

  จากตัวอย่างมากมายที่พระบรมวงศานุวงศ์ได้ทรงริเริ่มขึ้น

สะท้อนให้เหน็ว่า หน่วยงานภาครฐัยงัต้องหาวธิทีีจ่ะยกระดบัสงัคม 

จัดการกับปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ ตลอดจน

ประเด็นทางเพศ และให้อ�านาจแก่ประชาชนมากขึ้น 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงก่อตั้งมูลนิธิ

ส่งเสรมิศลิปาชพีฯ ขึน้เมือ่ พ.ศ. 2519 เพือ่เสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้ผู้หญงิ

และเด็กหญิงในชนบททั่วประเทศ 
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เช่นนีเ้กิดขึน้ในระดบัชมุชนภายใต้การน�าของคนในท้องถ่ินและ

องค์กรพฒันาเอกชนระดบัประเทศ  

 การมีส่วนร่วมในฐานะประชาชนของผู้หญิงนั้นมักบรรล ุ

เป้าหมายได้ง่ายที่สุดในช่วงเริ่มต้นที่ระดับท้องถิ่น หากผู้หญิง

ได้รับการส่งเสริมให้รับบทบาทผู้น�า เช่น ผู้สนับสนุน ผู้จัด

กิจกรรม และวิทยากรในชุมชน ประเด็นปัญหาทางเพศที่มักถูก

ปกปิดไว้เนื่องจากกลัวถูกสังคมประณาม เช่น ความรุนแรงใน

ครอบครวั การค้ามนษุย์ และการบงัคบัใช้แรงงาน กจ็ะมโีอกาส

ถกูหยบิยกขึน้มาเป็นวาระทางการเมอืงได้ ซึง่เป็นการเปิดโอกาส

ให้ประเด็นปัญหาทางเพศได้รับการจัดให้เป็นวาระส�าคัญ 

ในระดับท้องถิ่นและในระดับชาติในที่สุด  

จำานวนผูบ้ริหารหญิงเพิม่ขึ้น
จ�านวนตัวเลขของผู้บริหารหญิงและผู้ประกอบการหญิงที่เพ่ิม 

มากขึ้นแสดงให้เห็นถึงสถานะทางการเงินที่ดีขึ้นของผู้หญิงไทย 

ได้อย่างชัดเจน จากการส�ารวจของโครงการการศึกษาสถานภาพ 

ผู้ประกอบการ (Global Entrepreneurship Monitor; GEM) ของ

สหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2555 ประเทศไทยอยู่ในอันดับสูงสุด 

ของโลกที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของบริษัท โดยผู้หญิง 12 คน ต่อผู้ชาย 

10 คน เริม่ต้นหรอืมธีรุกจิของตวัเอง แม้ว่าอตัรานีจ้ะต�า่ลงเลก็น้อย

ในปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังถือว่าสูงอยู่ โดยมีผู้หญิงไทยประมาณ 1 ใน 3 

เป็นคณะกรรมการบริหารบริษัทที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

  เพื่อเป ็นการเฉลิมฉลองวันสตรีสากล ซึ่งตรงกับวันที่  

8 มนีาคมของทกุปี บรษิทั แกรนท์ ธอนตนั จ�ากดั กลุม่บรษิทัให้ 

ค�าปรกึษาทางธรุกจิรายใหญ่ของโลก ผู้น�าเสนอรายงานธรุกจิระหว่าง

ประเทศประจ�าปีในระดับโลก โดยท�าการส�ารวจบทบาทผูบ้รหิารหญงิ

จากทัว่โลกว่า ใน พ.ศ. 2558 ประเทศไทยอยูใ่นอันดับ 5 ของโลก ด้วย

สดัส่วนร้อยละ 37 เหนือค่าเฉลีย่โลกท่ีร้อยละ 24 ตามหลงัประเทศ

ฟิลปิปินส์ (ร้อยละ 39) ซึง่เป็นอันดับ 1 ในอาเซยีนเพยีงเลก็น้อย

  นางสมุาล ีโชคดอีนนัต์ กรรมการส่วนงานตรวจสอบบญัชขีอง 

แกรนท์ ธอนตัน ในประเทศไทย กล่าวว่า “ไม่แปลกที่ผู้หญิง 

ในประเทศไทยและอีกหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

จะมีบทบาทในต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง เอเชียเป็นสังคมที่เน้น

ครอบครัวเป็นหลัก และผู ้หญิงมักมีบทบาทหลักในครอบครัว  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องคอยบริหารเงิน เมื่อเวลาผ่านไปธุรกิจ 

เติบโตขึ้น สิ่งนี้จึงกลายเป็นบรรทัดฐานในประเทศไทย เห็นได้ชัด

ว่าผูห้ญงิไทยมแีนวโน้มการเตบิโตในบทบาทผูบ้รหิารอย่างต่อเนือ่ง” 

นางสุมาลียังเสริมด้วยว่า การรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน หมายถึงผู ้หญิงจะมีโอกาสทองมากขึ้นในการก้าวสู ่

ต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงในอีกหลายปีนับจากนี้

  หลายปีทีผ่่านมา ผูห้ญงิมส่ีวนร่วมในตลาดแรงงานในประเทศ

มากขึน้ เนือ่งจากการออกพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

พระราชบญัญตัฉิบบันีก้�าหนดเงือ่นไขความเท่าเทยีมทางเพศในการ

จ้างงาน ความมัน่คงด้านสขุภาพ ความปลอดภยัในการท�างาน และ

การห้ามไม่ให้มีการคุกคามทางเพศในสถานที่ท�างาน ตามด้วยการ

ออกมาตรการต่าง ๆ ของรัฐที่ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กหญิงในทุก

ระดับชั้น และให้โอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลให้

เกิดส่ิงที่ดัชนีความเท่าเทียมทางเพศขององค์การสหประชาชาติ

เรียกว่าเป็นหนึ่งใน “อัตราการมีส่วนร่วมของผู ้หญิงในตลาด

แรงงาน” ทีส่งูทีส่ดุในโลก คอืเกนิร้อยละ 64 ไปเลก็น้อย นอกจากนัน้

มีผู้หญิงไทยประมาณ 1 ใน 3 นั่งเก้าอี้คณะกรรมการบริหารของ

บริษัทที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ 

  ส�าหรบัประเทศไทยและประเทศอืน่ ๆ  เช่นกนั ยิง่สถานทีท่�างาน

และคณะกรรมการบรหิารบรษิทัมคีวามสมดลุระหว่างผูช้ายกบัผูห้ญงิ

มากขึน้เท่าใด การตดัสนิใจส�าคญั ๆ  ต่อความก้าวหน้าของธรุกจิกย็ิง่

จะได้รบัข้อมลูมากขึน้เท่านัน้ Francesca Lagerberg ผูเ้ชีย่วชาญ

ด้านภาษขีองแกรนท์ ธอนตนั กล่าวว่า “ไม่ใช่เรือ่งทีต้่องถกเถยีงกนั

อีกแล้วว่า กระบวนการตัดสินใจที่มีความหลากหลายจะก่อให้เกิด 

ผลดีตามมา ส�าหรับธุรกิจ การตัดสินใจที่ดีขึ้นหมายถึงการเติบโต 

อย่างแขง็แกร่งมากขึน้ และการส่งเสรมิผูห้ญงิให้ก้าวขึน้สูต่�าแหน่ง

ผูบ้รหิารระดบัสงูกเ็พือ่ผลประโยชน์ของธรุกจิเอง”

ตระหนกัรูเ้กีย่วกบัการทารณุกรรมในครอบครวัซึง่พบเหน็ทัว่ไป 

ในสงัคมไทย พร้อมทัง้ส่งเสรมิให้ประชาชนช่วยกนัเป็นหเูป็นตา

ในพื้นที่เสี่ยงกับเรื่องนี้ เมื่อ พ.ศ. 2557 มูลนิธิผู้หญิง บริษัท 

เดนท์ส ุพลสั จ�ากดั และเมเจอร์ ซนีเีพล็กซ์ จบัมอืกนัเปลีย่นเสยีง

ทีใ่ช้ทดสอบระบบเสยีง (sound check) ให้เป็นเสยีงร้องของเหยือ่

ความรุนแรงในครอบครวัเพือ่เปิดก่อนการฉายภาพยนตร์ ด้วยวธิี

การน�าเสนอที่สะเทือนอารมณ์อย่างยิ่งนี้ ท�าให้ผู้ชมภาพยนตร์

ตระหนกัว่าความรุนแรงทีเ่กดิขึน้ในครอบครวัเป็นประเดน็ปัญหา

ของสังคม ไม่ใช่เรื่องภายในครอบครัว และกล้าที่จะใช้บริการ 

สายด่วนแจ้งเหตุเมื่อได้ยินเสียงหรือเห็นสัญญาณความรุนแรง 

ในครอบครัว ยงัมโีครงการอืน่ ๆ  ทีช่่วยสร้างการรบัรูแ้ละสอดส่อง
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  ในฐานะทีผู่ห้ญงิเป็นหวัเรีย่วหวัแรงหลกัในการ

ดูแลครอบครัว การพัฒนาคุณภาพของสุขอนามัย

ด้านการเจริญพนัธุ ์และความอบอุน่ในครอบครวั จงึ

มผีลกระทบอย่างยิง่ต่อคณุภาพชวีติของผูห้ญงิและ

คุณภาพของสังคมโดยรวม การที่อัตราการหย่าร้าง

เพิม่สงูขึน้ ท�าให้การเป็นคณุแม่เลีย้งเดีย่วกลายเป็น

เร่ืองปกตมิากขึน้เร่ือย ๆ  ในสงัคมไทย และกลายเป็น

ประเด็นส�าคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม 

ผู้ชายมักเป็นฝ่ายได้เปรียบจากข้อตกลงหลังการ

หย่าร้าง โดยทิ้งผู้หญิงให้เลี้ยงลูกเพียงล�าพังและ

ส่งเสยีค่าเลีย้งดเูพยีงเลก็น้อย ท�าให้คณุแม่เลีย้งเดีย่ว

จ�านวนไม่น้อยต้องอยูอ่ย่างขดัสน ไม่สามารถเข้าถงึ

ทรพัยากรทางการศกึษา สาธารณสขุ และเศรษฐกจิ 

ทีจ่ะสร้างหลกัประกันให้เดก็มพีฒันาการทีด่ไีด้ และ

กลายเป็นปัญหาทีข่ดัขวางการพฒันาทีย่ัง่ยนืในระดบั

ประเทศต่อไป แม้ว่าประเดน็ดงักล่าวจะส่งผลกระทบ

มากมายต่อประเทศ แต่ปัจจบุนัประเทศไทยกย็งัไม่มี

ระบบสวสัดกิารใดทีเ่อือ้ประโยชน์ให้คณุแม่เลีย้งเดีย่ว

โดยตรง  

 ถงึแม้ว่ากระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คง

ของมนษุย์จะมโีครงการรณรงค์ป้องกนัการตัง้ครรภ์ 

ในวยัรุ่น และให้การสนบัสนนุคณุแม่เลีย้งเดีย่วแล้ว

หลายโครงการ แต่ก็ยังมีอะไรให้ท�าได้อีกมากมาย

ภายในชมุชน กรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั 

(สค.) ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนกว่า  

7,000 แห่งทัว่ประเทศ โดยมเีป้าหมายหลกัคอืการ

สร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว ศูนย์ดังกล่าว

ส�ารวจครอบครวัเพือ่ระบปัุญหาและประเภทของความ

ต้องการ เช่น เป็นครอบครัวของคณุพ่อหรือคณุแม่

เลี้ยงเดี่ยว เป็นประชากรผู้สูงอายุท่ีอยู่ตามล�าพัง  

มรีายได้ไม่เพยีงพอ มกีารใช้สารเสพตดิ หรือมคีวาม

รนุแรงในครอบครวั พร้อมให้ค�าแนะน�า จดักจิกรรม 

หรอืเฝ้าระวงัเพือ่สนบัสนนุและสร้างความเข้มแขง็ให้

กับครัวเรือน นีถื่อเป็นเร่ืองส�าคญัระดบัชาต ิเนือ่งจาก

รฐับาลมองว่าครอบครวัเป็นหน่วยพืน้ฐานของสงัคม 

เป็นจดุเริม่ต้นของการพฒันาทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นด้าน

สงัคมหรือเศรษฐกิจ นอกจากนี ้ศนูย์พฒันาครอบครัว

ชุมชนยังค�านึงถึงความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ 

เป็นพเิศษ โดยรณรงค์ให้ยตุกิารกระท�าใด ๆ ภายใน

ครอบครัวท่ีเป็นการกีดกันทางเพศ และส่งเสริม 

ให้สมาชิกในครอบครัวแบ่งภาระหน้าท่ีและจัดสรร 

ผลประโยชน์กันอย่างเสมอภาค  

 ความเท่าเทียมกันทางเพศเป็นประเด็นส�าคัญ 

ทีผู่ก้�าหนดนโยบายต้องให้ความใส่ใจเช่นเดยีวกนักบั

ทีเ่ป็นเรือ่งส่วนบคุคลทีแ่ทรกซมึอยูใ่นวถิชีวีติครอบครวั 

สุขภาพส่วนบุคคล และความสัมพันธ์ ในชุมชน  

หน่วยงานรัฐควรสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อความ 

เท่าเทยีมระหว่างเพศ ในขณะเดยีวกนั บคุคลแต่ละคน

กต้็องค่อย ๆ ปรบัเปลีย่นอคตทิางวฒันธรรมอนัเป็น

สาเหตหุลกัของปัญหาทีอ่ยูใ่นใจและทศันคตขิองตน
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สร้างหลักประกันเรื่องน�้าและการสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน

และมีสภาพพร้อมใช้ส�าหรับทุกคน 

ปัญหาการขาดแคลนน�า้ส่งผลกระทบอย่าง

รุนแรงต่อประชากรราว 4,000 ล้านคน 

ทั่วโลก ในขณะที่ธารน�้าแข็งก�าลังหดตัว 

อย่างต่อเนื่อง ปริมาณน�้าในชั้นหินอุ้มน�้า

และในทะเลสาบก็ลดลง ท�าให้ปริมาณน�้า

ที่ไหลลงสูแ่ม่น�า้ลดลงตามไปด้วย กล่าวคอื

ปริมาณน�้าโดยรวมของโลกก�าลังลดลง 

ในอตัราทีน่่าตกใจ ในอนาคตอนัใกล้ เราจงึ

อาจประสบวกิฤตขาดแคลนน�า้อย่างรนุแรง 

อนัจะส่งผลกระทบต่อการเพาะปลกู ท�าให้

ผลผลิตลดต�่าลง ราคาอาหารเพิ่มสูงขึ้น 

เกดิภาวะข้าวยากหมากแพง ความอดอยาก

แผ่ขยายไปทัว่ และเกดิความขดัแย้งรนุแรง

ระหว่างรัฐกับประชาชน   

 ประเทศไทยจัดได้ว ่าเป็นประเทศที่มี

ทรัพยากรน�้าอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากตั้งอยู่ใน

เขตร้อนจึงได้รับอิทธิพลของลมมรสุม ท�าให้ 

มฝีนตกชกุปีละ 6 เดอืน จากข้อมลู “ภยัแล้ง 

ในประเทศไทย” เมื่อ พ.ศ. 2555 ระบุว่า 

ประเทศไทยมค่ีาเฉลีย่ปรมิาณน�า้ฝนอยูท่ี ่1,374 

มลิลเิมตรต่อปี สงูกว่าค่าเฉลีย่ของโลกที ่ 990 

มลิลเิมตรอยูม่ากทเีดยีว นอกจากนีป้ระชากร

ไทยกว่าร้อยละ 98 ยงัสามารถเข้าถงึแหล่งน�า้

สะอาด และร้อยละ 93 เข้าถึงสขุาภบิาลทีด่ี 

เมื่อมองในภาพรวมจึงถือได้ว่าประเทศไทย 

ท�าตามเป้าหมายที ่6 ได้ด ีทว่าประเดน็ปัญหา

คลองลดัโพธิ ์จงัหวัดสมทุรปราการ สร้างเสรจ็เมือ่ พ.ศ. 2548 เพ่ือช่วยบรรเทาผลกระทบจากน�า้ท่วม

การจัดการน้�า
และสุขาภิบาล 

การจดัการน้�า
และสขุาภบิาล

บริหารจัดการกลไกพื้น้ฐาน้

ทำาทนั้ที

• หาแนวทางทีย่ัง่ยนืในการตอบสนอง

ความต้องการน�า้ทีเ่พ่ิมขึน้ ซึง่เป็นผล

มาจากจ�านวนประชากรทีเ่พิม่ขึน้และ

การขยายตวัทางเศรษฐกจิ

• น้อมน�าพระราชด�าริของพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดลุยเดช บรมนาถบพิตร มาปฏบิติั 

โดยส่งเสรมิการจดัการทรพัยากรน�า้

แบบบูรณาการโดยหน ่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ และปรับปรุงกลไก 

ต่าง ๆ  เพือ่ลดผลกระทบของภยัแล้ง 

น�้าท่วม และฝนที่ตกนอกฤดูกาล

• สร้างความเข้มแขง็ให้ชมุชนท้องถิน่

มีส ่วนร่วมในการจัดการน�้าและ

สุขาภิบาล

• เพิม่ศกัยภาพการบ�าบดัน�า้เสยี และ

มาตรการเข้มงวดกับบริษัทที่ทิ้ง 

น�้าเสียโดยที่ยังไม่ได้รับการบ�าบัด 

ลงในแหล่งน�้าสาธารณะ

• ให้ความรู ้แก่ประชาชนเรื่องการ 

ใช้น�้าอย่างประหยัด และหลีกเลี่ยง

การกระท�าใด ๆ ที่จะสร้างมลพิษ 

ให้แก่ทรัพยากรน�้า

• ต่อสู้กับภยัคุกคามทีจ่ะท�าลายลุม่น�า้

ส�าคญั
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ส�าคญัของประเทศไทยไม่ได้อยูท่ีป่รมิาณน�า้ แต่เป็น 

การบริหารจดัการน�า้ทีย่งัไม่มปีระสทิธภิาพเพยีงพอ  

  โครงสร้างพื้นฐานของการชลประทานเพื่อช่วย

บริหารจัดการน�้า เช่น เขื่อน ฝาย คู คลอง และ

ประตูระบายน�้า ครอบคลุมพื้นที่เพียงส่วนน้อยของ

ประเทศและไม่สมดุล ข้อมูลจากสถาบันสารสนเทศ

ทรัพยากรน�้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 

(Hydro and Agro Informatics Institute; HAII) 

สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระบุว่า 

มพีืน้ทีก่ารเกษตรของไทยเพยีง 1 ใน 6 เท่านัน้ทีม่กีาร

ทดน�า้มาใช้ ส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางซึง่ได้ชือ่ว่าเป็น 

“อูข้่าวอูน่�า้” ขณะทีใ่นภาคอ่ืน ๆ  ซึง่ฝนตกไม่สม�า่เสมอ 

ขาดแคลนแหล่งน�้าและระบบชลประทาน ท�าให้

เกษตรกรต้องเผชิญปัญหาภัยแล้งซ�้าซากและต้อง

พึ่งการแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่น ๆ แทน  

 โครงการต่าง ๆ  ทีด่�าเนนิการโดยกรมชลประทาน 

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร 

(องค์การมหาชน) (HAII) หรือองค์การอ่ืน ๆ เช่น 

มูลนิธิอุทกพัฒน์ ก็มีส่วนช่วยแก้ปัญหาเรื่องการ 

เข้าถงึน�า้ด้วยเช่นกนั นอกจากนีย้งัมกีารบรหิารจดัการ

ทรัพยากรน�้าในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ โดยชุมชน 

เล็ก ๆ  ได้รวมตัวกันออกมาตรการที่เป็นหลักประกัน

ว่าจะมีน�้าเก็บกักไว้ ใช้ ในช่วงน�า้แล้ง  

  ยกตวัอย่างเช่น ชมุชนบ้านลิม่ทอง อ�าเภอนางรอง 

จงัหวดับรีุรัมย์ ประสบปัญหาขาดแคลนน�า้ปีแล้วปีเล่า 

ชาวบ้านจึงวางแผนจัดการทรัพยากรน�้าของชุมชน 

โดยออกส�ารวจพืน้ทีแ่ละแหล่งน�้าเพือ่ประเมนิความ

ต้องการใช้น�้า มีการจัดตั้งคณะกรรมการน�้าชุมชน  

ขดุคลองส่งน�า้และบ่อกกัเกบ็น�า้ สร้างระบบชลประทาน

และจัดท�าระบบบ�าบัดน�้า รวมถึงสร้างบัญชีผู้ ใช้น�้า 

 หลายสบิปีทีผ่่านมา พชืเกษตรที่ใช้น�า้มากทีส่ดุ 

คอื ข้าว รัฐจงึพยายามแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�า้ 

โดยแนะน�าให้เกษตรกรในพืน้ทีเ่สีย่งภยัแล้งปลกูพชื

ที่ใช้น�า้น้อยเพิม่มากขึน้ โดยใน พ.ศ. 2559 รฐัมกีาร

จดัฝึกอบรมฟรทีัว่ประเทศ เพือ่ให้ความรูแ้ก่เกษตรกร

เกี่ยวกับพืชผลทางเลือกอื่น ๆ เช่น ผลไม้ ถั่ว   

 อย่างไรก็ตาม ปัญหาภัยแล้งเป็นเพียง 1 ใน 3 

ของภัยคุกคามต่อในการบริหารจัดการน�้าเท่านั้น  

อีกสองปัญหาใหญ่คือ การจัดการน�า้ท่วม และการ

บ�าบดัน�า้เสยี โดยพืน้ทีภ่าคกลางตอนล่างมกีารทดน�า้ 

ลงสูบ่ริเวณท่ีราบลุม่แม่น�า้และท่ีราบน�า้ท่วมถึง จงึมี

ความเสีย่งต่อน�า้หลากและน�า้ท่วมจากน�า้เหนอืไหลบ่า 

ในช่วงฤดฝูนมกัเกดิอทุกภยัจากน�า้ในแม่น�า้ทีเ่อ่อล้น 

เซาะตลิ่ง และไหลเข้าไปในพื้นที่เขตเมือง  

 ใน พ.ศ. 2546 กรมชลประทานรบัสนองพระราช- 

ด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดลุยเดช บรมนาถบพติร ปรบัเปลีย่นคลองลดัโพธิ์ 

ซึ่งเป็นคลองเล็ก ๆ ในจังหวัดสมุทรปราการให้เป็น

เครือ่งมอืในการบรรเทาปัญหาน�า้ท่วมซ�า้ซาก โดยมี

การขุดคลองขยายจากเดิมที่มีความกว้างเพียง  

10-15 เมตร ลึก 1-2 เมตร เป็น 65 เมตร และ 

ลกึ 7 เมตร ช่วยร่นระยะทางการไหลของน�้าในแม่น�า้

เจ้าพระยาลงสูอ่่าวไทยจาก 18 กิโลเมตร ให้เหลอืเพยีง 

600 เมตร และมีการติดตั้งประตูระบายน�้า 4 ช่อง 

เพือ่ควบคมุปรมิาณน�า้ทีต้่องการระบายออกให้สามารถ
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ใน้หลวงรัชกาลที ่9 กบัการบริหารจดัการน้�า
“...จากนั้นเป็นต้นมา, ข้าพเจ้าครุ่นคิดถึงปัญหาที่ดูเหมือนว่าแก้ 

ไม่ตกและขัดแย้งกันเองอยู่ในตัว เมื่อเวลามีน�้า น�้าก็มากเกินไป, 

ท�าให้น�า้ท่วมพืน้ท่ี เมือ่น�า้ลดกแ็ห้งแล้ง เมือ่ฝนตก, น�า้ท่วมบ่าลงมา

จากภูเขาเพราะไม่มีสิ่งใดหยุดน�้าเอาไว้...” จากพระราชบันทึกของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

เมื่อ พ.ศ. 2498 เมื่อครั้งเสด็จพระราชด�าเนินไปยังภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ซึ่งเป็นภาคที่ประชาชนยากจนที่สุด แม้แต่จะเพาะปลูก

ให้ได้ผลดสีกัครัง้กแ็ทบจะท�าไม่ได้ จากการเสดจ็พระราชด�าเนนิกว่า 

680 กิโลเมตร โดยรถไฟ และ 1,592 กิโลเมตร โดยรถยนต์ ท�าให้

พระองค์ทรงเห็นถึงความล�าบากยากแค้นของประชาชนในถิ่นนี้ 

และมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าของ

ประเทศให้มีประสิทธิภาพนับแต่นั้นเป็นต้นมา 

เป็นเวลากว่าทศวรรษทีท่รพัยากร แนวคดิ โครงการ แผนงาน 

และเทคโนโลยีที่หลากหลาย ล้วนพุ่งเป้าไปที่การปรับปรุงรากฐาน

ส�าคัญของความเป็นอยู่ในชนบท “...ถ้าเราดูแลสิ่งแวดล้อมอย่าง

เหมาะสม จะมนี�า้ไปอกีหลายร้อยปี...” พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร-

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เคยทรงตั้งข้อสังเกตไว้ 

เป็นการสะท้อนแนวคดิระยะยาวอนัเป็นหวัใจของการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

“...ถึงตอนนั้น ลูกหลานของเราอาจจะคิดหาวิธีใหม่ ๆ ในการแก้

ปัญหาได้...” ในรชัสมยัของพระองค์มเีหตกุารณ์ต่าง ๆ  เกดิขึน้มากมาย 

ไม่ว่าจะเป็นการเกิดและล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์ หรือการมี

ตกึระฟ้าผดุขึน้มากมายในกรุงเทพฯ แต่พระราชอตุสาหะทีจ่ะส่งเสรมิ

ความมั่นคงในชีวิตของเกษตรกรเป็นเร่ืองที่ทรงน�าเป็นตัวอย่าง 

ด้วยพระองค์เอง

เมื่อ พ.ศ. 2505 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดลุยเดช บรมนาถบพติร พระราชทานพระราชทรพัย์ส่วนพระองค์

สร้างอ่างเก็บน�้าใกล้หมู ่บ้านเขาเต่า หมู ่บ้านริมทะเลใกล้กับ

พระราชวงัไกลกงัวล อ�าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ เนือ่งจาก

ราษฎรในหมูบ้่านแห่งนีม้ฐีานะยากจนซึง่ส่วนหนึง่เป็นเพราะพืน้ดนิ

ถูกกัดเซาะและขาดแคลนน�า้จดื อ่างเกบ็น�า้ทีส่ร้างขึน้จะช่วยปิดกัน้

ไม่ให้น�้าทะเลไหลเข้าไปท่วมพื้นที่เกษตรและช่วยกักเก็บน�้าฝน  

อ่างเก็บน�้าเขาเต่าซึ่งสามารถเก็บกักน�้าได้ 600,000 ลูกบาศก์เมตร 

และนับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริโครงการแรก 

นอกจากนีย้ังเป็นต้นแบบการพัฒนาของพระองค์ โดยมีการเรียนรู้

ปัญหาและส่ือสารกับชาวบ้านโดยตรง เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 

ที่ชาวบ้านสามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง ลดขั้นตอนการท�างานที่ล่าช้า

แบบระบบราชการ รวมถงึมกีารตดิตามและประเมนิผลของโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ

บพิตร ทรงแนะน�าให้ชาวบ้านทั่วประเทศปกป้องลุ่มน�้าและสร้าง

ท�านบข้ึนในลักษณะฝายชะลอน�้าขนาดเล็กเพื่อช่วยชะลอการไหล

ของน�้า ซ่ึงเป็นการช่วยให้ชาวบ้านบริหารจัดการน�้าตามธรรมชาติ

ได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังทรงสนับสนุนให้สร้างอ่างเก็บน�้าและสระ 

“แก้มลิง” เพื่อกักเก็บน�า้ในช่วงฤดูฝนไว้ ใช้ ในฤดูแล้งได้ แนวคิดนี้

เกิดขึ้นในช่วงน�้าท่วม พ.ศ. 2538 โดยเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์นั้น 

ได้ทอดพระเนตรเหน็ลงิเกบ็อาหารไว้ในกระพุง้แก้มเพือ่ไว้กนิทหีลงั

“...ลงิโดยทัว่ไปถ้าเราส่งกล้วยให้ ลงิจะรบีปอกเปลอืก เอาเข้า

ปากเคี้ยว แล้วน�าไปเก็บไว้ที่แก้มก่อน ลิงจะท�าอย่างนี้จนกล้วย 

หมดหวีหรือเต็มกระพุ้งแก้ม จากนั้นจะค่อย ๆ  น�าออกมาเคี้ยวและ

กลืนกินภายหลัง...” เป็นพระราชกระแสอธิบายแนวพระราชด�ารินี้ 

สระน�า้ที่ชาวบ้านขุดเพื่อกักเก็บน�า้ไว้ก็ท�าหน้าที่อย่างเดียวกัน

แนวคิด “แก้มลิง” เป็นวิธีลงทุนที่ประหยัดและเป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการน�้าและลดผลกระทบจากน�้าท่วม

และภัยแล้ง ทุกวันนี้มีโครงการแก้มลิง 190 โครงการทั่วประเทศ 

และจากปัญหาภยัแล้งใน พ.ศ. 2559 ท�าให้รฐัมแีผนจดัท�าโครงการ

แก้มลิงเพิ่มขึ้นอีก

โครงการแก้มลิงตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถือเป็นการน�า

เอา “เทคโนโลยีที่เหมาะสม” มาใช้ควบคุมพลังธรรมชาติให้เกิด

ประโยชน์ ภายในช่วงไม่กี่ปีหลังจากเกิดโครงการแก้มลิง มีการน�า

แนวคิดดังกล่าวมาปฏิบัติตามจนเกิดผลส�าเร็จมากมายภายใต ้

ความช่วยเหลือของมูลนิธิชัยพัฒนา 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ทรงให้ความส�าคญั

กบัการจดัการน�า้มานานหลายทศวรรษ
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มหาอุทกภัยครัง้ใหญ่เมือ่ พ.ศ. 2554 ท�าให้พ้ืนทีส่่วนใหญ่ของประเทศจมอยู่ใต้บาดาล

น้�าจะไดร้บั
ผลกระทบจาก

ภาวะโลกร้อน้
มากกวา่ปัจจยัอื่น้

ระบายน�า้ออกสูอ่่าวไทยเฉลีย่วนัละประมาณ 40 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร ท�าให้ช่วยรักษาระดับน�้าในที่ราบลุ่ม

เจ้าพระยาตอนล่างให้อยูใ่นระดบัต�า่ได้ โดยฤดแูล้งหรอื 

ช่วงน�้าทะเลหนุนก็จะปิดบานประตูระบายน�้าเพื่อ

ป้องกนัไม่ให้น�า้ทะเลไหลทะลกัเข้าแม่น�า้เจ้าพระยา 

 อุ ทกภั ยค ร้ั ง ใหญ ่ของประ เทศไทยเมื่ อ  

พ.ศ. 2554 เกดิขึน้จากปรมิาณฝนทีต่กมากกว่าปกติ 

คือ เกินค่าเฉลี่ยถึงร้อยละ 20 ประกอบกับการ

บริหารจัดการน�้าที่ผิดพลาดและปัญหาเรื้อรัง เช่น 

การใช้ทีด่นิผดิประเภท ระบบการระบายน�า้ทีล้่าสมยั 

เป็นเหตุให้เกิดสิ่งที่ธนาคารโลกเรียกว่า “ภัยพิบัติ

ราคาแพงที่สุด” เป็นอันดับ 4 ในประวัติศาสตร์ 

อย่างไรกด็ ีภยัพบิตัเิช่นนีม้กักลายเป็นตวัเร่งให้เกดิ

การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในเวลาต่อมา    

 ใน พ.ศ. 2555 ประเทศไทยขอความช่วยเหลอื

จากประเทศญี่ปุ ่นเพื่อพัฒนาระบบเตือนอุทกภัย 

ล่วงหน้า โครงการจัดท�าแผนการบริหารจัดการ 

อทุกภยัในลุ่มน�้าเจ้าพระยาจึงเกิดขึ้น โดยองค์การ

ความร่วมมอืระหว่างประเทศแห่งญีปุ่น่ (Japan Inter-

national Cooperation Agency; JICA) ได้ให้การ

สนบัสนนุด้านวชิาการจนท�าให้เกดิการพฒันาระบบ

พยากรณ์อทุกภยัแบบตามเวลาจรงิล่วงหน้า 7 วนั 

นอกจากนี้ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ศูนย์ 

เตอืนภยัพบิตัแิห่งชาตปิระกาศว่า ได้ทดลองระบบ 

ทีพั่ฒนาโดยบริษทั เอน็อซี ีคอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) 

จ�ากดั เป็นผลส�าเร็จ โดยระบบดงักล่าวท�านายอทุกภยั

ในจังหวัดอุตรดิตถ์ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 

2558 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ มกีารเตอืนภยัก่อนเกดิอทุกภยัช่วยให้

บรษิทัห้างร้านต่าง ๆ เคลือ่นย้ายอปุกรณ์และสนิค้า 

ไปยงัทีท่ีป่ลอดภยั เกษตรกรขนย้ายสตัว์เล้ียงขึน้ทีส่งู

หรือเกบ็เกีย่วพชืผลได้ทนัท่วงท ีและแต่ละครวัเรอืน

มเีวลาเตรียมถงุทรายและมาตรการอืน่ ๆ  เพือ่ป้องกนั

ตวัเอง      

 อย่างไรกด็ ีมแีนวโน้มว่าการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศจะส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางน�้าที่รุนแรง 

ยิง่กว่านีใ้นอนาคต นกัพยากรณ์อากาศเหน็พ้องต้องกนั

ว่า น�า้จะได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนมากกว่า

ปัจจัยอ่ืน จากข้อมูลของ ดร.รอยล จิตรดอน  

ผู้อ�านวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและ

การเกษตร (องค์การมหาชน) (HAII) ซึ่งติดตาม 

ตรวจสอบข้อมลูน�า้และให้ค�าแนะน�าในประเดน็บรหิาร

จัดการน�้าแก่หน่วยงานอ่ืน ให้ข้อคิดเห็นว่าระดับ 

น�า้ทะเลท่ีเพิม่สงูขึน้ ท�าให้น�า้ทะเลเร่ิมเข้าท่วมพืน้ท่ี

ชายฝั่งของไทย และน�้าเค็มเข้ามาปะปนในพื้นที่

การเกษตรและแหล่งน�า้จดื สิง่ทีน่่ากังวลทีส่ดุเก่ียวกับ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็คือ ความ

แปรปรวนและความไม่แน่นอน สภาพอากาศตาม

ฤดกูาลก�าลงัเปลีย่นไปโดยสิน้เชงิ วฏัจกัรของวกิฤต

ภัยแล้งและน�้าท่วมเกิดถี่ขึ้นและคาดท�านายไม่ได้ 

ดร.รอยลยงักล่าวเสริมอกีด้วยว่า “การเปลีย่นแปลง

ดังกล่าวจะท�าให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 

คาดการณ์และวางแผนการบรหิารจดัการน�า้ท่ีถูกต้อง

ได้ยากขึ้น การที่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ท�าให้เรา

ไม่สามารถใช้แบบแผนและวธิกีารวเิคราะห์แบบเดมิ

เพื่อพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้”  

 รัฐบาลชดุต่าง ๆ  ทีผ่่านมาพยายามจดัท�าแผนการ

บริหารจัดการน�้าแบบครอบคลุมเพื่อพยากรณ์

สถานการณ์วิกฤตท่ีอาจเกิดขึ้นและขจัดปัญหา 

น�า้ท่วมและภยัแล้งในอนาคต การบรหิารจดัการน�า้

ในประเทศไทยจึงกลายเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญ
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นกัโทษทีเ่ข้าเกณฑ์ออกไปท�างานบรกิารสงัคมก�าลงัขดุลอกท่อระบายน�า้รอบนอกกรงุเทพฯ

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ยอมรับว่าเกือบ

ครึ่งหนึ่งของเครื่อง

บ�าบัดน�้าเสียของ

ประเทศไม่ท�างาน

หรือมีปัญหาด้าน

เทคนิค ซึ่งเป็นเหตุผล

ว่าท�าไมในปัจจุบัน

จึงมีน�า้เสียเพียง 

1 ใน 5 เท่านั้น

ที่ได้รับการบ�าบัด”

อย่างยิ่งที่ต้องใช้ความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ การ

พยากรณ์ และด้านอืน่ ๆ  ทีส่�าคญั สิง่หนึง่ทีป่ระเทศไทย

จ�าเป็นต้องท�าในขณะทีย่งัพอมเีวลากค็อื มนีโยบาย

และแผนงานทีช่ดัเจน หน่วยงานของรฐัและหน่วยงาน

อื่น ๆ ทีเ่กีย่วข้องตอ้งท�างานร่วมกนัแบบบรูณาการ

มากขึน้เพือ่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และมุง่เน้นการ

ใช้ระบบต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบที่รุนแรงที่สุดของ

ภยัแล้ง น�า้ท่วม และการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ

ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และต้องแน่ใจว่าทกุฝ่าย

มข้ีอมลูทีจ่�าเป็นในการลงมอืปฏบิตังิานของตน  

 

 

ขณะที่ประเทศไทยเดินหน้าพัฒนาไปสู่ความเป็น

ประเทศอุตสาหกรรมและความเป็นเมืองมากขึ้น 

จ�าเป็นต้องมีนโยบายเชิงรุกในการจัดการกับปัญหา

การบ�าบัดน�้าเสียที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูล

ดชันีความเป็นเมอืงสเีขยีวในเอเชยี (Asian Green 

City Index; AGCI) พ.ศ. 2554 ชาวกรุงเทพฯ  

ใช้น�้าคนละ 340 ลิตรต่อวัน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ

ผูอ้ยูอ่าศยัใน 22 เมอืงของเอเชยี ซึง่เท่ากบั 276 ลิตร

ต่อวัน การไม่มีโรงงานบ�าบัดน�้าเสียเพียงพอท�าให้

น�้าส่วนใหญ่ที่ยังไม่ได้รับการบ�าบัดถูกปล่อยกลับ 

ลงไปยังแม่น�้าเจ้าพระยาและคูคลองต่าง ๆ  

ภยัพบิตัิจากน้�าเสยี

  Catarina de Albuquerque ผูจ้ดัท�ารายงาน

พเิศษว่าด้วยสทิธใินน�า้ดืม่ทีป่ลอดภยัและสขุอนามยั

ขององค์การสหประชาชาติ เมื่อครั้งมาเยือน

ประเทศไทยเมือ่ พ.ศ. 2556 ได้แสดงอาการตระหนก

เมื่อรับทราบถึงปริมาณ “ของเสียจากมนุษย์ที่ยัง 

ไม่ได้รบัการบ�าบดั” ทีถ่กูปล่อยลงสูแ่ม่น�า้และแหล่งน�า้

ต่าง ๆ  นัน่คอื มเีพยีงร้อยละ 20 ของปรมิาณน�า้เสยี

ที่ผลิตต่อวันที่ได้รับการบ�าบัด โดยในกรุงเทพฯ 

ปรมิาณน�า้เสยีที่ได้รบัการบ�าบดัมเีพยีงร้อยละ 40-50 

และตวัเลขค่อย ๆ  ลดลงในพืน้ท่ีท่ีห่างจากเมอืงหลวง 

ค่าสถิตินี้มีนัยส�าคัญเนื่องจากเน้นให้เห็นถึงความ 

ไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงน�า้สะอาด  

 แม้ว่าใน พ.ศ. 2503 ประชากรในประเทศไทย

น้อยกว่าร้อยละ 1 สามารถเข้าถึงระบบน�้าและ

สุขาภิบาล แต่เมื่อถึง พ.ศ. 2542 ประชากรเกือบ 

ทกุคนสามารถเข้าถงึระบบดงักล่าวได้ อย่างไรกต็าม 

ยังมีความแตกต่างในด้านคุณภาพ และ “คนไทย

ส่วนใหญ่ยังไม่มีน�้าดื่มที่ปลอดภัย” ซึ่งเป็นค�ากล่าว

ของผูจ้ดัท�ารายงานพเิศษขององค์การสหประชาชาติ 

และจากการประเมินของกระทรวงสาธารณสุข  

อัตราการเข้าถึงน�้าสะอาดในปัจจุบันในชนบทและ 

ในเขตเมอืงอยูท่ีร้่อยละ 25 และร้อยละ 40 ตามล�าดบั 

รัฐบาลมีความพยายามที่จะปรับตัวเลขให้ ใกล้เคียง

กัน จงึตัง้เป้าท่ีจะท�าให้ชาวบ้านกว่า 7,000 หมูบ้่าน

ท่ัวประเทศเข้าถึงน�า้สะอาดภายใน พ.ศ. 2560  

  นอกเหนือจากประเด็นของเสียจากการขับถ่าย 

ที่ไม่ได้รบัการบ�าบดัแล้ว น�า้เสยีจากโรงงาน เหมอืง 

และโครงการด้านการเกษตรมีส่วนท�าให้เกิดการ 

ปนเปื้อนของน�้ามากขึ้น ตามกฎหมายแล้วโรงงาน

ต้องตดิตัง้ระบบบ�าบดัน�า้เสยี แต่ในทางปฏบิตัแิทบจะ

ไม่มผีลบงัคบัใช้ โรงงานจ�านวนมากจงึปล่อยน�า้เสยี

ลงแหล่งน�า้โดยตรง ผลทีต่ามมาคอื คณุภาพของน�า้

ในแม่น�า้ล�าคลองลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะคลอง

ต่าง ๆ  ในกรงุเทพฯ ซึง่ไหลลงสูแ่ม่น�า้เจ้าพระยาโดยตรง

เป็นสาเหตุท่ีน่ากังวลอย่างยิ่ง ส่วนขยะพลาสติก 
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เทศกาลไทยไร้ความพอดี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส�าหรับคนไทยแล้ว น�้าเป็นมากกว่าทรัพยากรธรรมชาติ เพราะน�้า 

คือองค์ประกอบส�าคัญในวัฒนธรรมไทย ต้ังแต่ประเพณีการฉลอง

เทศกาลสงกรานต์ในเดอืนเมษายน มกีารสรงน�า้พระและรดน�า้ผู้ ใหญ่ 

ประเพณีลอยกระทงซึ่งเป็นการบูชาพระแม่คงคา ไปจนถึงในพิธ ี

ต่าง ๆ  ทีส่�าคญัในชวีติ เช่น พธิรีดน�า้สงัข์คูบ่่าวสาว การรดน�า้ศพเพือ่

ขออโหสิกรรม ในขณะที่น�้าถือเป็นสิ่งศักด์ิสิทธิ์ แต่ในช่วงเทศกาล 

ของไทย เช่น สงกรานต์และลอยกระทง กลบัมีการปฏิบติัที่ไม่เป็นมติร

ต่อสิง่แวดล้อม ซึง่ส่งผลกระทบด้านลบต่อทรพัยากรน�า้ของประเทศ 

การจดัเทศกาลเหล่านีจ้งึมคีวามขดัแย้งกนัเองในปัจจบุนั

ประเพณีสงกรานต์ซึ่งถือเป็นเทศกาลปีใหม่ไทยและมีการ 

เล่นสาดน�า้นัน้เป็นทีรู้่จักกนัไปทัว่โลก ด้วยชือ่เสียงอนัโด่งดงันี ้ท�าให้

นักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันมาร่วมงาน คนไทยจ�านวนมากมองการ 

“เล่นน�า้” นีว่้า เป็นโอกาสทีจ่ะได้ปลดปล่อย ถงึแม้ว่าจะเป็นเทศกาล

แห่งความสนกุสนาน แต่ปัญหาส�าคญัทีอ่าจจะไม่ได้ค�านงึถงึกนักค็อื 

มวลน�า้ที่ต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ 

ใน พ.ศ. 2559 ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาภัยแล้งที่รุนแรง

ท่ีสุดในรอบสิบปี รฐับาลจึงประกาศใช้มาตรการห้ามเล่นน�้าสงกรานต์

หลังเวลา 21.00 น. และลดวันเล่นน�้าสงกรานต์ในกรุงเทพฯ จาก  

4 วัน เหลือ 3 วัน โดยมีการประเมินว่าสามารถประหยัดน�า้ไปได้ถึง 

5,000 ล้านลิตรเลยทีเดียว

เป็นการยากที่จะประเมินว่าในแต่ละปีเราต้องสูญเสียน�้าไป 

มากเท่าใดในช่วงสงกรานต์ และยิง่ยากมากขึน้อกีทีจ่ะนกึภาพว่าน�า้ 

5,000 ล้านลิตรจะมหีน้าตาเป็นอย่างไร ถ้าเช่นนัน้ลองนกึถงึลกูบาศก์

ท่ีมขีนาด 10 x 10 x 10 เมตร ซึง่จนุ�า้ได้หนึง่ล้านลติร นัน่หมายถงึว่า 

ลูกบาศก์ที่มีความลึก 10 เมตร และกว้าง 10 เมตร เราต้องใช้

ลูกบาศก์แบบนี้ถึง 5,000 ลูก จึงจะจุน�้า 5,000 ล้านลิตรได้หมด ซึ่ง

เมื่อน�ามาเรียงซ้อนกันจะสูงถึง 50 กิโลเมตร และนั่นเป็นเพียง

ปริมาณน�้าที่ประมาณว่าจะประหยัดได้เฉพาะในกรุงเทพฯ เท่านั้น 

นอกจากนีแ้ล้ว แทนทีส่งกรานต์จะเป็นการอนรุกัษ์วฒันธรรมไทย

และส่งเสรมิคณุค่าของชมุชน สงกรานต์กลบักลายเป็นเทศกาลท�าเงนิ 

และได้ชือ่ว่าเป็นงานเฉลมิฉลองทีม่กีารดืม่เหล้าแบบไม่ยัง้ การเสยีชวีติ

บนท้องถนนจะพุง่สงูมากในช่วงเวลานี ้ ใน พ.ศ. 2559 มผีูเ้สยีชวีติ 

442 ราย จากอบุตัเิหตบุนท้องถนนในช่วง 7 วนัอนัตราย ถอืเป็นตวัเลข

ที่สูงที่สุดในรอบสิบปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าการเฉลิมฉลอง

สงกรานต์สมยัใหม่แบบเกนิพอดจีะส่งผลร้ายแรงเพยีงใดตามมา

ประเพณีลอยกระทง ซ่ึงชาวไทยพุทธเฉลิมฉลองด้วยการใส่

ดอกไม้ธูปเทียนลงในกระทงเล็ก ๆ ลอยไปตามแม่น�้าเพื่อบูชา

พระพุทธเจ้าและพระแม่คงคา ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมากในช่วง

หลายปีที่ผ่านมา แต่เดิมนั้นกระทงจะท�าจากใบตองและตกแต่ง 

ด้วยดอกไม้ แต่หลายปีมานี้ เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพฯ พบว่ากระทง

จ�านวนมากท�าจากพลาสติกหรือโฟม  

      ใน พ.ศ. 2558 จ�านวนกระทงท�าด้วยพลาสติกหรือโฟมเฉพาะ

ทีล่อยในแม่น�า้เจ้าพระยาทีเ่ดยีว คดิเป็นกว่า 71,000 ใบ จากกระทง

ทั้งหมดประมาณ 825,000 ใบ กระทงจ�านวนมากถูกเก็บหลังจาก

ลอยได้ไม่นาน แต่ก็มีจ�านวนไม่น้อยที่กลายเป็นขยะก่อมลพิษ 

ต่อแม่น�้าล�าคลอง

การควบคมุไม่ให้วฒันธรรมการฉลองเทศกาลของไทยถกูท�าให้

กลายเป็นสนิค้าคงเป็นเรือ่งทีค่นคนเดยีวท�าไม่ได้ แต่ทีส่ดุแล้ว ผูค้น

ทีฉ่ลองเทศกาลต้องเป็นผูต้ดัสนิใจเองว่าจะเทีย่วเทศกาลสงกรานต์

และฉลองประเพณีลอยกระทงแบบใด ถ้าแต่ละคนพยายามใช้หลัก

พอเพียงในการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้า เอาใจใส่ต่อส่ิงแวดล้อมและ 

คดิตามแนวทางของความยัง่ยนืมากขึน้ในช่วงเทศกาล กจ็ะช่วยลด

ผลกระทบทางลบในระยะยาวได้มากขึ้น

ยกตัวอย่างเช่น แทนที่จะใช้สารสังเคราะห์ท�ากระทง นัก 

ส่ิงแวดล้อมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

สนับสนุนให้ ใช ้วัสดุที่ย ่อยสลายได้ตามธรรมชาติในเทศกาล 

ลอยกระทงครัง้หน้า วสัดทุดแทนอ่ืน ๆ  ได้แก่ มะระ มะละกอ ฟักทอง 

ต้นกล้วย รวมไปถึงดอกไม้สด ส่วนขนมปังก็เป็นวัสดุทดแทนที่ดี

เพราะสามารถเป็นอาหารปลาได้ด้วย 

บรรยากาศการเล่นสาดน�า้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ในกรงุเทพฯ
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ในกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิ่งแวดล้อม  

  แนวทางการให้หรือลดมาตรการจูงใจทาง

เศรษฐกิจตามแต่กรณีเช่นนี ้เป็นวธิเีดยีวท่ีจะกระตุน้

ให้ทกุคนใส่ใจต่อการน�ากลบัมาใช้ใหม ่ลดการท�าให้

เกิดของเสียและลดการใช้น�้าโดยรวมลง ท้ายที่สุด

แล้วนี่เป็นกลยุทธ์ท่ีสามารถสร้างรายได้เมื่อต้อง

จัดการกับบริษัทหรือโรงงานท่ีปล่อยน�้าเสียที่เป็น

อันตรายอย่างผิดกฎหมาย (มีการเก็บค่าน�้าเสียจาก

โรงพยาบาล โรงแรม และธรุกิจ อตัรา 4-5 บาทกว่า

ต่อลกูบาศก์เมตร) อย่างไรกด็ ีการตดิตามตรวจสอบ

ก็ยังมีช่องว่างอยู่มาก การปนเปื้อนของน�า้จึงยังคง

เป็นปัญหาพอกพูนต่อไปจนกว่าแผนและนโยบาย

เหล่านี้จะถูกน�ามาใช้และมีผลบังคับอย่างจริงจัง  

 

 

 

ในช่วงหลายสบิปีท่ีผ่านมา ประเทศไทยใช้เวลาและ

ความพยายามในการบริหารจัดการน�้าอย่างมาก  

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าในพื้นท่ีชนบทของ

ประเทศจงึไม่ควรเป็นเรือ่งทีน่่ากงัวลอกีต่อไป แต่ใน

ทางปฏิบัติประเทศไทยยังท�าเรื่องนี้ไปได้ไม่ถึงไหน  

ซึ่งอุปสรรคส�าคัญในการบริหารจัดการน�้าให้มี

ประสทิธภิาพ คอืความล่าช้าของระบบราชการนัน่เอง 

 ประเทศไทยแตกต่างจากประเทศอ่ืนตรงที่ไม่มี

กฎหมายก�ากับการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า

โดยตรง ท�าให้การบรหิารจดัการน�า้เป็นไปแบบต่างคน

ต่างท�า ปัจจุบันมีองค์กรของรัฐกว่า 30 หน่วยงาน 

ภายใต้กระทรวงต่าง ๆ  ท้ังหมด 7 กระทรวง ใช้กฎหมาย 

ที่แตกต่างกันกว่า 50 ฉบับ เพื่อจัดการกับประเด็น 

ต่าง ๆ  เก่ียวกับการบรหิารจดัการน�า้ อปุสรรคทีเ่กดิจาก 

ระบบราชการมีตั้งแต่ความซ�้าซ้อนของหน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ไปจนถึงการขาดการประสานงานกัน

ภายในกรมกองต่าง ๆ ที่รับผิดชอบด้านการบริหาร

จัดการน�้า จนในที่สุดก็เกิดการตัดสินใจล่าช้าและ 

เบกิจ่ายงบประมาณไม่ทัน ส่งผลให้เกิดการหยดุชะงกั 

ในการปฏบิตัติามแผนงาน จนบางคร้ังผูท่ี้รอรบัความ

ก็สร้างปัญหาให้กับสถานีสูบน�้าเสียของกรุงเทพฯ  

เป็นอันมาก เนื่องจากท�าให้เคร่ืองจักรอุดตันและ 

ขวางทางระบายน�า้ในช่วงฤดฝูน การขดุลอกคคูลอง

อย่างสม�า่เสมอสามารถช่วยบรรเทาปัญหาลงได้บ้าง 

 หนึง่ในอปุสรรคส�าคญัของการปรบัปรงุคณุภาพ

น�้าคือ ประเทศไทยมีโรงงานบ�าบัดน�้าเสียอยู่เพียง 

100 โรง และมเีพยีงบางโรงเท่านัน้ทีส่ามารถท�างาน

ได้ตามปกติ บางโรงไม่สามารถใช้การได้เลย แม้แต่

เจ้าหน้าที่ของรัฐยังยอมรับว่าเกือบคร่ึงหนึ่งของ

เครื่องบ�าบัดน�้าเสียไม่ท�างาน หรือมีปัญหาด้าน

เทคนคิ ซึง่เป็นเหตผุลว่าท�าไมในปัจจบุนัจงึมนี�า้เสยี

เพียง 1 ใน 5 เท่านั้นที่ได้รับการบ�าบัด  

 เรื่องที่น่ายินดีก็คือ ประเทศไทยอยู่ในระหว่าง

การสร้างโรงงานบ�าบดัน�า้เสยีใหม่หลายแห่ง ดร.สพุฒัน์ 

หวงัวงศ์วฒันา อดตีอธบิดกีรมควบคมุมลพษิ ผูเ้สนอ

ความเห็นต่อกระทรวงต่าง ๆ จนปูทางไปสู่การออก

กฎหมายใหม่เพือ่ลดไอเสยีจากยานพาหนะ กล่าวว่า 

เงินทุนเพื่อจัดสร้างโรงงานบ�าบัดน�้าเสียเหล่านี้ต้อง

มาจากเงินของรัฐบาล แต่การบ�ารุงรักษาควรเป็น

ความรบัผดิชอบของเทศบาล ซึง่ต้องเกบ็ค่าธรรมเนยีม

จากชุมชนท้องถิ่นหรือธุรกิจ ตามหลักการ “ผู้ก่อ

มลพษิเป็นผูจ่้าย” (Polluter Pays Principle; PPP) 

ผา่ทางตนั้ความล่าช้า
 ของระบบราชการ
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ชาวบา้น้กวา่ 

41,000 ครวัเรอืน้  

ไดร้บัประโยชน้จ์าก 

“น้า่น้โมเดล”

อ่าน้เพิม่เติม
•	History	of	Water		

Resources	and	Flood	

Management:	A	Policy	

Brief by Duenden 

Nikomborirak and 

Kittipong Ruenthip, 

2013

•	Thailand	Flooding		

2554	Rapid	Assessment	

for	Resilient	Recovery	

and	Reconstruction	

Planning by the 

Ministry of Finance, 

Royal Thai  

Government and the 

World Bank, 2012

ช่วยเหลือต้องถูกทอดทิ้งให้ตกอยู่ในสถานการณ์

ภาวะที่ล�าบาก  

 ยกตัวอย่างเช่น ในบางพื้นที่มีการสร้างอ่าง 

เก็บน�้าในหมู่บ้าน แต่ไม่ได้วางระบบท่อส่งน�้าเพ่ือ 

ส่งต่อไปยังพื้นที่เกษตรกรรม (บ่อยครั้งเกิดจาก 

งบประมาณมีจ�ากัด หรือขาดการวางแผนล่วงหน้า) 

ในขณะเดยีวกนัการบ�ารงุรกัษาอ่างเกบ็น�า้และระบบ

กระจายน�้าก็ยิ่งมีความยุ่งยากขึ้นไปอีก ส่วนหนึ่ง 

มาจากการใช้งบประมาณไม่เหมาะสม ชาวบ้าน 

ไม่สามารถจดัการซ่อมแซมอ่างเกบ็น�า้ได้เอง เพราะ

ตามกฎหมายอ่างเก็บน�้าเป็นของหลวง ในขณะที่

องค์กรท้องถิ่นบางแห่งอาจมีงบประมาณเพียงพอ 

ที่จะท�าการซ่อมแซม แต่ก็ไม่มีความเชี่ยวชาญทาง

เทคนิคมากพอ จึงไม่น่าแปลกใจที่อ่างเก็บน�้าและ

ระบบชลประทานหลายพนัแห่งในพืน้ทีเ่กษตรกรรม

ของประเทศไทยอยูใ่นสภาพช�ารดุทรดุโทรม  

 สิง่ทีป่ระเทศไทยต้องการ คอืแนวทางและกลไก

การท�างานร่วมกันของหลายฝ่ายเพื่อลดขั้นตอน 

ทียุ่ง่ยากของระบบราชการ พร้อม ๆ  กบัประสานความ

ร่วมมือกับชุมชน องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น และ 

ภาคส่วนอื่น ๆ เช่น องค์กรภาคประชาสังคม ซึ่ง 

มักพร้อมให้ความช่วยเหลือ ด้วยเหตุผลดังกล่าว 

ใน พ.ศ. 2557 “มลูนธิปิิดทองหลงัพระ สบืสานแนว

พระราชด�าริ” จึงได้เริ่มด�าเนินการแสวงหาความ 

ร่วมมอืจากส่วนต่าง ๆ  เพือ่พฒันาสิง่ทีเ่รยีกว่า “น่าน

โมเดล” ซึ่งเป็นต้นแบบของการซ่อมแซมปรับปรุง

ระบบบริหารจดัการน�า้ขนาดเลก็ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

และคุ้มค่า  

  จังหวัดน่านมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ท�าให้

การตดิตัง้ระบบชลประทานขนาดใหญ่แทบจะเป็นไป

ไม่ได้เลย ชาวบ้านต่อสูอ้ยูห่ลายปีเพือ่สร้างอ่างเกบ็น�า้

หรือฝายขนาดเล็ก หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

ก็ไม่เคยเข้าไปพัฒนาระบบบรหิารจดัการน�า้ทีเ่หมาะสม 

ท�าให้เกษตรกรไม่มีน�้าเพียงพอส�าหรับท�าการ 

เพาะปลกูในหน้าแล้ง ขณะทีแ่ทบจะทกุฤดฝูนชาวบ้าน

ต้องเผชญิกบัปัญหาน�า้ป่าไหลหลากเข้าท่วมหมูบ้่าน 

อ่างเก็บน�้าน�้าเลียบที่อ�าเภอเชียงกลางเป็นอีก

ตัวอย่างหนึ่งของอ่างเก็บน�้าท่ีใช้ประโยชน์ ได ้

ไม่เต็มที่ อ่างเก็บน�้าแห่งนี้สร้างเสร็จเมื่อราว 30 ปี

ก่อน แต่ไม่มกีารสร้างระบบท่อส่งน�า้ท่ีมปีระสทิธภิาพ

เพือ่ส่งน�า้เข้าสูห่มูบ้่านใกล้เคยีง ส่งผลให้เกิดปัญหา

ขาดแคลนน�้าซ�้าซากและผลผลิตทางการเกษตรต�า่  

 จนถึง พ.ศ. 2557 มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ  

ได้ประสานงานกบัส�านกังานจงัหวดัน่าน ผูม้ส่ีวนได้ 

ส่วนเสียในท้องถิ่นและองค์กรอื่น ๆ เพื่อซ่อมแซม

ปรับปรุงอ่างเก็บน�้าขนาดเล็ก ฝาย และระบบ

ชลประทานท่ัวท้ังจังหวัดเพื่อให้สามารถกักเก็บน�้า 

ให้ ใช้ได้นาน ๆ       

 ภายใต้ “น่านโมเดล” มลูนธิปิิดทองหลงัพระฯ 

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ซ่อมแซมปรับปรุงฝาย 

อ่างเก็บน�้า และระบบท่อส่งน�า้กว่า 560 โครงการ  

บางแห่งไม่ได้ ใช้งานมาหลายสิบปี การท�างานตาม 

น่านโมเดล ยังครอบคลุมไปถึงการก่อสร้างระบบ 

ท่อส่งน�้าเพื่อให้ชาวบ้านบริหารจัดการทรัพยากรน�้า

ภายในชมุชนได้ด้วยตนเอง การพฒันาแผนการบรหิาร

จดัการน�า้เพือ่เพิม่ผลผลติ และการสร้างการรบัรูถ้งึ

ประโยชน์ของการปลูกป่าและผลเสียของการท�าไร่

เลือ่นลอย การซ่อมแซมปรบัปรงุโครงสร้างพืน้ฐานขึน้

ใหม่เพื่อส่งน�้าในปริมาณที่พอเพียงไปยังพื้นที่

การเกษตรกว่า 100,000 ไร่ ท�าให้มชีาวบ้านโดยรวม

กว่า 41,700 ครวัเรอืน ได้รบัประโยชน์จากโครงการนี ้

 แม้ว่าระบบราชการยังคงเป็นอุปสรรคใหญ ่

ในการปรับปรุงการบริหารจัดการน�า้ แต่น่านโมเดล

ก็แสดงให้เหน็ว่าความก้าวหน้าเกิดขึน้ได้หากมคีวาม

ร่วมมอืและการประสานงานทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง เพือ่

ช่วยผ่าทางตนัความล่าช้าของระบบราชการ ภาครฐั

ต้องลดขั้นตอนของระบบราชการและปรับปรุงกฎ

ระเบียบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น กระจายอ�านาจ

จากส่วนกลางว่าส่วนงานใดมีอ�านาจในการอนุมัติ

โครงการท้องถิน่เป็นขัน้สดุท้าย และออกข้อก�าหนด

ที่อนุญาตให้มีการลดขั้นตอนการอนุมัติและการน�า

ไปปฏิบัติในกรณีโครงการเร่งด่วน



สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่

ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน

ทำ�ทันที

 • บรรลกุารพึง่พาตนเองด้านพลงังาน 

โดยขยายและพฒันาแหล่งพลงังาน

ทางเลอืก เพือ่ลดการพ่ึงพาพลงังาน 

ทีต้่องน�าเข้า และชดเชยก๊าซธรรมชาติ 

ในประเทศที่ก�าลังจะหมดไป

 • เพิม่การวจิยัและพฒันา โดยสนบัสนนุ

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เป็นนวัตกรรม 

เช่น รถยนต์พลังงานไฟฟ้าผ่าน

โครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณ 

ที่เหมาะสม

 • สร้างจติส�านกึการประหยัดพลงังาน

ให้กับคนทกุกลุม่ ทัง้ผู้ ใหญ่ นกัเรยีน 

นักศึกษา และกลุ่มธุรกิจ เพื่อช่วย

ลดการใช้พลังงานโดยรวม

 • ใส่ใจต่อปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนเกีย่วกบัผลกระทบเชงิลบ

จากโครงการขดุเจาะแหล่งพลงังาน 

นบัตัง้แต่ พ.ศ. 2503 เป็นต้นมา ประเทศไทย

มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางของนโยบาย 

การพัฒนาประเทศไปสู่ความเป็นประเทศ

อุตสาหกรรมมากขึ้น การเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศถูกขับเคลื่อนด้วย

เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลัก เช่น ถ่านหิน 

น�้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ในระหว่างที่

เศรษฐกิจเติบโตถึงขีดสุดในช่วง พ.ศ. 

2523-2533 จนกระทั่งค่อย ๆ ตกต�่านั้น 

ความต้องการใช้พลงังานของประเทศยงัคง

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

 หากมองในแง่ดี โครงการเชิงรุกที่ริเริ่ม 

ในช่วง พ.ศ. 2523 เพือ่ขยายโครงสร้างพืน้ฐาน

ด้านพลังงานของประเทศอย่างเร่งรีบ ท�าให้

ในวันนี้ประชาชนเกือบทั้งประเทศมีไฟฟ้าใช้ 

แต่ในอีกด้านหนึ่งความต้องการพลังงานที่พุ่ง

สูงขึ้นนี้ท�าให้ประเทศต้องพึ่งพาเชื้อเพลิง

ฟอสซลิเพิม่สงูขึน้ด้วย คดิเป็นร้อยละ 85 ของ

การบริโภคพลังงานในประเทศ ซึ่งเป็นเรื่อง 

ที่น่าวิตกกังวล การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่าง

แพร่หลายถอืเป็นภยัคกุคามต่อโลก เนือ่งจาก

มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา 

แผงโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งอ่าวไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พลังง�นสะอ�ด 
ทีทุ่กคนเข�้ถึงได ้

พลังง�นสะอ�ด 
ทีท่กุคนเข�้ถึงได้

โอก�สของประเทศไทยในก�รสร้�งสังคมค�ร์บอนต่��
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โดยทุก ๆ ตันน�า้มันดิบ (ton of oil-equivalent)  

ที่ใช้ไป จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา  

2.4 ตนั และในช่วง 150 ปีทีผ่่านมานี ้ความหนาแน่น

ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนโลกเพิม่จาก 280 ppm 

(part per million - หนึ่งในล้าน) เป็น 440 ppm 

Jeffrey D. Sachs ผู้อ�านวยการสถาบันโลก กล่าว

ว่า “เรามาถงึจดุทีม่รีะดบัของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ในชั้นบรรยากาศสูงมากอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน 

ในเวลา 3 ล้านปีที่ผ่านมา” ถ้าเรื่องนี้ฟังดูน่าตกใจ 

มันก็ควรจะเป็นเช่นนั้น เนื่องจากผู ้เชี่ยวชาญ 

ด้านภูมิอากาศเตือนว่า ความเข้มข้นของก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงขึ้นนี้สัมพันธ์โดยตรงกับ

อุณหภูมิของโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในไม่ช้า

เราอาจจะอยู่ในโลกทีม่อีณุหภมูเิฉลีย่สงูขึน้ 2 องศา

เซลเซยีส เทยีบกบัสมยัก่อนการปฏวิตัอิตุสาหกรรม  

 

 

 

 

 

 

ระบบภมูอิากาศของโลกทีเ่ปล่ียนแปลงอย่างรนุแรงนี้ 

อาจเปลีย่นรูปแบบการตกของฝนทีเ่ป็นอยู่ในปัจจบุนั 

และท�าให้เกดิคลืน่ความร้อน ภาวะภยัแล้งแสนสาหสั 

น�า้ท่วมใหญ่ พายรุุนแรง พชืผลเสยีหาย ระดบัน�า้ทะเล

สูงขึ้น และปรากฏการณ์ทะเลกรด  

 แต่เรามีทางเลือกอ่ืนนอกเหนือจากเชื้อเพลิง

ฟอสซิล ตัวอย่างเช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 

พลงังานลม และพลงังานน�า้ในการผลติไฟฟ้า ซึง่จะ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาน้อยกว่ามาก 

เพียงแต่เทคโนโลยีและระบบที่ใช้แหล่งพลังงาน

สะอาดเหล่านี้ ต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมและน�าไป

ใช้ ในวงกว้างขึ้น เมื่อไม่นานมานี้รายงานจาก

องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wildlife 

Fund ; WWF) ระบุว ่า ประเทศไทยสามารถ 

ตอบสนองความต้องการพลงังานทัง้หมดของประเทศ

ได้ด้วยแหล่งพลังงานสะอาดดังกล่าว   

 เราต้องชืน่ชมผูม้อี�านาจตดัสนิใจของประเทศไทย

ทีร่บัทราบข้อมลูนี ้และพยายามท�าให้ประเทศลดการ

พึง่พาเชือ้เพลงิฟอสซลิลง ซึง่ท�าให้ประเทศไทยเป็น

ผู้น�าของภูมิภาคในด้านการส่งเสริมการใช้พลังงาน

หมุนเวียน อีกทั้งยังเปิดรับเทคโนโลยีสะอาดมาใช้

ในหลาย ๆ ภาคส่วน ซึ่งความพยายามนี้ก่อให้เกิด

ประโยชน์อย่างมากมาย   

 การทีป่ระเทศไทยลดการน�าเข้าเชือ้เพลงิฟอสซิล 

ช่วยท้ังความมั่นคงทางพลังงานและดุลทางการค้า

ของประเทศ ขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาฐาน

ทรัพยากรพลังงานทางเลือก ซึ่งก่อให้เกิดการ 

จ้างงานในเขตชนบท แม้ว่าการพฒันาแหล่งเช้ือเพลงิ

ฟอสซลิภายในประเทศจะยงัมคีวามส�าคญัเป็นล�าดับ

ต้น ๆ  แต่รฐับาลกพ็ยายามสร้างมาตรการจงูใจทีด่งึดดู

องค์กรธุรกิจให้มาลงทุนในการผลิตพลังงานสะอาด

มากยิ่งขึ้น  

 ในกลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย ประเทศไทยเป็น

หนึง่ในประเทศแรก ๆ ที่ใช้มาตรการ feed-in tariff 

หรือ “adder” (ก�าหนดส่วนเพิ่มอัตรารับซื้อไฟฟ้า) 

เป็นมาตรการสร้างแรงจงูใจให้เกิดการพฒันาพลงังาน

หมนุเวยีน เพือ่ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชน

และกระตุ้นการลงทุนในภาคเอกชน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 

เป็นต้นมา แผนรับซือ้ไฟฟ้าในรูปแบบ adder ของ

ประเทศไทยเสนอสญัญารบัซือ้ไฟฟ้าระยะยาวให้แก่ 

ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อขายไฟฟ้า 

ในอตัราทีน่่าพอใจ ยกตวัอย่างเช่น ผูผ้ลติพลงังาน 

แสงอาทิตย์มสีทิธิรั์บเงนิอุดหนนุ 6.85 บาทต่อกโิลวตัต์

ต่อชัว่โมงเป็นเวลา 25 ปี ซึง่บริษัทท่ีผลติพลงังานจาก

ชวีมวล ก๊าซชวีภาพ น�า้ ลม ขยะ และแสงอาทติย์ล้วน

มีสิทธิ์ในมาตรการรับซื้อไฟฟ้าแบบ adder นี้ทั้งสิ้น 

“ต่ัง้แต่ ่พ.ศ. 2550 เป็นต่น้ม� แผนรับซื้อไฟฟ้�
ในรูปแบบ Adder ของประเทศไทย  

เสนอสัญญ�รับซ้ือไฟฟ้�ระยะย�วให้แก
 ่

ผูผ้ลิต่ไฟฟ้�จ�กพลังง�นหมนุเวยีน  
เพื่อข�ยไฟฟ้�ในร�ค�ทีน่�่พอใจ” 

feed-in tariff (FIT) 

เป็นมาตรการส่งเสริมการผลิต

พลังงานหมุนเวียนที่ ใช ้กัน 

แพร่หลายทั่วโลก โดยการ

ประกันราคาการรับซื้อไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียน เพื่อ

จูงใจให้ผู้ประกอบการเอกชน

เข้ามาลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า

พลังงานหมุนเวียน
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 พ.ศ. 2558 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน (Thailand Board of Investment; BOI) 

ก�าหนดให้พลังงานทางเลือกเป็นอุตสาหกรรมเพื่อ

การพัฒนาและการลงทุน โดยรัฐบาลเสนอเงิน

อุดหนุนและการยกเว้นภาษีเมื่อซื้อและน�าเข้า

อปุกรณ์ผลติพลงังานทางเลอืก และเสนอมาตรการ

จงูใจอืน่ ๆ  ให้แก่นกัลงทนุต่างประเทศ เพือ่น�าเงนิทุน

เข้ามาผลิตพลังงานทางเลือกในประเทศ   

 การให้มาตรการจูงใจดังกล่าวเพื่อเปลี่ยนมาใช้

พลังงานทางเลือกยังคงเป็นสิ่งส�าคัญ ซึ่งในไม่ช้า

พลงังานประเภทนีจ้ะเตบิโตได้เองในตลาดเมอืงไทย 

เหน็ได้จากการทีอ่งค์กรและสนิค้านานาชาตมิกีารใช้

คาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยคาร์บอนฟุตพริ้นต์แล้ว 

แม้แต่บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ก็ใช้

คาร์บอนเครดิตจากประเทศไทยเพื่อชดเชยการ

ปล่อยไอเสียจากการบินของตน นอกจากนั้นยังมี

ธุรกิจไทยที่เสนอผลิตภัณฑ์แบบคาร์บอนเป็นศูนย ์

ให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือก แม้ว่าธุรกิจดังกล่าวจะยังมี

จ�านวนน้อย แต่ก็ถือว่ามีการเติบโต  

 ประเทศไทยยังมศีกัยภาพในการใช้แหล่งพลังงาน

จากเศรษฐกจิชวีภาพ การใช้ก๊าซชวีภาพและชวีมวล

ได้เปลี่ยนสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมธุรกิจ

เกษตรไปแล้วบางส่วน เช่น ทุกวันนี้มีการสนับสนุน

ให้ โรงงานผลิตแป้งน�าก๊าซชีวภาพจากน�้าเสียใน

อุตสาหกรรมมาใช้แทนน�้ามันเชื้อเพลิง ซึ่งสามารถ

ช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้  

 โดยภาพรวมแล้วประเทศไทยอยู่ในจุดที่ส�าคัญ

และท้าทายสู่การเป็นผู้ผลิตพลังงานสะอาด แต่ถึง

กระนั้นประเทศก็ยังคงพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล 

อยูม่าก แผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย 

พ.ศ. 2558 ระบุว่าประเทศต้องเพิ่มศักยภาพทาง

พลังงานให้สูงขึ้นอีกเท่าตัวภายใน พ.ศ. 2579 

กรนีพซี มนิมิาราธอน จดัขึน้เพือ่ต่อต้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและท่าเทยีบเรอืขนถ่ายถ่านหนิทีจ่งัหวดักระบี่
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ก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 ภายใน พ.ศ. 2573 

ได้อย่างไร นอกจากนี้ ยังมีผู้วิจารณ์ว่าแทนท่ีจะ 

คาดหวังและตั้งเป้าการผลิตให้สูง ประเทศไทย 

ควรลดความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคธุรกิจและ 

ท่ีอยู่อาศัย ด้วยการก�ากับดูแลการใช้ไฟฟ้า หรือ

เสนอมาตรการจูงใจให้ลดการใช้ไฟฟ้าลง  

 เหตุผลหนึ่งท่ีประเทศไทยจ�าเป็นต้องลดความ

เสี่ยงโดยการลงทุนด้านพลังงาน ก็เนื่องจากก๊าซ

กองทุนเพื่อสง่เสริมก�รอนุรักษพ์ลังง�น
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation Promotion 

Fund; ENCON) ของประเทศไทย เป็นกองทุนหมุนเวียนเพื่อให้การสนับสนุน

ทางการเงนิแก่โครงการด้านการอนรุกัษ์พลงังาน ก่อตัง้ขึน้เมือ่ พ.ศ. 2535 โดย

รายได้กองทุนมาจากภาษีที่จัดเก็บจากน�้ามันเช้ือเพลิงทุกประเภทในอัตรา 

ที่ก�าหนดตามค�าส่ังนายกรัฐมนตรี อย่างเช่นใน พ.ศ. 2558 อัตราจัดเก็บ 

อยู่ที่ 0.07 บาทต่อลิตร ในแต่ละปีกองทุนมีรายได้ประมาณ 7 พันล้านบาท  

ช่วยให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนได้  

  กองทุนดังกล่าวด�าเนินงานภายใต้การจัดเก็บเงินเข้ากองทุนจากน�้ามัน

เชือ้เพลงิ โดยยดึหลกั “ผูก่้อมลพษิเป็นผูจ่้าย” รฐับาลสามารถใช้จ่ายเงนิกองทนุ

เพ่ือแทรกแซงการก�าหนดราคา (และการใช้) เช้ือเพลิงฟอสซิลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และมีหลักประกันแหล่งเงินทุนเพื่อส่งเสริมแผนการใช้พลังงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 

2535 ก�าหนดให้คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงานบริหาร

จัดการเงินกองทุนฯ แยกออกจากระบบจัดสรรงบประมาณประจ�าปีของรัฐ  

โดยมรีฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพลงังานเป็นประธานด้านการจดัสรรเงนิกองทนุฯ 

ในทกุ ๆ  5 ปี คณะกรรมการฯ จะจดัท�าแผนอนรุกัษ์พลงังานเพือ่ใช้เป็นแนวทาง

การใช้เงินทุนของกองทุนฯ 

  นอกจากนี ้กองทนุฯ ยงัจดัท�าแผนงานต่าง ๆ  เช่น แผนงานร่วมทนุสมาคม

บริษัทจัดการพลังงานไทย แผนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

ในรูปแบบ feed-in tariff มาตรการจูงใจทางภาษีส�าหรับการใช้พลังงานอย่าง

มปีระสทิธภิาพ และโครงการอืน่ ๆ  อกีมากมาย ด้วยงบประมาณจ�านวนมหาศาล 

การบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจึงมีบทบาทส�าคัญในการ 

วัดความส�าเร็จของภาครัฐในการบรรลุเป้าหมายการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Development 

Plan; EEDP)

ท่ามกลางความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนือ่งนี ้การก�าหนดนโยบายด้านพลงังานจงึไม่ใช่

เรื่องง่ายนัก   

 ประการแรก ประเทศไทยมีส่วนได้ส่วนเสีย 

ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าหลายแห่งทั่วภูมิภาค  

รวมไปถึงเขื่อนไซยะบุรีบนแม่น�้าโขงใน สปป.ลาว  

ซึง่เป็นประเดน็ถกเถยีงกนัอยู ่ ในส่วนของเขือ่นฮตัจี

และเขื่อนเมืองโต๋นบนแม่น�้าสาละวินในประเทศ 

เมยีนมา แม้ว่าดจูากภายนอกโครงการเหล่านีจ้ะผลติ

ไฟฟ้าได้ ในราคาถูก แต่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า  

ยงัไม่ได้มกีารพจิารณาถงึผลกระทบเชงิลบทีจ่ะเกดิขึน้

ต่อภมูภิาค     

 อกีประเดน็หนึง่คอืโรงไฟฟ้าถ่านหนิประเทศไทย

มีแหล่งถ่านหินกระจายอยู่ทุกภาค และมีการใช้

ถ่านหนิลกิไนต์เป็นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้ามานาน

แล้ว ใน พ.ศ. 2559 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย (กฟผ.) ยืนยันโครงการสร ้าง 

โรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ 6 แห่ง ภายใน พ.ศ. 2568  

แต่หลายฝ่ายมองว่าการใช้พลังงานถ่านหินเป็นการ

ขัดต่อแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เนื่องจาก

ถ่านหินมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มนุษย์ และการ

เปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนัน้ แผนการสร้าง

โรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่และสงขลาจึงถูก 

ต่อต้านจากท้องถ่ินและองค์กรพัฒนาเอกชน 

เนื่องจากความกังวลถึงผลกระทบที่มีต่อทรัพยากร

ทางทะเลและการท่องเทีย่ว ซึง่มคีวามส�าคญัอย่างมาก

ต่อภาคใต้ของไทย  

 แม้ว่าถ่านหนิจะเป็นทรพัยากรพลงังานทีส่�าคญั 

แต่กม็กีารถกเถยีงกนัว่า ประเทศต้องการการพฒันา

โรงไฟฟ้าถ่านหินหรือไม่ บ้างก็โต้แย้งว่า กฟผ. และ

รัฐวิสาหกิจอื่น ๆ สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขึ้นมาเพื่อ

แสวงหาก�าไร ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะ 

และเกดิความคลางแคลงใจว่าแผนการสร้างโรงไฟฟ้า

ถ ่านหินจะสอดคล้องกับการที่ประเทศไทยให้

สัตยาบันต่อ “ความตกลงปารีส” ที่จะลดการปล่อย
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ธรรมชาตใินประเทศซึง่มสีดัส่วนการใช้มากถงึร้อยละ 

45 ก�าลงัจะหมดไปในอกีราว 10 ปีข้างหน้า ปัจจบุนั

ประเทศไทยต้องพึ่งพาการน�าเข้าก๊าซธรรมชาต ิ

จากเมียนมา รัฐบาลได้มอบหมายให้ บริษัท ปตท. 

จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงาน 

ของไทยให้วางแผนน�าพาประเทศให้พ้นจากวิกฤต

ด้านพลงังาน บรษิทั ปตท. และกลุม่บรษิทัในเครอื 

จึงเข้าถือกรรมสิทธิ์แหล่งน�าเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิล 

เช่น ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติในต่างประเทศ

จ�านวนมาก เพือ่เป็นส่วนหนึง่ของทางออกในเรือ่งนี ้

 

 

 

เป็นธรรมดาทีเ่ส้นทางพฒันาพลงังานทางเลอืกของ

ไทยจะมีอุปสรรคอยู่บ้าง แต่สิ่งส�าคัญคือ ประเทศ

อน�คต่สดใสของพลังง�น 
แสงอ�ทติ่ยแ์ละพลังง�นชีวมวล

จะต้องหาทางออกที่ยั่งยืนให้ได้ ในระยะยาว การ 

ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานภายในประเทศที่มี

ประสทิธภิาพมากขึน้ ตลอดจนการสนบัสนนุพลงังาน

ทางเลอืก ถือเป็นการสร้างโอกาสเพือ่อนาคตท่ีดกีว่า

การพึ่งพาพลังงานน�าเข้าและใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล 

ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้พลงังานแสงอาทติย์

มอีตัราการเตบิโตเรว็กว่าแหล่งพลงังานอืน่ใดในโลก 

เนือ่งจากประเทศไทยตัง้อยู่ในเขตศนูย์สตูรจงึท�าให้

ได้รับแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่องและคงท่ีตลอดท้ังปี 

ความเข้มของแสงโดยเฉลีย่ของการแผ่รงัสีในแต่ละ

วันในประเทศไทยมีประมาณ 5 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ 

ตารางเมตร ซึ่งเป็นปริมาณท่ีเพียงพอส�าหรับการ

พัฒนา พลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นอุตสาหกรรม

พลงังานทางเลอืกท่ีเตบิโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย 

เหตุผลหนึ่งมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ ในการ

ปัจจบุนั ต่น้ทนุของ
พลงัง�นแสงอ�ทติ่ย์
ต่��กว�่ 21 บ�ทต่อ่วตั่ต่์
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เชื้อเพลิงชีวภาพ 

 » ก๊าซชีวภาพ ถือเป็นเชื้อเพลิงประเภทก๊าซท่ีมีก๊าซมีเทน 

และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สงู เกิดจากการย่อยสลายอนิทรยีวตัถุ 

เช่น วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร มูลสัตว์ เศษซากของต้นไม้  

สิ่งปฏิกูล เศษอาหาร ในสภาวะที่ปราศจากออกซิเจน

 » ชีวมวล คือสารอินทรีย์ทั่วไปจากธรรมชาติ เช่น มูลสัตว์ แกลบ 

มันส�าปะหลัง ปาล์มน�า้มนั และสาหร่าย ซึง่น�ามาใช้ผลติพลงังาน

ได้ การท�าชีวมวลให้เป็นพลังงานท�าได้ โดยกระบวนการกล่ัน 

เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ เช่น เอทานอล ไบโอดีเซล และโดย

กระบวนการใช้ความร้อนสูงเพื่อให้เกิดเป็นพลังงานในรูป

ของเหลวและก๊าซผสมกัน ชีวมวลถือเป็นหนึ่งในพลังงาน

หมุนเวียนหลักของอนาคต ปัจจุบันมีการใช้ชีวมวลคิดเป็น 

ร้อยละ 14 ของการใช้พลังงานหลักของโลก

 » ในช่วงต้น พ.ศ. 2557 พลังงานชีวมวลเป็นพลังงานหมุนเวียน 

ที่มีสัดส่วนในก�าลังผลิตติดตั้งสูงสุดในประเทศไทยอยู่ที่ 2,351 

เมกะวัตต์ จากตัวเลขรวม 3,969 เมกะวัตต์ คาดว่าตัวเลขนี้ 

จะเพิ่มเป็นสองเท่าใน พ.ศ. 2565 

 » การผลิตพลังงานชีวมวล ท�าได้หลายรูปแบบ ซึ่งอาจช่วยลด 

หรือเพิ่มภาวะโลกร้อนก็ได้ พลังงานชีวมวลช่วยลดมลพิษ 

ในอากาศ น�า้ และดนิ แต่กอ็าจส่งผลกระทบทีเ่ป็นอนัตรายต่อ

ความหลากหลายทางชวีภาพและสขุภาพของประชาชนได้เช่นกนั

พลังงานแสงอาทติยแ์ละพลังงานลม

 » รายงานสถานภาพพลังงานหมุนเวียนโลก พ.ศ. 2558 พบว่า

ใน พ.ศ. 2557 ร้อยละ 22.8 ของการผลิตไฟฟ้าทั่วโลก ผลิต

จากแหล่งพลังงานหมุนเวียน นักวิจัยระบุว่า การผลิตไฟฟ้าจาก 

พลังลมและพลังแสงอาทิตย์นับว่าเพียงพอต่อการตอบสนอง

ความต้องการใช้พลังงานของโลก 

 » พ.ศ. 2554 ตัวเลขการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนของโลก 

มีมูลค่ามากกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นคร้ังแรก ต่อมาในเดือน

มถินุายน พ.ศ. 2559 การลงทนุด้านพลงังานสะอาดเพิม่ขึน้เป็น 

10 ล้านล้านบาท โดยมีสัดส่วนในพลังงานแสงอาทิตย์คิดเป็น

ร้อยละ 56 และพลงังานลมร้อยละ 38 และมกีารใช้จ่ายเงนิเพือ่

การผลิตไฟฟ้าด้วยพลงังานหมนุเวยีนมากกว่าการผลติไฟฟ้าด้วย

ถ่านหนิและก๊าซถงึสองเท่า (4.58 หมืน่ล้านบาท ใน พ.ศ. 2558)

 » พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นทรัพยากรพลังงานที่มีอยู่มากที่สุด  

ถ้าสามารถเปลี่ยนแสงอาทิตย์เพียงร้อยละ 0.1 ที่ส่งมายังโลก

ให้เป็นพลงังานทีม่ปีระสทิธภิาพร้อยละ 10 นัน่หมายถงึพลงังาน

ปริมาณมหาศาลท่ีมากกว่าศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าของโลก

รวมกัน ซึ่งอยู่ที่ 5,000 จิกะวัตต์ ถึง 4 เท่า

 » ประเทศไทยอุดมไปด้วยพลังแสงอาทิตย์ ความเข้มรังส ี

แสงอาทิตย์เฉลี่ยทั้งปีประมาณ 18.2 เมกะจูลต่อ 1 ตาราง

กิโลเมตรต่อวัน (1 เมกะจูลสามารถท�าให้หลอดไฟ 100 วัตต์ 

ส่องสว่างได้นานถึง 3 ชั่วโมง) 

 » พลังแสงอาทิตย์และพลังลม ไม่ได้มีเฉพาะข้อดีเท่านั้น แหล่ง

พลังงานทั้งสองประเภทนี้ต ้องอาศัยพื้นที่โล ่งขนาดใหญ่ 

ที่สามารถน�าไปท�าการเกษตรหรือปลูกป่าได้ ส่วนกังหันลมอาจ

ก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียงและเป็นอันตรายกับนก

  ไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิง 

 » เซลล์เชื้อเพลิง ในอดีตเซลล์เช้ือเพลิงถูกพูดถึงแต่ในนิยาย

วิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ปัจจุบันอุปกรณ์นี้ใช้เปลี่ยนไฮโดรเจน

และออกซิเจนเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยไม่ก่อมลพิษ มีเพียงน�า้กับ

ความร้อนทีเ่หลอืทิง้เท่านัน้ เซลล์เชือ้เพลงิก�าลงัได้รบัความนยิม

สูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยมียอดขายทั่วโลกกว่า 4.58 หมื่นล้านบาท  

ใน พ.ศ. 2556 

 » ประสทิธภิาพของเซลล์เชือ้เพลงิ โดยทัว่ไปอยูร่ะหว่างร้อยละ 

40-60 ขึน้อยูก่บัประเภทของเซลล์เชือ้เพลงิ ถ้าความร้อนทีเ่หลอื

ทิ้งถูกน�ากลับมาใช้งานอีก ประสิทธิภาพโดยรวมอาจสูงขึ้นถึง

ร้อยละ 85 

 » บริษัทผลิตรถยนต ์อย่างฮุนได ออดี้ และโตโยต้า ได้ประกาศ

เปิดตัวรถยนต์ระบบเซลล์เช้ือเพลิงไฮโดรเจนยี่ห้อของตนเอง

แล้วทั้งสิ้น

  ถา่นหินสะอาด

 » ถ่านหนิ ทั่วโลกใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 40 ซึ่ง 

ก็ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศในปริมาณ

เท่ากัน ส�าหรับประเทศไทย ใน พ.ศ. 2556 มีการใช้เชื้อเพลิง

ถ่านหินผลิตไฟฟ้าในสัดส่วนร้อยละ 20 ส่วนก๊าซธรรมชาติอยู่ที่

ร้อยละ 67 ปัจจุบันโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งสามแห่งสามารถผลิต

ไฟฟ้าได้ 4,186 เมกะวตัต์ และเพือ่เป็นการลดการใช้ก๊าซธรรมชาติ 

จงึมแีผนจะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหนิแห่งใหม่ขึน้เพือ่ผลติไฟฟ้าเพิม่

อกี 4,400 เมกะวตัต์ ภายใน พ.ศ. 2573 แต่จากการทีต้่องเผชญิ

กับแรงต่อต้านการใช้พลังงาน “สกปรก” ท�าให้รัฐบาลวางแผน

จะสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มอีกโดยใช้เทคโนโลยี “ถ่านหินสะอาด”

พลังน�้า

 » พลังน�้า พ.ศ. 2556 ประเทศไทยผลิตไฟฟ้าพลังน�้าได้ 109 

เมกะวัตต์ ตัวเลขนี้น่าจะพุ่งเป็น 324 เมกะวัตต์ ภายใน พ.ศ. 

2565 แต่กระนั้นก็มีการต่อต้านกันอย่างกว้างขวาง จึงจ�าเป็น

ต้องซ้ือไฟฟ้าพลังน�้าจากโครงการของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น 

สปป.ลาว และเมียนมา

พลังง�นสะอ�ด เส้นท�งสูอ่น�คต่ทีย่ัง่ยนื
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แผนบรูณ�ก�รพลงัง�นระยะย�ว
แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก พ.ศ. 2558-

2579 (AEDP) มวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาพลงังานทดแทนให้เป็น

พลังงานหลักและเพิ่มสัดส่วนการใช้งานของประเทศเป็น 

ร้อยละ 30 ใน พ.ศ. 2579 การเพิ่มแหล่งพลังงานทางเลือก 

ให้มากท่ีสุดอาจเป็นเรื่องยาก เนื่องจากข้ึนอยู่กับการขยายตัว

ของอุตสาหกรรมผ่านมาตรการส่งเสริมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

มาตรการจูงใจ นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน เป้าหมายหลัก

ของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ได้แก่

 » ส่งเสริมโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย ์

ขนาดเล็กในอาคาร บ้านพักอาศัย และในระดับชุมชน

 » สนับสนุนโครงการกังหันลมและโครงการไฟฟ้าพลังน�้า 

ในพืน้ทีช่นบท ซึง่ปัจจบัุนยงัไม่มกีารเชือ่มต่อกับระบบโครงข่าย

ไฟฟ้าของประเทศ และในบางกรณี มกีารอนุญาตให้หน่วยงาน

บริหารส่วนท้องถิ่นหรือชุมชนมีส่วนเป็นเจ้าของโครงการ 

บริหารจัดการ และบ�ารุงรักษา

 » ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากวัสดุเหลือทิ้งในหน่วยงานบริหาร 

ส่วนท้องถิ่นทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก โรงเรียน วัด และ

ชุมชน

 » กระตุ้นการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับครัวเรือน และพัฒนา 

เครอืข่ายก๊าซชวีภาพในระดบัชมุชน รวมทัง้ส่งเสรมิการผลติ

ก๊าซชวีภาพทีว่สิาหกจิพลงังานชมุชนเป็นเจ้าของและบรหิาร

จัดการ

 » ผลักดันการใช้ก๊าซชีวภาพในภาคการคมนาคมด้วยกลไก

ราคาที่สะท้อนต้นทุนจริง เพื่อกระตุ้นการผลิต

 » ยกระดับการใช้เอทานอลทดแทนน�า้มันเบนซิน และใช้ไบโอ

ดเีซลทดแทนน�า้มนัดเีซล ส่งเสรมิการใช้พชืพลงังานทดแทน

อื่น ๆ ในเชิงพาณิชย์ เช่น ข้าวฟ่างหวาน

 » สนับสนุนการใช้ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ วัสดุเหลือทิ้ง และ 

แสงอาทิตย์ ในการผลิตความร้อน เพื่อใช้แทนเชื้อเพลิง

ฟอสซิลในภาคอุตสาหกรรม

 » ศึกษาความเป็นไปได้ ในการผลิตพลังงานจากคล่ืนทะเล 

ในประเทศ และพฒันาโครงการน�าร่องหากการวจิยัพบว่าการ

ทดลองต่อไปมีความคุ้มค่า

 » ระบแุหล่งวตัถดุบิส�าหรบัการผลติไฮโดรเจนในประเทศ วจิยั

และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการกักเก็บ

  แผนอนรุกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2558-2579 ของประเทศไทย 

ประกอบด้วยแผนงานต่าง ๆ ทีช่่วยให้รฐับาลบรรลเุป้าหมายการ

ประหยัดพลังงาน ซ่ึงรวมถึงเป้าหมายระยะส้ันและระยะยาว 

โครงการและกจิกรรม และการระดมทนุ เป้าหมายหลกัของแผน

อนรุกัษ์พลงังานฉบบันีค้อืการลดความเข้มข้นของการใช้พลงังาน

ลงร้อยละ 30 ภายใน พ.ศ. 2579 (เทยีบกบั พ.ศ. 2553) ความ

เข้มข้นของการใช้พลงังานเป็นการวดัประสทิธภิาพการใช้พลงังาน

ในการผลติของประเทศ โดยวดัจากพลงังานที่ใช้ต่อหน่วย GDP 

ความเข้มข้นของการใช้พลังงานสูงอาจหมายถึงความไม่ยั่งยืน 

ในอนาคต แผนอนรุกัษ์พลงังานนี้ได้รบัเงนิสนบัสนนุจากกองทนุ

เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยก�าหนดแนวทางในการ

บรรลุเป้าหมาย 5 ประการ ดังนี้

 » มาตรการภาคบังคับ เช่น การก�าหนดให้ติดฉลากแสดง

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์

ความร้อน และแสดงประสทิธภิาพการใช้พลงังานขัน้ต�า่ของ

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

 » การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน เช่น การ 

จ่ายเงินชดเชยให้กับกิจกรรมด้านการประหยัดพลังงาน

 » การรณรงค์ปลกูจติส�านกึเพือ่เปลีย่นพฤตกิรรมผูบ้รโิภค เช่น 

สนับสนุนการขับรถอย่างมีประสิทธิภาพ (จอดรถแบบปลด

เกยีร์ รวมถึงปล่อยคันเร่งและหยุดรถแบบนิ่มนวล)

 » การสนบัสนนุงานวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีรวมถงึหลอดไฟ 

LED ทีป่ระหยดัพลงังานมากขึน้และราคาถกูลง และรถยนต์

พลังงานไฟฟ้า

 » การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพเชิงสถาบัน เพื่อ

สร้างตลาดงานสเีขยีวในท้องถิน่ และสร้างหลกัประกนัความ

อยู่รอดของแผนงานประหยัดพลังงานในระยะยาว

  นอกเหนือจากการบรรลุเป้าหมายการลดความเข้มข้น 

ของการใช้พลังงานลงร้อยละ 25 แล้ว แผนอนุรักษ์พลังงานม ี

เป้าหมายระยะยาวทีจ่ะลดปรมิาณการใช้พลงังานลงร้อยละ 20 

จากระดับปกติที่คาดประมาณไว้ ใน พ.ศ. 2573 และเป้าหมาย

ระยะสั้นที่จะลดปริมาณการใช้พลังงานลง 5 ล้านตันเทียบเท่า

น�้ามันดิบ ภายใน พ.ศ. 2559 หากบรรลุเป้าหมาย รัฐบาลคาด

ว่าจะลดปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายลง 289,000 กิโลตัน

เทยีบเท่าน�า้มนัดบิ หลกีเลีย่งการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ได้ 976 ล้านตัน และประหยัดเงินได้รวม 5.4 ล้านล้านบาทจาก

ค่าใช้จ่ายด้านพลงังาน โดยโครงการจะได้รบัเงนิทนุจากกองทนุ

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
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ผลิตพลังงานสะอาดให้มีราคาถูกลงเรื่อย ๆ ต้นทุน

ในการผลติไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ทีเ่คยสงูมากจงึลด

ฮวบต�่าลงจาก 2,640 บาทต่อวัตต์ ใน พ.ศ. 2515 

เหลือไม่ถึง 16 บาท ใน พ.ศ. 2559 และอีกไม่นาน

จะกลายเป็นพลังงานที่ราคาถูกที่สุดในโลก  

  เมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว ประเทศไทยมีการใช้

พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าไม่ถึงร้อยละ 0.001 

และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 4 หรือประมาณ 1,300 

เมกะวัตต์ เมื่อ พ.ศ. 2557 ตัวเลขน้ีกระโดดเป็น 

2,768 เมกะวัตต์ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ถึง

แม ้ว ่ าประเทศไทยยังใช ้พลังงานไฟฟ ้าจาก 

แสงอาทติย์ในระดบัปานกลางเมือ่เทยีบกบัประเทศ

ผูน้�าอย่างเยอรมนแีละสาธารณรฐัประชาชนจนี แต่

ก็อยู ่ ในต�าแหน ่งผู ้น� าด ้านการผลิตพลังงาน 

แสงอาทิตย์ในภูมิภาค โดยผลิตได้มากกว่าปริมาณ

การผลิตของทุกประเทศในอาเซียนรวมกัน 

ประเทศไทยตัง้เป้าว่าจะเพิม่การผลติพลงังานไฟฟ้า

จากแสงอาทิตย์เป็นร้อยละ 9 ใน พ.ศ. 2579 ซึ่ง 

จะสามารถตอบสนองความต้องการของครัวเรือน

ราว 3 ล้านครัวเรือน  

 สิ่งที่น่าสนใจคือ ภาคเอกชนของไทยตอบรับ

พลังงานแสงอาทิตย์อย่างรวดเร็ว หลายบริษัทเป็น

ผู้น�าในด้านนี้ เช่น บริษัท เอสพีซีจี จ�ากัด (มหาชน) 

ซึ่งเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์

ที่ใหญ่ทีส่ดุในประเทศ มโีซลาร์ฟาร์ม 36 แห่ง ผลติ

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน 10 จังหวัดในภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนอื จนถึงวนันีผ้ลติไฟฟ้ารวม 260 

เมกะวัตต์ ต่อมาในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 

รัฐบาลเปิดไฟเขียวให้กับโครงการพลังงานแสง

อาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ มีสหกรณ์ภาค

การเกษตร 67 ราย ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หลายแห่ง และ 

ได้รับสิทธิ์ขายไฟฟ้ารวม 281.32 เมกะวัตต์ ให้กับ

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ  

 

 

 

 

 

 เทคโนโลยีพลงังานทางเลอืกอืน่ ๆ  กด็มูอีนาคต

สดใสเช่นกัน บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด 

(มหาชน) สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจาก 

พลงัง�นชวีมวลรองรบั
คว�มต่อ้งก�รใช้พลงัง�น

ของโลกอยูท่ี่
ร้อยละ 14“ใน พ.ศ. 2579 ประเทศไทยตั่ง้เป้� 

เพิม่ศกัยภ�พก�รผลติ่ไฟฟ้�พลังง�นแสงอ�ทติ่ย ์ 
เป็นร้อยละ 9 ซึ่งจะส�ม�รถต่อบสนองคว�ม
ต่อ้งก�รของครัวเรอืนร�ว 3 ล้�นครัวเรอืน” 



พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ 96  »  

เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นท�าให้ขยะที่ใช้เป็น

วัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น เชื้อเพลิงชีวภาพจึงได้ก�าไร

น้อยลง ประกอบกับคุณภาพของเชื้อเพลิงชีวภาพ 

ทีม่คีวามหลากหลายท�าให้เกดิความเสีย่งทัง้ด้านการ

ด�าเนินงานและต้นทุน คุณภาพของเทคโนโลย ี

ที่แตกต่างกันก็ท�าให้ผลผลิตลดลงหรือมีต้นทุนการ

บ�ารุงรักษาเพิ่มขึ้น  

  เช่นเดียวกับเชื้อเพลิงทางเลือกของยานยนต์ 

ที่ต้องเผชิญกับความท้าทายมากขึ้น เนื่องจาก 

เชือ้เพลงิประเภทดงักล่าวมกัใช้ปนกบัน�า้มนัเบนซนิ 

ท�าให้อ่อนไหวต่อราคาน�า้มนัทีผ่นัผวน อย่างไรกต็าม 

รัฐบาลไทยได้ ให้การสนับสนุนการพัฒนาเชื้อเพลิง

ทางเลือก โดยกระทรวงพลังงานได้ตั้งเป้าเพิ่มการ

ผลติพลงังานทางเลอืก และพฒันาในรปูแบบ feed-in 

tariff อายุโครงการ 20 ปี และปรับตามอัตรา

เงินเฟ้ออีกด้วย  

แสงอาทติย์เป็นรายแรกในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้

ที่จังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้ ยังมีการทดลองใช้

กังหันลมในหลายพื้นที่ของประเทศ รวมไปถึงการ

ใช้พลังน�า้ขนาดเล็กอีกด้วย  

  ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล และเชื้อเพลิงชีวภาพ 

ต่างก็มีศักยภาพสูง ประเทศไทยก�าลังศึกษาเรื่องนี้

ผ่านการสนบัสนนุเชงินโยบายบวกกบันวตักรรมทาง

เทคโนโลย ีการใช้วสัดเุหลอืทิง้เป็นเชือ้เพลงิในการ

ผลิตไฟฟ้านับเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการพัฒนา

อย่างยั่งยืนของประเทศไทย เพราะมีวัสดุเหลือทิ้ง

ทางการเกษตรนบัล้านตนัทกุปี ไร่นาและผูผ้ลติขยะ

อืน่ ๆ  สามารถน�าขยะไปขายเป็นวตัถดุบิและท�าก�าไร

เพิ่มขึ้นได้อีก  

 อย่างไรก็ตาม แม้ ในประเทศไทยจะมีของ 

เหลือทิ้งที่น�ามาใช้เป็นวัตถุดิบได้อยู่มากก็จริง แต่

โรงงานเชือ้เพลงิชวีภาพกย็งัต้องเผชญิกบัสิง่ท้าทาย 

ชาวบ้านป่าเดง็ อ�าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบรุ ีใส่มลูสตัว์ลงไปในบ่อหมกัก๊าซชวีภาพ เพือ่ท�าก๊าซชวีภาพใช้เองภายในครวัเรอืน

ความเข ้มข ้นของการ 

ใช้พลังงาน 

เป็นการวัดประสิทธิภาพ 

การใช้พลังงานของภาค

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ใ น ป ร ะ เ ท ศ 

ค�านวณจากหน่วยพลังงาน

ต่อหน่วย GDP ค่าความ 

เข้มข้นของการใช้พลังงาน

สงู หมายถงึ ราคาหรอืต้นทนุ

ของการเปลีย่นพลงังานเป็น

ผลผลิตมวลรวมที่ สูงขึ้น  

ซ่ึงในระยะหลายปีที่ผ่านมา

ประเทศไทยเริ่มลดความ

เข้มข้นของการใช้พลังงาน

ของประเทศลง
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พลังงานประเภทนั้น ๆ มาใช้ พลังงานแสงอาทิตย์

และพลังงานลมต้องการพื้นท่ีโล่งขนาดใหญ่ ส่วน

แก๊สโซฮอล์และเอทานอลต้องการป๊ัมน�า้มนัเพือ่จ่าย 

เชื้อเพลิง อย่างไรก็ตาม ยังต้องมีการด�าเนินการ 

ขั้นต่อไปคือการส่งเสริมพลังงานทางเลือกให  ้

แพร่หลายมากยิ่งขึ้น การปรับปรุงเทคโนโลย ี

ท่ีสามารถเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนจะเป็นตัว 

ผลักดันการลงทุนจากภาคเอกชนอย่างแน่นอน 

ธนาคารเร่ิมมกีารปล่อยสนิเชือ่สเีขยีวเพือ่สนบัสนนุ

ด้านเงนิทนุแก่โครงการพลงังานทางเลอืก โดยเฉพาะ

ธรุกจิ SMEs สดุท้ายการเพิม่การรบัรูข้องสาธารณชน

เกี่ยวกับต้นทุน และผลกระทบของพลังงานสะอาด

ท่ีมีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จะส่งผลให้คนใน

สังคมช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงาน

สะอาดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิต

พลังงานในอนาคต     

 ประเทศไทยต ้องการนโยบายและกลไก 

ที่แข็งแกร่งมากขึ้นในการน�านโยบายไปปฏิบัติ  

เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายความยัง่ยนืทางพลงังานและ

การพึ่งพาตนเอง ความส�าเร็จหรือล้มเหลวในการ

บรรลุเป้าหมายท่ี 7 ของประเทศตั้งอยู่บนค�าถาม 

ท่ีว่า ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจมุ่งมั่นผลักดันนโยบาย

พลังงาน เพื่อปรับสัดส่วนพลังงานในประเทศและ

เปิดรับพลังงานทางเลือกอย่างจริงจังหรือไม่ หรือ

จะเพียงลดความเสี่ยงด้วยการด�าเนินโครงการ 

เชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีผลต ่อการเปลี่ยนแปลง 

ภมูอิากาศคูข่นานกนัไป และน�าประเทศไปผกูตดิกบั

ทรัพยากรพลังงานที่ไม่ยั่งยืน

อ่�นเพิม่เต่ิม
•	 The	Great	Transition:	

Shifting	from	Fossil	

Fuels	to	Solar	and	

Wind	Energy	by 

Lester R. Brown, 2015

•	Thailand:	Energy	

Outlook	and	the	

Contribution	of	

JGSEE	by Bundit 

Fungtammasan, 2014

•	Thailand	Energy	

Report	2015	by 

Energy Policy and 

Planning Office, 

Ministry of Energy

 ชวีมวลยงัมปีระโยชน์อกีมากมายนอกเหนอืจาก

การน�ามาใช้เป็นพลงังาน ด้วยศกัยภาพทางเทคโนโลยี

ในปัจจุบัน ท�าให้การผลิตพลังงานชีวมวลใช้ชีวมวล

เพียงร้อยละ 7-10 ของปริมาณทั้งหมดที่มีเท่าน้ัน 

อย่างไรก็ตาม การใช้เทคโนโลยีแบบบูรณาการ 

เพื่อเปลี่ยนชีวมวลให้เป็นวัสดุอื่น เช่น พลาสติก

ชวีภาพ ปุ๋ย อาหารสตัว์และเคมีภัณฑ์ สามารถเพิม่

ตวัเลขการใช้ชวีมวลไปอยูท่ีร้่อยละ 70-80 ได้มกีาร

คาดการณ์กันว่าโรงกล่ันชีวภาพแบบบูรณาการ 

ซึ่งจะมีการลงทุนในรุ่นที่สองน้ีจะประสบผลส�าเร็จ

อย่างมากในอนาคต ด้วยศักยภาพที่จะเปลี่ยน

ประเทศไทยให้เป็นขุมทองแห่งเศรษฐกิจชีวภาพ 

เลยทีเดียว และเนื่องจากกระบวนการเปล่ียนวัสดุ

เหลือทิ้งให้เป็นวัตถุดิบต้องใช้แรงงานเป็นหลัก จึง

เป็นโอกาสสงูทางเศรษฐกจิทีจ่ะมกีารสร้างงานและ

การเพิ่มมูลค่า ดังน้ัน ชีวมวลจึงไม่ใช่เรื่องของ

พลงังานเท่านัน้ แต่อาจไปไกลถงึขัน้เป็น “เศรษฐกจิ

ชีวภาพ” ที่จะเข้ามาขับเคลื่อนการเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศไทยแทนที่เศรษฐกิจฟอสซิล

อย่างสมบูรณ์     

 มีการคาดการณ์ด้วยว่า พืชพลังงานอย่าง 

หญ้าเนเปียร์จะมีบทบาทส�าคัญมากในอนาคต 

อนัใกล้ พชืชนดินี้ไม่เหมอืนกบัวสัดเุหลอืทิง้ทางการ

เกษตรตรงทีเ่ป็นการปลกูเพือ่ผลติพลงังานโดยตรง 

หญ้าเนเปียร์อาจเป็นพชืพลงังานทีค่่อนข้างใหม่ แต่

ก็ไม่ใช่พชืแปลกใหม่ส�าหรบัเกษตรกรไทย เนือ่งจาก

มีการปลูกกันในท้องถิ่นมากว่า 30 ปีแล้ว  

 ในระยะสั้น สิ่งที่ท ้าทายที่สุดของพลังงาน 

ทางเลือกคือต้นทุน ซึ่งในระยะแรกมักจะมีต้นทุน 

สูงกว่าพลังงานฟอสซิล ระบบการผลิตพลังงาน 

ทางเลือก เทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะ

เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศล้วน

ต้องการเงินลงทุนจ�านวนมหาศาลและใช้เวลานาน

กว่าจะคืนทุน นอกจากนั้นพลังงานทางเลือกทุก 

รูปแบบยังมาพร้อมกับความท้าทายในการน�า
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การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานท�าที่เหมาะสมส�าหรับทุกคน

ทำ�ทันที

•	คุ ้มครองสิทธิแรงงานและสร ้าง	

หลักประกันด ้านสภาพแวดล ้อม	

ในการท�างานที่ปลอดภัยและม่ันคง

ส�าหรับทุกคน	 โดยเฉพาะแรงงาน

ต่างด้าว	ผู้หญิง	และคนพิการ	

•	ใช้นโยบายพฒันาทีมุ่ง่สนบัสนนุความ

เป็นผู้ประกอบการและการสร้างงาน

ที่มีคุณภาพ

•	ส่งเสรมิการเตบิโตอย่างย่ังยืนในภาค

ธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง	 ด้วยความ

หลากหลายของสินค้าและบริการ		

ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

•	ยกระดบัการฝึกอบรมในอตุสาหกรรม

ไฮเทคและส ่ ง เสริมการ พัฒนา

บุคลากร

•	จัดการป ัญหาการสูญเสียความ

สามารถในการแข่งขนัในภาคการผลติ

ที่เกิดจากค่าแรงต�่ากว่าในประเทศ

เพื่อนบ้าน	 	

•	เพิม่การสนบัสนนุวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม	 และภาคงานนอก

ระบบ

•	ขจัดการบังคับใช้แรงงานและการ	

ค้ามนุษย์	 	

•	สร้างงานในธุรกิจท่องเที่ยวที่ส่งเสริม

วัฒนธรรมและสินค้าท้องถิ่น	 ควบคู่

กับการปกป้องสิ่งแวดล้อม

ประเทศไทยและอีกหลายประเทศเริ่มมี

ค�าถามเกีย่วกบัรปูแบบการพฒันาทีมุ่ง่เน้น

วดัการเตบิโตด้วย	GDP	เป็นหลกั	และมกีาร

เรียกร้องให้เปลี่ยนทิศทางไปสู่การพัฒนา	

ทีม่คีวามสมดลุและเน้นการมส่ีวนร่วมของ

สงัคมมากขึน้	โดยส่วนใหญ่เหน็ว่าเศรษฐกจิ

ของไทยเดนิทางมาถงึจดุพลกิผนั	และต้อง

มกีารยกระดบัฝีมอืแรงงานในทกุสาขาอาชพี	

	 ทัง้นี	้ประเทศไทยจ�าเป็นต้องปรับเปลีย่น

มาเป็น	“นวตักร”	โดยเปิดรบัเทคโนโลยใีหม่	ๆ 	

ที่จะช่วยพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานขึ้นเพื่อ

ตอบสนองความต้องการแรงงานท่ีมคีณุภาพ

ของทกุภาคส่วน	ตัง้แต่ภาคเกษตรไปจนถงึ

ภาคการผลิตและบรกิาร	การทีบ่รษิทัส่วนใหญ่

ไม่ยอมลงทุนพัฒนาบุคลากรหรือให้ความ

ส�าคญักบัการพฒันาทรพัยากรมนษุย์เป็นหนึง่

ในอุปสรรคท่ีมมีายาวนาน	ปัจจุบนัท้ังมหาวทิยาลยั

และสถาบนัอาชวีศกึษาในประเทศผลติบณัฑิต

ท่ีไม่พร้อมจะรับมอืกับความท้าทายในโลกของ

การท�างานยุคใหม่	 ประเทศไทยจ�าเป็นต้อง

พัฒนาการฝึกอบรมสายอาชีพ	 ทักษะภาษา

อังกฤษ	 และทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่	 21	

เช่น	ทักษะเทคโนโลย	ีเพือ่เพิม่ศกัยภาพสงูสดุ

ท้ังด้านเศรษฐกิจและด้านทรัพยากรมนุษย	์	

ขณะทีภ่าคการศกึษาต้องมกีารปฏริปูขนานใหญ่	

ฝ่ายนายจ้างเองก็ต้องพัฒนาก�าลังแรงงาน	

ของตนเช่นกนั	 	

	 การพัฒนาโครงสร้างสนับสนุนแรงงาน

นอกระบบเพือ่เป็นหลกัประกันว่ากลุม่เปราะบาง

จะไม่ถกูทอดทิง้เป็นเรือ่งทีต้่องใช้เวลา	อกีหนึง่

คนงานในโรงงานผลิตรถยนต์ฟอร์ด	อ�าเภอปลวกแดง	จังหวัดระยอง

ก�รจ้�งง�นทีม่ีคุณค�่
และก�รเติบโต
ท�งเศรษฐกิจ

ก�รจ้�งง�นทีม่คีณุค�่
และก�รเตบิโตท�งเศรษฐกจิ

เดินหน�้สูก่�รปฏิรูปเศรษฐกิจครัง้ใหม่
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เรือ่งส�าคญัทีต้่องเร่งแก้ไข	คือ	ปัญหาแรงงานต่างด้าว

ที่ไม่ได้รับการคุม้ครองอย่างเพยีงพอ	เรือ่งนีจ้ะส�าเรจ็

ได้กต่็อเมือ่นายจ้างยตุกิารจ้างงานที่ไม่เป็นธรรมและ

ไม่มคีวามมัน่คง	การปรบัปรงุคณุภาพและความมัน่คง

ในชวีติของแรงงานจะท�าให้มัน่ใจได้ว่า	ประเทศไทย

ได้เตรียมความพร้อมส�าหรับการเติบโตอย่างยั่งยืน

ในภาคอุตสาหกรรม	 ที่เปิดรับเทคโนโลยีการผลิต	

ทีส่ร้างมลูค่าเพิม่สงูและมคีวามก้าวหน้า		

	

	

	

	

	

	

	

	 สืบเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการด�าเนินธุรกิจและ	

ค่าจ้างแรงงานขั้นต�่าที่เพิ่มขึ้น	 ท�าให้ธุรกิจสิ่งทอ

จ�านวนมากย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่ค่าแรง	

ต�่ากว่า	เช่น	กัมพูชา	บังกลาเทศ	ซึ่งมีอัตราการเกิด

สูงกว่าและอายุเฉลี่ยของประชากรน้อยกว่า	 ส่วน

ประเทศที่แรงงานมีทักษะและมีผลิตภาพที่สูงกว่า	

เช่น	 เวียดนาม	 ก็ก�าลังได้ประโยชน์จากการลงทุน

ด้านการผลิตที่เพิ่มขึ้น	 การสูญเสียเหล่านี้ถือเป็น

เร่ืองส�าคญั	เนือ่งจากภาคการผลติเป็นตวัขบัเคลือ่น

เศรษฐกิจไทยมากกว่าภาคใด	ๆ	 โดยมีมูลค่ากว่า	

13.93	ล้านล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	27	ของ	GDP	

	 ประเทศไทยทุ่มเทอย่างมากในการสนับสนุน	

ให้ประชาชนมงีานท�า	โดยใน	พ.ศ.	2558	ประเทศไทย

มจี�านวนแรงงานกว่า	39.2	ล้านคน	หรอืเกอืบร้อยละ	

71	 ของประชากรวัยท�างาน	 ซึ่งภาคการจ้างงาน	

นอกระบบขนาดใหญ่มส่ีวนช่วยอย่างมากในการลด

อัตราการว่างงานในตลอดช่วงสิบปีที่ผ่านมา	 โดย

อัตราการว่างงานเฉลี่ยช่วง	พ.ศ.	2554-2556	อยู่ที่

ร้อยละ	0.7	ซึง่ต�า่สดุเป็นอนัดบั	2	ในภมูภิาค	ตวัเลข

การว่างงานต�่า	 ประกอบกับราคาสินค้าและบริการ

ท่ีคงท่ี	ท�าให้ประเทศไทยถูกจดัอันดบัให้เป็น	“ประเทศ	

ที่มีความสุขในเชิงเศรษฐกิจมากที่สุดในโลก”	 จาก		

74	 ประเทศทั่วโลก	ตามการประกาศการจัดอันดับ	

ดชันคีวามทกุข์ยาก (misery index) โดยส�านกัข่าว	

บลูมเบิร์ก	สหรัฐอเมริกา	 	

	 ไทยเป็นหนึง่ในประเทศทีม่เีศรษฐกจินอกระบบ

ใหญ่ท่ีสุดในโลก	 มีตั้งแต่คนขายของริมถนน	

มอเตอร์ไซค์รบัจ้าง	ผูป้ระกอบการออนไลน์	ไปจนถึง

ธุรกิจครอบครัวขนาดเล็ก	 ซึ่งภาคงานนอกระบบ	

ถือเป็นแหล่งงานที่ส�าคัญส�าหรับคนยากจนหรือ	

คนที่มีการศึกษาน้อย	 รวมท้ังคนที่ท�าอาชีพอิสระ		

ข้อเสยีกค็อืแรงงานนอกระบบแทบไม่มคีวามมัน่คง

ในชวีติหรอืไม่ได้รบัสทิธปิระโยชน์ทางสงัคม	และถูก

นายจ้างเอาเปรยีบได้ง่าย	โดยร้อยละ	64	ของคนไทย

หาเช้ากินค�่าในภาคงานนอกระบบท่ีไม่มีการก�ากับ

ดูแล	ไม่มีการเสียภาษ	ีไม่ได้รับความคุ้มครอง	และ

มกัถูกเรยีกขานว่าเป็น	“เศรษฐกิจสเีทา”	ซึง่ผูเ้ชีย่วชาญ

ทั้งหลายกล่าวว่าตัวเลขที่แท้จริงน่าจะสูงกว่านี้มาก		

	 แรงงานนอกระบบนีต้้องการการพฒันาความรู้

และฝึกทักษะอย่างจริงจัง	 เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

ทัง้ของตนเองและครอบครวั	โดยส�านกังานกองทนุ

“แรงง�นนอกระบบตอ้งได้รับก�รดแูล 
อย�่งเร่งด่วน เนื่องจ�กไมไ่ด้รับสิทธิประโยชน์

ท�งสังคมหรอืก�รคุม้ครองสวสัดิก�รใด ๆ
จ�กก�รทำ�ง�นต�มคว�มหม�ย

ของสำ�นกัง�นสถติแิห่งช�ต”ิ 
ส�านักงานกองทุนสนับสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ	(สสส.)
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สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 ได้ระบ	ุ

ในรายงาน	 “ดัชนีสุขภาพแรงงานในประเทศไทย”	

พ.ศ.	 2553	 ว่า	 “แรงงานนอกระบบต้องได้รับการ

ดแูลอย่างเร่งด่วน	เนือ่งจากไม่ได้รบัสทิธปิระโยชน์

ทางสงัคมหรอืการคุม้ครองสวสัดกิารใด	ๆ 	จากการ

ท�างานตามความหมายของส�านกังานสถติแิห่งชาต”ิ		

	

	

	

ประเทศไทยมจี�านวนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด

ย่อม	(SMEs)	กว่า	2.9	ล้านรายทัว่ประเทศ	คดิเป็น

ร้อยละ	99	ของจ�านวนวิสาหกิจทั้งหมด	และเกือบ	

4	 ใน	 5	 ของการจ้างงานรวมทั้งหมดในประเทศ	

นอกจากนี	้ยังคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	40	ของมูลค่า

การผลิตประจ�าปีของประเทศ	และร้อยละ	30	ของ

รายได้จากการส่งออก	 	

	 จ�านวนของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	

สัมพันธ์กับสัดส่วนความเป็นผู ้ประกอบการของ

ประชากรโดยตรง	ซึง่ประเทศไทยได้รบัการประเมนิ

ความเป็นผู้ประกอบการในระดับสูงมาก	 โครงการ	

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบเพื่อการพัฒนา	 (The	

Global	 Entrepreneurship	Monitor)	 ระบุว่า	 ใน	

พ.ศ.	 2556	 ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีสัดส่วน

กิจกรรมความเป็นผูป้ระกอบการ	(entrepreneurship	

activity	rates)	ในระดับสูงจาก	70	ประเทศทั่วโลก	

คอืคดิเป็นร้อยละ	46.3	ของประชากรวยัท�างานของ

ประเทศ	โดยร้อยละ	18.3	ของผู้ประกอบการไทย

อยู่ในช่วงก่อตั้งธุรกิจใหม่	 และร้อยละ	 28	 เป็น

เจ้าของธรุกจิทีก่่อตัง้มานานแล้ว	ซึง่สงูเป็นอนัดบั	2	

ของโลกรองจากประเทศยูกันดา	 	

	 SMEs	 ไทยครอบคลุมกิจกรรมทางธุรกิจแทบ

ทกุรปูแบบ	จากข้อมลูของส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อมระบุว่า	ประมาณ	1	ใน	3	

ของ	SMEs	 ไทยอยู่ในภาคบริการ	รวมถึงโรงแรม

และร้านอาหาร	 ท่ีเหลืออยู่ในภาคการผลิต	 (ค้าส่ง

และค้าปลกี)	และการซ่อมบ�ารุง	ท้ังนีภ้าคการท่องเทีย่ว

มีความส�าคัญอย ่างยิ่งต ่อการพัฒนาที่ยั่ งยืน		

โดยเป้าประสงค์ที่	 8.9	 เรียกร้องให้ประเทศต่าง	ๆ	

“ออกแบบและใช้นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว	

ท่ียั่งยืนท่ีจะสร้างงาน	 และส่งเสริมวัฒนธรรมและ

ผลติภณัฑ์ท้องถิน่	ภายใน	พ.ศ.		2573”	 		 	

	 หลายปีที่ผ่านมารัฐบาลไทยตระหนักถึงความ

ส�าคัญของ	 SMEs	 แต่ก็ไม่ได้ออกนโยบายส�าคัญ	

ใด	ๆ 	จนกระทัง่เกิดวกิฤตการณ์การเงนิในเอเชยีเมือ่	

พ.ศ.	2540	จงึได้มกีารออกพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิ

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	พ.ศ.	2543	และ

จัดตั้งส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม	 (สสว.)	 ขึ้นใน	 พ.ศ.	 2544	 โดยมี	

คนงานท้องถิ่นก�าลังมุงหลังคาในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลเขาหลัก	จังหวัดพังงา

หนึ่งต�าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ 

(โอทอป)

โอทอปได้แรงบันดาลใจ	

มาจากโครงการหนึง่หมูบ้่าน	

หนึง่ผลติภัณฑ์	ของประเทศ

ญี่ปุ ่นที่ ได้รับความส�าเร็จ	

เ ป ็ น โ ค ร ง ก า ร ก ร ะตุ ้ น	

ผู้ประกอบการท้องถิ่นที่มุ่ง

ส่งเสริมให้ชุมชนในระดับ

ต�าบลพัฒนาคุณภาพและ

การตลาดของผลิตภัณฑ์

ท้องถิ่น	 เช่น	 อาหารและ

หัตถกรรมพื้นบ้าน

สนบัสนนุวสิ�หกจิขน�ดกล�งและ
ขน�ดยอ่ม (SMEs)
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นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	

หนึ่งปีต่อมามีการก่อตั้งธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	(ธพว.)	

อีกหนึ่งก้าวส�าคัญคือการก่อตั้งตลาดหลักทรัพย	์	

เอ็มเอไอ	 (Market	 for	Alternative	 Investment;	

mai)	ซึง่รับหลกัทรัพย์จดทะเบยีนครัง้แรกเมือ่	พ.ศ.	

2544	เพ่ือเป็นแหล่งระดมทนุส�าหรบับรษิทัขนาดกลาง

และขนาดย่อม	 รวมทั้งมีการริเริ่มจัดท�าแผนงาน

วสิาหกจิชมุชนหน่ึงต�าบลหนึง่ผลติภณัฑ์ (โอทอป)	

เพื่อยกระดับผู้ผลิตให้เป็นผู้ประกอบการ	SMEs	 	

หล�กปัญห�แรงง�นที่ต้องได้รับก�รแกไ้ข

การศกึษาที่ไม่ตรงกบังาน	เน่ืองจากนกัศกึษาส่วนใหญ่เลอืกเรยีน

ในสาขาสังคมศาสตร์	 อุตสาหกรรมไทยจึงขาดแคลนบุคลากรทีม่ี

ความเชีย่วชาญด้านวทิยาศาสตร์หลายสาขา	 เช่น	 นักวทิยาศาสตร์	

เจ้าหน้าที่เทคนิค	และวิศวกร	

ขาดทักษะภาษาอังกฤษ	 คนไทยค่อนข้างเสียเปรียบประเทศ	

เพื่อนบ้านด้านทักษะการพูดภาษาต่างประเทศ	ด้วยระบบการสอน

ท่ีล้าสมยัซึง่เน้นการท่องจ�าและการขาดการฝึกฝน	ท�าให้คนงานไทย

มีทักษะการพูดภาษาอังกฤษด้อยที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน

ดาบสองคม	 “ภาคงานนอกระบบ”	 ที่ประกอบด้วยผู้ประกอบการ

อสิระและลกูจ้างในธรุกจิทีม่คีนงานน้อยกว่า	5	คน	มกีารขยายตวั	

อย่างรวดเรว็	สิง่นีถ้อืเป็นดาบสองคม	เพราะในด้านหน่ึงท�าให้ภาค

การจ้างงานปกติขาดแคลนแรงงานมากขึ้น	 ขณะที่อีกด้านหนึ่ง	

ก็กลายเป็นแหล่งงานส�ารองให้กับบรรดาบัณฑิตที่จบจากสาขา	

ที่หางานท�าได้ยาก

สิทธิของคนงาน	 การคุ้มครองแรงงานในประเทศไทยยังไม่ทั่วถึง

เพียงพอ	แรงงานถึงร้อยละ	75	เป็นแรงงานนอกระบบ	ซึ่งจ�านวน

มากมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากจน	 โดยเฉพาะแรงงานที่ท�างานภาค

เกษตรกรรมและอยู่ในชนบท

สหภาพแรงงาน	สหภาพแรงงานในประเทศไทยยงัมคีวามอ่อนแอ

และต้องเผชิญกับสิ่งท้าทายหลายอย่าง	 เช่น	การต่อต้านสหภาพ

ด้วยการเลือกปฏิบัติ	 การปฏิเสธสิทธิการจัดตั้งสหภาพ	 และ	

ข้อจ�ากัดด้านการรวมตัวกันต่อรอง	 สหภาพแรงงานส่วนใหญ	่

มีลักษณะแยกกันอยู่แบบตัวใครตัวมัน	 หากสามารถเชื่อมโยง

ประสานความร่วมมือกันมากขึ้นก็จะเรียกร้องสิทธิให้กับแรงงาน	

ได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น

การฝึกอบรมทักษะที่จ�าเป็น	 อีกไม่นานประเทศไทยจะเผชิญกับ

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและทักษะ	เนื่องจากการเพิม่ขึ้นของ

ประชากรผู ้สูงอายุ	 รวมถึงแรงงานขาดคุณสมบัติที่เหมาะสม	

ในหลายด้าน	จึงจ�าเป็นต้องเน้นการฝึกทักษะอาชีพและเสริมสร้าง

ทักษะเฉพาะส�าหรับอุตสาหกรรมให้มากขึ้น	 นอกจากนี้	 บริษัท	

ขนาดกลางและขนาดย่อมควรจัดหลักสูตรการพัฒนาอาชีพและ

เพิ่มแรงจูงใจให้แก่ลูกจ้างมากขึ้นด้วย

ความกังวลเกี่ยวกับ AEC	การรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน	 (AEC)	 ท�าให ้เกิดการย้ายฐานทั้งการลงทุนและ

อุตสาหกรรม	 พร้อมกันกับการสูญเสียการจ้างงานในประเทศ		

ความท้าทายส�าคญัคอืการน�ายทุธศาสตร์การพฒันาด้านการศกึษา

ควบคูไ่ปกบัการพฒันาทกัษะทีจ่�าเป็น	เพ่ือเพิม่ผลติภาพและความ

สามารถในการแข่งขัน

แรงงานต่างด้าวถูกใช้งานอย่างไม่เป็นธรรม	 แรงงานต่างด้าว

แทบไม่มอี�านาจต่อรอง	จงึประสบปัญหาได้รบัค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรม	

คุณภาพชีวิตต�่า	 ถูกลิดรอนสิทธิ์	 ขาดความมั่นคงทางสังคมและ	

ไม่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย	

แผนการเกษียณอายุ	 จากอัตราการเกิดต�่าท�าให้คาดการณ์กันว่า

ประเทศไทยก�าลงัจะเข้าสูส่งัคมผูส้งูอาย	ุทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน

จงึต้องผลกัดนันโยบายทีจ่ะส่งเสรมิการออมและจงูใจให้คนท�างาน

เลยวัยเกษียน

	 อย่างไรก็ตาม	แม้ว่า	สสว.	จะด�าเนนิงานได้ตาม

เป้าหมายในระดับหนึ่ง	 แต่ก็ขาดอ�านาจในระดับ

กระทรวง	 ข้อมูลการศึกษาภาค	 SME	 ไทยของ

องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ

พฒันา	(OECD)	พ.ศ.	2554	ระบวุ่า	“สสว.	มีข้อจ�ากัด

ด้านความสามารถท่ีจะบรรลุความสอดคล้องด้าน

นโยบายกับกระทรวงและหน่วยงานต่าง	ๆ 	ของรัฐ...	

(และ)	ขาดอิทธิพลและอ�านาจหน้าที่เชิงปฏิบัติการ

ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์นี้อย่างสมบูรณ์”		

	 รฐับาลปัจจบุนัให้ค�ามัน่ว่าจะดแูลความต้องการ
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ชะต�กรรมแรงง�นต่�งด้�วบนเรอืประมง
	

	

	

	

	

	

	

	

	

ขณะที่คนไทยได้ประโยชน์จากกฎหมายแรงงานที่เข้มงวด	 แต่การ

คุม้ครองทางกฎหมายนี้ไม่ได้ครอบคลมุไปถงึแรงงานต่างด้าวซึง่มกั

ถกูนายจ้างหรอืคนกลางกดขีข่่มเหงอยูเ่ป็นประจ�า	แรงงานทัง้ถกูและ

ผิดกฎหมายจ�านวนมหาศาลจากประเทศเพ่ือนบ้านได้รับการว่าจ้าง

ให้ท�างาน 3D (3D Jobs: Dirty, Dangerous and Difficult/

Demeaning)	ซึ่งมีศักดิ์ศรีต�า่ต้อยกว่าคนงานไทย	ปัจจุบันแรงงาน

ต่างด้าวกว่า	 1.5	 ล้านคน	 ขึ้นทะเบียนไว้ที่ส�านักบริหารแรงงาน

ต่างด้าว	 แต่รัฐบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานประเมินว่าตัวเลข

จริง	ซึ่งรวมถึงแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายสูงถึงเกือบ	3.5	ล้านคน	

โดยร้อยละ	80	มาจากประเทศเมียนมา	 	

	 	 	 	 หลายปีที่ผ่านมา	 รายงานข่าวที่มีหลักฐานที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับ

แรงงานทาสและการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมงไทยกลายเป็น

พาดหวัข่าวในส่ือต่างประเทศ	และท�าให้ธรุกจิไทยสญูเงนิหลายสบิล้าน

บาท	ธรุกจิอาหารทะเลซึง่เป็นตวัขบัเคลือ่นเศรษฐกจิทีส่�าคัญของไทย

ท�ารายได้กว่า	2.46	แสนล้านบาทต่อปี	จากข้อมลูขององค์การอาหาร

และการเกษตรแห่งสหประชาชาติ	 ประเทศไทยมียอดส่งออก

ผลิตภัณฑ์ประมงสูงเป็นอันดับ	3	ของโลกเมื่อ	พ.ศ.	2555

ชาวประมงส่วนใหญ่บนเรืออวนลากของไทยเป็นแรงงานต่างด้าว

จากประเทศเมยีนมาและกมัพูชา	รายงานปี	2554	ท่ีชือ่	“การค้ามนษุย์

ของชาวประมงในประเทศไทย”	ซึง่จดัท�าโดยองค์การระหว่างประเทศ

เพือ่การโยกย้ายถิน่ฐาน	(International	Organization	for	Migration;	

IOM)	 เปิดเผยว่าแรงงานต่างด้าวจ�านวนมากเหล่านี้หางานใน

ประเทศไทยผ่านคนกลาง	บางคนได้งานท�าในโรงงานอาหารกระป๋อง	

หลายคนท�างานบนเรอืลากอวนหาปลา	การไม่ได้ท�าสญัญาและตดิหนี้

คนกลางเป็นจ�านวนมาก	ท�าให้แรงงานเหล่านีถ้กูขายให้กบัไต๋เรอืหรอื

เจ้าของเรือ	และถูกบังคับให้ท�างานบนเรือครั้งละนานนับเดือนหรือ

เป็นปี	 ลากอวนจากประเทศอินโดนีเซียถึงอินเดียและไปไกลถึง

ประเทศโซมาเลยี	ระหว่างลอยเรอือยูก่ลางทะเลแรงงานหลายคนถกู

ขายต่อให้ไต๋เรอืคนอืน่เพือ่ป้องกนัไม่ให้หนกีลบัขึน้ฝ่ังและแจ้งความ

รายงานดังกล่าวประเมินว่าแรงงานต่างด้าวกว่า	 3	 แสนคน	

รับจ้างอยู่ในอุตสาหกรรมประมง	 คิดเป็นร้อยละ	 90	 ของแรงงาน	

ในภาคอตุสาหกรรม	โดยร้อยละ	17	จดัอยู่ในประเภทแรงงานบงัคับ	

ถึงแม้ว่าจะมีเรือลากอวนในทะเลจดทะเบียนกว่า	 50,000	 ล�า	 แต	่

อีกกว่า	 20,000	 ล�า	 เป็นเรือที่ไม่มีทะเบียนและไม่ได้รับการจด

ทะเบยีนอย่างถกูต้อง	(เรียกกนัว่า	“เรอืผ”ี)	แรงงานต่างด้าวท่ีท�างาน

กับเรอืเหล่านีม้กัได้รบัอันตรายทีเ่กิดจากการท�างาน	เช่น	ท�างานกะละ	

20	ชั่วโมง	ถูกโบย	อดอาหาร	ไปจนถึงกรณีร้ายแรงอย่างการถูกฆ่า	

ในทางทฤษฎ	ีแรงงานต่างด้าวได้รับการคุม้ครองจากกฎหมาย

แรงงานและระเบยีบข้อบงัคบัห้ามการค้ามนษุย์	แต่ในความเป็นจรงิ

แล้วกฎหมายทีม่อียูคุ่ม้ครองคนกลุม่นี้ได้เพยีงเลก็น้อยและปราศจาก

เงนิชดเชย	หน่วยงานของรฐัทีด่แูลในส่วนนีก็้ขาดทรพัยากรและก�าลงั

คนทีจ่ะหยดุยัง้การหาประโยชน์และการค้ามนษุย์ของแรงงานต่างด้าว	

หนงัสอืพมิพ์	The	Guardian	ประเทศอังกฤษ	รายงานเมือ่	พ.ศ.	2557	

ว่าเจ้าหน้าทีร่ฐัของไทยไม่เพยีงเพกิเฉย	แต่ยงัสมรูร่้วมคดิด้วย

ภาพลกัษณ์เชงิลบดงักล่าว	รวมไปถงึรายงานในลกัษณะตเิตยีน

อ่ืน	ๆ 	โดยส�านกัข่าว	เช่น	The	Associated	Press	(หรอื	AP)	ได้สร้าง

รอยด่างแก่ความสมัพนัธ์แบบทวภิาครีะหว่างไทยกบัสหรฐัอเมรกิา	เป็น

ผลให้สหรัฐอเมริกาลดระดับประเทศไทยลงไปอยู่ในบัญชีกลุ่มที่	 3	

(ระดบัต�า่สดุ	หมายถงึ	สถานการณ์เลวร้าย)	ตามรายงานสถานการณ์

ค้ามนษุย์	ใน	พ.ศ.	2557	ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมรกิา	

ต่อมากลาง	พ.ศ.	2558	สหภาพยุโรปด�าเนนิการเช่นเดยีวกนัด้วยการ

ให้เวลาไทย	 6	 เดือน	 เพื่อจัดการกับปัญหาการประมงผิดกฎหมาย		

ไม่เช่นนัน้อาจต้องเผชญิกบัการถกูระงบัการน�าเข้าอาหารทะเลของไทย

จาก	EU	ซ่ึงถอืเป็นเรือ่งร้ายแรงมาก	ประเทศไทยแสดงให้เห็นว่ามกีาร

แก้ไขปัญหาดงักล่าว	โดยประกาศใช้ระบบใหม่ทีร่บัขึน้ทะเบยีนแรงงาน

ต่างด้าวที่ไม่มเีอกสารแสดงตนก่อนหน้านี	้ ซึง่ในทางทฤษฎจีะเป็นการ

คุม้ครองแรงงานเหล่านีจ้ากความไม่เป็นธรรมและด�าเนนิคดกีบัผูค้้า

มนษุย์	 รวมถึงเริม่ใช้ระบบตดิตามเรอืประมง	 ท�าให้ใน	 พ.ศ.	 2559	

สหรฐัอเมรกิาเลือ่นอนัดบัไทยขึน้มาอยูใ่นบญัชทีี	่2	(หมายถงึ	ต้องจบัตา

มอง)	แต่กย็งัมคีวามเหน็เชงิต�าหนจิากผูต้ดิตามด้านสทิธมินษุยชน	

แรงงานต่างด้าวก�าลังคัดปลาบนเรือหาปลาที่อ�าเภอสัตหีบ	จังหวัดชลบุรี
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ถึงสิง่ท่ีจ�าเป็นต่อธรุกิจ	 SMEs	 ดว่ีา	 คอืปัญหาการ

ขาดแคลนเงนิทนุและต้นทนุการกูย้มืสงู	ซึง่ในทีส่ดุ

กม็กีารใช้มาตรการจดัการกบัปัญหานี	้ใน	พ.ศ.	2558	

ได้มีการออกพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ	

ซึง่มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที	่2	กรกฎาคม	พ.ศ.	2559	

เพือ่ให้ผูกู้้สามารถใช้หลกัทรัพย์อ่ืน	ๆ 	มาเป็นหลักประกัน

ช�าระหนี้ได้	 ท�าให้ผู้กู้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได	้

ง่ายขึ้น	 ซึ่งเป็นการส่งเสริมการลงทุนให้กับธุรกิจ

ภายในประเทศได้เป็นอย่างด	ี	

	 การออกพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ

มคีวามก้าวหน้าระดบัหนึง่	แต่รัฐบาลยงัคงแสวงหา

แนวทางอืน่	ๆ 	เพือ่สนบัสนนุการจดัตัง้และการเตบิโต

ของ	 SMEs	 ต่อไปได้อีก	 ซึ่งเรื่องนี้มีความส�าคัญ

อย่างยิง่	ดังทีก่ารศกึษาขององค์การเพือ่ความร่วมมอื

ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา	(OECD)	ได้ระบไุว้ว่า	

“SMEs	ท่ีเป็นผูป้ระกอบการมนีวตักรรมและมีความ

เป็นสากล	 จะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโต

ทางเศรษฐกิจในอนาคต	จึงต้องได้รับการดแูลเมือ่มี

การปฏิรูปนโยบาย”	

งานประเภท 3 ด ี(3D Jobs)

งานที่	 “สกปรก	 อันตราย	

และยากล�าบาก”	 (Dirty,	

dangerous	and	difficult)	

หรือ	 “สกปรก	 อันตราย	

และเหนื่อยยาก”	 (Dirty,	

dangerous	and	demean-

ing ) 	 เป ็นประเภทงานที่

แรงงานต่างด้าวมักได้รับ

การจ้างงานเนื่องจากคน

ท้องถิ่นไม่ท�า

และให้เงินอุดหนุนแก่ภาค	 SME	 มากขึ้น	 เพ่ือให้	

SMEs	 มีบทบาทเพิ่มขึ้นในการพัฒนาประเทศ	 ใน

เดอืนสงิหาคม	พ.ศ.	2557	รฐับาลจดัสรรงบประมาณ	

726.7	 ล้านบาท	 เพือ่ช่วย	 SMEs	 ในการปรับปรงุ

ผลิตภัณฑ์	 บริการ	 และพัฒนาขีดความสามารถ	

ในการแข่งขนั	ซึง่เมือ่เทยีบกบังบประมาณในด้านอืน่

แล้วกย็งัไม่ถอืว่ามากนกั	ตวัอย่างเช่น	ใน	พ.ศ.	2558	

ตวัเลขงบประมาณดงักล่าวนีค้ดิเป็น	1	ใน	10	ของ

งบประมาณทีจ่ดัสรรให้กบักระทรวงวฒันธรรม	และ

คดิเป็น	1	ใน	100	ของงบประมาณเพือ่การเกษตร		

	 นอกเหนอืจากการเพิม่เงนิทนุให้กบั	SMEs	แล้ว	

รฐับาลยงัต้องหามาตรการจงูใจเพือ่ชกัจงูให้บรรดา	

SMEs	มาขึน้ทะเบยีนมากขึน้	ปัจจบุนั	SMEs	ไทย

ส่วนใหญ่อยูใ่นเศรษฐกจิสเีทา	มเีพยีง	1	ใน	5	เท่านัน้

ทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ธรุกจิ	และมเีพยีงครึง่หนึง่เท่านัน้

ที่เสียภาษี	 นายสุพันธุ ์	 มงคลสุธี	 ประธานสภา

อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	กล่าวว่า	“หากรฐับาล

ต้องการเปลีย่นแปลงในเรือ่งนี	้กต้็องเสนออัตราภาษี

พเิศษทีจ่ะจงูใจให้ธรุกจิ	SMEs	จดทะเบียนในระบบ

อย่างเป็นเรื่องเป็นราว”	 ความจริงแล้วการช่วย	

ส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการ	 SMEs	 จดทะเบียนอย่าง

ถูกต้องตามกฎหมายและเข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้น

เป็นสิง่ส�าคญัยิง่	เพือ่จดัท�านโยบายสนบัสนนุทีด่แีละ

ให้ค�าปรึกษาทีเ่หมาะสม	 	

	 หน่วยงานอย่างธนาคารพัฒนาเอเชียตระหนัก

ร้านตัดผมเล็ก	ๆ	แห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี

อ่�นเพิม่เติม
•	 Employment	Practices	

and	Working	Conditions	

in	Thailand’s	Fishing	

Sector	by the ILO 

and the Asian Research 

Center for Migration 

under the Institute of 

Asian Studies, 

Chulalongkorn 

University, 2013

•	Asian	Development	

Outlook	2016:	Asia’s	

Potential	Growth	by 

the Asian Development 

Bank



สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนา

อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ทำ�ทันที

•	เปลี่ยนจากการผลิตแบบมีมูลค่า

น้อยและอุตสาหกรรมที่เน้นการ	

ส่งออก	 ไปสู่อุตสาหกรรมบริการ	

ที่ใช้ฐานความรู้และมีมูลค่าเพิ่มสูง

•	เร่งน�าเทคโนโลยีใหม่	ๆ 	และก้าวหน้า

มาใช้

•	เพิม่การลงทนุในการวจิยัและพฒันา	

(R&D)	 นวัตกรรม	 และการพัฒนา	

การรับจ้างผลิตตามรูปแบบของ

ตนเอง	(ODM)	และการผลติภายใต้

รูปแบบและตราสินค้าของตนเอง	

(OBM)

•	สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมและ

สถาบันการศึกษาที่มีทรัพยากร		

รวมถึงเครือข่ายที่ดีขึ้น

•	กระตุ้นให้บริษัทต่าง	ๆ	น�าแนวทาง

การพัฒนาที่ยั่งยืน	การผลิตสีเขียว	

และหลกั	“การสร้างคณุค่าร่วมกนั”	

(CSV)	 ไปใช้ ในการด�าเนินธุรกิจ	

ให้มากขึ้น

•	ปรบัปรงุการเชือ่มโยงและยกระดับ

โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม

ขนส่ง

ภาคอุตสาหกรรมมีความเก่ียวข้องกับชีวิต

คนเราทั้งทางตรงและทางอ้อม	 และเป็น

หนึ่งในกลไกที่ส�าคัญที่จะน�าพาประเทศ	

ไปสูก่ารพฒันา	เนือ่งจากเป็นตวัขบัเคลือ่น

เศรษฐกิจ	 เป็นแหล่งผลิตสินค้า	 แหล่ง	

บ่มเพาะความคิด	 และแหล่งจ้างงาน	

ขนาดใหญ	่	 	

	 เมือ่การพฒันาท่ียัง่ยนืได้รับการพดูถึง

อย่างแพร่หลายมากขึ้น	 เสียงเรียกร้อง	

ให ้ก�าหนดมาตรฐานความยั่งยืนทาง

อุตสาหกรรมก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน	 และแม้ว่า	

ทีผ่่านมาประเทศไทยจะยกระดบัมาตรฐาน

อตุสาหกรรมขึน้มาจนอยูใ่นระดบัทีส่ามารถ

แข่งขนัได้	หากแต่ความท้าทายท่ีแท้จรงิคอื

การเตรียมแผนระยะยาวเพื่อสร้างนวัตกรรม

และโครงสร้างพื้นฐานท่ีเอ้ือต่อการเติบโต

ทางการค้า	 เสริมสร้างทักษะแรงงาน	 และ

สร้างความมั่นใจในเสถียรภาพทางการเมือง	

	 ในช่วงหลายทศวรรษทีผ่่านมา	ประเทศไทย

โดดเด่นในด้านการพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต	้และก�าลังจะก้าวเข้าสู่การ

เป็นประเทศอตุสาหกรรมใหม่	(Newly	Indus-

trialized	Country;	NIC)	ในช่วง	พ.ศ.	2525-

2538	 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและ

อุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเติบโตอย่าง

รวดเร็ว	 มีการผลิตรถยนต์	 เสื้อผ้า	 ช้ินส่วน

อเิลก็ทรอนกิส์	และเคร่ืองจกัรให้กบัเจ้าของสนิค้า

ท่ัวโลก	 ปัจจุบันการผลิตในภาคอุตสาหกรรม

ประเทศไทยต้องยกระดับอุตสาหกรรมหลัก	เพื่อขยับห่วงโซ่คุณค่าให้มีมูลค่าสูงขึ้น

อุตส�หกรรม
นวัตกรรม
โครงสร้�งพื้นฐ�น

อตุส�หกรรม นวตักรรม  
โครงสร้�งพ้ืนฐ�น

ลับคมศักยภ�พในก�รแขง่ขันสูค่ว�มยัง่ยืน
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ของไทยสร้างรายได้ให้กบัประเทศมากทีส่ดุ	คดิเป็น

ร้อยละ	27	ของ	GDP	หรอืประมาณ	13.9	ล้านล้าน

บาท	โดยจดัอยู่ในอนัดบั	17	จาก	20	อนัดบัประเทศ

ที่มีการผลิตภาคอุตสาหกรรมสูงสุดของโลก	 แต่

ปัจจบุนัประเทศไทยในฐานะ	“ดทีรอยต์แห่งเอเชยี”	

มีโอกาสที่จะตกอันดับได้	 เพราะไม่สามารถคิดค้น

นวัตกรรม	 รวมถึงมีคู่แข่งในกลุ่มประเทศอาเซียน	

ที่มีความสามารถทัดเทียมกัน	 แต่ต้นทุนในการ

ด�าเนินงานและการผลิตต�่ากว่า		 	

	 การพัฒนาสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรม	

ในช่วงแรกของไทยประสบความส�าเรจ็เนือ่งจากการ

ใช้ต้นทนุต�า่	มแีรงงานทีม่ทีกัษะพอสมควร	และเปิด

รับนักลงทุนต่างประเทศ	ทว่าในช่วงต่อมาไทยต้อง

เผชิญบทพิสูจน์ที่ยากยิ่งขึ้น	 เมื่อประเทศขาดการ

ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา	 (Research	 and	

Development;	 R&D)	 ซ่ึงถือเป็นรากฐานของ

นวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม	อันเป็นตัวขับเคลื่อนการ

เพิ่มผลผลิต	เทคโนโลยีใหม	่ๆ	การออกแบบ	และ

แบรนด์สนิค้า	“ไทย”	ทีแ่ข่งขนัได้	จากรายงานความ

สามารถทางการแข่งขันของประเทศต่าง	ๆ	ทั่วโลก	

โดยสภาเศรษฐกิจโลก	(World	Economic	Forum;	

WEF)	ประจ�าปี	2559-2560	ประเทศไทยสร้างสรรค์

นวัตกรรมน้อยกว่าประเทศที่มีระดับการศึกษา	

ใกล้เคียงกัน	 โดยงบประมาณด้านการวิจัยและ

พัฒนาอยู ่ในอัตราร้อยละ	 0.2-0.3	 ของ	 GDP		

มาหลายสิบปีแล้ว	 	

	 สัดส่วนตัวเลขในระดับที่ต�่านี้เป็นเหตุผลหนึ่ง	

ทีท่�าให้ประเทศไทยได้คะแนนในดชันกีารพฒันาเพือ่

ความยั่งยืนของเป้าหมายที่	 9	 เกือบต�่าที่สุดใน	

เป้าหมายท้ังหมด	 และด้วยความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนา

ในด้านนี้	 ประเทศไทยจึงเดินหน้าอย่างเต็มที่เพื่อ	

ไปสู่ไทยแลนด์	 4.0	 ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจท่ีเน้น

ความคดิสร้างสรรค์	นวัตกรรม	และบริการทีม่มีลูค่า

เพิม่สงู		 	 	 	 	 	

	 โมเดลไทยแลนด	์4.0	ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยน

ประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจท่ีเน้นคุณค่า	 โดยปฏิรูป

อตุสาหกรรมหลกัทีม่อียู	่เช่น	ยานยนต์	อเิลก็ทรอนกิส์	

การท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ	อาหาร	เกษตรกรรม	และ

เทคโนโลยีชีวภาพ	พร้อมกบัการพฒันาต่อยอดไปสู่

อุตสาหกรรมใหม่	 เช่น	 หุ่นยนต์	 ดิจิทัล	 การบิน		

โลจสิตกิส์	เชือ้เพลงิชวีภาพและเคมชีวีภาพ	รวมทัง้

สนบัสนนุประเทศไทยเป็นศนูย์กลางทางการแพทย์
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นานาชาติ		 	

	 พิมพ์เขียวไทยแลนด	์4.0	ก�าหนดให้นวัตกรรม		

ผู้ประกอบการ	 ความยั่งยืน	 การพัฒนาโดยชุมชน	

และการเติบโตอย่างทั่วถึงเป็นปัจจัยสู่ความส�าเร็จ		

ในแง่ทฤษฎถีอืเป็นเรือ่งทีด่	ีแต่ค�าถามคอือตุสาหกรรม

ของประเทศไทยมศีกัยภาพและความพร้อมเพยีงใด	

	 ที่ผ่านมานโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของ

ประเทศไทยขาดความต่อเนื่องหรือไม่ได้ผลตามที่

ตั้งเป้าหมายไว้	 ส่วนหน่ึงมาจากความล้มเหลว

ทางการเมืองและการบริหาร	ความไม่ต่อเนื่อง	การ

ขาดการประสานงานที่ดี	 รวมไปถึงสิ่งที่เรียกว่า		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

“รอยยิม้ต้องค�าสาป” (smile curse) หรอืทศันคติ

ของประเทศไทยที่เปิดกว้างในการรับเงินทุนจาก	

ต่างประเทศ	กล่าวคือ	ขณะที่มีการดึงดูดการลงทุน

โดยตรงจากต่างประเทศเข้ามาจ�านวนมหาศาล	

จนท�าให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว		

แต ่ผู ้ก�าหนดนโยบายกลับละเลยที่จะน�าไปสู ่	

การพึ่งตนเอง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา

อตุสาหกรรมการผลติทีม่รีปูแบบและตราสนิค้าของ

ตนเอง	 ภาคอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว	

จึงอาจจบลงด้วยความล้มเหลว	 ในท�านองเดียวกับ	

“ค�าสาปจากการมีทรพัยากร” (resource curse)	

ซึ่งเป ็นชะตากรรมของประเทศที่มีทรัพยากร	

ธรรมชาติมาก	 เช่น	 น�้ามัน	 จึงท�าให้ละเลยการใช้

ทรพัยากรอย่างเตม็ศกัยภาพและน�าไปสูค่วามยัง่ยนื

ทางเศรษฐกิจ	 	

	 ตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง

ประเทศไทยถอืเป็นผูน้�าในการผลติฮาร์ดดสิก์ไดร์ฟ

ป้อนตลาดโลก	แต่เพยีงไม่กีปี่ผ่านไป	ตลาดโทรศพัท์

มือถือและตลาดผู้บริโภคอ่ืน	 ๆ	ก้าวแซงหน้าตลาด

คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ไปมาก	 ท�าให้ความต้องการ

ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟลดลงเฉลี่ยกว่าร้อยละ	 5	 ต่อป	ี

ตัง้แต่	พ.ศ.	2554	เม่ือเปรยีบเทยีบกบัความต้องการ

อุปกรณ์เก็บความจ�าขนาดเล็ก	(solid	state	drive;	

SSD)	 ท่ีสูงขึ้นเฉลี่ยกว่าร้อยละ	 100	 ในแต่ละป	ี	

แต่ประเทศไทยมีส่วนแบ่งตลาดในสินค้าประเภทน้ี

ไม่มากนกั	การตดัสนิใจของไทยว่าจะผลติเทคโนโลยี

แบบไหน	 จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการว่าจ้างของบริษัท

เทคโนโลยีต่างประเทศเท่านั้น	 แต่ขึ้นกับความ

ต้องการสินค้าของตลาดด้วย		

	 การยกระดับห่วงโซคุณค่า (value chain) 

เป็นสิง่จ�าเป็นท่ีจะท�าให้ประเทศไทยสามารถปรบัตัว

ให้เข้ากับตลาดโลกทีห่มนุไปอย่างรวดเรว็ได้	ถงึตอนนี้

ภาคอุตสาหกรรมของไทยยังคงพึ่งพาสินค้าทุน	

ท่ีต้องน�าเข้าปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีขั้นกลาง	

ซึง่ท�าให้เกิดการขาดดลุทางการค้าและเป็นอปุสรรค

ต่อการเติบโตของอุตสาหกรรม	ดังนั้น	เพื่อเป็นการ

ประเทศไทยต้องเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา

“ก�รปรับเปลีย่นจ�กเศรษฐกิจทีข่บัเคลื่อน
โดยทรัพย�กรและพึ่งพ�ก�รส่งออกม�เป็น

รูปแบบก�รเตบิโตทีย่ั่งยนืขึ้นโดยอ�ศยั
ก�รพัฒน�ทนุมนษุย ์เทคโนโลยใีหม ่ๆ 
และนวตักรรม จะเป็นสิ่งท้�ท�ยทีส่ำ�คัญ

ของหล�ยประเทศในเอเชยีในทศวรรษหน�้”
ดัชนีผลผลิตเชิงสร้างสรรค์	การวิเคราะห์ความคิด

สร้างสรรค์และนวัตกรรมในเอเชีย	รายงานจาก		

The	Economist	Intelligence	Unit		

ของธนาคารพัฒนาเอเชีย

ห่วงโซ่คุณค่า 

(value chain)

ข้ั นตอนการผลิตสินค ้ า	

ตัง้แต่การซือ้และส่งวตัถดุบิ	

ไปจนถงึการด�าเนนิการผลติ

และการกระจายสินค ้ า		

การตลาดและการขาย	โดย

แต่ละขั้นตอนจะกระจาย

รายได้ไปสูบ่รษัิทที่ให้บรกิาร	

หลายบริษัทอาจมีขั้นตอน

การด�าเนินงานที่แตกต่าง

กัน	ยิ่งห่วงโซ่มีมูลค่าสูงขึ้น

(งานออกแบบ	 นวัตกรรม	

การใช้เทคโนโลยีระดับสูง)	

รายได้ก็ยิ่งสูงขึ้น

กับดักรายได้ปานกลาง 

(middle income trap)

นักเศรษฐศาสตร์ด้านการ

พัฒนาบางรายกล ่าวว ่า		

การเติบโตของประเทศ	

ส่วนใหญ่ชะงักงันหลังจาก

การขยายตัวอย่างรวดเร็ว	

ในเวลาไม่กี่สิบปี	 สาเหตุ	

เกิดจากความล้มเหลวใน

การยกระดับห่วงโซ่คุณค่า	

หมายความว่า	 ประเทศ

เหล ่ านี้ จ ะแข ่ งขั นด ้ วย

แรงงานราคาถูกและสินค้า

คุณภาพต�่าต่อไป	 แทนการ

ปรับปรุงทักษะและเพิ่ม	

ผลิตภาพของแรงงานและ

โครงสร ้ างพื้ นฐานของ

ประเทศ
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บริษัท	 ปูนซิเมนต์ไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 หรือ	 SCG	 เป็นหนึ่งในบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดของไทย	 และเป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่มีกิจการทั่วอาเซียน	

มบีทบาทส�าคญัด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและอุตสาหกรรมของประเทศ	อย่างไรกต็าม	สนิค้าหลกัของบรษิทั	อนัได้แก่	กระดาษและบรรจภุณัฑ์	

ปูนซีเมนต์	โลจิสติกส์	และปิโตรเคมีล้วนมีผลกระทบอย่างสูงต่อสิ่งแวดล้อม	ใน	พ.ศ.	2550	SCG	ได้ประกาศวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้น�าด้านธุรกิจ	

ที่ยั่งยืน	 ตั้งแต่นั้นมาก็ได้บูรณาการแนวคิดการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเข้ากับห่วงโซ่คุณค่า	 โดยเน้นธรรมาภิบาลที่เข้มแข็งขององค์กร	 ทรัพยากร

มนุษย์	การวิจัยและพัฒนา	แนวคิดขยะเหลือศูนย์	การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและอื่น	ๆ	หัวใจของ

การผลกัดนัไปสูค่วามย่ังยืน	คอื	การค่อย	ๆ 	ขยายตวัและส่งเสรมินวตักรรมในวฒันธรรมการท�างานและกลุม่ผลติภณัฑ์เพือ่ให้	SCG	สามารถเตบิโต

ได้อย่างยัง่ยนื	และมส่ีวนช่วยให้ประเทศเจรญิรุง่เรอืง	นอกจากนี	้กลยทุธ์ทางธรุกจิของบรษิทัยงัยดึหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	เพือ่ส่งเสรมิ

การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามภาพด้านล่าง

การใช้ประโยชน์จากทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ

ผลิตภัณฑ์มีนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มสูง

รายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปรับโครงสร้างและขยายเฉพาะธุรกิจหลัก	

ที่เป็นจุดแข็งของ	SCG

ลงทนุระยะยาวในการพฒันานวตักรรม	ชมุชน	

การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม	 และคุณภาพของ

สนิค้าและบรกิาร	แม้ว่าการลงทนุดงักล่าวอาจ

ท�าให้ก�าไรลดลงชั่วคราว

ขยายฐานการผลิตอย่างเป็นขั้นตอน	 ไม่ก้าว

กระโดด	 	

ด�าเนินแผนงานที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน

สร้างเครือข่ายเพื่อแบ่งปันความรู้

เน้นการสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา	 และนวัตกรรม	

แบบค่อยเป็นค่อยไปทั่วทั้งองค์กร

ความซือ่สตัย์และเป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุคนเป็นหนึง่ในค่านยิมหลกั

ที่ปลูกฝังได้ส�าเร็จผ่านการจ้างงาน	การฝึกอบรม	การเลื่อนต�าแหน่ง	และ

แบบอย่างความเป็นผู้น�า

สนบัสนนุโครงการระยะยาวต่าง	ๆ 	ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม

มุ่งเป็นองค์กรที่ด�ารงอยู ่ร่วมกับการพัฒนา

ประเทศในระยะยาว

สนับสนุนคนในองค ์กรให ้ ข้ึนสู ่ต�าแหน ่ง		

ก่อนรับสมัครบุคคลภายนอก	 	

สร้างหลักประกันว่าพนักงานทุกคนได้ท�างาน

เต็มศักยภาพ

น�าหลกัการ	3R	(Reduce,	Reuse,	Replenish	-	

ลด	 ใช้ซ�้า	 สร้างทดแทน)	มาใช้ ในการด�าเนิน

ธุรกิจ

วางแผนผู้สืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง	

รวมถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่

หาวิธีขยายไปสู่ตลาดอ่ืน	ๆ	 ในต่างประเทศ	

แบบค่อยเป็นค่อยไป	 และมีการวางแผน	

อย่างระมัดระวัง

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ผ ่าน

โครงการ	One	Cell	One	Project	(OCOP)

ลงทุนสูงด้านการพัฒนาบุคลากรในบริษัท

กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การผลิตและบริการที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

การใช้พลังงานสะอาด

ค่านิยมและคุณธรรมที่แข็งแกร่งของบริษัท

เครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง

ชุมชนน่าอยู่และพนักงานที่มีสุขภาพดี

เมืองที่ปลอดภัย
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การเชื่อมโยง

(connectivity)

ในทางเศรษฐศาสตร์	 การ

เชื่อมโยง	 หมายถึง	 การ

เชื่อมห่วงโซ่อุปทาน	 (การ

ผลิ ต 	 การขนส ่ ง 	 การ

ประกอบและการกระจาย

ชิน้ส่วนผลติภณัฑ์)	ผ่านทาง

ถนน	 รถไฟ	 ท่าเรือ	 และ

สนามบินทีดี่ข้ึน	และพธิกีาร

ศุลกากรที่มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น

หลกีเลีย่งกบัดกัรายได้ปานกลาง (middle income 

trap)	ภาคอตุสาหกรรมของไทยจงึต้องลงทนุในการ

วิจัยและพัฒนา	 รวมถึงนวัตกรรม	 เพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงของตลาดส่งออก	 เทคโนโลยีใหม่	 ๆ	

และความนิยมของผู้บริโภค	 เช่น	 เศรษฐกิจดิจิทัล	

หรือเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานจากเทคโนโลยีดิจิทัลและ

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (internet of things; 

IOT)	อาจจะเป็นภาคเศรษฐกจิทีเ่ตบิโตเรว็ทีส่ดุในโลก	

และเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนที่ส�าคัญที่สุดทั้งด้าน

นวตักรรม	ความสามารถในการแข่งขนัและการเตบิโต	

ไม่เพยีงประเทศไทยเท่านัน้	แต่อกีหลายประเทศกย็งั

ล้าหลังในการใช้กรอบแนวคิดของระบบโลจิสติกส์

และความรู ้เพื่อพัฒนาส่วนนี้	 ข ้อมูลจากคณะ

กรรมาธิการยุโรประบุว่า	ร้อยละ	41	ของวิสาหกิจ

ยุโรปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับดิจิทัล	มีเพียงร้อยละ	2	

เท่านั้นที่ใช้ประโยชน์จากโอกาสทางดิจิทัลอย่าง	

เตม็ที	่จงึยงัไม่สายเกินไปทีป่ระเทศไทยจะร่วมลงแข่ง

ในตลาดสนิค้านีท้ีส่ามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาล	

เพียงแต่ต้องตั้งเป้าที่จะเป็นผู้เล่นคนส�าคัญให้ได้		

	 อีกหนทางหนึ่งท่ีอุตสาหกรรมไทยจะสร้าง	

มลูค่าเพิม่ของผลติภณัฑ์ให้กับตลาดโลก	คอื	การน�า

แนวคิด “การสร้างคุณค่าร่วมกัน” (creating 

shared value; CSV)	มาใช้	หลักการส�าคัญของ	

CSV	คอื	น�ากฎการเติบโตทางธุรกจิมาเชือ่มโยงกบั

แนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ

สังคมขององค์กร	 ท่ามกลางการเติบโตของตลาด	

ปรับปรุงแนวท�งปฏิบัติด้�นก�รขนส่ง 
เศรษฐกิจของประเทศแถบเอเชียเน้นการส่งออกเป็นหลัก	 ต้นทุนการคมนาคมจึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อความสามารถในการผลิต

และผลก�าไร	ต้นทุนที่สูงถึงร้อยละ	15-25	ของ	GDP	นี้	คิดเป็น	2-3	เท่าของต้นทุนการขนส่งในสหรัฐอเมริกา	ประเทศในแถบยุโรป	

และญี่ปุ่น	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็น่าตกใจ	 ในเอเชียมีจ�านวนรถบรรทุกไม่ถึงร้อยละ	10	ของจ�านวนยานพาหนะทั้งหมด	แต่ปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และฝุ่นละอองขนาดเล็กเกือบครึ่งหนึ่งของปริมาณทั้งหมดที่ปล่อยออกมาโดยภาคการขนส่ง	

บริษัทขนาดใหญ่จึงปรับห่วงโซ่อุปทานของตนให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากข้ึน	 เพื่อลดต้นทุน	 บรรเทาความเสี่ยงในการ	

จัดส่ง	 และปรับปรุงภาพลักษณ์ของตราสินค้า	 นอกจากนี้	 รัฐบาลและองค์กรระหว่างประเทศยังจัดท�าหลักเกณฑ์และก�าหนดนโยบาย

เพื่อผลักดันภาคการขนส่งให้ ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่ามากขึ้น	 ยกตัวอย่างเช่น	 สมาชิกเครือข่ายการขนส่งสินค้าสีเขียวเอเชีย	 (Green	

Freight	 Asia;	GFA)	 ได้แบ่งปันระเบียบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห	์ ตัวอย่างวิธีปฏิบัติงานที่ดีที่สุด	 ตลอดจนใบบันทึก

คะแนนประสิทธิภาพการท�างาน	 สิ่งเหล่านี้ช่วยให้อุตสาหกรรมขนาดใหญ่อย่างอิเกีย	 (IKEA)	 ดีเอชแอล	 (DHL)	 และยูพีเอส	 (UPS)	

ปรบัปรงุประสทิธภิาพการท�างานเพือ่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเพิม่ประสทิธภิาพการใช้เชือ้เพลงิของยานพาหนะทัง้ของ

บริษัทและของผู้รับเหมาช่วง

ในสหรัฐอเมริกา	มีโครงการชื่อ	SmartWay	เพื่อช่วยผู้ประกอบการรถบรรทุกในการเปรียบเทียบเทคโนโลยี	เช่น	รถพ่วงที่ใช้หลัก

อากาศพลศาสตร์	หรือยางเสรมิใยเหลก็	และปล่อยสนิเชือ่หากผูป้ระกอบการอยากปรบัปรงุรถของตน	โครงการนีเ้ปิดตวัเมือ่	พ.ศ.	2547	

ปัจจุบันมีรถบรรทุกเข้าร่วมในโครงการ	650,000	คัน	(หรือร้อยละ	30	ของการขนส่งทางถนนของสหรัฐอเมริกา)	โดยร่วมมือกับบริษัท

ขนส่งและบริษัทส่งของกว่า	2,900	แห่ง

ประเทศไทยก�าลงัก้าวไปสูก่ารปรบัปรงุประสทิธภิาพของการด�าเนนิการด้านโลจสิตกิส์ด้วยเช่นกนั	ยกตวัอย่างเช่น	สภาอตุสาหกรรม

แห่งประเทศไทย	 ได้ร่วมมือกับส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	 จัดท�าโครงการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมการใช้งานโปรแกรม

บริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงานขึ้น	 เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และการคมนาคมโดยใช้ความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลย	ีโครงการแบ่งเป็น	3	ระยะ	มีบริษัทเข้าร่วม	104	แห่ง	รวมเป็นรถบรรทุกทั้งสิ้น	5,396	คัน	ซึ่งได้ ให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการขนส่งของบริษัทเมื่อสิ้นสุดโครงการระยะที่หนึ่งในเดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	2556
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“จ�กก�รจดัอนัดบั
คว�มย�กง�่ยใน 

ก�รประกอบธุรกจิ
ของประเทศต�่ง ๆ 
โดยธน�ค�รโลก 
ประจำ�ปี 2557 
ประเทศไทยได ้

อนัดบั 49 
จ�ก 189 ประเทศ”

ทีเ่น้นความยัง่ยนืในปัจจบุนั	การสร้างคณุค่าร่วมกนั

ท�าให้มมีลูค่าเพิม่ขึน้	มผีูบ้รโิภคและนกัลงทนุจ�านวน

มากขึ้นเรื่อย	 ๆ	ที่เต็มใจจะจ่ายเงินซ้ือสินค้าและ

บริการในราคาที่สูงขึ้นให้กับบริษัทที่สามารถพิสูจน์

ความยั่งยืนของธุรกิจตนเอง	บริษัทต่าง	ๆ	ในธุรกิจ

อตุสาหกรรมต่างก�าลงัตระหนกัดว่ีา	การด�าเนนิธรุกจิ

ที่ไม่ยัง่ยนืของตนมผีลกระทบโดยตรงต่อสิง่แวดล้อม	

เป็นการผลักภาระให้สังคม	 และท้ายที่สุดก็คือเพิ่ม

ต้นทุนให้ธุรกิจตนเอง	 การซื้อขายคาร์บอนเครดิต

เป็นตัวอย่างที่ดีของเรื่องนี้	 ยิ่งบริษัทปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากเท่าใด	 ก็ยิ่งส่ง	

ผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทมากขึ้น

เท่านั้น	 	

	 ดร.สมเกยีรต	ิตัง้กจิวานชิย์	ประธานสถาบันวจิยั

เพือ่การพฒันาประเทศไทย	กล่าวว่า	“ถ้าประเทศไทย

เคลื่อนไปสู่เกษตรกรรมสมัยใหม่	และอุตสาหกรรม

บริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากฐานองค์ความรู้	 ก็จะ

หลดุพ้นจากกบัดกัรายได้ปานกลางได้”	นัน่ท�าให้เรา

เหน็ว่า	ถงึทีส่ดุแล้วอตุสาหกรรมไทยต้องสร้างสรรค์

สิ่งใหม่	ๆ	โดยไม่ละเลยความยั่งยืนอีกต่อไป	 		

	

	

	

การแก้ปัญหาที่บั่นทอนการพัฒนาอุตสาหกรรม	

ที่ยั่งยืน	คือ	ต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถ

พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง	 รวมทั้งส่งเสริม

นวัตกรรม	ทั้งนี้	โครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวข้องกับการ

คมนาคม	 การศึกษา	 นโยบายและระบบโลจิสติกส์

ในการพฒันาอตุสาหกรรม	ส่วนนวตักรรม	หมายถงึ	

ความคิด	 สิ่งประดิษฐ ์ทางวิทยาศาสตร ์และ

เทคโนโลยีใหม่	 ๆ	 เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมให้เกิด

ประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจ		 	

	 ประเทศไทยมีพื้นฐานที่ดีที่ช ่วยส ่งเสริม

อตุสาหกรรม	อาท	ิแรงงานจ�านวนมาก	ถนนหนทาง

สภาพดี	 ท่าเรือขนส่งสินค้าหลายแห่ง	 รวมถึงม	ี

นโยบายและหน่วยงานต่าง	ๆ 	ทีส่่งเสรมิการค้าและ

ภาคอุตสาหกรรม	 เช่น	 ส�านักงานคณะกรรมการ	

ส่งเสริมการลงทุน	 (BOI)	 จากการจัดอันดับความ

ยากง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศต่าง	 ๆ		

โดยธนาคารโลก	 ประจ�าปี	 2557	 ประเทศไทยได้

อนัดบั	49	จาก	189	ประเทศ	นอกจากนี้	ในรายงาน

ความสามารถทางการแข่งขันระดับโลก	 ประจ�าปี	

2559-2560	 ประเทศไทยอยู่ในอันดับ	 34	 จาก		

138	ประเทศ	เนือ่งจากมคีวามแขง็แกร่งด้านสภาพ

แวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค		 	

	 อย่างไรก็ตาม	 การพัฒนายังต้องด�าเนินต่อไป	

โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	

(ASEAN	 Economic	 Community;	 AEC)	 ด้วย

สภาพทางภูมิศาสตร์ท่ีไทยได้เปรียบเพราะอยู่

จดุศนูย์กลางของภมูภิาค	ท�าให้สามารถเป็นศนูย์กลาง

ด้านโลจิสติกส์ของอาเซียน	 โครงสร้างพื้นฐานด้าน

คมนาคมและการเชือ่มโยงไปยังประเทศเพือ่นบา้น

ได้อย่างสะดวกสบายนับเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ	 ตลอดจนเพิ่มความสามารถ	

ในการแข่งขันให้กับประเทศ	 และด้วยการขนส่ง

สินค้าทางบกท่ีมีข้อได้เปรียบท้ังเร่ืองความคุ้มค่า

และต้นทุนที่ถูกกว่า	ยิ่งท�าให้ประเทศไทยได้เปรียบ

มากยิ่งขึ้น	 	

	 นั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ประเทศไทยส่งเสริมการ

ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอย่างท่ีไม่เคยท�ามาก่อน

ในช่วง	 20	 ปีที่ผ ่านมา	 จากข้อมูลของบริษัท		

หลักทรัพย์เมย์แบงก	์กิมเอ็ง	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	

(มหาชน)	ระบุว่า	 ใน	พ.ศ.	2559	ประเทศไทยทุ่ม		

งบประมาณกว่า	 1.05	 แสนล้านบาท	 เพื่อพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน	 และคาดว่าจะเพิ่มงบประมาณ

รายปีโดยเฉลี่ยประมาณ	3.17	แสนล้านบาท	จนถึง	

พ.ศ.	 2563	 โดยมุ่งเน้นการก่อสร้างทางรถไฟใหม่	

ตดัถนนเพิม่	และตัง้ด่านศลุกากรเพือ่สร้างเส้นทาง	

คำ�ตอบอยูท่ีโ่ครงสร้�งพื้นฐ�น 
และนวัตกรรม
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การค้าข้ามแดน	รวมทั้งปรับปรุงการรถไฟไทยและ

อ�านวยความสะดวกส�าหรบัสนิค้าน�าเข้าและส่งออก	

	 โครงการที่ท้าทายที่สุดในขณะนี	้คือ	โครงการ

รถไฟความเร็วสูงแบบรางคู ่	 สายกรุงเทพฯ	 -	

นครราชสมีา	ระยะทาง	352	กโิลเมตร	เดมิโครงการนี้

เป็นโครงการร่วมทุนกับสาธารณรัฐประชาชนจีน	

โดยใช้งบประมาณ	 1.7-1.9	 แสนล้านบาท	 แต่

ปัจจุบันรัฐบาลไทยตัดสินใจลงทุนเองทั้งหมด	 โดย

จีนจะสนับสนุนด้านการก่อสร้าง	 ขณะเดียวกัน

รัฐบาลก็ก�าลังด�าเนินการขยายโครงข่ายทางหลวง

แผ่นดนิเพิม่ขึน้ร้อยละ	20	โดยจะตดัถนนใหม่ความ

บูรณ�ก�ร “แนวคดิของคว�มพอเพยีง” ในธุรกิจ
การริเริ่มโครงการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของภาคเอกชน	

ในประเทศไทยได้แรงบนัดาลใจจากปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังวิกฤตทางการเงินเอเชีย	

ใน	พ.ศ.	2540	เมือ่ประเทศไทยตระหนกัว่าต้องเสรมิสร้างภมูคิุม้กนั

ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น	 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	

ให้กรอบความคิดที่สมบูรณ์แบบส�าหรับน�าไปประยุกต์ ใช้ทั้งใน

บริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่

องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนได้สนับสนุนการบูรณาการปรชัญา

พอเพยีงนีเ้ข้ากบันโยบาย	ห่วงโซ่คุณค่า	และธรรมาภบิาลขององค์กร	

ผ่านการประกวดบรษิทัทีม่ผีลงานดเีด่น	 หรือการก�าหนดมาตรฐาน

อตุสาหกรรมทีบ่ริษทัต้องด�าเนินการข้ึนใหม่	ส�านักงานคณะกรรมการ

พเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิหรอื	กปร.	

จดัการประกวดระดบัประเทศขึน้	เพือ่เฟ้นหาธรุกจิทีป่ระยกุต์ใช้ปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง	 ผู้ชนะจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์การ	

เรยีนรู	้“การด�าเนินธุรกิจตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง”	

ผู้ชนะเลิศในการประกวดคร้ังแรกในระดับบริษัทขนาดใหญ	่

ขนาดกลาง	 และขนาดเล็ก	 ได้แก่	 บริษัท	 ปูนซิเมนต์ไทย	 จ�ากัด	

(มหาชน)	ชุมพรคาบาน่า	รีสอร์ต	และบริษัท	นิธิฟู้ดส์	จ�ากัด	ตาม

ล�าดับ	 ส่วนผู้ชนะเลิศในการประกวดครั้งที่สอง	 ได้แก่	 บริษัท	

บางจากปิโตรเลียม	จ�ากัด	 (มหาชน)	บริษัท	บาธรูมดีไซน์	 จ�ากัด	

และบริษัท	พรทิพย์	(ภูเก็ต)	จ�ากัด	ตามล�าดับ	

นอกจากนี้	 ส�านักงาน	 กปร.	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย	 หอการค้าไทย	 และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	 ยังได้	

ร่วมกนัสนบัสนนุมหาวทิยาลยัมหดิลให้จดัท�า	“มาตรฐานธรุกจิตาม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง”	ซึง่ในปัจจบุนัหน่วยงานอย่าง

ส�านักงาน	 กปร.	 มูลนิธิมั่นพัฒนา	 และบรรษัทประกันสินเชื่อ

อุตสาหกรรมขนาดย่อม	(บสย.)	ได้น�ามาตรฐานดังกล่าวไปใช้เป็น

เครือ่งมอืเพือ่ส่งเสรมิให้นกัธรุกจิน้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงไปใช	้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด	ๆ	ทั้งสิ้น

กระทรวงอุตสาหกรรมยังได ้ออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมเลขที่	 9999	 (มอก.	 9999)	 ให้กับอุตสาหกรรมไทย	

เป็นการก�าหนดมาตรฐานโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ	

พอเพยีง	โดยมเีป้าหมายเพือ่ส่งเสรมิอตุสาหกรรมทีย่ัง่ยนืในประเทศ	

ขณะเดียวกันส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	 ได้จัดตั้งเครือข่ายบริษัทขนาดใหญ่	 เช่น	

SCG	 กลุ่ม	 ปตท.	 บางจากปิโตรเลียม	 และโตชิบา	 เพื่อน�าหลัก

ปรัชญาดังกล่าวไปใช้กับคู่ค้าตลอดห่วงโซ่คุณค่าของตน	กิจกรรม

ทั้งหมดเหล่านี้ไม่เพียงช่วยส่งเสริมแนวพระราชด�าริของพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 แต่ยัง

สนับสนุนหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย	ตัวอย่างความส�าเร็จ

ของบริษัทต่าง	ๆ 	เหล่านี้เป็นการลบความเชื่อผิด	ๆ 	ที่ว่า	การสร้าง

มูลค่าระยะส้ันให้สูงที่สุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นเรื่องส�าคัญสูงสุดของ

องค์กร

ยาวกว่า	2,650	กิโลเมตร	 	

	 โครงสร ้างพื้นฐานของการคมนาคมที่ ไร ้

ประสิทธิภาพได้สร้างความเสียหายต่อความมั่งค่ัง

ของประเทศด้วยเช่นกัน	 ใน	 พ.ศ.	 2556	 ต้นทุน	

การคมนาคมของไทยคดิเป็นร้อยละ	7.4	ของ	GDP	

ในขณะท่ีต้นทุนการขนส่งสินค้าคิดเป็นร้อยละ	 14	

ของ	 GDP	 นี่ยังไม่รวมถึงคาร์บอนฟุตพริ้นต์และ

ต้นทุนภายนอกของภาคการขนส่ง	ยกตัวอย่างเช่น		

เมื่อ	 พ.ศ.	 2556	 เฉพาะภาคการขนส่งปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ถงึร้อยละ	25.2	ของปรมิาณการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดจากการ	
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มาตั้งแต่	พ.ศ.	2558	โดยเริ่มเสนอมาตรการจูงใจ

ให้กับนักลงทุนเพื่อส่งเสริมโครงการเทคโนโลย	ี

ชั้นสูงและนวัตกรรม	 	

	 แล้วนวัตกรรมจะมีบทบาทอย่างไร	 อธิบาย	

ง่าย	ๆ	ก็คือ	 การลงทุนในนวัตกรรมเป็นการสร้าง	

นักคิด	 วิศวกร	 เทคโนโลยี	 และพัฒนาแนวคิด	

ทีย่กระดบัไปสูอ่ตุสาหกรรมทีม่มีลูค่าทีส่งูขึน้	ล�า้สมยั	

และยัง่ยนื	ซึง่ล้วนเป็นสิง่ท่ีประเทศไทยยงัขาดแคลน	

ทีผ่่านมารฐับาลไทยและภาคเอกชนยงัขาดการลงทนุ

ด้านการวจิยั	พฒันาด้านนวตักรรม	รวมถึงการลงทนุ

ในสถาบันการศึกษา	 ทรัพยากรและเครือข่าย	

ใช้พลังงานของประเทศไทย	 	

	 ปัจจัยด้านโลจิสติกส์เป็นอีกปัจจัยส�าคัญที่จะ

สนบัสนนุเศรษฐกจิดจิทิลัทีก่�าลงัเตบิโตอย่างรวดเรว็	

การสรรหาบคุลากร	เทคโนโลย	ีและเครอืข่ายทีช่่วย

ด�าเนินธุรกิจดิจิทัลก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง	

พืน้ฐานทีด่เีช่นกนั	ทัง้ภาคเอกชนและภาครฐัจะต้อง

ร่วมมือกันสร้างอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ศักยภาพ

สูง	 ศูนย์ข้อมูล	 และระบบการตรวจสอบ	 เพื่อเพิ่ม

ความปลอดภยัทางไซเบอร์	ซึง่เป็นสิง่จ�าเป็นอย่างยิง่

ส�าหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 ซึ่งส�านักงาน

คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ	(BOI)	ได้ด�าเนนิการ
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ทีจ่�าเป็นในการสร้างแรงงานทกัษะสงูอย่างเพยีงพอ	

จากรายงานความสามารถทางการแข่งขันทั่วโลก

ประจ�าปี	2559-2560	ของสภาเศรษฐกิจโลก	ความ

สามารถในการสร้างนวตักรรมของประเทศไทยตกมา

อยู่อันดับ	54	(จาก	138	ประเทศ)	จากที่เคยอยู่ใน

อันดับ	33	ใน	พ.ศ.	2550	ทั้ง	ๆ	ที่ความจ�าเป็นที่จะ

ต้องปรับปรุงระบบการศึกษาเป็นเรื่องที่มีการพูด

ถึงกันมาหลายปีแล้ว	 แต่หลายรัฐบาลที่ผ่านมา	

ก็ยังไม่ได้แก้ไขต้นตอที่แท้จริงของปัญหา	 นั่นคือ		

ยังเน ้นการเรียนแบบท่องจ�าและการสอบวัด

มาตรฐาน	แทนทีจ่ะเป็นการสอนให้คดิวเิคราะห์และ

การพัฒนาทักษะส�าหรับศตวรรษที่	21	 	

	 การบ่มเพาะนวัตกรรมเป็นเรื่องที่ท้าทายและ

ต้องท�าอย่างเป็นระบบ	แต่กส็ามารถท�าได้จรงิอย่าง

เป็นขัน้เป็นตอนและเป็นรปูธรรม	เริม่แรกคอืรฐับาล

ต้องรู ้เท่าทันตลาดเกิดใหม่	 และแนวโน้มของ

อุตสาหกรรมเพื่อช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการและ

นกัลงทนุทีต้่องการเปลีย่นรปูแบบการผลติทีม่มีลูค่า

ต�า่ไปสูอ่ตุสาหกรรมการรบัจ้างผลติตามรปูแบบของ

ตนเอง	(Original	Design	Manufacturing;	ODM)	

หรือการผลิตภายใต้รูปแบบและตราสินค้าของ

ตนเอง	(Original	Brand	Manufacturing;	OBM)	

ซึ่งให้ผลตอบแทนท่ีดีกว่า	 เช่น	 บริษัท	 ปูนซิเมนต์

ไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 หรือ	 SCG	 ได้ผลักดัน

อุตสาหกรรมไทยไปสู่ขั้นของนวัตกรรมการผลิต	

ที่ยั่งยืน	โดยใน	พ.ศ.	2552	SCG	ได้เปิดตัวฉลาก

ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในนาม	 “SCG	

Eco	 Value”	 โดยมีสินค้าภายใต้ฉลากดังกล่าว	

จ�านวน	 84	 รายการ	 ตั้งแต่ปูนซีเมนต์ทนน�้าทะเล	

กระดาษ	 กระเบื้องห้องน�้า	 ไปจนถึงเม็ดพลาสติก	

ที่ย่อยสลายได้	ท�าให้ ใน	พ.ศ.	2557	สินค้าภายใต้

ฉลาก	“SCG	Eco	Value”	สร้างรายได้ ให้กับบริษัท

ถึงร้อยละ	31	ของยอดขายรวม	เป็นเครื่องพิสูจน์

ว่าการด�าเนินนโยบายอย่างมองการณ์ไกลเช่นนี้

สร้างผลตอบแทนได้เป็นอย่างดี	 		 	

	 สถ าบั นท า งก า ร เ งิ น ก็ มี บทบาทส� า คัญ	
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ความยัง่ยนืของอตุสาหกรรม	โครงสร้างพืน้ฐานและ

นวตักรรมทีด่	ีแต่ทัง้หมดนี้ไม่สามารถเดนิหน้าไปได้	

ถ้าระบอบการเมืองไทยไม่มีความมั่นคง

เช่นเดียวกัน	 ยกตัวอย่างธนาคารกสิกรไทยมีการ

ออกสินเชื่อสีเขียวส�าหรับธุรกิจเพื่อพัฒนาด้าน	

สิง่แวดล้อมหรอือนรุกัษ์พลงังาน	รวมไปถงึโครงการ

โครงสร้างพื้นฐานที่สร้างความยั่งยืนให้กับการ	

คมนาคมและโลจิสติกส์ด้วย	 ขณะเดียวกันเงินกู้

ดอกเบี้ยต�่าเพื่อโครงการงานวิจัยและพัฒนา	

ก็สามารถจูงใจให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมได้	 การ

ให้สินเชื่อระยะสั้นเพ่ือช่วยผู้ประกอบการในชนบท

และผู้จัดหาวัตถุดิบ/สินค้ารายเล็ก	 ก็ถือเป็นการ

สร้างความยัง่ยนืให้กับห่วงโซ่คณุค่าของอตุสาหกรรม

ไทย	ส่วนใหญ่แล้วการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่มกัเกดิ

จากล่างขึน้บน	การเตบิโตของห่วงโซ่คณุค่าทีย่ัง่ยนื	

แรงงาน	ผูจ้ดัหาวตัถดุบิ/สนิค้า	ผูป้ระกอบการ	และ

นวตักร	สามารถเคลือ่นภเูขาทัง้ลกูได้	หรือพดูง่าย	ๆ 	

ก็คือสามารถเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมได้นั่นเอง			

	 สุดท้ายรัฐบาลต้องตระหนักว่านอกเหนือจาก

การออกนโยบายที่ดี	 รากฐานของการเติบโตอย่าง

ยั่งยืนอยู่ที่เสถียรภาพทางการเมือง	 สังเกตได้จาก

หลังเกิดเหตุการณ์รัฐประหารในเดือนพฤษภาคม	

พ.ศ.	2557	ความเชือ่มัน่ของนกัลงทนุตกต�า่ลง	การ

ลงทุนจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปดิ่งลงจาก	

86,700	 ล้านบาท	 ใน	 พ.ศ.	 2557	 เหลือเพียง		

2	พันล้านบาท	ใน	พ.ศ.	2558	เมด็เงนิลงทนุทีล่ดลง

เช่นนี้เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ	

เนื่องจากการลงทุนจากต่างประเทศส่วนใหญ่

เป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน	 	

	 แม้ว่ารัฐบาลจะมีบทบาทอย่างแข็งขันในการ	

ส่งเสริมภาคเอกชนให้ลงทุนในนวัตกรรม	 น้อมน�า

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาน�าทางในการ

พัฒนาและเริ่มน�าแนวความคิด	 “การสร้างคุณค่า

ร่วม”	 มาใช้ ในองค์กรและห่วงโซ่คุณค่า	 การใช้

มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ	การพฒันามาตรฐานของ

ธุรกิจ	และการให้รางวัล	ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทาง

ทีผ่ลกัดนัภาคเอกชนไปสูว่ถิทีีย่ัง่ยนืมากขึน้	อย่างไร

ก็ดี	 แม้ประเทศไทยจะมีโครงการและนโยบายเพ่ือ

อ่�นเพิม่เติม
•	Thailand:	

Industrialization	and	

Economic	Catch-Up	

by the Asian 

Development Bank, 

2015

•	 The	Impact	of	Finance	

on	the	Performance	of	

Thai	Manufacturing	

Small	and	

Medium-Sized		

Enterprises by the 

Asian Development 

Bank, 2016



ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ

ทำ�ทันที

•	บังคับใช้กฎหมายและสนบัสนนุการ

จัดเก็บภาษีที่ดิน	 ภาษีที่คิดจากฐาน

ความมั่งคั่ง	 ตลอดจนภาษีเงินได้

จากการขายหลกัทรพัย์	เพือ่สนบัสนนุ

ให้เกิดความเสมอภาคยิ่งขึ้น	

•	พฒันาโครงการสวสัดกิารสงัคมเพือ่

ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น

•	ช่วยเหลือกลุ่มประชากรร้อยละ	40		

ที่มีรายได้ต�่าสุด	 ให้มีอัตราการ	

ขยายตัวของรายได้เพ่ิมสูงกว ่า	

ค่าเฉลี่ยของประเทศ

•	สนับสนุนการกระจายทรัพยากร

สาธารณะให้เท่าเทียมกันมากขึ้น

•	ใช้นโยบายด้านการคลัง	 ค่าจ้าง

แรงงาน	และนโยบายการคุ้มครอง

ทางสังคม	 เพ่ือสนับสนุนความ	

เสมอภาค

•	เสริมสร ้างและสนับสนุนการม	ี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในด้าน

สงัคม	เศรษฐกิจ	และการเมือง	โดย

ไม่ค�านึงถึงอาย	ุเพศ	ความบกพร่อง

ทางร่างกาย	ชาติพันธุ์	 ชาติก�าเนิด	

ศาสนา	 หรือสถานะทางเศรษฐกิจ

หรือสถานะอื่น	ๆ	

ความเหล่ือมล�้าเป็นประเด็นปัญหาร่วม	

ที่เกิดขึ้นได้ทั้งในประเทศท่ีร�่ารวยและ

ประเทศที่ยากจน	 ความเหลื่อมล�้าด้าน	

รายได้	 สภาพที่แตกต่างกันระหว่างเมือง

กับชนบท	 และการกระจายทรัพยากร	

ธรรมชาติอย่างไม่เท่าเทียมกัน	 ล้วนเป็น

ประเด็นร่วมสมัยท่ีก่อให้เกิดการถกเถียง	

ในวงกว้าง	 องค์การสหประชาชาติ	 (UN)	

จึงได้เรียกร้องให้ผนวกเร่ืองการลดความ

เหล่ือมล�า้อย่างเร่งด่วน	เป็นหนึง่ในเป้าหมาย	

การพฒันาทีย่ัง่ยนื	พ.ศ.	2573	ซึง่ครอบคลมุ

การลดความเหลื่อมล�้าในทุกด้าน	 ไม่ว่า	

จะเป็นด้านรายได้	คณุภาพทางการศกึษา	การ

เข้าถึงความยุติธรรม	 หรือการเข้าถึงบริการ	

เช่น	 ด้านสาธารณสุข	 รวมถึงการลดความ

เหลื่อมล�้าระหว่างประเทศด้วย	 	

	 ผูก้�าหนดนโยบายทัว่โลกต่างตระหนกัดว่ีา	

ความเหลือ่มล�า้อาจเป็นอปุสรรคส�าคญัต่อการ

พัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม	 และต่อ

เสถียรภาพของประเทศในระยะยาว	 การแก้

ปัญหาความเหลื่อมล�้าอาจท�าได้ โดยขยาย

นโยบายการพัฒนาให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้

ส่วนเสยีทกุภาคส่วน	และสร้างสมดุลใน	3	มติิ

ของการพัฒนาที่ยั่งยืน	 ได้แก	่ความก้าวหน้า

ในประเทศไทย	อ�านาจถูกจ�ากัดอยู่ในมือของคนเพียงไม่กี่คน	และการกระจายความมั่งคั่ง	ที่ดิน	และทรัพยากรยังม	ี

ความไม่สมดุลสูง	เมื่อเทียบกับประเทศอื่น	ๆ	ที่มีรายได้ระดับปานกลางค่อนไปทางสูง

ลดคว�ม
เหลื่อมล�� 

ลดคว�มเหลื่อมล��
ช่องว�่งทีแ่บง่แยกคน “มี” และ “ไมม่ี” ในสังคมไทย
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ทางเศรษฐกิจ	สวัสดิการทางสังคม	และผลกระทบ

ด้านสิ่งแวดล้อม	 	

	 ในขณะทีอ่�านาจและความมัง่คัง่ยงัคงกระจกุตวั

อยู ่ ในกลุ ่มคนส่วนน้อย	 ประเด็นการลดความ	

เหลื่อมล�้าจึงเป็นเร่ืองที่ท้าทายอย่างยิ่ง	 ข้อมูลจาก

องค์การสหประชาชาติ	 (UN)	 ระบุว่า	 ร้อยละ	 10	

ของคนทีร่�า่รวยทีส่ดุ	มรีายได้คดิเป็นร้อยละ	40	ของ

รายได้รวมทั่วโลก	 ในขณะที่ร้อยละ	 10	 ของคน	

ที่ยากจนที่สุด	 ท�ารายได้เพียงร้อยละ	 2-7	 ของ	

รายได้รวมทั่วโลกเท่านั้น	นิตยสาร	Forbes	ระบุว่า	

จากการส�ารวจข้อมูลในเดือนมีนาคม	 พ.ศ.	 2559	

พบว่า	 ทั่วโลกมีอภิมหาเศรษฐีเพียง	 1,810	 คน		

ถือครองทรัพย์สินรวมกันถึง	229	ล้านล้านบาท		 	

	 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีป ัญหาความ	

เหลือ่มล�า้ในสงัคมสงูมาก	แม้ว่าจะมมีหาเศรษฐไีทย

บางคนสร้างตัวขึ้นมาด้วยล�าแข้งของตัวเอง	 จาก

เสื่อผืนหมอนใบจนร�่ารวยขึ้นมาได้	แต่เรื่องเล่าของ

คนเหล่านั้นกลับดูน่าเหลือเชื่อจนรู ้สึกได้ถึงการ	

กระจายโอกาสอย่างไม่เป็นธรรม	 ถึงแม้ว่าการ

เติบโตทางเศรษฐกิจจะช่วยให้คนไทยหลายล้านคน

หลุดพ้นจากความยากจนได้	 แต่	 ณ	 ข้อมูล	 พ.ศ.	

2559	 ได้สะท้อนให้เห็นว่า	 ช่องว่างการกระจาย

ความมั่งคั่งและทรัพยากรของไทยยังมีความ	

ไม่สมดุลสูง	 เมื่อเทียบกับประเทศอื่น	ๆ	ที่มีรายได้

ระดับปานกลางค่อนไปทางสูง	 	

	 ปัจจบุนั	แม้ว่าประเทศไทยได้เปล่ียนระบอบการ

ปกครองและมีการพัฒนาเศรษฐกิจมานานแล้ว

ก็ตาม	 แต่ความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของภาค

ประชาสังคมก็ยังมีน้อยอยู่	 ในขณะท่ีชนชั้นกลาง	

ในประเทศขยายตวัเพิม่มากขึน้	อ�านาจการตดัสนิใจ

และทรัพยากรต่าง	ๆ 	กย็งัคงกระจกุตวัอยูใ่นเมอืงหลวง	

เส้นแบ่งระหว่างกรุงเทพฯ	กับต่างจังหวัด	ระหว่าง

ผู้ก�าหนดนโยบายกับชุมชน	และระหว่างนายทุนกบั

แรงงาน	 ล้วนยังไม่ได้รับการแก้ไขให้เกิดความ	

เท่าเทียมกัน	 หลังจากที่ประเทศไทยมีการเติบโต

อย่างไม่สมดุลมาหลายทศวรรษ	 ก็ได้เกิดกระแส	

การวิพากษ์วิจารณ์ว่า	 ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศ	

ท่ีประชาธิปไตยก�าลังเติบโต	 แต่เป็นประเทศ

คณาธิปไตยท่ีปกครองโดยเครือข่ายของชนชั้นน�า

มากกว่า	 	

	 ไม ่น ่าแปลกใจที่ผู ้น�าและผู ้สังเกตการณ	์

หลายคนของไทยจะมีมุมมองต่อสถานการณ์ความ

เหลื่อมล�้าในปัจจุบันว่า	 อยู ่ในภาวะท่ีไม่สมเหตุ	

สมผลมากขึน้เป็นล�าดบั	ดงัท่ีนายอานนัท์	ปันยารชนุ	

อดีตนายกรัฐมนตรี	 ได้กล่าวปาฐกถาที่สมาคม	

ผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย	 เมื่อ	 พ.ศ.	

2559	 ไว้ว่า	 “ในการพัฒนา	 ถ้าจะให้ยั่งยืน	 ต้องมี

การหว่านเมลด็พนัธุแ์ห่งการขยายตวัทางเศรษฐกจิ

ให้ท่ัวถึงและเท่าเทียม	 เพราะจะสนับสนุนให้เกิด

ความสมานฉันท์ ในสังคม	 และก่อให้เกิดความ	

ชอบธรรมด้านเศรษฐกิจและการเมืองในท่ีสุด	

ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมหลายเร่ืองท่ีเรา

เผชิญอยู่ในขณะนี้	 รวมถึงปัญหาความตึงเครียด

ทางการเมืองทีค่กุรุน่	 และการทะเลาะเบาะแว้งกนั	

ในช่วง	10	กว่าปีที่ผ่านมา	ล้วนมีสาเหตุมาจากความ

ไม่ยตุธิรรมและความเหลือ่มล�้าทีฝั่งรากมาในสงัคม

ไทยทั้งสิ้น”	 	

	

	

อะไรคือสาเหตุหลักของการเกิดความเหลื่อมล�้า	

ในประเทศไทย	ปัญหานีเ้ริม่ต้นจากการทีป่ระเทศไทย

มีความเหลื่อมล�้าทางรายได้ท่ีค่อนข้างรุนแรง	 ดัง	

จะเห็นได้จากการค�านวณสัมประสิทธิ์จีนี	 ดัชนีจีนี

ของประเทศไทยลดลงจาก	0.52	ใน	พ.ศ.	2543	ไป

อยู่ที่	0.47	ใน	พ.ศ.	2556	ซึ่งแปลว่า	มีการกระจาย

รายได้ที่เท่าเทียมกันมากขึ้น	 แต่ตัวเลขดัชนีจีนี	

ของประเทศไทยก็ยังสูงกว่าประเทศอินโดนีเซีย	

สปป.ลาว	 เวียดนาม	 และกัมพูชา	 ประเทศไทย	

จัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเหลื่อมล�้ามากที่สุด	

ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	ข้อมลูและตวัเลข

ค่าสัมประสิทธิ์จีนี 

(Gini ciefficient)

ค้นคิดโดย	 Corrado	 Gini		

นักสถิติชาวอิตาลี	 เป็นการ

วัดการกระจายรายได้ ใน

ระดับบุคคลหรือครัวเรือน	

ใ น ร ะ บ บ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ใ ด

เศรษฐกิจหนึ่ง	 ว่ามีความ

เหลื่อมล�้าของการกระจาย

รายได้หรอืมคีวามเบีย่งเบน

จากการระดับการกระจาย	

อย่างเป็นระบบที่เท่าเทียม

กันอย่างสมบูรณ์มากน้อย

เพียงใด	 ค่าสัมประสิทธิ	์

จีนีต�่า	หมายถึงการกระจาย	

ที่ เท ่าเทียมขึ้น	 ค ่าศูนย ์

หมายถึงมีความเท่าเทียม

กันอย่างสมบูรณ์	 และค่า	

ที่สูงขึ้นหมายถึง	 มีความ

เหลือ่มล�า้ทางรายได้มากขึน้

ร�ยได ้ทีด่นิ และภ�ษี
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ค่าสัมประสิทธิ์จีนีน้ี	 ท�าให้ประเทศไทยมีคะแนน	

ในเป้าหมายที่	10	ต�่ากว่าค่าเฉลี่ยในระดับภูมิภาค		

	 นอกจากนี้	 ประเทศไทยยังมีความเหล่ือมล�้า	

ในด้านการถือครองที่ดินอย่างสุดขั้ว	 ดังจะเห็นได้

จากข้อมลูกรมทีด่นิระบวุ่า	ร้อยละ	10	ของผูถ้อืครอง

ที่ดินสูงสุดในประเทศ	 (บุคคลทั่วไปและองค์กร

ประมาณ	 1.5	 ล้านราย)	 ถือครองที่ดินกว่าร้อยละ	

60	ของที่ดินที่มีโฉนดทั้งหมดทั่วประเทศ	ในขณะที่

ร้อยละ	10	ของกลุ่มคนล่างสุดถือครองที่ดินเพียง

ร้อยละ	0.7	เท่านั้น	ทั้งนี้	มีรายงานว่า	ผู้ถือครอง

ที่ดินรายใหญ่ที่สุดของประเทศคือ	 นายเจริญ		

สิริวัฒนภักดี	 ประธานกรรมการบริหารบริษัท		

ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน)	ถือครองที่ดินกว่า	

630,000	ไร	่ขณะเดียวกัน	ใน	พ.ศ.	2556	มีข้อมูล

การถือครองที่ดินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร		

พบว่า	โดยเฉลี่ย	มีมูลค่าเกือบ	31	ล้านบาท	ต่อคน	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ตวัเลขเหล่านีส้ะท้อนให้เหน็ว่า	ประเทศไทยยังคงมี

ความเหลือ่มล�า้ทีส่งูมาก	และจ�าเป็นต้องมมีาตรการ

ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 เพื่อสร้างความเท่าเทียม	

ในการถอืครองทีด่นิและกระจายความมัง่คัง่	ซ่ึงเป็น

สิ่งที่ประเทศไทยต้องพยายามผลักดันให้เกิดขึ้น	 	

	 นับตั้งแต่ช่วง	 พ.ศ.	 2530	 เป็นต้นมา	 การใช้

มาตรการอัตราภาษีแบบถดถอยท�าให ้คนรวย	

ในประเทศไทยได้ประโยชน์จากระบบภาษี	 ดังที่		

สฤณ	ีอาชวานันทกุล,	ณัฐสิฎ	รักษ์เกียรติวงศ์	และ

“ส�เหตหุนึ่งของคว�มเหลื่อมล��ทีเ่กดิขึ้น
จ�กก�รกระจ�ยคว�มมั่งคั่ง คอื รฐัไมเ่คย

จริงจังในก�รเรยีกเกบ็ภ�ษีทีด่นิหรอื
ทรัพยส์ิน แตก่ลบัเสนอสิทธิประโยชน

 ์
ท�งภ�ษี ทีท่ำ�ให้คว�มเหลื่อมล�� 

ขย�ยม�กขึ้นไปอีก”
สฤณี	อาชวานันทกุล,	ณัฐสิฎ	รักษ์เกียรติวงศ	์	

และวนิชา	ดิเรกอุดมศักดิ	์จาก	“ความเหลือ่มล�า้	

กบัตลาดทนุและกรณหุ้ีนการเมือง”

วนิชา	ดิเรกอุดมศักดิ	์ เขียนไว้ ในบทความ	“ความ

เหลื่อมล�้ากับตลาดทุนและกรณีหุ้นการเมือง”	 ว่า	

“สาเหตุหนึ่งของความเหลื่อมล�้าเกิดขึ้นจากการ	

กระจายความมัง่คัง่	กล่าวคอื	รัฐไม่เคยจรงิจงัในการ

เรยีกเกบ็ภาษทีีด่นิหรอืภาษทีรพัย์สนิ	แต่กลบัให้สทิธิ

ประโยชน์ทางภาษีที่ท�าให้ความเหลื่อมล�้าขยาย	

มากขึน้ไปอกี”	นอกจากน้ี	ผูเ้ขยีนได้ยกตวัอย่างการ

ออกกฎหมายเมื่อ	 พ.ศ.	 2550	 ที่เพิ่มวงเงินรายได	้

ที่ได้รบัการยกเว้นการเสยีภาษเีป็นการชัว่คราว	จาก	

500,000	บาท	เป็น	700,000	บาท	หากผู้เสียภาษี

ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	(RMF)	หรือ

กองทุนรวมหุ ้นระยะยาว	 (LTF)	 ซึ่งผู ้ ท่ี ได ้รับ

ประโยชน์จากมาตรการอัตราภาษีดังกล่าว	 ก็จะ

เป็นกลุ่มคนรวยที่มีรายได้สูง		

	 ประเด็นก็คือระบบภาษีเงินได้ ในประเทศไทย	

“ไม ่ได ้ ถูกออกแบบมาอย่างเป ็นธรรม”	 ดังท่ี	

ดร.ปัณณ์	อนันอภบิตุร	หวัหน้าฝ่ายพฒันาโครงสร้าง

ภาษี	 ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	 เขียนไว้ ใน

บทความเรื่อง	“การปฏิรูประบบภาษีเพื่อสังคมไทย

เสมอหน้า”	 และดร.ปัณณ์	 ยังได้เขียนไว้อีกว่า	

“ระบบภาษีของไทยอ�านวยความสะดวกและ

สนับสนุนให้คนรวยหลีกเลี่ยงภาษี	 ซึ่งขัดแย้งกับ

หลักการภาษีที่เป็นธรรม	นอกจากนี้	ข้อก�าหนดการ

ยกเว้นภาษแีละระดบัค่าใช้จ่ายในแต่ละเดอืนต่าง	ๆ 	

ล้วนมีลักษณะเป็นการสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อย

อุดหนุนผู้มีรายได้สูง”		 	

	 ขณะเดียวกัน	 ศ.	ดร.ผาสุก	 พงษ์ไพจิตร	 ได้	

เขยีนบทความฉบบัหนึง่	ซึง่ตพีมิพ์ในนติยสาร	East	

Asia	 Forum	 Quarterly	 เมื่อ	 พ.ศ.	 2555	 ว่า	

“เนื่องจากอัตราภาษีของไทยมีระดับต�่า	 ท�าให้มี

สินค้าสาธารณะน้อย”	 ประเทศไทยมีรายได้ของรัฐ

ท่ีมาจากการจัดเก็บภาษีต่อ	 GDP	 คิดเป็นกว่า	

ร้อยละ	17	ของรายได้ทัง้หมด	ขณะทีป่ระเทศรายได้

ปานกลางท่ีมีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกันหลาย

ประเทศมีสัดส่วนที่สูงกว่ามาก	 เช่น	 ประเทศ

ประเทศไทย
ตดิอนัดบั 89 ของโลก
ในก�รวดัค�่สมัประสทิธิจ์นีี

(Gini Coefficient) 
ทีส่ะทอ้นคว�มเหลือ่มล��

ท�งร�ยได้
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เวเนซุเอลาอยู่ที่ร้อยละ	 25	 และประเทศตุรกีอยู่ที่

ร้อยละ	32”	ดร.ผาสุกกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า	 “ระบบ

การเก็บภาษีในประเทศไทยไม่ใช่แค่อยู่ในระดับต�่า

เท่านัน้	แต่ยงัเป็นการขยายช่องว่างความเหลือ่มล�า้	

และเพิ่มภาระให้คนจนมากกว่าคนรวยอีกด้วย”	 	

	 ผศ.	ดร.ดวงมณี	เลาวกุล	คณะเศรษฐศาสตร์	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 กล่าวว่า	 รายได้ของรัฐ

ที่มาจากภาษีที่ดิน	 ภาษีที่คิดจากฐานความมั่งคั่ง	

ตลอดจนภาษเีงนิได้จากการขายหลกัทรพัย์สามารถ

น�ามาใช้จ ่ายในการจัดหาทรัพยากรและสินค้า

สาธารณะให้มากขึน้ได้	ซึง่สามารถจะ	“ส่งผลกระทบ

ในแง่บวกต่อประเด็นความเหลื่อมล�า้”	ได้	 	

	 อย ่างไรก็ตาม	 แนวคิดข ้างต ้น น้ีมาจาก	

ข้อสันนิษฐานที่ว่า	 เงินรายได้จากการจัดเก็บภาษีนี้	

ได้รับการกระจายและใช้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อ

สนับสนุนสินค้าสาธารณะ	 แต่ในความเป็นจริง	

กลับพบว่า	 การคอร์รัปชันในระบบราชการและ

การเมอืง	รวมไปถงึความอ่อนด้อยประสทิธภิาพของ

โครงการภาครัฐหลาย	ๆ	โครงการ	ท�าให้เงินรายได้

จากการเก็บภาษีอากรดังกล่าว	 ไม่ได้ส่งผลมาก	

เท่าที่ควรจะเป็น	 	 	 	 	

	 ทุกวันนี้	 แม้รัฐบาลจะพยายามเปลี่ยนแปลง

นโยบายโดยกระจายการจดัสรรทีด่นิและความมัง่คัง่

แต่ก็ไม่เกิดผลมากนัก	 โดยใน	 พ.ศ.	 2554	 คณะ

กรรมการปฏิรปูประเทศไดเ้สนอให้มีการปฏิรปูทีด่ิน

ในหลายรูปแบบ	 รวมถึงการเก็บภาษีแบบก้าวหน้า

กบัผูท้ีถ่อืครองทีด่นิจ�านวนมาก	การจ�ากดัการถอืครอง

ทีด่นิของเอกชน	ข้อเสนอให้จดัสรรทีด่นิแก่ผู้ไร้ทีด่นิ

ท�ากินหนึ่งล้านครอบครัว	 และระบบการให้ความ

ช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่ชาวบ้านที่ถูกบุกรุก

ที่ดิน	แต่ผ่านไป	5	ปี	 เรื่องดังกล่าวก็ยังไม่ประสบ	

ความส�าเร็จ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	(สนช.)	จึงได้

พจิารณาปรบัแก้การจดัเกบ็ภาษมีรดกทีอ่ตัราร้อยละ	

5	 โดยเพ่ิมวงเงินต�่าสุดที่ต้องเสียภาษีมรดกเป็น		

100	 ล้านบาท	 ในขณะเดียวกัน	 คณะรัฐมนตรีได้

อนุมัติให้แก้ไข	 พ.ร.บ.	 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		

ที่ก�าหนดให้เก็บภาษีทรัพย์สินดังกล่าวที่มีมูลค่า

ตั้งแต่	50	ล้านบาทขึ้นไป	 	

	

	

การปกป้องและเอ้ือประโยชน์ให้คนมีฐานะ	 ไม่ว่า	

จะผ่านระบบการเล่นพรรคเล่นพวกในรูปแบบของ

การเลีย่งภาษีหรือระบบพวกพ้อง	น�าไปสูข้่อถกเถียง

เรือ่งโครงสร้างของสงัคมไทย	ดังเช่นที	่ศ.	ดร.ผาสกุ	

พงษ์ไพจิตร	และ	Chris	Baker	เขียนไว้ ในหนังสือ	

Unequal	Thailand:	Aspects	of	Income,	Wealth	

and	 Power	 พ.ศ.	 2559	 ว่า	 “การรวมตัวกันของ

กลุ่มคนไม่กี่คนและสร้างเครือข่ายอย่างไม่เป็น

ทางการมีบทบาทส�าคัญในการกระจายอ�านาจและ

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ...”	 และยังเสริมอีกว่า	

“ความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานให้เกิด

ความเหลื่อมล�้าของอ�านาจ	สถานะทางสังคม	และ

การเข้าถึงทรัพยากรทุกรูปแบบ”	Kevin	Hewison	

ผู ้อ�านวยการศูนย์วิจัยเอเชียแห่งมหาวิทยาลัย	

เมอร์ด็อก	มีความเห็นในท�านองเดียวกัน	เขาเขียน

พ่อค้าเร่ร่อนเดินผ่านป้ายโฆษณาเงินกู้ทันใจ	ที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา

คณ�ธปิไตยแบบไมท่�งก�ร



คว�มก�้วหน�้
ท�งสงัคม

ของประเทศไทย
อยูอ่นัดบั 57 จ�กทัง้หมด

133 ประเทศ
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ป้ายต่อต้านโรงงานถ่านหนิในอ�าเภอเหนอืคลอง	จงัหวัดกระบ่ี	ชุมชนท้องถิน่รูสึ้กว่าผลประโยชน์ของ	

ภาครัฐและเอกชนมักอยู่เหนือประเด็นข้อกังวลของภาคประชาชน

บทความในวารสาร	Kyoto	Review	of	Southeast	

Asia	เมื่อ	พ.ศ.	2558	ไว้ว่า	“ความไม่เท่าเทียมของ

สถานการณ์ในประเทศไทย	 คือความจริงพื้นฐาน	

ที่เป็นต้นตอของทุกสิ่ง	 ความไม่เท่าเทียมทาง

เศรษฐกิจและการเมืองในประเทศไทยเป็นปัจจัย	

ที่เกื้อหนุนกัน	 ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตทาง

เศรษฐกจิทีข่ยายตวัอย่างรวดเรว็	และผลประโยชน์

ที่ตกอยู่กับชนชั้นน�า	 	

	 ผู้สังเกตการณ์ประเทศไทยหลายคนเห็นด้วย

กับประเด็นข้างต้น	 และให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า		

นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	“ผลประโยชน์ของการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ”	 ได้ถูกแบ่งสันปันส่วนอยู่

เฉพาะในกลุม่คนเพยีงไม่กีก่ลุม่	แทนท่ีจะสร้างระบบ

คุณธรรมที่มีจิตส�านึกรับผิดชอบและความโปร่งใส	

บนพื้นฐานของหลักนิติธรรม	 กลุ่มชนชั้นน�าของ

ประเทศกลับใช้สถานะทางสังคมที่สูงกว่าเพื่อ

แสวงหาประโยชน์	ปกป้องผลประโยชน์ของตนและ	

สร้างฐานอ�านาจของตนให้แข็งแกร่งเพ่ิมมากขึ้น	

“รายได้ที่ค่อนข้างต�่า	 ความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน	

ที่ไม่สมดุล	 และการผ่องถ่ายรายได้ไปสู่กลุ่มคน	

ที่รวยอยู ่แล ้ว	 เป ็นรูปแบบของการแสวงหา	

ผลประโยชน์ส่วนตนทีม่มีายาวนาน”	Hewison	กล่าว	

	 จากค�าวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าว	 แสดงให้เห็น

ว่าการรักษา	 “ช่องว่าง”	 ระหว่างคนรวยกับคนจน	

จึงเป็นประเด็นส�าคัญที่น่าเป็นห่วงพอ	ๆ	กับการ	

กอบโกยผลก�าไร	 การผูกขาด	 และระบบพวกพ้อง	

ศ.	ดร.ผาสุก	พงษ์ไพจิตร	และ	Chris	Baker	กล่าว

ว่า	“ชนชั้นน�าได้สร้างกลไกขึ้นมาเพื่อรักษาช่องว่าง

ของความไม่เท่าเทียมกันนี้ ให้มีอยู ่ต่อไป	 ความ	

ไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจนี้ยังคงเป็นไปเพื่อ	

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบอบคณาธิปไตย		

กฎเกณฑ์เพือ่เอือ้ประโยชน์ให้กบักลุม่คนทีม่อี�านาจ

เพยีงไม่กีก่ลุม่นีส้ามารถพบเหน็ได้	ไม่เพยีงในระดบั

ชาตเิท่านัน้	แต่ยงัพบเหน็ได้ในสถาบนัทกุระดบัของ

สังคมอีกด้วย	 คนกลุ่มนี้ได้ตั้งกฎเกณฑ์และสร้าง

ความร�่ารวยด้วยการสร้างและปกป้องสิทธิพิเศษ

ของตนและการผูกขาดนานาชนิด	 รวมท้ังต่อต้าน

การขยายขอบเขตของกฎหมายในการเพิ่มความ	

เท่าเทียมในสงัคม”	ประเดน็นีเ้ชือ่มโยงกับเป้าประสงค์	

10.2	 ท่ีส่งเสริม	 “ความครอบคลุมด้านสังคม	

เศรษฐกิจและการเมืองส�าหรับทุกคน”	 โดยเชื่อว่า	

หากภาครัฐและภาคเอกชนผู ้มีอ�านาจไม่รับฟัง	

ข้อกังวลของผู้มีส่วนได้เสียในชุมชน	 จะยิ่งซ�้าเติม

ความรู้สึกเหลื่อมล�้าในสังคมไทยให้มีมากยิ่งขึ้น	 	

	 ดังเช่นที	่ผศ.นพนันท์	วรรณเทพสกุล	ได้เขียน

บทความเรื่อง	“เครือข่ายราชการและบริษัทเอกชน

ในภาคพลังงานของไทย”	เมื่อ	พ.ศ.	2559	เกี่ยวกับ

ลักษณะลูกผสมแบบก่ึงรัฐก่ึงเอกชนของบริษัท	

ปตท.	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต	

แห่งประเทศไทย	 ว่า	 “องค์กรลูกผสมขนาดใหญ่	

ในภาคพลังงานเหล่านี้	 สร้างข้ึนโดย	 ‘เครือข่าย

ราชการ’	 ซึ่งมีอ�านาจสั่งการอย่างเป็นทางการ		

เครอืข่ายนี้ได้แผ่ขยายไปทัว่ทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

กับภาคพลังงาน...	 ลักษณะลูกผสมของกลุ่มบริษัท
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และอ�านาจของเครอืข่ายราชการนี	้เป็นปัจจยัส�าคญั

ทีท่�าให้บริษทัขยายตวัได้อย่างรวดเรว็”	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 นายอานันท์	 ปันยารชุน	 ให้เหตุผลว่าการ

กระจายอ�านาจการปกครองจะช่วย	 “เปิดพื้นที่ให้

กลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลายได้เข้ามามีส่วนร่วม

มากขึน้	อีกทั้งเป็นวธิีหนึ่งที่จะช่วยลดการกระจุกตัว

ของอ�านาจและอทิธพิลของกลุม่การเมอืง”	อทิธพิล

ของเส้นสาย	การเล่นพรรคเล่นพวก	และความโลภ

ของผู้ที่อยู่ในอ�านาจ	 ซ่ึงไม่ได้หลุดลอดสายตาของ

คนธรรมดาทั่วไป	 ผลก็คือความเหลื่อมล�้าและ

โครงสร้างที่เอื้อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันน้ี	

ถูกท้าทายมากขึ้นผ่านการประท้วงทางการเมือง	

ในรูปแบบต่าง	ๆ	 	

	

	

การกระจุกตัวของอ�านาจการตัดสินใจ	 ความมั่งค่ัง

และรายได้ในกรงุเทพฯ	ท�าให้เส้นแบ่งระหว่างเมอืง

กับชนบทขยายตัวออกไปมากข้ึน	 ทั้งในแง่ของการ

เข้าถงึทรพัยากร	การบรกิาร	และโอกาสในทกุระดบั		

	 ผศ.	ดร.ดวงมณี	เลาวกุล	กล่าวว่า	“สินค้าและ

บริการสาธารณะท่ีไม่เพียงพอ	 เป็นสาเหตุหน่ึง	

ที่ท�าให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในประเทศไทย”		

ดังเสียงบ่นของผู ้ที่อาศัยอยู ่นอกกรุงเทพฯ	 ว่า	

ทรัพยากรกระจุกตัวอยู ่ที่ส ่วนกลางมากเกินไป		

ต่างจงัหวดัของไทยยงัคงขาดแคลนทรพัยากรไม่ว่า

จะเป็นทรัพยากรด้านการศึกษา	 โครงสร้างพื้นฐาน

“คว�มไมเ่ท่�เทยีมท�งเศรษฐกิจ 
และก�รเมืองในประเทศไทยเป็นปัจจยั 

ทีเ่กื้อหนนุกนั ซึ่งเป็นผลม�จ�กก�รเตบิโต
ท�งเศรษฐกิจทีข่ย�ยตัวอย�่งรวดเร็ว และ

ผลประโยชนท์ีต่กอยูก่บัชนชัน้นำ�”
Kevin	Hewison	ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยเอเชีย

มหาวิทยาลัยเมอร์ด็อก

ทางกายภาพ	อุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาล	

ไปจนถึงงบประมาณจากรฐั	เมือ่เทยีบกับระดบัความ

เจริญของเมืองหลวง	 	

	 “โรงเรยีนด	ีๆ 	มีน้อยเกนิไป	สิง่อ�านวยความสะดวก

ด้านการคมนาคมขนส่งสาธารณะก็ไม่เพยีงพอ	และ

ไม่มีการเตรียมความพร้อมให้ครอบคลุมผู้สูงอาย	ุ

แม้สังคมก�าลังจะเข้าสู่การมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่าง

รวดเร็ว”	 ผศ.	ดร.ดวงมณี	 เลาวกุล	 เขียนไว้ ใน

บทความเรื่อง	 “การกระจุกตัวของความมั่งคั่ง	

ในสงัคมไทย”	ดงันัน้	ส�าหรบัคนทีจ่นทีส่ดุในกลุม่คน

ยากจน	 โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ	

นั้น	 พวกเขาไม่มีโอกาส	 หรือแม้แต่จะนึกถึงการ

ศึกษาที่ดี	การมีงานท�าที่มีคุณภาพ	การได้รับความ

เป็นธรรม	 หรือแม้แต่การได้รับเงินกู้จากธนาคาร	

นอกจากนีแ้ล้ว	พืน้เพทางสงัคม	บ้านเกดิ	เพศสภาพ	

กองทุนหมูบ่้�นและชุมชนเมือง
	 นักวิชาการไทยเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐ	 ทั้งในระดับเทศบาล

และระดับจังหวัด	 ตระหนักถึงความส�าคัญของการลงทุนภาครัฐ	

ในโครงการท้องถิ่นมาอย่างยาวนาน	 เพื่อผลักดันให้เกิดการกระจาย	

อ�านาจการใช้จ่ายให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น	ใน	พ.ศ.	2544	รัฐบาล

ไทยจึงเปิดตัวโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองขึ้น	 โดยจัดสรร

กองทุนให้กับชุมชนทั่วประเทศกว่า	 79,000	 ชุมชน	 มีคณะกรรมการ

กองทุนหมู่บ้านเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินทุนและด�าเนินกิจกรรมต่าง	ๆ

อย่างเป็นอสิระ	ท�าให้เกดิแผนชมุชนทีส่นบัสนนุให้เกดิการด�าเนนิกจิกรรม

แบบองค์รวม	 เน้นการแบ่งปันความรู้	 เสริมสร้างความร่วมมือและ

สนับสนุนการพัฒนาที่สอดคลอ้งกบัศักยภาพของแตล่ะชุมชน	กองทนุนี้

มจีดุประสงค์เพือ่ช่วยเหลอืสมาชกิแต่ละคนและทัง้ชมุชน	ให้มีภมูคิุม้กนั	

มีความเข้มแข็ง	 ผ่านการพัฒนาอย่างสมดุลโดยชุมชน	 ท้ังนี้	 แผนงาน

ปล่อยสินเชื่อรายย่อยแบบไมโครเครดิตของกองทุน	 เปิดโอกาสให้ผู้กู้

สามารถกู้เงินก้อนเล็ก	 ๆ	 ในอัตราดอกเบี้ยต�่า	 โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์	

ค�้าประกัน	ดังนั้น	กองทุนนี้จึงท�าหน้าที่เป็นกลไกส�าคัญที่ช่วยเสริมสร้าง

ความเท่าเทยีมให้เกดิขึน้	โดยในปัจจบุนั	กองทนุหมูบ้่านมเีงนิทนุหมนุเวยีน

กว่า	2	แสนล้านบาท

เส้นแบ่งของโอก�ส
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และตัวชี้วัดอื่น	ๆ	ที่อยู่นอกเหนือข้อมูลเฉพาะของ

แต่ละบคุคล	กย็งัถกูน�ามาพจิารณาอย่างมนียัส�าคญั	

เช่น	ในการจ้างงาน	ซึง่ในทางกลบักนั	นีเ่ป็นการสร้าง	

“วงจรความยากจน”	 เพราะการขาดโอกาสจะถูก	

ส่งต่อจากรุน่สูรุ่น่	ซึง่ท�าให้คนรุน่ต่อ	ๆ 	มาไม่สามารถ

หลุดพ้นจากฐานะความเป็นอยู่แบบเดิมได้	 	

	 การเข ้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นหนึ่ง	

ในตัวอย่างของความเหล่ือมล�้าท่ีเห็นได้ชัด	 เป็นที	่

รู้กันว่าการตอบรับเข้าเรียนในโรงเรียนชั้นน�ามักขึ้น

อยูก่บัศกัยภาพในการจ่ายค่าธรรมเนยีม	เงนิบรจิาค	

หรือค่าแป๊ะเจี๊ยะ	 ลูกหลานของคนมีฐานะมักจะมี

โอกาสทีด่กีว่าในการเข้าโรงเรยีนเอกชนหรอืโรงเรยีน

นานาชาติ	 จ ้างครูมากวดวิชาหรือเดินทางไป	

ต่างประเทศเพื่อเรียนภาษาหรือทักษะส�าคัญอ่ืน	ๆ		

ส่วนเด็กชนบทต้องเข้าโรงเรียนรัฐท่ีขาดแคลน	

งบประมาณ	ขาดแคลนครทูีม่คีณุภาพและทรพัยากร

ทางการศึกษาที่จ�าเป็น	 สรุปง่าย	ๆ	ก็คือการศึกษา

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีด้อยคุณภาพ

เป็นอุปสรรคกีดขวางความสามารถของเด็กในการ

ศกึษาต่อและการแสดงศกัยภาพทีแ่ท้จรงิของตนเอง	

	 ดร.ดลิกะ	ลทัธพพิฒัน์	จากสถาบันวจิยัเพือ่การ

พัฒนาแห่งประเทศไทย	(Thailand	Development	

Research	 Institute;	 TDRI)	 กล่าวไว้ ในบทความ

เรื่อง	 “ความเหลื่อมล�้าของโอกาสทางการศกึษากบั

แนวโน้มของค่าจ้างในประเทศไทย”	 ว่า	 “โดยทั่วไป

แล้ว	 เด็กจากครอบครัวท่ีมีความเสียเปรียบทาง

เศรษฐกิจและสังคมมีโอกาสที่จะได้เรียนต่อระดับ

อดุมศกึษาน้อยกว่าเดก็ทีม่าจากครอบครวัทีม่โีอกาส

มากกว่า	 เด็กเหล่านี้จะเสียเปรียบในเรื่องค่าจ้าง	

ท่ีจะได้รับในอนาคตเมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วย”	

นอกจากนี้	 ประเทศไทยต้องจัดการกับ	 “ความ

ท้าทายในการลดความเหลื่อมล�้าซึ่งเชื่อมโยงกับ

ความมั่งคั่ง	 ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู ่รั้ว

มหาวิทยาลัยตั้งแต่วัยเยาว์	 โดยจัดหาสิ่งอ�านวย

ความสะดวกในการเลี้ยงดูเด็กให้ดี	 โดยเฉพาะ	

ในชุมชนคนยากจน	 และขจัดความแตกต่างด้าน

คุณภาพของการศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างโรงเรียน

ท่ีมีความพร ้อมด ้านทรัพยากรกับโรงเรียนที่

ขาดแคลน”	 ดร.ดิลกะ	 ลัทธพิพัฒน์	 เขียนไว้ ใน

บทความ	 “อิทธิพล	 ความมั่งคั่งของครอบครัวต่อ

ความส�าเรจ็ทางการศกึษาของวยัรุน่ในประเทศไทย”	

ใน	พ.ศ.	2555	 	

	 การสร้างโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรทางการ

ศกึษาอย่างเท่าเทียมเป็นสิง่จ�าเป็นต่อการเสรมิสร้าง

ความเป็นปึกแผ่นของคนในชาติ	 ดังท่ี	 ดร.วิรไท		

สันติประภพ	 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย		

ได้กล่าวสุนทรพจน์เมื่อเดือนกันยายน	 พ.ศ.	 2559	

ว่า	 “ต้องลดช่องว่างด้านความรู้และโอกาส	 เพื่อ

สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน”	 	

	 ในขณะที่แผนงานของรัฐบาลในการแก้ปัญหา

ความเหลื่อมล�้าประสบความล้มเหลวครั้งแล้ว	

ครั้งเล่า	 แต่ความพยายามนั้นก็ ไม่ได้สูญเปล่า	

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	

(ธ.ก.ส.)	 ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	 2509	และมีสาขา

มากกว่า	 1,200	 แห่งท่ัวประเทศ	 ได้ปล่อยสินเชื่อ	

ผู้ ใช้แรงงานเดินผ่านป้ายโฆษณาคอนโดมิเนียมสุดหรูในกรุงเทพฯ	 คนไทยจ�านวนมากถูกปิดกั้น

โอกาสและการเข้าถึงความเจริญที่ได้พบเห็นในกรุงเทพฯ	เนื่องจากสถานะหรือพื้นเพทางสังคม	
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ให้เกษตรกรไปแล้วกว่า	5.6	ล้านครัวเรือน	จากการ

มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับเกษตรกร	 ธนาคาร	

ได้พิสูจน์ตัวเองในฐานะที่เป็นแหล่งความรู ้และ	

ตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้เป็นอย่างด	ี

ซึง่ความจริงแล้วประเดน็ความเหลือ่มล�า้นีถ้กูผนวก

เข ้าไปอยู ่ ในวาระของรัฐบาลเกือบทุกรัฐบาล		

ย้อนหลังไปเมื่อตอนต้นทศวรรษ	 2500	 ในสมัย

รัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์	ธนะรัชต์	ที่ต้องการช่วย

ชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจาก

ความยากจน	โดยนกัวชิาการและอดตีรฐัมนตรอีย่าง

นายโฆสติ	ป้ันเป่ียมรษัฎ์	ได้ทุม่เทเวลาในการท�างาน

เพื่อพลิกชีวิตของชาวนาให้ดีขึ้น	 ในขณะเดียวกัน

โครงการพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระ	

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ก็มุ่ง

เน้นการสร้างความมั่นคงและสร้างโอกาสให้แก่	

คนยากจนในชนบท	 พัฒนาการสาธารณสุข	 สร้าง

โอกาสทางการศึกษาและสร้างอาชีพ	 ให้ดีขึ้น	

ในต่างจังหวัด	 	

	 สิ่งที่ประเทศไทยต้องการคือ	 แนวทางแบบ	

บูรณาการเพื่อสร้างสังคมที่มีส่วนร่วมในทุกด้าน	

ไม่ใช่การท�าให้คนรวยจนลง	 แต่เป็นการสร้าง	

หลักประกันว่า	 ความก้าวหน้าและการพัฒนา	

จะด�าเนินไปในลักษณะที่สมดุลและเป็นธรรม	 “เรา

จะต ้องสร ้างสภาพแวดล ้อมที่สนับสนุนการ

เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต...	 ระบบนิเวศจะต้อง

ไม่ถูกจ�ากัดด้วยกรอบกฎเกณฑ์กติกาที่ล้าสมัย	หรือ

เอื้อผลประโยชน์แบบเดิม	ๆ	 ให้กับคนกลุ่มเดิม	ๆ		

ที่ไม่เปิดรบัการเปลีย่นแปลง”	ดร.วริไท	สนัตปิระภพ	

กล่าว	 	 	 	 	 	

	 การน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ	

หลักการพัฒนาที่ย่ังยืนมาใช้อย่างจริงจัง	 คือหน่ึง	

ในแนวทางที่จะช ่วยแก้ป ัญหาได ้อย ่างยั่งยืน		

เพราะเป็นแนวคิดที่พิจารณาปัญหาทั้งหมดอย่าง

ครอบคลมุ	ไม่ว่าจะเป็นด้านวตัถ	ุสิง่แวดล้อม	สงัคม	

และวัฒนธรรม		 	

	 หากชุมชนท้องถ่ินได้รับการเสริมพลังให้มี

อ�านาจในการควบคมุทรพัยากรของตนเองได้มากขึน้	

และมีการกระจายความมั่งคั่งและท่ีดินอย่าง	

สมเหตุผล	 คนรวยและคนมีอ�านาจรู้จักความพอดี

และฟังเสียงของประชาชนมากขึ้น	 ก็จะส่งผลให้

ความเหลื่อมล�้าลดลง	 ในท�านองเดียวกัน	 หาก

ประเทศไทยสามารถปรับปรุงผลการด�าเนินการ	

ในเป้าหมายหลกัอืน่	ๆ 	เช่น	พฒันานวตักรรมในเชงิ

อตุสาหกรรม	ส่งเสริมอาชพีทีเ่หมาะสม	สร้างโอกาส

ในการพัฒนาศักยภาพให้คนด้อยโอกาส	และสร้าง

หลกัประกนัการเข้าถงึความเป็นธรรมทีเ่ท่าเทยีมกนั	

ก็ย่อมจะส่งผลให้เกิดการลดความเหลื่อมล�้าได้



ท�ำให้เมืองและกำรตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์มีควำมปลอดภัย ทั่วถึง 

พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน

ทำ�ทันที

•	 ส่งเสรมิการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน

และบรกิารสงัคมอย่างเท่าเทยีม	ซึง่

รวมถึงพื้นที่สาธารณะ	 ที่อยู่อาศัย	

พลังงาน	 น�้า	 สุขาภิบาล	 และการ

ก�าจัดขยะในราคาที่เหมาะสม

•	ยกระดบัชมุชนแออดัผ่านการพฒันา

แบบมีส่วนร่วม

•	ปรับปรุงความปลอดภัยบนถนน	

เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง	 ปรับปรุง

คุณภาพอากาศและการจัดการขยะ

•	สนบัสนนุการเชือ่มโยงทางเศรษฐกจิ	

สังคม	โลจิสติกส์	และสิ่งแวดล้อม

ระหว่างเมืองกับชนบท	

•	ใช ้นโยบายและแผนงานแบบ	

บูรณาการที่ เน ้นการมีส ่วนร ่วม	

ประสทิธภิาพ	การใช้ทรพัยากร	การ

ลดผลกระทบและพร้อมรับต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

ภัยพิบัติ	

•	การสร้างอาคารทีย่ัง่ยนืและทนทาน

โดยใช้วัสดุภายในท้องถิ่น

เมอืงและถิน่ฐ�น 
มนษุยอ์ย�่งยัง่ยนื

ทุกวันน้ีประชากรประมาณคร่ึงหนึ่งของ

โลกอาศยัอยู่ในเขตเมอืง	และภายใน	พ.ศ.	

2593	จะมีสัดส่วนเพิ่มเป็น	2	ใน	3	ภายใน

อีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้า	การขยายตัวของ

เมืองร้อยละ	 95	 จะเกิดขึ้นในประเทศ	

ที่ก�าลังพัฒนา	ในขณะที่เขตเมืองกินพื้นที่

เพยีงร้อยละ	3	ของพืน้ทีท่ัง้หมด	แต่มกีาร

ใช้พลงังานสงูถงึร้อยละ	60-80	และปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกถึงร้อยละ	70	 	

	 จากตัวเลขดังกล่าว	 จึงเป็นเรื่อง

ท้าทายส�าหรับประเทศต่าง	ๆ	ทั่วโลก	โดย

เฉพาะประเทศท่ีมีประชากรจ�านวนมาก	

ทีต้่องรกัษาความเป็นเมอืงควบคูไ่ปกบัการ

สร้างงานทีม่คีณุภาพ	ทีอ่ยูอ่าศยัท่ีเพยีงพอ	

มีสิ่งแวดล้อมที่ดี	 มีโครงสร้างพื้นฐาน	

ท่ีแข็งแกร่ง	 และกระจายความเจริญอย่าง	

ท่ัวถึง	 ไม่ใช้ทรัพยากรอย่างไม่ยั้งคิด	 สร้าง

มลพิษหรือปัญหาให้มนุษย์		 	

	 การเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองใน

ประเทศที่ก�าลังพัฒนา	 ควบคู่ไปกับการย้าย

ถ่ินฐานจากชนบทสู่เมืองท่ีเพิ่มสูงขึ้น	 น�าไปสู่

ความเจริญในเมืองขนาดใหญ่	ใน	พ.ศ.	2533	

โลกมีเมืองใหญ่ ท่ีมีพลเมืองเท ่ากับหรือ

มากกว่า	10	ล้านคน	เพียง	10	เมือง	แต่ใน	

พ.ศ.	2557	มเีมอืงขนาดใหญ่เพิม่ขึน้เป็น	29	เมอืง	

มผีูอ้ยูอ่าศยัรวมกันถึง	453	ล้านคน	คนยากจน

เข้ามากระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองใหญ่	 รัฐบาล

ระดับประเทศและระดับท้องถิ่นต้องพยายาม

จัดการเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากร	

ในพื้นที่เหล่านั้น	การท�าให้เมืองปลอดภัยและ

สะพานช่องนนทรี	หนึ่งในสัญลักษณ์ใหม่ของกรุงเทพฯ	ย่านส�านักงานและแหล่งที่อยู่อาศัยของคนกว่า	8.8	ล้านคน

สร้�งเมืองและก�รตัง้
ถิน่ฐ�นทีป่ลอดภัย

พัฒน�สูเ่มืองทีส่ะอ�ด สีเขียว น�่อยู ่และมีสว่นร่วมม�กขึ้น
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ยั่งยืนจึงหมายถึงการสร้างหลักประกันว่าจะมีการ

เข้าถงึทีอ่ยูอ่าศยัทีป่ลอดภยัในราคาทีท่กุคนสามารถ

จ่ายได้	และยกระดบัความเป็นอยู่ให้แก่คนในชมุชน

แออดั	โดยรวมกจิการลงทนุในระบบขนส่งสาธารณะ	

การสร้างพื้นที่สีเขียว	 และการปรับปรุงการวาง

ผังเมืองและการจัดการอย่างมีส่วนร่วมส�าหรับ	

ทุกคน	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 มกัมคีนพดูว่า	“กรงุเทพมหานครคอืประเทศไทย”	

ในฐานะทีเ่ป็นศนูย์กลางของประเทศ	แต่ความจรงิแล้ว

กรุงเทพมหานครไม่ใช่	 “มหำนคร” (mega city)		

แต่เป็นเมืองที่เรียกกันว่า	 “เมืองโตเด่ียว” หรือ		

“เมอืงเอกนคร” (primate city)	คอืเป็นจงัหวดัที่มี

ขนาดใหญ่และเจริญมากกว่าจังหวัดอื่น	 ๆ	 ของ

ประเทศ	จากข้อมลูของธนาคารโลกระบวุ่า	กรงุเทพฯ	

เป็นทีต่ัง้ของบ้านเรือนกว่า	 500,000	 หลังคาเรือน	

ครอบคลุมร้อยละ	 80	 ของพื้นที่เมืองทั้งประเทศ	

และเป็นพื้นที่เมืองใหญ่เป็นอันดับ	 5	 ของเอเชีย

ตะวันออก	ความทนัสมยัและความเจรญิของกรงุเทพฯ	

อาจเป็นทีน่่าอจิฉาของหลายเมอืง	แต่ขณะเดยีวกนั

ก็มีปัญหาที่โด่งดังหลายเรื่อง	 เช่น	 ความแออัด	

มลพิษ	และการจราจรที่หนาแน่น	 	

	 ขณะท่ีกรุงเทพฯ	 ขยายตัวและเป็นท่ีอยู่อาศัย

ของคนเกือบ	8.8	ล้านคน	ที่นี่ก็เป็นเมืองหลวงของ

การบริโภคด้วยเช่นกัน	 ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศ

ปริมาณ	1	ใน	3	ถูกใช้เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของคนเมือง	 ศูนย์การค้าทุกแห่งในกรุงเทพฯ		

ใช้ไฟฟ้ารวมกันมากกว่ากัมพูชาทั้งประเทศ	 เฉพาะ

ศนูย์การค้าสยามพารากอนใช้ไฟฟ้ามากกว่าจงัหวดั

แม่ฮ่องสอนถงึสองเท่า	เข่ือนทีส่ร้างขึน้เพือ่ตอบสนอง

ความต้องการใช้ไฟฟ้าของกรุงเทพฯ	 เป็นส่วนหนึ่ง

ของต้นเหตุที่ท�าให้ปริมาณสัตว์น�้าใน	สปป.ลาว	ลด

จ�านวนลง	 ย่ิงไปกว่านั้นปริมาณการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ของคนในกรุงเทพฯ	 ต่อคนก็มี

ปริมาณมากกว่าคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือถึง	

10	 เท่า	 และเฉพาะกรุงเทพฯ	 เพียงจังหวัดเดียว	

ก็ใช้น�า้มากกว่าท้ังประเทศรวมกันเสยีอกี	ซึง่น�า้ท่ีใช้

ส่วนใหญ่ต้องสูบมาจากอ่างเก็บน�้าในต่างจังหวัด	

และเนื่องจากโรงงานบ�าบัดน�้าเสียมีไม่เพียงพอ	

ท�าให้น�า้เสยีท่ีปล่อยออกมา	ซึง่ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการ

บ�าบดั	ไหลตรงสูแ่ม่น�า้เจ้าพระยาและคคูลองต่าง	ๆ	

	 มลพิษทางอากาศถือเป็นภัยคุกคามอีกอย่าง

หนึ่ง	ในขณะที่คุณภาพอากาศของกรุงเทพฯ	ได้รับ

การปรับปรงุให้ดีขึ้น	และได้รับการจัดอันดับที่ดีกว่า

เมืองใหญ่อีกหลายเมือง	 แต่ประเทศไทยต้องลด

ควำมหนำแน่นของฝุ่นละอองขนำดเล็ก (parti- 

culate matter (PM 2.5))	 จากการศึกษาของ	

กรมควบคมุมลพษิเมือ่	พ.ศ.	2556	ระบุว่า	กรุงเทพฯ	

มีคุณภาพอากาศต�่าเป็นอันดับ	3	ของประเทศ	รอง

จากต�าบลหน้าพระลาน	 อ�าเภอเฉลิมพระเกียรต	ิ

จังหวัดสระบุรี	 ซึ่งเป็นท่ีตั้งของโรงงานผลิตยิปซัม	

ท่ีใหญ่ท่ีสุด	 และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	

ท่ีชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก	 การสุขาภิบาลท่ีมีอยู่

ก็ถูกใช้เต็มศักยภาพแล้ว	 ขยะส่วนเกินต้องน�า	

ไปท้ิงท่ีบ่อขยะในจังหวัดใกล้เคียงอย่างจังหวัด

มหำนคร (mega city) 

เ ป ็ น ค� า เ รี ย ก เ มื อ ง ที่ มี

ประชากรมากกว่า	10	ล้านคน	

อาจหมายถงึเมอืงเดยีวหรอื

ครอบคลมุหลายเมอืงก็ได้

“ก�รปรบัปรงุคณุภ�พของขอ้มลูเพื่อให้
เข�้ใจแนวโนม้ของก�รขย�ยตวัของเมอืง

เป็นเรื่องสำ�คญั เพื่อให้ผูว้�งนโยบ�ย
ส�ม�รถตดัสนิใจบนพื้นฐ�นของขอ้มลู 
ในก�รสนบัสนนุชมุชนทีย่ัง่ยนืท�่มกล�ง 
สิง่แวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงอย�่งรวดเรว็ 

พร้อมไปกบัก�รเข�้ถึงบรกิ�รต�่ง ๆ 
อ�ชพี และทีอ่ยูอ่�ศยั”
Marisela	Montoliu	Munoz	

ผูอ้�านวยการ	World	Bank	Group	Social,

	Urban,	Rural	and	Resilience	Global	Practice
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คว�มก�้วหน�้ของเมอืงยัง่ยนืในประเทศไทย
องค์การสหประชาชาติระบุว่า	 การสร้างเมืองที่มีความยั่งยืนจ�าเป็น

ต้องมี	 4	 เสาหลัก	 ได้แก่	 การพัฒนาทางสังคม	 การพัฒนาทาง

เศรษฐกจิ	การจดัการด้านส่ิงแวดล้อม	และระบบการก�ากบัดแูลเมอืง

ท่ีด	ีถึงแม้ว่าโลกจะมมีหานครอยูถ่งึ	29	แห่ง	แต่ธนาคารโลกประเมนิ

ว่า	เกอืบครึง่หนึง่ของประชากรเมอืงในโลกอาศยัอยู่ในเขตเมอืงทีม่ี

ประชากรน้อยกว่า	 500,000	 คน	 ซึ่งเรียกกันว่าเป็นเมืองกระชับ 

(compact city)	 รูปแบบของเมืองประเภทนี้ได้กลายเป็นจุดเน้น

ของโครงการเมืองเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย	 	

	 	 	 	 ในประเทศไทยมีการกล่าวถงึแนวคดิเมอืงยัง่ยนืโดยกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน	พ.ศ.	 2547	 และส่วนหนึง่อิง	

พืน้ฐานมาจากหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็	

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช	 บรมนาถบพติร	 ซ่ึงสามารถน�าไป

ประยุกต์ใช้ได้ทัง้การพฒันาชนบทและการพฒันาเมอืง	 แนวคิดเมอืง

ยัง่ยนืของประเทศไทยมจีดุประสงค์เพือ่สร้างความเข้มแขง็ให้กบัการ

ปกครองส่วนท้องถิน่ในการจดัการสิง่แวดล้อม	โดยส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม

ของประชาชน	 พัฒนากิจกรรมที่เสริมสร้างศักยภาพและถ่ายทอด

ประสบการณ์จากจังหวดัหนึง่สู่จังหวดัหนึง่	การน�าโครงการไปปฏบิตัเิป็น

โครงการน�าร่องในการปกครองส่วนท้องถิน่	15	แห่ง	และอกี	485	แห่ง

ร่วมมอืกนัเป็น	“เครือข่ายเมอืงยัง่ยนื”	ซ่ึงโครงการเมอืงยัง่ยนืทีป่ระสบ

ความส�าเร็จหลายเมืองได้รับรางวัลจากคณะท�างานอาเซียนด้าน	

ส่ิงแวดล้อมเมืองทีย่ัง่ยนื		(Environmentally	Sustainable	Cities;	ESC)	

เมืองภูเก็ตเป็นตัวอย่างของเมืองที่ได้พัฒนากลยุทธ์เพื่อ	

ส่งเสรมิการพฒันาให้เป็นเมอืงน่าอยูแ่ละยัง่ยนื	โดยน�าระบบตรวจสอบ

คณุภาพอากาศมาใช้วดัปัจจยัมลพษิหลกัภายใต้ความร่วมมอืจากภาค

เอกชน	หน่วยงานภาครัฐและชมุชน	เพ่ือให้แน่ใจว่าคณุภาพอากาศ

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	 และด้วยความร่วมมือจากต�ารวจจราจร	 กรม

ควบคุมมลพิษและกรมการขนส่งทางบก	 จึงมีการตรวจตรารถยนต์	

บนท้องถนนอย่างสม�า่เสมอ	 เพือ่กระตุน้ให้ผูข้บัขีบ่�ารงุรกัษารถยนต์

เป็นประจ�าและเป็นการลดไอเสยี	นอกจากน้ีเมอืงภเูกต็ยงัได้ออกแบบ

โครงการขยะสูพ่ลังงานข้ึน	เพ่ือรักษาคณุภาพอากาศทีด่แีละลดการ

สะสมของขยะมลูฝอยไปพร้อม	ๆ	กนั	โครงการนีผ้ลติไฟฟ้าจากการ

เผาขยะมลูฝอยได้ถงึ	17	เมกะวตัต์	คดิเป็นร้อยละ	2.7	ของไฟฟ้า	

ที่ใช้ในเมอืง	เพือ่ให้บรรลผุลในระยะยาวได้ดีขึน้	มกีารจดัท�าโครงการ

รณรงค์ประชาสัมพนัธ์กจิกรรมสิง่แวดล้อม	ท�าให้ครัวเรือนมส่ีวนร่วม

ในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการใช้พลังงานในบ้านด้วย	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ในภาคเหนอืของไทย	 เมืองเชยีงรายเข้ากลุม่	 ESC	 ด้วยการ

รเิริม่โครงการด้านขยะและพืน้ทีส่เีขยีว	 เน้นการจดัการขยะมลูฝอย

ด้วยหลัก	 3R’s	 และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว	 โครงการดังกล่าวเน้น

กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ	

รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบริษัทเก็บขยะ

เอกชน	พนกังานเกบ็ขยะของเทศบาล	และธุรกจิรไีซเคลิขยะเอกชน	

เพือ่ส่งเสรมิการแยกขยะ	สร้างธนาคารรไีซเคลิในโรงเรยีนและย่าน

ชมุชนต่าง	ๆ	พัฒนาแผนงานของโรงเรยีนเพือ่สอนเรือ่ง	3R’s	และ

ส่งเสรมิกจิกรรมให้นกัเรยีนแปลงสภาพขยะไปเป็นของทีม่ปีระโยชน์	

ตัง้ตลาดขายสนิค้าทีท่�าจากวสัดรุไีซเคลิ	พฒันาการเกบ็ขยะด้วยขบวน

รถเก็บขยะและอาสาสมคัรทีค่อยรายงานเรือ่งขยะทีย่งัไม่ได้เก็บ	และ

การปรับปรุงบ่อฝังกลบ	 5	 บ่อ	 อย่างถูกสุขลักษณะ	 โดยการสร้าง	

บ่อบ�าบัดน�้าเสีย	 3	 บ่อ	 เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน�้าเสียจากขยะ

มลูฝอย	รวมไปถงึบ่อตรวจสอบน�า้	7	บ่อ	เพือ่ป้องกนัมลพษิรัว่ไหล

นอกจากนี้	 เมืองเชียงรายยังพัฒนาโครงการจัดการพื้นที	่

สีเขียวเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	 อนุรักษ์	 และปกป้องความหลากหลาย

ทางชีวภาพ	 รักษาความสมดุลของน�้า	 และปรับปรุงคุณภาพของ

อากาศ	เมืองเชียงรายมีพื้นที่สีเขียว	41,462,100	ตารางเมตร	และ

สวนสาธารณะ	17	แห่ง	เพือ่อนรุกัษ์พืน้ทีส่เีขยีวนี้ไว้	เชยีงรายไดจ้ดั

กจิกรรมการอนุรักษ์ต้นไม้ ในชมุชน	โดยคนในชมุชนสร้างฐานข้อมูล

ของพนัธุต้์นไม้ใหญ่	เพือ่ให้คนตระหนกัรูเ้รือ่งสิง่แวดล้อมให้มากขึน้	

และเพื่อป้องกันการตัดไม้ท�าลายป่า	 ด้วยเหตุนี้ความพยายามดูแล

พื้นที่สีเขียวของเมืองเชียงรายจึงเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก

เมืองภูเก็ตได้ริเริ่มโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนหลายโครงการ
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สมุทรปราการ	ซึ่งก็มีชาวบ้านประท้วง	หลังจากเกิด

เพลิงไหม้ครั้งใหญ่จนเกิดกลิ่นเหม็นรุนแรงถึงขั้น

แสบตาและจมูกอยู ่หลายสัปดาห์	 นอกจากนี้

ประเทศไทยยังต้องเพิ่มการเข้าถึงแหล่งน�้าสะอาด

จากร้อยละ	76	เป็นร้อยละ	98	ของจ�านวนประชากร

ทั้งหมดเพื่อบรรลุเป้าหมายที	่11	 	

	 สิง่ทีเ่กดิขึน้เหล่านีล้้วนเป็นสญัญาณของปัญหา

ที่เกิดจากการวางผังเมืองที่ผิดพลาด	 แทนที่พื้นที่

เมอืงชัน้ในของกรงุเทพฯ	จะขยายตวัไปทางทศิเหนอื

ตามที่นักผังเมืองได้แนะน�าไว	้กลับขยายตัวไปทาง

ทิศตะวันออก	 ดังจะเห็นได้จากการขยายของ	

เส้นทางรถไฟฟ้า	คอนโดมิเนยีม	หมูบ้่านจดัสรรและ

ศูนย์การค้าที่ผุดขึ้นตามเส้นทางพิมพ์เขียวของการ

พฒันาเมอืงในลกัษณะนีถ้กูเลยีนแบบไปท่ัวประเทศ	

ตัวอย่างเช่น	 การบุกรุกของเมืองเข้าไปในท่ีราบ	

น�า้ท่วมถึงและพืน้ทีก่ารเกษตรทีจ่งัหวดันครราชสมีา

ถูกกล่าวหาว่าเป็นสาเหตท่ีุท�าให้สถานการณ์น�า้ท่วม

ใหญ่เมื่อ	 พ.ศ.	 2554	 ย�่าแย่ลงไปอีก	 หรือจังหวัด

เชียงใหม่ท่ียังไม่มีระบบการขนส่งสาธารณะใน	

เขตเมืองท่ีเหมาะสม	 ท�าให้เกิดปัญหาการจราจร

คับคั่ง	 ส่วนมลพิษทางอากาศก็เป็นปัญหาทาง	

สิ่งแวดล้อมอันดับต้น	ๆ	 	

	 เมืองเหล่านี้ด�าเนินรอยตามรูปแบบที่เรียกว่า	

กำรขยำยตัวตำมแนวเส้นทำงคมนำคมสำยหลัก 

(ribbon development)	 ซึ่งรูปแบบน้ีเกิดขึ้น	

ครัง้แรกในช่วง	พ.ศ.	2460-2470	ในสหราชอาณาจกัร

ทัง้ในเขตเมอืงและแถบชานเมอืง	เมือ่คนซือ้รถยนต์

เพื่อให้สามารถอยู ่บ ้านที่ ไกลจากใจกลางเมือง	

เนือ่งจากราคาท่ีดนิกลางเมอืงพุง่สงูขึน้	ชนชัน้กลาง

และคนจนจึงต้องย้ายออกไปอยู ่นอกเมืองและ

รถไฟฟ้า	BTS	และระบบขนส่งมวลชนอื่น	ๆ	เป็นกุญแจส�าคัญในการลดมลพิษ

กำรขยำยตั วตำมแนว 

เส้นทำงคมนำคมสำยหลกั 

(ribbon development)

เป็นค�าที่เริ่มใช้กันในช่วง		

พ.ศ.	 2460	 เพื่ออธิบาย	

รูปแบบของการพัฒนา

โครงการบ้าน	 ท่ีอยู่อาศัย	

อาคาร	 และโครงสร ้าง	

พ้ืนฐานไปตามเส้นทางการ

คมนาคม	 ซ่ึงมักถูกอ ้าง	

มากที่สุดว่าเป็นสาเหตุของ

การแผ่ขยายเมืองที่ไม่ได้รบั

การก�ากับดูแล

3R’s

หมายถึง	 ค�า	 3	 ค�าที่มักใช้

กันบ่อยเม่ือพูดถึงของเสีย	

ได้แก	่Reduce	(ลดการใช้)	

Reuse	(ใช้ซ�้า)	และ	Recy-

cle	(น�ากลับมาใช้ ใหม่)
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เผชิญกับการเดินทางเข้าเมืองที่ใช้เวลายาวนาน	

เพราะการจราจรติดขัด	 และนี่เป็นเหตุผลว่าท�าไม

กรงุเทพฯ	จงึเตม็ไปด้วยรถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์

จ�านวนมหาศาล	 ในบรรดารถยนต์ส่วนตัวจ�านวน	

34.5	 ล้านคัน	 เป็นรถยนต์ที่วิ่งอยู ่ในกรุงเทพฯ		

ถึงร้อยละ	25	แต่มีพื้นที่ถนนรองรับได้เพียงร้อยละ	

10	 เท่าน้ัน	 ซ่ึงถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับนคร

โตเกียวที่มีพื้นที่ถนนรองรับร้อยละ	23	และร้อยละ	

38	ส�าหรับนครนิวยอร์ก	 	

	 อย่างไรก็ตาม	เรายังพอมีความหวัง	เมื่อรถไฟ

ลอยฟ้า	 (BTS)	 เริ่มให้บริการเมื่อ	 พ.ศ.	 2542		

หลังจากล้มเหลวมาหลายรัฐบาลกว่า	 20	 ป	ี	

หลงัจากนัน้อกี	5	ปี	รถไฟฟ้าใต้ดิน	(MRT)	ก็เกดิขึน้

ตามมา	ระบบการขนส่งสาธารณะทั้งสองประเภทนี้

ช่วยให้เดินทางสัญจรแบบลอยฟ้าหรือมุดใต้ดิน	

ฝ่าการจราจรที่ติดขัดได้ ในระยะเวลาอันรวดเร็ว	

และปัจจุบันก�าลังมีการสร้างส่วนต่อขยายเพื่อ

ครอบคลุมเมืองชั้นนอก	 และเนื่องจากกรุงเทพฯ	

แทบไม่มพีืน้ทีเ่หลอืส�าหรบัการพฒันาบนพืน้ดนิแล้ว	

จึงมีการขยายขึน้ไปข้างบน	ตวัอย่างเช่น	ในปัจจบุนั

มทีางเดนิลอยฟ้าใต้แนวเส้นทางรถไฟฟ้าที่เรียกว่า

สกายวอล์ก	 ซึ่งได้รับความนิยมมากกว่าทางเท้า	

แบบเดิมที่ไม่เป็นระเบียบ		 	

		 ตราบใดท่ีกรุงเทพฯ	 ยังเป็นเมืองท่ีเต็มไปด้วย

ถนนสูก่รุงเทพฯ ทีส่ะอ�ดและรื่นรมยย์ิ่งกว่�ทีเ่คย
ควบคุมไอเสียรถยนต์	 ส่งเสริมการใช้เช้ือเพลิง	

ท่ีสะอาดขึ้นโดยการขึ้นภาษีรถเก ่าซึ่งเป ็นตัวการ	

เพิ่มปริมาณไอเสีย	จะช่วยให้อากาศสะอาดขึ้น	 	

กำรก�ำหนดเขตพื้นที่ (zoning) ให้ดีขึ้น	 ต้องมีการ

บงัคบัใช้กฎหมายการก�าหนดเขตพืน้ทีท่ีถ่กูออกแบบมา

เพื่อกันไม่ให้ โรงงานและการพัฒนาเชิงพาณิชย์อ่ืน	 ๆ		

รุกล�า้เขตชุมชน	 	

ท่อขึ้นสนิม	 ท่อน�้าจ�านวนมากในกรุงเทพฯ	 ต้อง

ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่	 เพราะมีอัตราการรั่วถึง	

ร้อยละ	35	ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ	22	จาก	22	เมือง

ในเอเชียตามดัชนีวัดความเป็นเมืองสีเขียวในเอเชีย		

	 			พ.ศ.	2554

กำรบ�ำบัดน�้ำเสีย	 กรุงเทพฯ	 ต้องสร้างโรงงานบ�าบัด	

น�า้เสียเพิ่มขึ้น	และบังคับใช้กฎหมายการปล่อยน�้าเสีย

จากโรงงานที่มีอยู่อย่างจริงจัง

กำรลดกำรใช้พลังงำน	 เพิ่มการรณรงค์เพื่อส่งเสริม	

การอนุรักษ์พลังงานผ่านการใช้แหล่งพลังงานสะอาด	

เช่น	 แผงโซลาร์	 ขณะเดียวกันก็รณรงค์ให้คนไม่ใช้

เครื่องปรับอากาศมากเกินไป	 	

ปอดสีเขียว	 สร้างมาตรการจูงใจด้านภาษีให้เจ้าของ

อาคารทีอ่นรุกัษ์ต้นไม้ใหญ่และสร้างพืน้ทีส่เีขยีวขึน้ใหม่

เมื่อมีการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์		

กำรวำงผังเมือง	 ขยายระยะเวลาการหมดอายุของ

ผังเมืองจากเดิม	 5	 ปี	 เป็น	 10	 ปี	 หรือนานกว่าน้ัน		

เพื่อสนับสนุนให้มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์และเป็น	

หลักประกันความยั่งยืนของการวางผังเมืองได้มากขึ้น	

นอกจากนี้	 ยังมีนัยส�าคัญที่จะช่วยป้องกันไม่ให้มีการ

แก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับแก้ผังเมืองเพื่ออนุญาตให้สร้าง

โครงการที่เป็นปัญหาระหว่างการพิจารณาร่าง
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โอกาส	เป็นศนูย์รวมอ�านาจทางการเมอืง	ความเจรญิ

ทางวัตถุ	และมีงานดี	ๆ	ให้ท�า	ก็เป็นไปได้สูงว่าการ

ขยายตัวของเมืองที่ไร้ระเบียบจะยังคงอยู่ต่อไป	 	

	

	

ในฐานะที่กรุงเทพฯ	เป็นเมืองศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุด	

มีแรงดึงดูดให้คนจนในชนบทหลั่งไหลเข้าสู่เมือง

หลวงเพื่อหางานที่ดีท�า	ด้วยหวังว่าจะพบโอกาสใน

ชวีติทีด่กีว่า	จนกลายเป็นปัญหาคนจนเมอืงที่ใช้ชวีติ

ในชุมชนแออัดกว่า	1,000	แห่ง		 	 	

	 โดยส่วนใหญ่รัฐบาลมักมองข้ามการพัฒนา

พื้นที่ชุมชนแออัด	 ท�าให้ช่องว่างระหว่างคนรวย	

กบัคนจนยิ่งห่างกนัมากขึน้	และแทนที่ชมุชนแออัด	

จะน�าความหวงัและโอกาสทีด่กีว่ามาให้	แต่ก็กลบักลาย

เป็นแหล่งรวมของปัญหาสังคม	 ทั้งอาชญากรรม	

พื้นฐ�นเพื่อรองรับก�รขย�ยตัว
ตัง้แต ่พ.ศ. 2546 

เป็นตน้ม� สถ�บันพฒัน�องคก์ร
ชมุชนช่วยสร้�งบ�้นม�กกว�่

100,000 หลงั

ความรนุแรง	รวมถึงสารเสพตดิ	ท่ีอยูอ่าศยัส่วนใหญ่

ซึง่เป็นกระต๊อบเลก็	ๆ 	กับเพงิสงักะสทีีป่ลกูกนัอย่าง

แออัด	 ไม่มีความปลอดภัยส�าหรับผู้อยู่อาศัย	 ชาว	

ชุมชนแออัดจ�านวนมากเป็นเพียงผู ้มาพักอาศัย	

ในที่สาธารณะ	และถูกขับไล่ได้ทุกเมื่อ	 	

	 นางสาวสมสุข	บุญญะบัญชา	นักต่อสู้เพื่อสิทธิ

ในท่ีอยูอ่าศยัท่ีมผีลงานโดดเด่นและมปีระสบการณ์

ด้านการวางผังเมืองมาอย่างยาวนาน	 เคยกล่าวไว้

ว่า	“การสร้างสภาพแวดล้อมเมืองแบบใหม่ต้องให้

ชุมชนมีส่วนร่วมบนฐานความเมตตาและความ

ยั่งยืน	 การวางผังเมืองควรเป ็นกระบวนการ	

ท่ีผู้เชี่ยวชาญดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจ”		

	 นางสาวสมสุขเป็นหนึ่งในผู ้ริเริ่มแผนงาน

โครงการบ้านมัน่คง	โดยสถาบันพฒันาองค์กรชมุชน	

บ้านของผู้มีรายได้น้อยเห็นได้ทั่วไปตามริมคลองในกรุงเทพฯ
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(องค์การมหาชน)	 โครงการนี้ใช้วิธีคิดแบบล่าง	

ขึ้นบน	 ซึ่งสามารถแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยได้ตรงจุด	

และตรงกับความต้องการของชุมชน	 ชาวชุมชน

แออัดมีการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ

สร้างบ้านและชุมชนให้น่าอยู่	 และพัฒนาความ

มั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น	โดยมีเงินอุดหนุนจาก

ภาครัฐในการสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานและ

สนับสนุนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย	นอกจากน้ียังได้รับ

การสนับสนุนทั้งด้านกฎหมายและด้านเทคนิค	

อีกด้วย	 	

	 โครงการบ้านมั่นคงก่อตั้งขึ้นเมื่อ	 พ.ศ.	 2546	

ช่วยสร้างบ้านให้ชาวชมุชนไปแล้วกว่า	100,000	หลัง

ในกว่า	1,800	ชุมชน	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

ความร่วมมือระดับพ้ืนฐานกว่า	 933	 โครงการ		

ไม่เพียงแต่ในกรุงเทพฯ	 เท่าน้ัน	 แต่ได้กระจายไป	

ทั่วประเทศด้วย	 	

	 นางสาวสมสขุยังกล่าวอีกว่า	“การมีที่อยู่อาศัย

ที่เหมาะสมเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืนในพื้นท่ีเมือง”	 รูปแบบการพัฒนาจาก

ล่างสู่บนนั้นประสบความส�าเร็จกว่าการพัฒนาจาก

บนลงล่าง	โครงการต้องให้ผูท้ีม่ส่ีวนร่วมด�าเนนิการ

ในเชิงรุก		

	 “วัตถุประสงค์หลักของโครงการ	 คือการให้

อ�านาจแก่คนจนจัดการกับปัญหาของตัวเขาเอง”	

นางทิพย์รัตน์	นพลดารมย์	อดตีผูอ้�านวยการสถาบนั

พัฒนาองค์กรชุมชน	 (องค์การมหาชน)	 กล่าว	

“ประชาชนต้องเป็นผูเ้ล่นทีม่บีทบาทหลกัในโครงการ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน	 โดยเข้ามารับผิดชอบและ

แสดงความเป็นเจ้าของชุมชนของตนเอง	ที่ผ่านมา

คนจนจ�านวนมากพอใจที่จะรอรับความช่วยเหลือ

จากรัฐบาลตามแนวทางจากบนลงล่าง	 แต่ปัจจุบัน	

มีคนจนพยายามช่วยเหลือตนเองผ่านการริเริ่ม

โครงการแบบล่างขึ้นบนด้วย”	 	 	

	 “เราต้องการการปฏิรูปที่ดินในประเทศอย่าง

มาก”	 นางสาวสมสุขกล่าวเสริม	 “เราต้องดึง

ศักยภาพใหม	่ๆ	ของคนเราออกมาให้ได้	 เพราะทุก

รูปแบบของการพัฒนาท่ียั่งยืนต้องอยู่บนพ้ืนฐาน

ของสินทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด	นั่นก็คือคน”	 	

ม�ตรฐ�นพื้นทีส่เีขยีว
ในเมอืงทีอ่งคก์�รอน�มยัโลก
แนะนำ� คอื 16 ต�ร�งเมตร

ตอ่ประช�กร 1 คน
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ภ�รกิจช่วยชีวติตน้ไมใ้หญ่ 
มีคนกลุ่มหนึ่งรวมพลังกันปกป้องต้นไม้ ใหญ่ในกรุงเทพฯ	 โดย	

นางสาวอรยา	สูตะบุตร	ผู้ก่อตั้งกลุ่มบิ๊กทรี	 (Big	Trees)	 กล่าวว่า	

“ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าอากาศร้อนข้ึน	 มีมลพิษมากข้ึน	 การจราจร	

แย่ลง	ทั้ง	ๆ	ที่มีระบบขนส่งมวลชนอย่างรถไฟลอยฟ้า	(BTS)	และ

รถไฟฟ้าใต้ดิน	(MRT)	คนไม่อาจทนต่อรถติดได้อีกต่อไป	แต่พอเริ่ม

ออกเดินก็พบว่าถนนมีมลพิษและร้อนเกินไป	 เพราะขาดต้นไม้และ

พื้นที่สีเขียว”

กลุ ่มบิ๊กทรีเป็นกลุ ่มพลเมืองที่เข้มแข็งและเป็นที่รู ้จักมาก

ท่ีสุดกลุ่มหนึ่งในกรุงเทพฯ	 ก่อตั้งข้ึนเมื่อ	 พ.ศ.	 2553	 เริ่มต้น

รณรงค์เพ่ือปกป้องต้นจามจุรียักษ์ ในซอยสุขุมวิท	 35	 ในพื้นที่

เอกชน	ซึ่งก�าลังจะถูกโค่นทิ้งเพื่อเตรียมพื้นที่ส�าหรับสร้างตึกใหญ	่

โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์รวบรวมคนที่รักธรรมชาติ	 เพื่อต่อต้าน

การตัดต้นไม้นี้	 	

	 	 	 	 	 แม้ว่าการรณรงค์ดังกล่าวไม่สามารถเก็บต้นจามจุรียักษ์อาย	ุ

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

กว่าร้อยปีไว้ได้	 แต่ก็เป็นการจุดกระแสสังคมให้เห็นถึงคุณค่าของ

ต้นไม้	ซึ่งปล่อยก๊าซออกซิเจน	ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด	์และ

เป็นเครื่องปรับอากาศธรรมชาติให้กับบ้านที่อยู่รอบ	ๆ	กลุ่มบิ๊กทรี

กล่าวว่า	สวนสาธารณะและต้นไม้มีแนวโน้มจะท�าให้ที่ดินมีราคาสูง

ขึน้ไปอกี	ในกรงุเทพฯ	นักพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ขนาดใหญ่บางราย

จึงเริ่มอนุรักษ์ต้นไม้เดิมรอบ	ๆ	คอนโดมิเนียมและสร้างพื้นที่สีเขียว

เพื่อดึงดูดลูกค้าและเพิ่มมูลค่าให้ห้องชุดของตน	

นบัจากการรณรงค์ครัง้แรกทีเ่ป็นข่าวพาดหวัใหญ่	แฟนเพจของ

กลุ่มได้กลายเป็นแหล่งรวมพลคนรักธรรมชาติที่มาแบ่งปันการ

รณรงค์เพื่อปกป้องต้นไม้ ใหญ่ในชุมชน	 หรือช่วยให้พื้นที่สีเขียว	

ในเขตสาธารณะรอดพ้นจากการคุกคามของกลุ่มธุรกิจ

ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เอง	 กลุ่มบิ๊กทรีได้ขยายความร่วมมือ	 โดย	

จบัมอืกบัสมาคมสถาปนกิสยาม	ในพระบรมราชปูถมัภ์	นักศกึษาด้าน

สถาปัตยกรรมและกลุ่มพลเมืองอ่ืน	 ๆ	 เพื่อขอให้การรถไฟแห่ง

ประเทศไทยปรับพื้นที่สีเขียวที่ปล่อยทิ้งร้างใจกลางเมืองให้เป็น	

สวนสาธารณะ	 แทนที่จะขายให้นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 เมื่อ	

ไม่นานมานี้	 กลุ่มบิ๊กทรีได้รับชัยชนะในการรณรงค์ไม่ให้มีการปรับ

ผังเมืองที่ต้องการเปลี่ยน	 “ปอดสีเขียว”	 ของบางกระเจ้าเป็นย่าน

อตุสาหกรรมชานเมอืงกรงุเทพฯ	การรณรงค์ใหญ่ในลกัษณะเดยีวกนั

นี้	ทุกวันนี้กลุ่มบิ๊กทรีมีผู้สนับสนุนเพิ่มขึ้นเรื่อย	ๆ	รวมถึงผู้สนับสนุน	

ที่มีชื่อเสียง	เช่น	นายอานันท	์ปันยารชุน	อดีตนายกรัฐมนตรี	

ปัจจุบันกลุ่มบิ๊กทรีได้ร่วมมือกับรุกขกรมืออาชีพของกรุงเทพฯ	

จดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิารแก่บคุคลทัว่ไปให้รูจ้กัวธิดีแูลต้นไม้	นอกจาก

นั้นแล้ว	ยังมีความพยายามอื่น	ๆ 	ของทางกลุ่มที่ส่งผลเชิงบวก	เช่น	

เหตกุารณ์เมือ่	พ.ศ.	2557	กลุม่บิก๊ทรไีด้เรยีกร้องให้กลุม่เซ็นทรลัเวลิด์

เก็บต้นประดู่	 ซ่ึงอยู่ในแนวทางเชื่อมต่อกับ	 BTS	 ไว้	 ซึ่งท้ายที่สุด	

กท็�าส�าเรจ็	เพราะศนูย์การค้ายอมออกแบบทางเข้าออกใหม่โดยไม่ต้อง

ย้ายต้นไม้

ผู้ก่อตั้งกลุ่มบิ๊กทรีเชื่อว่า	 ยังไม่สิ้นหวังกับกรุงเทพฯ	 ถึงแม้ว่า

กรงุเทพฯ	จะมีปัญหาด้านสิง่แวดล้อมมากมาย	เมือ่	20	ปีก่อนตอนท่ีเริม่

งานอาสาสมคัรใหม่	ๆ 	ใคร	ๆ 	ต่างบอกว่าเธอเสียสต	ิเพราะสถานการณ์

นัน้ดไูม่มหีวงั	“ตอนน้ีดฉินัเหน็กลุม่จติอาสาและบคุคลทัว่ไปได้เข้ามา

มีส่วนร่วมและช่วยเหลือมากขึ้น	คนกรุงเทพฯ	ไม่ได้นิ่งดูดาย	หรือ	

รอเจ้าหน้าทีม่าจดัการอกีต่อไป	พวกเขาได้เกดิจติส�านกึ	และตระหนัก

ว่ารอไม่ได้แล้ว	และต้องเริ่มลงมือท�าเอง”	นางสาวอรยากล่าว	
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เมื่อพิจารณาต้นตอของปัญหาหลักของกรุงเทพฯ	

เช่น	 การมีสวนสาธารณะน้อยเกินไป	 หรือปริมาณ

รถยนต์ทีม่ากเกนิไป	นกัวางนโยบายและนกัเคล่ือนไหว

มักชี้ไปที่สาเหตุเดียวกัน	 นั่นคือ	 การขาดการวาง

ผังเมืองที่ดี	 โดยปกติแล้วประเทศตะวันตกหรือ

ประเทศในเอเชียอย่างญ่ีปุ่นและจีนจะมีการจัดท�า

พิมพ ์เขียวการพัฒนาเมืองล ่วงหน ้าก ่อนเริ่ม

โครงการเป ็นเวลานานหลายป ี 	 แต ่ส� าหรับ

ประเทศไทย	 การวางผังเมืองมักเสร็จสมบูรณ์หลัง

โครงการต่าง	ๆ	เสร็จสิ้นหรือด�าเนินการไปแล้ว	 		

	 นายศรีสุวรรณ	 จรรยา	 ทนายความอาสา	

เพื่อชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมกล่าว

ว ่า	 เป ็นการง ่ายที่ นักธุรกิจและนักการเมือง	

ที่คอร์รัปชันจะเข้าไปข้องเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง	

ใน	พ.ศ.	2557	นายศรีสุวรรณได้ช่วยชาวบ้านซอย

ร่วมฤดจีนชนะคดฟ้ีองร้องนกัธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์

โครงการอาคารสูง	 เน่ืองจากก่อสร้างอาคารสูง	

ไม่เป็นไปตามกฎหมายผังเมือง	 	

	 นายศรีสุวรรณยังกล่าวอีกว่า	 “ความพยายาม	

ในการผลักดันนโยบายการพัฒนาในประเทศไทย	

เป็นไปแบบกระจดักระจาย	แผนการพัฒนาหลาย	ๆ	

โครงการเกิดขึ้นเพียงเพราะเจ้าของที่ดินและนัก

ลงทนุต้องการจะให้เกดิขึน้	 ถนนหลายสายสร้างข้ึน

ตามแนวทางของนักเก็งก�าไรอสังหาริมทรัพย์และ

กลุม่ผูม้อีทิธพิลที่ได้รบัประโยชน์จากการก่อสร้าง	เรา

จงึมโีครงการตกึสงูและโครงสร้างพืน้ฐานทีก่่อสร้าง

ในสภาพแวดล้อมผดิทีผ่ดิทางซึง่น�าไปสูปั่ญหาต่าง	ๆ 	

มากมาย	เช่น	การจราจรติดขัดและน�้าท่วม”	 	

	 อย่างไรกต็าม	 ใช่ว่าเจ้าหน้าทีร่ฐัจะไม่สนใจการ

วางผังเมือง	 หากย้อนกลับไปใน	 พ.ศ.	 2478		

จะพบว่ารัฐบาลเคยพยายามวางผงัเมอืงเป็นครัง้แรก	

แต่ความพยายามจัดท�าผังเมืองทุกครั้งแทบไม่เคย

ปรำกฏกำรณ์เกำะควำมร้อน 

(urban heat island)

เกิดขึ้นเมื่อเมืองมีอุณหภูมิ	

สู งกว ่ าบริ เวณโดยรอบ	

โดยเป็นความร้อนทีเ่กดิจาก

อาคาร	 โครงสร้างพื้นฐาน	

ยานพาหนะ	 และกิจกรรม

ของมนุษย์

LEED (Leadership 

in Energy and 

Environmental Design)

ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับ

อย ่างกว ้างขวางว ่าเป ็น

มาตรฐานทีน่�ามาใช้ได้อย่าง

เข้มงวดรัดกุม	 แต่	 LEED	

ก็ เ ป ็ น ร ะ บ บ ก า ร อ อ ก	

ใบรั บรองให ้ กั บอาคาร	

สีเขียวในระดับนานาชาติ	

โดยอาคารที่ได้รบัใบรบัรอง

จาก	 LEED	 จะต้องผ่าน

เกณฑ์ที่ก�าหนดโดยสภา

อาคารเขียว	สหรัฐอเมริกา

เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้	 การวางผังเมืองรวมของ

กรุงเทพฯ	 เริ่มมีขึ้นครั้งแรกเมื่อ	 พ.ศ.	 2503	 โดย

รัฐบาลได้ว่าจ้างบริษัทจากสหรัฐอเมริกาด�าเนินการ

ให้	ผังเมอืงรวมในปัจจบุนัจะมกีารแก้ไขทกุ	5	ปี	ถ้า

ไม่มกีารวางผงัเมอืงใหม่	นกัพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

กส็ามารถใช้ผงัเก่าสร้างโครงการใหม่ได้โดยไม่ต้อง

ไตร่ตรองมากนกั	 	

	 นายรชัทนิ	ศยามานนท์	อดีตอธบิดกีรมโยธาธกิาร

และผังเมือง	ระบุว่า	ทั่วประเทศมีเพียง	9	จังหวัด

เท่านั้นท่ีมีแผนจัดสรรท่ีดินและให้ความช่วยเหลือ

ด้านการพฒันา	ส่วนอีก	68	จงัหวดัไม่มแีผนดงักล่าว

และไม่มีนโยบายที่จะจัดท�าในเร็ว	ๆ	นี้	 	

	

	

	

คนกรงุเทพฯ	โหยหาการใช้ชวีติกลางแจ้งในพืน้ทีโ่ล่ง

และสงบเงยีบ	ท่ามกลางอากาศบริสทุธิ	์ซึง่การรกัษา

พืน้ทีเ่ปิดโล่ง	พืน้ทีส่เีขยีว	การอนรุกัษ์ทางวฒันธรรม	

และการเดินทางเชื่อมต่อท่ีสะดวกสบาย	 เป็นสิ่ง

ส�าคัญต่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน	 สิ่งเหล่าน้ี	

ไม่เพียงมีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ	

ของผูท้ีอ่ยูอ่าศยัในเมอืง	แต่ยังช่วยเพิม่ผลผลติทาง

เศรษฐกิจ	 รวมไปถึงความรู้สึกเป็นชุมชนอีกด้วย	

	 สิ่งที่ขาดหายไปของกรุงเทพฯ	คือ	พื้นที่สีเขียว	

หากพจิารณาเกณฑ์มาตรฐานทีอ่งค์การอนามยัโลก

ก�าหนดจะพบว่า	 เมืองใหญ่	 ๆ	ควรมีพื้นท่ีสีเขียว		

16	ตารางเมตร	ต่อประชากร	1	คน	เมอืงหลวงของ

ประเทศไทยแห่งนี้กลับมีอัตราส่วนพื้นที่สีเขียว	

ต่อประชากรเพียง	 5.46	 ตารางเมตรเท่านั้น	 ซ่ึง

ถือว่าต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานมากเมื่อเทียบกับ	

กรงุกวัลาลมัเปอร์อยูท่ี	่12	ตารางเมตร	และสงิคโปร์

มีอัตราส่วนพื้นท่ีสีเขียวต่อประชากรสูงถึง	 66	

ตารางเมตรต่อคน	 ซึ่งเป็นผลจากการวางผังเมือง	

ก�รว�งผังเมอืงสเีขยีวและก�ร
อนุรกัษ์ท�งวัฒนธรรม

เร�ตอ้งก�รแผนปฏิบัติก�รทีเ่หม�ะสม
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(Leadership	 in	 Energy	 and	 Environmental	

Design)	ซึง่เป็นหลกัเกณฑ์การประเมนิอาคารเขยีว

ในระดับนานาชาติเป็นคร้ังแรก	 โดยมอบให้กับ

โรงงานผลิตพรมอินเตอร์เฟซฟลอร์	จากนั้นอาคาร

สีเขียวก็เร่ิมเกิดขึ้นเร่ือย	 ๆ	 มีองค์กรมากมาย	

ใช้แนวคิดดังกล่าว	 ตั้งแต่โรงเรียน	 เช่น	 อาคาร	

ศูนย์วัฒนธรรมของโรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ	

หน่วยงานต่างประเทศ	เช่น	ส�านกังานผูแ้ทนภมูภิาค

เอเชียขององค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

ของสหรัฐอเมริกา	 ไปจนถึงบริษัทชั้นน�าของ

ประเทศไทย	เช่น	ตกึอจัฉรยิะประหยดัพลงังานของ	

ปตท.	และอาคาร	100	ปี	ของ	SCG	เป็นต้น	 	

	 อาคารเหล่านี้ได้รับการออกแบบโดยยึดหลัก

ความยั่งยืน	 รวมไปถึงความมีประสิทธิภาพด้าน

พลงังาน	การลดขยะและการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก	

และการอนุรักษ์น�า้	เป็นอาคารที่ก่อสร้างขึ้น	โดยให้

ความใส่ใจในเร่ืองวัสดุและสภาพแวดล้อมในพื้นท่ี	

ขณะเดียวกันก็ค�านึงถึงความต้องการสิ่งแวดล้อม	

ในการท�างานที่สะดวกสบาย	 	

มานานนับสิบปี	 	

	 การจัดท�าผังเมืองและก�าหนดเขตพื้นที่	

ที่ไม่เหมาะสม	 รวมไปถึงโครงการก่อสร้างที่ผุดขึ้น	

ต่อเนื่อง	ค่อย	ๆ	ท�าลายพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพฯ		

มีการถมคูคลองเดิม	 ส่งผลให้เกิดปรำกฏกำรณ์

เกำะควำมร้อน (urban heat island) มลพิษทาง

อากาศ	 มลพิษทางเสียง	 และมลภาวะทางแสงใน

เวลากลางคนื	ซึง่ล้วนแต่ท�าลายความน่าอยูข่องเมอืง

ลงทั้งสิ้น			

	 กรุงเทพฯ	 ตระหนักถึงความจ�าเป็นของพื้นที่	

สีเขียวที่ยังไม่เพียงพอกับจ�านวนประชากรที่นับวัน	

จะเพิ่มมากขึ้น	 จึงตั้งเป้าเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว	 โดยเมื่อ	

พ.ศ.	2556	มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียว	980	ไร่	และเพิ่ม

อีก	1,459	ไร	่ในปี	พ.ศ.	2557	จนถึง	พ.ศ.	2559	

กรุงเทพฯ	ได้เปิดพื้นที่สีเขียวอีก	1,350	ไร่	รวมทั้ง

สวนสาธารณะอีก	9	แห่งด้วย	 	

	 นอกจากนั้น	 ยังมีการก่อสร้างอาคารอนุรักษ	์

สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นเรื่อย	ๆ	 นับตั้งแต่	 พ.ศ.	 2550		

ที่ประเทศไทยได้รับใบรับรองมาตรฐาน	 LEED	

เส้นทางขี่จักรยานในสวนศรีนครเขื่อนขันธ	์บางกระเจ้า	ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น	“ปอดสีเขียว”	ของกรุงเทพฯ
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	 ทุกวันน้ีมีอาคารสีเขียวที่ได้รับการรับรองกว่า

ร้อยแห่งทัว่ประเทศ	ตัง้แต่โชว์รูมโตโยต้าในจงัหวดั

นครราชสีมา	 ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในกรุงเทพฯ	

ไปจนถึงศูนย์เรียนรู ้ธนาคารกสิกรไทยในจังหวัด	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ฉะเชิงเทรา	 รวมถึงอาคารส�านักงานกองทุน

สนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ	(สสส.)	หลายบรษิทั

สร้างภาพลกัษณ์โดยเน้นการเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	

ตวัอย่างเช่น	SCG	ซ่ึงมธีรุกจิหลกัทีส่ร้างผลกระทบ

ต่อสิง่แวดล้อม	หนัมาจ�าหน่าย	“สนิค้าสเีขยีว”	ส่วน

อาคาร	 SCG	 100	 ปี	 ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของ

แบรนด์และสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรที่มุ่งมั่น

ต่อการด�าเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและ	

สิ่งแวดล้อมของ	SCG	 	

	 ในขณะที่โปรแกรมการรับรองอาคารสีเขียว	

LEED	 โดยสหรัฐอเมริกาก�าลังได้รับความนิยม	

ประเทศไทยเองก็มีสถาบันอาคารเขียวไทย	 (Thai	

Green	Building	 Institute;	TGBI)	ทีส่ามารถออก

ใบรบัรองความเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมทีเ่ทยีบเท่ากนั	

โดยใช้ระบบการประเมินความยั่งยืนทางพลังงาน

และสิ่งแวดล้อมไทย	 หรือ	 TREES	 (Thailand’s	

Rating	on	Energy	and	Environmental	Sustain-

ability)	และนับตัง้แต่สถาบนัอาคารเขยีวไทยก่อตัง้

เมือ่	พ.ศ.	2552	มอีาคารท่ีได้มาตรฐาน	TREES	แล้ว

จ�านวน	16	แห่ง	 	 	 	 	

	 จากข้อมูลของคณะท�างานโลกเย็นที่เป็นธรรม

ของประเทศไทย	ระบวุ่า	การด�าเนนิการสร้างอาคาร

สเีขยีวมคีวามส�าคญัเพิม่ขึน้เรือ่ย	ๆ 	เมือ่พจิารณาว่า

ศนูย์การค้า	อาคารพาณิชย์	และอะพาร์ตเมนต์เป็น

สามกลุ่มผู้ ใช้พลังงานสูงสุดในภาคธุรกิจ	 เมื่อรวม

ทุกกลุ่มเข้าด้วยกัน	 จะพบว่ามีการใช้พลังงานต่อปี

มากกว่าการใช้พลังงานในประเทศกัมพูชาและ	

สปป.ลาวรวมกันเสียอีก	 ขณะที่อาคารสีเขียวใช้

พลังงานน้อยลงสูงสุดถึงร้อยละ	 50	 และใช้น�้า	

น้อยลงสูงสุดถึงร้อยละ	 60	 นอกจากนี้	 ยังผลิต	

ขยะมูลฝอยน้อยลงร้อยละ	 70	 และปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์น้อยลงร้อยละ	 35	 ในช่วง

ก่อสร้างบริษัทยังสามารถประหยัดเงินได้มากถึง	

ร้อยละ	 80	 จากการควบคุมของเสียอีกด้วย	 ไม่ว่า	

จะเป็นการเร่ิมต้นจากก้าวเล็ก	ๆ	อย่างการเปลี่ยน	

ไปใช้หลอดไฟประหยดัพลงังานในออฟฟิศ	หรอืการ

ออกแบบตกึใหม่ทัง้หลงั	ในระยะยาวผู้ ใช้แนวทางนี้

สามารถประหยัดค่าน�้าและค่าไฟได้ก้อนโตเลย	

ทีเดียว		 	

	 McGraw	 Hill	 Construction	 ประเมินว่า	

ส�าหรบัประเทศในทวปีเอเชยีอย่างเช่นประเทศไทย	

บริษัทที่มีอาคารสีเขียวสามารถประหยัดต้นทุน

ด�าเนินการได้ประมาณร้อยละ	 21	 ในช่วง	 5	 ปี

ส�าหรับอาคารที่สร้างใหม่	 และร้อยละ	13	ส�าหรับ

อาคารที่ปรับปรุงให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 แสดง

ให้เห็นว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของ	

สิ่งก่อสร้างลักษณะนี้อยู่ที่ประมาณ	7	ปี	ซึ่งเร็วกว่า

ในประเทศตะวันตกหลายประเทศท่ีมีต้นทุนการ

ก่อสร้างแพงกว่ามาก	 เมื่อเวลาผ่านไป	 เงินที่

ประหยดัได้นีจ้ะช่วยชดเชยต้นทนุค่าก่อสร้างอาคาร

“คว�มเป็นเมอืงไมไ่ดมี้แคส่ิง่กอ่สร้�ง 
 คว�มเป็นเมอืงทีแ่ทจ้ริงตอ้งสร้�งพลเมอืง
 ทีร่บัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

(active citizen) แมว้�่ผมจะไมไ่ดเ้ป็น
 เจ้�หน�้ทีข่องรฐักต็�ม ผมกไ็มก่ลวั

 ทีจ่ะเปิดป�กพดู พร้อมทัง้ใช้เวล�สอดสอ่ง
และตรวจสอบเจ้�หน�้ที ่เพื่อให้แนใ่จว�่

 เจ้�หน�้ทีป่ฏบิตัหิน�้ทีข่องตนเองอย�่งเตม็ที ่
คว�มเป็นเมอืงทีแ่ทจ้ริงไมใ่ช่ก�รทีเ่มอืง

 เตม็ไปดว้ยพลเมอืงทีเ่ฉื่อยช� (passive 
citizen) บน่ถงึเรื่องปัญห�ต�่ง ๆ แตน่ัง่เฉย 

ปลอ่ยให้เจ้�หน�้ทีแ่ละนกัพฒัน�
อสงัห�รมิทรพัยท์ำ�ต�มใจตวัเอง”

นายศรีสุวรรณ	จรรยา	นักกิจกรรม

และผู้ก่อตั้งสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน
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ส่วนที่เพิ่มขึ้นได้	ตัวอย่างเช่น	อาคาร	SCG	100	ปี	

มต้ีนทนุค่าก่อสร้าง	3,300	ล้านบาท	ซึง่ถอืว่าสงูมาก

เมื่อเทียบกับอาคารทั่วไปในขนาดเดียวกัน	 ทว่า

อาคารดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงตัวแทนของการ

ประหยัดพลังงานและต้นทุนเท่าน้ัน	 แต่ยังเป็น	

ต้นแบบความยั่งยืนแห่งอนาคตอีกด้วย		

	 ส�าหรับประเทศไทย	 สถาป ัตยกรรมทาง

ประวัติศาสตร์	 ซึ่งมักถูกบดบังจากตึกที่ใหม่กว่า	

หรือโดนทุบทิ้งไปเลย	 เป็นตัวแทนของความเป็น

เมืองหลวงทางวัฒนธรรมที่มักถูกลืม	 นับตั้งแต่		

พ.ศ.	 2540	 เป็นต้นมา	 ส�านักงานทรัพย์สินส่วน	

พระมหากษัตริย์จึงได้อนุรักษ์ช่างฝีมือที่มีคุณค่า	

ด้วยการซ่อมแซมวงั	ทีอ่ยูอ่าศยั	ร้านค้า	และอาคาร

สาธารณะต่าง	ๆ	ในรูปแบบเชิงอนุรักษ์		 	

	 สถาปัตยกรรมหลายแห่งไม ่ได ้เป ็นเพียง

อนุสรณ์จากอดีต	 แต่เป็นตึกที่ยังมีการใช้งานเต็ม	

รูปแบบ	และรักษาสภาพได้อย่างมั่นคง	เช่น	กรณี

ของห้องแถวเรือนไม้	22	ห้อง	ริมถนนข้าวสาร	ซึ่ง

มีการด�าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมแบบอนุรักษ	์

เชิงพัฒนาให้อยู่ในสภาพที่สวยงาม	 โดยตัวห้อง	

เป็นอาคารคงรูปทรงแบบเดิมไว้	 และเปิดให้ผู้เช่า

ท�ามาค้าขายได้เหมือนเดิมโดยส�านักงานทรัพย์สิน

ส่วนพระมหากษัตริย์ ได้ร่วมมือกับผู้เช่าอาคาร

พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี	 โดยให้ผู้เช่า

ลงทนุเพยีงร้อยละ	75	รวมถงึปรบัปรงุสญัญาเช่าใหม่

ที่เป็นธรรมในอัตราค่าเช่าที่ไม่แพง	 	

อ่�นเพิม่เติม
•	Employment		

Practices	and	Working	

Conditions	in	

Thailand’s	Fishing	

Sector by ILO and the 

Asian Research Center 

for Migration under the 

Institute of Asian 

Studies, Chulalongkorn 

University, 2013

•	Asian	Development	

Outlook	2016:	Asia’s	

Potential	Growth		

by the Asian 

Development Bank



ทำ�ทันที

•	ยกระดับการรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์

ของการบริโภคที่รับผิดชอบและ

ปลูกฝังจิตส�านึกการใช้ชีวิตแบบ	

พอเพียง		

•	สนบัสนนุบคุคล	เอกชน	และภาครฐั	

ให้จดัการทรพัยากรธรรมชาต	ิของเสยี	

และสารเคมี	ด้วยความรับผิดชอบ

•	สร้างแรงจูงใจให้มีการผลิตสีเขียว

และจัดหาวัตถุดิบอย่างมีจริยธรรม	

เพื่อให้ระบบการผลิตมีความยั่งยืน

มากขึ้น

•	ระงับวิธีปฏิบั ติที่ขาดจริยธรรม	

ในห่วงโซ่อุปทาน	 รวมถึงควบคุม

การละเมิดสิทธิมนุษยชนและการ

ท�าให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม

•	มุ่งเน้นแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครฐัทีย่ัง่ยนื	ตามนโยบายแห่งรฐั

และล�าดับความส�าคัญเร่งด่วน	

•	เพิ่มความพยายามในการอนุรักษ์

พื้นที่ที่ถูกท�าลายจากการท่องเที่ยว		

ด ้วยการปรับปรุงและบังคับใช ้	

ข ้อ บัง คับเ ก่ียวกับการอนุ รั กษ 	์

สิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด

ทุกวันนี้มนุษย ์ ใช ้ทรัพยากรเกินกว ่าที่

ธรรมชาตจิะผลติทดแทนได้ทนั	โดยใน	1	ปี	

เราใช้ทรพัยากรเกนิกว่าทีธ่รรมชาตสิามารถ

ผลิตได้ถึง	 1.5	 เท่า	 เมื่อเปรียบเทียบกับ		

50	ปีทีแ่ล้วทีเ่ราบรโิภคเพยีง	1	ใน	3	เท่านัน้	

อย่างไรก็ดี	 เนื่องจากประชากรโลกมี

จ�านวนมากถงึ	7,400	ลา้นคน	และเพิม่ขึน้

ประมาณ	80	ล้านคนต่อปี	ดังนั้น	ถึงแม้ว่า

เราจะสามารถอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพและลดการบริโภครายหัวลง

ได้แล้วกต็าม	แต่เราก็ไม่สามารถตอบสนอง

ความต้องการพื้นฐานของประชากรโลก	

ที่เพิ่มขึ้นได้	ด้วยเหตุนี้	จึงต้องมีมาตรการ

เด็ดขาดที่จะเปลี่ยนแปลงนิสัยการบริโภค	

เปล่ียนความคิด	 และยกเครื่องระบบการ

ผลิตใหม่	 ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป	 และ

ต้องสนับสนุนให้	3	กลุ่มหลักที่ขับเคลื่อนการ

บริโภค	ได้แก	่ปัจเจกบุคคล	ภาครัฐ	และภาค

เอกชน	 ร่วมกันรับผิดชอบการกระท�าในส่วน

ของตนเองด้วย	 	

	 ในอกีไมก่ีปี่ข้างหน้า	เอเชยีจะก้าวขึน้เป็น

ศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ของโลก	 ปัจจุบัน

ภูมิภาคนี้มีกลุ่มผู้บริโภคสูงถึงร้อยละ	40	หรือ

คิดเป็นคนท่ีมีรายได้ท่ีใช้จ่ายได้จริงจ�านวน	

1,700	ล้านคน	ในประเทศไทย	วิถีการใช้จ่าย

ได้เปลีย่นไปเป็นแบบสงัคมตะวนัตก	เมือ่ก่อน	

ความฟุม่เฟือยหมายถงึการเป็นเจ้าของโทรทศัน์	

สมาร์ตโฟน	 หรือมอเตอร์ไซค์	 แต่ทุกวันนี้

สิง่ของเหล่านีด้เูหมอืนจะกลายเป็นเร่ืองธรรมดา

ไปเสียแล้ว	 ผู้บริโภคชาวไทยต้องการเสื้อผ้า	

กองโทรศัพท์มือถือที่ช�ารุดและถูกโยนทิ้งในร้านแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ

แผนก�รบริโภค 
และก�รผลิตทีย่ัง่ยืน

สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

แผนก�รบรโิภค
และก�รผลติทีย่ัง่ยนื

สร้�งผูซ้ื้อทีม่ีมโนธรรมและธุรกิจทีม่ีจริยธรรม
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ทีท่นัสมยั	สนิค้าแบรนด์เนมและอปุกรณ์ไฮเทคมาก

ขึ้นเรื่อย	ๆ	 	

	 อย่างไรก็ตาม	สังคมไทยเริ่มตระหนักถึงความ

ต้องการทีจ่ะใช้ชวีติและด�าเนนิธรุกจิทีย่ัง่ยนืมากขึน้	

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจ�านวนหน่ึงได้น้อมน�า

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จ	

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	

พระราชทานไว้มาใช้เป็นแนวทางปฏบิตั	ิซึง่ผูป้ฏบิตัิ

เหล่านี้ต่างค้นพบว่าการยึดหลักพอประมาณและ

ความมีเหตุผล	 ช่วยให้แต่ละคนสามารถเป็น	

ผูบ้รโิภคทีม่คีวามรบัผดิชอบ	และสนบัสนนุให้ธรุกจิ

ใช้กระบวนการผลิตที่ยั่งยืนได้มากขึ้น		 	

	 เป้าหมายในการส่งเสรมิความยัง่ยนืนีค้รอบคลมุ

ทุกระดับ	ตั้งแต่ผู้บริโภคที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและ

ศกึษาข้อมลูประกอบการตดัสนิใจซือ้มากขึน้	โดยใช้

ความรู้และคุณธรรมในการตัดสินใจว่าจะซ้ือสินค้า

อะไร	ในปรมิาณเท่าใด	และจากใคร	ผู้บรโิภคเหล่านี้

มักน�าสิ่งของกลับมาใช้ ใหม่	 หลีกเลี่ยงพฤติกรรม	

การใช้ทีส่ิน้เปลอืง	พยายามลดปริมาณขยะ	และคิด

หาวิธีที่จะใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด	 ส่วนผู้ผลิต	

ที่น้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ใน	

ธุรกิจก็จะใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก

กระบวนการผลิตมากขึ้น	 ลดคาร์บอนฟุตพริ้นต์		

ใช้วัสดุจากแหล่งที่ชอบธรรม	 และค�านึงถึงความ

ยั่งยืนมากกว่าการแสวงหาก�าไรสูงสุด			

	 ปัจจบุนัชวีติสมยัใหม่ยงัคงวนเวยีนอยูก่บักระแส

ความอยากได้อยากม	ี ความคิดวตัถนุยิมเช่นนีท้�าให้

เกิดพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยอย่างไม่ยั่งยืน		

เช่น	คนไทยส่วนใหญ่อยากมรีถยนต์เป็นของตวัเอง		

หลายคนเต็มใจเป็นหนี้จากการซื้อรถยนต์	เพื่อเป็น

เคร่ืองแสดงสถานะทางสงัคมและได้สมัผสัความรูส้กึ

อสิระในการเดนิทาง	 ในช่วง	 พ.ศ.	 2554-2555	 มี	

คนไทยกว่า	 1.2	 ล้านคน	 เข้าร่วมโครงการรถยนต์	

คนัแรกซึง่ได้รับสทิธิค์นืเงนิภาษจีากรฐัคนัละประมาณ		

1	แสนบาท	จากข้อมลูของ	IHS	Global	Automotive	

พบว่า	 ประมาณร้อยละ	 10	 ของผู้ ใช้สิทธิ์รถยนต์	

คนัแรกไม่สามารถผ่อนค่างวดได้ครบถ้วน	 หลายคน

ต้องถูกบริษัทไฟแนนซ์ยึดรถ	 เนื่องจากผู้ ใช้สิทธิ์

โครงการดงักล่าวจ�านวนไม่น้อยมาจากครอบครัวท่ีมี

รายได้น้อย	และผลจากโครงการนี	้ท�าให้มรีถยนต์ใหม่

กว่า	1	ล้านคนั	เพิม่ขึน้บนท้องถนน	ซึง่ท�าให้ปัญหา

การจราจรย�า่แย่กว่าทีเ่ป็นอยู	่ นอกจากนีข้้อมลูของ

ธนาคารโลก	 พบว่า	 ประเทศไทยต้องสญูเสยีรายได้

จากการยกเว้นภาษกีว่า	89,000	ล้านบาท		 	

	 อีกตัวอย่างหนึ่งของพฤติกรรมการบริโภค	

ท่ีไม่รับผิดชอบในประเทศไทยคือ	การใช้พลาสติก

แบบใช้แล้วท้ิงอย่างไม่ใส่ใจ	 ร้านสะดวกซื้อและ	
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ซูเปอร์มาร์เก็ตได้สร้างปัญหายืดเยื้อ	 โดยมักจะน�า

สินค้าใส่ถุงพลาสติกหลายใบ	 แจกหลอดพลาสติก

และช้อนส้อมแบบใช้ครัง้เดยีว	แผงลอยขายอาหาร

และร้านอาหารทั่วประเทศนิยมใช้ถุงพลาสติกและ

โฟมใส่อาหารกันดาษดื่น	 นอกจากนี้	 ผู้บริโภคที่รัก

ความสะดวกสบายก็ควรต้องมีความรับผิดชอบ	

ด้วยเช่นกัน	เพราะมักจะคิดว่า	การซื้อขายจะถือว่า	

เสร็จสิน้กต่็อเมือ่บรรจสุนิค้าใส่ถงุพลาสตกิ	ซึง่เรือ่งนี้

เป ็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต ้องหยิบยกขึ้นมาแก้ไข	

ทั้งฝั ่งผู ้ซื้อและผู ้ขาย	 วิธีหนึ่งที่จะลดการใช้ถุง

พลาสติกเกินความจ�าเป็น	 คือ	 การคิดเงินค่าถุง

วิช�สีเขียว 101
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม	 เช่น	 มลพิษ	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริโภคที่มากเกินไป	 ดูจะเป็นเรื่องใหญ่และ

จดัการได้ยาก	เนือ่งจากอยูน่อกเหนอืการควบคมุ	แต่ทีจ่รงิแล้วเราสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงได้	ผ่านการตระหนกัรูแ้ละบรโิภคอย่าง

พอเพียง	 ในทุกการตัดสินใจเลือกบริโภค	 ตั้งแต่การเลือกใช้ยาฆ่าเช้ือประเภทไหนไปจนถึงซื้อหลอดไฟอะไร	 ล้วนมีผลกระทบต่อทั้ง	

สิ่งแวดล้อมและผลก�าไรขาดทุนของบริษัทที่ผลิตสินค้าเหล่านี้ทั้งสิ้น	

วิธีต่าง	ๆ	ท่ีเราจะสามารถใช้ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากข้ึน	มีสุขอนามัยดีข้ึน	และได้ประโยชน์จากการประหยัดต้นทุน	มีดังน้ี	

 » ปฏิเสธถงุ	 หลอด	 และช้อนพลาสตกิ	 ซือ้สนิค้าที่ใส่บรรจภุณัฑ์	

ท่ีย่อยสลายได้ทางชวีภาพหรอืบรรจภุณัฑ์ธรรมชาต	ิเช่น	ใบตอง	

 » เลือกใช้หลอดไฟ	 LED	 แทนหลอดนีออน	 หรือแม้แต่		

	 	 หลอดคอมแพ็กต์ฟลูออเรสเซนต์	 เมื่อซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า		

			เลือกซื้อที่มีฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ห้า

 » ถอดปลั๊กโทรทัศน์	 คอมพิวเตอร์	 และเครื่องไฟฟ้าอื่น	ๆ	 เมื่อ	

ไม่ใช้งานแล้วเพื่อประหยัดไฟฟ้า

 » ซักหรือปั่นแห้งเสื้อผ้าให้เต็มถัง	 แทนที่จะใช้เครื่องซักผ้า	

ซักเสื้อผ้าครั้งละไม่กี่ชิ้น

 » ปลูกต้นไม้ ให้ร่มเงารอบบ้าน	 เพื่อให้อากาศเย็นโดยไม่ต้อง	

พึ่งเครื่องปรับอากาศ

 » ท�าสวนผักอินทรีย์
 » ใช้สารท�าความสะอาดที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพและเป็นมิตร	
ต่อสิง่แวดล้อมแทนการใช้สารเคมต่ีาง	ๆ 	เช่น	เบคก้ิงโซดา	เป็น

สารท�าความสะอาดอเนกประสงค์ทีม่ปีระสทิธภิาพ	น�า้ส้มสายชู

และบอแรก็ซ์เป็นสารท�าความสะอาดทีด่	ี มะนาวและชาน�า้มนั

เป็นยาฆ่าเชือ้ธรรมชาต	ิ ขณะเดยีวกนัผ้าไมโครไฟเบอร์ชบุน�า้

หมาด	ๆ 	สามารถเชด็ฝุน่ได้ดโีดยไม่ต้องใช้สารท�าความสะอาดใด	ๆ

 » หมักขยะอินทรีย์แทนที่จะโยนทิ้ง	 เศษผักและเปลือกผลไม	้	
ใบชาและเปลือกไข่เป็นสารปรับปรุงดินที่ดี	 การตัดหญ้า	

บนสนามหญ้าสด	 หากปล่อยทิ้งให้ย่อยสลายจะเป็นปุ ๋ย

ธรรมชาติที่ดีส�าหรับหญ้าที่ขึ้นใหม่

 » ไม่ใช้ผลติภณัฑ์กระดาษและพลาสตกิที่ใช้ครัง้เดยีวแล้วทิง้	หัน
ไปใช้สนิค้าคงทนอย่างจานชามกระเบือ้งเพือ่ลดขยะที่ไม่จ�าเป็น	

เลือกสินค้ารีไซเคิลเมื่อซื้อเครื่องเขียนและกระดาษช�าระ

 » ซ้ือหนังสือ	 เฟอร์นิเจอร์และเสื้อผ้ามือสอง	 บริจาคของ	 เช่น	
เสือ้ผ้าเก่า	หนงัสอื	ของเล่น	และโทรศพัท์มอืถอื	แทนทีจ่ะทิง้ขยะ

 » แยกแก้ว	 กระดาษ	 เหล็ก	 และพลาสติกก่อนทิ้งลงถังขยะ	
เพราะขยะเหล่านี้มักถูกน�าไปรีไซเคิลได้

 » เดินหรือขี่จักรยานแทนการใช้รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์

พลาสตกิกบัลกูค้าทีข่อถงุใส่สนิค้า	ในช่วงต้นปี	พ.ศ.	

2559	อินโดนเีซยีเปิดตวัโครงการน�าร่องใน	22	เมอืง	

เพื่อทดสอบความมีประสิทธิภาพของการเก็บภาษี

การใช้ถุงพลาสตกิในร้านค้าปลกี	ความจรงิแล้ว	เรา

สามารถน�ามาตรการภาษ	ีการให้รางวลั	และส่ิงจงูใจ

อื่น	 ๆ	มาใช้เพื่อสนับสนุนให้คนหันมามีพฤติกรรม	

การบรโิภคอย่างมคีวามรบัผดิชอบมากขึน้	หลายคน

ไม่เคยตระหนกัเลยว่า	การคดิก่อนทีจ่ะเลอืกซือ้อะไร

และซื้ออย่างไรนั้น	 เป็นแนวคิดที่สามารถสร้างการ

เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้อย่างมหาศาล		

	 ถ้าประเทศไทยต้องการบรรลเุป้าหมายการบรโิภค
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การจัดหาวัตถุดิบอย่างมี

จริยธรรม

ผลิตภัณฑ ์ที่ มาจากการ

จดัหาวตัถดุบิ	การผลติ	และ

จั ด จ� า ห น ่ า ย โ ด ย ไ ม ่

เ บี ยด เ บียนมนุษย ์ หรื อ	

สิ่งแวดล้อม	กล่าวคือ	เป็น

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในสถานที่

ที่ปลอดภัย	 คนงานได้รับ

การปฏิบัติอย่างเหมาะสม	

และได้รับค่าจ้างที่ยุติธรรม

ในเวลางานตามที่กฎหมาย

ก�าหนด

โลกท่ีสร้างโรงงานสีเขียวในไทย	 และสามารถลด

การปล่อยของเสียได้ถึงร้อยละ	 75	 บริษัทมิตรผล	

หนึ่งในผู้ผลิตน�้าตาลรายใหญ่ที่สุดในโลกได้ปฏิวัติ

เทคโนโลยี	 โดยเปลี่ยนของเสียให้เป็นพลังงาน	

ชีวมวลผลิตไฟฟ้า	 ใช้ ในกระบวนการผลิตน�้าตาล		

โดยสามารถสร้างก�าไรให้แก่ธุรกิจได้อย่างยั่งยืน	 	

	 บรษิทัเลก็	ๆ 	ก็สามารถเป็นผูน้�าในการผลติอย่าง	

มีความรับผิดชอบได้	เช่น	บริษัท	ดอยช้าง	คอฟฟี	่	

ออริจินอล	 ในจังหวัดเชียงราย	 ซึ่งเกิดจากการ	

รวมกลุม่กนัของเกษตรกรบ้านดอยช้าง	จนกลายเป็น

สินค้าที่ดึงดูดความสนใจของผู ้บริโภคที่ ใส ่ ใจ	

สิ่งแวดล้อมโดยมีจุดเริ่มต้นจากในช่วงต้นทศวรรษ	

2510	 ท่ีโครงการหลวงได้แนะน�าให้ชาวเขาเผ่า	

อาข่าด�าเนินตามแนวพระราชด�าริ	 ปลูกต้นกาแฟ

พันธุ์อาราบิก้าทดแทนการปลูกฝิ่น	 ปัจจุบันสินค้า

แบรนด์ดอยช้างสร้างชือ่เสยีงในระดบัโลก	และเป็น

ทีรู่จ้กัในฐานะแหล่งผลติกาแฟอาราบก้ิาคณุภาพสงู	

มีการใช้กรรมวิธีการผลิตอย่างยั่งยืนที่เป็นมิตร	

ต่อสิ่งแวดล้อม	 ส่งผลให้ชาวบ้านมีอาชีพที่มั่นคง	

สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้	 นอกจากนี	้	

ยังช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวอาข่าอีกด้วย		 	

	 ปัจจุบันธุรกิจเล็ก	ๆ	ที่มีจริยธรรม	 ตั้งแต่ธุรกิจ

ประเภทร้านอาหารในกรงุเทพฯ	ไปจนถงึผูป้ระกอบการ

ทวัร์แบบใส่ใจสิง่แวดล้อมทีเ่กาะเต่า	 ล้วนมอีทิธพิล

ต่อวธิคีดิของคนทัว่ไปเกีย่วกบัการบรโิภค	ในแง่เป็น

แรงบนัดาลใจให้คนน�าของใช้มารไีซเคลิ	ซือ้ของจาก

ท้องถิน่	และเป็นผูบ้รโิภคทีร่บัผดิชอบได้ทัง้สิน้	 		

	 ในอดีตบรรดาบริษัทส่วนใหญ่ต่างคิดว่าความ

ยัง่ยนืเป็นเพยีงค�าพดูทีส่วยหร	ูหรอืใช้เป็นเครือ่งมอื

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการด�าเนนิงานทางสงัคมและ

สิง่แวดล้อม	แต่ทกุวนันีภ้าคธรุกจิของไทยขานรบัการ

ผลิตอย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้น	 เพราะเห็นว่า

เป็นวธิเีพิม่คณุค่าและช่วยประหยดัต้นทนุได้	 	

	 วิธีหนึ่งท่ีจะเป็นผู้ผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ

คือ การจัดหาวัตถุดิบอย่างมีจริยธรรม	 โดยสร้าง	

เกษตรกรตากเมล็ดกาแฟที่ดอยช้าง	จ.เชียงราย

อย่างรับผดิชอบตามเป้าหมายที	่12	กต้็องหาวธิที�าให้

คนไทยตื่นตัวในเรื่องน้ี	 รวมถึงพัฒนากระบวนการ	

ทางความคดิเกีย่วกบัความยัง่ยนื	สิง่เหล่านีต้้องอาศยั

การมีส่วนร่วม	 การสร้างการรับรู้	 มาตรการเชิงรุก	

ที่จะเปลี่ยนรูปแบบการบริโภค	 การเสริมสร้างนิสัย	

หรือพฤตกิรรมทีน่�าไปสูค่วามยัง่ยนื	เช่น	การรไีซเคลิ

หรือการใช้ซ�้า	 รวมทั้งสนับสนุนให้คนบริโภคอย่าง	

พอประมาณและอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมให้มากขึน้	 	

	

	

	

	 โลกของความยั่งยืนจะเป็นเพียงการเพ้อฝัน	

หากปราศจากความร่วมมือจากภาคเอกชนซ่ึงมี

อทิธพิลอย่างยิง่ต่อรปูแบบการบรโิภคและการผลติ

ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก		

	 ลองนกึภาพดวู่า...	บรษิทัแห่งหนึง่สามารถสร้าง

ผลกระทบต่อครอบครัวนับพันจากการผลิตสีเขียว	

ที่เพิ่มขึ้น	 การลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้าน

พลงังาน	การปฏบิตัต่ิอแรงงานด้วยความใส่ใจ	การ

จัดการขยะที่ดี	 หรือมีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่ให้

รางวัลแก่บริษัทที่เชื่อมั่นในการผลิตอย่างมีความ	

รับผิดชอบ	 สิ่งเหล่าน้ีคือความสมดุลระหว่างความ

ก้าวหน้ากับความยั่งยืนในหลาย	 ๆ	 มิติ	 บริษัท	

โตชิบาเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นน�าของ

กญุแจสำ�คญั คอืคว�มร่วมมอื 
จ�กภ�คเอกชน



แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 138

แปลนทอยส ์จ�กเศษไมสู้แ่บรนด์ของเลน่ทีย่ัง่ยนื 

หลักการของเป้าหมายที่ 12	คือ	ความเชื่อที่ว่า	วิธีการบรรลุความ

รับผิดชอบของการบริโภคและการผลิตล้วนอยู่รอบ	ๆ	ตัวเรา	บริษัท

นวัตกรรมอย่างแปลนครีเอชั่นส์	 ผู้ผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้า	

แปลนทอยส	์ก็ด�าเนินงานด้วยแนวคิดแบบเดียวกัน

	 ประเทศไทย	 มาเลเซีย	 และอินโดนีเซีย	 ผลิตน�้ายางสดได้

ประมาณร้อยละ	70	ของทั้งโลก	หลังหมดอายุการให้น�้ายาง	ต้นยาง

จะถูกโค่นและเผาทิ้งเพื่อปลูกต้นใหม่	ด้วยวิธีการดังกล่าวนี้	ผู้ก่อตั้ง

แปลนทอยส์เห็นโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาไม้ยางพารามาแปรรูป

เป็นวัตถุดิบที่ยั่งยืน	คุณค่าที่แท้จริงของยางพารา

	 โรงงานผลิตของแปลนทอยส์ตั้งอยู่ในจังหวัดตรัง	 มีช่ือเสียง	

ไปท่ัวโลกในฐานะผู้ผลิตของเล่นไม้ยางพาราแห่งแรกของโลกที่น�า	

ไม้ยางพารารีไซเคิลมาผลิตของเล่นที่มีคุณภาพ	 สร้างสรรค์	 และ

ปลอดภัยต่อเด็ก	เริ่มผลิตตั้งแต่	พ.ศ.	2524	ปัจจุบันใช้ไม้ยางพารา

ประมาณ	 1,000	 ตันต่อปี	 ผลิตของเล่นประมาณ	 5	 ล้านช้ินต่อป	ี	

ส่วนใหญ่ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา	 ญ่ีปุ่น	 และอีก	 60	 ประเทศ	

ทั่วโลก	มียอดขายกว่า	570	ล้านบาทต่อป	ีการด�าเนินงานของบริษัท

ยดึหลกัแนวคดิอย่างยัง่ยนืเพือ่สิง่แวดล้อมและสงัคม	รวมถงึแนวทาง

พัฒนาไปสู่การผลิตสีเขียว

	 แปลนทอยส์ ใช้กรรมวิธีพิเศษในขั้นตอนการอบเพื่อรักษา	

เนื้อไม้ ให้ปลอดปัญหาเรื่องแมลงโดยไม่ใช้สารเคมี	 นวัตกรรมนี้	

ช่วยเปลี่ยนขยะให้เป็นทรัพยากรที่ยั่งยืนและวัตถุดิบที่มีค่า	เมื่อผ่าน

กระบวนการรักษาเนื้อไม้นี้แล้ว	 ไม้ยางพาราจะไม่แตกหรือกะเทาะ		

สีธรรมชาติจะไม่ซีด	 รูปร่างไม่โค้งงอ	 และของเล่นทุกช้ินจะใช้กาว	

ไร้สารเคมีและสีที่ปลอดสารพิษ	 นอกจากนี้	 ยังเลือกใช้เฉพาะวัสดุ

เหลือใช้และใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถน�ากลับมาใช้ ใหม่ได	้

	 เมื่อเร็ว	 ๆ	 นี้บริษัทขยับไปสู่เส้นทางแห่งความยั่งยืนอีกขั้น		

ด้วยการน�าเศษวัสดุเหลือใช้ ในการผลิต	 เช่น	 เศษไม้	 เศษขี้เลื่อย		

ที่น�าไปใช้งานไม่ได้อีกต่อไปแล้วจริง	ๆ 	มาใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงาน

พลงังานไฟฟ้าชีวมวล	ขนาด	5	เมกะวัตต์ของบรษิทั	ซึง่โรงงานแห่งนี้

สร้างขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	2553	ด้วยต้นทุนกว่า	350	ล้านบาท	ตั้งอยู่ติดกับ

โรงงานผลิตของเล่น	 โรงงานพลังงานชีวมวลและแผงพลังโซลาร	์

ที่ติดตั้งบริเวณโรงงานสามารถผลิตไฟฟ้ามากพอที่จะใช้ ในโรงงาน	

ช่วยประหยัดการใช้พลังงานกว่า	 15	 ล้านบาทต่อปี	 แต่ละปีบริษัท	

มีโครงการปลูกต้นไม้เป็นประจ�าราว	 9,000	 ต้น	 ซึ่งช่วยดูดซับก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์กว่า	 2.7	 ล้านกิโลกรัม	 นอกจากนี้	 ยังสามารถ	

ส่งไฟฟ้าไปให้หมู่บ้านใกล้เคียงได้ ใช้อีกด้วย

	 เพื่อแก้ปัญหาการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากของเล่นราคาถูกที่ท�าใน

ประเทศจีน	 และเพื่อรับมือกับสถานการณ์ปริมาณความต้องการ	

ซ้ือสินค้าที่ลดลงในสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นตลาดหลัก	 แปลนทอยส์จึง

เปิดตัวสินค้าของเล่นใหม่ที่ชื่อว่า	 “แปลนวูดส์”	 ซึ่งเป็นของเล่นจาก

เศษขี้เลื่อยที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิตของเล่นปกติ	 ท�าให้

ประหยัดต้นทุนการผลิตไปได้ร้อยละ	32	ใน	พ.ศ.	2557	และสร้าง

รายได้ ให้กับบริษัทคิดเป็นร้อยละ	40	ของก�าไรโดยรวม

	 ส�าหรับบริษัทที่มีวิสัยทัศน์เช่นนี้	 หลักการความยั่งยืนและ	

ความคิดของการผลิตสีเขียวสามารถตอบโจทย์ได้ ในทุกขั้นตอนของ

ห่วงโซ่การผลิต	 ตั้งแต่ข้ันเริ่มออกแบบผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการผลิต	

การบรรจภุณัฑ์และการตลาด	นอกจากนี	้แปลนทอยส์ยงัประสบความ

ส�าเร็จเข้าไปอยู่ในตลาดของเล่นที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อมซ่ึงก�าลังเติบโต

และสร้างแบรนด์สินค้าระดับโลกอีกด้วย	

ของเล่นแปลนทอยส์ที่ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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หลกัประกนัว่าผลติภณัฑ์ของตนมาจากการหาแหล่ง

วตัถดุบิ	กระบวนการผลติ	และการจดัส่งทีป่ราศจาก

การตักตวงประโยชน์จากคนหรือสิ่งแวดล้อม	 เช่น	

ธุรกิจไทยอย่างบริษัท	 จิม	 ทอมป์สัน	 ซึ่งใช้ผ้าไหม	

ที่ผลิตในท้องถิ่น	 และจ้างคนงานท้องถ่ินในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือถึงร้อยละ	 80	 สามารถสร้าง

ชื่อเสียงจนโด่งดังจากการยึดถือนโยบายการจัดหา

วตัถดุบิอย่างมจีรยิธรรมเป็นหวัใจส�าคญัในการสร้าง

ภาพลักษณ์ของบริษัท	 	

	 ในทางกลบักนั	การหาวตัถดุบิทีผ่ดิพลาดอาจสร้าง

ความเสยีหายร้ายแรงในด้านผลก�าไรให้กบัองค์กร	เช่น	

อุตสาหกรรมประมงของไทยเกิดความเสียหายกว่า	

หมืน่ล้านบาท	หลงัจากมข่ีาวเปิดโปงการค้ามนษุย์และ

การบงัคบัใช้แรงงานในห่วงโซ่อปุทาน	บริษทัขนาดใหญ่

หลายแห่งถกูกล่าวหาว่ารบัวตัถดุบิจากเรอืลากอวนหรอื

โรงงานทีม่กีารละเมดิสทิธมินษุยชน	 เกดิการต่อต้าน

จากสงัคมอย่างรุนแรง	รวมไปถงึการคว�า่บาตรสนิค้า		

	 อย่างไรกด็	ีภาพรวมภาคการผลิตของประเทศไทย	

ซึ่งคิดเป็น	1	ใน	3	ของ	GDP	และประมาณ	3	ใน	

4	ส่วนของการส่งออกมคีวามหวงัมากขึน้	การเผชญิ

กบัเสยีงเรยีกร้องของผูบ้รโิภคทีเ่พิม่ขึน้เรือ่ย	ๆ 	และ

แรงกดดันด ้ านข ้อบังคับให ้ผลิตสินค ้ าด ้วย

กระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	

ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา	

ซึ่งมีมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดและเป็นตลาด	

ส่งออกหลกัของประเทศไทย	ท�าให้ผูน้�าอตุสาหกรรม

ของไทยและเจ้าหน้าที่รัฐมองการผลิตสีเขียวว่า	

เป็นหนทางในการปกป้องภาคอตุสาหกรรมและเป็น

หลักประกันการเติบโตอย่างยั่งยืน	 	

	 “การผลติสเีขยีว”	ได้รบัการส่งเสรมิในภาคเอกชน

และได้รับการก�าหนดเป็นวาระแห่งชาตมิาตัง้แต่	พ.ศ.	

2554	โดยเป็นส่วนหน่ึงของแผนพฒันาเศรษฐกจิและ

สงัคมแห่งชาตฉิบบัที	่ 11	 ประเทศไทยได้สนบัสนนุ	

หลกัการการผลติสเีขยีวภายใต้โครงการอตุสาหกรรม

สีเขียว	 ผู้ผลิตในประเทศไทยหลายรายเป็นผู้น�า	

ในการผลิตสีเขียว	 เช่น	 SCG	 บริษัทอ�าพลฟูดส	์	

โพรเซสซิง่	(APP)	ปัจจบุนั	บริษทัประเภทนีม้จี�านวน

เพิ่มขึ้นเป็นล�าดับ	 และน�าโครงการอุตสาหกรรม	

สีเขียวมาประยุกต์ใช้ภายใต้มาตรฐาน	ISO	14001	

เพื่อสร ้างหลักประกันว ่ามีการตรวจสอบและ

ปรับปรุงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	 	

	 ตัวอย่างเช่น	โรงงานของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	

(ล�าปาง)	 ในเครือของ	SCG	มีการน�ากระบวนการ

ท�าเหมืองหินปูนแบบใหม่มาใช้เพื่อช่วยลดมลพิษ

ทางเสียงและฝุ่นควัน	 รวมท้ังลดความเสียหายต่อ

ระบบนิเวศของภูเขาให้เหลือน้อยท่ีสุด	 โรงงาน	

SCG	ใช้นโยบายลดการน�าของเสียอุตสาหกรรมไป

ฝังกลบจนเหลอืศนูย์	เพือ่ลดของเสยีทางอตุสาหกรรม	

นอกจากนี้	 SCG	 ยังได้น�าการประเมินวงจรชีวิต

ผลิตภัณฑ์มาใช้เป็นหลักประกันว่า	 ผลิตภัณฑ์ของ

บริษัทมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดด้วย	 	

	 ใน	พ.ศ.	2558	โรงงานกว่า	11,000	แห่ง	ใน	

30	อุตสาหกรรมหลกัเข้าร่วมโครงการอตุสาหกรรม

สีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรม	 ซึ่งมีเป้าหมาย	

ท่ีจะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต

สีเขียวของภูมิภาคอาเซียน	 ปัจจุบันได้บูรณาการ

โครงการนี้เข้ากับมาตรฐาน	ISO	26000	ที่ผ่านมา

การผลิตสีเขียว 

วธิกีารผลติทีช่่วยลดของเสยี	

ลดมลพิษ	 และลดการใช้

พลังงานให้เหลือน้อยที่สุด	

ใช้วัสดุที่ยั่งยืน	 และ/หรือ	

ผลก็คือส่งผลกระทบต่อ	

สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

ISO 14001

มาตรฐานหลักในชุด	 ISO	

1 4 0 0 0 	 เ ป ็ น ชุ ด ข อ ง

มาตรฐานสิง่แวดล้อมทีอ่อก

โดยองค์การมาตรฐานสากล	

ISO	 14001	 ก�าหนดสิ่ง	

ทีจ่�าเป็นต่อระบบการจดัการ

สิ่งแวดล้อมที่พอเพียงเพื่อ

ให้บริษัทน�าไปใช้ปฏิบัติ

บริษัท	จิม	ทอมป์สัน	ใช้ผ้าไหมที่ผลิตในท้องถิ่นและจ้างคนในท้องถิ่นภาคอีสานถึงร้อยละ	80
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ประเทศไทยและอีกกว่า	60	ประเทศทั่วโลก	ได้น�า

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวมาใช้เป็นมาตรฐาน

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ

องค์กรที่เป็นที่ยอมรับกันในระดับสากลด้วย	 	

	 ในช่วง	 20	 ปีที่ผ่านมา	 รัฐบาลได้สนับสนุน

ผลิตภัณฑ์และการบริโภคอย่างยั่งยืนผ่านแผนงาน

ด้านฉลากผลิตภัณฑ์และประกาศนียบัตรหลาย	

รูปแบบ	 ดังเช่น	 โครงการฉลากเขียว	 ที่ริเริ่มโดย

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	 และส�านักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 สังกัดกระทรวง

อุตสาหกรรม	ซึ่งมีที่มาจาก	Blue	Angel	เป็นฉลาก

รุน่บกุเบกิของประเทศเยอรมน	ีและได้เปิดตวัอย่าง

เป็นทางการใน	พ.ศ.	2537	เพือ่มอบให้แก่ผลติภณัฑ์

ทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อยกว่าเมือ่เปรียบเทียบ

กบัผลติภณัฑ์ประเภทเดยีวกนั	ซึง่ตัง้แต่เริม่โครงการ

จนถงึเดอืนมถินุายน	พ.ศ.	2559	มผีลติภณัฑ์ท้ังหมด	

450	รายการ	ใน	24	ประเภท	จาก	59	บรษิทั	ที่ได้รบั

ฉลากสีเขียว	 และเป็นที่มั่นใจได้ว่า	 ตัวเลขเหล่านี	้

จะเพ่ิมขึ้น	 เนื่องจากรัฐบาลได้ขยายประเภทกลุ่ม

ผลติภณัฑ์ออกไปมากขึน้เป็นล�าดบั	เช่น	ขยายไปยงั

ผลิตภัณฑ์ประเภทหลอดฟลูออเรสเซนต์	 เสื้อผ้า	

ลดโลกร้อน	 หมึกพิมพ์	 รวมไปถึงงานบริการ	 เช่น	

งานท�าความสะอาดส�านักงาน	 การเปล่ียนน�้ามัน

เครื่องและซ่อมรถยนต	์โดยมีหน่วยงานกว่า	2,000	

แห่ง	 ท้ังระดับประเทศและระดับเทศบาลเข้าร่วม	

ในโครงการดังกล่าว	 	

	

	

	

	

	

	

	

	 ในขณะเดยีวกนั	มโีครงการฉลากอืน่	ๆ 	อกี	เช่น	

ฉลากการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพส�าหรับ

เครื่องใช้ไฟฟ้า	 มาตรฐานใบไม้เขียวส�าหรับธุรกิจ	

โรงแรม	ที่ได้ผลักดันให้ทั้งผู้บริโภคและธุรกิจค�านึง

ถึงประเด็นอื่น	 ๆ	มากกว่าเร่ืองราคาและผลก�าไร		

โครงการท่ีก้าวหน้าท่ีสุดคือ	 การใช้ตราสัญลักษณ์

อุตสาหกรรมสีเขียว	ซึ่งเน้นการท�าให้ห่วงโซ่คุณค่า

ท้ังหมดเป็นสเีขยีว	โดยด�าเนนิการทีละขัน้ตอน	และ

มุง่สร้างเครอืข่ายผูผ้ลติทีเ่ชีย่วชาญด้านสิง่แวดล้อม

ในประเทศไทยให้มีจ�านวนมากยิ่งขึ้น	 	

	

	

งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างประจ�าปีของประเทศ	

ต่าง	ๆ 	ทัว่โลกมสีดัส่วนเฉลีย่ราวร้อยละ	15-30	ของ	

GDP	ของประเทศในปีนัน้	ๆ 	และประมาณครึง่หนึง่

ของ	GDP	ในประเทศที่ก�าลังพัฒนา	 	 	

	 ด้วยเหตุนี้	 ภาครัฐจึงถือเป็นลูกค้ารายส�าคัญ	

เพราะมกีารสัง่ซือ้ในปรมิาณสงูในช่วงเวลาทีส่ม�า่เสมอ	

ยิ่งไปกว่านั้น	 การใช้จ่ายของภาครัฐยังจูงใจให้เกิด

นวัตกรรมและการลงทุน	 ที่เป็นผลมาจากการมี

อปุสงค์ทีแ่ขง็แกร่งในบางภาคส่วน	บรษิทัหลายแห่ง

มองการพัฒนาดังกล่าวว่าเป็นโอกาสที่สร้างความบริษัท	เอสซีจี	แพคเกจจิ้ง	เป็นบริษัทไทยบริษัทแรกที่ได้รับการรับรองจากองค์การพิทักษ์ป่าไม้

ก�รจดัซื้อจดัจ้�งสเีขยีวของภ�ครฐั 

“ธรุกจิทีด่ำ�เนนิง�นบนหลกัก�รของก�ร
พฒัน�อย�่งยัง่ยนื ใช้ก�รว�งแผนกลยทุธ์
ระยะย�ว ทีมุ่ง่สร้�งคว�มเตบิโตของธรุกจิ
ควบคูไ่ปกบัก�รสร้�งคว�มตอ่เนื่องเชิงบวก

 ในด�้นสิง่แวดลอ้มและสังคมบนพื้นฐ�น 
ของคว�มยตุธิรรมและคว�มเท�่เทยีมกนั”
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มั่นคงทางธุรกิจและการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา

ในระยะยาว	เนือ่งจากหากมกีารสนบัสนนุทางการเงนิ

ที่เพียงพอก็จะเกิดความประหยัดต่อขนาด	 (econ-

omies	of	scale)	จากการลดต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย

ลงได้	นอกจากนี	้ผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	

เช่น	 กระดาษปลอดคลอรีน	 หรือหลอดไฟ	 LED		

กจ็ะหาซือ้ได้ง่ายขึน้	ถือเป็นการสร้างตลาดในระดบั

ชาติอีกด้วย	 	 	 	 	

	 นอกจากนี้แผนงานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	

สีเขียวยังเป็นการส่งสารทางการเมืองที่ชัดเจน	

อีกด้วย	 เนื่องจากรัฐได้ประกาศข้อผูกมัดท่ีจะ	

ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน	 โดยใช้	

งบประมาณของรัฐที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ

นโยบายที่ได้ประกาศไว้		 	

	 กรมควบคมุมลพษิได้น�าแผนส่งเสรมิการจดัซือ้

จัดจ้างภาครัฐสีเขียวมาใช้ตั้งแต่	พ.ศ.	 2548	แล้ว	

แผนระยะที	่1	(พ.ศ.	2551-2554)	เน้นที่หน่วยงาน

ภาครฐัระดบักรม	โดยประมาณการว่าจะสามารถลด

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงถึง	 25,685	 ตัน		

ซึ่งกรมควบคุมมลพิษต้องทุ่มงบประมาณในส่วน

ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถึงร้อยละ	

62	ของงบประมาณทั้งหมด	 	

	 ส�าหรับแผนงานระยะที	่2	(พ.ศ.	2556-2559)	

มุ่งเป้าไปท่ีการเพิ่มปริมาณของแผนงานการจัดซื้อ

จดัจ้างภาครฐัสเีขยีว	กระตุน้ให้เกดิผลติภณัฑ์สเีขยีว

ให้มากขึ้น	 โดยสนับสนุนภาคเอกชนให้มีการผลิต	

สเีขยีว	ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐให้ใช้แผนงานการ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสีเขียว	 ปรับปรุงการตรวจสอบ

และส่งเสริมให้ภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 รวมถึงสังคม

ท่ัวไปให้มีการบริโภคอย่างยั่งยืน	 ซึ่งท้ังหมดนี้จะมี

ส่วนช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายที่	12	ได้

อ่�นเพิม่เติม
•	A	Review	on	Green	

Manufacturing:	It’s	

Important,	Methodology	

and	Its	Application by 

I.D. Paul, G.P. Bhole, 

J.R. Chaudhari, 2014

•	An	Evaluation	of		

Green	Manufacturing	

Technologies	Based	on	

Research	Databases		

by Sung-Hoon Ahn, 

International Journal of 

Precision Engineering 

and Manufactuing- 

Green Technology, 2014



ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

ทำ�ทันที

•	มุง่สูก่ารเลกิพึง่พาเชือ้เพลงิฟอสซลิ	

ส่งเสริมพลังงานทางเลือก	 และ

สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

ในการลดปริมาณการปล่อยมลพิษ

และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

•	สร้างความเข้มแข็ง	 เพิ่มความ

ยืดหยุ่น	 และความสามารถในการ

ปรับตัวต่อหายนะทางสภาพภูมิ

อากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

•	บู รณาการมาตรการด ้ านการ	

เปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	

ในนโยบาย	 ยุทธศาสตร์	 และการ

วางแผนระดบัชาต	ิและขยายความ

ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

•	 สร้างกลไกทางการเมอืงทีม่ปีระสทิธภิาพ	

เพื่อสนับสนุนการใช้แผนบรรเทา

การเปลีย่นแปลงทางสภาพภมูอิากาศ

•	สร้างการตระหนักรู้ ในสงัคมทกุระดับ	

พฒันาศกัยภาพบคุลากรและองค์กร

ในการพร้อมรับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 การ

ปรบัตวั	และการเตอืนภยัล่วงหน้า

•	ปฏิ บัติตามข ้อผูกพันตามกรอบ

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ

เปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	

ทีร่บัรองโดยกลุม่ประเทศทีพ่ฒันาแล้ว

ก�รรับมือ 
ก�รเปลีย่นแปลง
สภ�พภูมิอ�ก�ศ

ผลผลิตข้าวเสยีหายยบัเยนิ	กรงุเทพฯ	จมอยู่

ใต้บาดาล	คลืน่ยกัษ์ซดัถล่มแหล่งท่องเทีย่ว

ตลอดแนวชายฝั่ง	เรื่องราวเหล่านี้อาจฟัง

ดูเหมือนในหนังวันสิ้นโลกจากฮอลลีวูด		

แต่แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เร่ืองไกลตัว	

การศึกษาช้ินแล ้วชิ้นเล ่าชี้ ให ้ เห็นว ่า	

กิจกรรมของมนุษย์ก�าลังเปลี่ยนแปลงโลก

และสิ่งแวดล้อมอย่างท่ีไม่เคยเกิดขึ้น	

มาก่อน	 ภาวะก๊าซเรือนกระจกที่มีความ	

เข้มข้นเพ่ิมขึ้นเร่ือย	ๆ	 ในชั้นบรรยากาศ		

ซึ่งเกิดจากอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม

ทัว่โลก	ก�าลงัท�าให้โลกร้อนขึน้และน�า้ทะเล	

ในมหาสมทุรมคีวามเป็นกรดมากขึน้	การถางป่า

เพื่อท�าการเกษตรท�าลายความหลากหลาย	

ทางชีวภาพและระบบนิเวศและท�าให้ภาวะ

เรือนกระจกรุนแรงขึ้น	 ในขณะที่ทรัพยากร	

น�้าจืดหมดไปเร่ือย	 ๆ	 เนื่องจากต้องรองรับ

ความต้องการใช้น�า้ท่ีพุง่สงูขึน้	และอาจน�าไปสู่

ภาวะสงครามแย่งน�้าในอนาคต	 	

	 รายงานของคณะกรรมการระหว่างรฐับาล

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 ซ่ึง

เผยแพร่ใน	พ.ศ.	 2557	 เตือนว่า	 หากระดับ

การใช้พลังงานฟอสซิลยังขยับเพิ่มขึ้นเรื่อย	ๆ	

อย่างท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน	 อุณหภูมิเฉลี่ยของ

เมฆฝนเริ่มก่อตัวบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน	จังหวัดภูเก็ต

ก�รรบัมอืก�รเปลีย่นแปลง
สภ�พภมูอิ�ก�ศ

หนึ่งในสิง่ท�้ท�ยทีซ่ับซ้อนทีสุ่ดทีม่นุษยช�ติเคยเผชิญ
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พืน้ผวิโลกจะสงูขึน้	1.4-2.6	องศาเซลเซยีส	ภายใน

กลางทศวรรษที่	 21	 นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์

ว่าการที่อุณหภูมิเฉล่ียของพ้ืนผิวโลกสูงขึ้นเช่นน้ี	

จะน�าไปสู่ความแห้งแล้งอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน	

	

	

	

	

	

น�้าท่วมครั้งใหญ่	 พายุรุนแรง	 เกิดการสูญพันธุ์พืช

และสตัว์ต่าง	ๆ 	การเพาะปลกูล้มเหลว	ระดบัน�า้ทะเล

เพิม่สงูขึน้มาก	และการเตบิโตของสตัว์ทะเลจะหยดุ

ชะงัก	เนือ่งจากมหาสมทุรดดูซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

มากขึน้	ต้นไม้และสตัว์ที่ไม่สามารถปรบัตวัให้เข้ากบั

อากาศที่อุ่นขึ้นอาจถูกคุกคามจนสูญพันธุ์	 รายงาน

กล่าวอีกว่า	 อุณหภูมิที่อุ่นขึ้นอาจมีผลกระทบที่เป็น	

ผลร้ายต่อข้าวและพืชผลอื่น	 ๆ	 ขณะเดียวกัน		

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจเร่งระดับ	

การแพร่กระจายของโรคติดเชื้ออย่างโรคมาลาเรีย

หรือโรคไข้เลอืดออก	เนือ่งจากปรสติและแบคทเีรยี	

อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการแพร่พันธุ์	 ซึ่ง

ประเทศไทยเองก็อยู่ในภาวะเสี่ยงนี้ด้วย	 	

	 Jeffrey	 D.	 Sachs	 ผู้อ�านวยการสถาบันโลก	

เขียนไว้ ในหนังสือ	 The	 Age	 of	 Sustainable		

Development	 ว่า	 “เราไม่เคยเจอกับปัญหาทาง

เศรษฐกิจระดับโลกที่ซับซ้อนเช่นการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศมาก่อนเลย”	 ปัญหานี้เป็นปัญหา	

เชิงนโยบายที่ยากที่สุดที่มนุษยชาติเคยเผชิญมา	

แน่นอนว่านีถ่อืเป็นวกิฤตระดบัโลก	การเปลีย่นแปลง

สภาพภมูอิากาศมผีลกระทบต่อทกุส่วนบนโลก	และ

ไม่มีทางหลีกหนีจากความรุนแรงและภัยคุกคามนี้

ได้เลย	มนษุยชาตใินยคุใหม่ต้องเผชญิกบัสิง่คกุคาม

นานัปการ	 รวมถึงภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และ	

โรคระบาดครัง้ใหญ่	การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

ตดิอนัดบัความเสีย่งทีส่่งผลกระทบต่อการด�ารงชวีติ

มากทีส่ดุ	โดยเฉพาะกบัคนรุน่หลงั”	 	

 Michel	 Jar raud	 เลขาธิการองค ์การ

อตุนุยิมวทิยาโลก	กล่าวไว้เมือ่	พ.ศ.	2557	ว่า	“เวลา

ของเราใกล้จะหมดลงทกุขณะ	ด้วยสภาพภมูอิากาศ

ของโลกก�าลงัเปลีย่นแปลง	เกิดภาวะอากาศรุนแรง

สดุขัว้	เนือ่งจากกจิกรรมต่าง	ๆ 	ของมนษุย์	อย่างเช่น

การเผาไหม้พลงังานเชือ้เพลงิฟอสซลิ”	ซึง่ชี้ให้เหน็

ถึงหายนะของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	

ได้อย่างชัดเจนหลังจากในชั้นบรรยากาศมีระดับ

ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สงูสดุเป็น

ประวัติการณ	์ หรือคิดเป็นร้อยละ	 142	 ของระดับ

ก่อนยุคอุตสาหกรรม	 ย่ิงแสดงให้เห็นว่าสภาพ	

ภมูอิากาศก�าลงัเปลีย่นแปลงอย่างชดัเจน	พร้อมกับ

ร้องขอนานาชาตใิห้ร่วมมอืกันตัง้แต่เดีย๋วนี	้มเิช่นนัน้

อาจต้องเผชิญกับหายนะที่ตามมา	

“ระดบัของก�๊ซค�ร์บอนไดออกไซด ์
ในชัน้บรรย�ก�ศสูงอย�่งทีไ่มเ่คยเป็น 

ม�กอ่นในช่วง 3 ล�้นปีทีผ่�่นม�”
Jeffrey	D.	Sachs	ผู้อ�านวยการสถาบันโลก

เกษตรกรและพชืผลทางการเกษตรในจงัหวัดชัยนาทได้รบัความเสียหายอย่างหนกัในช่วงภัยแล้ง	พ.ศ.	2558
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ท่ีมีต่อผลิตผลทางการเกษตรมากท่ีสุด	 โดยมีการ

ประเมินความสูญเสียภายใน	พ.ศ.	2623	ว่าจะอยู่

ระหว่างร้อยละ	15-55	ประเทศไทยจะเกิดน�า้ท่วม

และภัยแล้งรุนแรงขึ้นก่อนภัยอื่น	ๆ 	โดยข้อมูลสถิติ

ภัยพิบัติ	 พ.ศ.	 2555	ของกรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย	กระทรวงมหาดไทยระบุว่า	ในระหว่าง	

พ.ศ.	 2532-2555	 เกิดน�้าท่วมในประเทศไทย		

227	คร้ัง	คร่าชวีติผูค้นกว่า	4,000	ราย	และท�าลาย

บ้านเรือนกว่า	1	ล้านหลงัคาเรือน	ภยัแล้งก่อให้เกิด

ความเสียหายอย่างรุนแรงต่อพื้นท่ีการเกษตร	

ภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ส่งผลกระทบ

ต่อพื้นที่การเกษตร	 65.6	 ล้านไร่	 และสร้างความ	

เสียหายให้ประเทศกว่า	15,000	ล้านบาท	ด้วยเหตุ

ท่ีประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ท่ีสุดของ

โลก	ขณะเดยีวกนักม็กีารจ้างงานในภาคการเกษตร

ถึงร้อยละ	40	ของการจ้างงานทัง้ประเทศ	การผลติ

การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศในภูมิภาคโดย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุว่า	 ในขณะที่โลก	

ร้อนขึ้น	 ประเทศไทยจะมีฝนตกมากขึ้นร้อยละ		

10-20	 ของพื้นที่ท้ังหมด	 แม้ว่าจ�านวนวันที่ฝนตก	

จะไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ	 นอกจากน้ี	 ทุก

ภูมิภาคจะอุ่นขึ้น	ช่วงฤดูหนาวจะสั้นลง	เหตุการณ์

สภาพอากาศสุดขั้วต่าง	 ๆ	 จะทวีความรุนแรงขึ้น		

ไม่ว่าจะเป็นภยัแล้ง	น�า้ท่วม	พาย	ุหรอืแผ่นดนิถล่ม	

	 มีความเป็นไปได้สูงที่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

จะส่งผลรุนแรงต่อ	3	ส่วนหลกัทีส่�าคญัต่อเศรษฐกจิ

ของประเทศไทย	ได้แก่	เกษตรกรรม	การท่องเที่ยว	

และการค้า	โครงการสิง่แวดล้อมแห่งสหประชาชาติ	

(United	 Nations	 Environment	 Programme;	

UNEP)	วเิคราะห์ว่า	ไทยเป็นหนึง่ในประเทศทีเ่สีย่ง

ต่อผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

วิกฤตสององศ�
นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า	ถ้าอุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้นเหนือกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม	โลกจะอยู่ในจุดพลิกผันสู่มหันตภัย	ย้อนกลับไป

เมื่อ	 พ.ศ.	 2518	William	Nordhaus	 ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเยล	 กล่าวไว้ ในบทคัดย่อของบทความเรื่อง	

“Can	We	Control	the	Carbon	Dioxide?”	ว่า	อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพิ่มขึ้น	2	หรือ	3	องศาเซลเซียส	จะเกิดขึ้นอย่างที่ไม่เคย	

เกดิมาก่อนในหลายแสนปีทีผ่่านมา	“การปล่อยควนัเสยีของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลายเป็นเร่ืองส�าคัญ	และในอนาคตความร้อนจาก

ของเสียจะน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรง”	 	 	 	 	 	 	

	 จากรายงานเมือ่	พ.ศ.	2533	โดยสถาบันสิง่แวดล้อมสตอ็กโฮล์มยนืยนัความส�าคญัของตวัเลข	2	องศาเซลเซียส	และยังเตอืนอกีด้วย

ว่า	 แม้อุณหภูมจิะสงูขึน้เพยีง	 1	 องศา	 ก	็ “อาจน�าไปสูค่วามเสยีหายด้านนเิวศอย่างรนุแรงได้”	 โดยเมือ่	 พ.ศ.	 2552	 เมือ่ผูน้�าของโลก		

115	คน	และเจ้าหน้าทีอ่งค์กรที่ไม่แสวงหาก�าไร	(NGO)	นบัพนัคน	รวมถึงนกัวทิยาศาสตร์และสือ่มวลชนมาร่วมการประชมุกนัว่าด้วยการ

เปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศโคเปนเฮเกน	ณ	ประเทศเดนมาร์ก	มกีารถกกนัเรือ่งใช้ตวัเลข	2	องศาเซลเซยีส	เป็นตวัชีว้ดัอณุหภมู	ิทว่า

การเจรจาครั้งนั้นจบลงโดยไม่มีการลงมติข้อตกลงยอมรับร่วมกัน	 จนกระทั่งเกิดข้อตกลงแคนคูนเมื่อ	 พ.ศ.	 2553	 จึงมีความคืบหน้า	

ไปอย่างมาก	ต่อมาในการประชุมขององค์การสหประชาชาตว่ิาด้วยความเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศท่ีกรงุปารสีเมือ่	พ.ศ.	2558	ประเทศไทย

ประกาศข้อผกูมดัเพือ่ช่วยลดภาวะโลกร้อนโดยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลงร้อยละ	20-25	ภายใน	พ.ศ.	2573	ในฐานะส่วนหน่ึงของ	

“เป้าหมายสนับสนุนที่มุ่งด�าเนินการร่วมกันในระดับประเทศอย่างมุ่งมั่น”	 และในที่ประชุมนั้นรัฐสมาชิกรวมถึงประเทศไทยได้ยอมรับ	

ความตกลงปารสี	ซึง่เป็นข้อตกลงร่วมกนัทีมี่เป้าหมายคอื	การรกัษาการเพิม่อณุหภมูขิองโลกในศตวรรษนี้ให้ต�า่กว่า	2	องศาเซลเซยีส	และ

รวมพลังเพือ่ควบคมุการเพิม่ของอณุหภมูใิห้เหลอืไม่เกนิ	1.5	องศาเซลเซยีส	เหนอืกว่าระดบัก่อนยคุอตุสาหกรรม	ข้อตกลงฉบบันีร้ะบวุ่า	

“การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของโลกเป็นภยัคุกคามอันเร่งด่วนและมศีกัยภาพทีจ่ะกลายเป็นส่ิงซึง่มอิาจแก้ไขให้กลบัคนืมาได้	ทัง้ต่อ

สงัคมต่าง	ๆ	ของมวลมนษุย์	 และต่อโลกใบนี	้ จงึต้องได้รบัความร่วมมอืในการลดการปล่อยไอเสยีคาร์บอนจากทกุประเทศ	 และการมี	

ส่วนร่วมในการตอบสนองอย่างมปีระสทิธภิาพและเหมาะสม	ด้วยมมุมองทีจ่ะเร่งการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลงในระดบัโลก”

ประเทศไทย 
ให้คำ�มัน่ทีจ่ะ 
ลดก�รปลอ่ย 

ก�๊ซเรอืนกระจกลง
ร้อยละ 20-25  

ภ�ยใน พ.ศ. 2573

ภยัคกุค�มประเทศไทย
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ทางการเกษตรที่หยุดชะงักกลางคันจะส่งผลต่อ

ประเทศรวมถึงภูมิภาค	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวนา	

รายย่อยจะได้รับผลกระทบมากที่สุด	 และอาจน�า	

ไปสู่ราคาอาหารที่สูงขึ้น	 ภาวะความทุกข์ยากทาง

เศรษฐกจิ	และอาจก่อให้เกดิความไม่สงบในสงัคมได้	

	 มหาสมุทร	 ทะเล	 และพื้นที่ชายฝ ั ่งของ

ประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยคุกคามหลายประการ

เช่นกัน	กิจกรรมของมนุษย	์ เช่น	การจับสัตว์ทะเล	

ทีม่ากเกนิไป	ได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล

อย่างใหญ่หลวง	การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ยิง่ท�าให้สถานการณ์แย่ลงกว่าเดมิ	พายรุนุแรงส่งผล

ให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยซ่ึงมีศูนย์กลาง	

อยูท่ีช่ายหาดและหมูเ่กาะต่าง	ๆ 	ทางภาคใต้ต้องหยุด

ชะงักลง	(ใน	พ.ศ.	2558	รายได้จากอุตสาหกรรม

การท่องเทีย่วคดิเป็นร้อยละ	6	ของ	GDP	และท�าให้

เกิดการจ้างงานกว่าร้อยละ	 11	 ของการจ้างงาน

ทั้งหมด)	 แม้จะไม่มีพายุเข้าพ้ืนที่แต่ระดับความ	

เข ้มข ้นของก ๊าซคาร ์บอนไดออกไซด ์ ในชั้น

บรรยากาศที่สูงขึ้นก็จะถูกมหาสมุทรดูดซับไว้ท�าให้

น�้าทะเลมีความเป็นกรดมากขึ้น	 อีกทั้งยังท�าลาย

ปะการังและชะลอการเติบโตของสัตว์น�า้อื่น	ๆ	การ

เปลีย่นแปลงดงักล่าวนีจ้ะซ�า้เตมิอตุสาหกรรมประมง

พื้นบ้านให้ย�่าแย่ลงไปอีก	 	

	 กรุงเทพฯ	 ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของ

ประเทศและของภูมิภาคก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยง

เช่นกัน	 เนื่องจากเป็นหนึ่งในเมืองที่ตั้งอยู ่บน	

พื้นที่ราบลุ่มต�่า (low-lying city) ใน	พ.ศ.	2556	

Maplecroft	ซึ่งเป็นบริษัทประเมินความเสี่ยงให้กับ

บริษัทนานาชาติและหน ่วยงานขององค ์กร

สหประชาชาติ	 ได้จัดอันดับกรุงเทพฯ	 อยู่ในอันดับ	

ที่	 3	 ของเมืองที่มีความเปราะบางมากที่สุดต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก	 รองจาก	

กรุงธากา	 ประเทศบังกลาเทศ	 และกรุงมะนิลา	

ประเทศฟิลิปปินส์	 (ไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยง

ต่อภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันดับ	

45	ของโลก)	เหตุผลส�าคัญคือ	กรุงเทพฯ	ตั้งอยู่ใน

ท่ีราบลุ ่มภาคกลางตอนล่างบนสามเหลี่ยมปาก

แม่น�้าเจ้าพระยา	 ซึ่งมีความเสี่ยงท่ีพื้นท่ีหลายส่วน

ของเมืองอาจจมน�้า	ขณะเดียวกันก็พบว่ากรุงเทพฯ		

มีการเกิดแผ ่นดินทรุดตัวเฉลี่ยป ีละ	 20-28	

มลิลเิมตร	ซึง่สงูกว่าเมือ่	10	ปีท่ีแล้วสองเท่า	สาเหตุ

หลักมาจากการผุกร่อนของหน้าดินและการสูบน�้า

บาดาลเป็นปริมาณมาก	 การขุดเจาะน�า้บาดาลโดย

ปราศจากการก�ากับดแูลจากรฐับาล	และเมืองก็มแีต่

จะขยายตัวมากขึ้น	 ในอีกสิบปีข้างหน้าการทรุดตัว

ของแผ่นดินของกรุงเทพฯ	 จะยิ่งมากขึ้น	 ไม่เว้น

แม้แต่ถนนสุขุมวิทซึ่งเป็นถนนสายส�าคัญของ

ประเทศไทย	 	

	

	

	

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็น

วิกฤตของทั้งโลก	การกระตุ้นให้คนไทยและทั่วโลก

รับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างถูกต้องเหมาะสม	

จงึเป็นเรือ่งทีท้่าทายมาก	ย่ิงไปกว่านัน้วกิฤตนีค่้อย	ๆ 	

เกิดขึ้นอย่างช้า	ๆ	การท�าให้คนเชื่อว่านี่เป็นปัญหา

เหมืองถ่านหินแม่เมาะในจังหวัดล�าปาง	 ที่แม้จะมีผลกระทบเชิงลบมากมายต่อสิ่งแวดล้อม		

แต่ประเทศไทยก็ยังเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ก�รรบัมอืกบัก�รเปลีย่นแปลง 
สภ�พภมูอิ�ก�ศ
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จริงจังที่ต ้องจัดการยิ่ งเป ็นเรื่องยาก	 ความ	

เคลอืบแคลงใจในการคาดคะเนของนกัวทิยาศาสตร์	

การมองแค่ระยะสัน้	ๆ 	และหวงัก�าไรระยะสัน้	ท�าให้

คนไม่คิดถึงผลระยะยาว	 ส่งผลให้นักกิจกรรมด้าน

สภาพภูมิอากาศต้องออกมาเรียกร้อง	 ส่วนบรรดา

นักการเมือง	 ผู้บริหารระดับสูง	 และผู้น�าท้ังหลาย		

ก็มักสนใจแต่ความต้องการเฉพาะหน้าของผู้มีสิทธิ

ออกเสียงเลือกตั้ง	หรือผู้มีส่วนได้เสีย	หรือการแก้

วิกฤตระยะสั้น	 ส่วนคนที่น่าจะตกเป็นเหยื่อของผล

อนัเลวร้ายจากการเปลีย่นแปลงทางสภาพภมูอิากาศ	

กลบัไม่มปีากมเีสยีง	เพราะส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นหลงั

ที่ยังไม่เกิด	 นอกจากนั้นการท่ีตัวการใหญ่ท่ีสุดของ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจากภาคส่วนซึ่งเป็น

แกนหลักของเศรษฐกจิ	เช่น	พลงังานและเกษตรกรรม	

จงึเป็นเร่ืองยากท่ีจะท�าให้ภาครัฐหรือภาคเอกชนเร่ง

ลงมอืแก้ไข	บริษทัต่าง	ๆ 	ท่ีเกีย่วข้องกว็ิง่เต้นคัดค้าน

กฎข้อบงัคบัใหม่	ๆ 	ถึงแม้จะมสีญัญาณว่า	ภาคเอกชน

เริม่ค�านงึถงึข้อเสยีทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ	 และรณรงค์ไปถึงต้นตอของการพัฒนา

อย่างยั่งยืนแล้วก็ตาม	 กล่าวโดยสรุปก็คือ	 การ

ด�าเนินการเพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ

อากาศนั้นต้องเผชิญอุปสรรคมากมาย	 	

	 อย่างไรกต็าม	แม้จะมวีธิแีก้ปัญหาต่าง	ๆ 	เกดิขึน้	

แต่การทีจ่ะส�าเรจ็ได้นัน้	 ย่อมข้ึนอยูก่บัความร่วมมอื

ของทุกภาคส่วน	ท้ังภาคประชาชน	ภาคเอกชน	และ

ภาครฐั	การรบัมอืกับการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

อาจดูเหมือนเกินขอบเขตของประชาชนทั่วไป		

ถ้าทุกฝ่ายช่วยกันคนละไม้คนละมือก็สามารถสร้าง	

น�้าท่วมใหญ่เมื่อ	พ.ศ.	2554	สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศไทยเป็นประวัติการณ์
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พ.ศ. 2558 และ 2559 
เป็นปีทีโ่ลกมอีณุหภมู ิ
สงูทีส่ดุเท�่ทีเ่คยบนัทกึ 

ในรอบ 150 ปี

การเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการบริโภคอย่างตระหนักรู้

และพอประมาณ	ทัง้ในระดบัครอบครวั	ชมุชน	และธรุกจิ	

ทุกวันนี้ผู ้บริโภคมีอ�านาจในมือด้วยการตัดสินใจ	

ในการเลอืกบรโิภคซึง่ล้วนส่งผลต่อสิง่แวดล้อมและ

ผลก�าไรขาดทุนของบริษัทผู้ผลิตทั้งสิ้น	 	

	 แม้แต่ในชวีติประจ�าวนัของเรา	การตดัสนิใจว่า

จะขึน้รถสาธารณะไปท�างานดหีรอืไม่	กห็มายถงึการ

ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงฟอสซิล	หรือเพิ่มการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกเช่นเดียวกัน	 การปฏิเสธไม่รับถุง

พลาสติกในร้านสะดวกซ้ือ	 หรือเลือกไปพักผ่อน	

ในที่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ล้วนแล้วแต่เป็นการ

ตดัสนิใจเลก็	ๆ 	น้อย	ๆ 	ทีส่่งผลถงึภาพรวม	พลงัของ

ผู ้บริโภคก�าลังผลักดันภาคเอกชนไปสู ่การผลิต	

สนิค้าและการปฏบิตัทิีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	และ	

ไม่เอาเปรียบแรงงานมากเกินไป	 หรือใช้สารเคมี	

ที่เป ็นอันตราย	 การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ

พฤติกรรมของคนที่มีฐานะดีก็มีความส�าคัญ	

อย่างมาก	 รายงานของ	Oxfam	 เมื่อ	 พ.ศ.	 2558	

ระบุว่า	 ร้อยละ	 10	 ของกลุ่มคนที่รวยที่สุดในโลก

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ครึ่งหน่ึงของการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมด	 	

	 ในประเทศไทย	ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

เป็นสิง่หนึง่ทีช่่วยเตอืนสตแิละน�าไปสูก่ารปรบัเปล่ียน

ในทุกระดับ	โดยเน้นประโยชน์ของการประมาณตน	

ความมีเหตุผล	และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี	 รัฐบาลไทย

ใช้หลักปรัชญาพอเพียงเป็นกรอบการท�างานของ

แผนแม่บทรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	

พ.ศ.	2555-2593	โดยแผนแม่บทนี้ได้เสนอแผนงาน

และแนวทางในการเตรียมพร้อมรับมือและปรับตัว

ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	และมีการน�า

มาใช้อย่างเหมาะสม	รวมถึงเสรมิสร้างความสามารถ

ในการแข่งขนัและการพฒันาไปสูเ่ศรษฐกจิพอเพยีง

และสังคมคาร์บอนต�่า (low carbon society)  

	 เป้าหมายของการเป็นสงัคมคาร์บอนต�า่	ถอืเป็น

เรื่องเร่งด่วนมากข้ึนเรื่อย	 ๆ	หลังจากการปล่อย	

ก๊าซเรือนกระจกที่ขึ้นไปแตะระดับ	 278	 ล้านตัน	

ใน	พ.ศ.	2553	ในบทความ	“World	Carbon	Emis-

sions:	The	League	Table	of	Every	Country”	

ท่ีตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์	 The	 Guardian	 ชี้ว่าวิธ	ี

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซ	

เรือนกระจกให้ได้ผลและเป็นจริงท่ีสุด	 คือ	 การ

สนบัสนนุการสร้างแหล่งพลงังานทางเลอืก	ส่งเสริม

การอนุรักษ์พลังงานด้วยการลดการใช้ไฟฟ้าและ

พฒันาพืน้ฐานต่าง	ๆ 	ให้เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมมาก

ยิ่งขึ้น	 	 	 	 	 	

	 อย่างไรกต็าม	ประเทศไทยยังคงพึง่พาพลงังาน

ฟอสซิลในปริมาณที่สูง	โดยใช้เป็นเชื้อเพลิงในการ

ผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศถึงร้อยละ	 92		

ส่งผลให้ไทยอยู ่ในอันดับ	 23	 ของประเทศที่มี

ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากท่ีสดุ

ในโลก	รัฐบาลยังคงใช้พลังงานจากถ่านหินทั้ง	ๆ	ที่	

มีผลเสียอย่างชัดเจนต่อภาวะโลกร้อน	 และเมื่อ	

ไม่นานนี้ยังได้เดินหน้าแผนการสร้างโรงไฟฟ้า

ถ่านหินอีก	6	แห่ง	อย่างไรก็ตาม	มีแนวโน้มที่ดีขึ้น	

เมื่อแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ	

ภมูอิากาศรบัหลกัการ	“ผูก่้อมลพษิเป็นผูจ่้าย	(PPP)”	

และตัง้แต่	พ.ศ.	2550	รฐับาลได้ออกมาตรการจงูใจ
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ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศกับก�รผลิตข้�ว

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญของประเทศไทย	 ด้วยเป็นอาหารหลักและสร้าง	

รายได้ ให้คนไทยนับสิบล้านคนทั่วประเทศ	 นอกจากนี้	 ประเทศไทยยังเป็น	

ผู้ส่งออกข้าวชั้นน�าของโลกอย่างต่อเนื่อง	ใน	พ.ศ.	2558	ประเทศไทยมีผลผลิต

ข้าวกว่า	 26	 ล้านตัน	 และส่งออก	 9.8	 ล้านตัน	 แต่ขณะเดียวกันข้าวก็เป็น	

สาเหตุหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นกัน	 ส่วนหนึ่งเพราะชาวนา

จ�านวนมากใช้ปุ๋ยเคมีอย่างหนักในการปลูกข้าว	การเปลี่ยนไปสู่การผลิตข้าวแบบ

เกษตรอนิทรย์ีกด็ไูกลเกนิเอือ้ม	และในความเป็นจรงิแล้ว	แม้แต่การผลติข้าวแบบ

เกษตรอินทรีย์ก็ท�าให้เกิดภาวะโลกร้อนได้เช่นกัน	นั่นเพราะสารอินทรีย์ที่หมักอยู่

ในนาทีม่นี�า้ขงัจะก่อให้เกดิก๊าซมเีทน	ซึง่เป็นก๊าซเรอืนกระจกประเภทหนึง่	ดงัเช่น

ทีบ่ทความของ	Corrine	Kisner	เรือ่ง	“Climate	Change	in	Thailand:	Impacts	

and	Adaptation	Strategies”	ชี้ให้เห็นว่า	“ปุ๋ยอินทรีย์เพียงอย่างเดียวไม่ใช่การ

แก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศในการปลูกข้าว	 แม้ว่าจะช่วยแก้ไขเรื่องสุขภาพของ

ชาวนาและความอุดมสมบูรณ์ของดินได้ก็ตาม...”

ดังนั้น	การแก้ปัญหาต้องใช้วิธีการที่ซับซ้อนขึ้น	ทางเลือกหนึ่งคือ	ให้ชาวนา

แปลงชวีมวลที่ได้จากการปลกูข้าว	เช่น	แกลบ	ให้เป็นแหล่งพลงังานชวีภาพ	หรอื

เพือ่ผลติความร้อนหรอืไฟฟ้าจากสารชวีภาพ	ซึง่พลงังานชวีมวลเป็นอตุสาหกรรม

ที่เพ่ิงเริ่มต้นได้ไม่นานในประเทศไทยและได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก	

ภาครัฐ	 แต่หากจัดการอย่างไม่ระมัดระวัง	 พลังงานชีวมวลก็อาจท�าลายความ	

หลากหลายทางชีวภาพและส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เช่นกัน	 อีกหนึ่งกลยุทธ์	

ที	่Corrine	Kisner	แนะน�า	คอื	การปล่อยน�า้ออกจากนาในบางช่วงของการปลกูข้าว	

ซึ่งจะช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทนในนาข้าวได้	 เนื่องจากกลไกการสร้าง	

ก๊าซมีเทนจะเกิดเมื่อจุลินทรีย์ย่อยสลายธาตุอาหารในสภาพไร้ออกซิเจน	 ดังนั้น	

การเพ่ิมออกซิเจนให้กับดินในนาจึงท�าให้จุลินทรีย์ลดการสร้างก๊าซมีเทนลงได้		

ซึ่งรัฐบาลก็มีนโยบายส่งเสริมแนวคิดนี้เช่นกัน	 การใช้วิธีดังกล่าวนี้กับนาข้าว	

ทั่วประเทศไม่ใช่เรื่องง่าย	 เพียงแต่ต้องตระหนักถึงปัญหา	ตลอดจนมีนวัตกรรม	

และการจัดการอย่างเหมาะสม

ในรปูแบบของมาตรการส่งเสรมิการรบัซือ้ไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียน	 (FIT)	 เพ่ือสนับสนุนการลงทุน

ภาคเอกชนและส่งเสริมให้สังคมมีส่วนร่วมใน

พลงังานหมนุเวยีน	โดยเฉพาะพลงังานแสงอาทิตย์	

ปัจจุบัน	 ร้อยละ	33	ของการผลิตพลังงานทั้งหมด

ของประเทศไทยมาจากทรัพยากรหมุนเวียน	 และ

จากข้อมูลของ	 International	 Energy	 Agency’s	

Energy	Atlas	พบว่า	ประเทศไทยอยู่ในอนัดบัที่	12	

ในการใช้พลังงานหมุนเวียน	 จากทั้งหมด	 141	

ประเทศ	 แผนอนุรักษ์พลังงาน	 พ.ศ.	 2558-2579	

มุ่งเป้าไปที่การลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน

ลงร้อยละ	 30	 (เทียบกับ	 พ.ศ.	 2553)	 ในขณะที่	

แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก	

พ.ศ.	 2558-2579	 ได้เพ่ิมการใช้แหล่งพลังงาน	

ทางเลือกเป็นร้อยละ	30	 	

	 ใน	 พ.ศ.	 2542	 ประเทศไทยได้ ให้สัตยาบัน	

ตอ่พธิสีารเกยีวโต	(พ.ศ.	2540)	ซึง่ขยายอนสุญัญา

สหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	

(United	 Nations	 Framework	 Convention	 on	

Climate	Change;	UNFCCC)	พ.ศ.	2535	นอกจากน้ี	

ยงัได้ให้สตัยาบนัต่อความตกลงปารสีใน	พ.ศ.	2559	

โดยให้ค�ามั่นว่าจะช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยการลด

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลงร้อยละ	20-25	ภายใน	

พ.ศ.	2573	แต่ทัง้นีท้ัง้นัน้	จากการทีป่ระเทศไทยยงั

ต้องพึ่งพาพลังงานฟอสซิลอย่างมาก	และอาจต้อง

เผชิญกับการต่อต้านจากกลุ ่มผลประโยชน์ที่มี	

อ�านาจหลากหลายกลุม่ซึง่ได้ก�าไรจากอตุสาหกรรมนี้		

ท�าให้การบรรลคุวามตกลงปารสีจะเป็นความท้าทาย

ทางการเมืองอย่างใหญ่หลวงของไทยที่ต้องอาศัย

ความร่วมมือจากภาคเอกชนและกลุ่มรัฐวิสาหกิจ		

	 สิ่งที่ประเทศไทยต้องการมากกว่าค�ามั่น	 คือ	

การแก้ปัญหาอย่างยัง่ยนื	โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องมี

การจัดการน�้าที่ดีขึ้นและบูรณาการมากขึ้น	 มีการ

แบ่งแนวเขตทีด่นิในภมูภิาค	และเน้นการมีส่วนร่วม

ของชุมชน	 เพื่อแก้ปัญหาความเสี่ยงจากภัยพิบัต	ิ	

ทีผ่่านมา	รัฐบาลชดุแล้วชดุเล่าไม่เคยเปลีย่นกลยทุธ์

ในการป้องกนัน�า้ท่วม	โดยยงัเน้นหนกัไปทีม่าตรการ

ด้านโครงสร้าง	 แผนงานของรัฐบาลที่จะรับมือกับ

ภัยแล้งต้องก้าวออกจากการคาดคะเนสมมติฐาน	

ไปสู ่แผนงานท่ีปฏิบัติได ้จริง	 ในขณะเดียวกัน
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ท่ีเกิดขึ้นจากเหตุท่ีคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้	 และ	

มีการหยิบยกเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นมาพูดกัน

อย่างจริงจังมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา	 	

	 อย่างไรก็ตาม	ส่วนหนึง่ของแรงกระตุน้ทีส่�าคญั	

คือการที่ภาคเอกชนน้อมน�าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้	 และต้องการได้รับการ

รับรองให้เป็นบริษัทท่ีด�าเนินธุรกิจสอดคล้องกับ

แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้น	 ปัจจุบัน

ประเทศไทยมีบริษัทจดทะเบียน	 15	 แห่ง	 ท่ีได้รับ	

คัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส	์

(DJSI)	 ซึ่งหลายบริษัทด�าเนินงานด้านพลังงาน	

การเกษตร	 และสินค้าทางทะเล	 เช่น	 บ้านปู		

เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร	(CPF)	ปตท.	ปตท.สผ.	SCG	

ไทยออยล์	 และไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่น	 เป็นต้น	 ซึ่ง

บริษัทเหล่านี้ล้วนเป็นบริษัทที่มีผลก�าไรสูงและมี

ขนาดใหญ่มาก	 ไม ่ เพียงแต ่ ในประเทศไทย		

แต่รวมไปถึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 บริษัท		

ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่นซึ่งถูกต�าหนิเร่ืองการปฏิบัติต่อ

แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม	 ก็ประกาศว่าจะแก้ไข

ปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง	ไทยออยล์ได้ชื่อว่าเป็น

บริษัท ท่ี ได ้ รับคะแนนประเมินสูงสุดในกลุ ่ม

อุตสาหกรรมพลังงาน	 จากการประเมินของ	 DJSI	

ส่วน	 SCG	 ได้รับรางวัลจากการชดเชยผลกระทบ

ด้านสิง่แวดล้อมของโรงงานปนูและโรงงานกระดาษ

ด้วยการสร้างโรงงานน�าพลงังานความร้อนเหลอืทิง้

กลับมาใช้ประโยชน์	 และสร้างฝายเพื่อปกป้อง	

ลุ่มน�้าและอนุรักษ์ระบบนิเวศ	 นอกจากนี้	 บริษัท	

ยังมีชื่อเสียงด้านนวัตกรรมสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อ	

สิ่งแวดล้อม	บริษัทต่าง	ๆ	เหล่านี้ก�าลังทบทวนการ

ด�าเนินงานและการปฏิบัติงานทั่วประเทศ	 โดยให้

ความส�าคัญกับผลกระทบภายนอกให้มากที่สุด

เกษตรกรกต้็องปลกูพชืหลากหลายชนดิขึน้	เพือ่ลด

การพึ่งพาการบริโภคน�า้ในปริมาณสูง	 	 	

	

	

	

	

	

	

	

	 นอกจากนี้	 ภาครัฐก็ยังต้องด�าเนินการในด้าน

อื่น	ๆ	ด้วยเช่นกัน	เช่น	การอนุรักษ์ป่าชายเลน	ซึ่ง

ท�าหน้าที่เป็นก�าแพงลดแรงคลื่นและการกัดเซาะ

ของดินชายฝั่ง	 การบังคับใช้นโยบายปกป้องผืนป่า

และทีลุ่ม่น�า้ขงั	เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการกกัเกบ็หรอื

ระบายน�า้ท่วม	การใช้ระบบเตอืนภยัทีเ่ตอืนแต่เนิน่	ๆ 	

เช่น	 ระบบเตือนภัยที่ติดตั้งหลังเกิดคลื่นสึนาม	ิ

ใน	พ.ศ.	2547	และเพิ่มการกระตุ้นการมีส่วนร่วม

ของสังคมและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดย	

หน่วยงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐ	 เพื่อสร้างการรับรู้

เพิ่มขึ้น	 	 	 	 	 	

	 การที่ประเทศไทยขาดความต่อเนื่องทาง	

การเมือง	 การหวังพึ่งนักการเมืองเพื่อรับมือกับ

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจเป็น

เรื่องที่เสี่ยง	 จึงมีการคาดหวังต่อภาคเอกชนให้	

ท�าหน้าที่ขับเคลื่อนแทน	 จากข้อมูลในรายงานการ

ศึกษาการใช้จ่ายภาคสาธารณะและการจัดการ	

เชิงสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ	

ภมูอิากาศในประเทศไทย	ซึง่ตรวจสอบนโยบายและ

การจัดสรรงบประมาณด้านการปฏิบัติการเกี่ยวกับ

ภมูอิากาศของไทยระบวุ่า	“ปฏิบตักิารเพือ่ให้ปัญหา

เบาบางลงนั้น	 ขึ้นอยู่กับระดับการเข้ามามีส่วนร่วม

ของภาคเอกชน	โดยเฉพาะในภาคพลงังานสะอาด...”	

โชคดีที่ประเทศไทยมีภาคเอกชนที่ด�าเนินงาน	

อย่างยืดหยุ่น	คุ้นเคยเป็นอย่างดีกับการบรรเทาผล

“สิง่ทีป่ระเทศไทยตอ้งก�รคอื
ก�รแกปั้ญห�อย�่งยัง่ยนื มกี�รจดัก�รน�� 

ทีด่ขีึน้และบรูณ�ก�รม�กขึน้ 
มกี�รแบง่แนวเขตทีด่นิในภมูภิ�ค
และเนน้ก�รมสีว่นร่วมของชมุชน 

เพื่อแกปั้ญห�คว�มเสีย่งจ�กภยัพบิตั”ิ

อ่�นเพิม่เติม
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2012-2050

•	 Six	Degrees:	Our		

Future	on	a	Hotter	
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•	This	Changes	

Everything by Naomi 

Klein, 2014  



อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล 

และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การใช้ประโยชน์
จากมหาสมุทรและ
ทรัพยากรทางทะเล 

มหาสมทุรเปรยีบเสมอืนเส้นเลอืดใหญ่ของ

โลก ที่ไม่เพยีงมอีทิธพิลต่อสภาพภมูอิากาศ

เท่านัน้แต่ยงัเป็นแหล่งอาหารและน�า้ ช่วย

ฟอกอากาศ และเป็นดั่งเชื้อเพลิงในการ 

ขบัเคลือ่นเศรษฐกิจอกีด้วย เมือ่มหาสมทุร 

มีความส�าคัญต่อการด�ารงอยู่ของมนุษย์

และสรรพชวีติบนโลกใบนี ้เราจงึต้องช่วยกัน

ดแูลรกัษาให้ดยีิง่ขึน้ เนือ่งจากกจิกรรมต่าง ๆ  

ของมนษุย์ ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก มลพษิและการท�าประมงเกนิขนาด 

(overfishing) ล้วนท�าให้ทรัพยากรอัน 

ยิง่ใหญ่นีต้กอยูใ่นอนัตรายอย่างใหญ่หลวง 

 Jeffrey D. Sachs ผู ้อ�านวยการ

สถาบนัโลก กล่าวไว้ว่า “หากเราไม่ช่วยกัน

ดแูลและหาทางรับมอืกับภยัคกุคามท่ีมากมาย

เหล่านี้ เราจะต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ที่จะ

เกดิมากขึน้ ๆ  ในอนาคตอนัใกล้” ซึง่จรงิ ๆ  แล้ว 

การจัดการกับปัญหาเหล่านี้ไม่ยากอย่างที่คิด 

เราทกุคนต่างรูอ้ยูแ่ล้วว่าต้องลงมอืท�าอะไรบ้าง 

แต่เนือ่งจากมหาสมทุรเชือ่มต่อถงึกนัหมด การ

บริหารจัดการเพื่อผลแห่งความยัง่ยนืจงึต้อง

อาศัย “พันธมิตรระดับโลก” ท่ีจริงใจต่อกัน  

ร่วมกนัด�าเนนิการให้เป็นรปูธรรม ดงันัน้ สิง่ทีเ่รา

ต้องการคือ ขอให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่ว่า

จะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มรณรงค์ด้าน 

สิง่แวดล้อม ชมุชนชายฝ่ังทะเล และประชาชน

ทุกคน เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันจัดการ

ทรัพยากรทางน�า้และชายฝ่ังทะเล ด�าเนนิการ

แก้ไขให้ตรงจุด ในลักษณะท่ีก่อให้เกิดความ

สมดุลระหว่างความต้องการทางเศรษฐกิจกับ 

หมู่บ้านชาวประมงบนเกาะปันหยี จังหวัดพังงา

รกัษ์ชวีติใตผ้นืน�า
ปกป้องผืนมหาสมุทรเพื่อชนรุ่นหลัง

ทำาทันที
• ป้องกันและลดมลพิษทางทะเล  

ท่ีเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ  ของมนษุย์ 

รวมถึงของเสียจากอุตสาหกรรม

และเกษตรกรรมที่ไม่ได้รบัการบ�าบดั 

ขยะจากผู้บริโภค น�้ามันรั่ว และ 

สิ่งปฏิกูล

• ปรับปรุงการบริหารจัดการและ 

การปกป้องระบบนิเวศทางทะเล 

และชายฝั่ง

• ควบคุมการถมที่ดินและการบุกรุก

ป่าชายเลน บรรเทาผลกระทบจาก

การบุกรุกเพื่อการท่องเที่ยวและ

คลื่นกัดเซาะชายฝั่ง 

• ลดและจัดการกับปัญหาที่เกิดจาก

ผลกระทบจากปรากฏการณ์ทะเล

กรด รวมถงึการพฒันาความร่วมมอื 

ทางวิทยาศาสตร์

• พฒันาช่องทางการเข้าถงึทรพัยากร

ทางทะเลและการตลาดส�าหรับ 

ชาวประมงพื้นบ้าน

• ก�าหนดกฎระเบียบในการจับปลา

และยุติการท�าจับสัตว์น�้าเกินขนาด 

โดยจัดการการท� าประมงที่ผิด

กฎหมาย การประมงที่ไร้การควบคมุ 

และหยุดยั้งการใช้เครื่องมือจับ 

สัตว์น�้าที่มีลักษณะท�าลายล้าง

• เสริมสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

พัฒนาศักยภาพการวิจัยให้มากขึ้น 

และสนบัสนนุความร่วมมอืในระดบั

นานาชาติ
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ข้อเรยีกร้องในการปกป้องสิง่แวดล้อม ซึง่ในขณะนี้

ทัว่โลก รวมถงึประเทศไทย ยงัขาดความร่วมมอือย่าง

เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรทะเลและ

ชายฝ่ังอย่างยั่งยืน หรือพูดให้ง่ายก็คือเราสามารถ

ท�าได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  

 ปัญหาที่เกิดกับมหาสมุทร ทะเล และพื้นที่

ชายฝั่ง 3,200 กิโลเมตรของประเทศไทยถือเป็น 

หนึง่ในสิง่ทีน่่าวติกของการพฒันาอย่างยัง่ยนื เพราะ

ในด้านหนึ่งทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ 

แถบพื้นที่ชายฝั่งถือเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการ

เตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่

ตัง้แต่ พ.ศ. 2510 เป็นต้นมา นอกจากนี ้น�า้มนัและ 

ก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวขนาดมหึมา 

และอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทยที่ถือว่าเป็นธุรกิจ 

ที่ใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลกยงัเป็นแหล่งอาชพีของ

คนนับล้าน และเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือน

เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การพัฒนา

เหล่านี้ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในระดับ 

ที่น่าเป็นห่วง ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยเองก็ยังไม่ได้ 

ให้ความใส่ใจในประเด็นนี้มากนัก เมื่อพิจารณา

คะแนน “ดัชนีคุณภาพของมหาสมุทร” ของ

ประเทศไทย ตามดัชนีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกแล้ว พบว่า 

ประเทศไทยยังอยู่ในระดับกลางเท่านั้น และแม้

ปริมาณสัตว์น�้ากว่าร้อยละ 43 ได้ลดลงอย่าง 

น่าตกใจ ส่วนหนึ่งจากการประมงเกินขนาด แต่ใน

ภาพรวม ประเทศไทยก็ยังมีคะแนนดัชนีในด้านนี้ 

สูงกว่าค่าเฉลี่ยในระดับภูมิภาค  

 วิธีการประมงแบบท�าลายล้าง เช่น การใช้เรือ

อวนลาก ถือเป็นตัวการท�าลายและลดพื้นที่แนว

ปะการัง แหล่งระบบนิเวศเฉพาะที่มีความอุดม

สมบูรณ์มากที่สุดเป็นอันดับสองของโลก รองจาก 

ป่าฝนเขตร้อน นอกจากนี้ ปรากฏการณ์ปะการัง 

ฟอกขาวและการลดลงของสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ 

เช่น ปลากระเบนแมนตาและฉลามวาฬ ยงัเป็นการ

ท�าลายชื่อเสียงของประเทศไทยในฐานะหนึ่งใน 

จุดด�าน�้าที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย  

 

 

 

 

 

 ในขณะเดียวกันระบบทุนนิยมและกระแส

บริโภคนยิมก่อให้เกิดการใช้พลาสตกิเพิม่ขึน้ ท�าให้

ในแต่ละปีขยะพลาสติกจ�านวนมหาศาลถูกทิ้งลงสู่

มหาสมทุร โดยงานวจิยัที่ได้รบัการตพีมิพ์ในนติยสาร 

“ทกุ ๆ ปี พลาสตกิราว 8 ลา้นตนั 
ถกูทิง้ลงมหาสมุทร สว่นใหญม่าจาก 

5 ประเทศ ไดแ้ก ่จีน อนิโดนเีซยี 
ฟิลปิปินส ์ไทย และเวยีดนาม”
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Science เมือ่ พ.ศ. 2558 เปิดเผยว่าประเทศไทย

เป็นประเทศที่ทิ้งขยะลงสู่มหาสมุทรมากที่สุดเป็น

อนัดบั 6 ของโลก จาก 192 ประเทศทีม่ชีายฝ่ังทะเล 

โดยมีขยะพลาสติกจ�านวน 1.03 ล้านตันจมอยู่ใต ้

ท้องมหาสมทุรบริเวณชายฝ่ังของประเทศ   

 งานวจิยัอกีชิน้หนึง่ซึง่จดัท�าโดยองค์กรอนรุกัษ์

ทางทะเลร่วมกบัศนูย์แมคคนิซย์ีเพือ่ธรุกจิและสภาพ

แวดล้อม จดัอนัดบัประเทศไทยเป็น 1 ใน 5 ของ

ประเทศที่มีการบริหารจัดการขยะแย่ที่สุดในโลก  

นอกเหนอืจากจีน อนิโดนเีซยี ฟิลปิปินส์ และเวยีดนาม 

ซึง่ปริมาณขยะพลาสตกิในมหาสมทุรจากทัง้ 5 ประเทศ

ดงักล่าวคดิรวมกนัเป็นร้อยละ 60 ของทัง้โลก หาก

ไม่มขีัน้ตอนในการจดัการกบัขยะอย่างมปีระสทิธภิาพ

และเหมาะสมแล้ว คาดว่าในอีกประมาณ 10 ปี  

ในท้องทะเลจะมีพลาสติก 1 ตันต่อปลาทุก 3 ตัน  

 นอกจากนี ้กจิกรรมด้านอตุสาหกรรมตามชายฝ่ัง

ทีเ่พิม่ขึน้อย่างมาก ถอืเป็นตวัการส�าคญัทีเ่พิม่ปัญหา

ให้กบัการบริหารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

ของประเทศไทย โดยเมือ่กว่า 30 ปีทีแ่ล้ว ประเทศไทย

ค้นพบก๊าซธรรมชาติและน�้ามันในอ่าวไทย ซึ่งนั่น 

ถอืเป็นจดุเปลีย่นส�าคญัของประเทศ และเป็นพลงั 

ขับเคลื่อนพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของ

ประเทศไทยไปสู่อุตสาหกรรม มีการก่อตั้งนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่าเรือน�้าลึกที่จังหวัด

ระยอง เพือ่รองรบับรษิทัปิโตรเคมแีละอตุสาหกรรม

หนักอื่น ๆ ท�าให้ประเทศไทยเติบโตขึ้นในภาพรวม 

แม้จะมีกฎข้อบังคับมากมาย แต่น�้าเสียที่ปล่อย 

ออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่แถบนี้และ

ที่อื่น ๆ มักเกินค่าท่ีก�าหนดไว้ ซ�้าร้ายตั้งแต่ พ.ศ. 

2547 เป็นต้นมายังเกิดปัญหาน�้ามันร่ัวซึมมากกว่า

สบิครัง้ กอปรกับปัญหาสิง่แวดล้อมต่าง ๆ  ทัง้ทางบก

และทางทะเล จงึเป็นเรือ่งยากทีจ่ะบอกได้ว่ามลพษิ

สะสมเหล่านีจ้ะส่งผลกระทบระยะยาวต่อสิง่แวดล้อม

และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ อย่างไร  

 ในระดับจุลภาค ประเทศไทยมีเร่ืองราวความ

ส�าเร็จมากมายท่ีแสดงให้เห็นว่า มีความพยายาม 

ที่จะแก้ไขสิ่งต่าง ๆ และเดินหน้าไปสู่การบริหาร

จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ยั่งยืนขึ้น 

แต่ในทางปฏิบัตินั้น แม้ว่าโครงการเหล่านี้อาจ

ด�าเนินไปบนพื้นฐานของการมีความตั้งใจ และเห็น

แก่ประโยชน์ส่วนรวม แต่ก็ยังขาดศักยภาพในการ

สร้างแรงกระเพื่อมจนท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

พื้นที่ปะการัง

ปริมาณของปะการังส่วนที่

เป็นหินที่ปรากฏอยู่บนแนว

ปะการงั เป็นทัง้แนวกัน้หลกั

ของแนวโขดหินและเป็น

แหล่งที่อยู่ส�าคัญของสัตว์

ทะเลมากมาย  

 

ปรากฏการณ์ทะเลกรด

เกิดจากการที่มหาสมุทร 

ดดูซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

อย่างน้อย 1 ใน 3 ของ

ปริมาณก๊าซที่ปล่อยออกมา

จากรถยนต์ โรงงานและ

อาคาร ท�าให้ค่าความเป็น 

กรดของผนืมหาสมทุรสงูข้ึน 

และลดความสามารถในการ

ดดูซบัคาร์บอน กระบวนการ

เพิ่มความเป ็นกรดนี้ส ่ง 

ผลกระทบด้านลบอย ่าง 

ใหญ่หลวงต่อสิ่งมีชีวิตใน

ทะเล เช่น ปะการงั
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ท่องเที่ยว จนอาจน�าไปสู่การย้ายถิ่นฐานของคน 

ในชมุชนเพือ่หาแหล่งท�ากินอืน่ นอกจากนี ้การทีพ่ืน้ที่

โครงการท่าเทียบเรือท้ังหมดในจงัหวดัสตลูตัง้อยู่ใน

เขตอทุยานแห่งชาตหิมูเ่กาะเภตรา ท�าให้เกิดประเดน็

ค�าถามเก่ียวกับความเสยีหายต่อพืน้ท่ีอนรัุกษ์แห่งนี้

และลามไปถึงพื้นที่อื่น ๆ ด้วย  

 ผศ. ดร.ธรณ์ ธ�ารงนาวาสวัสดิ์ สมาชิกสภา

ปฏิรูปแห่งชาติ และนักชีววิทยาทางทะเล ออกโรง

เตอืนไว้เมือ่เมษายน พ.ศ. 2558 ว่า หากมกีารสร้าง

ท่าเรือน�้าลึกท่ีจังหวัดสตูลภายในเขตอุทยานตาม

แผนที่วางไว้ ระบบนิเวศทางทะเลไกลออกไปถึง 

อ่าวพังงาและเกาะหลีเป๊ะอาจถูกท�าลายได้ นั่น

หมายความว่า “แหล่งความหลากหลายทางชีวภาพ

อันอุดมสมบูรณ์ จะหายไปตลอดกาล”  

 ในขณะท่ีรฐับาลให้หลกัประกนัว่า การสร้างท่าเรอื

ดังกล่าวจะค�านึงถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ และได้

ประกาศใช้พระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. 2558 เพ่ือ

ปกป้องทรพัยากรทางทะเล ทว่าชาวบ้านกย็งักลวัว่า 

หากโครงการดงักล่าวได้รบัการอนมุตักิจ็ะเป็นการเปิด

โอกาสให้เกดิโครงการอืน่ ๆ  ในลกัษณะเดยีวกนัตามมา 

 จากรายงานของกรีนพีซ เมื่อ พ.ศ. 2556  

ระบุว่า โครงการพัฒนาตามแนวชายฝั่งทะเลก่อให้

เกิดความหายนะแก่การประมงแบบพื้นบ้าน โดย

ปริมาณสัตว์น�้าทั่วโลกก�าลังลดฮวบลง ในภาพเป็นตลาดขายส่งปลาที่จังหวัดสมุทรสาคร

“นบัตัง้แตค่รัง้ 
ทีม่หาสมทุรของเรา

วา่งเปลา่ลง อนัเป็นผล
มาจากการสญูพนัธุ์

ครัง้ยิง่ใหญข่อง
สิง่มีชวีติยคุไดโนเสาร์

เป็นตน้มา 
เราควรยอ้นถามตัวเอง

วา่ เรารูห้รอืไมว่า่
อาหารทะเลบนจาน

ของเรานัน้มาจากไหน 
ใครเป็นคนจบัพวกมนั 
พอ่คา้คนกลางคนไหน
นำามาขาย ใครเป็นคน
บรรจ ุและทำาภายใต้

สภาพแบบใด”

พูดง่าย ๆ ก็คือ เราต้องใช้ความพยายามที่มีผล 

ในวงกว้างอย่างมากเพ่ือขจัดภาวะการเสื่อมโทรม

ของสิง่แวดล้อมให้หมดไปจากชายฝ่ังทะเลของไทย 

 

 

ประเทศไทยมจีงัหวดัทีอ่ยูต่ดิทะเลทัง้หมด 23 จงัหวดั 

ซึง่ประชาชนโดยมากมรีายได้หลกัจากการท�าประมง 

น�า้เคม็ การเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ชายฝ่ัง การเกษตร และ

การท่องเทีย่วเชงินเิวศ จงึไม่น่าแปลกใจทีช่มุชนชายฝ่ัง

จะมบีทบาทเป็นผูน้�าในการบรหิารจดัการระบบนเิวศ

ทางทะเล ยิง่เมือ่ตระหนกัรูถ้งึผลกระทบเชงิลบของ

อุตสาหกรรมหนักที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนเหล่าน้ี 

กต็ดัสนิใจเดนิหน้าเพือ่สร้างแนวทางไปสูก่ารพฒันา 

ที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น โดยรวมตัวกันเรียกร้องรัฐบาล 

ให้ออกค�าสั่งหรือแก้ไขนโยบาย กฎหมายหรือกฎ

กระทรวงให้ชมุชนชายฝ่ังมสีทิธิม์เีสยีงในการบรหิาร

ทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังมากกว่าทีเ่คย ยกตวัอย่าง

เช่น โครงการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลภาคใต้ เป็นหนึง่

ในโครงการทีต้่องเผชญิกบัพลังต่อต้านจากนกักจิกรรม

และคนในพืน้ทีท่ีก่งัวลว่าท้องทะเลในจงัหวดัสงขลา

และสตลูทีอ่ดุมไปด้วยทรพัยากรอนัมค่ีาจะถกูท�าลาย

ลงจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่   

 ส่วนหนึง่ของโครงการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเล

ภาคใต้ ประกอบด้วย การสร้างทางรถไฟระยะทาง 142 

กโิลเมตร เชือ่มชายฝ่ังทะเลอนัดามนักบัอ่าวไทยเพือ่

อ�านวยความสะดวกด้านการค้ากบัประเทศเพือ่นบ้าน

และประเทศอื่น ๆ  ในทวีปเอเชีย โดยสนับสนุนให้ม ี

การสร้างท่าเทยีบเรอืน�า้ลกึทีช่ายฝ่ังทัง้สองด้าน คอื 

ทีจ่งัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตลู เป็นทางเลอืกเพือ่

ทดแทนท่าเรืออตุสาหกรรมมาบตาพดุ ในการสร้าง 

รายได้ตลอดจนยกระดับการครองชีพของชุมชน 

ท้องถิ่น แต่ชาวบ้านในพ้ืนที่วิตกกังวลว่าอภิมหา

โครงการเช่นนี้อาจส่งผลกระทบต่ออาชีพส�าคัญ 

สองประเภทของในพืน้ที ่ ได้แก่ การประมงและการ 

ป่วนเพื่อปกป้อง
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เฉพาะอย่างยิ่ง การปล่อยน�้าเสียจ�านวนมหาศาล 

ลงทะเล นี่ยังไม่นับรวมถึงการที่ชุมชนประมงขนาด

เล็กต้องสูญเสียรายได้ และไม่อาจเข้าถึงแหล่งจับ 

สัตว์น�้าได้  

 ในภาพรวมระดบัโลก ผลกระทบจากการประมง

เชิงพาณิชย์ยิ่งน่าหวัน่วติก โดยนับตั้งแต่ยุคปฏิวัติ

อตุสาหกรรมเป็นต้นมา มหาสมทุรมสีภาพความเป็น 

กรดเพิม่ขึน้ถงึร้อยละ 26 ท�าให้ปรมิาณสตัว์น�า้ลดลง  

 

 

 

 

 

นักชีววิทยาทางทะเลเชื่อว่าร้อยละ 90 ของปลา 

สายพนัธุข์นาดใหญ่ เช่น ปลาทนู่าถกูจบัขึน้มาหมด

แล้ว และคาดการณ์ว่าหากไม่มกีารทบทวน พจิารณา

มาตรการรับมือกับปัญหาใหม่ และลดการประมง 

เกนิขนาดลง จ�านวนสตัว์น�า้ในโลกส่วนใหญ่จะหมด

ความสำาคญัของผนืมหาสมทุรและทอ้งทะเลตอ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื
ดูดซับคาร์บอน มหาสมุทรและทะเลเป็น “แหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก” ที่ใหญ่ที่สุดในโลก หมายความว่า สามารถดูดซับ 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่รถยนต์ โรงงาน และเมืองปล่อยออกมาได้ถึง 1 ใน 4 ของปริมาณทั้งหมด  

ก�าไรสทุธ ิการประมงและการเพาะเลีย้งพชืและสตัว์ในน�า้เป็นสองเส้นเลอืดหลกัทางเศรษฐกจิของประเทศ โดยประเทศไทยเป็นผูผ้ลติ

อาหารทะเลใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก  

แหล่งพักพิงจากพาย ุหญ้าทะเล แนวปะการัง และป่าชายเลนเป็นแหล่งพักพิงของสัตว์ทะเล ท�าหน้าที่เพิ่มการหมุนเวียนของแหล่ง

อาหารในระบบนิเวศ ช่วยในการกรองของเสีย และปกป้องชายฝั่งจากกระแสคลื่นขนาดใหญ่  

สินทรัพย์ธรรมชาต ิอ่าวไทยอุดมไปด้วยน�า้มันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และแร่ธาตุที่มีค่า เช่น ดีบุก  

จุดดึงดูดนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจ�านวนมากที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยจะมุ่งหน้าตรงไปยังเกาะแก่งและชายหาดต่าง ๆ  

ที่มีชื่อเสียง จากสถิติใน พ.ศ. 2558 รายได้จากการท่องเที่ยวสูงกว่า 2.11 ล้านล้านบาท โดยในปีดังกล่าวมีนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ

กว่า 29.88 ล้านคน  

ปลามีจ�ากัด กว่า 3 พันล้านคน พึ่งพามหาสมุทรเป็นแหล่งอาหารส�าคัญ  
  

ปะการังทรุด แนวปะการัง หรือที่รู้จักกันว่าเป็น “ป่าฝนแห่งท้องทะเล” เป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุด 

และให้ผลผลติสงูสดุในโลก แต่ราวร้อยละ 75 ของแนวปะการงัถกูคกุคามโดยปัจจยัต่าง ๆ  เช่น การจบัปลาแบบท�าลายล้าง และอณุหภมูิ

ในทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น

“ร้อยละ 40 ของมหาสมุทรทัว่โลกไดร้บั 
ผลกระทบอยา่งหนกัจากกจิกรรมของมนษุย ์
รวมถงึมลพษิ การประมงทีท่ำาให้สตัวน์�าหมด
ลงทกุวนั และการสญูเสยีแหลง่ทีอ่ยูช่ายฝ่ัง”

ไปใน พ.ศ. 2591 ซึง่แน่นอนว่าสิง่เหล่านีย่้อมส่งผล 

กระทบต่อประชากรโลกกว่า 3 พนัล้านคนทีพ่ึง่พา

มหาสมทุรในการด�ารงชวีติและเป็นแหล่งอาหารหลกั 

 การบรรลผุลแห่งความยัง่ยนืในภาคการประมง

เป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับทวีปเอเชีย เนื่องจาก

เป็นทวปีทีม่อีตัราการบรโิภคอาหารทะเลราว 2 ใน 3 

ของอาหารทะเลของโลก และมีจ�านวนเรือประมง 

ในน่านน�้ามากท่ีสุดในโลก รวมถึงน่านน�้าไทยท่ีม ี

ชื่อเสียงเชงิลบในการท�าการประมงแบบท�าลายล้าง 

โดยการใช้เรอืลากอวนแบบอตุสาหกรรมล้อมจบักวาด

ทกุอย่างทีอ่ยูใ่นเส้นทาง รวมถงึแนวปะการงั ไข่ปลา 

และสตัว์น�า้ขนาดเลก็ทีย่งัไม่โตเตม็วยั ซึง่ร้อยละ 70 

ของการลากอวนแต่ละครั้งจะมี “สัตว์น�า้พลอยได้” 

หรือ “ปลาเป็ด” ท่ีตดิอวนทะเลมา ซึง่ปลาเป็ดเหล่านี้ 

มักถูกน�าไปใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์   

 อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยก�าลังพยายามที่จะ

ท�าการประมงท่ีมีคุณภาพด้วยวิธีท่ียั่งยืน โครงการ

ประมงพืน้บ้าน-สตัว์น�า้อินทรีย์ และโครงการอาหาร
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ความสำาเรจ็ของโครงการพฒันา 
พื้นทีลุ่ม่น�าปากพนังอนัเนื่องมาจากพระราชดำาริ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประสบความส�าเร็จด้านการบริหารจดัการน�า้อย่างยัง่ยนื ต้องการ

ผู้น�าท่ีมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อระดมหาข้อสรุปจากหลาย ๆ ฝ่าย 

ทีม่มีมุมองต่างกนัว่า เราควรจะใช้ทรพัยากรทีม่อียูอ่ย่างไร โครงการ

พัฒนาพื้นที่ลุ่มน�า้ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริเป็นตัวอย่าง

ที่ดีของความส�าเร็จดังกล่าว 

ลุ ่มน�้าปากพนังตั้งอยู ่บนอ่าวต้ืนที่ต�่ากว่าระดับน�้าทะเล 

ครอบคลุมพื้นที่รวม 13 อ�าเภอ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  

รวมทั้งพื้นที่บางส่วนของจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา รวม 

พื้นที่ประมาณ 1.9 ล้านไร่ และเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรกว่า 

600,000 คน ในอดตีลุม่แม่น�า้ปากพนงัเคยเป็นแหล่งปลกูข้าวขนาด

ใหญ่จนได้ชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น�้าของภาคใต้ ต่อมาชาวลุ่มน�้าปากพนัง

ต้องเผชิญปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน�้าทั้งป่าพรุและป่าชายเลน 

เกิดปัญหา 4 น�้า 3 รส เนื่องจากเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับทะเล คือ 

ปัญหาน�้าท่วมในฤดูมรสุม น�้าแล้งในช่วงฤดูแล้ง น�้าเค็ม และ 

น�้าเปรี้ยว ส�าหรับ 3 รส คือ รสจืด รสเค็ม และรสเปรี้ยว 

เกษตรกรจ�านวนมากเปลี่ยนจากการท�านาข้าวไปเป็นนากุ้ง 

เพือ่สร้างรายได้จากการส่งออกทีเ่ฟ่ืองฟ ูอย่างไรกต็าม การท�านากุ้ง

ต้องพึ่งพายาปฏิชีวนะและสารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต อันน�าไปสู่การ

รัว่ซึมของน�้าเค็ม เกิดมลพิษต่อน�้าบาดาลและระบบนิเวศ ท�าให้เกิด

ความไม่ยั่งยืนในการท�าการเกษตรในอนาคต น�้าเสียจากบ่อกุ้ง 

ในลุ่มน�้าปากพนังไม่ได้รับการบ�าบัดอย่างเหมาะสม และถูกปล่อย 

ลงแม่น�า้ ท�าลายพืน้ทีก่ารเกษตรโดยเฉพาะนาข้าว และท�าให้ชาวนา

ต้องทิ้งที่นาของตัวเอง ในขณะที่โรคที่มาจากการเลี้ยงกุ้งก่อให้เกิด

การแพร่ระบาดของเช้ือโรคในพื้นที่ชุ่มน�้า ปัญหาเหล่านี้กลายเป็น

ความขัดแย้งในชุมชนระหว่างชาวนาที่ใช้น�้าจืดกับชาวนากุ้ง 

ในช่วง พ.ศ. 2539-2542 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ทรงมพีระราชด�ารใิห้ก่อสร้างประต ู

ระบายน�้าอุทกวิภาชประสิทธิ์ ประมาณ 3 กิโลเมตรจากปากพนัง 

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง น�้าท่วม น�้าเค็ม และการขาดน�้าจืดหน้าที่หลัก

ของประตูระบายน�้า คือป้องกันน�้าเค็มไม่ให้ซึมเข้ามาในแม่น�้าและ

ปนเปื้อนที่ดินท�ากินทางการเกษตร รวมทั้งกักเก็บน�้าจืดเพื่อใช้ ใน

การเกษตรและเพื่อการบริโภคในครัวเรือน นอกจากนี้โครงการ 

ดงักล่าวยงัรวมถงึการก่อสร้างเขือ่นกัน้เพือ่แยกน�า้จดืกบัน�า้เคม็ และ

ระบบชลประทานเพือ่จดัการกบัปัญหาน�า้ท่วมและน�า้เน่าเสยีด้วยการ

แยกทางน�้าไปที่ถังเก็บน�้าพิเศษในที่ลุ่ม

โครงการดังกล่าวมีการแบ่งเขตการใช้พื้นที่อย่างชัดเจน  

โดยให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนอาชีพตามประเภทของน�้าในพื้นที่ 

ของตนเอง เป็นการช่วยยุติความขัดแย้งในท้องถ่ินที่มีมายาวนาน 

นอกจากนี้ประตูระบายน�้าอุทกวิภาชประสิทธิ์ยังบรรเทาปัญหา 

น�้าท่วมในพื้นที่ ในขณะที่การชลประทานน�้าเค็มก็ช่วยเพิ่มผลผลิต

การท�านากุ้ง

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนังฯ ไม่เพียงฟื้นฟูความ 

เป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น แต่ยังเพิ่มรายได้ ให้อีกด้วย โดย

ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 รายได้เฉลี่ยของคนท้องถิ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 28  

จุดแข็งที่สุดของโครงการนี้อยู ่ที่แนวทางการส่งเสริมมาตรฐาน 

ความเป็นอยู่ให้กับชาวบ้านในหลายมิติ อีกทั้งยังเป็นประโยชน ์

ต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

ประตูระบายน�้าอุทกวิภาชประสิทธิ์ หนึ่งในโครงการลุ ่มน�้าปากพนัง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช
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แนวปะการังอันสวยงามบริเวณเกาะช้าง
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ป่าชายเลนในพืน้ที ่ อย่างทีท่ราบกนัดว่ีาป่าชายเลน

สามารถหยดุยัง้การชะล้างพงัทลายของดนิ ปกป้อง

หมูบ้่านจากพาย ุ และยงัช่วยปกป้องสตัว์ทะเลทีย่งั 

ไม่โตเตม็วยั การทีช่าวบ้านปกป้องป่าชายเลนนี ้จงึเท่ากบั

เป็นการปกป้องวถิชีวีติชาวประมงทีเ่คยมมีาช้านาน 

และช่วยอนรุกัษ์วฒันธรรมของท้องถ่ินได้อกีด้วย  

  นอกจากนี ้ยงัมชีมุชนรมิทะเลลกัษณะเดยีวกนันี้

อกีหลายแห่งทีอ่าศยัการประมงเพือ่หาเลีย้งชพีและ

เป็นแหล่งอาหาร เช่น “ธนาคารปมู้า” ทีจ่งัหวดัชมุพร 

ซึ่งได้แนวคิด “หยุดจับร้อย คอยจับล้าน” จาก

กิจกรรมอนุรักษ์ปูแสมของกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนา 

ป่าชายเลนบ้านเปรด็ใน โดยทัง้สองโครงการนีจ้งูใจ

ชาวบ้านด้วยระบบจ่ายเงนิปันผล ให้โบนสั และมกีาร

ปรับค่าเสียหายหากท�าผิดข้อตกลง รวมท้ังมีการ 

จัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน เพื่อช่วยเหลือสมาชิกกลุ่ม 

ภายใต้การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่วางไว้  

 หากย้อนกลับไปเมือ่ พ.ศ. 2524 พระบาทสมเดจ็

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 

ทรงตระหนักถึงความจ�าเป็นในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติให้ดีขึ้น และทรงห่วงใยเรื่อง

ความเสื่อมโทรมของป่าชายเลนและผลกระทบต่อ

ความเป็นอยูข่องชาวบ้าน จงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 

ให้จดัตัง้ศนูย์ศกึษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนอันเนือ่ง

มาจากพระราชด�าริ โดยมีศูนย์กลางและโครงการ 

ทีเ่กีย่วข้องครอบคลมุพืน้ทีก่ว่า 80,000 ไร่ ในจงัหวดั

จันทบุรี โดยเน้นการเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์ในน�้า  

การอนรุกัษ์ป่าชายเลน และการปรบัปรงุทกัษะด้าน

อาชีพให้ชาวบ้าน ซึ่งถือว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

อ่าวคุง้กระเบนฯ ประสบความส�าเรจ็ในการด�าเนนิงาน

ด้านความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการฟื้นฟูป่าชายเลน  

ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และเพิ่มผลผลิต 

ของการประมงท้องถิน่และฟาร์มกุง้  

 ต่อมาใน พ.ศ. 2556 กลุม่การวจิยัชวีวทิยาแนว

ปะการัง ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะ

วทิยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ได้ทดลอง 

“การทำาลายลา้ง
และความเสื่อมโทรม

ของป่าชายเลน ซึ่งเป็น
ผลจากการนำาทีด่นิ 

ไปใช้ในการเพาะเลีย้ง
พชืและสตัวใ์นน�า

และการเกษตร เกดิขึน้
ในอตัราทีน่า่ตกใจ
อยา่งมาก เพราะเรา

สญูเสยีพื้นทีป่่า
ชายเลนกวา่ 1 ใน 4 
ของพื้นทีป่่าชายเลน

ทัง้หมดในโลกไปแลว้” 
Achim Steine 

รองเลขาธกิารสหประชาชาติ 

และอดตีผูอ้�านวยการ

ฝ่ายบรหิารโครงการ

สิง่แวดล้อมแห่ง

สหประชาชาติ

ประเทศไทย
เป็นผูผ้ลติ

อาหารทะเลรายใหญ่
เป็นอนัดบั 3 ของโลก

ทะเลออร์แกนกิของมลูนธิสิายใยแผ่นดนิ ก่อตัง้ขึน้

โดยได้รบัการสนบัสนนุด้านงบประมาณจากสหภาพ

ยุโรป เป้าหมายหลักคือมุ่งสนับสนุนกลุ่มประมง 

รายย่อยทีท่�างานด้านการอนรุกัษ์และช่วยให้ชาวบ้าน

มีรายได้จากการขายสินค้าเต็มเม็ดเต็มหน่วย  

ยกตัวอย่าง ได้รับ 70% ของราคา แทนที่จะได้รับ

เพียง 20-30% จากพ่อค้าคนกลาง อีกองค์กรหนึ่ง

คือ ส�านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)  

ที่ท�าหน้าที่ส่งเสริมการจับสัตว์น�้าบนพื้นฐานความ 

รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ได้ ให้การ

รับรองมาตรฐานสินค้าประมงอินทรีย์ โดยมีเกณฑ์

หลายข้อที่มุ่งเน้นความยั่งยืน  

 เบือ้งหลงัความคดิรเิริม่ต่าง ๆ เหล่านีเ้ป็นเรือ่ง 

น่าชืน่ชม แต่กย็งัต้องมกีารด�าเนนิการทีจ่รงิจงั เพือ่

มุง่เพ่ิมปริมาณสตัว์น�า้ในระดบัทีม่ากขึน้อย่างเหน็ได้ชดั  

 

 

ก่อนช่วงทศวรรษ 2520 การอนรุกัษ์ทางทะเลแทบ 

ไม่ได้อยู่ในความสนใจของบรรดานักการเมืองและ

ข้าราชการ จนกระทัง่มกีารรบัรูถ้งึประโยชน์มากมาย

มหาศาล ทัง้ด้านเศรษฐกจิ สิง่แวดล้อม และสงัคม จงึ

มีการก�าหนดพื้นที่ทะเลและชายฝั่งที่ต้องได้รับการ

คุม้ครอง จนมาถงึวนันีเ้ป็นทีร่บัรูก้นัอย่างกว้างขวาง

แล้วว่า พืน้ทีเ่ช่นอทุยานแห่งชาตทิางทะเลและพืน้ที่

หวงห้าม เพือ่การด�าเนนิโครงการต่าง ๆ  เช่น โครงการ

เพาะพันธุ์เต่า มีความส�าคัญต่อการรักษาศักยภาพ 

ของระบบนิเวศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 ผลพลอยได้อย่างหนึ่งจากการต่อสู้กับปัญหา

เหล่านีค้อื เกดิการผนกึก�าลงักนัของคนหลากหลาย

กลุ่มนับตั้งแต่นักวางแผนด้านเศรษฐศาสตร์และ 

นกัก�าหนดนโยบาย ไปจนถงึสมาชกิจากภาคเอกชน  

ซึ่งร่วมทีมกับนักวิชาการ นักกิจกรรมและชาวบ้าน 

ในพืน้ที ่ท�าให้หลายโครงการสามารถด�าเนนิต่อไปได้ 

ตัวอย่างเช่น “กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลน 

บ้านเปร็ดใน” จงัหวดัตราด ทีร่วมตวักนัเพือ่อนรุกัษ์ 

การอนุรกัษ์ทางทะเลตอ้งร่วมมอืกนั 
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ปลกูปะการังด้วยทอ่พีวีซี ฟ้ืนนเิวศทะเล
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเป็นนวัตกรด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่จ�าเป็นต้องอาศัย

เครื่องมือไฮเทคหรือเป็นผู้บุกเบิกทฤษฎีใหม่เสมอไป บางครั้ง 

อาจเป็นเพยีงผูต่้อยอดความคดิเดมิทีม่อียู ่โดยใส่ความคดิใหม่ ๆ  

เข้าไป เช่น ท่อพวีซี ีซึง่พบได้ทัว่ไปในประเทศไทย บวกกบัเทคนคิ

ทั่วไปที่ใช้ ในการอุดรากฟัน

วธิกีารดงักล่าวเป็นแนวคดิในการท�างานของ ศ. ดร.ประสาน 

แสงไพบูลย์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี จังหวัด

จนัทบรุ ีผูฟ้ื้นชวีติปะการงัแถบชายฝ่ังตะวนัออกของประเทศไทย

ที่ถูกท�าลายลงจากการประมง การท่องเที่ยว และพายุที่ฟอกขาว

หรือท�าลายแนวปะการัง ซึ่ง ศ. ดร.ประสาน ได้ริเริ่มทดลอง 

เพาะเลี้ยงปะการังที่อยู ่ในสภาพแตกหักด้วยท่อพีวีซีข้ึนเป็น 

ครัง้แรกของโลก ด้วยเหตผุลทีว่่า “ท่อพวีซีทีีเ่ราใช้เป็นแบบเดยีว

กับท่อท่ีใช้ส�าหรับเป็นท่อน�้าดื่ม ถ้ามันปลอดภัยส�าหรับมนุษย์  

ก็ไม่น่าจะเป็นอันตรายต่อปะการัง”

กระบวนการท�ากง่็าย ๆ  เริม่ต้นจากต่อท่อพวีซีเีป็นกรอบเลก็ ๆ  

ขนาดเท่ากับหน้าต่าง แล้วเสียบกิ่งปะการังลงไปในรูท่อพีวีซี  

ก่อนจะติดตะปูเกลียว จากนั้นก็วางกรอบพีวีซีลงที่ก้นทะเล 

เนื่องจากท่อพีวีซีมีความทนทาน ไม่ข้ึนสนิม และราคาไม่แพง  

ต่างจากท่อนเหล็กท่ีข้ึนสนิมและท�าให้ปะการังตาย อย่างไรก็ดี 

การปลูกปะการังเป็นกระบวนการท่ีเป็นไปอย่างช้า ๆ เนื่องจาก

ปะการังเติบโตเพียง 1.5-2 นิ้ว ต่อปีเท่านั้น นั่นเป็นเหตุผลหลัก

ว่าท�าไมปะการังจึงเส่ียงต่อการสูญพันธุ์ รายงานจากสถาบัน

ทรัพยากรแห่งโลก พ.ศ. 2554 กล่าวว่า ร้อยละ 75 ของปะการัง

ในโลกก�าลังถูกคุกคาม โดยมีอัตราเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 30 จาก

ทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลทีเดียว

ทั้งนี้ เมื่อ พ.ศ. 2538 ศ. ดร.ประสาน ได้เลือกบริเวณ 

หาดแสมสาร จังหวัดชลบุรี เป็นที่ทดลองปลูกปะการังครั้งแรก 

และเมื่อประสบความส�าเร็จอย่างมากจึงได้ขยายพื้นที่ ไปยัง 

เกาะใกล้เคียง เช่น เกาะขาม เกาะเสม็ด เกาะหวาย และเกาะ

ทะลุ โดยเลือกปะการังให้เหมาะสมต่อภูมิประเทศใต้ทะเล (ใน

กรณีนี้คือสายพันธุ์ Acropora) ซึ่งถือเป็นเรื่องส�าคัญ เพราะ

ปะการังจะท�าหน้าที่เป็นแหล่งพักพิงและเป็นแหล่งอาหารให้กับ

สัตว์น�้าต่าง ๆ เมื่อปะการังสามารถเติบโตขยายพันธุ์ได้ บรรดา 

ปลาและสัตว์น�้าอ่ืน ๆ ก็จะเพ่ิมจ�านวนมากขึ้น นับเป็นการช่วย

สนับสนุนการประมงในท้องถิ่นได ้อีกทางด้วย นอกจากน้ี  

ศ. ดร.ประสาน ยังได้จัดตั้งมูลนิธิเล็ก ๆ เพื่อเดินหน้าขยายงาน

โครงการปลกูปะการงัในท่อพวีซีอีย่างต่อเนือ่ง โดยในเวลา 20 ปี 

จวบจนถึงปัจจุบัน ท�าการปลูกปะการังไปแล้วกว่า 40,000 กิ่ง

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้เช่ียวชาญบางคนจะตั้งค�าถามถึง

แนวทางในการน�าวัสดุที่ ไม ่ใช่ธรรมชาติอย่างท่อพีวีซีหรือ

โครงสร้างอ่ืนที่ลักษณะคล้ายคลึงกันลงไปในแหล่งธรรมชาติ  

แต่ก็ต้องยอมรับว่าวิธีดังกล่าวนี้มีอัตราการรอดชีวิตของปะการัง

สูงกว่าวิธีอื่น

 โครงการของ ศ. ดร.ประสาน เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของ

ความร่วมมือกันระหว่างพันธมิตรด้านการศึกษา องค์กรเอกชน

และชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูแนวปะการัง โดยใช้หลากหลายวิธี 

เช่น การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศในสิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้นมา การ

หย่อนโครงสร้างประดิษฐ์ลงทะเล หรือการติดส่วนของปะการัง

เข้ากับพื้นผิวธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังมีโครงการอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

อีก เช่น ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา ส�านักงานทรัพย์สิน 

ส่วนพระมหากษัตริย์ทุ่มงบประมาณ 30 ล้านบาทในการวาง

โครงสร้างแนวปะการังเทียม 5,464 แนว นอกชายฝั่งจังหวัด

จนัทบรุ ีชมุพร กระบี ่ประจวบครีขีนัธ์ พงังา และสงขลา นอกจาก

จะเป็นการเพิม่ทีอ่ยู่ให้กบัสตัว์น�า้แล้ว ยงัส่งผลต่อการเพิม่รายได้

ให้กบัชาวประมงท้องถิน่ ปรบัปรงุคณุภาพชวีติ และกระตุน้ให้เกดิ

การปฏิบัติแบบยั่งยืนด้วย 

ท่อพลาสติกพีวีซีน�ามาเป็นฐานยึดกิ่งปะการังเลียนแบบลักษณะธรรมชาติ
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ในลักษณะท่ีแตกต่างกัน แต่มารวมตัวกันเพื่อ 

จุดประสงค์หนึ่งเดียวกัน ซึ่งก็คือการอนุรักษ์ทะเล

และชายฝั ่งเพื่อคนรุ ่นหลัง จะยังคงเป็นพลัง 

ขับเคลื่อนส�าคัญที่ยังคงอยู่ต่อไป การที่สถาบันการ

ศึกษาท้ังในระดับท้องถ่ินและระดับชาติ และ

สถาบันวิจัยได้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุน ผ่านการ

ท�าวิจัยเชิงลึก การวิเคราะห์ และการหาทางแก้

ปัญหาท่ีมุ่งผลในทางปฏิบัติได้จริงนั้น มีส่วนช่วย

เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน   

 ท้ายท่ีสดุแล้ว องค์กรพฒันาเอกชนทัง้ในระดบั

ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติได้เข้ามามี 

ส่วนช่วยสนับสนุนในด้านเครือข่ายและระดมก�าลัง 

ตลอดจนเชือ่มโยงความพยายามในระดบัพืน้ทีสู่ก่าร

เปลีย่นแปลงในระดบันโยบาย ความพยายามร่วมกนั

เหล่านี้ช่วยเติมเต็มช่องว่างและศักยภาพให้กับ

ชุมชนชายฝั่งในด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ

ทักษะการบริหารจัดการแบบสมัยใหม ่  

 ในอนาคต การบริหารจัดการอย่างยั่งยืนและ

การปกป้องมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลของ

เราต้องอาศัยความร่วมมือในลักษณะเดียวกัน 

ในทกุระดบั ส�าหรบัประเทศไทย การน้อมน�าปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จะเน้นการด�าเนินงาน 

ท่ีรอบคอบ ค�านึงถึงภูมิสังคมในการบริหารจัดการ

ทรัพยากร พร้อม ๆ  กับบริโภคอย่างพอประมาณและ

มีเหตุผล ตลอดจนการตัดสินใจโดยใช้ความรู้และ

การมีส่วนร่วม ทั้งหมดนี้จะช่วยตรวจสอบการใช้

ประโยชน์จากมหาสมุทรและท้องทะเลท่ีเกินขนาด 

เชือ่มัน่ได้เลยว่า การหารอืทีเ่น้นการมส่ีวนร่วม และ

สะท้อนความคิดเห็นของชุมชนท้องถิ่น ตลอดจน

สนบัสนนุให้ผูเ้ชีย่วชาญในระดบันานาชาตมิส่ีวนร่วม

ในการหารือ จะเป็นจุดส�าคัญในการจัดการกับ 

ภัยคุกคามทางทะเล ได้แก่ มลพิษทางทะเล 

ปรากฏการณ์ทะเลกรด ความเสื่อมโทรมของดิน

ชายฝั่ง และการประมงท่ีเป็นอันตราย ประเด็น 

ต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องลงมือ

ท�าทันที 

เพาะพันธุ์และปล่อยปะการังน�้าอุ่นจนส�าเร็จเป็น 

แห่งแรกในประเทศไทย การทดลองครัง้นี้ได้รบัการ

สนบัสนนุจากโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือนัเนือ่ง 

มาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุาร ี และราชนาวไีทย ซึง่ได้รบัการ

ยอมรับจากวงการนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลใน

ประเทศว่า เป็นการค้นพบครัง้ใหญ่ จากข้อมลูของ 

ทมีวจิยั พบว่า อตัราการรอดชวีติของปะการงัทีป่ลกู

ด้วยวธิดีงักล่าวอยูท่ีร้่อยละ 40-50 (ภายในสองปีแรก) 

ในขณะที่อัตราการรอดชีวิตตามธรรมชาติมีเพียง 

ร้อยละ 0.01 เท่านัน้ นอกจากนี ้ การค้นพบครัง้นี้ 

ยังถือว่าเกิดขึ้นในจังหวะที่เหมาะสม เนื่องจาก 

ในปัจจบุนัประมาณร้อยละ 75 ของแนวปะการงัโลก

ก�าลงัถกูคกุคาม เช่นเดยีวกบัป่าชายเลน ซึง่ก�าลงั 

หมดลงในอัตราที่สูงกว่าป่าประเภทอ่ืน ถึงแม้ว่า

สถานการณ์จะดีขึ้นบ้างในพ้ืนที่ที่มีโครงการอนุรักษ์

หรือมมีาตรการปกป้องกต็าม  

 รายงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อ 

พ.ศ. 2557 ชี้ให้เหน็ว่า ประเทศไทยมพีืน้ทีป่่าชายเลน

ประมาณ 1,525,000 ไร่ โดยพื้นที่ป่าชายเลน 

ที่ครอบคลุม 4 หมู่บ้าน ที่เชื่อมต่อกันในจังหวัด

เพชรบุรี เป็นที่ตั้งของโครงการศึกษาวิจัยและ

พัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเน่ืองมาจาก

พระราชด�าริ ทีก่่อตัง้ขึน้เมือ่ พ.ศ. 2553 ก�าลงัค่อย ๆ 

ฟ้ืนตวัขึน้มาอย่างช้า ๆ  โดยเตบิโตขึน้ในอตัรา 21.88 

ไร่ต่อปี และเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ของระบบ

นิเวศในป่าชายเลนแล้ว พบว่า มีประโยชน์ตั้งแต่

การฟอกอากาศให้บริสุทธิ์และดูดซับคาร์บอน ไป

จนถึงการเป็นโรงบริบาลสัตว์น�้าที่ยังไม่โตเต็มวัย 

และเป็นสวรรค์ของนักดูนกและนักท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าป่าชายเลนมีคุณค่าอนันต์ 

ดังเช่นในรายงานประเมินว่า ป่าชายเลนทุก ๆ  

6.25 ไร่ สร้างมูลค่าราว 424,000 บาทต่อปี   

 ความพยายามเหล่าน้ีได้แผ่ขยายไปยังชุมชน

อื่น ๆ และได้ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่

จ�านวนมาก ถอืเป็นบทพสิจูน์แล้วว่า การเคลือ่นไหว

อ่านเพิม่เติม
•	The	Ocean	of	Life 

by Callum Roberts, 

Penguin Books, 2012

•	 Stage	of	World	

Fisheries	and	

Aquaculture:	

Opportunities	and	

Challenges by the 

Food and Agriculture 

Organization of the 

United Nations, 2014

•	Sustainable		

Intensification	of	

Aquaculture	in	the	

Asia-Pacific	Region 

by the Food and 

Agriculture 

Organization of the 

United Nations, 2016



ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน  

ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ 

และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

ทำ�ทันที

•	หยุดยั้งการตัดไม้ท�าลายป่าและ

ฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรม

•	ระดมทุนเพื่อการบริหารจัดการป่า

อย่างยัง่ยนื	อนุรกัษ์ความหลากหลาย

ทางชีวภาพและรักษาระบบนิเวศ

อย่างยั่งยืน

•	ควบคมุการปลกูพชืเชงิเดีย่ว	การใช้

สารเคมีและยาฆ่าแมลงเกินขนาด

•	ยับยั้ งกับการกลายสภาพเป ็น	

ทะเลทราย	หยุดการเสือ่มโทรมของ

ดินและการชะล้างพังทลายของดิน

•	เร ่งด�าเนินการเพ่ือหยุดยั้งการ	

สญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ	

ยตุกิารล่าสตัว์	การค้าสตัว์ป่าคุม้ครอง

อย่างผิดกฎหมาย

•	ฟื ้นฟูป่าเส่ือมโทรม	 ป้องกันการ	

สูญเสียความหลากหลายทาง

ชีวภาพ	 ตลอดจนพัฒนากลไกการ

ติดตามตรวจสอบ

•	บั ง คั บ ใ ช ้ ก ฎ หม า ย คุ ้ ม ค ร อ ง	

สิ่งแวดล้อมและถิ่นที่อยู่อาศัยตาม

ธรรมชาติของสัตว์

ปัจจุบันโลกของเราก�าลังประสบกับปัญหา

การเสื่อมโทรมของดินและการสูญเสีย

ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับ	

ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน	 โดยมีอัตราการ	

สญูเสยีทีด่นิท�ากินท่ัวโลกสงูถึง	30-35	เท่า	

จากที่เคยเกิดขึ้นในอดีต	 ภัยแล้งท่ีเกิดขึ้น

อย่างต่อเน่ืองจนเกิดการกลายสภาพเป็น

ทะเลทราย รวมพื้นที่ความเสียหายสูงถึง	

2.2	 หมื่นล้านไร่	 นอกจากนี้	 ในแต่ละป	ี

เรายงัสญูเสยีพืน้ทีป่่าไม้มากถงึ	81	ล้านไร่	

สูญเสียสิ่งมีชีวิตอีกกว่า	 8,300	 สายพันธุ	์

โดยในจ�านวนนีม้สีิง่มชีวีติทีส่ญูพนัธุ์ไปแล้ว

ถึงร้อยละ	 8	 และมีความเสี่ยงต่อการ	

สูญพันธุ์ถึงร้อยละ	22	 	 	

	 ตวัเลขเหล่านีฟั้งดนู่าตกใจ	เมือ่คดิถงึ

ว่าเราต้องพึ่งพาดินที่อุดมสมบูรณ์ส�าหรับ	

เพาะปลกูพชื	ซึง่ร้อยละ	80	เป็นอาหารของมนุษย์	

พื้นที่ป่าที่ครอบคลุม	1	ใน	3	ของผิวโลกเป็น

แหล่งทีอ่ยูอ่าศยัของสิง่มชีวีตินบัล้านสายพนัธุ์	

รวมทั้งเป็นแหล่งต้นน�้า	 และช่วยบรรเทา	

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	

	 ดังนั้น	 ก้าวต่อไปของเรา	 คือการบรรลุ	

เป้าหมายการพัฒนาที่ต้องด�าเนินการอย่าง	

เร่งด่วนและมปีระสทิธภิาพ	 โดยมุง่เน้นทีก่าร

อนุรักษ์และฟื้นฟูประโยชน์จากระบบนิเวศ	

ทางบกอย่างยัง่ยนืในระยะยาว	 เช่น	 การเพิม่

พืน้ทีป่่าไม้	 การส่งเสรมิการจดัการป่าไม้อย่าง

ยัง่ยนื	ขณะเดยีวกนั	ต้องมุง่รกัษาความสมดลุ

ของระดบัความต้องการบรโิภคทรพัยากรทีเ่พ่ิม	

มากขึน้ทกุวนั	 ทัง้ในด้านอาหาร	 พลงังาน	 น�า้		

ป่าไม้ในประเทศไทยถกูท�าลายลงจากการเพิม่พืน้ทีท่�าการเกษตร	การลักลอบตดัไม้ท�าลายป่า	และการลักลอบเผาป่าเพือ่ล่าสตัว์

ก�รใช้ประโยชนจ์�ก
ระบบนิเวศท�งบก

สรรพชวีติบนผนืแผน่ดนิ
ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของดิน ป่� และก�รอนุรักษค์ว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ
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แร่ธาต	ุยารกัษาโรค	และวตัถดุบิต่าง	ๆ 	โดยไม่ท�าลาย

ความหลากหลายทางชีวภาพหรือท�าให้ระบบนิเวศ

เสือ่มโทรมลง	 	

	

	

	

	

	

	

	

	 ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ก�าลังเผชิญ

กับปัญหานานัปการด้านสิ่งแวดล้อม	 และเริ่ม

ตระหนักถึงผลกระทบของการเปล่ียนประเทศไปสู่

ความเป็นอุตสาหกรรม	 เพราะแม้ผลผลิตทางการ

เกษตรและผลผลิตทางอุตสาหกรรมจะเพ่ิมขึ้น	

อย่างมาก	แต่กต้็องแลกกบัการลดลงของทรพัยากร

ทางธรรมชาตแิละการสญูเสยีความหลากหลายทาง

ชวีภาพ	ทว่า	โชคดทีีส่งัคมมส่ีวนรบัรูถ้งึปัญหาทีเ่กดิขึน้	

และตระหนักดีว่าจ�าเป็นต้องมีมาตรการและการ

ป้องกันเพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศอย่างจริงจัง		 	

	 เป็นที่รู ้กันดีว่า	 ประเทศไทยมีชื่อเสียงด้าน

แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตแิละความหลากหลาย

ทางชวีภาพ	ทัว่ประเทศมอีทุยานแห่งชาต	ิ128	แห่ง	

เขตรักษาพนัธุส์ตัว์ป่า	60	แห่ง	และเขตห้ามล่าสตัว์ป่า	

60	แห่ง	ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ	20	ของประเทศ		

	 นอกจากนี้	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ได้พระราชทาน	

ค�าแนะน�าให้ปลกูป่าทดแทน	เพือ่ช่วยพลกิฟ้ืนผนืป่า

ที่ถูกท�าลายและทรงงานหนักในการแก้ปัญหาการ

จัดการน�้าและปรับปรุงดินมาโดยตลอด		

	

	

ใครหลาย	ๆ	คนอาจคิดว่าดินไม่ส�าคัญ	แต่ในความ

เป็นจริงแล้ว	“ดนิ”	มคีณุประโยชน์มากมายกว่าทีค่ดิ	

ไม่เพียงแต่ดินจะเป็นแหล่งของธาตุอาหาร	 อัน

ประกอบด้วยสิง่มชีวีติทีอ่าศยัอยูใ่นดนิ	แร่ธาตตุ่าง	ๆ 	

ส่วนที่เป็นของเหลวและก๊าซที่จ�าเป็นต่อการเจริญ

เตบิโตของพนัธุพ์ชืเท่านัน้	ดนิทีอ่ดุมสมบรูณ์ยงัเป็น

ปัจจยัที่ส�าคัญอย่างยิง่ในการท�าเกษตรกรรม	ดังนั้น	

การสร้างหลักประกันว่าจะมีมาตรการดูแลรักษา

สภาพดนิ	จงึมคีวามส�าคญัต่อการรกัษาความมัน่คง

ทางอาหารของประเทศ	 	

	 ในฐานะท่ีประเทศไทยเป็นผูผ้ลติสนิค้าเกษตรกรรม

ชั้นน�าของโลก	 จึงมักถูกมองว่าเป็นประเทศท่ีมีดิน

อดุมสมบรูณ์	ทว่าความจรงิแล้วหาได้เป็นเช่นนัน้ไม่	

รศ.	ดร.เฉลิมพล	เกิดมณ	ีนกัวจิยัอาวโุสและหวัหน้า

ห้องทดลองด้านสรีระวิทยาและชีวะเคมีด้านพืช	

หน่วยงานการวิจัยไบโอเทคโนโลยีด้านการเกษตร	

ศนูย์พนัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพ	(ไบโอเทค)	

ซึง่เป็นศนูย์วจิยัด้านวทิยาศาสตร์ชวีภาพของประเทศ	

อธิบายว่า	 “สภาพดินในประเทศไทยมีลักษณะ

เหมอืนเดก็ท่ีอดอยากและขาดสารอาหาร	เนือ่งจาก

กนิอาหารขยะมากเกนิไป”	ด้วยเพราะในดนิมแีร่ธาตุ

ส�าคญัอย่างไนโตรเจนน้อยกว่ามาตรฐานโลกถึง	5	เท่า	

จึงท�าให้ดินในประเทศไทยในปัจจุบัน	 ไม่เหมาะ	

แก่การเพาะปลูกเลย	 	

การกลายสภาพเป็น

ทะเลทราย 

(desertificaion)

สภาวะที่สภาพแวดล้อมของ	

ผืนดินที่สูญเสียความชุ ่มชื้น

เพราะขาดน�า้อย่างต่อเน่ือง	จน

ท�าให้เกิดดินแห้งเสื่อมโทรม		

มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย	

ได้แก่	 การเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ	 และการด�าเนิน

กิจกรรมต่าง	ๆ	ของมนุษย์

“สภ�พดนิในประเทศไทยมลีักษณะ 
เหมอืนเด็กอดอย�กและข�ดส�รอ�ห�ร 

เนื่องจ�กกนิอ�ห�รขยะม�กเกินไป” 
รศ.	ดร.เฉลิมพล	เกิดมณ	ีนักวิจัยอาวุโสและหัวหน้า

ห้องทดลองด้านสรีระวิทยาและชีวะเคมีด้านพืช	

หน่วยงานการวิจัยไบโอเทคโนโลยีด้านการเกษตร	

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ	(ไบโอเทค)

ดนิเป็นม�กกว่� “ผงธลุ”ี 
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เกษตรกรทางตอนเหนอืของภาคตะวนัตกก�าลงัปลกูถัว่เหลอืงในพืน้ทีท่ีม่กีารเผาตอซงั	หลงัการเก็บเกีย่วข้าว

	 ดินในประเทศไทยแบ่งออกได้หลายประเภท	

โดยในภาคเหนือไปจนถึงภาคตะวันตกฝั่งชายแดน

ติดกับประเทศเมียนมามีลักษณะเป็นดินทราย		

ภาคกลางซึ่งเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยา	 ดิน

ส่วนใหญ่จึงเกิดจากตะกอนของแม่น�้าที่ถูกพัดพา	

มาทบัถมกนั	 ตอนล่างจะมตีะกอนทบัถมทีถ่กูพดัพา

มาจากทะเล	 ส่วนดินในภาคตะวันออกส่วนใหญ่	

มีลักษณะเป็นดินปนทราย	 ภาคใต้เป็นดินเค็มหรือ	

ดนิด่าง	ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก	ส่วนภาคตะวนัออก

เฉยีงเหนอืซึง่ประสบปัญหาความแห้งแล้งกม็ปัีญหา

ดนิเคม็	 เนือ่งจากบรเิวณส่วนทีอ่ยูท่างตอนบนและ

ตอนล่างของภาคตั้งอยู ่บนแอ่งเกลือขนาดใหญ	่

ใต้ที่ราบสูงโคราชและแอ่งสกลนคร	 (ในช่วงก่อน

ประวตัศิาสตร์	ทัง้สองบรเิวณนีเ้คยเป็นทะเลมาก่อน)	

	 จากประสบการณ์การท�างานในโครงการ	

ในพระราชด�าริเก่ียวกับดินเค็มในภาคตะวันออก	

เฉียงเหนือมากว่า	 20	 ปี	 รศ.	ดร.เฉลิมพล	 พบว่า		

สาเหตุหลักของปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรดินต่าง	ๆ		

เกิดขึ้นจากความไม่รู ้และความโลภของมนุษย	์	

โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษ	 2510	 ท่ีการปลูกพืช

เชงิเดีย่วกลายเป็นระบบเกษตรกรรมหลกัของท้องถิน่	

เกษตรกรรมระบบนี้จะใช้ท่ีดินเดิมปลูกพืชชนิดเดิม	

ซ�า้	ๆ 	จนดินขาดธาตไุนโตรเจนและธาตอุาหารอืน่	ๆ 		

ในขณะท่ีการใช ้ปุ ๋ยเคมีมากเกินไปก็ท�าให ้ดิน

เสือ่มโทรมเช่นกนั	และการใช้เครือ่งมอืท�าการเกษตร

สมยัใหม่อย่างรถแทรกเตอร์	 ซึง่ท�าให้ดนิอดัตวัแน่น	

ส่งผลให้ความชืน้และสารอนิทรย์ีแทรกเข้าไปไมถ่งึ	

จงึท�าให้โครงสร้างของดนิเสยี	 ท้ังนี	้ จากการส�ารวจ

ล่าสุดของกรมพัฒนาท่ีดิน	 กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์พบว่า	กว่าร้อยละ	54	ของทีด่นิทัว่ประเทศ	

มคีวามอดุมสมบรูณ์ต�า่ลงมาก	โดยมีปรมิาณอนิทรยี-

วตัถใุนดนิซึง่เป็นตวัชีว้ดัความอดุมสมบรูณ์ของดนิ

ต�า่มาก	 ซึง่ดนิทีม่ปัีญหาส่วนใหญ่เป็นดนิเปรีย้ว	 คอื

เป็นดินท่ีมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง	 (pH)	 ต�่ากว่า

ระดบั	 5.5	 มีสดัส่วนคดิเป็นร้อยละ	 29	 ของดนิทีม่ี

ปัญหาทั่วประเทศ	 สาเหตุส่วนหนึ่งของปัญหานั้น		

เกดิจากพฤตกิรรมการใช้ปุย๋เคมเีป็นเวลานาน	 และ

อีกส่วนหนึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของถ่านหินและ	

“ป่�เป็นแหล่ง
หมนุเวยีนธ�ตอุ�ห�ร 
ควบคมุสภ�วะอ�ก�ศ 

ช่วยปกคลมุดนิ  
กำ�จดัของเสยี  
ให้ทีอ่ยูอ่�ศยั  

รวมทัง้ยังเป็นแหล่ง
พักผอ่นหยอ่นใจ” 

Janet	Larsen		

สถาบันพิจารณาโลก	

(Worldwatch	Institute)
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เชื้อเพลิง	 นอกจากน้ียังมีการประเมินอีกว่า	 พื้นที่		

1	 ใน	 3	 ของประเทศไทยต้องประสบกบัปัญหาการ

ชะล้างพังทลายของดิน	 ซึ่งเป็นผลจากการบริหาร

จดัการดนิทีผ่ดิพลาดมายาวนาน	 	

	 นอกจากประเทศไทยแล้ว	ยงัมอีกีหลายประเทศ

ที่เผชิญกับปัญหาเหล่าน้ี	 ข้อมูลจากการประชุม	

สภาเศรษฐกิจโลก	เมื่อ	พ.ศ.	2555	เปิดเผยว่า	ดิน

ในโลกกว่าร้อยละ	40	 เสื่อมโทรมลง	โดยมีสาเหตุ

อนิทรยีวตัถใุนดนิ (soil 

organic matter; SOM)

องค์ประกอบในดินที่ได้จาก

การย่อยสลายของซากพืช	

ซากสตัว์	รวมไปถงึสิง่ขบัถ่าย

ของมนุษย์และสัตว์	 ขยะ

ต่าง	ๆ 	ตลอดจนถึงเซลล์ของ

จุลินทรีย์ที่สลายตัว	 โดย

ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน	

จะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพดิน

หลักจากเกษตรกรรมที่ใช้สารเคมีเพื่อเร่งผลผลิต	

การไถพลกิดนิ	ซ่ึงท�าลายสารอาหารหน้าดนิ	การเผา

ตอซัง	 และการท�าทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์	 ทั้งนี้	 หากยัง	

ไม่สามารถแก้ไขอตัราการสญูเสยีนี้ได้	คาดการณ์ว่า	

หน้าดินทั่วโลกซึ่งมีความส�าคัญต่อพืชพันธุ์ต่าง	 ๆ		

จะหมดสิ้นลงในอีก	60	ปีข้างหน้า	 	

	 ท้ายท่ีสุดแล้ว	 ส่ิงท้าทายอย่างยิ่งส�าหรับ

ประเทศไทย	 คือ	 ใช้วิธกีารท่ียัง่ยนืในการจดัการกับ

คงไม่มีพระราชวังท่ีไหนในโลกท่ีจะเหมือนพระต�าหนักจิตรลดา

รโหฐาน	พระราชวังดุสิต	ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-

ภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	 อีกแล้ว	 เพราะที่นี่เป็นเสมือน

ห้องทดลองส่วนพระองค์	เพือ่ประโยชน์สขุของพสกนกิร	และเป็น

สถานท่ีริเร่ิมโครงการในพระราชด�าริเพื่อสิ่งแวดล้อมมากมาย		

เช่นเดียวกับการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก	

พระราชด�าริทั้ง	 6	แห่งทั่วประเทศ	 เพื่อเป็นการจ�าลองแนวทาง

การพัฒนาตามพระราชด�าริต่าง	 ๆ	 มาจัดแสดงให้เห็นจริง		

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	

ทรงสนพระราชหฤทยัและทรงทุม่เทกบัการแก้ไขปัญหาเรือ่งของ

สภาพดินเป็นอย่างมาก	 ด้วยทรงเห็นว่าดินเป็นปัจจัยส�าคัญ	

ในการท�าการเกษตร	 องค์การสหประชาชาติจึงได้ก�าหนดให้วันที่		

5	ธันวาคมของทุกปีเป็น	“วันดินโลก”

หนึ่งในโครงการพระราชด�าริตามวิธีการเกษตรแผนใหม่	

ได้แก่	 โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง	 จังหวัดเพชรบุรี	

ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อ	 พ.ศ.	 2509	 และนับเป็นโครงการแรกของ

ประเทศไทยที่บริหารจัดการท่ีดินโดยผ่านระบบชลประทานและ

จัดสรรการใช้น�้าในพื้นที่อย่างเหมาะสม	 สนับสนุนการใช้ปุ ๋ย

อินทรีย์และการฟื้นฟูสภาพดิน

นอกจากน้ี	 โครงการดังกล่าวยังได้ริเริ่มสหกรณ์การเกษตร

ให้กบัชมุชนในพืน้ทีห่บุกะพง	ซึง่ถอืว่าเป็นจดุเริม่ต้นและด�าเนนิการ

จนประสบความส�าเร็จและน�ามาเป็นแบบอย่างในการขยายผล	

สู่หมู่บ้านสหกรณ์อื่น	ๆ	ทั่วประเทศ	จากจุดนี้เอง	พระองค์ได้ทรง

ริเริ่มโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อพลิกฟื้นผืนดินที่เสื่อมโทรมให้กลับ

มามีสภาพท่ีดีขึ้นให ้สามารถใช้เพาะปลูกท�าการเกษตรได	้

ทัว่ประเทศ	โดยได้พระราชทานพระราชด�ารคิวบคูไ่ปกบัการจดัตัง้

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	เพื่อแก้ปัญหา

เรือ่งดนิเป็นกรณ	ีๆ 	ตามสภาพปัญหาของพืน้ทีน่ัน้	ๆ 	ตวัอย่างเช่น	

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าร	ิ

จังหวัดฉะเชิงเทรา	 นับเป็นต้นแบบแห่งความส�าเร็จของการ

พฒันาด้านการปรบัปรงุบ�ารงุดนิ	และการสร้างอ่างเกบ็น�า้ขนาดเลก็	

เพือ่เป็น	“แนวกนัชนน�า้”	ส�าหรบัชะลอการไหลของน�า้	และเกบ็กกั

ความชุ่มชื้นให้แก่ผืนดิน	

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริเกิดขึ้น	

ในอีกหลายพ้ืนที่	 ในภาคใต้	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง	

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 จังหวัดนราธิวาส	 เป็นต้นแบบของ

ความส�าเร็จที่เด่นชัด

ในเรือ่งการแก้ปัญหาดนิพร	ุดนิเปรีย้ว	โดยใช้วิธ	ี“แกล้งดนิ”	

เพือ่ให้ดนิปล่อยแร่ธาตทุีเ่ป็นกรดออกมา	กลายเป็นดนิทีม่กีรดจดั	

เปรี้ยวจัด	 จากน้ันจึงหาวิธีการปรับปรุงดินดังกล่าวให้สามารถ	

ปลูกพืชได้	 ส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงมีปัญหาดินเค็ม		

กม็ศีนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิจงัหวดั

สกลนคร	 เพื่อศึกษาทดลองงานพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ	 รวมไปถึง

โครงการนบัสบิโครงการทีน้่อมน�าพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็

พระปรมนิทรมหาภูมิพลอดลุยเดช	 บรมนาถบพติร	 มาใช้ในการ

แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม	 โดยใช้ธรรมชาติแก้ปัญหาธรรมชาติ	

นอกจากนี้	 ยังมีโครงการความร่วมมือระหว่าง	 SCG	 กับมูลนิธิ

ส�านกังานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษตัรย์ิ	ซึง่เป็นโครงการบ�าบดัดนิ

โดยการปลกูพชืทนเคม็เพือ่ดดูซบัน�า้เคม็ออกจากดนิด้วย		

“ส�าหรบัในหลวงรชักาลที	่9	แล้ว	การอนรุกัษ์ดนิเป็นปรชัญา

ที่พระองค์ทรงใช้ธรรมชาติมาควบคุมธรรมชาติ	 พระองค	์

ทอดพระเนตรภาพรวม	แล้วทรงใช้ความเข้าพระทัยของพระองค์

ในด้านวทิยาศาสตร์บวกกบัวฒันธรรมท้องถิน่	และภมูปัิญญาดัง้เดมิ”	

รศ.	ดร.เฉลิมพล	เกิดมณี	จากไบโอเทคอธิบาย

ใช้ธรรมช�ติช่วยธรรมช�ติ
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ประชากรไทยกว่าหนึ่งล้านคนอาศัยอยู่ในป่าและใช้ผืนป่าเป็นแหล่ง

ท�ามาหากิน	 ท�าให้รู้จักภูมิประเทศป่าเป็นอย่างดี	 พวกเขาให้ความ

ส�าคญักบัการปกป้องอนรุกัษ์ผนืป่าให้คงอยูเ่ป็นอนัดับแรก	แม้ว่าภาครฐั

จะตระหนักถึงบทบาทของชาวบ้านในการอนุรักษ์ป่าแต่ก็ไม่สามารถ

ดึงชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าได้ ในระดับที่มากพอ		

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2504	 และพระราชบัญญัติ	

ป่าสงวนแห่งชาต	ิ พ.ศ.	 2507	 ได้กนัพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาตกิลบัคนื

กรมป่าไม้	ในขณะทีผู่ท้ีอ่าศยัอยู่ในป่ามาเป็นเวลานานแล้วถกูกล่าวหา

ว่าบกุรกุป่าสงวนและถกูไล่ที	่โดยไม่ได้รับสทิธใินการบริหารจดัการป่า

แต่อย่างใด	พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดลุยเดช	บรม-

นาถบพิตร	 ทรงตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและมีพระราชด�ารัสเมื่อ	

พ.ศ.	2516	ว่า	“...พวกเขา (ชาวบ้าน) มสีทิธมินุษยชน นีเ่ป็นเรือ่ง

ของรัฐบาลละเมดิประชาชน ไม่ใช่ประชาชนละเมดิกฎหมาย...”	

จงึไม่น่าแปลกใจทีแ่นวทางของรัฐไม่สามารถหยดุยัง้การตดัไม้ท�าลาย

ป่าลงได้เลย	ดังจะเหน็ได้จากพืน้ทีป่่าไม้ของประเทศทีม่อียูร้่อยละ	53	

ใน	พ.ศ.	2504	ลดลงเหลอืเพียงร้อยละ	25	ใน	พ.ศ.	2541	จนกระทัง่

เม่ือรัฐตระหนักถึงความส�าคัญของการน�าชุมชนท้องถิ่นเข้ามามี	

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่า	ตัวเลขดงักล่าวจึงเพิม่ข้ึนเป็นร้อยละ	28-30	

	 ปัจจุบันประเทศไทยม	ี“ป่าชุมชน”	จ�านวน	9,177	แห่ง	โดยมี

การกระจายอ�านาจให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ภายในชุมชน	ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ	

ภาคประชาสังคม	หรือแม้กระทั่งภิกษุสงฆ์	แม้ว่าจะไม่สามารถช่วย

เพิ่มรายได้และลดปัญหาความยากจนลงได้มากนัก	 แต่หลาย

โครงการก็มีผลต่อการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าอย่างมาก

นายรณกร	 ตรีกานนท์	 จากศนูย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชมุชนแห่ง

ภมูภิาคเอเชียแปซิฟิก	(the	Regional	Community	Forestry	Train-

ing	Center	for	Asia	and	the	Pacific;	RECOFTC)	ชี้ให้เห็นว่า	ถ้า

คนในท้องถิ่นได้รับรางวัลจากผลแห่งความพยายามของตนในการ

อนรุกัษ์ป่า	 “กจ็ะยิง่เป็นแรงจงูใจให้พวกเขาดแูลป่ายิง่ขึน้”	 พร้อมยก

ตวัอย่างว่า	ทกุวนันีชุ้มชนบางแห่งมรีายได้จากการขายผลผลติจากป่า	

เช่น	ไผ	่ผลไม้ป่า	ผักประเภทต่าง	ๆ	น�้าผึ้ง	สูงถึง	2	ล้านบาทต่อปี

ตัวอย่างดี	 ๆ	ของการบริหารจัดการป่าชุมชนยังมีอีกมากมาย		

และหนึง่ในนัน้	คอื	โครงการจดัการพืน้ทีคุ่ม้ครองอย่างมส่ีวนร่วม	หรอื	

“โครงการจอมป่า”	 พื้นที่ของโครงการคือผืนป่าตะวันตกบริเวณ	

เทอืกเขาถนนธงชัยต่อกับเทอืกเขาตะนาวศร	ีและมอีาณาเขตต่อเนือ่ง

กับผืนป่าขนาดใหญ่ของประเทศเมียนมา	 ซ่ึงนับเป็นชุมทางความ

หลากหลายทางชีวภาพแหล่งใหญ่ของประเทศ	 โครงการดังกล่าว	

จัดท�าโดยมูลนิธิสืบ	 นาคะเสถียร	 เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่สามารถอยู	่

ร่วมกับผืนป่าและสัตว์ป่าได้อย่างสันติสุข	 และมุ่งเน้นการท�างาน	

ร่วมกนัระหว่างชาวบ้านกบัเจ้าหน้าทีภ่าครฐั	 โดยมมีลูนธิฯิ	 ท�าหน้าที่

เป็นผู้ประสานงานกลาง	 และเมื่อเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน	

การท�างานกจ็ะง่ายขึน้	โครงการจอมป่าได้จดัท�าแผนที	่ฐานข้อมลูเพือ่

บรหิารจดัการพืน้ที	่ โดยใช้เครือ่งจบัพกิดัภมูศิาสตร์ทีเ่รยีกว่า	 GPS	

(Global	Positioning	System)	 ร่วมกับระบบข้อมลูในคอมพวิเตอร์	

ทีเ่รยีกว่า	GIS	Program	น�ามาใช้สนบัสนนุการส�ารวจพืน้ทีข่องชาวบ้าน

และเจ้าหน้าที	่แล้วจึงตดัสนิใจร่วมกนัว่า	พ้ืนที่ใดจะสามารถน�ามาใช้

เพื่อวัตถุประสงค์การเกษตร	 และพื้นที่ใดจะก�าหนดให้เป็นพื้นท่ีป่า

ป้องกันภัย	คือ	เป็นพื้นที่ที่รักษาไว้เพื่อความสมดุลของธรรมชาติ

นอกจากนี้ยังมี	 “โครงการธนาคารต้นไม้”	 ซึ่งจัดท�าข้ึนเมื่อ		

พ.ศ.	2549	โดยสนับสนนุให้เกษตรกรปลกูต้นไม้เพือ่ใช้เป็นหลกัประกนั

ส�าหรับการกู้เงินระยะสั้น	 หรือ	 “พิธีบวชต้นไม้”	 ในจังหวัดพะเยา		

เกิดข้ึนเมือ่	พ.ศ.	2530	เพ่ือมุง่ยบัยัง้การลกัลอบตดัไม้ท�าลายป่า	และ

เพือ่เป็นกศุโลบายห้ามมใิห้คนตดัไม้ท�าลายป่า	ซ่ึงจากจดุเริม่ต้นเลก็	ๆ	นี	้

ต่อมาแนวคดินี้ได้แพร่หลายไปทัว่ประเทศ	 รวมถงึประเทศเพือ่นบ้าน	

นอกจากนี	้ ยังมโีครงการก่อสร้างฝายเพือ่การอนรุกัษ์ดนิและน�า้	 ซึง่	

ได้กลายเป็นส่วนส�าคญัของการอนรุกัษ์ป่าเช่นกัน	ดงันัน้	หากพจิารณา

ในภาพรวมแล้วจะพบว่า	 แม้การต่อสูเ้พือ่อนรุกัษ์ป่าของประเทศไทย

เพือ่อนชุนรุน่หลงัจะไม่ใช่เรือ่งง่าย	แต่จากทีก่ล่าวมาข้างต้นแล้ว	กน็บั

ว่ายังพอที่จะมีความหวังและเป็นทางรอดได้บ้างในอนาคต	

ก�รจดัก�รผนืป่�
ช�วบ�้นกบัเจ้�หน�้ทีอ่นุรกัษ์ตอ้งร่วมมอืกนั 

ป่าชมุชนแห่งหนึง่ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
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จนถึงภาคใต้ทั้งสองฝั่งเป็นป่าชายเลน			

	 อย่างไรกต็าม	แม้ประเทศไทยจะอุดมด้วยผนืป่า

แต่กก็ลบัถกูคกุคามจากการตดัไม้ท�าลายป่ามาตัง้แต่	

พ.ศ.	 2407	 เม่ือบริษัทการค้าของประเทศอังกฤษ	

เข้ามาเร่ิมด�าเนนิกิจการป่าไม้ในประเทศไทยภายหลงั

จากทีป่ระเทศเมยีนมาปิดป่าสกัเนือ่งจากสภาพป่าสกั

เสื่อมโทรมลงมากจากการท�าไม้ของบริษัทต่างชาติ	

แต่ในปัจจบุนัการท�าสมัปทานป่าไม้ไม่ใช่สาเหตหุลกั

ของการตัดไม้ท�าลายป่าอีกต่อไปแล้ว	 แต่เกิดจาก

หลายสาเหตุ	 เช่น	 การขยายพืน้ทีเ่พาะปลกูทัง้เชงิ

พาณชิย์และเพือ่การด�ารงชพี	การบกุรกุจบัจองพืน้ที่

โดยนายทุน	 การท�าเหมืองเปิดไปจนถึงโครงการ

สาธารณูปโภคพืน้ฐานอย่างการสร้างเขือ่น	สร้างถนน	

แม้แต่การพฒันาความเป็นเมอืง	สิง่เหล่านีล้้วนเป็น

เหตผุลว่า	เหตใุดการตดัไม้ท�าลายป่าจงึมส่ีวนในการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่โลกถึงร้อยละ	10	 	

	 ในกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนา	 แรงจูงใจในการ	

ตัดไม้ท�าลายป่า	 มาจากเหตุผลทางเศรษฐกิจที่ให้	

ผลตอบแทนท่ีเห็นผลเร็วกว่าผลประโยชน์จากการ

อนุรักษ์ป่า	 ส�าหรับตัวการลักลอบตัดไม้ท�าลายป่า	

ในประเทศไทยไม่ได้มีเพียงนายทุนค้าไม้เท่านั้น	

แม้แต่เกษตรกรรายย่อยซึง่ไม่มทีีด่นิท�ากนิ	 ก็บกุรกุ

ปัญหาการกลายสภาพเป็นทะเลทราย	 และฟื้นฟู

สภาพความเสือ่มโทรมของดนิ	 น�าคาร์บอนกลบัคนื	

สู่ดินโดยการเลิกวิธีท�าการเกษตรที่ไม่ยั่งยืนต่าง	ๆ		

เช่น	การปลกูหญ้าเลีย้งสตัว์เกนิขนาด	การไถพลกิดนิ	

และการเผาตอซงั	การปลูกพชืเชงิเดีย่วและใช้สารเคมี

ล้วนเป็นวธิทีีจ่ะช่วยประคองดนิได้	แต่วธิทีี่ได้ผลทีส่ดุ

คอื	การลงพืน้ทีเ่พือ่ให้ความรูแ้ก่เกษตรกร	เสนอแนะ

ทางเลอืกทีด่กีว่าเพือ่ผลลพัธ์ทีย่ัง่ยนื	นอกจากน้ี	การ

จดัโซนนิง่พืน้ทีก่ารเกษตรอย่างเหมาะสมกม็ส่ีวนช่วย

ให้เกษตรกรผลติพชืผลทีเ่หมาะกบัสภาพดนิในพืน้ที่

ของตน	 ในขณะที่การปลูกหญ้าแฝกตามแนว	

พระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา-

ภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ก็เป็นอีกวิธีหน่ึง	

ทีช่่วยป้องกนัการพงัทลายของหน้าดนิได้	 	

	

	

เราพึ่งพาป่าเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยสี่และ

เป็นปัจจยัเกือ้หนนุในการด�ารงชวีติ	สายพันธุพ์ชืและ

สัตว์บนโลกกว่าร้อยละ	80	ก็อาศัยอยู่ในป่า	ป่าจึง

ถือเป็นหนึ่งใน	“เทคโนโลยี”	ธรรมชาติที่ดีที่สุดของ

มนษุย์ทีใ่ช้รับมอืกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ	

เพราะป่าเป็นแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจกประเภท

หนึง่	โดยต้นไม้สามารถดดูซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

จากชั้นบรรยากาศผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสง	

และน�าไปเก็บกักในส่วนต่าง	ๆ	ของต้นไม้	 ตั้งแต่	

เนือ้ไม้	ใบ	ราก	รวมไปถงึดนิบรเิวณรอบ	ๆ 	อันเป็นการ

ป้องกันไม่ให้คาร์บอนกลับคืนสู่ชั้นบรรยากาศ	 	

	

	

	 	

	 ข่าวดีคือ	 ประเทศไทยอุดมด้วยผืนป่า	 ทั้งป่า	

ไม่ผลดัใบและป่าผลดัใบ	โดยภาคเหนือมป่ีาผลดัใบ

ผสมอยูม่ากรวมถงึป่าเมฆบนยอดเขาสงู	ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง	 ขณะที่ภาคใต	้

และภาคตะวันออก	 ส่วนมากเป็นป่าไม่ผลัดใบหรือ

ป่าดงดิบ	ส่วนพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกตลอดไป

แหล ่งดูดซับก ๊าซเรือน

กระจก (carbon sinks)

แม่น�้า	 ป่าไม้	 ดิน	 และช้ัน

บรรยากาศ	ถอืเป็นอ่างกกัเกบ็

คาร์บอน	โดยเป็นพืน้ทีด่ดูซบั

และเก็บคาร ์บอนไว ้เป ็น	

การป้องกันไม่ให้คาร์บอน

กลับคืนสู่ชั้นบรรยากาศ

มลพษิจากการเผาไร่อ้อยในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืก�าลงัเป็นประเดน็ปัญหามากขึน้เรือ่ย	ๆ

มอง “ป่�” ให้เป็นม�กกว่� “ตน้ไม”้

“ก�รตดัไมท้ำ�ล�ยป่�มสี่วนในก�รปลอ่ย
 ก�๊ซเรอืนกระจกสูโ่ลกถึงร้อยละ 10” 
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พื้นที่ป่าไม้เพื่อเข้าครอบครองที่ดินเพื่อท�ากินและ

ปลกูสร้างทีอ่ยูอ่าศยั	ตวัอย่างทีเ่หน็ได้ชดั	คอื	ธุรกจิ

การเกษตรรายใหญ่	 ที่มุ ่งส่งเสริมให้เกษตรกร	

ปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว	 เช่น	 ข้าวโพด	 เพ่ือใช	้

ในการผลิตอาหารสัตว์โดยเสนอราคาให้อย่างงาม	

จงึเกดิการบกุรกุแผ้วถางพืน้ทีป่่าเพิม่ขึน้เป็นจ�านวน

มาก	 ประเด็นดังกล่าวน้ีเป็นที่สนใจของสังคมและ	

ถูกวพิากษ์วจิารณ์อย่างกว้างขวาง	โดยเฉพาะปัญหา

หมอกควันทางภาคเหนือ	ซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากการ

เผาป่าหลังการเก็บเกี่ยว	 ปัจจุบันมีการเรียกร้องให้

บริษทัรณรงค์และส่งเสรมิให้เกษตรกรท�าการเกษตร

อย่างมจีติส�านกึรบัผดิชอบมากขึน้	เนือ่งจากภมูทิศัน์

ทางภาคเหนือในจังหวัดน่านและเชียงใหม่ก�าลังถูก

ท�าลายไปมาก	 	

	 David	 W.	 Pearce	 สรุปไว้ ในรายงานเรื่อง	

“The	Economic	Value	of	Forest	Ecosystems”	

ว่า	 “การเพิ่มขึ้นของจ�านวนประชากรอย่างรวดเร็ว

และแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ	 ก่อให้เกิดการแปลง

สภาพป่าเพื่อผลประโยชน์มากกว่าการอนุรักษ์ป่า”	

ความคิดนี้เกิดขึ้นกับแทบทุกประเทศในเอเชีย	

ตะวนัออกเฉยีงใต้	โดยจากสถติล่ิาสดุ	ประเทศไทย

มพีืน้ทีป่่าเหลอือยูเ่พยีงร้อยละ	31	ของพืน้ทีท่ัง้หมด	

การบริหารจัดการป่าแบบบูรณาการที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	

ประเทศไทย
มพีื้นทีป่่�เหลอือยู่
เพยีงร้อยละ 31 

และมีผู้เชี่ยวชาญบางคนแย้งว่าเหลือเพียงร้อยละ	

27-28	เท่านัน้	แต่ไม่ว่าตวัเลขทีแ่น่นอนจะเป็นเท่าไร	

ก็แสดงให้เราเหน็ว่าพืน้ท่ีป่าไม้ของประเทศไทยลดลง

อย่างรวดเร็ว	จากท่ีเคยมป่ีาไม้อยูถึ่งร้อยละ	60	เมือ่	

พ.ศ.	 2488	 ถึงแม้ว่าในช่วงหลังอัตราการตัดไม้

ท�าลายป่าจะชะลอเหลอืเพยีงร้อยละ	0.2	 ต่อปี	แต่

สถานการณ์ก็ยังคงเลวร้ายจากสาเหตุต่าง	ๆ	 ไม่ว่า	

จะเป็นเหตกุารณ์น�า้ท่วม	ดนิถล่ม	และดนิถกูกดัเซาะ	

ก่อให้เกดิความเสยีหายต่อชมุชนและพชืผล	ขณะที่

สตัว์ทีม่คีวามส�าคญัในระบบนเิวศบางชนดิ	เช่น	เสอื	

นกเงือก	 มีจ�านวนลดลง	 จนกลายเป็นภัยคุกคาม	

ที่ส่งผลให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทาง

ชีวภาพของประเทศ		 	

	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 2510	 เป็นต้นมา	 ประเทศไทย	

ได้ด�าเนินการฟื้นฟูพื้นท่ีป่าเสื่อมโทรม	 แต่เป็นที่น่า

เสยีดายว่า	ความพยายามในช่วงเร่ิมต้นเป็นไปอย่าง

ผิดทิศทาง	 เนื่องจากแผนการของรัฐเน้นไปที่การ	

ปลูกพชืเศรษฐกจิเพยีงชนิดเดียว	 เช่น	 ยูคาลิปตัส	

ปาล์มน�า้มนั	ยางพารา	แต่ไม่ได้ค�านงึถงึประเด็นส�าคัญ

ท่ีจ�าเป็นต่อการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ	

ในพืน้ทีป่่า	อกีทัง้การท�าสวน	โดยเฉพาะสวนปาล์มน�า้มนั

ซึ่งได้ขยายพื้นท่ีเพาะปลูกอย่างต่อเนื่อง	 คิดเป็น

ประมาณร้อยละ	 9	 ต่อปี	 ก่อให้เกิดความเสียหาย	

ต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ	 	

	 แนวพระราชด�าริในการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟปู่าของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

บรมนาถบพติร	 เป็นตวัเร่งให้เกดิความพยายามทีจ่ะ

ฟ้ืนฟปู่าอย่างเหมาะสม	แนวทางหนึง่คอืการส่งเสรมิ

การปลูกป่า	 3	 อย่าง	 ประโยชน	์ 4	 อย่าง	 ซึ่งเป็น

แนวคดิท่ีแนะน�าให้ปลกูพชืหลากหลายชนดิแทนทีจ่ะ

ปลูกเพียงชนิดเดียว	ใน	พ.ศ.	2539	มีการปลูกป่า	

กว่า	 5	 ล้านไร่ท่ัวประเทศในโครงการปลูกป่าถาวร

เฉลิมพระเกียรติ	 เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จ	

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	

ทรงครองราชย์ปีท่ี	 50	 นบัแต่นัน้มาก็เกิดโครงการ	

ท่ีด�าเนนิรอยตามแนวทางในพระราชด�าริอกีมากมาย	
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	 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร	้

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ในเขตป่าสงวนแห่ง

ชาติป่าขุนแม่กวง	 จังหวัดเชียงใหม่	 ซ่ึงจัดตั้งขึ้น	

เมื่อ	พ.ศ.	2525	ถือเป็นต้นแบบการบริหารจัดการ

ป่าแบบบูรณาการ	 โดยสนับสนุนให้ปลูกป่าในพ้ืนที่

ต้นน�้าและปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยคงความชุ่มชื้น	

ในดิน	 ป้องกันน�้าท่วมและการพังทลายของดิน	

นอกจากนี้	 ยังสนับสนุนให้ปลูกป่าในพ้ืนที่ป ่า

เสื่อมโทรม	 และสร้างอ่างเก็บน�้าขนาดใหญ่จ�านวน	

8	 อ่าง	 ขนาดความจุกว่า	 3.3	 ล้านลูกบาศก์เมตร		

ทีป่ลายน�า้	และฝายขนาดเล็ก	ๆ 	ทัว่พืน้ที	่เพือ่กระจาย

ความชุ่มชื้น	 ช่วยเก็บกักน�้า	 และรักษาดินตะกอน	

ทีอ่ดุมสมบรูณ์ไม่ให้ถูกน�า้พดัพาไป	นอกจากนี	้อีกหนึง่

ความหวงัในการดแูลรกัษาป่า	คอื	การเพิม่พืน้ทีข่อง

ป่าชุมชน	ที่อนุญาตให้ชาวบ้านเข้าไปอยู่อาศัยและ

พึ่งพาประโยชน์จากป่าโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน	

ในการบริหารจัดการด้วยวิธีที่ยั่งยืนขึ้น	 	

	 รัฐบาลภายใต้การน�าของ	 พล.อ.ประยุทธ์		

จนัทร์โอชา	ได้สนบัสนนุให้การปลูกป่าเป็นวาระส�าคญั

อันดับแรก	 โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ให้ได้	

ร้อยละ	 40	 ของพ้ืนทีป่ระเทศในอกี	 10	 ปีข้างหน้า		

เบือ้งต้นมกีารทวงคนืผนืป่าทีข่ึน้ทะเบยีนเป็นป่าสงวน

จากผูบ้กุรุกครอบครอง	 ทัง้ชาวบ้านในพืน้ทีแ่ละกลุม่

นายทุน	 โดยจังหวัดสกลนครเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่รัฐ	

ทวงคนืผนืป่ามากทีส่ดุ	เป็นเนือ้ทีป่ระมาณ	15,700	ไร่	

ในเขตอทุยานแห่งชาตภิพูานและเขตอทุยานแห่งชาติ

ภูผาเหล็ก	 อย่างไรก็ตาม	 แม้ปฏิบัติการครั้งน้ีจะ	

ส่งผลดต่ีอการเพิม่พืน้ทีป่่า	แต่กน็�ามาสูค่วามขดัแย้ง

ระหว่างชมุชนท้องถิน่กบัรฐั	เนือ่งจากขาดการหารอื	

ร่วมกับชุมชนในพื้นที่	 	

	 อปุสรรคส�าคญัในการเพิม่พืน้ทีป่่าในประเทศไทย	

คอืไม่มกีารก�าหนดเป้าหมายทีแ่น่ชดัและต่างคนต่างท�า	

แม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายปกป้องผืนป่าหลาย

ฉบบั	แต่การบงัคบัใช้กฎหมาย	หรือการด�าเนนิคดกีบั

ผูก้ระท�าผดิกลบัไม่เดด็ขาดและไม่จรงิจงั	รวมถงึรฐับาล

ยงัไม่เข้มงวดกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม

ป่าชุมชน

คือ	 ผืนป่าที่ชุมชน	 องค์กร

พัฒนาเอกชน	 และภาครัฐ

ช่วยกันจัดการฟื ้นฟูดูแล

รักษาป่ารอบ	 ๆ	ที่อยู่อาศัย

ของชาวชุมชน	 หากมอง

ย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษ	

2510	 แนวคิดนี้เป็นที่นิยม

ในภูมิภาคอเมริกาเหนือ	

ประเทศบราซิล	และอนิเดยี	

และมีแนวโน ้มที่จะเป ็น	

ที่นิยมในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้

อย่างโปร่งใสต่อโครงการในพืน้ทีป่่าไม้อกีด้วย	 	

	 อย่างไรกต็าม	 หากจะหยดุการตดัไม้ท�าลายป่า

อย่างได้ผล	ประเทศไทยจ�าเป็นต้องบงัคบัใช้กฎหมาย

ป่าไม้อย่างเข้มงวด	มวีธิบีริหารจดัการทรัพยากรป่าไม้

อย่างบูรณาการ	 และปลูกป่าทดแทนในพื้นท่ี

เสือ่มโทรมมากขึน้	พร้อมท้ังตอบค�าถาม	3	ข้อนี้ให้ได้	

นัน่คอื	หนึง่	ประเทศไทยต้องท�าอย่างไรจงึจะระดมทนุ

ให้เกดิโครงการปลกูป่าขนาดใหญ่	 สอง	 จะบงัคบัใช้

มาตรการป้องกันและการบรหิารจดัการพืน้ทีป่่าอย่าง

ยัง่ยนืได้อย่างไร	 และสาม	ท�าอย่างไรจงึจะดงึชมุชน

ในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าได้		

ซึง่ค�าตอบท้ังหมดนีจ้ะเป็นตวัก�าหนดทิศทางของการ

อนรัุกษ์ป่าของประเทศไทยในอนาคตข้างหน้าได้	 	

	

	

	

เราสามารถสัมผัสถึงความหลากหลายทางชีวภาพ

ได้ทุกหนแห่งในประเทศไทย	 นักวิทยาศาสตร์ได้

ประเมินว่าสายพันธุ์สัตว์และพืชประมาณร้อยละ	

5-8	ของโลกพบได้ท่ีนี	่สาเหตุส�าคญัทีท่�าให้พืน้ทีป่่า

ตามธรรมชาติในประเทศไทยมีความหลากหลาย

ของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์เป็นอย่างมาก	 ส่วนหน่ึง

เป็นเพราะประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตเชื่อมต่อทาง	

ชีวภูมิศาสตร์ระหว่างเขตอินโดจีนทางทิศเหนือกับ

เขตโซนร้อนทางทิศใต้	 (ซุนดาแลนด์)	 แต่ปัญหา	

ที่เกิดขึ้นคือ	 ความหลากหลายทางชีวภาพนี้ถูก

ปกป้องขมุทรัพยค์ว�มหล�กหล�ย
ท�งชวีภ�พ 
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กับฟื ้นฟูพื้นที่ที่มีประชากรเสือขนาดใหญ่ที่สุด	

ที่เหลืออยู่ในภูมิภาคแห่งนี	้จากข้อมูลของโครงการ

ดงักล่าว	เมือ่	พ.ศ.	2559	พบว่ามเีสอืโคร่งในป่าเขต

รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจ�านวน	90	ตัว		 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 อย่างไรกต็าม	การค้าสัตว์ป่าผดิกฎหมายยงัคง

เฟื่องฟู	 ตลาดมืดส�าหรับสัตว์และต้นไม้หายาก

เตบิโตอย่างรวดเรว็ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ	

และท่ีน่าเศร้าใจก็คือประเทศไทยเป็นหนึ่งใน

ศนูย์กลางการลกัลอบค้าสตัว์ป่าที่ใหญ่ทีส่ดุในเอเชยี	

ซึ่งหากยังเป็นเช่นนี้	 การคุกคามจากการลักลอบ	

ล่าสัตว์ป่าก็คงไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดลง	 	

	 หนึ่งในวิธีแก้ปัญหาระยะยาว	 คือการดึงเอา

ชุมชนท้องถ่ินเข้ามามีบทบาทในการปกป้องสัตว์ป่า

มากขึ้น	 เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมการรับรู้ของชุมชน	

ในเร่ืองคุณค่าของสัตว์ป่าในระบบนิเวศ	 ไปจนถึง

คุกคามมาโดยตลอดจากการตัดไม้ท�าลายป่า	 การ

พฒันาเป็นเมอืง	มลพษิ	การลกัลอบล่าสตัว์สายพนัธุ์

แปลก	ๆ	และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 	

	 อาจกล่าวได้ว่า	การสญูเสยีความหลากหลายทาง

ชีวภาพของไทยเกิดจากการเปล่ียนจากประเทศ

เกษตรกรรมเป็นประเทศอุตสาหกรรมนับตั้งแต	่	

พ.ศ.	 2503	 เป็นต้นมา	 ที่มีการแผ้วถางป่าเพ่ือใช้	

ปลูกพืชเศรษฐกิจ	 เช่น	 ข้าว	 มันส�าปะหลัง	 อ้อย		

ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชากรสัตว์ป่าอย่างน่าตกใจ		

โดยเฉพาะช้างทีม่ปีระมาณ	100,000	ตวั	เมือ่	พ.ศ.	

2393	ลดลงเหลอืเพยีง	3,000-3,500	ตวั	ในปัจจบุนั	

ขณะทีจ่�านวนเสอืในประเทศเหลอือยูไ่ม่ถงึ	250	ตวั	

	 การลักลอบล่าสัตว์ยังคงเป็นปัญหาที่น่าวิตก	

แต่ก็ยังพอมีความหวังอยู่บ้างเมื่อมีสัญญาณที่บ่งชี้

ว่า	 ประชากรเสือในป่าของไทยค่อย	ๆ	 เพิ่มจ�านวน

ขึ้นจากงานวิจัยชิ้นใหม่โดยสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า	

(Wildlife	 Conservation	 Society;	 WCS)	

ประเทศไทย	การน�าระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ

มาใช้ในพืน้ทีป่่าอนรุกัษ์	โดยมเีจ้าหน้าทีล่าดตระเวน

ประมาณ	 200	 คน	 ช่วยให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	

ห้วยขาแข้งเป็นผนืป่าแห่งเดยีวในเอเชยีตะวนัออก

เฉียงใต้ทีน่กัวจิยัยนืยนัว่ามจี�านวนประชากรเสอืโคร่ง

เพิ่มขึ้น	โดยใน	พ.ศ.	2549	สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า	

และกรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	ได้

ร่วมมือกันเพื่อลดการล่าเสือโคร่งและเหยื่อ	พร้อม เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

จดุพลกิผัน  (tipping point)

จุ ดที่ ก า รสูญ เสี ยคว าม	

หลากหลายทางชีวภาพอาจ

เปลี่ยนแปลงสรรพชีวิต	

บนโลกจนไม ่สามารถจะ

ย้อนกลับได้อีก	 เกิดการ

คุกคามการอยู ่ รอดของ	

สิ่งมีชีวิตหลายสายพันธุ ์	

รวมถึงมนุษย์ด้วย

“อน�คตของคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ
ในประเทศไทยอยูใ่นขัน้วิกฤต 

คว�มพย�ย�มในก�รอนุรกัษ์ยังไมอ่�จ
หยดุยั้งอตัร�ก�รสูญเสยีคว�มหล�กหล�ย

ท�งชีวภ�พทีน่�่วติกให้ลดลงได”้ 
จาก	รายงานของส�านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา	ประชากรเสือโคร่งในประเทศไทยลดลงเป็นจ�านวนมาก	แต่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการฟื้นฟูกลับมาให้มากขึ้นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

การเปลี่ยนอาชีพนายพราน	 นักล่าสัตว์ ให้เป็น	

นกัอนรัุกษ์ป่า	โดยแนะน�าอาชพีอืน่	ๆ	ให้	ซ่ึงมหีลาย

วิธีที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถ

ด�าเนินการได้	 แต่ส่ิงที่ส�าคัญที่สุดคือ	 การสร้าง	

ความรู้ความเข้าใจแก่ชาวบ้านว่าเหตุใดพวกเขา	

จึงต้องร่วมกันปกป้อง	 อนุรักษ์สัตว์ป่า	 และความ	

ร่วมมือของพวกเขาจะมีส่วนช่วยให้เกิดอนาคต	

ที่ยั่งยืนได้อย่างไร	 	 	 	 	

	 ตัวอย่างที่ดีของการมีส่วนร่วมของชุมชน	 คือ	

ทีต่�าบลวงัหม	ีอ�าเภอวงัน�า้เขยีว	จงัหวดันครราชสมีา	

ซึง่อยูไ่ม่ไกลจากเขาใหญ่นกั	ย้อนไปเมือ่	15	ปีทีแ่ล้ว	

ที่นี่เป็นแหล่งรวมพรานล่าสัตว์และพวกลักลอบ	

ตัดไม้ผิดกฎหมาย	 แต่ทุกวันนี้ชาวบ้านพบวิถีชีวิต

ทางเลอืก	เช่น	การเพาะเหด็อินทรย์ีและปลูกต้นหม่อน	

โดยการสนบัสนนุและค�าแนะน�าจากมลูนธิฟิรแีลนด์	

ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศเพ่ือหยุดยั้งการ

ลักลอบการค้าสัตว์ป่าและมนุษย์	 แม้จะมีบางส่วน	

ทีห่วนกลบัไปลกัลอบล่าสตัว์ป่าเพราะได้ราคาตอบแทน

ที่สูงลิ่วส�าหรับสัตว์ป่าประเภทหายาก	 แต่จาก

โครงการบรรเทาความยากจนผนวกกบัการบงัคบัใช้

กฎหมายทีเ่ข้มงวดขึน้	กท็�าให้การลกัลอบล่าสตัว์ป่า

ในบางพื้นที่ลดลงถึงร้อยละ	75		 	

	 จากทีก่ล่าวมาข้างต้น	จะเหน็ว่าการอนรุกัษ์สตัว์ป่า

อย่างยั่งยืนจึงต้องอาศัยความร่วมมืออย่างแข็งขัน

ระหว่างหน่วยงานรฐั	 องค์กรพฒันาเอกชน	 องค์กร

ชุมชน	 และภาคเอกชน	 รวมถึงจ�าเป็นต้องมีแผน

ปฏบิตักิารทีช่ดัเจน	 ซึง่ปัจจบุนัประเทศไทยมกีารจดัท�า

แผนปฏบิตักิารการจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ	

พ.ศ.	 2558-2564	 ท่ีมุง่ลดอตัราการสญูเสยีถิน่ทีอ่ยู่

ตามธรรมชาตลิงร้อยละ	50	พฒันามาตรการปกป้อง

สายพนัธุท่ี์ถูกคกุคาม	 และรณรงค์ให้สงัคมตระหนกั

ถงึความส�าคญัของการอนรุกัษ์ความหลากหลายทาง

ชวีภาพท่ัวประเทศ	 โดยท้ังหมดนีเ้หลอืเพยีงแค่การ

ลงมอืท�าเพือ่ให้เป้าหมายเป็นจรงิเท่านัน้		

	 อย่างไรก็ตาม	 มีความเป็นไปได้ท่ีสายพันธุ ์	

ต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะสัตว์ป่าที่ไม่เป็นอันตรายที่ใกล	้

สูญพันธุ ์นี้จะฟื ้นจ�านวนขึ้นเมื่อมีสภาพแวดล้อม

เหมาะสม	แต่ประเทศไทยต้องอาศยัการด�าเนนิการ

อย่างเร่งด่วนและเฉียบขาด	 ก่อนท่ีทุกอย่างจะ

ด�าเนินไปถึงจุดพลิกผัน	และสายเกินแก้
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ส่งเสรมิสงัคมทีส่งบสขุและครอบคลมุ เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื ให้ทกุคนเข้าถงึความยตุธิรรม 

และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

เราอาศยัอยูใ่นโลกทีถ่กูแบ่งแยกกนัมากขึน้ 

เมื่อเกิดความขัดแย้งก็น�ามาซึ่งความ 

ไม่มั่นคง และส่งผลเสียต่อการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน ความขัดแย้งเหล่านี้ไม่เพียงก่อ 

ให้เกดิความสญูเสยีอย่างใหญ่หลวงต่อชวีติ

มนษุย์ แต่ยงัเป็นต้นเหตทุีท่�าให้สิง่แวดล้อม

เสือ่มโทรม ผลาญทรพัยากรอนัมค่ีา ระบบ

การปกครองอ่อนแอ และกีดขวางการเข้าถึง

สาธารณสุขพื้นฐาน การศึกษา อาหาร 

ระบบยตุธิรรม และการใช้สทิธพิืน้ฐานอ่ืน ๆ  

การทุจริตคอร์รัปชันและการบิดเบือน

กฎหมายเป็นอปุสรรคใหญ่หลวงทีก่ดีขวาง

ความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของ

ประเทศ เพราะท�าให้สถาบนัต่าง ๆ ทางสงัคม

อ่อนแอลง การพฒันาทางเศรษฐกจิหยดุชะงกั 

และเพิ่มเชื้อไฟความไม่สงบทางการเมือง 

ให้มากขึน้ด้วย    

 ส�าหรับประเทศไทย เป้าหมายที่ 16 ถือ

เป็นเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนืท่ีท้าทายทีส่ดุ 

และเป็นกุญแจส�าคัญท่ีจะน�าพาประเทศ 

สู่ความส�าเร็จในทุกเป้าหมาย ในช่วงหลายปี 

ที่ผ่านมาประเทศไทยเกิดความขัดแย้งทาง 

การเมืองแยกเป็นสองขั้วอย่างชัดเจน และ 

ส่งผลให้ประชาธิปไตยของประเทศไทยต้อง

รฐัสภาไทยในวาระลงมตไิม่ไว้วางใจนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรรีายบคุคลเมือ่ พ.ศ. 2551 ในอดตีข้อกล่าวหาว่าทจุรติ

คอร์รปัชนัน�าไปสูค่วามไม่สงบ การรฐัประหาร และการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรใหม่

สังคมสงบสุข 
ยุติธรรม ไมแ่บง่แยก 

สังคมสงบสขุ
ยตุธิรรม ไมแ่บง่แยก
การพัฒนาทีย่ัง่ยืนจ�าเป็นตอ้งมีสันติภาพและการเจรจาร่วมกัน

ท�าทันที

• หาหนทางประชาธปิไตยทีแ่ก้ปัญหา

ระยะยาวเพือ่ประสานความแตกแยก

ทางการเมืองที่ร้าวลึกของประเทศ 

และช ่วยให ้กลุ ่ มที่ ขัดแย ้ งกัน 

หาจุดร่วมกันได้

• เสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้กบัสถาบนั 

ทัง้ด้านความซือ่ตรง ความรบัผดิชอบ 

ความมปีระสทิธภิาพ และความโปร่งใส

• ยุติ ความรุนแรง สร ้ างความ

สมานฉนัท์ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้

• สร้างหลกัประกันการเข้าถงึความยตุธิรรม

อย่างเท่าเทยีม ยตุกิารนริโทษกรรม

• ป้องกันการบิดเบือนกฎหมายและ

ชักใยระบบยุติธรรม

• ยุติการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

พัฒนากลไกตรวจสอบที่เข้มแข็ง

และเป็นกลาง

• ปกป้องผู้ที่ต่อสู้เพ่ือสิทธิมนุษยชน 

สร้างหลกัประกนัสทิธพิืน้ฐาน รวมถงึ

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

และการแสดงออก

• สร้างหลักประกันว่ากระบวนการ

ตดัสนิใจมคีวามรบัผิดชอบ ครอบคลมุ 

และเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วม

• ยตุกิารทารณุกรรม การหาประโยชน์ 

และการค้ามนษุย์ทีก่ระท�าต่อผูอ้พยพ
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ล้มลกุคลกุคลาน สถาบนัของรฐัหลายแห่งอ่อนแอลง 

ขาดความต่อเนือ่งทางนโยบายและเกดิการแทรกแซง

ทางการเมอืง ขณะเดยีวกนัประเดน็ทีเ่รือ้รงัมายาวนาน 

เช่น หลักนิติธรรมที่อ่อนแอ การคอร์รัปชันที่มีอยู่

ทั่วไป ปัจจัยด้านลบเหล่านี้เป็นสิ่งที่กีดขวางความ

พยายามของประเทศไทยทีจ่ะเดนิไปบนเส้นทางของ

การพัฒนาที่ยั่งยืน  

 “การรกัษาตามอาการดจูะไม่เพยีงพอในการรกัษา

แผลทีเ่ปิดกว้างของประเทศ เราจ�าเป็นต้องจดัการกบั

เชื้อโรคร้ายที่เป็นสาเหตุของการป่วยเรื้อรังด้วย”  

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ นักการเมืองอาวุโส ได้เขยีน

ไว้ ในบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 และได้กล่าวเตือนว่า 

“ขณะนีถ้งึเวลาแล้วทีร่ะบบราชการไทยจะต้องได้รบั

การยกเครื่องใหม่ก่อนที่จะเกิดการต่อต้านจาก

ประชาชนชายขอบ”  

 ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะว่างเว้นจากสงคราม 

มานานนบัร้อยปี แต่กย็งัคงมเีหตกุารณ์ความรนุแรง

ในประเทศเกดิขึน้หลายครัง้ นบัตัง้แต่เปลีย่นแปลง

การปกครองใน พ.ศ. 2475 เกดิรฐัประหารมาแล้ว

ทั้งหมด 12 ครั้ง ซึ่งไม่นับรวมอีกหลายครั้งที่ไม่

ประสบความส�าเร็จ อย่างไรกต็าม การเข้ามาบรหิาร

ประเทศของรัฐบาลทหารภายหลังการยึดอ�านาจ  

แม้จะท�าให้สถานการณ์เกดิความสงบ มกีารพฒันา

และขยายตัวทางเศรษฐกิจ แต่หลายครั้งก็น�าไปสู่

ความไม่สงบอย่างรนุแรงตามมา ดงัเช่นเหตกุารณ์  

14 ตลุาคม พ.ศ. 2516 และเหตกุารณพ์ฤษภาทมฬิ  

พ.ศ. 2535      

 ความขัดแย้งทางการเมืองที่ยืดเยื้อเรื้อรัง  

ซึ่งเริ่มต้นเมื่อช่วงปลายปี พ.ศ. 2548 และส่งผล 

ให้มกีารเดนิขบวนครัง้ใหญ่ไปตามย่านการค้าจนท�าให้

พืน้ทีห่ลายส่วนของกรงุเทพฯ ต้องเป็นอมัพาต และจดุ

ชนวนให้เกดิการชมุนมุประท้วงทัว่ประเทศ โดยความ

ขดัแย้งยาวนานนีเ้ร่ิมต้นจากกลุม่เสือ้เหลอืงชมุนมุกนั 

เพือ่ขบัไล่นายทกัษณิ ชนิวตัร ให้ลาออกจากต�าแหน่ง

นายกรัฐมนตรี และได้เข้ายึดพื้นที่สาธารณะใน

กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ชุมนุม และต่อมาหลังเกิดการ 

ก่อรัฐประหารโค่นอ�านาจนายทักษิณ ชินวัตร เมื่อ 

พ.ศ. 2549 กม็กีลุม่คนเสือ้แดงทีส่นบัสนนุนายทกัษณิ 

ชนิวตัร ออกมาเคลือ่นไหวเช่นเดยีวกนั ช่วง 10 ปี 

ให้หลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง 

ในกรงุเทพฯ ทีย่ดืเยือ้ ซึง่หลายครัง้จบลงด้วยความ 

 

 

 

 

 

 

รนุแรง ท้ายทีส่ดุในช่วงปี พ.ศ. 2556-2557 มีการ

ประท้วงต่อต้านรฐับาลอย่างต่อเนือ่งนานหลายเดอืน 

ก่อนจะลงเอยด้วยการพ้นจากต�าแหน่งของนางสาว

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และมีการจัดตั้ง

รัฐบาลทหารภายใต้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

(คสช.) โดยม ีพล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา เป็นนายก

รัฐมนตรี   

 อีกหนึ่งความขัดแย ้งส�าคัญเก่ียวข ้องกับ

เหตกุารณ์ความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

ได้แก่ จงัหวดัยะลา ปัตตาน ีนราธวิาส และบางพืน้ที่

ของสงขลา ซึง่ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมสุลมิ

เชื้อสายมลายูและพูดภาษามลายูหรือภาษายาวี 

เป็นภาษาหลัก นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบ 

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เมือ่ พ.ศ. 2547 ข้อมลูจาก

“การรกัษาตามอาการดูจะไมเ่พยีงพอ
ในการรกัษาแผลทีเ่ปิดกว้างของประเทศ 

เราจ�าเป็นตอ้งจดัการกบัเชื้อโรคร้าย
ทีเ่ป็นสาเหตุของการป่วยเรื้อรัง” 
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ นักการเมืองอาวุโส
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ศนูย์เฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต้ระบวุ่า มผีูเ้สยีชวีติ

จากเหตกุารณ์ความไม่สงบกว่า 6,000 คน Duncan 

McCargo นักประวัติศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้าน

การเมอืง ระบถุงึสาเหตขุองความขดัแย้งว่า “มคีวาม

ซับซ้อนและคลุมเครือ ส�าหรับค�าอธิบายอื่น ๆ คือ 

ปัญหาอัตลักษณ์ด้านชาติพันธุ์ ความอยุติธรรมเชิง

ประวัติศาสตร์ ความเหลื่อมล�้าและการกีดกันทาง

เศรษฐกจิ ความสมัพนัธ์ทางอ�านาจที่ไม่เท่าเทยีมกนั 

และเครือข่ายการกระท�าทีผ่ดิกฎหมายทีม่นีกัการเมอืง

ท้องถิ่นและฝ่ายความมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้อง”  

ความขัดแย ้งที่ เกิดขึ้นในสังคมไทยน้ีล ้วนส ่ง 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์และเป็นอุปสรรคต่อการ

พฒันาประเทศ รายงานดชันสีนัตภิาพโลก พ.ศ. 2559 

จดัอนัดบัประเทศไทยล�าดบัที ่125 จากทัง้หมด 163 

ประเทศ โดยใช้ 23 ตวัชีว้ดัทัง้เชงิคณุภาพและเชงิ

ปริมาณ วดัใน 3 ด้านหลกั ได้แก่ ด้านความปลอดภยั

และความมัน่คงในสงัคม ด้านความขดัแย้งภายใน

และระหว่างประเทศทีย่งัด�ารงอยู ่และด้านการทหาร 

ในภูมิภาคเอเชีย มีเพียงประเทศฟิลิปปินส์และ

เกาหลเีหนอืเท่านัน้ทีม่อัีนดบัต�า่กว่าประเทศไทย โดย

ปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้ไทยตดิอนัดบัค่อนข้างต�า่มาจาก

ประเด็นความขัดแย้งภายในประเทศ เช่น การ

ประท้วงทีม่คีวามรุนแรง ผลกระทบจากการก่อการร้าย 

และมอีตัราอาชญากรรมรนุแรงสงู มกีารประมาณการ

ค่าเสยีหายทีเ่กดิจากความขดัแย้งและความรนุแรง

ของประเทศไทย คดิเป็นมลูค่ากว่า 2.47 ล้านล้านบาท 

หรือร้อยละ 7 ของ GDP คดิเป็นประมาณ 36,000 บาท

ต่อคน นอกจากนี้ เป้าหมายที่ 16 ยังเป็นหน่ึงใน 

ไม่กีเ่ป้าหมายทีป่ระเทศไทยได้คะแนนต�า่กว่าค่าเฉลีย่

ของภูมิภาค เนื่องจากประเทศไทยมีจ�านวนนักโทษ

มากติดอันดับโลก อัตราการฆาตกรรมสูง และการ

รับรู้การทุจริตคอร์รัปชันในระดับสูงด้วย  

 แม้ว ่าข่าวความขัดแย้งและอาชญากรรม 

จะปรากฏอยู่เสมอ แต่ประเทศไทยก็ยังคงสามารถ

ประคองสถานภาพในหลาย ๆ ด้านได้เป็นอย่างดี  

เช่น เมือ่ พ.ศ. 2557 ประเทศไทยตดิอนัดบัที ่14 ของ

ประเทศทีม่จีดุหมายปลายทางยอดนยิมทัว่โลก และ

แม้ว่าจะประสบปัญหาเศรษฐกจิตกต�า่ ประเทศไทย 

ก็ยังคงรักษาสถานะเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่งได้เป็น

อนัดบั 2 ในภมูภิาค จงึท�าให้ดเูหมอืนว่าความขดัแย้ง

ในสังคมไทยไม่ได้ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศแต่อย่างใด แต่ก็ยังไม่สามารถคาดการณ ์

ถึงผลในระยะยาวท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ เนื่องจากการ

ขาดความต่อเนื่องเชิงนโยบายและขาดเสถียรภาพ

ทางการเมืองในทศวรรษที่ผ่านมา อาจน�าไปสู่การ 

สญูเสยีโอกาสในการพฒันาขดีความสามารถในการ

แข่งขันระดับโลกของประเทศมากขึ้นเรื่อย ๆ  

  ความไม่สงบในสงัคมทีย่งัคงมอียู ่อาจหมายถงึ

การท่ีสถาบันทางการเมืองของไทยทุ่มเทความ

พยายามในการเจรจาเพื่อแก้วิกฤตมากกว่าการมี

กลยุทธ์ระยะยาวที่เน้นการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 

สิง่ท้าทายของประเทศไทยในการเดนิไปข้างหน้าคอื

การพลิกความขัดแย้งเหล่านี้ ให้เป็นโอกาสและ 

เดนิหน้าพดูคยุอย่างสร้างสรรค์ ทัง้ในพืน้ทีส่ามจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้และในสนามการเมือง เพ่ือสร้าง

ความสงบสุขให้กับบ้านเมือง  

 

 

เสาหลักของเป้าหมายท่ี 16 คือการส่งเสริมหลัก 

นิติธรรม การคุ ้มครองความเป็นอิสระของฝ่าย

ตุลาการ และสร้างหลักประกันการเข้าถึงระบบ

ยตุธิรรมอย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีม ปัจจยัเหล่านี้

ประเทศไทยอยู่
อนัดบัที ่125 

ของดชันี
สนัตภิาพโลก

หลักนติธิรรมและการคอร์รัปชัน
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ในสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนาน ข้อมูลดัชนีการ 

รับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index; 

CPI) จดัท�าโดยองค์กรเพือ่ความโปร่งใสนานาชาติ 

(Transparency International) แสดงให้เห็นว่า  

ใน พ.ศ. 2558 ประเทศไทยถกูจดัอยู่ในล�าดบัที ่76 

จาก 168 ประเทศ โดยดชัน ีCPI นีเ้ป็นผลมาจาก

การส�ารวจมุมมองของนักธุรกิจท่ีเข้ามาลงทุนใน

ประเทศไทยพบว่า การทจุรติและประพฤตมิชิอบนัน้ 

ส่งผลกระทบเชงิลบต่อสถาบนัต่าง ๆ  ของชาตใินแง่

ความแขง็แกร่ง ความน่าเชือ่ถอื และความเป็นธรรม 

ขณะเดียวกันก็กีดขวางการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย  

 ข้อมูลจากองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาต ิ

สรปุได้ว่า การทจุรติคอร์รปัชนัส่งผลกระทบต่อคนยากจน

มากท่ีสุด บางคร้ังส่งผลถึงขั้น “คอขาดบาดตาย” 

เพราะเงนิท่ีต้องจ่ายสนิบน อาจหมายถึงเงนิค่าศกึษา

เล่าเรียนของลูกหรือเงินซื้ออาหารประทังชีวิต 

นอกจากนี้ การคอร์รัปชนัยงัหมายถึงการท่ีประชาชน

จะต้องจ่ายค่าบรกิารสาธารณปูโภคต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็น

น�า้ดืม่ บรกิารสาธารณสขุ หรอืแม้แต่การคมนาคม  

ในราคาทีส่งูขึน้ หรอืการทีค่ณุภาพของสาธารณปูโภค

ต่าง ๆ  ด้อยลง ไม่ได้มาตรฐาน ร้ายยิ่งไปกว่านั้นคือ 

ไม่เพยีงสร้างสงัคมทีส่งบสขุ แต่ยงัเป็นพืน้ฐานส�าคญั

ส�าหรับการพฒันาทีย่ัง่ยนื จากรายงานของโครงการ

ยตุธิรรมโลก (World Justice Project) ใน พ.ศ. 2558 

สวีเดน นอร์เวย์ ฟินแลนด์ และเดนมาร์ก ติด  

4 อันดับแรกของประเทศที่มีหลักนิติธรรมสูงที่สุด 

และได้รับการจดัอนัดบัให้อยูใ่น 4 อนัดบัแรกทีม่คีวาม

ก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

อกีด้วย ส�าหรบัประเทศไทยอยู่ในอนัดบัที ่ 56 จาก

ทั้งหมด 201 ประเทศทั่วโลกในด้านหลักนิติธรรม 

และอยูใ่นอนัดบัที ่61 จากการวดัสถานะความพร้อม

และความก้าวหน้าในการด�าเนนิงานด้านการพฒันา 

ทีย่ัง่ยนืเพือ่บรรลเุป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืทัง้ 17 ข้อ

ภายใน พ.ศ. 2573 จากทั้งหมด 157 ประเทศ 

ทัว่โลก ซึง่แสดงให้เหน็ว่าหลกันติธิรรมกบัการพฒันา

ทีย่ัง่ยนืมคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างชดัเจน  

 หากพจิารณาแล้วจะพบว่า เพือ่บรรลเุป้าหมาย

ที ่16 ภายใน พ.ศ. 2573 ประเทศไทยมเีรือ่งทีต้่อง

ปรับปรุงอกีมาก ดงัเช่นทีน่ายอานนัท์ ปันยารชนุ อดตี

นายกรัฐมนตร ีได้กล่าวปาฐกถาพเิศษในงานสมัมนา

วชิาการธนาคารแห่งประเทศไทย ประจ�าปี 2558 ว่า 

“มาถึงบัดนี้ เราจึงตระหนักว่า สถาบันหลายอย่าง

ของไทยยังไม่พร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายของ

ยุคโลกาภิวัตน์ ขณะที่โลกได้มีการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเรว็ แต่ทว่าสถาบนัทางเศรษฐกจิ การเมอืง 

และสังคมของเรากลับก้าวตามไม่ทัน”  

 เมือ่ พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ก้าวเข้ามาเป็น

นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศความตั้งใจที่จะปฏิรูป 

ภาครัฐและได้ก�าหนดเป้าหมายสงูสดุ คอื จะมุง่ขจดั

การทจุริตประพฤตมิชิอบและระบบพวกพ้องให้หมดไป 

จวบจนถงึปัจจบุนัมกีารด�าเนนิมาตรการหลายอย่าง 

โดยเฉพาะมาตรการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน  

แต่กย็งัมเีสยีงวพิากษ์วจิารณ์มากเกีย่วกบัการบงัคบั

ใช้มาตรการเหล่านี้  

 คนไทยส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าการปฏิรูปเป็นสิ่ง

จ�าเป็น เพื่อขจัดวัฒนธรรมการทุจริตและประพฤติ 

มชิอบ และวฒันธรรมการเล่นพรรคเล่นพวกทีเ่รือ้รงั



สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก174

เราอาจต้องจ่ายในราคาทีแ่พงขึน้แต่ต้องทนใช้บรกิาร 

ที่ด้อยคุณภาพ จากข้อมูลของส�านักงานป้องกัน 

ยาเสพตดิและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ 

(United Nations Office on Drugs and Crime; 

UNODC) การทจุรติคอร์รปัชนั การตดิสนิบน การ

โจรกรรม และการเลี่ยงภาษี ท�าให้บรรดาประเทศ

ก�าลงัพฒันาต้องสญูเงนิกว่า 44 ล้านล้านบาทต่อปี  

 ปัจจบุนั แม้คนไทยส่วนใหญ่จะเออืมระอากบัเรือ่ง

คอร์รัปชนั หรอืแม้แต่ทัง้สองขัว้การเมอืงเองกย็งัมี 

จดุร่วมในประเดน็การขจดัทจุรติ แต่ถงึจะมอีงค์กร 

ที่ต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นหลายองค์กร  

รวมถึงมีระบบการย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน

และหนีส้นิ และการจดัตัง้องค์กรอิสระเพือ่ต่อต้านการ

ทจุริตคอร์รัปชนั แต่ความพยายามดงักล่าวกย็งัยาก 

ที่จะขุดรากถอนโคนหรือช่วยแก้ปัญหาการทุจริต

คอร์รัปชนัทีฝั่งรากลกึในสงัคมไทยมายาวนานได้ ทัง้นี้

เพราะทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน กย็งัหนไีม่พ้นสิง่นี ้และ

ถูกแทรกแซงอยู่บ่อยครั้งเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย

ทางการเมืองหรือเป้าหมายทางการเงิน ซึ่งเป็นสิ่ง 

ที่เกิดขึ้นกับระบบยุติธรรมเช่นเดียวกัน การทุจริต

คอร์รัปชันในประเทศไทยรุนแรงถึงขั้นต้องใช ้

สิง่ศกัดิส์ทิธิเ์ป็นสือ่ในการรณรงค์ ดงัเช่นเมือ่กลางปี 

พ.ศ. 2559 ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิประกาศ

ว่า ได้เตรียมแจกผ้ายนัต์ปกปักรกัษาเงนิแผ่นดนิ หรอื

ผ้ายนัต์ปราบโกงให้ผูท้ีม่ส่ีวนร่วมในอดุมการณ์ปกป้อง

รู้รักษาเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ที่ต้องการ

ให้การตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นเรือ่งทีส่ะท้อนถงึคณุธรรม

จริยธรรมอันดีงาม  

 

 

“เรามแีต่ประชาธปิไตยทีเ่น้นรปูแบบมากกว่าสาระ” 

นายอานนัท์ ปันยารชนุ อดตีนายกรฐัมนตร ี ได้กล่าว

ปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาวิชาการธนาคารแห่ง

ประเทศไทยประจ�าปี 2558 “เราท�าตามขัน้ตอนและ

ลงมือจัดการเลือกตั้ง มีการเลือกตั้งแล้วก็จบ ไม่ได้

ใส่ใจในการพฒันาสถาบนัต่าง ๆ  ทีจ่�าเป็นต่อระบอบ

ประชาธปิไตย สิง่ทีเ่ราก�าลงัเผชญิตอนนี ้หากมองลกึ

ลงไปแล้ว ล้วนมต้ีนตอมาจากการทีเ่ราไม่เคยมกีาร

เปลี่ยนแปลงตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตย

อย่างแท้จรงิ”  

 ท่ีผ่านมาระบอบประชาธปิไตยของไทยถกูวพิากษ์

วจิารณ์ว่าไม่ค่อยมเีสถียรภาพนกั และยิง่คลอนแคลน

มากขึน้ช่วงประมาณ พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา ตัง้แต่

พรรคการเมือง ระบบยุติธรรม วุฒิสภา คณะ

กรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิและส�านกังานผูต้รวจ

การแผ่นดนิ มคีวามอ่อนแอและมคีวามส�าคญัลดลง 

ระบบพรรคการเมอืงแตกแยกและเป็นฝักเป็นฝ่ายสงู 

สมาชิกพรรคส่วนใหญ่เป็นนักการเมือง ทหาร และ

นักธุรกิจชั้นแนวหน้า พรรคการเมืองเหล่านี้มัก 

อายุสั้น ขาดอุดมการณ์ มีตระกูลใหญ่ ๆ กุมอ�านาจ

และมีลักษณะเป็นระบบอุปถัมภ ์  

 ศ. ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร และ Chris Baker 

เขียนไว้ ในหนังสือ Unequal Thailand: Aspects 

of Income, Wealth and Power ว่า “การพัฒนา

“เรามแีต่
ประชาธิปไตยทีเ่นน้

รูปแบบมากกว่าสาระ 
เราท�าตามขัน้ตอน
และลงมอืจดัการ

เลอืกตัง้ มกีารเลอืกตัง้
แล้วก็จบ ไมไ่ด้

มีการใส่ใจในการ
พัฒนาสถาบนัต่าง ๆ 

ทีจ่�าเป็นของ
ประชาธิปไตย” 

นายอานันท์ ปันยารชุน 

อดีตนายกรัฐมนตรี

ต�ารวจไทยขณะปฏบิตัหิน้าทีใ่นช่วงการชมุนมุประท้วง บรเิวณหน้าอนสุาวรย์ีพระบรมรปูทรงม้า รชักาลท่ี 5 

ประชาธิปไตยกบัสถาบนั



สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก 175

ที่อ่อนแอของพรรคการเมืองไทยเป็นผลมาจาก

ระบบการเมืองไทยที่ยังไม่เติบโตเต็มที่” และยัง

อธบิายต่อว่า “รฐัสภากเ็ป็นเหมอืนเดก็ทารกทีพ่อจะ

โตขึน้มาหน่อยกถ็กูตแีละถกูจบักลบัเข้าเปล จงึไม่มี

โอกาสที่จะมีวุฒิภาวะขึ้นมาได้เลย”  

  ในแง่ระบบการปกครองส่วนท้องถิน่ นกัวชิาการ

ไทยเรียกร้องให้มีการกระจายอ�านาจจากส่วนกลาง 

สนบัสนนุการกระจายอ�านาจแบบมส่ีวนร่วม เน้นการ

สร้างพลงัอ�านาจให้แก่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในระดบัการ

ปกครองส่วนจังหวัดและส่วนท้องถิ่น แต่ระบบ

ราชการในปัจจบุนั เจ้าหน้าทีท่กุคนจะได้รบัมอบหมาย

อ�านาจหน้าทีจ่ากส่วนกลางเป็นหลกั “ทีผ่่านมา เรามี

การตัง้องค์กรในท้องถิน่ แต่ยงัผกูขาดอ�านาจในการ

แต่งตัง้ส่วนใหญ่ไว้ทีส่่วนกลาง ในความเป็นจรงิแล้ว 

เราจ�าเป็นต้องปฏริปูองค์กรท้องถิน่ให้ตอบสนองต่อ

ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ไม่ใช่ความ

ต้องการของส่วนกลาง” นายอานันท์กล่าว  

กุญแจส�าคัญในการเชื่อมรอยร้าวในประเทศไทย
ความจริงใจในการเจรจา ไม่ว่าจะเป็นระหว่างกลุ่มเสื้อแดงกับ 

กลุ่มเสื้อเหลือง หน่วยรักษาความปลอดภัยกับกองก�าลังติดอาวุธ 

หรอืผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียในชุมชนและผู้น�าท้องถ่ิน การเจรจาทีจ่รงิใจ 

โดยปราศจากผลประโยชน์ วาระส่วนตวั และอคต ิเป็นหนทางเดยีว 

ที่จะน�ามาซึ่งการแก้ปัญหาที่ครอบคลุมและยั่งยืน
 

สือ่ทีม่เีสรภีาพและเป็นกลาง ประเทศไทยอยู่ในอนัดบัที ่136 จาก

ทั้งหมด 180 ประเทศ ข้อมูลจากการส�ารวจด้านเสรีภาพของ

ส่ือมวลชน พ.ศ. 2559 โดยองค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดน พบว่า  

สื่อที่มีเสรีภาพและเป็นกลางจะเป็นเวทีส�าคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มี

ความเหน็ต่างกนัได้มโีอกาสแลกเปลีย่นความเหน็ในประเด็นระดับชาติ 

ซึ่งสามารถน�าไปสู่การลดความขัดแย้งในระยะยาวได้ 

คนชายขอบจากภาคใต้ ชาวไทยมสุลมิเชือ้สายมลายจูงัหวดัชายแดน

ภาคใต้รู้สึกแปลกแยกจากสงัคมและวฒันธรรมหลักของไทยมานาน

แล้ว การรับรู้ว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องของวัฒนธรรมและความมั่นคง 

จะช่วยลดการสนบัสนนุกลุม่แบ่งแยกดนิแดนของคนท้องถิน่ และช่วย

แผ้วถางหนทางสู่สันตภิาพในภาคใต้ของประเทศไทย 

หยุดการละเมิดสิทธิมนุษยชน หน่วยรักษาความปลอดภัยและ 

ผู้ก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องหยุดพฤติกรรม 

หรือการกระท�าใด ๆ ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งท�าให้ความขัดแย้ง

ลุกลามออกไป

การกระจายความมั่งคั่ง งบประมาณของรัฐถูกใช้อย่างผิดสัดส่วน

ในกรงุเทพฯ การกระจายอ�านาจจากส่วนกลางจะช่วยพฒันาภมูภิาค

ที่ยากจนกว่าของประเทศและแก้ปัญหาความเหลื่อมล�า้ในสังคม

 

หลักนิติธรรม การสร้างวัฒนธรรมที่เคารพหลักนิติธรรมสามารถ

ช่วยยบัยัง้ผูป้ระท้วงจากการใช้วธิทีีผ่ดิกฎหมายเพือ่บรรลเุป้าหมาย

ของตน และแสดงให้เห็นว่าการเจรจาต่างหากที่เป็นวิธีที่จะก้าว 

ไปข้างหน้า ไม่ใช่การบาดเจ็บสูญเสียและความรุนแรง 

การสอบสวนการหายตัวไปและการฆาตกรรม การตั้งคณะ

กรรมาธิการชุดพิเศษขึ้นมาสอบสวนการสังหารและการหายตัวไป

ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ถือเป็นการแสดงพันธสัญญาต่อหลัก

นิติธรรม

 ในทศวรรษท่ีผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย

เป็นหนึ่งในสถาบันภาครัฐท่ีน่าเชื่อถือมากท่ีสุด  

หลังจากท่ีเคยล้มเหลวในการปกป้องเศรษฐกิจของ

ประเทศในช่วงวิกฤตทางการเงินเมื่อ พ.ศ. 2540 

ธนาคารแห่งประเทศไทยตระหนักดีว่า นอกจาก 

จะต้องมขีัน้ตอนเฉพาะส�าหรบัการด�าเนนิงานภายใน

องค์กรแล้ว ยงัจ�าเป็นต้องมกีารปฏริปู การก�ากบัดแูล 

และควบคมุระบบการเงนิของประเทศ เพือ่สนบัสนนุ

ให้การเตบิโตทางเศรษฐกจิมคีวามมัน่คงมากขึน้ อตัรา

เงนิเฟ้อต�า่ลง อัตราดอกเบีย้ต�า่กว่าค่าเฉลีย่ ค่าเงนิบาท

ทีค่่อนข้างมเีสถียรภาพ และทนุส�ารองระหว่างประเทศ

อยู่ในระดับท่ีมีมากพอแม้ ในสถานการณ์ตึงเครียด

และมีความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจโลก  

 ในภาพรวมจะพบว่า ธนาคารและสถาบัน

ทางการเงินของไทยยังคงแข็งแกร่งอยู่ ดังเช่นใน

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 Moody’s Investors 

Service คาดการณ์แนวโน้มของระบบธนาคารไทย
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การเผชญิหนา้กบัการทุจรติในประเทศไทย
ภาคเอกชนของประเทศไทยรับรู้ถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคม ซึ่งมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนที่ลดลง บั่นทอน

ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ก่อให้เกิดความเสียโอกาสทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างใหญ่หลวง มีการคาดการณ์ 

กนัว่าประเทศไทยจะสญูเสยีโอกาสการลงทนุจากต่างประเทศให้กบัประเทศสมาชกิอาเซยีนอืน่ ๆ  ซึง่มแีนวโน้มว่าจะรบัสนิบนน้อยกว่า 

จากบทเรียนของประเทศอ่ืน ๆ ที่ประสบความส�าเร็จในการจัดการกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน โดยเฉพาะที่ฮ่องกงและเกาหลีใต้  

น�าไปสูก่ารจดัตัง้โครงการแนวร่วมปฏบิตักิารของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติและองค์กรต่อต้านคอร์รปัชนัในประเทศไทย 

นับตั้งแต่มีการก่อตั้งโครงการดังกล่าวขึ้น บริษัทเกือบ 180 แห่ง ได้รับการรับรองคุณสมบัติความเหมาะสมของบริษัทที่จะเข้ามาเป็น

แนวร่วม หลายบริษัทประกาศ “ความอดทนต่อการคอร์รัปชันเป็นศูนย์” (zero tolerance for corruption) เมื่อกลางปี พ.ศ. 2559 

และมีบริษัทเอกชนจ�านวน 724 แห่ง ประกาศเจตนารมณ์จะด�าเนินธุรกิจแบบ “ขาวสะอาด”

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ซึง่เป็นสมาชกิรุน่ก่อตัง้ของโครงการฯ มส่ีวนในการขบัเคลือ่นการต่อต้านทจุรตินี ้

ด้วยการจดัหลกัสตูรต่อต้านการทจุรติ เพือ่เผยแพร่ความรูแ้ละแนวทางปฏบิตัใินวงกว้าง จนถงึวนันีม้กีารเปิดหลกัสตูรฝึกอบรมไปกว่า 

20 หลักสูตร มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้านตรวจสอบเข้าร่วมประมาณ 400 คน

ธรรมาภิบาลในองค์กรค่อย ๆ กลายเป็นสิ่งส�าคัญล�าดับต้น ๆ ของบริษัทเอกชน ยกตัวอย่างเช่น ใน พ.ศ. 2559 บริษัทของ

ประเทศไทย 15 แห่ง ติดอันดับในดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมด ในแวดวง

ธรุกจิชัน้น�าระดบัสากลต่างกร็ูถ้งึความส�าคญัของดชันคีวามยัง่ยนืดาวโจนส์นีด้ ีโดยเป็นดชันหีลกัทรพัย์ทีป่ระเมนิประสทิธผิลการด�าเนนิ

ธรุกจิตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยนืของบรษิทัชัน้น�าระดบัโลก เป็นเกณฑ์ทีก่องทนุทัว่โลกใช้ในการพจิารณาการลงทนุ โดยมัน่ใจ

ว่าบริษัทที่ได้รับการรับรองจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้กับผู้ลงทุนได้ และเมื่อ พ.ศ. 2558 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยจ�านวน 23 แห่ง ได้รบัรางวลัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ีในอาเซยีน และประเทศไทยได้รบัคะแนนการก�ากบัดแูลกจิการ

ที่ดี ร้อยละ 75 ซึ่งสูงที่สุดในประเทศสมาชิกอาเซียน

ในแง่ของสถาบันการเงิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งแรกในอาเซียนที่ประกาศเจตนารมณ ์

เข้าร่วมใน UN Sustainable Stock Exchanges Initiatives ซึ่งถือเป็นการให้ค�ามั่นสัญญาว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ จะส่งเสริมการลงทุน

อย่างยั่งยืน โดยพัฒนาการด�าเนินงานของผู้เกี่ยวข้องให้เกิดความโปร่งใส และน�าไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการ

ด�าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 

อย่างไรก็ตาม ภาคเอกชนไม่สามารถต่อสู้กับสงครามคอร์รัปชันตามล�าพังได้ แต่ต้องอาศัยการร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  

เช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และองค์กรต่อต้าน

คอร์รัปชัน เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริต หรือขจัดการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไป

ในช่วง 12-18 เดอืน ว่ามเีสถยีรภาพ สามารถรองรับ

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระบบธนาคารได้    

 อย่างไรก็ตาม ช่วงหลายสิบปีมานี้ประเทศไทย

ต้องเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงทางการเมอืงอยูเ่ป็น

ระยะ กองทัพก็ไม่เคยหมดบทบาทไปจากการเมือง 

แต่คนไทยก็ไม่อาจพึ่งพาสถาบันทหารให้ท�าหน้าท่ี

เป็นผู้ปกป้องประชาธิปไตยได้ตลอดไป แม้ว่าทหาร

จะสามารถดแูลความสงบเรยีบร้อยของบ้านเมอืงได้ 

เมื่อเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวาย แต่การแทรกแซง

ของทหารก็ไม่อาจรบัประกนัความมัน่คงของประเทศ

ในระยะยาว  

 รัฐบาลปัจจุบันแสดงเจตนารมณ์ที่จะปฏิรูป 

ด้านต่าง ๆ มลูนธิเิอเชยี (Asia Foundation) ได้

วจิารณ์กระบวนการดงักล่าวว่า “ขาดข้อมูลป้อนเข้า

หรือการปรึกษาหารือจากสาธารณะ” อย่างไรก็ตาม 

เป้าหมายที่ 16 เน้นหนักเรื่องการสร้างหลักประกัน
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ว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจที่มีความรับผิดชอบ 

ครอบคลุม และเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม  

 

 

 

หลายปีที่ผ่านมา ความพยายามที่จะหยุดความ

วุ ่นวายในสังคมไทย ท�าให้เสรีภาพของสื่อและ

เสรีภาพในการแสดงความคดิเหน็ถกูควบคมุอย่างมาก 

ผู้สือ่ข่าวและนักกจิกรรมเผชญิหนา้กบัการข่มขูจ่าก

ภาครัฐ ขณะที่บางครั้งสื่อไทยก็แสดงความมีอคติ

อย่างเปิดเผย  

 ประเทศไทยมภีาคประชาสงัคมทีเ่ข้มแขง็และมี

องค์กรพฒันาเอกชนกว่า 18,000 แห่ง แต่การทีท่หาร 

นกัการเมอืง ธรุกจิเอกชน และฝ่ายทีเ่กีย่วข้องอืน่ ๆ  

มคีวามคดิเชงิปรปักษ์ กอ็าจกดีขวางการด�าเนนิงาน

อย่างเสรีขององค์กรเหล่าน้ี ภายใต้รัฐบาลปัจจุบัน 

ใน พ.ศ. 2559 คนที่วิจารณ์รัฐบาลจะถูกเรียกไป

รายงานตวัและปรบัทศันคต ิข้อมลูจาก iLaw ระบวุ่า 

ตัง้แต่มกีารรฐัประหารเมือ่ พ.ศ. 2557 มกีารเรยีก

บคุคลเพือ่ไปปรับทศันคตแิล้วหลายร้อยราย  

 องค์กรพทิกัษ์สทิธริะบวุ่า ศาลและกฎหมายของ

ไทยมกัถกูชกัใยโดยบคุคล ธรุกจิเอกชน และคนใน

แวดวงการเมอืงทีม่อีทิธพิล เพือ่น�าไปสูเ่ป้าหมายอืน่ ๆ  

บ่อยครัง้การด�าเนนิคดทีีเ่กีย่วกบัการทจุรติถกูใช้เป็น

เคร่ืองมอืทางการเมอืงโดยฝ่ายบรหิารนบัตัง้แต่กลาง

ทศวรรษ 2540 เป็นต้นมา นอกจากนี ้ ยงัมกีารใช้

กฎหมายเป็นเครื่องมือปราบปรามผู้ที่เห็นต่างทาง 

การเมอืง เช่น กฎหมายอาญา มาตรา 112 ซึง่เป็น

กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ กฎหมาย 

หมิน่ประมาททางอาญา กฎหมายห้ามการปลกุระดม 

และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิด 

เกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ บรรดาสือ่มวลชน นกักจิกรรม

ประชาสังคม นักการเมือง และนักวิจารณ์รัฐบาล 

มักตกเป็นเป้าของการฟ้องร้องดังกล่าว แม้ว่า

ปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับประเทศไทย  

แต่ก็นับว่ามีความขัดแย้งกับเป้าหมายในการสร้าง

“การพัฒนา
ทีอ่่อนแอของ

พรรคการเมอืงไทย
เป็นผลมาจากระบบ
การเมอืงไทยทีย่ัง
ไมเ่ตบิโตเตม็ที”่ 

ศ. ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร 

และ Chris Baker 

ผู้แต่งหนังสือ Unequal 

Thailand: Aspects  

of Income, Wealth  

and Power

นักกิจกรรมรุ่นใหม่ก�าลังเก็บภาพช่วงเหตุการณ์เพื่อน�าไปลงในโลกไซเบอร์

สิ่งท้าทายของการเสริมสร้างสังคม 
ทีย่ตุธิรรมและไมท่อดทิ้งกนั

สังคมแห่งการอยู่ร่วมกันท่ีเปิดกว้างต่อการโต้แย้ง

ของกลุม่ทีม่คีวามเหน็ต่าง     

 กลุม่แรงงานอพยพก็ไม่ได้รบัประโยชน์มากนกั

จากระบบยตุธิรรมในประเทศไทย และมคีวามเสีย่ง

ท่ีจะตกเป็นแพะรับบาปในคดต่ีาง ๆ  รวมท้ังเป็นกลุม่

เป้าหมายในการเรียกรับสินบน รวมถึงถูกนายจ้าง

เอารัดเอาเปรียบ แรงงานเหล่านี้มีข้อจ�ากัดในการ

เข้าถึงการคุ้มครองทางกฎหมายและไม่กล้าท่ีจะ 

แจ้งความ เนื่องจากกลัวว่าจะสูญเสียโอกาสในการ

มีงานท�า หรือมีปัญหากับต�ารวจ จากข้อมูลการ

ส�ารวจของมูลนิธิเอเชีย พบว่า คนไทยมองต�ารวจ

ว่าเป็นสถาบันที่ไว้ ใจได้น้อยที่สุด ร้อยละ 39 ของ 

ผู ้ตอบแบบสอบถามจัดอันดับความซื่อตรงของ

สถาบันต�ารวจอยู่ในระดับต�่าหรือต�่ามาก  

 ในช่วงท่ีเกิดความไม่สงบทางการเมอืง กฎหมาย

หมิ่นพระบรมเดชานุภาพถูกมองว่าเป็นเครื่องมือ

ส�าคญัท่ีถูกน�ามาใช้อย่างไม่เหมาะสม โดยประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 112 บัญญัติไว้ว่า “ผู้ ใด 

หมิน่ประมาท ดหูมิน่ หรอืแสดงความอาฆาตมาดร้าย

พระมหากษตัรย์ิ พระราชนิ ีรชัทายาท หรอืผูส้�าเรจ็

ราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต ่

3 ปี ถงึ 15 ปี” ถงึแม้ว่ากฎหมายลกัษณะนีจ้ะเป็น

เร่ืองปกติในประเทศท่ีเป็นระบอบกษัตริย์ภายใต้
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ทหารไทยในจังหวัดยะลาก�าลังดูแลความปลอดภัยของเด็กนักเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยโรงเรียนกลายเป็นเป้าหมายในการโจมตีของผู้เห็นต่างจากรัฐ
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ประเทศไทยมอีงคก์ร
พฒันาเอกชนกวา่ 

18,000 แห่ง

รฐัธรรมนญู แต่ในประเทศไทย การบงัคบัใช้กฎหมาย

ฉบบันีถ้กูบดิเบอืนด้วยแรงจงูใจทีม่วีาระซ่อนเร้น  

  แม้แต่นอกแวดวงการเมอืง การใช้หลกันติธิรรม

อย่างอ่อนแอของประเทศไทยก็สร้างความเสียหาย

ต่อการกระจายความยุติธรรม สังคมไทยส่วนใหญ ่

ยงัคงถกูปกครองตามล�าดบัชัน้ คนทีม่สีถานะสงูกว่า

จะได้รับการปฏบิตัแิบบเชือ่ฟัง การท้าทายผูม้อี�านาจ

อย่างไม่เกรงกลวัอาจท�าให้ถกูด�าเนนิคดทีางกฎหมาย 

ขั้นร้ายแรง หรือแม้แต่ก่อให้เกิดการประทุษร้าย  

ดงัเช่น ข้อมลูจากรายงาน พ.ศ. 2557 โดยองค์กร

รณรงค์เพือ่ความโปร่งใส (Global Witness) พบว่า 

ประเทศไทยอยู่ในอนัดบัที ่8 ของประเทศทีอ่นัตราย

ที่สุดในการปกป้องที่ดินและสิทธิด้านสิ่งแวดล้อม 

นอกจากนี ้ข้อมลูจาก The New York Times ฉบบั

เดือนพฤษภาคม 2559 พบว่า นักเคลื่อนไหวทาง

สงัคม 60 คน ทีร่ณรงค์คดัค้านโครงการโรงไฟฟ้า

ถ่านหินในพื้นที่ถูกฆาตกรรมหรือหายตัวไปอย่าง

ปรศินาช่วงสองทศวรรษทีผ่่านมา  

 เหตุการณ์เหล่าน้ีมักจะเกิดขึ้นในชนบทและ

เก่ียวข้องกบัคนทีม่เีส้นสายหรอืผลประโยชน์ทางธรุกจิ

ในระดบัสงู จงึไม่ได้รบัความสนใจและเผยแพร่มากนกั

ในพืน้ทีก่ารเสนอข่าว การสบืสวนสอบสวนกม็แีนวโน้ม

จะน�าไปสู่การตัดสินว่ากระท�าผิดน้อยมาก ดังเช่น

รายงานประเทศไทยประจ�าปี 2558 โดยหน่วยงาน 

Freedom House ระบวุ่า “แม้ในหลายคดทีีค่นชัว่ 

ถกูตดัสนิว่ากระท�าผดิ แต่กเ็ป็นทีร่บัรูร่้วมกนัว่ามกีาร

งดเว้นโทษให้กบัผูบ้งการต้นตอของความรนุแรง”  

 บริษัทเอกชนบางแห่งเมื่อต้องเผชิญกับการ 

ต่อต้านจากชุมชนท้องถิ่นก็พยายามบิดเบือนระบบ

ยุติธรรมให้เป็นไปตามที่ตนต้องการ ตัวอย่างเช่น 

บริษัทเหมืองแร่แห่งหน่ึงฟ้องร้องกลุ่มชาวบ้าน 

ที่จังหวัดเลยที่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์เรียกร้อง 

ให้ปิดเหมืองแร่ถาวรและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมใน

ท้องถิน่ โดยเรียกค่าเสยีหายเป็นเงนิถงึ 50 ล้านบาท 

 หนทางข้างหน้าจึงไม่ใช่เรื่องง่าย สถาบันทาง

สังคมต่าง ๆ ต้องปลูกฝังกระบวนการทางความคิด

บนพืน้ฐานด้านศลีธรรมมากขึน้ท่ัวท้ังองค์กร รวมท้ัง

แสดงให้เห็นถึงพันธสัญญาท่ีจะด�าเนินการอย่างมี

จรรยาบรรณและปราศจากอคติ ต้องเกิดการม ี

ส่วนร่วมจากสังคมและจากผู้มีส่วนได้เสียในหลาย

มิติมากกว่านี้ รวมท้ังต้องมีการตรวจสอบเร่ืองการ

ทารุณกรรมและการชักใยทางกฎหมาย และต้องมี

มาตรการป้องกันการทุจริตและการงดเว้นโทษ 

การน�าศาลเฉพาะคดมีาใช้ เช่น คดสีิง่แวดล้อม คดี

การค้ามนษุย์ จะช่วยให้เกดิความยตุธิรรมและทนัเวลา 

และช่วยลดจ�านวนการยื่นฎีกาต่อศาลฎีกา หาก

หน่วยงานกลางอย่างกระทรวงยตุธิรรมได้รบัมอบหมาย

ให้ดแูลกฎหมายและระบบกฎหมายกจ็ะส่งผลไปถงึ

การส่งเสริมระบบยุติธรรมและความเท่าเทียม 

ในระยะยาว  

 นายอานันท์ ปันยารชนุ กล่าวว่า “การปกครอง

ระบอบประชาธปิไตย แท้จรงิแล้วเป็นกระบวนการ

ทางความคิดมากกว่ากฎระเบียบที่ เป ็นตัวบท 

ทางกฎหมายท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในการเดนิบน

เส้นทางสู ่‘ความปกตใินรปูแบบใหม่’ (new normal) 

ท่ีเจริญรุ่งเรือง นอกจากการปฏิรูปในหลาย ๆ มิติ 

ที่ต้องด�าเนินการแล้ว เราต้องปฏิวัติทางความคิด 

ทัศนคต ิรวมท้ังกระบวนทัศน์ของประชาชนโดยรวม 

เปิดใจให้กว้างขึ้น ยอมรับความคิดที่หลากหลาย  

รวมทัง้ปลกูฝังค่านยิมร่วมทีจ่ะน�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลง

ในสงัคม ธรรมาภบิาลในระบอบประชาธปิไตย เปิด

โอกาสให้ความหลากหลายของเรารวมพลังและ

สามารถสะท้อนออกมาได้อย่างสร้างสรรค์ ทัง้หมดนี้

เป็นทางตรงท่ีสุดท่ีจะท�าให้การพัฒนาการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคมของไทย เชื่อมประสานเป็น 

หนึง่เดยีวไปสูค่วามยัง่ยนืทีแ่ท้จรงิ”

อ่านเพิม่เติม
•	 Truth	on		

Trial	in	Thailand:	

Defamation,	Treason,	

and	Lese-Majeste by 

David Streckfuss, 2011 

•	Good	Coup		

Gone	Bad:	

Thailand’s	Political	

Developments	since	

Thaksin’s	Downfall, 

edited by Pavin 

Chachavalpongpan, 

Institute of Southeast 

Asian Studies, 2014     

•	Anti-Corruption	

Strategies:	

Understanding	What	

Works,	What	Doesn’t	

And	Why?, UNDP, 

2014

` `



เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด�าเนินงาน

และฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส�าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

จะส�าเร็จได้ต้องอาศัยการร่วมมือกันอย่าง

มีประสิทธิภาพและสร้างพันธมิตรระหว่าง

กันอย่างจริงใจ เพื่อพร้อมรับประเด็น

ปัญหาต่าง ๆ  ทีโ่ลกก�าลงัเผชญิอยูใ่นปัจจบุนั 

ไม่ว่าจะเป็นการย้ายถิ่น การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงทางอาหาร 

และการมีเสถียรภาพทางการเงิน ซึ่งเป็น

ปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกประเทศ 

วิกฤตด้านมนุษยธรรมที่เป็นผลมาจาก

ความขัดแย้งและหายนะทางธรรมชาติ

ล้วนต้องได้รบัการดแูลและใส่ใจ ในขณะท่ี

ประเทศพัฒนาน้อยท่ีสุดก็ต้องการความ

ช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ

แบบจริงจัง เพื่อปิดช่องว่างทางเศรษฐกิจ 

กระตุน้การค้าและการเตบิโตภายใน การส่งเสรมิ

การลงทุน แบ่งปันเทคโนโลยีและวิธีการ

ปฏิบัติ และการช่วยประเทศก�าลังพัฒนาเพื่อ

เพิม่การส่งออกและจดัการกบัหนี้ให้ดกีว่าเดมิ 

ซึ่งจะเป็นกุญแจส�าคัญท่ีจะน�าไปสู่การเติบโต

และพัฒนาที่ยั่งยืน   

 กล่าวโดยรวมแล้ว เป้าหมายที ่17 ดเูหมอืน

จะเป็นเป้าหมายท่ีเป็นรูปธรรมน้อยที่สุด 

อย่างไรก็ดี การตกลงแบบพหุภาคีและกรอบ

ข้อบงัคบัการประชมุนานาชาตแิละความรเิริม่

ทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดน ซึ่งก่อให้เกิด

ประเทศไทยก�าลงัท�างานอย่างหนกัเพ่ือสร้างพันธมติรทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

ความร่วมมือ 
เพื่อการพัฒนาทีย่ัง่ยืน

หุ้นส่วนความร่วมมือ
 เพื่อเป้าหมายร่วมกนั

กลยุทธ ์วิธีปฏิบัติ และความจ�าเป็นดา้นงบประมาณส�าหรับวาระเพื่อการพัฒนาทีย่ัง่ยืน พ.ศ. 2573

ท�าทันที

• สานต่อนโยบายความร่วมมือระหว่าง

ประเทศไทยกับพันธมิตรนานาชาติ

• ส่งเสริมให้ท ้องถิ่นเป ็นเจ ้าของ

โครงการพฒันาทีเ่ขาได้รบัประโยชน์

ขยายความร่วมมือใต้-ใต้ เหนือ-ใต ้

และความร่วมมือแบบไตรภาคี ใน

ดา้นการเผยแพร่ความรูท้ี่เกีย่วข้อง

กับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม โดยเสริมสร้างศักยภาพ

ของประเทศก�าลังพัฒนาให้มากขึ้น

• กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา ถ่ายทอด 

เผยแพร่ และกระจายเทคโนโลยี 

ที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม

• เพิ่มการน�าเข ้าสินค ้าจากกลุ ่ม

ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDCs) 

และให้สิทธิพเิศษทางการค้าส�าหรบั

การน�าเข้าจากประเทศเหล่านี้

• เพิ่มความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา

อย่างเป็นทางการ (ODA) และการ

ลงทุนจากต่างประเทศในประเทศ

พัฒนาน้อยที่สุด (LDCs)

• เสริมสร้างหุ ้นส่วนการพัฒนาที่มี

ประสิทธิภาพในภาครัฐ ระหว่างรัฐ

และเอกชน และในภาคประชาสงัคม
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พันธมิตรในแง่ของกลยุทธ์ การค้า ความสัมพันธ์

และพันธสัญญาในแง่นโยบาย รวมไปถึงความ

เชีย่วชาญด้านเทคนคิและการสร้างทกัษะ ล้วนเป็น

สิ่งจ�าเป็นส�าหรับวาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 

2573 ที่ไม่เพยีงเพือ่การบรรลผุลร่วมกนั แต่ยงัต้อง

สนับสนุนให้ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงอีกด้วย   

 อนึ่ง ในการด�าเนินการที่ผ่านมา มักมีค�าถาม

เกี่ยวกับเงินทุนที่จะน�ามาใช้เพื่อโครงการพัฒนา

ขนาดใหญ่ว่าจะสนบัสนนุได้อย่างไร ในความเป็นจรงิ

แล้ว แต่ละประเทศต้องรบัผดิชอบในส่วนของตนเอง 

ไม่ว่าจะจ�านวนเท่าใดก็ตาม ดังเช่นประเทศไทย  

ในฐานะที่เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางที่ประสบ

ความส�าเร็จ และมีความก้าวหน้าด้านการพัฒนา

มนุษย์และเศรษฐกิจ จึงเป็นหน่ึงในกลุ่มประเทศ 

ผู้ให้รายส�าคญัต่อ “พนัธมติรระดบัโลก” ทีเ่ป้าหมาย 17 

พยายามเรียกร้องและผลกัดนัให้มขีึน้ แม้ว่าในอดตี

ประเทศไทยจะเคยเป็นผู้รับความช่วยเหลือมาก่อน 

แต่ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้พัฒนากลายเป็นผู้ ให้  

คูค้่า ผู้ ให้ค�าปรกึษาด้านเทคนคิ และผูล้งทนุโดยตรง

ในต่างประเทศที่ส�าคัญ  

 แนวทางการพัฒนาระดบัสากลของประเทศไทย

ด�าเนินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งให้

ความส�าคัญกับการพัฒนามนุษย์ การสร้างทักษะ 

การสนับสนุนการพึ่งพาตนเอง และสนับสนุน 

การแบ่งปันบทเรียนท่ีได้ ตลอดจนมีพันธสัญญา  

ที่จะช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านให้บรรลุความ

ยั่งยืนและเจริญก้าวหน้า ประเทศไทยจึงได้ ให้ 

ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและช่วยเสริมสร้าง

ศักยภาพแก่ประเทศในภูมิภาคที่มั่งคั่งน้อยมากว่า

ห้าทศวรรษแล้ว ผ่านกลไกการท�างานของกรม 

ความร่วมมือระหว่างประเทศและพันธมิตรอื่น ๆ  

อีกมากมาย     

  

 

 

 

 

 

 

 

“ประเทศไทยในฐานะทีเ่ป็นประเทศ
รายไดป้านกลางทีป่ระสบความส�าเรจ็

และมีความกา้วหนา้ด้านการพัฒนามนษุย์
และเศรษฐกิจ จึงเป็นหนึ่งในกลุม่ประเทศ 
ผูใ้ห้รายส�าคัญตอ่ ‘พนัธมิตรระดบัโลก’

ทีเ่ป้าหมาย 17 พยายามเรยีกร้อง
และผลักดนัให้มีขึ้น”

ความร่วมมือใต้-ใต้

(South-South)

เมื่อประเทศก�าลังพัฒนา

สองประเทศหรอืมากกว่านัน้

จากซีกโลกทางใต้ ท�างาน

ร่วมมือกันเพื่อบรรลุการ

พัฒนาผ ่านการแบ ่งป ัน

ทรัพยากร เทคโนโลยี และ

ประสบการณ์
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 นอกจากนี้ ประเทศไทยยังด�าเนินการนอก

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และใช้นโยบาย 

“มองตะวันตก” โดยพยายามที่จะส่งเสริมความ

ร่วมมือใต้-ใต้ที่สร้างสรรค์ ผ่านประสบการณ์และ

ตัวอย่างวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด ท�าให้ประเทศไทย 

มบีทบาทส�าคญัในการเชือ่มช่องว่างระหว่างประเทศ

ก�าลงัพฒันาในกลุม่ประเทศซกีโลกใต้ และระหว่าง

ประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศก�าลังพัฒนา ผ่าน

ความร่วมมือเหนือ-ใต้ (North-South) และความ

ร่วมมอืแบบไตรภาค ีการเผยแพร่ความช�านาญของ

ประเทศผ่านพันธมิตรหลากหลายระดับ ท�าให้

ประเทศไทยได้มีโอกาสร่วมมือกับประเทศก�าลัง

พฒันามากมาย ในประเดน็ต่าง ๆ  อาท ิการลดความ

ยากจน การประมงที่ยั่งยืน งานด้านการอนุรักษ์  

การป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้ติดเชื้อ HIV การค้า

ยาเสพติด การสาธารณสุข และการค้ามนุษย์ 

เป็นต้น  

 ตวัอย่างความร่วมมอืทีส่�าคญั เช่น ประเทศไทย

ร่วมมือกับประเทศญี่ปุ ่นในโครงการฝึกอบรม

ประเทศที่สามในเอเชียและแอฟริกา ซึ่งมีการจัด

หลักสูตรเนื้อหา เช่น การสาธารณสุข การปลูกป่า 

การพัฒนาระบบไฟฟ้า มาตรการต่อต้านการค้า

มนษุย์และการฟ้ืนฟสูมรรถนะผูร้อดชวีติ การบรหิาร

จัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน�้า การผลิต

อาหาร การป้องกันโรคมาลาเรีย และการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาผู้ติดเชื้อ HIV ใน สปป.ลาว ตลอด

จนมีโครงการร่วมไทย-เยอรมัน ท่ีได้ช่วยยกระดับ

ห่วงโซ่อุปทานของกระดาษสา เพื่อขยายเศรษฐกิจ

ข้ามพรมแดนในชนบท และการท�างานร่วมกันเพื่อ

ปรับปรุงคุณภาพน�้าและแม่น�้าในพื้นที่ชนบท เช่น 

ในทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยตื่นตัวกับทวีปแอฟริกามากขึ้น โดยได้ ให้ความช่วยเหลือประเทศเลโซโทและประเทศอื่น ๆ ก่อตั้งโครงการเพื่อความยั่งยืน

พ.ศ. 2558 
ประเทศไทยให้ความช่วยเหลือ

ดา้นการพฒันาอยา่งเป็น
ทางการ คิดเป็นมูลคา่ 

2.75 พนัลา้นบาท
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โครงการบรหิารจดัการลุม่น�า้ซอง ความร่วมมอืไทย-

ฝร่ังเศสในภมูภิาคลุม่แม่น�า้โขงและแอฟรกิา ทีเ่น้น

ฝึกอบรมด้านการศึกษา/สายอาชีพ การพัฒนาการ

เกษตรและการประมง และการสาธารณสุข (เน้น 

ที่ HIV หรือเอดส์ มาลาเรีย วัณโรค และโรคติดต่อ

อื่น ๆ) ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติส�าหรับประเทศไทยที่จะ

เป็นพันธมิตรกับประเทศอ่ืนในเอเชียตะวันออก

เฉยีงใต้ (เช่น บรไูน อนิโดนเีซยี มาเลเซยี ฟิลปิปินส์ 

สิงคโปร์) เพื่อใช้ความเชี่ยวชาญในการช่วยเหลือ

ประเทศโลกที่สามในการริเริ่มด้านการพัฒนา   

 นับตั้งแต่ พ.ศ. 2556 การริเริ่มระหว่างไทย-

แอฟริกาได้ขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาและ

เศรษฐกจิระหว่างประเทศไทยและประเทศในแอฟรกิา 

ด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ก�าหนดนโยบาย

ที่มุ่งตรงไปที่การค้าและการลงทุนที่มีผลประโยชน์

ร่วมกนั และสนบัสนนุพนัธมติรทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน 

และภาคประชาสังคม นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมี

โครงการอาสาสมคัรไทยในแอฟรกิา ซึง่ผูเ้ชีย่วชาญ

ไทยได้ท�างานเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้เชี่ยวชาญ 

แอฟริกันเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ทางเทคนิค 

เกี่ยวกับโครงการในแอฟริกา  

 นอกจากนี้ ประเทศไทยยังให้ความช่วยเหลือ

ด้านการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศและความ 

ช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการเป็น

จ�านวนมาก โดยส่วนใหญ่มักเป็นการให้ความ 

ช่วยเหลอืแก่ประเทศพฒันาน้อยทีส่ดุ ใน พ.ศ. 2557 

ข้อมูลจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศระบุว่า 

ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นทางการ

ของไทย มยีอดประมาณการอยูท่ี ่3.67 พนัล้านบาท 

ในขณะที่ พ.ศ. 2558 ยอดประมาณการอยู่ที่ 2.75 

พนัล้านบาท โดยเป็นการพฒันาทีม่พีืน้ฐานบนความ

ช�านาญของไทยเอง ผนวกกับการปรับเทคนิค 

ทีเ่หมาะสมจากต่างประเทศ ด้วยเหตนุี ้ความช่วยเหลอื

เพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการของไทยจึงมุ่งไปที่

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การสร้างถนน 

สะพาน เขื่อน โรงพยาบาล และโรงไฟฟ้า นอกนั้น 

เป็นไปในรูปแบบของการกระจายความช่วยเหลือ

ทางเทคนิคและการฝ ึกอบรมด ้านการศึกษา  

การสาธารณสขุ การเกษตร การคมนาคม เศรษฐกจิ 

การธนาคาร การเงนิ และวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รวมไปถงึการสนบัสนนุระบบขององค์การสหประชาชาติ

และกองทนุพฒันาเอเชยีของธนาคารพฒันาเอเชยี

เป็นส่วนใหญ่  

 โดยภาพรวมแล้ว ประเทศไทยเน้นหนัก 

ด้านความร่วมมือพหุภาคี ผ่านกรอบความร่วมมือ 

หุน้ส่วนระหว่างไทยกับสหประชาชาตใินประเทศไทย  

รฐับาลไทยกบัทมีงานองค์การสหประชาชาตปิระจ�า

ประเทศไทยท�างานร่วมกัน เพื่อมุ่งส่งเสริมสังคม 

ที่ยุติธรรม สร้างความเข้มแข็งให้กับความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจและความมัน่คงในภมูภิาค และบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศอย่าง

ยั่งยืน  

 ในส ่ วนของความร ่ วมมือกับนานาชาติ 

ประเทศไทยก�าลังขยายศักยภาพของตนในฐานะ

พันธมิตรหลักเพื่อการพัฒนาในระดับนานาชาติ  

โดยมีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศด�าเนิน

กรมความร่วมมอืระหว่างประเทศให้ความช่วยเหลอืมลูนธิขิาเทยีมของบงักลาเทศผลติขาเทยีมมาตัง้แต่ พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2558
 ประเทศไทยลงทนุโดยตรง

ในตา่งประเทศในกลุม่
สมาชกิประเทศอาเซยีน 

คดิเป็นมลูคา่ 
7.89 แสนลา้นบาท
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บทบาทส�าคัญในการร่วมมือกับธนาคารพัฒนา

เอเชยี ส�านกังานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ 

กรอบความร่วมมอืหุน้ส่วนระหว่างไทยกบัสหประชาชาติ 

และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�าไรสากลจ�านวนหน่ึง 

อาทิ มูลนิธิเอเชีย สถาบันคีนันแห่งเอเซีย มูลนิธิ

คอนราด อาเดนาวร์ ส�านกังานประเทศไทย องค์กร

บรรเทาทุกข์คริสตจักรนอร์เวย์ สถาบันสิ่งแวดล้อม

สต็อกโฮล์ม และมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์   

 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ร่วมมือ

กับมูลนิธิขาเทียมเพื่อช่วยประเทศบังกลาเทศ 

ในการผลิตขาเทียมตั้งแต่ พ.ศ. 2556 และใน  

พ.ศ. 2557 ได ้จัดหลักสูตรฝ ึกอบรมหัวข ้อ  

กายอปุกรณ์ส�าหรับระยางค์ล่าง (Lower Extremity 

Prostheses) และการประเมินกายอุปกรณ์ (Pros-

theses Evaluation) ให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ของบังกลาเทศ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังร่วมมือ

กับส�านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 

เพื่อแบ่งปันความรู้และเรียนรู้ร่วมกันกับประเทศ

บงักลาเทศเกีย่วกบัโครงการหนึง่ต�าบลหนึง่ผลิตภณัฑ์ 

และวิธีใช้ โครงการดังกล่าวในการส่งเสริมการ

พัฒนาชุมชนด้วย  

 ประเทศไทยตระหนักดีถึงความส�าคัญที่ว ่า  

การค้าจะช่วยให้ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดสามารถ 

ยนืหยดัทางเศรษฐกจิได้เอง ประเทศไทยจงึได้น�าเข้า

สินค้าจ�านวนมากจากประเทศเพื่อนบ้านที่เป็น 

กลุ่มพัฒนาน้อยที่สุด เช่น สินค้าทางการเกษตร 

สินค้าที่ผลิตโดยอาศัยแรงงานจ�านวนมาก สินค้า 

พื้นฐาน ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ จากข้อมูลของ 

World Integrated Trade Solution แสดงให้เหน็ว่า 

พ.ศ. 2558 มูลค่าการน�าเข้าจากประเทศเมียนมา 

สงูถงึ 1.26 แสนล้านบาท ขณะที่ในปีเดยีวกนั มลูค่า

การน�าเข้าจาก สปป.ลาว มปีระมาณ 5.14 หมืน่ล้านบาท 

และจากกัมพูชามีประมาณ 2.24 หมื่นล้านบาท   

 นอกจากนี้ ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางด้านการ

ผลิต ประเทศไทยเป็นจุดหมายส�าคัญของแรงงาน

ต่างด้าว ที่หลั่งไหลมาจากประเทศเพื่อนบ้านที่หวัง

จะเพิ่มรายได้ของตน การเปิดพรมแดนนอกจาก 

จะช่วยเพิ่ม GDP ให้กับประเทศไทยแล้ว ยังช่วย

เสรมิสร้างพลงัให้แก่แรงงานเหล่านีอ้กีด้วย ในบรรดา

จ�านวนแรงงานต่างด้าวประมาณ 1.56 ล้านคน  

ที่ลงทะเบียนกับกระทรวงแรงงานนั้น เป็นแรงงาน

ที่มาจากประเทศเมียนมา กัมพูชา และ สปป.ลาว 

ถงึ 1.39 ล้านคน หากมคีวามพยายามทีจ่ะสอดส่อง

ดูแลอุตสาหกรรมใหญ่ที่จ้างแรงงานต่างด้าวให้มี

คุณภาพดีขึ้น ย่อมจะสามารถลดการหาประโยชน์

และการทารุณกรรมลงได ้  

 

 

 

 

 

 

 

  

 ในขณะเดียวกัน ภาคเอกชนของประเทศไทย

ก็ได้เข้าไปลงทุนในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดย 

ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนทางด้านการเกษตร การ

ประมง การผลิตอาหาร การก่อสร้าง การผลิต  

ศูนย์กระจายสินค้า โรงแรมและการท่องเที่ยว  

จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย นับถึง

ไตรมาสแรกของ พ.ศ. 2559 ประเทศไทยลงทนุรวม

ทัง้สิน้ 2.04 ล้านล้านบาท ในประเทศทีก่�าลงัพฒันา 

และลงทุน 1.54 ล้านล้านบาท ในประเทศพัฒนา

น้อยท่ีสุด ใน พ.ศ. 2558 บริษัทไทยลงทุน  

1.18 แสนล้านบาทในประเทศเมียนมา ลงทุน  

8 หมื่นล้านบาทใน สปป.ลาว และลงทุน 2.38  

หมื่นล้านบาทในกัมพูชา นอกจากนี้ ในปีเดียวกันนี้ 

ประเทศไทยได้ขยายการลงทุนโดยตรงไปสู่กลุ่ม

สมาชิกอาเซียน รวมแล้วมีมูลค่าเกือบ 7.89  

แสนล้านบาท   

“ประเทศไทยมองปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพยีงว่าเป็นวธิกีารจดัการ

แบบองคร์วม เพื่อแกปั้ญหาทีท่้าทายของ
การพัฒนาทีย่ั่งยนื ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงจึงเป็นพื้นฐานของโครงการ
การพัฒนาระดบัสากลที่รเิริม่ขึ้น
เป็นจ�านวนมากในประเทศไทย”
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ประเทศไทยมองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่า

เป็นวิธีการจัดการแบบองค์รวม เพื่อแก้ปัญหา 

ที่ท ้าทายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นพื้นฐานของโครงการ 

การพัฒนาระดับสากลที่ริเริ่มขึ้นเป็นจ�านวนมาก 

ในประเทศไทย โดยเมื่อ พ.ศ. 2559 ประเทศไทย 

เป็นประธานกลุม่ประเทศ G77 ซึง่เป็นกลุม่ประเทศ

ก�าลังพัฒนาที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติจ�านวน  

77 ประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้ ใช้เวทีดังกล่าวใน

การน�าเสนอคณุประโยชน์ของปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง เพื่อเป็นทางเลือกสู่การบรรลุเป้าหมาย 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน จนกระทั่ง พ.ศ. 2559  

มีหลายประเทศที่น้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงผนวกเข้ากับแนวคิดการพัฒนาที่ได้ริเริ่ม 

ในการพฒันาขึน้ ได้แก่ ประเทศกมัพชูา อนิโดนเีซยี 

สปป.ลาว เลโซโท เมียนมา ติมอร์-เลสเต และ

ตองกา ซึง่ส่วนใหญ่เป็นการส่งเสรมิการพฒันาชวีติ

ความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน และการใช้เกษตรกรรม

ผสมผสานทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงและการเกษตรแบบ “ทฤษฎีใหม่”  

 กรมความร่วมมอืระหว่างประเทศ (TICA) เป็น

หน่วยงานหลักของประเทศที่ด�าเนินความร่วมมือ

ด้านการพัฒนาในระดับสากลระหว่างประเทศไทย

และประเทศที่ก�าลังพัฒนา ประเทศไทยได้ร่วม

ด�าเนินโครงการกับประเทศเลโซโทระหว่าง พ.ศ. 

2549-2553 เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน 

ให้เป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนา

ชนบทของชาติแอฟริกันเล็ก ๆ โครงการนี้เน้นการ

จัดตั้งศูนย์จัดแสดงเพื่อการเกษตรแบบยั่งยืนที่มี 

พื้นฐานจากการปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงที่เกษตรกรไทยใช้ได้ผลมาแล้ว ในการ

ด�าเนินโครงการนี้ เกษตรกรท้องถิ่นจะได้รับการ 

ฝึกอบรมระหว่างการท�างานจากผู้เชี่ยวชาญไทย 

ในเลโซโท กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้จัด

โปรแกรมเยีย่มเยยีนและศกึษาดงูานในประเทศไทย

ให ้ กับเจ ้าหน ้า ท่ีด ้านส ่งเสริมการเกษตรและ

เกษตรกร เพือ่ให้มโีอกาสได้เรยีนรูจ้ากเกษตรกรไทย

ที่ได้ ใช้ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในการพฒันา

คุณภาพชีวิตของตนเอง  

 ในติมอร์-เลสเต หลังจากท่ีได้ร่วมมือทวิภาคี 

กับประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ติมอร์-เลสเต 

ได้จัดตั้งหมู ่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบและ 

ศนูย์ถ่ายทอดเทคโนโลย ีซึง่เป็นการก�าหนดทศิทาง

ไปสู่การขยายศักยภาพของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผ่าน

การศึกษาด้านเกษตรกรรมและการฝึกอบรมด้าน

เทคโนโลยีการผลิตพืชผล รวมไปถึงการส่งเสริม

เทคนิคการเกษตรที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับความ

ต้องการและเหมาะสมกับสภาพความแขง็แกร่งของ

ท้องถ่ิน นอกจากนี้ กรมความร่วมมือระหว่าง

ประเทศยังช่วยพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบ เพื่อสาธิต

การผลิตพืชผลโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพยีงเป็นพืน้ฐาน และสร้างศนูย์การเรยีนรูท้ีเ่ข้า

ถึงเกษตรกรและประชาชนทั่วไป   

  เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ความร่วมมือ

ทางเทคนิคระหว่างประเทศไทยกับประเทศตองกา 

น�าไปสู่การเปิดตัวโครงการความร่วมมือด้านการ

พัฒนาการเกษตร ซึ่งมีเป ้าหมายเพื่อการท�า

เกษตรกรรมแบบยั่งยืนในตองกา โดยใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐาน โดย

โครงการน�าร่อง 3 ปีนี้ สนับสนุนการปลูกผลไม้ 

และจะขยายความร่วมมือให้ครอบคลุมการริเร่ิม 

ในด้านอื่น ๆ เช่น การท�าฟาร์มปลา  

  กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้จัดฝึก

อบรมนานาชาติประจ�าปีที่เกีย่วข้องกับหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคคลท่ัวไปจากกว่า  

40 ประเทศในเอเชีย แปซิฟิก ตะวันออกกลาง 

แอฟรกิา และลาตนิอเมรกิา ครอบคลมุประเดน็การ

อบรมในหัวข้อต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน

“การแบง่ปัน” แนวปฏิบัตติามปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพยีง
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การเกษตรอย่างยั่งยืน การท�าเกษตรอินทรีย์ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากน้ี  

เมือ่ พ.ศ. 2557 สถานเอกอคัรราชทตูและกงสลุไทย

ทั่วโลกมอบทุนฝึกอบรมนานาชาติประจ�าปีทั้งหมด 

288 ทุน ใน 14 หลักสูตร และประเทศไทยยังได้

มอบทุนเต็มจ�านวนให้กับบุคคลทั่วไปจากประเทศ

ก�าลังพัฒนา เพื่อเรียนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในมหาวทิยาลยัไทยภายใต้หลกัสตูรศกึษานานาชาติ 

ใน พ.ศ. 2557 มีการมอบทุนจ�านวน 55 ทุน แก ่

เจ้าหน้าที่จากทั่วโลกเพ่ือลงเรียนใน 22 หลักสูตร 

อีกด้วย  

 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดโครงการศึกษา 

ดูงานบัวแก้วสัมพันธ์ประจ�าปี โดยมีผู ้เข้าร่วม 

ส่วนใหญ่มาจากกระทรวงต่างประเทศของประเทศ 

ก�าลังพัฒนาหรือมีพ้ืนฐานทางความร่วมมือด้าน 

การพัฒนาในระดับนานาชาติ พวกเขาเหล่านี้จะได้

เรียนรู้แนวทางว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สามารถปรับใช้เพื่อรับมือกับสิ่งท้าทายของการ

พฒันาอย่างยัง่ยนืท่ีเก่ียวข้องกับประเทศของตวัเอง

ได้อย่างไร   

  ท้ายท่ีสุดแล้วประเทศไทยได้จัดโครงการแบบ

เฉพาะประเทศด้วย ยกตัวอย่างเช่น กรมความ 

ร่วมมือระหว่างประเทศจัดให้เจ้าหน้าที่ประเทศ

โคลอมเบียมาดูงาน เพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์

บรรเทาความยากจนและการพัฒนาชนบทของ

ประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความแตกต่าง

ด้านการพัฒนาระหว่างพื้นที่ในเมืองกับชนบท  

 แน่นอนว่า เพื่อให้บรรลุความร่วมมือจากผู้มี

ส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งจ�าเป็นต้องด�าเนินตาม

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่ให้เกดิการพฒันา

ที่ยั่งยืน ประเทศไทยจึงยังมีงานที่ต้องท�าอีกมาก 

และเป็นท่ียินดีว่า ความร่วมมือดังกล่าวมีแนวโน้ม

ที่จะเป็นไปในทางบวก เพราะมีความเห็นพ้อง

ความร่วมมือด้านเทคนิคเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่วนใหญ่เน้นที่เกษตรกรรมแบบยั่งยืน
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 มูลนิธิชัยพัฒนา ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2531 เพื่อ

สนับสนุนช่วยเหลือคนในชนบทให้มีชีวิตความ 

เป็นอยู่ที่ดีขึ้น หนึ่งในความริเริ่มได้แก่ “โครงการ

อัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์” ซึ่งมุ่งเน้นการอนุรักษ์

วัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวชุมชนบางช้าง ริมคลอง

อัมพวา ซึ่งเป็นสาขาของแม่น�้าแม่กลองในจังหวัด

สมุทรสงคราม มูลนิธิท�าหน้าที่เป็นผู้วางแผนและ

อ�านวยความสะดวก เน้นการฝึกคนในชุมชนให้มี

ทักษะจ�าเป็นในการปรับปรุงชวีติความเป็นอยู ่สร้าง

เศรษฐกิจท้องถิ่น และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

เพื่อเป็นหนทางในการบรรลุการพึ่งพาตนเองและ

ความยั่งยืน  

 มูลนิธิมั่นพัฒนา ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการ

ศึกษา รวบรวม และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ

พฒันาทีย่ัง่ยนื และได้ส่งเสรมิโครงการและกจิกรรม

ขององค์กรภาครัฐและเอกชนท่ีมีความสนใจ 

ในประเดน็เดยีวกัน คอืการพฒันาท่ีสมดลุและยัง่ยนื

ระหว่างกนัมากขึน้ และด้วยการปลกูฝังกระบวนการ

ทางความคิดที่เคารพการเติบโตอย่างสมดุล และ

ด้วยความหวังที่มีต่อพันธสัญญาของประเทศไทย 

ในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน บนกรอบแนวคิดของ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ย่อมส่งผลให้

ประเทศไทยสามารถอุทิศตนให้กับวาระการพัฒนา

ที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 ได้อย่างจริงใจ   

 

 

องค์กรในประเทศไทยที่ด�าเนินงานเพื่อเป็นกลไก 

ขบัเคลือ่นประเทศไปสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนืให้บรรลผุล

มีอยู่หลายองค์กร และส่วนใหญ่ก็เป็นพันธมิตรกัน 

ท�าให้สามารถแบ่งปันความรูแ้ละการปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ

ระหว่างกันได้ดีขึ้น เช่นเดียวกับงานพัฒนาของ

ประเทศไทยในต่างแดน การริเริ่มหลายโครงการ 

ก็ล้วนตัง้อยูบ่นพืน้ฐานปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ยกตัวอย่างเช่น   

พนัธมติรบนผนืแผน่ดนิไทย

อาสาสมัครเยาวชนช่วยเหลือองค์กรพันธมิตรท้องถิ่นของ Oxfam สร้างสถานเลี้ยงเด็กกลางวันให้กับชุมชนเผ่าม้งในจังหวัดเชียงราย
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โดยประสานงานอย ่างใกล ้ชิดกับรัฐบาลไทย 

และพันธมิตรท้องถ่ินอ่ืน หน่วยงานต่าง ๆ ของ

สหประชาชาติ เช่น ส�านักงานโครงการพัฒนาแห่ง

สหประชาชาติ กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ 

และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ต่างก็มี

รากฐานทีแ่ขง็แกร่งในประเทศไทย รวมไปถงึองค์กร

ที่ไม่แสวงหาก�าไร ดังเช่น Oxfam องค์การระหว่าง

ประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน และมูลนิธิเอเชีย

อ่านเพิม่เติม
•	Positioning	the	

ASEAN	Community	

in	an	Emerging	Asia:	

Thai	Perspectives,	

compiled by the 

Department of 

ASEAN Affairs, 

Ministry of Foreign 

Affairs of the 

Kingdom of  

Thailand, 2016

•	Greater	Mekong	

Sub-region	Statistics	

on	Growth,		

Infrastructure,	and	

Trade, by Asian 

Development Bank, 

2016

ทางวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ซึ่ง

สะท้อนมิติทั้ง 4 ของเป้าหมายการพัฒนาตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (Thai-

land Development Research Institute; TDRI) 

เน้นท�างานด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย โดย

ให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ด้านเทคนิคกับหน่วยงาน 

ภาครัฐต่าง ๆ  เพือ่ช่วยในการวางนโยบายทีจ่ะส่งเสรมิ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวใน

ประเทศไทย เฉพาะในช่วง พ.ศ. 2558-2559 TDRI 

ช่วยเผยแพร่การรับรู้ ในหัวข้อที่หลากหลาย เช่น 

ให้การสนบัสนนุแม่ผูด้้อยโอกาส และส่งเสรมิการมี

ธรรมาภิบาลที่ดีในการบริหารจัดการสาธารณูปโภค 

การปฏริปูกฎหมายแรงงาน และวธิต่ีาง ๆ  ทีจ่ะรบัมอื

กับสิ่งที่ขาดหายไปในระบบการศึกษาของชาติ  

  การส่งเสริมความยั่งยืนและบริโภคนิยมที่มี

จริยธรรมเป ็นหนึ่งในหลักการของมูลนิธิ เพื่อ 

ผู้บริโภค (มพบ.) มายาวนาน มูลนิธิแห่งน้ีเป็น 

หน่วยงานระดับชาติหน่ึงเดียวที่สนับสนุนผู้บริโภค

และด�าเนนิงานบนพืน้ฐานของกระบวนการมส่ีวนร่วม

ในระยะยาว หน้าทีเ่ฝ้าระวงัของมลูนธิช่ิวยตรวจสอบ 

บริษัท ส่งเสริมการปฏิบัติแบบมีจริยธรรม และ 

ยกระดบัมาตรฐานการผลติโดยสร้างการรบัรูแ้ละให้

ความรู้กบักลุม่ผูบ้รโิภคเพือ่เพิม่ระดบัความคาดหวงั

ที่สูงขึ้น      

 นอกจากนี ้กม็อีงค์กรหลายแห่งในประเทศไทย

ท�างานด้านการแก้ ไขความขัดแย้งในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ที่อยู ่ในสถานการณ์ที่อ ่อนไหว  

มอีงค์กรทีท่�างานด้านการสร้างสนัตภิาพอยูห่ลายแห่ง 

เช่น ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ เครือข่าย 

ผดุงธรรมเพื่อสันติ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม และ 

กลุ่มด้วยใจ  

 นอกจากจะมอีงค์กรของไทยหลายแห่งทีท่�างาน

ในประเด็นความยั่งยืนแล้ว ยังมีหน่วยงานสากล 

อกีมากมายทีด่�าเนนิการด้านดงักล่าวในประเทศไทย 
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กลุม่ 77 (G77)      

กลุ ่มประเทศก�ำลังพัฒนำที่เป็นสมำชิก

สหประชำชำตจิ�ำนวน 77 ประเทศ ซึง่รเิริม่

ให้มีกำรประชุมสหประชำชำติว่ำด้วยกำร

ค้ำและกำรพฒันำ (United Nations Con-

ference on Trade and Development; 

UNCTAD) เป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2507 

ปัจจุบันประกอบด้วยสมำชิก 134 ประเทศ 

ส�ำหรับประเทศไทยได้รับกำรรับรองให้

ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกลุ่ม G77 ส�ำหรับ

วำระปี พ.ศ. 2558 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง

ควำมเชือ่มัน่ต่อประเทศไทยในเวทรีะหว่ำง

ประเทศ และเป็นกำรแสดงควำมพร้อม

และบทบำทผู้น�ำของไทยในกำรสำนต่อ

ควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศก�ำลังพัฒนำ 

 

กลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (Least 

Developed Countries: LDCs)   

ประเทศพัฒนำน้อยที่สุด เป็นชื่อที่ก�ำหนด

โดยสหประชำชำติซ่ึงแสดงถึงกำรที่มีค่ำ

ดชันกีำรพฒันำทำงเศรษฐกจิและสงัคมต�ำ่ 

มค่ีำดชันกีำรพฒันำมนษุย์ต�ำ่ เมือ่จดัล�ำดบั

เทยีบกบัประเทศต่ำง ๆ  ทัว่โลก แนวคดิของ

กำรจดักลุม่ประเทศพฒันำน้อยทีส่ดุเกดิขึน้

เมือ่รำว พ.ศ. 2512–2513 รำยชือ่ประเทศ

พัฒนำน้อยที่สุดกลุ่มแรกถูกก�ำหนดโดย

สหประชำชำตใินข้อมตทิี ่2768 (XXVI) เมือ่

วนัที ่18 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2514 ประเทศ

ที่จะถูกจัดว่ำเป็นประเทศพัฒนำน้อยที่สุด

จะต้องมีลักษณะ 3 ประกำรนี้ ได้แก่  

1. มีรำยได ้ต�่ ำ  โดยรำยได ้มวลรวม

ประชำชำติเฉลีย่ 3 ปี น้อยกว่ำ 31,910 

บำท (905 ดอลลำร์สหรัฐ) และต้อง

มำกกว่ำ 38,292 บำท (1,086 ดอลลำร์

สหรฐั) จงึจะพ้นจำกกลุม่นี้

2. ทรัพยำกรมนุษย์อ่อนแอ โดยพิจำรณำ

จำกตวัชีว้ดัทำงด้ำนโภชนำกำร สขุภำพ 

กำรศึกษำและกำรรู้หนังสือของผู้ ใหญ่

3. ควำมอ่อนแอทำงเศรษฐกิจโดยดูจำก

ควำมไม่แน่นอนของกำรผลิตทำงกำร

เกษตร ควำมไม่แน่นอนของกำรส่งออก

สินค้ำและบริกำร ควำมส�ำคัญทำง

เศรษฐกิจของกิจกรรมที่ เป ็นของ 

ต่ำงชำติ ควำมเข้มของกำรส่งออก

สนิค้ำ อปุสรรคของเศรษฐกจิขนำดเลก็ 

และร้อยละของประชำกรทีต้่องพลดัถิน่

เพรำะภัยธรรมชำติ

 

การขยายตัวตามแนวเส้นทางคมนาคม 

สายหลัก (ribbon development)   

เป็นหน่ึงในลักษณะกำรแผ่กระจำยตัว 

ของเมอืง (urban sprawl) ดงัจะเหน็ได้ว่ำ 

นิยำมเกี่ยวกับ urban sprawl ที่ Earle 

Draper จำก Tennessee Valley Authority 

ไดก้ล่ำวไว้ ในวำระกำรสมัมนำเกีย่วกบักำร

ใช้ประโยชน์ที่ดินเมื่อ พ.ศ. 2480 ว่ำ “กำร

แผ่กระจำยตวัของเมอืงเป็นกำรเปลีย่นแปลง

และขยำยตัวท่ีเกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็วตำม

พื้นที่ชำยขอบของมัน เมืองท่ีแผ่ขยำยนั้น

สร้ำงควำมไม่น่ำดูหรือไม่มีสุนทรียภำพให้

กับพ้ืนที่ชนบท ทั้งยังก่อเกิดกำรฟุ่มเฟือย

ในกำรใช้ทรัพยำกรเพื่อกำรบริกำรต่ำง ๆ  

อีกทั้งกำรขยำยตัวเหล่ำนี้ ยังมีคุณค่ำเชิง

สังคมที่น่ำเคลือบแคลง” อย่ำงไรก็ตำม

ควำมหมำยนี้ก็ยังไม่ได้รับกำรยอมรับโดย

ทั่วไป      

 ในขณะท่ีกลุ่มนักเศรษฐศำสตร์เมือง 

(urban economist) ได้มีกำรปรบัและเติม

ควำมหมำยและพิจำรณำเปรียบเทียบ 

กลุ ่มค�ำท่ีมีควำมหมำยใกล้เคียงกันกับ  

urban sprawl ได้แก่ กำรกระจำยตัว 

(scatter) กำรก้ำวกระโดด (leapfrogging) 

กำรพัฒนำตำมแนวเส้นทำงคมนำคม 

สำยหลัก หรือกำรพัฒนำตำมแนวยำว 

(ribbon development)   

 พ.ศ. 2533 ปรำกฏกำรณ์เกีย่วข้องกบั 

sprawl ได้ถูกปรับปรุงค้นคว้ำวิจัยโดย

ศำสตร์แขนงตำ่ง ๆ  อยำ่งต่อเนื่อง รวมทั้ง

ได้ถูกปรับควำมหมำยให้เป็นสำธำรณะ 

มำกขึ้นในสหรัฐอเมริกำ และได้ข้อสรุป 

ร่วมกันในคร้ังนั้นเก่ียวกับนิยำมของค�ำว่ำ 

“sprawl” ว่ำ เป็นกำรขยำยตัวของกำร

พัฒนำออกจำกศูนย์กลำงเมืองท่ีอัดแน่น 

ไปตำมเส้นทำงคมนำคมและไปสู ่พื้นที่

ชนบทโดยรอบ”  

 

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสีเขียว  

แนวทำงที่หน่วยงำนภำครัฐผนวกเกณฑ์

ด้ำนสิ่งแวดล้อมเข้ำกับกระบวนกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำงทุกขั้นตอน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นและ

เร่งกำรพัฒนำเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและ

กำรพัฒนำสินคำ้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โดยกำรค้นหำและเลอืกผลลพัธ์หรอืทำงออก

ท่ีท�ำให ้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ต�่ำที่สุดผ่ำนกำรพิจำรณำวฏัจักรของสินค้ำ

ตลอดวัฏจักร  

 

การท�าประมงเกินขนาด (overfishing)  

กำรจับสัตว์น�้ำจนถึงระดับท่ีเหลือสัตว์น�้ำ 

ในทะเลไม่มำกพอที่จะผสมพันธุ ์ส�ำหรับ 

ฤดจูบัปลำฤดหูน้ำ น�ำไปสูจ่�ำนวนประชำกร

สัตว์น�้ำที่ลดลงเรื่อย ๆ จนหมด 

ก
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การพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official 

Development Assistance; ODA)  

เป ็นควำมช ่วยเหลือที่ ให ้แก ่ประเทศ 

ต่ำง ๆ  ทีป่รำกฏในรำยชือ่ประเทศก�ำลังพฒันำ 

ผู้รับควำมช่วยเหลือของ DAC (Develop-

ment Assistance Committee) และ

องค์กรพหภุำคทีีด่�ำเนนิงำนด้ำนกำรพฒันำ

ให้แก่ประเทศผู ้รับ โดยต้องเป็นควำม 

ช่วยเหลือที่ ให ้ โดยหน ่วยงำนภำครัฐ  

รวมทั้งรัฐบำลกลำงและรัฐบำลท้องถิ่น 

หรือโดยหน่วยงำนบริหำรของรัฐ และมี 

กำรด�ำเนินกำรโดยมีวัตถุประสงค์ในกำร

ช่วยพัฒนำเศรษฐกิจและสวัสดิกำรของ

ประเทศก�ำลังพัฒนำ  

 กำร พัฒนำอย ่ ำง เป ็นทำงกำรนี้ 

ประกอบด้วย เงนิกูผ่้อนปรน (concession 

loan) และเงนิส่วนของกำรให้เปล่ำ (grant) 

ซึ่งกำรให้เปล่ำนี้ จะรวมถึงกำรให้ควำม 

ช่วยเหลือทำงวิชำกำร (technical assis-

tance) และกำรให้เงินทุน ทั้งในลักษณะ

ทวิภำคี ไตรภำคี และพหุภำคี โดยมีกลุ่ม

ประเทศเป้ำหมำยหลัก คือ ประเทศ 

เพื่อนบ้ำนของไทย ได้แก่ สปป.ลำว 

กัมพูชำ เมียนมำ และเวียดนำม ซึ่งเป็นไป

ตำมนโยบำยด้ำนกำรต่ำงประเทศที่มุ่งให้

ควำมช่วยเหลอืประเทศเพือ่นบ้ำนด้ำนกำร

พฒันำ ตลอดจนกำรให้ควำมช่วยเหลือกบั

ประเทศก�ำลงัพฒันำอืน่ ๆ  ผ่ำนกรอบควำม

ร่วมมือใต้-ใต้ และควำมร่วมมือเหนือ-ใต้ 

เพื่อบรรลุถึงเป้ำหมำยกำรพัฒนำแห่ง

สหัสวรรษ (MDGs)   

 

การสร้างคุณค่าร ่วมกัน (creating 

shared value; CSV)   

เป็นแนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจที่ให้ควำม

ส�ำคัญกับสร ้ำงคุณค ่ำทำงเศรษฐกิจ  

(economic value) ให้กบักจิกำรและสงัคม

ไปพร้อมกนัเพือ่ควำมส�ำเรจ็ในระยะยำว  

 

กิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย 

(physical activities)   

กจิกรรมทีร่่ำงกำยได้ออกแรงจนรูส้กึเหนือ่ย

ขึน้กว่ำปกต ิไม่จ�ำกัดเฉพำะกำรออกก�ำลงักำย

เท่ำน้ัน แต่รวมถึงกำรเคลื่อนไหวในกำร

ด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันด้วย  

 

เกษตรกรรมยั่งยืน   

ระบบกำรเกษตรที่ครอบคลุมถึงวิถีชีวิต

เกษตรกร กระบวนกำรผลิต และกำร

จัดกำรทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดควำมสมดุล

ทำงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ

ระบบนิเวศ ซึ่งน�ำไปสู่กำรพึ่งตนเองและ

กำรพฒันำคุณภำพชวีิตของเกษตรกรและ

ผู้บริโภค  

 

 

ขีดจ�ากัดความปลอดภัยของโลก 

(planetary boundaries)   

กรอบแนวคิดท่ีเสนอเพื่อป้องกันมหันตภัย

ทำงนิเวศ โดยแบ่งระดับมำตรฐำนควำม

ปลอดภัยของโลกที่เอื้อต่อกำรด�ำรงชีวิต

ของมนุษย์ออกเป็น 9 ข้อ คือ 1. ควำม

สมบูรณ์ของชีวมณฑล (biosphere inte- 

grity) 2. กำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ 

3. ปรำกฏกำรณ์ทะเลกรด 4. กำรเปลีย่นแปลง

ระบบผืนดิน 5. กำรใช้น�้ำจืดแบบไม่ยั่งยืน 

6. กำรไหลของสำรเคมีธรณีชีวภำพหรือ

กำรไหลของไนโตรเจนและฟอสฟอรัส 

สู ่ชีวมณฑล 7. กำรเปลี่ยนแปลงของ

ละอองในบรรยำกำศ 8. มลภำวะจำก 

สำรเคมีใหม่ และ 9. กำรลดลงของโอโซน

ในชั้นบรรยำกำศสตรำโตสเฟียร์

  

 

คณะท�างานโลกเย็นที่เป็นธรรม (Thai 

Working Group for Climate Justice; 

TCJ)      

เกิดขึ้นเมื่อประมำณ พ.ศ. 2551 จำกกำร

รวมตัวขององค์กรพัฒนำเอกชนหลำย ๆ 

องค์กร เพือ่ทีจ่ะท�ำงำนเรือ่งโลกร้อนในเชิง

นโยบำยร่วมกับภำคประชำสงัคม ตลอดจน

ติดตำมข้อมูล ปัญหำโลกร้อนทั้งในระดับ

สำกล และระดับประเทศ   

 องค์กรต่ำง ๆ ที่ร่วมเป็นคณะท�ำงำน 

ชดุนี ้ประกอบด้วย สมชัชำคนจน เครอืข่ำย

ทรัพยำกรภำคเหนือเครือข่ำยปฏิรูปที่ดิน

แห่งประเทศไทย เครือข่ำยป่ำชุมชน  

เครือขำ่ยเกษตรกรรมทำงเลือก เครือข่ำย

ชนเผ่ำพืน้เมอืงแห่งประเทศไทย เครอืข่ำย

สตรี เครือข่ำยเยำวชนประมงพื้นบ้ำน 

ภำคใต้ และเครือข่ำยพลงังำนอตุสำหกรรม  

 ภำรกิจส�ำคัญของคณะท�ำงำนเพื่อ 

โลกเยน็ทีเ่ป็นธรรมและเครอืข่ำย คอื ผลกัดนั

ให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 

ในกระบวนกำรจดัท�ำ “แผนแม่บทแห่งชำติ

เพื่ อ รองรับกำร เปลี่ ยนแปลงสภำพ 

ภูมิอำกำศแห่งชำติ พ.ศ. 2553-2562” ซึ่ง

ประสำนงำนจัดท�ำโดยส�ำนักงำนนโยบำย

และแผนทรั พย ำกรธรรมชำติ และ 

สิ่งแวดล้อม (สผ.)   

 เป้ำหมำยส�ำคัญคือ เพื่อสร้ำงควำม

เข้ำใจกับสำธำรณชนในเชิงลึกต่อประเด็น

ควำมเป็นธรรมในกำรจัดกำรกับปัญหำ 

โลกร้อน ทัง้ในระดบัประเทศ (ได้แก่ แผน

แม่บทแห่งชำตเิพือ่รองรบักำรเปลีย่นแปลง

สภำพภมูอิำกำศแห่งชำต)ิ และระดบัสำกล 

(ได้แก่ กำรเจรจำอนุสัญญำ UNFCCC) 

และเพื่อน�ำไปสู ่กำรจัดท�ำข้อเสนอภำค

ข

ค
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ประชำชนต่อกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง

สภำพภมูอิำกำศอย่ำงเป็นธรรมในประเทศไทย 

 

ความปกตใินรปูแบบใหม่ (new normal) 

เป็นค�ำที่ใช้กนัในแวดวงเศรษฐกจิและธรุกจิ

หลงัจำกกำรเกดิ “วกิฤตแฮมเบอร์เกอร์ พ.ศ. 

2550-2551” หมำยถงึสภำวะเศรษฐกจิโลก

ที่จะมีอัตรำกำรเติบโตชะลอตัวลงจำก 

ในอดีตและเข้ำสู ่อัตรำกำรเติบโตเฉลี่ย

ระดับใหม่ที่ต�่ำกว่ำเดิม ควบคู่ไปกับอัตรำ

กำรว่ำงงำนที่สูงขึ้น อีกทั้งควำมผันผวน 

ทำงเศรษฐกิจจะไม่ได้เป็นไปตำมวัฏจักร

เศรษฐกิจเดิมแบบที่ผ่ำนมำ เนื่องจำก 

ปัจจัยต่ำง ๆ ที่เป็นตัวก�ำหนดกำรเติบโต 

ทำงเศรษฐกิจมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป

หรือส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในลักษณะ 

ทีแ่ตกต่ำงจำกในอดตี  

 

ความร่วมมือแบบไตรภาคี (triangular 

cooperation)  

เป็นรูปแบบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ

รูปแบบหนึ่งที่ เป ็นกำรสำนประโยชน ์

ระหว่ำงกัน เพื่อร ่วมมือกันรักษำและ

ป้องกันผลประโยชน์ของประเทศ หรือ

ระงับควำมขัดแย้งที่เกิดจำกกำรแข่งขัน

ทำงกำรเศรษฐกิจหรือกำรเมืองระหว่ำง

ประเทศ ทั้งนี้ ควำมร่วมมือแบบไตรภำคี

เป็นควำมร่วมมือระหว่ำง 3 ฝ่ำย หรือมี

ประเทศภำคีที่เข้ำร่วมเป็นองค์ประกอบ  

3 ประเทศ เช่น ควำมร่วมมือภำยใต้ 

แผนงำนกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่ำย 

อินโดนีเซีย-มำเลเซีย-ไทย (IMT-GT: 

Indonesia-Malaysia-Thailand Growth 

Triangle) ซึ่งเป ็นโครงกำรที่รัฐบำล

อินโดนีเซีย มำเลเซีย และไทย เห็นชอบ

ร่วมกันที่จะสนับสนุนให้ภำคเอกชนจำก 

ทั้ง 3 ประเทศ ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจเป็น

ผู ้น�ำทำงกำรค้ำและกำรลงทุน ในกำร 

น�ำไปสู ่ควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ

และส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 

ในระดับภูมิภำค เป็นต้น  

 

ความร่วมมือเหนือ-ใต้ (North-South 

Cooperation)    

เป ็นรูปแบบควำมสัมพันธ ์ที่ เป ็นไปใน

ลักษณะควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 

ผู้ให้กำรสนบัสนนุทีเ่ป็นประเทศทีพ่ฒันำแล้ว 

มุ่งให้ควำมช่วยเหลือแก่ประเทศที่ 3 หรือ

ประเทศก�ำลังพัฒนำ  

 

ความเสมอภาคหญิงชาย หรอื ความเท่า

เทียมระหว่างเพศ หรือ ความเสมอภาค

ด้านเพศภาวะ (gender equality)   

กำรที่หญิงและชำยมีควำมเท่ำเทียมกัน 

ในสังคม มีควำมเสมอภำคในสิทธิ หน้ำท่ี 

ควำมรับผิดชอบ และโอกำส โดยเงื่อนไข

ทำงสังคมเอื้อต่อกำรมีและใช้สิทธิควำม

เป็นมนุษย์ท่ีเท่ำเทียมกัน รวมถึงกำรมี 

ส่วนร่วมในกำรสร้ำงประโยชน์ ให้สังคม 

ที่ไม่แตกต่ำงกัน  

  

ความหนาแน่นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก  

(particulate matter)    

ฝุน่ละออง หมำยถึง อนภุำคท่ีเป็นของแขง็ 

หรอืของเหลวทีแ่ขวนลอยอยู่ในบรรยำกำศ

รอบ  ๆ  ตัวเรำ ฝุ ่นละอองเป็นสำรท่ีมี 

ควำมหลำกหลำยทำงด้ำนกำยภำพและ

องค์ประกอบ ขึ้นอยู ่กับแหล่งก�ำเนิด 

ลกัษณะทีแ่ตกต่ำงกนั ได้แก่ ขนำดของฝุน่ 

ปรมิำณ รปูร่ำง ควำมหนำแน่น กำรน�ำไฟฟ้ำ 

กำรกัดกร่อน กำรดูดควำมชื้น เป็นต้น  

   ในเรื่องของกำรควบคุมมลพิษทำง

อำกำศ คุณสมบัติที่ส�ำคัญ คือ ขนำดของ

ฝุ่น (particle size) โดยจะจ�ำแนกเป็น  

3 ขนำด ได้แก่ ฝุน่ขนำดเลก็กว่ำ 1 ไมครอน 

ฝุ่นขนำดกลำง 1-10 ไมครอน และฝุ่น

ขนำดใหญ่ 10-100 ไมครอน ฝุ่นขนำด 

1-10 ไมครอน เป็นฝุ ่นขนำดท่ีมีควำม

ส�ำคัญในกำรควบคุมเนื่องจำกฝุ่นจำกกำร

เผำไหม้ และฝุ ่นจำกกระบวนกำรผลิต 

ในโรงงำนอุตสำหกรรมมักอยู่ในช่วงนี้ ซึ่ง

ฝุ่นขนำดที่เล็กกวำ่ 10 ไมครอน จัดว่ำเป็น 

อนัตรำยต่อสขุภำพ โดยเฉพำะฝุน่ทีม่ขีนำด

เล็กกวำ่ 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ใน พ.ศ. 

2556 องค์กำรอนำมัยโลก (WHO) ได้

ก�ำหนดอย่ำงเป็นทำงกำรให้ฝุ่นขนำดเล็ก

กวำ่ 2.5 ไมครอน (PM 2.5) จัดอยู่ในกลุ่ม

ท่ี 1 ของสำรก่อมะเร็ง นอกจำกนี้ยังม ี

กำรศึกษำแล้วพบว่ำมีอันตรำยต่อระบบ

ทำงเดนิหำยใจ สำมำรถเข้ำสูร่ะบบทำงเดิน

หำยใจส่วนลกึสดุได้    

   ส�ำหรับในประเทศไทยกฎหมำยได้

ก�ำหนดค่ำมำตรฐำนฝุ่นละอองขนำดเล็ก 

ไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM 10) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ไว้ที่ไม่เกิน 120 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ส่วน

ขนำดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)  

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง นั้นก�ำหนดไว้ไม่เกิน  

50 ไมโครกรัม/ลบ.ม.  

 

คาร์บอนฟตุพริน้ต์ (carbon footprint)  

กำรวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้ำนกำร

เปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

ปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก (Green-

house Gases, GHGs) จำกกระบวนกำร

ผลติสนิค้ำตลอดวฏัจกัรชวีติ (product life 

cycle) โดยเร่ิมตั้งแต่ กำรจัดหำวัตถุดิบ 

น�ำไปแปรรปู ผลติ จดัจ�ำหน่ำย กำรใช้งำน 

และกำรจัดกำรหลังจำกผลิตภัณฑ์นั้น ๆ 
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หมดสภำพกำรใช้งำนแล้ว โดยแสดงข้อมลู

ไว้บนฉลำกคำร์บอน (carbon labeling)  

ตดิฉลำกบนสนิค้ำหรอืผลติภณัฑ์ต่ำง ๆ  เพือ่

เป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคได้ทรำบว่ำ ตลอด

วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์มีกำรปล่อย 

ก๊ำซเรอืนกระจกออกมำปรมิำณเท่ำใด   

   คำร์บอนฟุตพริ้นต์น้ีได้ถูกแนะน�ำขึ้น 

ครั้งแรกในประเทศอังกฤษ ในช่วงเดือน

มนีำคม พ.ศ. 2550 ภำยใต้กำรก�ำกบัดแูลของ

องค์กรอสิระคำร์บอนทรสัต์ (Carbon Trust) 

 

ค�าสาปแช่งจากการมีทรัพยากร  

(resource curse)   

ควำมเชือ่ทีว่่ำกำรมทีรพัยำกรธรรมชำตมิำก

จะท�ำให้ประเทศร�ำ่รวย เพรำะพืน้ทีก่ว้ำงขวำง

ที่สมบูรณ์ มีแร่ธำตุมำกมำยเป็นเสมือน

ขุมทรัพย ์ที่ จะสนับสนุนให ้คนในชำต ิ

มคีณุภำพชวีติทีด่ ีแต่หลกัฐำนจำกงำนวจิยั

หลำยชิ้นพบว่ำมิได้เป็นเช่นน้ัน ประเทศ 

ทีม่ทีรัพยำกรธรรมชำตน้ิอยกว่ำประเทศอืน่

โดยเปรียบเทียบมักจะพัฒนำได้รวดเร็ว

กว่ำ เพรำะมแีรงจงูใจมำกกว่ำในกำรพฒันำ

ทุนมนุษย์ พัฒนำสถำบัน และเศรษฐกิจ

แบบตลำด สจัธรรมคอืกำรผลติสร้ำงสรรค์

สิ่งต่ำง ๆ ท�ำให้เกิดทักษะและกำรเรยีนรู ้

มำกกว่ำกำร “สูบ” จำกสิ่งที่มีอยู่แล้ว  

 

 

ซนุดาแลนด์    

เป ็นชื่อเ รียกกำรแบ ่งเขตภูมิศำสตร ์ 

ทำงชีวภำพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

โดยเ รียกบ ริ เวณตั้ งแต ่ภำคใต ้ของ

ประเทศไทยลงไปถึงมำเลเซีย อินโดนีเซีย 

เกำะบอร์เนียว เกำะสุมำตรำ เกำะชวำ 

และเกำะบำหลี โดยสภำพอำกำศของ 

ซุนดำแลนด์นั้นมีควำมชื้นสูง ในบำงพ้ืนที่

ฝนอำจตกตดิต่อกนัหลำยวนัจนเป็นสปัดำห์ 

ควำมแตกต่ำงของแต่ละฤดูกำลมีไม่มำก

นัก พรรณพืชท่ีขึ้นนั้นโดยมำกเป็นพืช 

ที่ ไม ่ต ้องใช้แสงอำทิตย์ ในกำรเติบโต 

ลกัษณะป่ำเป็นป่ำดบิชืน้มต้ีนไม้ขนำดใหญ่

ขึน้หนำแน่น สตัว์ป่ำทีอ่ยูอ่ำศยั มกัเป็นสตัว์

ทีห่ำกนิตำมพืน้หรอืสำมำรถอำศยัหำกนิได้

บนต้นไม้สูง  

 

 

ดัชนีการรับรู ้การทุจริต (Corruption 

Perceptions Index; CPI)    

ดัชนีชี้วัดภำพลักษณ์ปัญหำคอร์รัปชันของ

ประเทศต่ำง ๆ  ทัว่โลก ทีม่ค่ีำคะแนนตัง้แต่ 

0-100 (คอร์รัปชันมำกที่สุด ไปน้อยที่สุด)

จดัท�ำโดยองค์กรเพือ่ควำมโปร่งใสนำนำชำติ 

(Transparency International) ซึ่งเป็น

องค์กรอิสระนำนำชำติที่ก ่อตั้งขึ้นเพื่อ

รณรงค์แก ้ ไขป ัญหำคอร ์รัปชันและม ี

เครือข่ำยใน 120 ประเทศทั่วโลก และได้

จัดท�ำดัชนีชี้วัดรับรู้กำรทุจริตของประเทศ

ต่ำง ๆ  เป็นประจ�ำทกุปีมำตัง้แต่ พ.ศ. 2538 

โดยข ้ อมู ลล ่ ำสุ ด เมื่ อ  พ .ศ .  2559 

ประเทศไทยได้ 35 คะแนน จำกคะแนนเตม็ 

100 คะแนน และอยู่ในอันดับที่ 101 จำก

ทั้งหมด 176 ประเทศทั่วโลก  

 

ดัชนีความทุกข์ยาก (misery index)   

ตัวชี้วัดทำงเศรษฐกิจ คิดค ้นขึ้นโดย 

นักเศรษฐศำสตร์ ดร.อำร์เธอร์ โอคุน โดย

ดจูำกปัจจยัหลกั 2 ตวั คอื อตัรำกำรว่ำงงำน 

กับอัตรำเงินเฟ้อของประเทศนั้น ๆ  

 

ดัชนีความเป็นเมืองสีเขียว    

(green city index)   

ระเบียบวิธีวิจัยส�ำหรับวิเครำะห์ควำมเป็น

ชุมชนเมืองที่มีสภำพแวดล้อมท่ีดี เพ่ือ

ต ร ว จสอบผลก ำ รด� ำ เ นิ น ก ำ รด ้ ำ น 

สิ่งแวดล้อมหมวดต่ำง ๆ ของแต่ละเมือง 

ได ้แก ่ ด ้ำนกำรใช ้พลังงำนและก ๊ำซ

คำร์บอนไดออกไซด์ ด้ำนกำรใช้ท่ีดินและ

อำคำรต่ำง ๆ  ด้ำนกำรขนส่ง ด้ำนกำรก�ำจดั

ขยะ ด ้ำนกำรจัดกำรน�้ ำ ด ้ำนระบบ

สุขำภิบำล ด้ำนคุณภำพอำกำศและกำร

จัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม   

 

ดชันคีณุภาพของมหาสมทุร   

(ocean health index)    

เกณฑ์มำตรฐำนสำกลเพื่อวัดคุณภำพของ

มหำสมุทร ครอบคลุมคุณภำพน�้ำ ควำม

หลำกหลำยทำงชีวภำพและพื้นที่ในกำร 

ท�ำประมง ตัง้แต่ระดบัท้องถ่ิน จนถึงระดับโลก 

 

 

นโยบาย “มองตะวนัตก”    

แนวควำมคิดที่จะช่วยให้ประเทศไทย

สำมำรถเผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลงใน

ทำงกำรเมอืงและเศรษฐกจิระหว่ำงประเทศ

อย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล โดย

สอดคล้องกับควำมเป็นจริงของยุคหลัง

สงครำมเย็น ประเทศเป้ำหมำย ได้แก่ 

ประเทศต่ำง ๆ  ในเอเชยีใต้ ตะวนัออกกลำง 

และแอฟรกิำ  

 

 

เป้าหมายสนบัสนนุในระดบัประเทศอย่าง

มุง่มัน่ (Intended Nationally Determined 

Contributions; INDCs)   

กำรประชมุรัฐภำคอีนสุญัญำสหประชำชำติ

ว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

ว่ำด้วยควำมพยำยำมของภำคีสมำชิก 

ในกำรด�ำเนินกำรเพื่อบรรเทำผลกระทบ

ซ

ด

ป

น 
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หรือขนำดของประชำกรมำกกว่ำเมือง

อันดับรองอย่ำงมำก เป ็นกำรเติบโต 

แต่เพียงเมืองเดียวล�้ำหน้ำเมืองอื่น  ๆ  

ดงันัน้ ขนำดของควำมเป็นเอกนคร (degree 

of primacy) จึงวัดด้วยกำรค�ำนวณว่ำ  

เมอืงใหญ่ทีส่ดุของประเทศมขีนำดใหญ่กว่ำ

เมืองใหญ่อันดับสองประมำณกี่เท่ำตัว  

กำรวัดขนำดของควำมเป็นเอกนครเป็น 

วิธีกำรวัดควำมเป ็นเมืองวิธีกำรหนึ่ง 

ในหลำย ๆ วิธี     

  ลักษณะของควำมเป็นเอกนคร หรือ 

เมืองโตเดี่ยวของระบบเมืองจะพบใน

ประเทศที่มีประวัติควำมเป็นมำของเมือง 

ภำยในเวลำไม่นำนนัก หรือเป็นประเทศ

ขนำดเลก็ทีม่ปีระชำกรหนำแน่น อตัรำกำร

เพิ่มของประชำกรสูงมำก เป็นประเทศที่มี

ฐำนะทำงเศรษฐกิจไม่ค่อยดี เนื่องจำก 

ยังต้องประกอบกิจกรรมทำงด้ำนปฐมภูมิ

เป็นส่วนใหญ่ หรือไม่ก็เคยตกอยู่ภำยใต้

อ�ำนำจของมหำประเทศมำก่อน  

 

 

รอยยิ้มต้องค�าสาป (smile curse)  

รอยยิม้ทีม่ำพร้อมกบัผลลบในภำยหลงั หรอื

ยิ้ ม เพรำะดี ใจที่ทุนจำกต ่ำงประเทศ 

ไหลเข้ำมำมำกมำย โดยไม่เฉลียวใจกับ 

ผลลบที่จะตำมมำ ซึ่งเป็นทัศนคติของ

ประเทศไทยที่เป ิดกว้ำงรับเงินทุนจำก 

ต่ำงประเทศ ขณะทีด่งึดดูกำรลงทนุโดยตรง

จำกต่ำงประเทศเข้ำมำจ�ำนวนมหำศำลจน

ท�ำให้มกีำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิอย่ำงรวดเรว็ 

แต่ผู ้ก�ำหนดนโยบำยกลับละเลยที่จะพ่ึง

ตนเอง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรพัฒนำ

อุตสำหกรรมกำรผลิตท่ีมีรูปแบบและตรำ 

สนิค้ำของตนเอง ภำคอตุสำหกรรมทีเ่ติบโต

อย่ำงรวดเรว็จงึอำจจบลงด้วยควำมล้มเหลว 

จำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ และ

ก�ำหนดเป้ำหมำยในกำรลดทอนปัญหำกำร

เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในอนำคต  

 

 

พฤตกิรรมเนือยน่ิง (sedentary behavior)  

กำรนั่งหรือนอนในกิจกรรมต่ำง ๆ โดยใช้

พลังงำน 1.5 MET (หน่วยที่ใช้ ในกำร

ประมำณค่ำของจ�ำนวนออกซิเจนที่ถูก

ร่ำงกำยใช้) ไม่รวมกำรนอนหลบั ด้วยควำม

ก้ำวล�้ำของเทคโนโลยี วิถีชีวิตของคน 

ในปัจจุบันจึงถูกปรับเปล่ียนโดยไม่ต้องใช้

พลังงำนมำกเหมือนสมัยก่อน   

 

พลงังานคลืน่ (wave energy)   

พลงังำนของคลืน่ผวิมหำสมทุร และกำรจบั

พลงังำนเหล่ำนัน้มำใช้งำนให้เกดิประโยชน์ 

ซึ่งรวมถึงกำรผลิตไฟฟ้ำ กำรแยกเกลือ

ออกจำกน�ำ้ และกำรสบูน�ำ้ ซึง่เป็นพลงังำน

ที่ไม่มีวันหมดรูปแบบหนึ่ง   

 

พืน้ทีร่าบลุม่ต�า่ (low-lying city)  

ลกัษณะภมูปิระเทศทีม่โีครงสร้ำงรำบเรยีบ 

หรืออำจมีลักษณะเป็นลูกคล่ืนที่มีเนินเขำ

เตี้ย ๆ กระจำยอยู ่บ ้ำง แต่บริเวณน้ัน 

มคีวำมแตกต่ำงระหว่ำงพืน้ทีส่งูกบัพืน้ทีต่�ำ่ 

หรือที่เรียกว่ำ ควำมต่ำงระดับในท้องถิ่น 

ไม่เกิน 150 เมตร ส�ำหรับพื้นที่กรุงเทพฯ 

เป็นทีร่ำบต�ำ่ สงูกว่ำระดบัน�ำ้ทะเลปำนกลำง

เพยีง 1.5-2 เมตร ดงันัน้เวลำฝนตก จงึมกั

ระบำยน�ำ้ได้ช้ำ และเกดิน�ำ้ท่วมบ่อยครัง้  

 

 

เมอืงกระชับ (compact city)  

ลักษณะกำรวำงผังเมืองตำมแนวคิดกำร

พัฒนำเมืองที่ยั่งยืน ให้เป็นเมืองกระชับ 

ประกอบด้วย กำรเน้นกำรพัฒนำจำก

ศนูย์กลำง คอื city town ให้มคีวำมพร้อม

มำกทีส่ดุ โดยเน้นเรือ่งของกำรท�ำให้เมอืง

กระชับ ลดกำรใช้รถยนต์ส่วนตัว ส่งเสริม

ให้ ใช้จักรยำน และกำรเดินเทำ้ เพิ่มพื้นที่

สีเขียวในเมือง มีสถำนท่ีสำธำรณะให้คน

มำใช้พื้นที่ร่วมกัน (open space) และมี

กำรใช้พื้นที่แบบผสมผสำน  

    ลักษณะของเมืองกระชับ 

 » มคีวำมคุม้ค่ำในกำรลงทนุระบบขนส่ง

มวลชน เนื่ องจำกประชำชนตั้ ง 

บ ้ำนเรือนอยู ่ เป ็นกลุ ่มก ้อนและ 

หนำแน่น

 » ประชำชนมีทำงเลือกในกำรเดินทำง

หลำกหลำยรปูแบบทัง้กำรเดนิ กำรใช้

จักรยำน ระบบขนส่งมวลชน หรือ

แม้แต่รถยนต์ส่วนบุคคล

 » มีควำมคุ ้มค่ำในกำรลงทุนเก่ียวกับ

สำธำรณูปโภคสำธำรณูปกำร เนือ่งจำก 

ในกำรลงทนุต่อหนึง่หน่วยมผีู้ ใช้บรกิำร

เป็นจ�ำนวนมำก

 » รัฐและเอกชนมีควำมคุ ้มค่ำในกำร

ลงทนุด้ำนกำยภำพและบรกิำรพืน้ฐำน 

โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งกำรลงทุนก่อสรำ้ง

ทำงเดิน ทำงจักรยำน และภูมิทัศน์

ถนนท่ีมีมำตรฐำน หรือแม้แต่กำร

ลงทุนของภำคเอกชนในธุรกิจบริกำร 

ทีจ่�ำเป็นในชวีติประจ�ำวนั

 » มีโอกำสมำกในกำรพัฒนำเป็นชุมชน

ซ่ึงประชำชนทุกคนมีส่วนร่วมในกำร

พฒันำเนือ่งจำกกำรอยูกั่นอย่ำงกระชบั

ท�ำให้เกิดกำรรู้จักสัมพันธ์แลกเปลี่ยน

ประสบกำรณ์ด้วยกนั 

 

เมอืงโตเดีย่ว หรอื เอกนคร (primate city)  

กำรทีเ่มอืงใหญ่ทีส่ดุของประเทศมจี�ำนวน

พ
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วตัถทุางเพศ (sexualized object)   

สิ่งที่สนองอำรมณ์ ตัณหำ มีไว้บริโภค 

ในควำมสวยงำมและสุนทรียะ  

 

 

สงัคมคาร์บอนต�า่ (low carbon society) 

สงัคมทีผู่ค้นส่วนใหญ่ในสงัคมหนัมำร่วมมอื

กันลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด ์

ในทกุรูปแบบหรือในกจิกรรมต่ำง ๆ  ทีเ่กดิจำก

กำรด�ำรงชวีติปกตโิดยเฉพำะกำรลดปรมิำณ

ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมำ 

จำกกระบวนกำรผลิตของโรงงำนหรือ 

ภำคอุตสำหกรรม เพ่ือจะได้อยู ่ร ่วมกัน 

ในสงัคมทีม่คีณุภำพชวีติทีด่ ี  

 

สุขภาวะทางจิตวิญญาณ (spiritual 

well-being)   

กำรมีระดับจิตสูง กล่ำวคือมีจิตใจที่ดีงำม 

ลดละควำมเห็นแก่ตัว มีสติปัญญำ มีกำร

เข้ำถงึสิง่สงูสดุ ซึง่สิง่สงูสดุในทำงพระพทุธ-

ศำสนำคือพระนิพพำน ในศำสนำอ่ืน 

หมำยถึงพระผู้เป็นเจ้ำ  

 

เส้นความยากจน (poverty line)   

เค ร่ืองมือในกำรก�ำหนดเกณฑ์ควำม

ต้องกำรพื้นฐำนข้ันต�่ำของบุคคล ถ ้ำ 

บุคคลใดมีรำยได้ต�่ำกว่ำเส้นควำมยำกจน 

ก็พิจำรณำได้ว่ำบุคคลนั้นเป็นคนจน  

 

 

อนามัยการเจริญพันธุ์ (reproductive 

health)   

ภำวะควำมสมบูรณ์แข็งแรงของร่ำงกำย

และจิตใจที่เป ็นผลสัมฤทธิ์อันเกิดจำก

กระบวนกำรและหน้ำที่ของกำรเจริญพันธุ์

ทีส่มบรูณ์ทัง้ชำยและหญงิทกุช่วงอำยขุอง

ชวีติ ซึง่ท�ำให้เขำเหล่ำนัน้มชีวีติอยู่ในสงัคม

ได้อย่ำงมีควำมสุข นอกจำกนั้นอนำมัย 

กำรเจริญพันธุ์ยังครอบคลุมถึงสิทธิของ

ชำยและหญิงทุกช่วงอำยุในกำรตัดสินใจ 

สิทธิที่จะได้รับกำรเรียนรู ้ข้อมูลข่ำวสำร

เกี่ยวกับอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ ตลอดจน

สำมำรถทีจ่ะเข้ำถงึบรกิำรด้ำนนีอ้ย่ำงทัว่ถงึ 

 

อายคุาดเฉลีย่เมือ่แรกเกดิ (healthy life 

expectancy at birth)   

จ�ำนวนปีเฉลี่ยท่ีคำดว่ำบุคคลท่ีเกิดมำแล้ว

จะมีชีวิตต่อไปอีกกี่ป ี  

 

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet  

of Things; IOT)   

กำรทีส่ิง่ต่ำง ๆ  ถกูเชือ่มโยงทกุสิง่ทกุอย่ำง

เข้ำสูโ่ลกอนิเทอร์เนต็ ท�ำให้มนษุย์สำมำรถ

สั่งกำร ควบคุมใช้งำนอุปกรณ์ตำ่ง ๆ ผ่ำน

ทำงเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต

อ
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A History of the Thai-Chinese, และ King Bhumibol 

Adulyadej: A Life’s Work 

Nikola Stalevski (นักเขียน) ท�ำงำนด้ำนกำรพัฒนำและ

ส่งเสรมิแนวควำมคิดควำมย่ังยืนในกรุงเทพฯ ให้กบัหน่วยงำน

เก่ียวกับควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศ (องค์กรควำมร่วมมอื

ระหว่ำงประเทศของเยอรมนี และหน่วยงำนอื่น ๆ) มีควำม

สนใจในประเด็นกำรบรรเทำควำมเปลี่ยนแปลงสภำพ 

ภูมิอำกำศ เรื่องของเมืองและกำรคมนำคม 

Nina Wegner (บรรณำธกิำร และนักเขยีน) ผู้สือ่ข่ำวอสิระ

ท่ีเขียนเก่ียวกับประเด็นชนพื้นเมืองและควำมรับผิดชอบ 

ขององค์กรภำคเอกชนในประเทศที่ก�ำลังพัฒนำ มีผลงำน

ปรำกฏในสื่อดังอยำ่ง Al Jazeera, The Atlantic และ The 

Huffington Post รวมทั้งสื่ออื่น ๆ อีกมำกมำย

Noel Boivin (นักเขียน) นักเขียนและผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำร

สื่อสำรชำวแคนำดำที่ เคยท�ำงำนด้ำนสื่อสำรมวลชน 

ในกรุงเทพฯ กว่ำ 10 ปี ก่อนทีจ่ะร่วมงำนกบัองค์กำรกำรศกึษำ 

วทิยำศำสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชำชำต ิ(UNESCO) 

ในต�ำแหน่งเจ้ำหนำ้ที่ด้ำนสื่อสำรมวลชนและกำรสื่อสำร

Purnama Pawa (ผู้ช่วยบรรณำธิกำร) ผู้ช่วยบรรณำธิกำร 

และผู้จัดกำรฝ่ำยขำยและกำรตลำดของส�ำนักพิมพ์ EDM 

ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีด้ำน Communications 

Management จำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

Sofia Mitra-Thakur (นักเขียน) ผูส้ือ่ข่ำวและนกัเขียนชำว

อังกฤษ ปัจจุบันท�ำงำนที่หนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์ เคยมี

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนให้กับ South China Morning 

Post, The Telegraph, The Independent และนิตยสำร 

Engineering & Technology

Tibor Krausz (นักเขียน) นักเขียนและผู้สื่อข่ำวที่มีผลงำน

แพร่หลำยอย่ำงกว้ำงขวำง รวมทั้งเป็นผู้บรรยำยให้กับ

วิทยำลัยนำนำชำติของมหำวิทยำลัยกรุงเทพ และเป็น 

ที่ปรึกษำให้กับองค์กำรสหประชำชำติ

Tom Metcalfe (นักเขียน) ผู้สื่อข่ำวและผู้ผลิตภำพยนตร์

ทีเ่น้นหนกัด้ำนวทิยำศำสตร์ สิง่แวดล้อม และภมูภิำคเอเชีย

แปซิฟิก

Will Baxter (นักเขียน และบรรณำธิกำร) ผู้สื่อขำ่วและ 

ช่ำงภำพชำวอเมริกันท่ีประจ�ำอยู่ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้

มำตัง้แต่ พ.ศ. 2546 งำนส่วนใหญ่เน้นเจำะลกึประเด็นสิทธิ

มนุษยชน ควำมขัดแย้ง และกำรพัฒนำ

ก-ฮ

กานต์ รามอนิทรา (นักเขยีน) นักเศรษฐศำสตร์สิง่แวดล้อม

ท่ีท�ำงำนด้ำนกำรพฒันำอย่ำงย่ังยืน กำรเปลีย่นแปลงสภำพ

ภูมิอำกำศ และพลังงำนสะอำด ให้กับองค์กำรเพื่อกำร

พฒันำระหว่ำงประเทศของสหรฐัอเมรกิำ (USAID) สถำนทตู

อังกฤษ และภำคเอกชน ปัจจุบันเป็นผู้จัดกำรโครงกำร 

Thailand Program ให้กับสมำชิกสถำบันเพื่อกำรพัฒนำ 

ท่ีเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม (Global Green Growth Institute)

จันทิปภา โสภณาพิมล (นักออกแบบ) ส�ำเร็จกำรศึกษำ

ระดับปริญญำตรีจำกมหำวิทยำลัยศิลปำกร

ณิชาภัทร โชคชัยงามสง่า (นักออกแบบ) ส�ำเร็จกำรศึกษำ

จำกคณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ

หนังสือ A Call to Action: Thailand and the 

Sustainable Development Goals ฉบับภำษำ

อังกฤษ มีเนื้อหำบำงส่วนมำจำกหนังสือ Thai-

land’s Sustainable Development Sourcebook 

(2015) ซึ่งมีบรรณำธิกำร ผู ้เขียน และนัก

ออกแบบ ดังรำยนำมต่อไปนี้
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เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ (นักเขียน) ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มวิจัย

ของสถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย (TDRI) ซึ่งเป็น

คณะท�ำงำนด ้ำนนโยบำยเศรษฐกิจ มีส�ำนักงำนอยู  ่

ที่กรุงเทพฯ มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนนโยบำยกำรแข่งขัน  

ข้อบงัคบัในระดบัภำคส่วน กำรก�ำกับดแูล กลยทุธ์กำรต่อต้ำน

กำรฉ้อรำษฎร์บังหลวง และกำรบริกำรด้ำนกำรค้ำและกำร

ลงทุน

เนลลี ่แสงรจุเิวช (นกัเขยีน) ส�ำเรจ็กำรศกึษำระดบัปรญิญำ

ตรสีำขำนติศิำสตร์ (Juris Doctor-JD) และปรญิญำโทสำขำ

นติศิำสตร์ (LLM) ด้ำนกฎหมำยสิง่แวดล้อมจำก University 

of Oregon หลังจำกส�ำเร็จกำรศึกษำได้ท�ำงำนในโครงกำร

ขององค์กรผู ้บริจำค (Donor) เพื่อหำหนทำงที่จะเพิ่ม

แนวทำงปฏิบัติของพลังงำนสะอำดในเอเชีย ผ่ำนกำร

สนับสนุนทำงกำรเงินเชิงนวัตกรรมและกำรก�ำกับดูแลที่ดี

เบญจาภา โสดสถิตย ์(ผู้ก�ำกับฝำ่ยศิลป์) ส�ำเร็จกำรศึกษำ

ระดับปริญญำโทจำก Minneapolis College of Art & 

Design สำขำวิชำ Visual Studies และระดบัปรญิญำตรี

จำกมหำวทิยำลยัศลิปำกร เป็นผูก่้อตัง้ร่วมของบรษิทั ผโลไท 

ดีไซน์ จ�ำกัด ซึ่งมีลูกค้ำทั้งในและต่ำงประเทศ

ปฏญิญา โรจน์นครนิทร์ (ผูก้�ำกบัฝ่ำยศลิป์) ส�ำเรจ็กำรศกึษำ

ระดับปริญญำโทจำก Minneapolis College of Art & 

Design สำขำ Visual Studies และระดับปริญญำตรีจำก

มหำวทิยำลยัศลิปำกร มปีระสบกำรณ์ด้ำนกรำฟิกและกรำฟิก

รูปแบบเคลื่อนไหว (motion graphics) มำกว่ำ 15 ปี

ปฏิมา กลิ่นส่ง (นักเขียน) ส�ำเร็จกำรศึกษำด้ำน Technical 

Communication จำก Illinois Institute of Technology 

ท�ำงำนเป็นผู้สื่อข่ำว นักเขียน และล่ำมมำกว่ำ 15 ปี

พิษณุ พรหมจรรยา (นักเขียน) มีประสบกำรณ์กว่ำ 15 ปี

ในกำรเป็นผูส้ือ่ข่ำวสำยกำรเงนิให้กบัส�ำนกัข่ำวต่ำงประเทศ 

ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษำด้ำนกำรต่อต้ำนกำรฉ้อรำษฎร์บังหลวง

ให้กับภำคเอกชน

ภทัราพร แย้มละออ (นกัเขยีน) ผูร่้วมก่อตัง้บรษิทั ป่ำสำละ 

จ�ำกัด ซึ่งต่อยอดวำทกรรมสำธำรณะด้ำนธุรกิจเพื่อควำม

ย่ังยนื ด้วยกำรท�ำวจิยัในประเดน็หลักท่ีเก่ียวกับควำมยัง่ยนื 

นอกจำกนีย้งัจดักำรฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิำรและงำนกจิกรรม

อื่น ๆ

มลฤดี สระฏัน (นักเขียน) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประจ�ำ

วิทยำลัยกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยมหิดล มีงำนวิจัยเจำะลึก

ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ควำมยั่งยืนของภำคธุรกิจ 

(corporate sustainability) และปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพยีง

รวิประภา ศรีศาสนรัตน์ (นักเขียน) ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำร

พัฒนำในระดับนำนำชำติ มีประสบกำรณ์กว่ำ 17 ปีในด้ำน

กำรออกแบบ บรหิำร ก�ำกบัดแูล และให้ค�ำแนะน�ำโปรแกรม

กำรพัฒนำให้กับผู้บริจำคชั้นน�ำในระดับนำนำชำติ องค์กำร

นอกภำครัฐ และหน่วยงำนภำครัฐของประเทศไทย

ลักษณา กีรติพงศ์ (ผู้ก�ำกับฝ่ำยศิลป์) ส�ำเร็จกำรศึกษำ

ปริญญำตรีด้ำน Fine Arts จำก Macalester College 

สหรัฐอเมริกำ ท�ำงำนเป็นนักออกแบบกรำฟิกมำกว่ำ 10 ปี 

และท�ำงำนด้ำนกำรตลำด โฆษณำ รวมถงึงำนด้ำนบรรณำธกิรณ์

ให้กับลูกคำ้ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก

วรนุช วัตตส์ (นกัเขยีน) ส�ำเรจ็กำรศกึษำด้ำนประวตัศิำสตร์

จำกมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ ท�ำงำนเป็นผู้สือ่ข่ำวสำยธรุกจิ

กว่ำ 15 ปี ปัจจุบันเป็นนักเขียนและลำ่มอิสระ

วสันต์ เตชะวงศ์ธรรม (นักเขียน) อดีตรองบรรณำธิกำร

หนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์ ปัจจุบันเป็นนักเขียนและ

บรรณำธิกำรอิสระ

สิรี สิมารักษ ์(นักออกแบบ) มีประสบกำรณ์กว่ำ 6 ปีในกำร

ออกแบบกรำฟิก ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีจำกคณะ

สถำปัตยกรรมศำสตร์ ผังเมอืงและนฤมติศลิป์ มหำวทิยำลยั

มหำสำรคำม

สุธาวัลย์ ชั้นประเสริฐ (ผู้ช่วยบรรณำธิกำร) ท�ำงำนเป็น 

นกัวจัิยด้ำนสทิธมินุษยชนเป็นเวลำ 3 ปี ก่อนทีจ่ะเข้ำร่วมงำน

กับส�ำนกัพมิพ์ EDM ในต�ำแหน่งเจ้ำหน้ำทีก่องบรรณำธกิำร

สรุศกัดิ ์กล้าหาญ (นักเขยีน) ท�ำงำนด้ำนข่ำวและกำรสือ่สำร

มำกว่ำ 10 ปี ด้วยกำรเป็นนักข่ำวประจ�ำหนังสือพิมพ ์

บำงกอกโพสต์ รวมถึงท�ำงำนให้กับองค์กำรนอกภำครัฐ 

ในระดับภูมิภำคและนำนำชำติและองค์กรระหว่ำงรัฐบำล

สุรศักดิ์ ตุ้มเจริญ (นักเขียน) เคยเป็นนักข่ำวสำยข่ำว

กำรเมืองประจ�ำหนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์ 15 ปี ปัจจุบัน

เป็นผู้สื่อขำ่วที่ Xinhua News Agency

อภิรดี ตรีรัตน์เกื้อกูล (บรรณำธิกำร และนักเขียน) ใช้เวลำ 

15 ปีที่ผ่ำนมำในกำรเป็นผู้สื่อขำ่วสิ่งพิมพ์และเป็นที่ปรึกษำ

ด้ำนกำรสื่อสำรให้กับองค์กำรนอกภำครัฐที่ประจ�ำอยู  ่

ที่กรุงเทพฯ ก่อนจะมำช่วยดูแลโครงกำรนี้ 

อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ (นักเขียน) เคยท�ำงำนให้กับบำงกอก

โพสต์มำกว่ำ 20 ปี โดยดูแลหัวข้อกำรคมนำคม

อัญจิรา อัศวนนท์ (นักเขียน) ใช้เวลำ 16 ปีในกำรรำยงำน

ข่ำวให้กบับำงกอกโพสต์ ท้ังท่ีเป็นข่ำวท้องถ่ินและข่ำวระดบั

นำนำชำติ โดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นสุขภำพและสังคม

อัญชลี คงกรุต (นักเขียน) นักข่ำวของบำงกอกโพสต์มำ

ตัง้แต่ พ.ศ. 2540 โดยเน้นท่ีประเดน็สิง่แวดล้อม ส�ำเร็จกำร

ศกึษำด้ำนสือ่สำรมวลชนในระดบัมหำบณัฑิตจำก The New 

School for Social Research มหำนครนิวยอร์ก

อาภรณ์รัตน์ พูนพงศ์พิพัฒน์ (นักเขียน) เป็นผู้สื่อข่ำวที่มี

ประสบกำรณ์กว่ำ 20 ปีในหัวข้อสินค้ำทำงกำรเกษตรและ

อุตสำหกรรม
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Directory

A

ActionAid

www.actionaid.org

ASEAN Cooperation on Environment

environment.asean.org

ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights 

(AICHR)

aichr.org

Asia Cooperation Dialogue (ACD)

www.acd-dialogue.org

Asian Development Bank

www.adb.org

Asian Disaster Preparedness Center (ADPC)

www.adpc.net

Asia Pacific Forum on Women, Law and Development 

(APWLD)

apwld.org

Asia Research Center for Migration (ARCM) – Institute of 

Asian Studies (IAS), Chulalongkorn University

www.arcmthailand.com

Association for the Promotion of the Status of Women

www.apsw-thailand.org 

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

asean.org

Asylum Access Thailand

asylumaccess.org 

Australia-Asia Program to Combat Trafficking in Persons 

(AAPTIP)

www.aaptip.org

B

Bangchak Petroleum Public Co Ltd

www.bangchak.co.th

Biodegradable Packaging for Environment Co Ltd

www.thaibpe.com 

Big Blue Conservation

www.bigblueconservation.com

Bird Conservation Society of Thailand (BCST)

www.bcst.or.th

C

Center for Oceanic Research and Education

coresea.com

Chiang Mai University’s Forest Restoration Research Unit 
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Utokapat Foundation 
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“...ความสุขความเจริญอันแทจ้ริงนัน้ หมายถึงความสุขความเจริญ 
ทีบุ่คคลแสวงหามาไดด้ว้ยความเป็นธรรม ทัง้ในเจตนาและการกระท�า 
ไมใ่ช่ไดม้าดว้ยความบังเอิญ หรือดว้ยการแกง่แยง่เบียดบังมาจากผูอ้ื่น 

ความเจริญทีแ่ทน้ีม้ีลักษณะเป็นการสร้างสรรค ์
 

เพราะอ�านวยประโยชนถ์ึงผูอ้ื่นและสว่นรวมดว้ย...”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที ่๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๘
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