


มหาราชินีกับทรัพยากรน�้า 

“โครงการป่ารักน�้า”

	 โครงการป่ารักน�้า	มีวัตถุประสงค์	5	ประการ	ดังนี้ฟื้นฟู

สภาพป่าที่เสื่อมโทรม	 ให้เป็นบริเวณต้นน�้าล�าธารกักเก็บน�้าไว้ใช้

ประโยชน	์ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เดิมไว	้ ควบคู่กับการปลูกเสริม	

เพื่อควบคุมความปรวนแปรของดินฟ้าอากาศและภัยแล้ง	 

เสรมิสร้างและปลกูฝังให้ราษฎรเกดิความรกัและหวงแหนทรพัยากร	

ป่าไม้ให้มากยิ่งขึ้น	 ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีไม้ไว้ใช้สอย	 และ

เพิม่พนูรายได้ช่วยเหลอืราษฎรทีย่ากจน	ขาดแคลนทีด่นิท�ากนิและ

บุกเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 ให้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง	 มีอาชีพมั่นคง	

และมีรายได้เลี้ยงครอบครัวต่อไป

“...เป็นพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า	 ท�าอย่างไรจะให้ชาวบ้านไม่เห็นว่าป่าเป็นศัตรูกับเขา	 ชาวบ้านโดย

มากมกัจะได้รบัลกูยุ	แล้วบกุเข้าไปตดัป่า	ต�ารวจจะไปจบัชาวบ้านซึง่ยากจนนีก่ล็�าบาก	จะท�าให้ศตัรขูองประเทศได้โอกาส	จะ

ท�าอย่างไรดี	 ในที่สุดท่านก็คิดออก	 ท่านบอกว่า	 ถ้าชาวบ้านปลูกป่าเสียเอง	 ดูแลป่าเสียเอง	 เขาได้กินได้อยู่มีความสุขความ

เจริญในป่า	เขาก็จะดูแลป่า	ถึงได้เกิดโครงการป่ารักน�้าขึ้น...”

พระราชด�ารัสสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	

พระราชทาน	ณ	ศาลาดุสิดาลัย	วันที่	11	สิงหาคม	2526

	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 ได้โดย 

เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวไปในท ้องถิ่นชนบท 

ทั่วประเทศไทย	 ทรงทอดพระเนตรเห็นความเสื่อมโทรมของ 

ป่าไม้	เหน็ราษฎรตดัไม้ใหญ่ทีม่คีณุค่าทางเศรษฐกจิ	ทรงห่วงใยการ

สูญเสียต ้นไม ้	 และทอดพระเนตรเห็นความแห้งแล ้งที่ทวี 

ความรุนแรงมากขึ้นในภาคอีสาน	 ทรงวินิจฉัยหาสาเหตุและ 

ทรงทราบว่า	 สาเหตุหนึ่งของการตัดไม้ท�าลายป่าเป็นการรู้เท่า 

ไม่ถึงการณ์และความยากจน	 จึงมีพระราชด�าริตั้งโครงการ 

ป่ารักน�้าขึ้นเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	 ด้วยความร่วมมือของ

ประชาชนทีอ่�าเภอส่องดาว	จงัหวดัสกลนคร	เมือ่วนัที	่20	สงิหาคม	

2525	 โดยจัดที่ดินให้ราษฎรยากจนที่สุด	 13	ครอบครัว	ปลูกพืช

หมุนเวียนและไม้โตเร็ว	ครอบครัวละ	3	-	5	ไร่	และพระราชทาน

เงินเดือนประจ�าครอบครัวละ	1,500	บาท	รวมทั้งสิ่งอ�านวยความ

สะดวก	เช่น	ฉางข้าว	เรอืนเพาะช�า	และแหล่งน�า้	มพีระราชประสงค์

ให้จดัสร้างบ้านป่ารกัน�า้	เป็น	“บ้านน้อยในป่าใหญ่”	หรอื	“หมูบ้่าน

ป่ารกัน�า้”	และชีแ้จงให้ราษฎรเข้าใจถงึการรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ	

ดูแลรักษาป่า	 ให้รักและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างถูกต้องตามหลัก

เกณฑ์	เป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน	

	 ต่อมาราษฎรในพืน้ทีอ่ืน่ๆ	ได้ร่วมมอืกนัปลกูป่าขยายไป

ทั่วทุกจังหวัด	 พระองค์จึงได้ทรงรับโครงการต่างๆ	 เหล่านั้นไว้ใน

พระบรมราชินูปถัมภ์	 และกรมป่าไม้รับหน้าที่ในการจัดหาและ

สนบัสนนุกล้าไม้	ฝึกอบรมให้ราษฎรมคีวามรูใ้นการเพาะช�ากล้าไม้

ตามโครงการป่ารักน�้ามาตั้งแต่เริ่มด�าเนินการจนถึงปัจจุบัน	

	 นับเป็นความโชคดีของพสกนิกรชาวไทย	 ไม่ว่าสมเด็จ

พระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 จะเสด็จพระราชด�าเนินไปใน 

ท้องทีใ่ด	จงัหวดัใดกต็าม	เมือ่ทรงพบและทอดพระเนตรเหน็ความ

ทุกข์ยาก	 หรือความเดือดร้อนของราษฎร	 พระองค์จะทรงมี 

พระราชด�ารใิห้ความช่วยเหลอืทนัท	ีและโครงการตามพระราชด�าริ

ของพระองค์มักจะเน้นการปลูกป่าที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่

ราษฎรของพระองค์ทั้งสิ้น
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บทบรรณาธิการ
	 ประเด็นสีเขียว เป็นแนวคิดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ประชาคมโลกให้การยอมรับและสร้าง

ความร่วมมือ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตมนุษย์ ควบคู่ไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากร 

จนเกินขีดความสามารถในการรักษาสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภาคี

ความร่วมมือระหว่างประเทศก็ได้ก�าหนดทิศทางการพัฒนามุ่งความสมดุลยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง  

โดยเฉพาะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ที่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554  มีจุดมุ่งหมาย

ชัดเจนที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมสีเขียวด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และก�าหนด

ประเด็นการพัฒนาที่เชื่อมโยงในหลายยุทธศาสตร์น�าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในปี 2555 

ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) จะจดัการประชมุประจ�าปี 2555 

เรื่อง “อนาคตประเทศไทยบนเส้นทางสีเขียว” ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2555 ณ ศูนย์แสดงสินค้า

และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อสื่อสารให้เกิดการรับรู้ สร้าง

ความเข้าใจ และร่วมกับทุกภาคีก�าหนดแนวทางขับเคลื่อนสู่สังคมสีเขียวให้ชัดเจน สามารถน�าไปปฏิบัติ

ให้เกิดสัมฤทธิผล

 วารสารฉบับนี้ จึงมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมสีเขียว ด้วยการน�าเสนอ

บทความทีม่สีาระเกีย่วกบัพฒันาการของแนวคดิและหลากหลายมมุมองของการพฒันาสเีขยีว การเรยีนรู้ 

สู่สังคมสีเขียวจากโครงการตามแนวพระราชด�าริ และเส้นทางที่ท้าทายการพัฒนาสู่สังคมสีเขียวของไทย 

พร้อมทั้งน�าเสนอประเด็นการพัฒนาส�าคัญที่เป็นเงื่อนไขความส�าเร็จของการก้าวสู่สังคมสีเขียว อาทิ  

การพัฒนานวัตกรรมสีเขียว การค้นหาแนวทางแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความเหลื่อมล�้าในสังคมไทย  

รวมทั้งแนวคิดมุมมองของภาคเอกชนจากการสัมภาษณ์คุณพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่องน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ยั่งยืน และรายงาน

ความเคลือ่นไหวกจิกรรมการขบัเคลือ่นแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่11 และกจิกรรมต่างๆ ของ สศช. เป็นข้อมลู

และช่องทางให้ภาคีมีส่วนร่วมในการพัฒนา รวมทั้งประสานความร่วมมือกับ สศช. ในโอกาสต่อไป
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คณะที่ปรึกษา

เลขาธิการฯ
 นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ

รองเลขาธิการฯ
 นางเพ็ญจา  อ่อนชิต
 นางสุวรรณี  ค�ามั่น
 นายปรเมธี  วิมลศิริ
 นายชาญวิทย์  อมตะมาทุชาติ
 นายธานินทร์  ผะเอม
 นางสาวลดาวัลย์  ค�าภา

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
 นางนิตยา  กมลวัทนนิศา
 นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ
 นายสมชาย  ศักดาเวคีอิศร
 นายภูมิใจ  อัตตะนันทน์
 นางวนิดา  มหากิจ
 นางสาวสุมาลี  เดชานุรักษ์นุกูล
 นายไพโรจน์  โพธิวงศ์ 

บรรณาธิการบริหาร
 นางสาวภารณี  วัฒนา

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
 นางภาณี ชนาธิปกรณ์

กองบรรณาธิการ
 นางสาวประสพศรี รักความสุข
 นางสาววีณา เตชะพนาดร 
 นางภาณี ชนาธิปกรณ์
 นางนิสวันต์ พิชญ์ด�ารง 
 นายธีระพงษ์ มาลัยทอง
 นางสาววัชรี พุ่มทอง 
 นายสุรพล สวนขยัน
 
ฝ่ายจัดการ
 นายธีระพงษ์ มาลัยทอง

ฝ่ายศิลปกรรมและภาพ
 นายเนาวฤทธิ์  ฤทธิแปลก

ออกแบบและพิมพ์ที่
 บริษัท ดอกเบี้ย จ�ากัด 
 โทร.0-2272-1169-72

วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศแก่สาธารณชนทั่วไป ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการรายงานความเคลื่อนไหว  
สถิติทางเศรษฐกิจและสังคมให้ผู้อ่านทราบข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องกับสถานการณ์ 
โปรดทราบ บทความ ข้อคิดเห็นและข้อเขียนต่างๆ ในวารสารเศรษฐกิจและสังคมเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน  มิใช่เป็นความเห็นของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

สารบัญ
บทบรรณาธิการ 
                                                                   

สัมภาษณ์พิเศษ
 3 นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล  

   ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย     
                                  

เรื่องเด่นประจ�าฉบับ
 8 การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมสีเขียว
                                     

บทความประจ�าฉบับ
 16 “นวัตกรรมสีเขียว” สร้างสรรค์การพัฒนาที่ยั่งยืน                                                    

 23 ตัวชี้วัดอนาคตประเทศไทยบนเส้นทางสีเขียว  

    
          

คอลัมน์พิเศษ                                        
 27 สู่สังคมแห่งโอกาสและความร่วมมือ...จากการเยียวยาสู่การเติมเต็ม

จิปาถะ
 33 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของไทย 

 37 ค.ต.ป. : เครื่องมือตรวจสอบและประเมินผล

   การท�างานของภาคราชการ  
                      

ข้อมูลชวนรู้
 39 ธุรกิจรีไซเคิล : ลดขยะ ลดโลกร้อน
                                                        

แนะน�าโครงการวิจัย
 43 โครงการขับเคลื่อนและขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   สู่การปฏิบัติโดยภาคประชาชน เอกชน รัฐและองค์กรต่างๆ 

   ที่ใช้กลไกการปฏิบัติงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง      
                                           

ความเคลื่อนไหวของ สศช.
 47 รายงานความเคลื่อนไหวของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

ปกหน้าใน 
 มหาราชินีกับทรัพยากรน�้า “โครงการป่ารักน�้า” 
             

ปกหลังใน
 สาระเกี่ยวกับการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 พ.ศ. 2555 หรือ ริโอ+20                   
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บทบาทภาคเอกชนกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว
อธิพงษ์ หิรัญเรืองโชติ* 1/ ตฤตณัย นพคุณ** 2

นายพยุงศักดิ์		ชาติสุทธิผล	
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สัมภาษณ์พิเศษ

 ปัจจุบันภาคเอกชนให้ความส�าคัญกับการยกระดับ

อุตสาหกรรมไทยสู่สังคมสีเขียว ทั้งการพัฒนาธุรกิจการอยู่

ร ่วมกันระหว่างสังคมและสิ่งแวดล้อม การเพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งเวทีโลกและการรวม

กลุ่มของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยยกระดับมาตรฐาน

สนิค้าทีไ่ด้รบัการยอมรบัหรอืแข่งขนัได้ในเรือ่งนี ้นายพยงุศกัดิ์	

ชาติสุทธิผล	  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

ได้กล่าวถึงบทบาทภาคเอกชนกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 

สีเขียวไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้

“สังคมสีเขียว” เป็นสังคมที่มีความสมดุลในทุกมิติ 
 ในมุมมองของประธานสภาอุตสาหกรรมแห ่ง

ประเทศไทย เห็นว่า มนุษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

ฟุ่มเฟือย เกิดความไม่สมดุล และปัญหาหลายประการ ทั้ง 

สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และ 

ภัยธรรมชาติ การพัฒนาสู่ “สังคมสีเขียว”	จึงเป็นการสร้าง

สังคมที่มีความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างยั่งยืน ลดการเกิดมลพิษต่อ 

สิ่งแวดล้อมและชุมชน “ภาคอุตสาหกรรมต้องให้ความส�าคัญ

กับการด�าเนินงานที่เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชน

ให้มีความเจริญและประชาชนยอมรับ รวมถึงสร้างความ 

น่าเชื่อถือในการด�าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม  

ดังนั้น สังคมสีเขียวส�ำหรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมจึง

เป็นกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน”

ภาคเอกชนรวมพลังจัดการสิ่งแวดล้อมสู่อุตสาหกรรม
สีเขียว
 อุ ต ส าหกรรม ไทยต ้ อ ง เ ผชิญความท ้ าท าย  

โดยเฉพาะวกิฤตพลงังานท่ามกลางภาวะโลกร้อน  เนือ่งจากต้อง

ใช้พลงังานเพือ่การผลติ จงึต้องปรบัตวัรบักระแสโลก มุง่พฒันา

ภายใต้แนวคิดอุตสาหกรรมสีเขียว ที่เน้นการใช้ทรัพยากร

อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการปล่อยมลพิษ ด้วยการ

ประหยัดพลังงานและใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดต้นทุนการ

ผลิตและค่าใช้จ่ายในการบ�าบัด/ก�าจัดมลพิษ อาทิ การใช้ 

พลังงานแสงอาทิตย์ ลม เชื้อเพลิงชีวมวล ก๊าซชีวภาพ การลด 

การใช้พลังงาน ที่มุ ่งวางแผนกิจกรรมการขนส่งของบริษัท 

ลดการใช้เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต พัฒนาเทคโนโลยี 

การผลิตที่ใช้เชื้อเพลิงอย่างคุ้มค่า และการอนุรักษ์ทรัพยากร	

*  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ ส�านักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  
**นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ ส�านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา 
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ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ที่น�าแนวคิดการลดของเสียและ 

หลักการ 3Rs มาประยุกต์ใช้ (Reduce Reuse Recycle)

ออกแบบผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม พฒันาเทคโนโลยี 

สะอาด พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และสร้างกลไก

การพัฒนาสะอาด รวมทั้งด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ

ต่อสงัคม  มจีติส�านกึในการรกัษาสิง่แวดล้อม สร้างความร่วมมอื

ลดการเกิดภาวะโลกร้อนระหว่างภาคเอกชน ประชาชน 

สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐท้องถิ่น อาทิ กิจกรรม 

การปลูกป่า และด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม	 โดยสนับสนุน

ชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู ่ที่ดีขึ้นในหลาย 

รูปแบบ เช่น คลินิกปันน�้าใจและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ กองทุน

เพื่อชุมชน การสร้างอาคารเรียน ทุนการศึกษา ค่ายเยาวชน 

สนับสนุนการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน เป็นต้น        

 “หากสถานประกอบการสามารถร่วมแรงร่วมใจ

ผลักดันการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมสีเขียว จะสร้างประโยชน์ใน

ภาพรวมของประเทศและแต่ละภาคี ระดับประเทศ คุณภาพ

สิ่ งแวดล ้อมดีขึ้น จากกระบวนการผลิตที่ เป ็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม สามารถลดมลพิษ ทุกภาคส่วนอยู ่ร่วมกันได้ 

อย่างยั่งยืน ประเทศไทยสามารถแข่งขันทางการค้า จากการ

ด�าเนินงานให้ความส�าคัญกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นประเด็นกีดกัน

ทางการค้า ระดับภำคี  ภำครัฐปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น เนื่องจาก

ภาคอุตสาหกรรมด�าเนินงานถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ผ่านการ

รับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ให้ทุกภาคีมีส่วนร่วมในการ

พัฒนา ภำคเอกชน/อุตสำหกรรม การพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 

สีเขียวในช่วงแรกอาจมีต้นทุนค่อนข้างสูง อาทิ การลงทุน

เครื่องจักร แต่จะเป็นประโยชน์ในระยะยาว สามารถประหยัด

ต้นทุนการผลิตและการจัดการมลพิษจากการใช้วัตถุดิบ/

พลังงาน สามารถแข่งขันทางการค้าได้มากขึ้น ผู้ประกอบการ

มีภาพลักษณ์ที่ดี ได้รับการยอมรับ และลดข้อร้องเรียนจาก

ชุมชน และภำคประชำชน จะด�ารงชีวิตภายใต้คุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ปัญหาสุขภาพที่เกิดจาก

มลพิษของโรงงานลดลง และชุมชนอยู่ร่วมกับอุตสาหกรรมได้

อย่างปกติสุข”

ปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ในการพฒันาอตุสาหกรรมสเีขยีว 

 ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ เห็นว่า ปัจจัยส�าคัญต่อ

การปรับตัวสู ่เศรษฐกิจสีเขียว ได้แก่ กำรมีจิตส�ำนึกด้ำน 

สิ่งแวดล้อมของทุกภำคส่วน ทั้ง  ภำคอุตสำหกรรม ที่ด�าเนิน

การตามกฎ ระเบียบด้วยความจริงใจ จริงจัง โปร่งใส และ 

รับผิดชอบต่อสังคม  ภำคประชำชน ให้ความร่วมมือและมี

จิตส�านึกร่วมกันในการปรับเปลี่ยนการด�าเนินชีวิต การอุปโภค

บริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมอนุรักษ์พลังงาน 

และการคัดแยกของเสีย ขณะที่ ภำครัฐ ออกกฎระเบียบ

มาตรการต่างๆ สนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมสีเขียว ที่มี

บทบาทส�าคัญมากต่อการปรับตัวของภาคเอกชน 
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 กำรพัฒนำนวัตกรรมสีเขียว เป็นปัจจัยส�าคัญ 

อีกประการหนึ่ง ต้องอาศัยความรู้ที่มาจากการวิจัยและพัฒนา 

การสร้างความพร้อมของเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์และน�ามา

ปรับปรุงกระบวนการผลิต และเครื่องมือที่จะลดผลกระทบ

ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความเพียงพอของทรัพยากรที่จะ 

น�ามาใช้ทดแทน ทั้งวัตถุดิบ และพลังงาน เพื่อลดต้นทุนการ

จัดการให้สามารถแข่งขันได้ในการค้าเสรี

 ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ กล่าวว่า	“นวัตกรรมมี

บทบาทและความส�าคญัต่อการพฒันาอตุสาหกรรมสเีขยีวของ

ประเทศ” หากองค์กรไม่สามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงด้วย

การพฒันานวตักรรมอย่างต่อเนือ่ง ยากทีจ่ะประสบความส�าเรจ็

ในระยะยาวและไม่สามารถก้าวสู ่การเป็นผู ้น�าทางธุรกิจ  

การพฒันานวตักรรมท�าให้ธรุกจิสามารถผลติสนิค้าทีต่อบสนอง

กลุม่เป้าหมายแบบเจาะจงได้มากขึน้ สามารถเปิดตลาดใหม่ทัง้ใน

และต่างประเทศ น�าไปสู่กระบวนการผลิตภายใต้ความคิด

สร้างสรรค์ทีผ่ลกัดนัภาคอตุสาหกรรมก้าวไปสูเ่ศรษฐกจิสเีขยีวได้

เป็นอย่างดี 

 “ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลาง 

และเลก็ ขาดความพร้อมด้านเงนิลงทนุและบคุลากรด้านวจิยัและ

พัฒนาอย่างมาก จึงไม่สามารถพัฒนานวัตกรรมที่มีศักยภาพ

ทางการแข่งขันในระดับสูง แม้ว่าภาครัฐจะให้การสนับสนุน 

การวจิยัและพฒันา แต่ยงัไม่สอดคล้องกบัความต้องการของธรุกจิ 

บางกรณีเป็นไปในลักษณะที่แข่งขันกับภาคเอกชน อาทิ การ

พฒันายาและผลติภณัฑ์สมนุไพร นอกจากนี ้ขาดตลาดรองรบั

ผลติภณัฑ์นวตักรรมทีเ่กดิจากภาคเอกชน  สภาอตุสาหกรรมฯ  

จึงก�าหนดแนวทางการสร้างคุณค่าอุตสาหกรรมไทยด้วย

เทคโนโลยแีละนวตักรรมผ่านโครงการต่างๆ รวมทัง้สนบัสนนุการ

ด�าเนินธุรกิจในรูปแบบคลัสเตอร์เพื่อสร้างความเชื่อมโยงของ 

ผูป้ระกอบการตัง้แต่ต้นน�า้ถงึปลายน�า้ให้สามารถแลกเปลีย่นและ

ใช้ประโยชน์จากทรพัยากรร่วมกนั จดัตัง้โครงการศนูย์กลางการ

ออกแบบเทคโนโลย ีเพือ่ยกระดบัผลติภณัฑ์ของผูป้ระกอบการ 

นอกจากนี้ สภาอุตสาหกรรมฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น ส�านักงานนวัตกรรม 

แห่งชาติ (สนช.) จัดท�าโครงการคูปองนวัตกรรมส�าหรับ 

ผูป้ระกอบการ วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

ภาพโรงานพลาสติกชีวภาพ แนวทางสร้างสังคมสีเขียว จาก vcharkarn.com
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 การขบัเคลือ่นภาคอตุสาหกรรมไทยให้มคีวามสามารถ

ในการสร้างสรรค์ธรุกจินวตักรรม จ�าเป็นต้องอาศยัความร่วมมอื

จากทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง โดยเฉพาะภาครฐัทีแ่ม้จะมนีโยบาย

ส่งเสรมิการพฒันานวตักรรมของอตุสาหกรรมไทย แต่ขาดการ

เชือ่มโยงกบัภาคเอกชน ทัง้การก�าหนดประเดน็งานวจิยัและสทิธิ

ประโยชน์เพือ่ส่งเสรมิการด�าเนนิงานของภาคเอกชน ให้เกดิการ

พฒันานวตักรรมตามความต้องการ หากส่งเสรมิอตุสาหกรรมที่

ประเทศไทยมศีกัยภาพและมคีวามได้เปรยีบ กจ็ะสามารถต่อยอด

การพฒันาทีม่ผีลกระทบต่อเศรษฐกจิในวงกว้างได้อย่างรวดเรว็ 

ขณะที่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐก็มีส่วนส�าคัญอย่างมากในการ

รองรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของภาคเอกชน โดยเฉพาะการน�า

เสนอผลติภณัฑ์สูต่ลาดในระยะแรก”

การยกระดบัอตุสาหกรรมสเีขยีวสูป่ระชาคมอาเซยีน
 ในปี 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะด�าเนินการ 

รวมกลุ่มการค้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN  

Economic Community: AEC) โดยมุง่สร้างตลาดและฐานการ

ผลติของประเทศสมาชกิให้เป็นตลาดเดยีว และเคลือ่นย้ายสนิค้า 

บรกิาร การลงทนุ แรงงานฝีมอื และเงนิทนุอย่างเสร ีท�าให้ภาค

อตุสาหกรรมต้องเตรยีมความพร้อมปรบัตวัรองรบัผลกระทบจาก

การแข่งขนั และยกระดบัการผลติให้สามารถแข่งขนัได้ ควบคูก่บั

การให้ความส�าคัญกับภาวะโลกร้อนและการผลิตสินค้าที่เป็น 

มติรต่อสิง่แวดล้อม จงึต้องปรบัปรงุกระบวนการผลติให้เทยีบเท่า

มาตรฐานสากลและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมยิง่ขึน้ รวมถงึด�าเนนิ

ธรุกจิด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคม เน้นการด�าเนนิงานตามหลกั

การพฒันาอตุสาหกรรมอย่างยัง่ยนื  เนือ่งจากประเดน็เหล่านีจ้ะ

ถกูน�ามาใช้เป็นเงือ่นไขในการน�าเข้าสนิค้า

 “การยกระดบัอตุสาหกรรมของประเทศเพือ่เพิม่ความ

สามารถในการแข่งขนัในเวทโีลกและเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน ต้อง

ด�าเนนิงานตามแนวทางหรอืหลกัการพฒันาอตุสาหกรรมอย่าง

ยัง่ยนื ให้เกดิความสมดลุทัง้ด้านสงัคม สิง่แวดล้อม และเศรษฐกจิ 

จากความร่วมมอืของทกุภาคส่วน อาท ิ ร่วมผลกัดนัการพฒันา

อุตสาหกรรมสะอาด ลดและป้องกันการกระจายมลพิษจาก

โรงงานสูช่มุชน ให้ชมุชนมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิโครงการตัง้แต่

เริ่มต้น ได้รับรู้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และสามารถเข้าถึงข้อมูล  

พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอและท�าให้คุณภาพชีวิต

ของชมุชนดขีึน้ เบือ้งต้นมกีารน�าหลกัการดงักล่าวมาใช้น�าร่องใน

พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และจะน�าไปใช้ในพื้นที่อื่น 

ต่อไป เห็นได้ว่าการด�าเนินงานสู่อุตสาหกรรมสีเขียวมีความ 

เป็นไปได้มากขึน้” 
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หลัก 3Rs ภาคประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชน	สร้าง

ประชาคมและเครือข่ายในพื้นที่ อาทิ เครือข่ายสังคมรีไซเคิล 

เครือข่ายการบริโภคสีเขียว เสนอมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อม

ในพื้นที่ เฝ ้าระวังติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน และสถาบันการศึกษา 

ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตและ

จัดการมลพิษ พัฒนาความรู ้ เกี่ยวกับมาตรการจัดการ 

สิ่งแวดล้อม รวมถึงพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล  

โดยเฉพาะตัวชี้วัดระดับพื้นที่ 

 “หากประเทศไทยสามารถพัฒนาให้เกิดเมือง

อุตสาหกรรมนิเวศได้จริง จะเกิดผลดีต่อการพัฒนาในระดับ

ประเทศ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่และชุมชนสามารถอยู ่ 

ร่วมกันได้ภายใต้การพัฒนาพื้นที่ที่ก่อประโยชน์อย่างยั่งยืน 

แก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และ

ประชาชนในพื้นที่ได้ในระยะยาว พัฒนาระบบเศรษฐกิจของ

เมืองที่ท�าให้ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น

 ภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้

ความเข้าใจในหลักการของเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ หลักการ

ใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมอย่างคุ ้มค่าและเกิด

ประโยชน์สูงสุด และหลักการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิด

ชอบต่อสังคมผ่านตัวอย่างในพื้นที่ น�ามาก�าหนดแนวทาง

ส�าหรับการด�าเนินกิจการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตที่

เน้นความสมดุล ท�าให้ภาพลักษณ์ของภาคอุตสาหกรรมใน

สายตาประชาชน ทั้งระดับชุมชน เมือง และประเทศดีขึ้น เป็น

โอกาสดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น”

	 ท้ายที่สุด	ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ	 ได้สรุปว่า 

การผลกัดนัให้เกดิการพฒันาอตุสาหกรรมควบคูก่บัการอยูร่่วม

กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของ 

ทุกภาคส่วน ภาครัฐจะต้องส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้เป็น

ไปในทิศทางเดียวกัน และภาคเอกชนให้ความส�าคัญกับการ

อยู่ร่วมกับชุมชน เพื่อการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน 

  แนวคิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นการออกแบบและพัฒนาเมืองให้เติบโต พร้อมกันทั้งด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม เน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

  องค์ประกอบของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ได้แก่ การมีผังเมือง ระบบสาธารณูปโภค และกฎระเบียบที่เหมาะสม  

การใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ  และใช้การวิจัยและพัฒนาเป็นเครื่องมือส�าคัญ       

เมอืงอตุสาหกรรมเชงินเิวศ : แนวทางแก้ปัญหาขดัแย้ง
ภาคอตุสาหกรรมและชมุชน 
 ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ กล่าวถึงปัญหาระหว่าง

ภาคอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและชุมชนที่

สะท้อนความไม่สมดลุอย่างชดัเจน ระหว่างการผลติ การรกัษา

สภาพแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

จ�าเป็นที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันเร่งแก้ไข 

 แนวคิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็น

แนวทางที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้ความสนใจ

และเร่งผลักดันอย่างจริงจัง  โดยประสานความร่วมมือกับ

หน่วยงานภาครัฐ อาทิ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) และการนคิมอตุสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (กนอ.) ศึกษารายละเอียดเพื่อจัดท�า 

ข้อก�าหนดของเมอืงอตุสาหกรรมเชงินเิวศ แต่งตัง้คณะกรรมการ

พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศภายในสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย เร่งรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับเมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศอย่างต่อเนื่อง เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของ

ผู้ประกอบการ  และประสานความร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้อง

ทั้งระดับนโยบายและปฏิบัติ

 ความส�าเร็จของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 

เชิงนิเวศต้องด�าเนินการภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีการ

พัฒนาหลัก  ตั้งแต่หน่วยงานภาครัฐ/หน่วยงานท้องถิ่น  

โดยสนับสนุนงบประมาณการบริหารจัดการด้านผังเมืองที่เอื้อ

ต่อการใช้ที่ดินและสาธารณูปโภคพื้นฐาน ก�าหนดกฎ ระเบียบ

ที่มีความเหมาะสมเชิงพื้นที่ พัฒนาระบบบ�าบัดมลพิษ ระบบ

ข้อมูลและการบริหารจัดการ และจัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อ

พัฒนาองค์ความรู้ ภาคการผลิตท�าหน้าที่จัดสรรเงินลงทุน 

ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตและสิ่งแวดล้อมให้มี

ประสิทธิภาพ ใช้หลักการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน จัดการมลพิษให้เป็นไป

ตามมาตรฐาน และด�าเนินการตามหลักการใช้ประโยชน์ 

ของเสียอุตสาหกรรมอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดตาม
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การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมสีเขียว
ประสพศรี รักควำมสุข1   นิสวันต์ พิชญ์ด�ำรง2

เรื่องเด่นประจ�าฉบับ

 ความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อม ป ัญหาโลกร ้อนและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ที่ ทวีความรุนแรง ท�า ให ้ประชาคมโลกตระหนักถึ งข ้อจ�ากัดของการพัฒนาทั้ ง ในป ัจจุบันและอนาคต กระแส 

การพัฒนาสังคมสีเขียว จึงได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในการประชุมนานาชาติทั้งระดับภูมิภาคและโลกเพื่อก้าวสู่การ 

พัฒนาที่ยั่งยืน ประเทศไทยก็เช่นเดียวกันได้ก�าหนดประเด็นการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)  

ที่ให้ความส�าคัญกับการสร้างสังคมสีเขียว เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและเป็นฐานการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน

1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ  
2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ ส�านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา   

ยุทธศาสตร์สีเขียวเครื่องมือสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 การพัฒนาที่มุ่งสร้างความมั่งคั่งในอดีต ท�าให้การ

พัฒนาขาดสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จน

เกดิวกิฤตโดยเฉพาะด้านสิง่แวดล้อมทีส่่งผลกระทบต่อคณุภาพ

ชวีติทีด่ขีองประชาชนทัว่ทกุภมูภิาคของโลก องค์การสหประชาชาติ 

จึงได้จัดการประชุมสหประชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมมนุษย์  

เมื่อปี 2515 ที่กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน นับเป็นครั้งแรก

ที่มีการประชุมประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ไข

ระดบัโลก โดยให้ประชาคมโลกเปลีย่นแปลงวถิกีารด�าเนนิชวีติ

ทีฟุ่ม่เฟือย ไปสูก่ารพฒันาทีไ่ม่ท�าลายสิง่แวดล้อม พร้อมทัง้ให้นยิาม 

การพฒันาอย่างยัง่ยนื	เป็น	“การพฒันาทีส่นองตอบความต้องการ

ของคนรุ่นปัจจุบัน	 โดยไม่ท�าให้รุ่นอนาคตต้องยอมลดทอน

ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของตนเอง”		

ต่อมาในปี 2535 ได้มกีารประชมุว่าด้วยสิง่แวดล้อมและการพฒันา 

ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ประเทศไทยและ

ประเทศสมาชกิสหประชาชาตไิด้ร่วมลงนามรบัรองปฏญิญารโิอ

ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา และแผนปฏิบัติการ 21  

ซึ่งถือเป็นแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก 

ที่มุ่งให้การพัฒนาเศรษฐกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคม และ

ให้การคุ้มครองฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์

ของคนรุ่นต่อไป และเปิดโอกาสให้กลุ่มต่างๆ ในสังคมมีส่วน

ร่วมอย่างกว้างขวาง

 แม้การตื่นตัวต่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจะมีมา

นานกว่า 20 ปี แต่สถานการณ์โดยรวมไม่ดขีึน้ เนือ่งจากประเทศ

ต่างๆ ยังมุ่งบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าที่

จะสร้างความยั่งยืนอย่างจริงจัง ขณะที่โลกเผชิญปัญหาวิกฤติ

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและภยัธรรมชาตทิีร่นุแรงและ

บ่อยครั้งมากขึ้น รวมถึงวิกฤติอื่นๆ อาทิ วิกฤตการเงิน และ

พลังงานที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 โครงการ 

สิง่แวดล้อมแห่งสหประชาชาตจิงึเสนอแนวคดิ “เศรษฐกจิสเีขยีว

ในบรบิทของการพฒันาทีย่ัง่ยนืและการขจดัความยากจน” เป็น
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 แม้ว่าแนวคิดสีเขียวของประเทศต่างๆ จะมีความ

หลากหลายและจุดยืนที่แตกต่างกัน แต่มีหลักการส�าคัญ

เดยีวกนั ในการใชเ้ศรษฐกจิสเีขยีว และการเตบิโตสเีขยีวเปน็

เครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมในทิศทางที่มุ่งสู่ความยั่งยืน

หวัข้อหลกัในการประชมุสหประชาชาตว่ิาด้วยสิง่แวดล้อมและ

การพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อเดือนมิถุนายน 2555  ณ กรุงริโอ เดอ

จาเนโร ประเทศบราซลิ ให้ความส�าคญักบัระบบเศรษฐกจิทีน่�า

ไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ เพิ่มความเป็นธรรม

ทางสังคม สามารถลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและการ

ขาดแคลนทรัพยากร  รวมทั้งก�าหนดยุทธศาสตร์ส�าคัญของ

เศรษฐกิจสีเขียว ได้แก่ การลดก๊าซเรือนกระจก การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและทรัพยากร และน�าแนวคิด

เศรษฐกจิสเีขยีวไปใช้กบัการฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละสาขา

การผลิตต่างๆ เช่น การเกษตร อุตสาหกรรม การขนส่ง การ

ท่องเที่ยว และการพัฒนาเมือง เป็นต้น 

 การน�าแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวไปปฏิบัติสามารถ

ยืดหยุ่นตามสภาพปัญหาของแต่ละประเทศและภูมิภาค  อาทิ 

กลุม่สหภาพยโุรปให้ความส�าคญักบั”การเตบิโตสเีขยีว” ภายใต้ 

กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน ท�าให้ขอบเขตการการพัฒนาที่ยั่งยืน

ชัดเจนและสามารถวัดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน  ส�าหรับภูมิภาค

เอเซียแปซิฟิก คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมส�าหรับ

เอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (เอสแคป) ได้สนับสนุน

แนวคิดการเติบโตสีเขียว1 เมื่อปี 2548 พร้อมกับเสนอกรอบ

1 คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมส�าหรับเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (เอสแคป) และองค์กรพัฒนาทั้งในและต่างประเทศได้นิยาม  
 การเตบิโตสเีขยีว เป็นการด�าเนนิกจิกรรมการพฒันาทีมุ่ง่ไปสูค่วามเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิอย่างยัง่ยนื โดยไม่ส่งผลกระทบในการท�าลายสิง่แวดล้อม  
 ขณะเดียวกัน ก็มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม

นโยบายที่ท�าให้การพัฒนามุ่งสู ่การเติบโตสีเขียวอย่างเป็น 

รปูธรรม ได้แก่ การผลติและการบรโิภคอย่างยัง่ยนื ธรุกจิและตลาด

สีเขียว โครงสร้างพื้นฐานสีเขียว  ภาษีสีเขียวและการปฏิรูป 

งบประมาณ การลงทุนในทุนธรรมชาติ และพัฒนาดัชนีชี้วัด

ประสทิธภิาพเชงินเิวศ ต่อมาในเดอืนพฤษภาคม 2555 ได้เสนอ

แผนที่น�าทางสู่การเติบโตสีเขียวคาร์บอนต�่าส�าหรับภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิค ดังนี้ 1) ปรับปรุงการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง

มีคุณภาพ ลดความสูญเสียด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น 

ต้นทนุสนิค้าและบรกิารทีเ่กดิเนือ่งจากการบรโิภคและการผลติ 

และพัฒนาวิธีวัดมูลค่าความสูญเสียที่ใช้ค�านวณผลิตภัณฑ์ 

มวลรวมในประเทศ 2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

จัดให้มีกลไกท�าหน้าที่บูรณาการระหว่างกระทรวง และ 

ประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง  

ส่วนภมูภิาคและพืน้ที ่จดัท�าแผนระยะยาวเพือ่ความต่อเนือ่งของ

การด�าเนินการ ส่งเสริมการลงทุนสินค้าสีเขียว และปรับ

โครงสร้างราคาให้สะท้อนต้นทุนการผลิตและการบริโภค  

โดยใช้เครื่องมือทางการคลัง เช่น ภาษีและเงินอุดหนุน ที่ไม่ส่ง

ผลกระทบต่อคนยากจนและความสามารถในการแข่งขัน  

รวมทั้งเป็นที่ยอมรับในทางการเมือง 3) วางแผนและออกแบบ

โครงสร้างพื้นฐานเพื่อประสิทธิภาพเชิงนิเวศ 4) เปลี่ยนการ

เติบโตสีเขียวให้เป็นโอกาสทางธุรกิจ โดยเปลี่ยนอุตสาหกรรม

ที่มีอยู่ให้เป็นสีเขียว สนับสนุนสินค้าและบริการสีเขียวใหม่ๆ 

เปลี่ยนทุนทางทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นโอกาสทางธุรกิจ 

และ5) จัดท�ากลยุทธ์การพัฒนาคาร์บอนต�่า และน�าไปสู่การ

ปฏิบัติ
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 ส�าหรับประเทศไทย ได้น�า “แนวคิดการเติบโต 

สเีขยีว”	มาใช้เป็นกรอบการขบัเคลือ่นการพฒันาในระยะ	5	ปี		

ของแผนพฒันาฯ	ฉบบัที	่11	และให้ค�าจ�ากดัความว่า	“เป็นการ	

พัฒนาที่มุ่งสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง

ยั่งยืน	 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 กิจกรรมส�าคัญเป็นการใช้

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	 ก่อให้เกิดของเสียและ 

ก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่ไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากร	

ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	และการสญูเสยีความสมดลุในการ

ที่จะค�้าจุนการด�ารงชีพและสนับสนุนวิถีชีวิตของประชาชน

ในทกุสาขาการผลติ” พร้อมทัง้ได้เผยแพร่สร้างความเข้าใจและ

ความร่วมมอืกบัภาคต่ีางๆ เช่น ภาคเอกชนน�าแนวคดิเศรษฐกจิ

สีเขียวมาจัดท�ายุทธศาสตร์การด�าเนินธุรกิจสีเขียว เป็นต้น

เรยีนรูสู้ส่งัคมสเีขยีวจากโครงการตามแนวพระราชด�าริ
 การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์สีเขียวไม่ใช่เรื่อง

ใหม่ส�าหรบัประเทศไทย พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงวาง

รากฐานการพฒันาประเทศทีมุ่ง่สูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนืบนวถิคีวาม

พอเพียง และทรงปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมผ่านโครงการตาม 

แนวพระราชด�าริต่างๆ ที่สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนและ

ประเทศชาตอินัเป็นทีป่ระจกัษ์แก่ปวงชนชาวไทยและนานาชาติ

มานานกว่า 60 ปี แห่งการครองราชย์ 

 พระองค์ทรงเป็นพระมหากษตัรย์ินกัพฒันา ทรงเตอืน

ล่วงหน้าถงึความไม่สมดลุของโครงสร้างเศรษฐกจิและสงัคมของ

ประเทศ ที่จะน�ามาซึ่งปัญหาแก่ประชาชนและประเทศชาติ  

ทรงคิดค้นแนวทางเพิ่มความสมดุลในการพัฒนาประเทศ ให้

ประชาชนอยูด่กีนิดแีละประเทศชาตเิจรญิก้าวหน้าอย่างมัน่คง 

ได้พระราชทานหลักปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็น

แนวทางในการพฒันาให้สามารถพึง่ตนเองในระดบัต่างๆ อย่าง

เป็นขั้นตอน อาศัยความมีเหตุผล ความพอประมาณ และสร้าง

ภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับหลัก

วชิาการในการวางแผนและด�าเนนิการอย่างรอบคอบ ตระหนกั

ในคุณธรรม  ความซื่อสัตย์  และความเพียรในการด�าเนินงาน

และด�าเนินชีวิต เพื่อให้ประเทศรอดพ้นวิกฤตยืนหยัดภายใต้

กระแสโลกาววิฒัน์ และการเปลีย่นแปลงต่างๆ  เป้าหมายการ

พัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เป็น	“การพัฒนา

ทีย่ัง่ยนื”	เพือ่ปรบัปรงุชวีติความเป็นอยูข่องคน	โดยไม่ท�าลาย

สิง่แวดล้อม ทรงใช้หลกัการเข้าถงึ เข้าใจ แล้วจงึพฒันา ด้วยการ 

บรูณาการการท�างานกบัทกุภาคส่วน และให้ประชาชนมส่ีวนร่วม
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ในการตดัสนิใจตัง้แต่เริม่โครงการ เป็นการ “ระเบดิจากข้างใน” 

ที่ผู้มีส่วนได้เสียเลือกแนวทางการพัฒนาของตนเองตามสภาพ

ปัญหาและภูมิสังคมของแต่ละท้องถิ่น และทรงบริหารความ

เสี่ยงโดยทดลองปฏิบัติให้เห็นผลผ่านโครงการพัฒนาอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ และโครงการหลวงกระจายอยู่ทั่วประเทศ

กว่า 4,000 โครงการ แบ่งตามลักษณะโครงการได้เป็น 3 กลุ่ม 

ดังนี้  1)	 โครงการที่มุ ่งแก้ปัญหาให้แก่คนส่วนใหญ่ของ

ประเทศที่มีฐานะยากจนและมีความเสี่ยงสูง ให้ได ้รับ

ประโยชน์อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ครอบคลุมทั้งการศึกษา 

สาธารณสุข การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น�้า ป่า และ

พลังงาน เพื่อสร้างรากฐานให้สังคมไทยเข้มแข็ง  2)	โครงการ

แก้ปัญหาวิกฤต ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ  

และ 3)	โครงการแก้ปัญหาทุกข์ภัยที่เกิดขึ้น  ในการแก้ปัญหา

ภัยพิบัติ ปัญหาเร่งด่วน และปัญหาที่ซับซ้อน 

 นอกจากนี ้ได้จดัตัง้ศนูย์ศกึษาการพฒันาอนัเนือ่งมา

จากพระราชด�าริ 6 แห่งเป็นตัวแทนของสภาพแวดล้อมตาม

ธรรมชาตใินแต่ละภมูภิาคของประเทศ เป็นศนูย์กลางการศกึษา

ดงูานของประชาชนทีส่นใจ สามารถน�าความรูไ้ปปรบัใช้ในการ

ประกอบอาชีพให้สามารถพึ่งตนเองได้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ 

เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาใหม่ๆ อาทิ ปัญหาโลกร้อน ปัญหา

พลังงาน รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

กล่าวได้ว่า โครงการตามแนวพระราชด�าริ เป็นต้นแบบและ

รากฐานการพัฒนาประเทศที่มีส่วนส�าคัญในการสร้างความ

มั่นคง เป็นธรรมในสังคม แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น พร้อมกับการเอาใจใส่

อนุรักษ์ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับ

การพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชน และ

เสริมความมั่นคงให้ประเทศอย่างยั่งยืน  
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 แนวคดิและทศิทางการพฒันาทีย่ัง่ยนืของไทยชดัเจน

มากขึน้ในการพฒันาประเทศ แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่9 ได้อญัเชญิ

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นปรชัญาในการพฒันา

ประเทศ ให้ความส�าคญักบัการพฒันาทีส่มดลุทัง้ด้านคน สงัคม 

เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ใช้ความรู้ ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์

สถานการณ์เศรษฐกิจสังคมไทยและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 

พร้อมทั้งยึดหลักทางสายกลางเพื่อก�าหนดแนวทางการพัฒนา

“สังคมสีเขียว” เส้นทางที่ท้าทายการพัฒนาของไทย 
 การพัฒนาสู่สังคมสีเขียวมีพัฒนาการมาเป็นล�าดับ 

ตัง้แต่ประเทศไทยรบัหลกัการของแผนปฏบิตักิาร 21 มาปรบัใช้

ในการวางแผนพัฒนาประเทศให้มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน2  จาก

ที่เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก เป็นการให้ความ

ส�าคัญกับเป้าหมายด้านอื่นๆ อาทิ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

เพิม่ขึน้ ตัง้แต่แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่5 (พ.ศ.2525-2529) เป็นต้นมา 

น�าไปสู่การผลักดันให้มีการออกพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 การจัดตั้งกลไก

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน 

ช่วงต่อมา รวมทั้งการศึกษาวิจัย องค์ความรู ้และข้อมูล 

ที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและการเข้าร่วมเจรจาของ 

คณะผู้แทนไทยในเวทีนานาชาติ 

2 คณะอนกุรรมการก�ากบัการอนวุตัตามแผนปฏบิตักิาร 21 และการพฒันาอย่างยัง่ยนื ร่วมกบัสถาบนัสิง่แวดล้อมไทย ให้นยิาม “การพฒันาอย่างยัง่ยนื 
 ในบรบิทไทย ว่า เป็นการพฒันาทีต้่องค�านงึถงึความเป็นองค์รวมของทกุด้านอย่างสมดลุ บนพืน้ฐานของทรพัยากรธรรมชาต ิภมูปัิญญา และวฒันธรรมไทย 
 ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่ม ความเอื้ออาทร เคารพซึ่งกันและกัน สามารถพึ่งตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน”
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3 Green Productivity–GP เป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มผลิตภาพการผลิตควบคู่กับการเพิ่มสมรรถนะในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อน�าไปสู่การพัฒนา 
 เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน โดยอาศัยการผสมผสานระหว่างแนวคิดเทคโนโลยีสะอาดและการลดปริมาณของเสีย เข้าถึงได้จากhttp://www. 
 kmitnbxmie8.com/images/1174008589/greenprod.pdf สืบค้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 

ให้ประเทศรอดพ้นวกิฤต และมุง่สูค่วามสมดลุยัง่ยนืต่อเนือ่งมา

จนถึงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ที่ให้ความ

ส�าคญักบัการสร้างสงัคมสเีขยีว โดยปรบัโครงสร้างเศรษฐกจิให้

เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ลดความยากจนและความ

เหลื่อมล�้าในสังคม ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 

รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟู 

และบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 

 ผลการด�าเนนิงานในระยะทีผ่่านมา ได้แก่  การพฒันา

ภาคเกษตร เน ้นปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตให้เป ็นมิตรต่อ 

สิง่แวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และสร้างสมดลุของ

ระบบนเิวศ การพฒันาอตุสาหกรรมเชงินเิวศ บนพืน้ฐานความ

สมดลุและบรูณาการมติเิศรษฐกจิ สงัคม และ สิง่แวดล้อม ทีใ่ห้

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และ

การอยูร่่วมกบัชมุชนอย่างเกือ้กลู การบรหิารจดัการทรพัยากร	

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสร้างปัจจัยสนับสนุนความ 

เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและการด�ารงชวีติของประชาชนอย่าง

ยัง่ยนื ทัง้การบรหิารจดัการภาคการผลติและบรกิาร การจดัการ

สิง่แวดล้อมชมุชนและเมอืง การพฒันาพลงังานเพือ่การเตบิโต

สีเขียว ที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและส่งเสริมการใช้

พลังงานทดแทน และการพัฒนาเมืองสีเขียว โดยจัดท�าแผน

พัฒนาเมืองที่มุ ่งสู ่การเป็นเมืองสีเขียวในหลายพื้นที่ เช่น 

กรุงเทพมหานคร ขอนแก่นและเชียงใหม่ เป็นต้น

 อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่

สังคมสีเขียวมีประเด็นท้าทายส�าคัญ ได้แก่ สังคมยังไม่ 

ตระหนักถึงผลกระทบจากมลพิษที่เกิดจากภาคการผลิตเท่าที่

ควร การสร้างความตืน่ตวัของผูบ้รโิภคท�าได้ค่อนข้างน้อย ความ

ต้องการสนิค้าสเีขยีวไม่มากพอ การด�าเนนิชวีติของคนส่วนใหญ่

ขาดความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดล้อม ขณะทีส่นิค้าสเีขยีวมต้ีนทนุสงูไม่สามารถดงึดดูการ

ลงทุน ประกอบกับขาดแรงผลักดันจากภาครัฐอย่างจริงจังทั้ง

การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและการก�าหนดแผนงาน และ

โครงการที่มักให้ความส�าคัญกับการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวร

การวางระบบโครงข่ายระบบสาธารณปูโภคและสาธารณปูการ  

ที่ไม่สอดรับกับศักยภาพของระบบนิเวศและการเปลี่ยนแปลง

ของธรรมชาติ ความต่อเนื่องของนโยบาย กลไกและเครื่องมือ

ยงัไม่เอือ้ต่อการเตบิโตสเีขยีว และความพร้อมในการมส่ีวนร่วม

บริหารจัดการของภาคีการพัฒนาต่างๆ โดยเฉพาะระดับพื้นที่

และท้องถิ่น ดังนั้น ก้าวต่อไปบนเส้นทางสู ่สังคมสีเขียว  

ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงควรให้ความส�าคัญกับการ

สร้างความชัดเจนในประเด็นต่อไปนี้ 

 1. การสร้างความตระหนักถึงความจ�าเป็นที่ต้อง

สร้างสงัคมสเีขยีว	พร้อมกบัสร้างความเข้าใจร่วมกนัระหว่าง

ภาคีการพัฒนาในเป้าหมาย	 แนวทางและการวัดผลส�าเร็จ

การสร้างสังคมสีเขียว  เพื่อให้ทุกภาคส่วนปรับเปลี่ยนวิถีการ

ด�าเนนิชวีติทีล่ดการบรโิภคนยิมไปยดึหลกัความพอเพยีงทีมุ่ง่สู่

ความยั่งยืน และมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสังคมสีเขียว

ด้วยความรู้ ความเข้าใจ ที่จะน�าแนวทางการพัฒนาไปร่วมกัน

ปฏิบัติตามบทบาทภารกิจของแต่ละภาคี 

 2. การก�าหนดแผนที่น� าทางการขับเคลื่ อน

ประเทศไทยสู่สังคมสีเขียวด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ทุกภาคส่วน เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านจากสภาพเศรษฐกิจและ

สงัคมปัจจบุนัสูเ่ศรษฐกจิและสงัคมสเีขยีวในอนาคตมกีรอบการ

ปฏบิตัทิีช่ดัเจน ก�าหนดบทบาทและความรบัผดิชอบในการร่วม

ขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยมีประเด็นที่ควรให้

ความส�าคัญ ได้แก่

  2.1 ปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจสีเขียว 

ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน มุ่งการผลิตที่ใช้เชื้อเพลิง

น้อย ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกต�่า การ

เพิ่มผลิตภาพสีเขียว3  โดยพัฒนาภาคการผลิตบนพื้นฐานการ

สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม อาทิ ภาคเกษตรเน้นเกษตรยั่งยืนและเกษตร

อินทรีย์ ภาคอุตสาหกรรม ใช้เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 

และนวัตกรรม ที่ประหยัดพลังงานและใช้พลังงานทดแทน  

ภาคบริการเน้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การบริการสุขภาพ 

โครงสร้างพื้นฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน 

ภาคคมนาคมและขนส่ง พลงังานสะอาด ระบบโลจสิตกิส์สเีขยีว 
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และพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพื่อ

สนับสนุนการผลิตที่มีคุณภาพและยั่งยืน 

  2.2 สร้างความเป็นธรรมในสังคม ลดความ

เหลื่อมล�้าในสังคม สร้างความเท่าเทียมของโอกาสและการเข้า

ถงึบรกิารให้ทกุคนในสงัคม โดยเฉพาะการเข้าถงึทรพัยากรและ

โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบการเงินฐานรากและระบบ

การออมที่หลากหลายเพื่อเพิ่มโอกาสการประกอบสัมมาชีพที่

มั่นคง พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมให้มีคุณภาพและ

ครอบคลมุอย่างทัว่ถงึ คุม้ครองแรงงานทีเ่หมาะสมกบัการด�ารง

ชีวิตอย่างมีคุณภาพ และสร้างค่านิยมที่ยอมรับร่วมกันบนฐาน

ของความไว้เนื้อเชื่อใจและเกื้อกูลกัน

  2.3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื มุง่อนรุกัษ์ และฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

และเป็นฐานทีม่ัน่คงของการพฒันาประเทศ เตรยีมความพร้อม

ในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภมูอิากาศโลก โดยฟ้ืนฟรูะบบนเิวศ ดนิ น�า้ ป่าไม้  พืน้ทีช่ายฝ่ัง 

พื้นที่ชุ ่มน�้า ทรัพยากรทางทะเล  ลดมลภาวะ จัดการขยะ 

และของเสยีอนัตราย น�า้เสยีชมุชน และสารเคม ีวางแผนรองรบั

และจัดการปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และความเสีย่งจากภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิเพิม่ประสทิธภิาพการ

บริหารจัดการน�้า และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ท้องถิ่น 

ชุมชน 

  2.4  ให้ความส�าคัญกับประเด็นร่วมระหว่าง 

มิติเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม ที่ต้องอาศัยการท�างาน

ร่วมกันระหว่างภาคีต่างๆ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมคนไทย

สู่สังคมสีเขียว พัฒนาคุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยให้เป็นพลังใน

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สนับสนุนวิถีชีวิต

ของประชาชนในทุกสาขาการผลิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง สร้างงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม4 เตรียม

ความพร้อมผูป้ระกอบการ สร้างแรงจงูใจให้เกดิผูป้ระกอบการ

ใหม่ พัฒนาทักษะก�าลังแรงงาน และสนับสนุนการท�าธุรกิจที่

รบัผดิชอบต่อสงัคม การอยูร่่วมกนัของอตุสาหกรรมและชมุชน

อย่างยั่งยืน อาทิ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การบริโภคที่เป็น

มติรกบัสิง่แวดล้อม อาท ิผลติภณัฑ์เพือ่สขุภาพและสิง่แวดล้อม  

สร้างจติส�านกึกบัประชาชนในการอนรุกัษ์ทรพัยากรฯ การดแูล

รักษาและใช ้ประโยชน ์ทรัพยากรธรรมชาติได ้อย ่างมี

ประสิทธิภาพ และใช้ประโยชน์จากความร่วมมือของภาคีใน

ประชาคมอาเซียน ให้เกิดการพัฒนาที่มุ ่งสู ่การเติบโตทาง

เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

 3. กระตุ้นให้แต่ละภาคีน�าแผนที่น�าทางไปปรับใช้ 

ผ่านกระบวนการระดมความคิดเห็นเพื่อก�าหนดประเด็นและ

เป้าหมายที่ต้องรับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับภารกิจและสภาพ

ปัญหาของแต่ละพื้นที่และก�าหนดแนวทางขับเคลื่อนร่วมกัน                                                                                                                                               

บทสรุป
 ภายใต้สถานการณ์ความเสี่ยงของประเทศจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่มีแนวโน้มรุนแรงและวิกฤต

อื่นๆ ที่คาดการณ์ได้ยาก การสร้างสังคมไทยทุกระดับให้เป็น

สังคมสีเขียว ควรยึดแนวคิด”เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนว

ปฏิบัติ โดยมุ่งพัฒนาอย่างสมดุลระหว่างมิติเศรษฐกิจ สังคม 

และสิง่แวดล้อม เพือ่ให้สงัคมไทย สามารถพฒันาได้อย่างมัน่คง

และยั่งยืน รวมทั้งน�าแนวทางการด�าเนินงานโครงการตามแนว

พระราชด�าริต่างๆ ทั้งหลักคิด หลักวิชา และหลักปฏิบัติไป

ประยุกต์และพัฒนาต่อยอดให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อม

และเงื่อนไขการพัฒนาแต่ละด้านและพื้นที่ เพื่อความเจริญ

ก้าวหน้าและความอยู่ดีมีสุขชองประชาชนตลอดไป 

4 งานสีเขียว (green job) มีลักษณะส�าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) ลดการใช้พลังงาน และวัตถุดิบ 2) ลดและหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
 3) อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม และ4) ลดของเสียและมลพิษ ข้อมูลจากการงานสีเขียว (Green Job)  โดยดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี  
 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ข่าว ส.ส.ท. ปีที่ 16 ฉบับที่ 180 เดือน ธันวาคม 2554 เข้าถึงได้จากhttp://www.tpa.or.th/tpanews/เมื่อวันที่   
 30 กรกฎาคม 2555
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เอกสารอ้างอิง
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วักบัการเพิม่สมดลุในการพฒันา,	 

 รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา , เอกสารวิชาการ 

 ประกอบการปาฐกถาในงานประชุมวิชาการ เรื่อง  

 ดุลยภาพของสถาบันกับการพัฒนาประชาธิปไตย  

 ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร ์ แห่ง 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม  

 2552 เนื่องในโอกาสครบ 30 ปี ของการจัดตั้งศูนย์ 

 ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

จบักระแส	Rio	+	20	สูส่งัคมไทย, สถาบนัธรรมรฐัเพือ่การพฒันา 

 สงัคมและสิง่แวดล้อม สนบัสนนุโดยส�านกังานกองทนุ 

 สนบัสนนุการวจิยัและกรมองค์การระหว่างประเทศ,  

 พฤษภาคม 2555

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เข้าถึงได้จาก www. 

 pncenter .com/2554/Doc/King_work/ 

 DevelopmentProjects.pdf สืบค้นเมื่อ 14 ก.ค. 

 2555

บทสรุปผู้บรหิาร โครงการพัฒนาดัชนีชีว้ัดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

	 ของประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา 

 เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2547                                                                                    

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

 2554, แนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนา 

	 ภาคเกษตร	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

	 ไปสู่สังคมคาร์บอนต�่าหรือสังคมสีเขียว.

            แนวคดิการพฒันาอย่างยัง่ยนืในบรบิทไทย เอกสาร 

 ประกอบการประชุมสัมมนา มองให้ไกล ไปให้ถึง  

 กับการพัฒนาที่ยั่งยืน วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548  

 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

ESCAP , Low	Carbon	Green	Growth	Roadmap	for	 

	 Asia	 and	 the	 Pacific,  A summary for  

 policymakers, United Nations publication,  

 Printed in Bangkok, April 2012
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บทความประจ�าฉบับ

“นวตักรรมสเีขยีว” สร้างสรรค์การพฒันาทีย่ัง่ยนื

จิตรลดำ  พิศำลสุพงศ์*

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกได้ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของ

ระบบนิเวศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และระบบการผลิต ขณะที่วิกฤตด้านพลังงาน อาหาร 

การแย่งชิงทรัพยากร และสภาวะการแข่งขันสูงของประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่ผ่านมา ส่งผลให้

ประชาคมโลกตระหนักถึงความจ�าเป็นในการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เนื่องจากเป็นประเด็นส�าคัญต่อทุกชีวิตในปัจจุบัน

และอนาคต ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกที่ต้องเผชิญและได้รับผลกระทบ จึงควรปรับและพัฒนาให้

สามารถด�ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ทิศทางการพัฒนาประเทศและนวัตกรรมสีเขียวสู่ความ
ยั่งยืน
 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีขีดความ

สามารถแข่งขันในระดับสากล เวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรัม (World 

Economic Forum : WEF)1 ซึ่งจัดท�ารายงานสถานะอันดับ

ความสามารถการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในโลก ได้แบ่งขั้น

ตอนการพัฒนาประเทศเป็น 3 ระยะ เริ่มจากการมีระบบ

เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยการผลิต ที่เน้นการผลิตสินค้า

ขัน้พืน้ฐาน มมีลูค่าต�่า และพึง่การส่งออกเป็นส�าคญั เมือ่พฒันา

ให้มีประสิทธิภาพการผลิตได้มากขึ้นจะก้าวสู่ระยะที่สอง เป็น

ระบบเศรษฐกจิทีข่บัเคลือ่นด้วยประสทิธภิาพการผลติ การสร้าง

ผลติภาพมมีลูค่าเพิม่ขึน้ และมุง่การค้าขายทีม่ปีรมิาณการผลติ

สูงแต่ราคาสินค้าและบริการไม่สูงมากนัก เมื่อระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศได้ถูกพัฒนาให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใน

สินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่าง 

ต่อเนื่อง จะเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนท่ามกลางสภาพการแข่งขันที่ 

รุนแรง 

 ส�าหรับประเทศไทยแม้จะอยู่ในระบบเศรษฐกิจที่ 

ขบัเคลือ่นด้วยประสทิธภิาพการผลติ แต่ทศิทางการพฒันากม็ุง่สู่

การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  

พ.ศ. 2555-2559 ได้มุ่งสู่กรอบการพัฒนาสีเขียว	 หมายถึง	 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ท�าให้คุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในปัจจุบันดีขึ้นและลดความไม่เสมอภาคใน 

ระยะยาว	 ประชาชนรุ ่นหลังมีความเสี่ยงลดลงในด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมสภาพและระบบนิเวศเสียสมดุล	 

บนพืน้ฐานของการเสรมิสร้างองค์ความรู	้ความคดิสร้างสรรค์	

และการพัฒนาวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรม	 

ให้เป็นพลงัขบัเคลือ่นการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมไทยด้วย

* นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ ส�านักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
1 WEF เป็นองค์กรนานาชาติอิสระไม่แสวงผลก�าไร ท�าหน้าที่เสนอแนะทิศทางในการก�าหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาระหว่าง 
 ประเทศ มกีจิกรรมส�าคญัในการจดัเวทกีารประชมุทัง้ระดบัภมูภิาคและโลกเพือ่ให้ผูน้�าภาครฐั เอกชน และประชาสงัคมได้มโีอกาสร่วมหารอืประเดน็ 
 ที่มีความส�าคัญในระดับนานาชาติ และจัดท�ารายงานประจ�าปี อาทิ รายงานการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน และรายงานสถานการณ์ 
 ความเสี่ยงของโลก ข้อมูลจาก www.weforum.org  สืบค้นเมื่อวันที่ 8 ส.ค.55 
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การส่งเสริมให้ภาคการผลิตทั้งภาคเกษตร	 อุตสาหกรรม	

บริการ	และธุรกิจมุ่งสู่กลไกการพัฒนาที่สะอาดและเป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม อาศัยการวิจัยและพัฒนา และการพัฒนา

นวัตกรรมที่มีความส�าคัญมากกว่าการพัฒนาสินค้าหรือบริการ

ใหม่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและ

เพิม่ประสทิธภิาพกระบวนการผลติ เป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการ

เพิม่ศกัยภาพให้กบัภาคการผลติและธรุกจิให้ผ่านอปุสรรคและ

พบโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ เชื่อมโยงกับกรอบแนวคิด นโยบาย

และแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) ที่มุ่งให้เกิดนวัตกรรมสีเขียว  

ให้ความส�าคัญกับการผลิตและบริการเชิงนิเวศ การสร้างสรรค์

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีใหม่และร่วมสมัยภายใต้กรอบ

เทคโนโลยีอุบัติใหม่ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เทคโนโลยีชีวภาพ 

เทคโนโลยวีสัด ุเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร และนาโน

เทคโนโลยี

 นวตักรรมสเีขยีวจงึเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการบรหิาร

การเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่า

สนิค้าและบรกิาร จากการใช้ความรูแ้ละเทคโนโลย ีน�าไปสูก่าร

เกดิทรพัย์สนิทางปัญญาและเทคโนโลยใีนรปูแบบต่างๆ ส�าหรบั

บริหารจัดการร่วมกับการเสริมสร้างผลิตภาพ ก่อให้เกิดธุรกิจ

ใหม่ทีม่มีลูค่าเพิม่และเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ยงัผลให้เกดิความ

เจริญก้าวหน้าทั้งภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่าง 

ก้าวกระโดด

บทบาทการพัฒนานวัตกรรมสีเขียวของประเทศไทย
 หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนต่างตืน่ตวัและด�าเนนิงาน

มุง่สูก่ารพฒันานวตักรรมสนิค้าและบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัธรรมชาติ

มากขึ้น เนื่องจากความสนใจเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ท�าให้

ความต้องการผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมเพิม่ขึน้ ส่งผล

ให้ผูผ้ลติต้องเปลีย่นทศิทางการผลติสนิค้าเพือ่รองรบัตลาดใหม่

ซึ่งเป็นตลาดสินค้าสีเขียว หรือสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

นอกเหนอืไปจากการเน้นเทคโนโลยทีีล่�้าหน้าหรอืการออกแบบ

ที่สวยงามสนองตอบการใช้งาน มีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ 

อาทิ 

 กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การ 

ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคม บริหารจัดการ

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล มีองค์ประกอบของการ

พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มุ ่งสร้างความสมดุลทั้งด้าน

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม เพื่อให้อุตสาหกรรมอยู่ร่วม

กบัชมุชนได้อย่างเป็นสขุและยัง่ยนื ด้วยการ  1) พฒันาเชงิพืน้ที่

ทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อยทีส่ดุหรอืไม่มกีารปล่อยมลพษิ 

ใช้เทคโนโลยสีะอาด และ 3R (Reduce, Reuse, and Recycle)   

2) สร้างความร่วมมือในกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งในและนอกพื้นที่ 

เช่น ใช้ทรพัยากรร่วมกนั ประหยดัการใช้พลงังาน และแลกเปลีย่น

ของเสียระหว่างโรงงาน เป็นต้น   3) สร้างพื้นที่ของการใช้วัสดุ

หมนุเวยีน และพืน้ทีล่ดการปล่อยก๊าซทีท่�าให้เกดิภาวะโลกร้อน  

และ 4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของชุมชนในการจัดการ

ทรพัยากรและพฒันาพืน้ที ่ก�าหนดแนวทางการพฒันาอตุสาหกรรม

เชิงนิเวศใน 5 มิติ ได้แก่ กายภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม 

และการบริหารจัดการที่แบ่งเป็น 21 ด้าน เริ่มตั้งแต่การวางผัง

ที่ตั้ง การออกแบบอาคารและบริเวณโดยรอบ ความคุ้มค่าใน

การผลิตและความเจริญทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น การจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตและสังคมของพนักงานและ

ชมุชน ไปจนถงึการบรหิารจดัการพืน้ทีอ่ย่างมส่ีวนร่วมและเป็น

ไปตามมาตรฐานสากล มีโครงการส�าคัญ อาทิ โครงการพัฒนา

อตุสาหกรรมเชงินเิวศเชงิพืน้ที ่มเีป้าหมาย 5 พืน้ทีอ่ตุสาหกรรม

ใน 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี (1 พื้นที่)   ปราจีนบุรี (2 พื้นที่)  

ระยอง (2 พื้นที่)

 ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร

ต่อสิง่แวดล้อม  เป็นความร่วมมอืระหว่างศนูย์เทคโนโลยโีลหะ

และวสัดแุห่งชาต ิส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ

กระทรวงอุตสาหกรรมสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและสถาบัน

เฉพาะทางให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตาม

มาตรฐานหรือกฎระเบียบสากล ที่ส่งผลให้อุตสาหกรรมไทย

สามารถรักษาและเพิ่มตลาดส่งออกได้ในอนาคต เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการผลิต การรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ�ากัดให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

น�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายระยะยาว ที่มุ่งให้

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้ารักษ์สิ่งแวดล้อม โดย

การสร้าง Product Champion 

 ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ด�าเนินงานในลักษณะเครือข่าย 

ด้วยการรวบรวมความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ จากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องให้เกิดการบูรณาการและประโยชน์สูงสุด ตัวอย่างผล

การด�าเนนิงานทีส่�าคญั ได้แก่ ผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม

และได้รับรางวัล Eco Design Award อาทิ ถาดอาหาร 

ฟิล์มลอก การรีไซเคิลโลหะมีค่าจากแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

การพฒันาซอร์ฟแวร์ประเมนิความเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม และ

ความร่วมมอืกบัภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศภายใต้

โครงการเครือข่ายนวัตกรรมสีเขียว 
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สิง่แวดล้อม และ Green Public มุง่ลดและจดัการของเสยีและ

การปล่อยสารอินทรีย์ระเหยให้ดีกว่ามาตรฐาน ผลจากการ

ลงทนุด้านการวจิยั ส่งผลให้ยอดขายผลติภณัฑ์ทีม่มีลูค่าเพิม่ใน

ปี 2553 มมีลูค่า 80,000 กว่าล้านบาท เพิม่ถงึ 10 เท่าเมือ่เทยีบ

กับปี 2547 และมียอดขายรวม 300,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  

10 เท่า2  ปัจจุบันมีสินค้าและบริการที่ได้รับ SCG eco value 

จ�านวน 39 ผลิตภัณฑ์ และมากกว่า 270 รายการ3

 บริษัท	ไทยซัมซุง	อิเลคโทรนิคส์	จ�ากัด ผู้น�าตลาด

และผู้คิดค้นนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า เซมิคอนดักเตอร์ และ

โทรคมนาคมได้วางเป้าหมายอย่างชัดเจนในการมุ่งมั่นพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างฐานการผลิตที่

ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ เป็นพันธกิจก้าวขึ้นเป็นหนึ่งใน

บริษัทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลกภายในปี 2556  

ส่งผลให้ซมัซงุได้รบัรางวลัจากงาน International Consumer 

Electronics Show (ICES) 2012 ณ สหรัฐอเมริกา รวมทั้งสิ้น

ถึง 30 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมแห่งปี 

2 รางวลั และรางวลัด้านการออกแบบทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 

อีก 4 รางวัล ซัมซุงได้รับรางวัลจากงานนี้ถึง 37 รางวัล 

ในปี 2554 และ 23  รางวัลในปี 25534  งานนี้เป็นการแสดง

เทคโนโลยเีพือ่ผูบ้รโิภคทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก จดัขึน้เป็นประจ�าทกุปี

โดยสมาคม Consumer Electronics Association (CEA)

 เอสซีจี ด�าเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและ

แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ความส�าคัญกับการวิจัย

พัฒนาสินค ้าและบริการที่มีมูลค ่าเพิ่มและเป ็นมิตรกับ 

สิง่แวดล้อม ได้เตรยีมความพร้อมในการก้าวสูน่วตักรรมสเีขยีว

ทัง้การเพิม่งบประมาณการท�าวจิยั การเตรยีมบคุลากร และการ

ปรับองค์กร เป็นองค์กรไทยรายแรกที่ก�าหนดฉลากสินค้าและ

บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประเภทการรับรองตนเอง 

ภายใต้ฉลาก SCG eco value ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552 มกีลยทุธ์ 3Gs 

ได้แก่ Green People เน้นปลูกจิตส�านึกด้านสุขภาพ ความ

ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม Green Process ให้ความส�าคัญกับ

การปฏิบัติตามแผนงานด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและ 

2 “คิดระดับโลก สร้างแบรนด์-นวัตกรรมสีเขียว เพื่อก้าวสู่วัฒนธรรมใหม่” ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 22-25 กันยายน พ.ศ. 2554 หน้า 44
3 ข้อมูล เอสซีจี (SCG) เข้าถึงได้จาก http://www.siamcement.com สืบค้นเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕
4 ข้อมูล บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จ�ากัด เข้าถึงได้จาก http://www.samsung.com สืบค้นเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕
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 โตชิบา	ไทยแลนด์	  บริษัทผู้น�าเข้าและจัดจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เน้นการสร้างนวัตกรรมที่สื่อให้เห็น

แนวความคิดของนวัตกรรมสีเขียวเพื่อโลกสีขาว ตระหนักถึง

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของโลก และยึดหลัก 3R สินค้า

มุ ่งการประหยัดพลังงานและทุกกลุ ่มผลิตภัณฑ์ได ้ผ ่าน

กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน RoHS (Restriction of  

Hazardous Substances) มีส่วนประกอบที่เป็นสารพิษ  

ทีก่่อให้เกดิผลกระทบเชงิลบน้อยทีส่ดุต่อสิง่แวดล้อม นอกจากนี้ 

โตชิบายังมีกิจกรรมเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  

เช่น โครงการเก็บ แยก คืน ฟื้นชีวิตให้สิ่งแวดล้อม5 เป็นต้น
 บรษิทั	Union	Frozen	Product	(UFP) เป็นบรษิทั

ผูผ้ลติและส่งออกอาหารทะเลแช่แขง็รายใหญ่ของประเทศไทย 

ภายใต้แบรนด์ “พรานทะเล” ที่มีการวิจัยพัฒนาและน�าเสนอ

นวตักรรมผลติภณัฑ์อย่างต่อเนือ่ง ปรบัทศันคตขิองผูบ้รโิภคให้

เกิดการทดลองรับประทานอาหารทะเลแช่แข็งมากขึ้น เป็น  

1 ใน 3 บรษิทัทีไ่ด้รบัรางวลัผูส่้งออกและบรหิารดเีด่นในปี 2542 

ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวง

พาณิชย์ ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม ท�าให้บริษัทสามารถ

ขยายตลาดส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  ในปี 2551 บริษัทได้

เข้าประกวดโครงการ PM’s Export Award และได้รับรางวัล

ผู้ส่งออกดีเด่นในกลุ่มมูลค่าส่งออกเกิน 5,000 ล้านบาทขึ้นไป 

เป็นโอกาสในการต่อยอดการท�าธุรกิจสู่ตลาดใหม่ๆ และรักษา

ตลาดเดิมในต่างประเทศอย่างถาวร เพราะตลาดต่างประเทศ

ให้ความส�าคญักบัการรบัรองคณุภาพสนิค้าประเภทอาหารเป็น

อย่างมาก และล่าสุดผลิตภัณฑ์ข้าวต้มพรานทะเลได้รับรางวัล

ยอดเยี่ยมนวัตกรรมจากงาน Health Food and Ingredient 

Thailand 2012 เนือ่งจากบรษิทัเน้นใช้ผลติภณัฑ์ทีล่ดปรมิาณ

ขยะได้ 63 ตัน/ปี7

5 ข้อมูล โตชิบา ไทยแลนด์ เข้าถึงได้จาก http://www.toshiba.co.th สืบค้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 
6 ข้อมูล NISSAN LEAF เข้าถึงได้จาก http://www.nissan-global.com และ http://auto-sanook.com สืบค้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 
7 “โต้คลื่นฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจสไตล์ “พรานทะเล” มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2552. และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 หน้า 24 

 บริษัทนิสสันมอเตอร์	ได้พัฒนา NISSAN LEAF หรือ

รถยนต์พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบ  ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่

ลิเทียมไอออนชนิดบางที่ให้ไฟฟ้าขนาด 90 กิโลวัตต์ และทุก

ครั้งที่เบรกจะเกิดการชาร์จไฟอัตโนมัติ สามารถน�าพลังงานใน

การเบรกกลบัมาใช้ใหม่ รวมกบัก�าลงัไฟฟ้าจากแบตเตอรี ่ท�าให้

มีระยะท�าการได้ไกลถึง 160 กิโลเมตรในการชาร์จไฟเพียงครั้ง

เดยีว และการชาร์จจาก Quick Charge Station เพยีง 30 นาที

จะได้ร้อยละ 80 ของความจไุฟฟ้าทัง้หมด ขณะทีก่ารใช้ไฟบ้าน

ที่ 200 โวลต์ จะใช้เวลาทั้งสิ้น 8 ชั่วโมงในการเติมไฟให้เต็ม

ความจุของแบตเตอรี่ จัดเป็นนวัตกรรมที่น�ามาใช้ได้จริงและ

ปราศจากมลพิษโดยสิ้นเชิง6
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ความท ้ าทายการพัฒนานวัตกรรมสี เขียวของ
ประเทศไทย
 แม้ว่าหน่วยงานต่างๆ ด�าเนนินโยบายทีมุ่ง่สูน่วตักรรม

สีเขียว ให ้ความส�าคัญกับการส ่งเสริมและปรับเปลี่ยน

กระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สู่การเติบโตทาง

เศรษฐกจิและสงัคมทีย่ัง่ยนื แต่การขบัเคลือ่นดงักล่าวยงัประสบ

ปัญหาและอุปสรรคที่ท้าทายในหลายด้าน ดังนี้

 กฎ	ระเบยีบ	และกฎหมาย การส่งเสรมิผูป้ระกอบการ

ให้สร้างนวตักรรมอย่างต่อเนือ่ง จ�าเป็นต้องได้การสนบัสนนุด้าน

การเงินในรูปแบบต่างๆ อาทิ เงินอุดหนุนหรือโครงการร่วมทุน

ส�าหรบัธรุกจิเกดิใหม่ทีป่ระเทศไทยยงัให้การสนบัสนนุน้อยและ

ขาดความเข้าใจในมาตรการทางการเงินดังกล่าว จึงควรจัดท�า

แนวทางปฏิบัติในเรื่องหนี้สูญส�าหรับเงินอุดหนุนโครงการร่วม

ทุนของภาครัฐด้านนวัตกรรมที่มีความเสี่ยงและอาจไม่ประสบ

ความส�าเร็จ ด้วยการตราเป็นพระราชบัญญัติหรือออกเป็น

ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี และการส่งเสริมให้มีพระราช

บัญญัติการร่วมทุนในลักษณะของการจ�ากัดความรับผิด เช่น

เดียวกับบริษัทจ�ากัด ที่ผู้ถือหุ้นจะรับผิดชอบเฉพาะมูลค่าหุ้นที่

ยังช�าระค่าหุ้นไม่ครบเท่านั้น โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อหนี้สิน

ใดๆ ของบริษัท เพื่อดึงดูดให้มีการระดมทุนขนาดใหญ่จาก

ภายนอกทัง้บรษิทัร่วมทนุของภาคเอกชนทัง้ในและต่างประเทศ 

หน่วยงานให้ทุนของภาครัฐ และนักลงทุนให้มาร่วมลงทุนใน

บริษัทที่ท�าวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม เช่นเดียวกับใน

สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น 

 นอกจากนี้ จ�าเป็นต้องมีการปรับกฎระเบียบในส่วน

ของหน่วยงานให้ทุนของภาครัฐในประเด็นความเป็นเจ้าของ

และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้มีหลัก

ปฏบิตัทิีเ่ป็นไปในแนวทางเดยีวกนั ให้มกีารส่งมอบสทิธคิวามเป็น

เจ้าของให้กับมหาวิทยาลัยที่ร่วมท�าวิจัยและสร้างนวัตกรรม  

เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาสูภ่าค 

การผลติ เช่นเดยีวกบัสหรฐัอเมรกิาทีม่กีฎหมาย Bayh-Dole Act 

ให้สิทธิ์ผลงานวิจัยเป็นของสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย 

ที่ผลิตผลงานแม้จะใช้งบประมาณของภาครัฐ ท�าให้เกิดความ

เป็นเจ้าของผลงานที่จะรับผิดชอบในการน�าไปถ่ายทอดสู่ภาค

ธุรกิจและอุตสาหกรรมทั้งการพัฒนากิจการเดิมหรือสร้าง

กิจการใหม่ ขณะเดียวกัน ก็สามารถหาผลประโยชน์จากงาน

วิจัยดังกล่าว ซึ่งส่วนหนึ่งน�ามาสนับสนุนการท�าวิจัยต่อไป8 

 การขยายผล แม้ว่าภาครัฐจะมีนโยบายและด�าเนิน

การเพือ่ผลกัดนัให้เกดิการผลติและการบรโิภคทีย่ัง่ยนื แต่ยงัไม่

สามารถขยายผลในวงกว้าง ผู้ประกอบการธุรกิจโดยเฉพาะ

ขนาดกลางและขนาดย่อมขาดความตระหนักหรือสนใจที่จะ

ปรับปรุง/ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้อย่าง

เพยีงพอ ประกอบกบัเทคโนโลยบีางประเภทต้องใช้การลงทนุสงูเกนิ

ความสามารถของธรุกจิเหล่านี ้ขณะทีก่ารสร้างตลาดสนิค้าและ

บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ด�าเนินการโดยภาครัฐมีน้อย

และไม่ครอบคลมุหน่วยงานระดบัท้องถิน่ ท�าให้ผูบ้รโิภคภายใน

ประเทศตอบสนองน้อยต่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

และการรณรงค์ประชาสมัพนัธ์เพือ่สร้างแรงจงูใจมไีม่มากนกัใน

การให้ประชาชนและผู้ประกอบการมีส่วนร่วมด�าเนินการ หาก

ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพและมีความได้

เปรียบ ก็จะสามารถต่อยอดการพัฒนาที่มีผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง

ของภาครฐักม็ส่ีวนส�าคญัในการรองรบัผลติภณัฑ์นวตักรรมของ

ภาคเอกชน โดยเฉพาะการเสนอผลติภณัฑ์สูต่ลาดในระยะแรก

 การบรูณาการงานของภาครฐั หน่วยงานรบัผดิชอบ

เกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขาดการบูรณาการ 

ร่วมกัน ส่งผลต่อการก�าหนดเครื่องมือและกลไกในการจัดการ

สิง่แวดล้อม เครือ่งมอืทางกฎหมาย ได้แก่ พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิ

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราช

บัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ. 2535  รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่มีลักษณะของการบริหาร

8 Intarakumnerd, Dr.Patarapong (Project Leader). Study on the Business Innovation for Enhancing Competitiveness of Thailand.  
 College of Innovation, Thammasat University, 2012. p. 162-163.
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จดัการแบบรายสาขา ท�าให้หน่วยงานด�าเนนิการตามกฎหมาย

ที่บัญญัติไว้ขาดความยืดหยุ ่น และไม่สามารถบังคับใช้ให้ 

เกิดผลได้อย่างจริงจัง ทั้งการตรวจสอบกระบวนการผลิตของ 

ผู้ประกอบการให้ได้มาตรฐานอย่างเข้มงวด การสนับสนุน 

ความรู้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้สภาพแวดล้อม 

ชมุชน และประชาชนโดยรอบสถานประกอบการได้รบัผลกระทบ

ทั้งสุขอนามัย การประกอบอาชีพ และการโยกย้ายถิ่นที่อยู่ 

 การวิจัยและพัฒนา การสนับสนุนการวิจัย พัฒนา

และลงทนุด้านเทคโนโลย ีและนวตักรรมภายในภาคอตุสาหกรรม

มีน้อย เกิดการน�าเข้าเทคโนโลยีสะอาด และวัตถุดิบจาก 

ต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศ 

เนือ่งจากการลงทนุด้านการพฒันาเทคโนโลยเีป็นองค์ประกอบ

ส�าคญัของดชันชีีว้ดัขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  

นอกจากนี้ งานวิจัยของภาครัฐส่วนใหญ่ขาดการเชือ่มโยงและ

ไม่สอดคล้องกบัความต้องการของภาคอตุสาหกรรม รวมถึงการ

จัดการสิทธิประโยชน์ที่สนับสนุนการท�าวิจัยของภาคเอกชน  

ส่งผลให้การพัฒนานวัตกรรมไม่เป็นไปตามความต้องการของ

ภาคเอกชนอย่างจริงจัง 

 ระบบทรัพย์สินทางปัญญา ครอบคลุมกิจกรรมการ

ปกป้องสิทธิของผู้ผลิตนวัตกรรม และการกระจายความรู้ให้

แพร่หลาย ทั้งที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธ์ ทรัพย์สินอุตสาหกรรมที่

รวมถึงสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า และ

สิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์  องค์กรและผูเ้กีย่วข้องในระบบทรพัย์สนิ

ทางปัญญา ซึง่มไิด้จ�ากดัอยูเ่พยีงองค์กรของรฐั แต่รวมถงึบรษิทั

ทีป่รกึษาและส�านกังานกฎหมายทีม่คีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญ

ในด้านนี ้การคุม้ครองทรพัย์สนิทางปัญญาจะสร้างสภาพแวดล้อม

ที่เอื้อต่อความคิดสร้างสรรค์และความก้าวหน้าทางนวัตกรรม 

และเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกจิและยกระดบัคณุภาพ

ชีวิตของประชาชน อย่างไรก็ดี การด�าเนินการด้านระบบ

ทรัพย์สินทางปัญญามีปัญหา ทั้งความล่าช้าในการจดทะเบียน

สิทธิบัตร และค่าใช้จ่ายตลอดกระบวนการของสิทธิบัตรที่

เป็นการลงทนุค่อนข้างสงู หากการประดษิฐ์ทีไ่ด้รบัสทิธบิตัรไม่

ก่อให้เกดิประโยชน์เชงิพาณชิย์มากนกั การท�าธรุกจิในสทิธบิตัร

ก็ไม่คุ้มค่า ธุรกิจส่วนใหญ่จึงมักขอรับความคุ้มครองสิทธิใน

นวัตกรรมด้านความลับทางการค้า

 การส ่งเสริมการใช ้พลังงานสะอาด  จะเพิ่ม

ประสทิธภิาพการใช้พลงังานเพือ่ลดมลพษิ มปัีญหาทัง้บคุลากร 

องค์ความรู ้เทคโนโลยใีนการพฒันาและผลติอปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้อง 

การจัดการราคาวัตถุดิบและต้นทุนของไฟฟ้าหรือเชื้อเพลิง

ส�าเรจ็รปูทีผ่ลติจากแหล่งพลงังานหมนุเวยีนมรีาคาสงู และการ

ลดความต้องการใช้พลงังานทีต้่องอาศยัการรณรงค์ประชาสมัพนัธ์

อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการรับรู้อย่างกว้างขวาง ส่งผลให้การ

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมอยู่ใน

ระดับต�่า เนื่องจากขาดองค์ความรู ้ และความพร้อมของ 

ภาคเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา ผลิต และประยุกต์ใช้

อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ มีพลังงานสูง และขาดการบังคับใช้

มาตรการทีจ่�าเป็น โดยเฉพาะมาตรฐานประสทิธภิาพขัน้ต�า่และ

ฉลากประสทิธภิาพพลงังานซึง่ยงัไม่ครอบคลมุผลติภณัฑ์ส�าคญั

อย่างกว้างขวาง 

 ความตระหนักและจิตส�านึก ประชาชนทั่วไปขาด

ความตระหนักและจิตส�านึกรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม  

ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับผลิตภัณฑ์ราคาถูก ขณะที่

การผลิตที่ดี สะอาด และได้มาตรฐานได้รับความส�าคัญเป็น

ล�าดับรอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กมีความพร้อม

น้อยในการบริหารจัดการมลพิษ เนื่องจากงบประมาณและ

บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมีไม่เพียงพอในการจัดการ

ระบบบ�าบัดและก�าจัดของเสีย รวมถึงกระบวนการมีส่วนร่วม

ในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมไม่เป็นระบบ

และต่อเนื่อง 

บทสรุป
 แม้ว่านวัตกรรมจะมีความส�าคัญต่อโลกธุรกิจ แต่ 

แรงกดดนัจากกระแสอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม มาตรการระหว่างประเทศ 

และผู้บริโภค/ประชาชนที่มีมุมมองต่ออุตสาหกรรมเปลี่ยนไป 

ท�าให้การพัฒนาต้องมุ่งสู่นวัตกรรมสีเขียว ซึ่งมีบทบาทส�าคัญ

ในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจต้องเปลี่ยนรูปแบบกิจการจากใช้

แรงงานมาสูค่วามรู ้ความคดิสร้างสรรค์ ผสมผสานกบัเทคโนโลยี

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพ  
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รู ้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลง และความต้องการของ 

ผู ้บริโภค ท�างานร่วมกันทั้งกระบวนการธุรกิจและจัดการ 

อย่างเป็นเครือข่ายมากขึ้นระหว่างนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร  

ผูจ้ดัการ ผูป้ระกอบการธรุกจิและอตุสาหกรรม และนกัวชิาการ

ที่มีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งการสนับสนุนจากภาครัฐ เป็นพลัง

ส�าคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต

อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และก้าวสู ่เศรษฐกิจสังคมฐาน 

ความรู้ด้วยนวัตกรรมสีเขียว 

เอกสารอ้างอิง
“นวตักรรมเขยีวสูก่ารพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนื” ส�านกังาน 

 คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 

 นวัตกรรมแห่งชาติ. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ปรดีา ยงัสขุสถาพร. นวตักรรมบรกิาร:	สเีขยีวมาแรง. กรงุเทพ 

 ธุรกิจ ฉบับวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 

พยุงศักดิ์  ชาติสุทธิผล. บทบาทและความส�าคัญของ	 

	 “นวัตกรรม”	 ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของ 

	 ประเทศ. เข้าถึงได้จาก : http://www.most.go.th  

 (วันที่ค้นข้อมูล 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555)

ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 

 นวัตกรรมแห่งชาติ. นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์	 

	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ	ฉบับที่	1 (พ.ศ.  

 2555-2564)

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 

 แห่งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 

	 ฉบับที่	 11	 พ.ศ.	 2555-2559. กรุงเทพฯ: บริษัท  
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ตัวชี้วัดอนาคตประเทศไทยบนเส้นทางสีเขียว
วรรณภำ คล้ำยสวน*

บทความประจ�าฉบับ

 ประเทศไทยต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลง

จากเศรษฐกิจโลก สังคม และภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทวีความ

รุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ

และทิศทางการพัฒนาประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่ 11 จึงได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกัน

และเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศให้สามารถปรับตัวและรองรับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ให ้ประเทศเข ้าสู ่ความสมดุลทั้ง

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เรียกว่า การพัฒนาที่ยั่งยืน1  

ที่สะท้อนผลการพัฒนาด้วยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่ค�านึง

ถึงต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือที่นิยมเรียกว่า 

กรีน จีดีพี (Green GDP) 

ท�าความรู้จักกรีน จีดีพี
 การพัฒนาประเทศกว่า 50 ปี ที่ผ่านมา นานาชาติ

วัดผลความส�าเร็จของการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วย ผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศ	หรือจีดีพี (Gross Domestic Product : 

GDP) แต่ไม่สามารถสะท้อนผลการพัฒนาที่เป็นจริงและความ

เป็นอยู่ที่ดีของสังคมตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องจาก

การค�านวณจีดีพีไม่ครอบคลุมต้นทุนการน�าทรัพยากรต่างๆ มาใช้ 

ค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษา การป้องกันสภาพทรัพยากรและ 

สิ่งแวดล้อม  เช่น การประเมินการเสื่อมสภาพของภูมิทัศน์และ

ระบบนิเวศที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การปล่อย

ของเสียที่เหลือจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจเข้าสู่สภาพแวดล้อม

ทางธรรมชาติของภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน เป็นต้น 

ท�าให้เกิดแนวคิดการพัฒนาตัวชี้วัดใหม่ เรียกว่า กรีน	จีดีพี	 โดย

ขยายกรอบแนวคิดการวัดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่จัดท�า

อยู่ในปัจจุบันเรียกว่า “ระบบบัญชีประชาชาติ (System of  

National Accounts: SNA)” เน้นการวัดมูลค่าของการผลิต

สินค้าและบริการที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ คิดต้นทุนการผลิต

ด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวมาเป็นการจัดท�าระบบบัญชี

ประชาชาติ “ระบบบัญชีประชาชาติที่ค�านึงถึงต้นทุนด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (System of integrated 

Environmental and Economic Accounts: SEEA)” ที่

ครอบคลุมต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งหมด

การพัฒนากรีน จีดีพี ในระดับนานาชาติ 
 หน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าตัวชี้วัด 

ผลการพัฒนาประเทศ อาทิ สหประชาชาติ สหภาพยุโรป กองทุน

การเงินระหว่างประเทศ และธนาคารโลก ให้ความส�าคัญต่อการ

วัดความส�าเร็จในการพัฒนาประเทศที่เชื่อมโยงระหว่างกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อม ได ้จัดท�าคู ่มือ “ระบบบัญชี

ประชาชาติที่ค�านึงถึงต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม	 (SEEA)” เพื่อให้ประเทศที่จัดท�าข้อมูลผลิตภัณฑ์ 

มวลรวม ได้ศกึษาและพฒันาจดัท�าข้อมลูบญัชด้ีานทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม ส�าหรับเป็นเครื่องมือในการติดตาม

ประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม การ

ก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ การวางแผนการลงทุน

*  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ ส�านักบัญชีประชาชาติ
1 หมายถึง การพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบในทางลบต่อความต้องการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต
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ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภครายสาขาการผลิตที่มี

ศักยภาพ รวมทั้งน�าไปเป็นเครื่องมือของรัฐบาลส�าหรับจัดสรร 

งบประมาณระดับกระทรวงและจังหวัด 

แนวทางการจัดท�ากรีน จีดีพี
 กรอบแนวคิดกรีน จีดีพี เป็นการจัดท�าผลิตภัณฑ์ 

มวลรวมในประเทศที่ค�านึงถึงต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมตามระบบ SEEA ปี 2536 ที่เชื่อมระหว่างบัญชี

ประชาชาติกับบัญชีสิ่งแวดล้อม บัญชีประชาชาติจะบันทึก

ปริมาณและมูลค ่ าทางบัญชีของกิจกรรมด ้านเศรษฐกิจ  

ประกอบด้วย มลูค่าผลผลติทีไ่ด้รบัทัง้หมด หกัด้วยต้นทนุค่าใช้จ่าย

ในการด�าเนินงานทั้งหมด ส่วนต่างเป็นมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม

ในประเทศ ส่วนบัญชีสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยรายละเอียด 

การได้มาและการใช้ไปของทรัพยากร ที่มีองค์ประกอบหลัก  

4 บัญชี ดังนี้

 1. บัญชีไหลเวียนการใช ้พลังงานและวัตถุดิบใน

กระบวนการผลิตระดับอุตสาหกรรมพร้อมทั้งการปลดปล่อยของ

เสียรูปแบบต่างๆ

 2. บัญชีค ่าใช ้จ ่ ายที่ภาคการผลิต ภาครัฐและ 

ครัวเรือนใช้จ่ายในการป้องกัน รักษาหรือบริหารจัดการด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 3. บญัชสีนิทรพัย์ด้านทรพัยากรธรรมชาต ิทีป่ระเมนิค่า

ในเชิงกายภาพ เช่น ที่ดิน ประมง ป่าไม้ น�้า แร่ธาตุ เป็นต้น

 4. บัญชีการไหลเวียนในรายการที่ไม่มีระบบตลาด 

ซึ่งต้องท�าการประเมินมูลค่าของการลดลงหรือการสูญเสียด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ

 ดังนั้น การวัดค่ากรีน จีดีพี จึงอาศัยข้อมูล SNA ที่

ประเมินมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้อยู่ในรูปหน่วย

เงนิตรา ส่วนข้อมลู SEEA จะประเมนิต้นทนุด้านทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ปริมาณการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทจะแสดง

หน่วยทางกายภาพ จึงต้องหาราคาต่อหน่วยของทรัพยากรมาคูณ

กับปริมาณการใช้ทรัพยากร ได้มูลค่าที่แสดงหน่วยเงินตรา น�า

ข้อมูล 2 ส่วนที่อยู่ในรูปของหน่วยเงินตรามาหักลบกันจะได้ค่า

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่ปรับด้วยต้นทุนด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Environmentally Adjusted Net 

Domestic Product :EDP) หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่

ค�านึงถึงต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังแสดงใน

สมการ                  

   

โดย

 EDP = Environmentally Adjusted Net Domestic  

 Product  เป็นมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

 ที่ปรับด ้วยต ้นทุนด ้านทรัพยากรธรรมชาติและ 

 สิง่แวดล้อมหรอื ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ทีค่�านงึถงึ 

 ต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 VA = Value added  เป็นมูลค่าเพิ่ม ผลรวมของมูลค่า 

 เพิ่มทุกกิจกรรมการผลิตจะเท่ากับผลิตภัณฑ์มวลรวม 

 ในประเทศ     

 EC = ต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 (Environmental Depletion and Degradation  

 Costs :EC)  

แนวทางประเมินมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมมี 3 แนวทาง ดังนี้
 แนวทางที่	1	 การคดิตามมลูค่าตลาด เป็นการค�านวณ 
มูลค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมูลค่าตลาด เช่น
เดียวกับการประเมินภายใต้ SNA  จึงเป็นเพียงการจัดหมวดหมู่
ใหม่เท่านั้น 
 แนวทางที่	2	 การคิดตามต้นทุนการบ�ารุงรักษา 
เป็นการค�านวณให้คงสภาพใกล้เคียงกับสภาพเดิมในปีบัญชี
 แนวทางที่	3   การคิดตามมูลค ่าตลาด ร ่วมกับ 
การประเมินมูลค่าจากสวัสดิการสังคมที่เสียไป แนวทางนี้ใช้ 
หลักการหามูลค ่าของสวัสดิการสังคมที่ เสียไป ทั้งผู ้ผลิต-
อุตสาหกรรม และผู้บริโภค-ครัวเรือน หากเกิดความสูญเสียต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 กิจกรรมที่ต้องประเมินค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย มาตรการ
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ  1) การควบคุมป้องกันคุณภาพ
อากาศและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  2) การจัดการน�้าเสีย  

  
รูปจาก Green GOP,dineshbakshi.com
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3) การจดัการของเสยี 4) การควบคมุและฟ้ืนฟคูณุภาพดนิ น�า้ใต้ดนิ
และน�้าผิวดิน  5) การลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน 6) การ
คุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ 7) การป้องกันรังสี 8) การ
วิจัยและพัฒนา  และ 9) กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  การศึกษา
และฝึกอบรม และกิจกรรมที่ไม่ระบุไว้ที่อื่น 

กรณีศึกษาจากต่างประเทศ 
 แนวทางการจัดท�าข้อมูล SEEA ในต่างประเทศ พบว่า 
มีหลายประเทศที่ท�าการศึกษาข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแล้ว อาทิ  นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน ฝรั่งเศส 
เยอรมนี แคนาดา อเมริกา ญี่ปุ ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน 
อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ โดยจัดท�าบัญชีหลายด้าน เช่น จัดท�า
บัญชีพลังงาน บัญชีป่าไม้  บัญชีน�้า บัญชีประมง บัญชีแร่ธาตุ 
และบัญชีดิน เป็นต้น แต่ละประเทศจะเลือกท�าการศึกษาบัญชี
ทรัพยากรที่มีความส�าคัญกับประเทศ ตัวอย่างเช่น สวีเดน 
เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เลือกท�าบัญชีพลังงานก่อน ขณะที่ฝรั่งเศส
จัดท�าบัญชีป่าไม้ และน�้า นอร์เวย์ อเมริกา นามิเบีย แคนาดา 
ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ฟิลิปปินส์ จัดท�าบัญชีทรัพยากร
หลายประเภท ปัญหาที่พบ ได้แก่ การปล่อยของเสียและการ
เสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม การบันทึกบัญชีมีความยุ่งยากเพราะ
มลพิษที่ปล่อยออกมาไม่มีตลาดและไม่มีราคาในกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ แต่มีความจ�าเป็นต้องประมาณการและบันทึก จึงยัง
ไม่มีประเทศใดจัดท�าข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ที่ค�านึง
ถึงต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความสมบูรณ์
และเผยแพร่สู่สาธารณะเป็นอนุกรมได้ มีเพียงงานศึกษาในแต่ละ
บัญชีที่จัดท�าขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงปัญหาเท่านั้น อย่างไรก็ตาม 
ปัจจุบันประเทศในยุโรป กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และ
สหประชาชาติ ได้พัฒนาคู ่มือกรอบแนวคิด SEEA ปี 2546  
ขึ้นใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ความท้าทายการจัดท�ากรีน จีดีพี ของไทย 
 สศช ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยได้ศึกษาและจัดท�าบัญชีทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม ประกอบด้วย การจดัท�าบญัชป่ีาไม้ พลงังาน ทรพัยากร
ใต้พิภพ และน�้า รวมทั้งท�าการประเมินต้นทุนการใช้ทรัพยากร 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการปล่อย/ดูดซับก๊าซเรือนกระจก
ของภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน ในปี 2548 พบว่า ต้นทุน
การใช ้จ ่ายเพื่ออนุรักษ ์และฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรมรวมมีมูลค่า 100,127 ล้านบาท 
แบ่งเป็น พลังงานมีมูลค่าสูงที่สุด 51,203 ล้านบาท รองลงมาเป็น
ทรพัยากรป่าไม้ 20,943 ล้านบาท ทรพัยากรแร่ธาต ุ4,033 ล้านบาท 

และทรัพยากรน�้าน้อยที่สุด 3,660 ล้านบาท และต้นทุนค่าใช้จ่าย
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภาคครัวเรือน  
7,087 ล้านบาท
 ในภาพรวม มูลค่าเพิ่มสุทธิ ณ ราคาประจ�าปี 2548 
เป็น 6,777,269 ล้านบาท หักด้วยต้นทุนสิ่งแวดล้อมทั้งหมดของ
ภาคการผลิตและภาคครัวเรือนเป็น 107,214 ล้านบาท คงเหลือ
เป็นมูลค่าเพิ่มหลังจากที่ปรับด้วยต้นทุนสิ่งแวดล้อมแล้วเป็น 
6,670,056 ล้านบาท จึงเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ที่
ค�านงึถงึต้นทนุทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมต�า่กว่าผลติภณัฑ์
มวลรวมในประเทศ ที่ค�านวณในระบบ SNA ร้อยละ 1.6  
 อย่างไรก็ตาม ประเด็นท้าทายที่ประเทศไทยจะมีข้อมูล 
กรีน จีดีพี เป็นอนุกรมและเผยแพร่อย่างเป็นทางการจึงมีความ
เป็นไปได้ หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นความส�าคัญและให้ 
ความร่วมมือในการสร้างเครื่องมือนี้ ปัญหาของการด�าเนินงานมี  
2 ด้าน ดงันี ้ 1)	ข้อมลู ลกัษณะข้อมลูทีแ่ต่ละหน่วยงานด�าเนนิการ
จัดเก็บหรือรายงานผลต่อสาธารณะในปัจจุบันไม่เอื้อที่จะน�ามาใช้
ในการประมวลผลได้โดยตรง เนื่องจากขาดความสมบูรณ์ และไม่
ตรงตามกรอบแนวคิด SEEA รวมทั้งขาดการบูรณาการข้อมูล
ประเภทเดียวกันในแต่ละกระทรวง 	2)	วิชาการในการประเมิน
มูลค่า อาทิ การใช้ทรัพยากร ต้องประเมินค่าความเสื่อมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากการใช้ทรัพยากรถูกนับเป็นต้นทุน
การผลิต และบันทึกไว้ในบัญชีการผลิตและบัญชีรายได้ จึงต้อง
ประเมินมูลค่าการบริโภคทุนธรรมชาติที่เป็นขอบเขตกว้างกว่า
การคิดค่าเสื่อมราคาในบัญชีปกติ หรือกรณีการปล่อยของเสีย
หรือมลพิษสู่ระบบนิเวศยังไม่มีราคาตลาด ดังนั้น การประเมิน
มูลค่าอาจมีความคลาดเคลื่อน เพราะต้องประเมินทั้งต้นทุนที่ 
จ่ายจริง และต้นทุนทางอ้อม 

สรุป
 การจัดท�าเครื่องชี้วัดระดับการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนที่มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และประสบ 
ผลส�าเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก 
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาคเอกชนและภาครัฐในการบูรณาการ
ข้อมูล โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้าน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมของภาคธรุกจิ อาท ิการลงทนุ
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการบ�าบัดน�้าเสียและอากาศ
เสีย หรือการลงทุนในส่วนความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกี่ยวข้อง
กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ 
ให้ความรู ้ด้านการจัดท�าบัญชีประชาชาติที่คิดรวมต้นทุนด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับหน่วยงานต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องและสนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรในภาคการผลิตและภาค

การบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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เอกสารอ้างอิง
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2551.   

 โครงการจัดท�าบัญชีประชาชาติที่คิดรวมต้นทุนด้าน 

	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เสนอผลงานต่อ 

 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 

 สังคมแห่งชาติ .

________________________. 2553.   โครงการจัดท�าบัญชี 

	 ประชาชาติที่คิดรวมต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

	 และสิง่แวดล้อม	:	ทรพัยากรน�า้และทรพัยากรใต้พภิพ  

 เสนอผลงานต่อส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 

 เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ .
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 Washington, D.C.: IUCN – The World

United Nations, 1993, Integrated	Environmental	and	 
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ตารางที่	1		:	ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสุทธิ	ที่ปรับด้วยต้นทุนการใช้ทรัพยากรและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

หน่วย	:	ล้านบาท

รายการ ปี		2548

1.  มูลค่าเพิ่มสุทธิ Net  Value Added : NVA 6,777,269

2. ต้นทุนสิ่งแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรม :Total Environmental Cost :EC 100,127

2.1 ต้นทุนการใช้ทรัพยากรพลังงาน : ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการปล่อย/ดูดซับก๊าซเรือนกระจก 51,203

2.2 ต้นทุนรวมการใช้ทรัพยากรป่าไม้ : ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการปล่อย/ดูดซับก๊าซเรือนกระจก 20,943

2.3 ต้นทุนการใช้ทรัพยากรแร่ธาตุ: ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการปล่อย/ดูดซับก๊าซเรือนกระจก 4,033

2.4 ต้นทุนการใช้ทรัพยากรน�้า:  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการปล่อย/ดูดซับก๊าซเรือนกระจก 3,660

2.5. ค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาสภาพทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 20,288

· ภาคเอกชน 4,014

· ภาครัฐ 16,274

3. มลูคา่เพิม่ทีป่รบัดว้ยตน้ทนุสิง่แวดลอ้มของภาคอตุสาหกรรม Value Added (Environmentally adjusted)  for   

 industry (EVAi) = รายการที่ (1 - 2)

6,677,142

4. ต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมที่ก่อโดยภาคครัวเรือน 7,087

5.  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ที่ค�านึงถึงต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Domestic product  

 (Environmentally adjusted)  for the whole country  (EDP) = รายการที่ (3-4)

6,670,056

ที่มา: โครงการจัดท�าบัญชีประชาชาติที่คิดรวมต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :  ทรัพยากรน�้าและทรัพยากรใต้พิภพ
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สู่สังคมแห่งโอกาสและความร่วมมือ.....
จากการเยียวยาสู่การเติมเต็ม

วรวรรณ พลิคำมิน1

คอลัมน์พิเศษ

ตวัดขีึน้ ความยากจนและความเหลือ่มล�า้ในประเทศไทยมแีนวโน้ม

ดีขึ้น คนจนลดลงจาก 5.27 ล้านคน หรือร้อยละ 8.12 ในปี 2552 

เป็น 5.08 ล้านคน หรือร้อยละ 7.8 ในปี 2553  ขณะที่การ 

กระจายรายได้และรายจ่ายดีขึ้นเพียงเล็กน้อย พิจารณาจาก

สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ที่ลดลงจาก 0.485 เป็น 

0.480 และด้านรายจ่ายที่ลดจาก 0.396 เป็น 0.394 ในปี 2552 

สะท้อนถึงความเหลื่อมล�้าในสังคมไทยยังเป็นปัญหาส�าคัญ ที่

ต ้องการมาตรการและเครื่องมือที่มีประสิทธิผลในการแก้ไข 

ความยากจนและลดความเหลื่อมล�า้อย่างยั่งยืน  สศช. ได้ค้นหา

แนวทางที่เหมาะสมโดยจ้างสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด�าเนินการศึกษาที่ใช้แนวคิดการ

ออกแบบโครงสร้างสังคมทั้งระบบ เพื่อวิเคราะห์ภาพรวมของ

ปัญหาสงัคมให้ชดัเจน น�าไปสูก่ารออกแบบมาตรการและเครือ่งมอื

แก้ปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคมที่แตกต่างกัน 

และสามารถผลักดันแนวคิดสู่การปฏิบัติได้จริง 

 การศึกษานี้ได้พิจารณาภาพรวมโครงสร้างสังคมจาก

หลักเกณฑ์ 2 ประการ ได้แก่ 1) เงื่อนไขทางสังคม พิจารณาจาก

1 นักวิเคราะห์นโยบายแผนช�านาญการพิเศษ ส�านักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม 
 เรยีบเรยีงจาก “โครงการศกึษาวจิยัประเดน็นโยบายเชงิลกึด้านการพฒันาคณุภาพชวีติคนและสงัคมไทยภายใต้บรบิทการเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรม 
 และการเปลีย่นแปลงในโลกยคุใหม่หลงัวกิฤตเศรษฐกจิ” สศช. ว่าจ้างสถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิ ศศนิทร์ แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นทีป่รกึษา 
 โครงการ

 การพฒันาทีเ่น้นความมัง่คัง่และผลสมัฤทธิท์างเศรษฐกจิ

ในระยะที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา โดยเฉพาะความ

เหลื่อมล�้าจากการที่ทุนทางสังคมเสื่อมถอย ความขัดแย้งด้าน

การเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการตื่นตัวและมุ่งหา 

องค์ความรูเ้พือ่แก้ไขปัญหาเหล่านี ้หลายประเทศแก้ปัญหาโดยเน้น 

“การเพิม่ความเท่าเทยีมกนัของโอกาส” มากกว่า “ความเท่าเทยีม

กันของรายได้โดยตรง” ในสังคมไทย แม้จะมีการด�าเนินการมา

อย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาก็สั่งสมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทั้ง

การเมือง วิกฤตเศรษฐกิจ และความแตกแยกของสังคม ที่ไม่

สามารถแก้ปัญหาด้วยการเยยีวยาหรอืการสงเคราะห์เช่นทีผ่่านมา 

จ�าเป็นต้องแก้ที่ต้นเหตุ ด้วยการค้นหาปัจจัยและสาเหตุที่ท�าให้

สังคมไทยด้อยคุณภาพ โดยเฉพาะปัญหาเชิงโครงสร้างที่มีความ

ส�าคัญต่อการก�าหนดแนวทางปฏิบัติใหม่ที่ให้ผลอย่างยั่งยืน 

ความเหลือ่มล�า้ : ปัญหาส�าคญัทีบ่ัน่ทอนคณุภาพสงัคมไทย 
 แม้ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในระยะที่ผ่านมาเติบโต

อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ปรับ
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บริบทที่คนในสังคมมีสภาพทุกข์ยากไปสู่การอยู่รอด และยั่งยืน 

และ 2) ความสามารถในการสร้างสรรค์มลูค่าทางเศรษฐกจิและ

สงัคม พจิารณาจากการสร้างมลูค่าทางเศรษฐกจิในการเพิม่ผลติผล 

การจ้างงาน การเติบโตทางเศรษฐกิจ และมูลค่าหรือคุณค่าทาง

สังคมในการแบ่งปันต่อสังคมส่วนรวม น�ามาออกแบบโครงสร้าง

สังคมเป็น	 4	 ระดับ	 ได้แก่	 1)	 สังคมที่ต้องสร้างตาข่ายความ

ปลอดภัยทางสังคม	 2)	 สังคมที่ต้องเพิ่มภูมิคุ้มกัน	 3)	 สังคมที่ 

ต้องสร้างประสิทธิภาพทางสังคม	 	 และ	 4)	 สังคมที่ต้องสร้าง

ความร่วมมือทางสังคม

  ภายใต้โครงสร้างสังคมดังกล่าว ได้วิเคราะห์ประเด็น

และเงื่อนไขส�าคัญที่ท�าให้สังคมไทยขาดคุณภาพใน 4 ด้าน  

ได้แก่ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  การสร้างโอกาสอย่าง

เป็นธรรมโดยไม่แบ่งแยก การเสริมสร้างพลังทางสังคม และ 

ความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันของสังคม พบว่า ปัญหาที่บั่นทอน

คุณภาพสังคมไทยในเชิงความไม่เป็นธรรมมี 3 ด้าน ดังนี้  

1)  การกระจายรายได้และทรัพยากร 2) โอกาสและการถูก 

แบ่งแยก และ 3) อ�านาจและการปิดกั้นศักยภาพ สะท้อนให้เห็น

ถงึความเหลือ่มล�า้/ความไม่เท่าเทยีมของโครงสร้างทัง้การกระจาย

ผลประโยชน์ โอกาส และอ�านาจ เป็นรากฐานของความไม่สมดุล 

ท�าให้ความเชื่อมั่นในกลไกภาครัฐมีน้อยลง และก่อให้เกิดความ 

ขัดแย้งทางสังคมระหว่างกลุ่มคน

การลดความเหลื่อมล�้าในสังคม
 การลดความเหลื่อมล�้าทางสังคมต้องปรับให้สอดรับกับ

โครงสร้างทางสังคมแต่ละระดับ เริ่มจากขั้นแรกเน้นการเยียวยา

ทีต้่องสร้างตาข่ายความปลอดภยัทางสงัคม	ทีสุ่ม่เสีย่งและเปราะบาง

ต่อการถูกเอาเปรียบ		ขั้นต่อมามุ่งสร้างแต้มต่อส�าหรับสังคมที่มี

ความมั่นคงระดับพื้นฐาน	แต่ขาดประสิทธิภาพและความยั่งยืน	

พัฒนาสู่ขั้นการต่อเติมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	 ให้มี

ความมั่นคง	 เอื้อต่อการเลื่อนชั้นทางสังคม	 และสุดท้ายเป็นขั้น

การเติมเต็มเพื่อส่งเสริมและสร้างความร่วมมือที่สมดุลระหว่าง

เสรีภาพของปัจเจกบุคคลและการให้คุณค่าต่อส่วนรวม 

 การออกแบบเครื่องมือส�าหรับลดความเหลื่อมล�้าใน

สังคม แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) มาตรการและเครื่องมือที่ 

ส่งผลกระทบสงู สามารถขบัเคลือ่นได้ไม่ยาก และมปีระสทิธผิลสงู

ในการลดความเหลื่อมล�้า 2) มาตรการและเครื่องมือเพื่อการ

ปฏิรูปเชิงโครงสร้าง ขับเคลื่อนได้ยาก มีการต่อต้านสูง แต่มี

ประสิทธิผลในการลดความเหลื่อมล�้าสูง และ 3) มาตรการและ

เครื่องมือที่น�าไปปฏิบัติได้เร็วแต่อาจส่งผลกระทบไม่มาก 

สามารถขบัเคลือ่นได้ไม่ยาก แต่มปีระสทิธผิลจ�ากดัในการลดความ

เหลื่อมล�้า มีรายละเอียดแต่ละมาตรการ ดังนี้

 1. มาตรการและเครื่ องมือที่ส ่ งผลกระทบสูง 

มาตรการ/เครื่องมือใหม่ๆ ที่เป็นจุดคานงัด ได้แก่

Social

Safety Net

Social 

Immunity

Social

Efficiency

Social

Collaboration

การเยียวยา

(ฟ��นฟปู�ญหา)

สังคมท่ีมีความสุ่มเสี่ยงและ

เปราะบาง ง่ายของต่อการถูก

เอารัดเอาเปรียบ

การสร้างแต้มต่อ

(ป�องกันป�ญหาเชิงรับ)

สังคมท่ีมีความม่ันคงใน

ระดับพื้นฐาน แต่ยังขาด

ประสิทธิภาพและความยั่งยืน 

การต่อเติม

(ส่งเสริมพัฒนา

ศักยภาพ)

สังคมท่ีมีความม่ันคงในระดับ

หนึ่ง และเอื้อต่อการเลื่อนชั้น

ทางสังคม

การเติมเต็ม

(ส่งเสริมและสร้างการ

ความร่วมมือของ

สังคม)

สังคมท่ีมีความสมดุลระหว่าง
เสรีภาพของป�จเจกบุคคลและ

การให้คุณคา่ต่อส่วนรวม 
(self-expression and 

communal value) เพือ่นําไปสู่
สังคมท่ีมีความร่วมมือ

Suffer Survival Sustainable

Social Condition

Social Economic  
Value Creation โครงสร้างสังคม
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2

ความเหลือ่มลํา้ดา้นความม ัน่ค
และรายได ้(Wealth & 
Income Inequality)

ความเหลือ่มลํา้ดา้นการกระจา
โอกาส (Opportunity 

Inequality)

ความเหลือ่มลํา้ดา้นการกระจา
อาํนาจ (Power Inequality)

ปัญหาที่บั่นทอนคุณภาพสังคมไทย

1) นโยบายและมาตรการของภาครัฐ 
ก่อให้เกดิการผกขาดทางเศรษฐกจิู  
และเอือ้ประโยชน์ให้คนที่มีรายได้
สงู

2) มีการบดิเบอืนโครงสร้างราคา
สินค้า

3) การกระจุกการกระจาย
ผลประโยชน์การพฒันาที่เน้นการ
พฒันาเมืองมากกว่าชนบท

ปัญหา

1) ความไม่สามารถของภาครัฐในการ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดนิเพื่อ 
“เป้าหมายคนจน”

2) การถกเลือกปฏบิตัิู  
(Discrimination)

1) ความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจที่
ได้เปรียบเสียเปรียบกันมาก
เกนิไป

2) การกาํหนดนโยบายยังขาดมิติ
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ที่เพยีงพอ

3) โครงสร้างอาํนาจในระบบ
อุปถัมภ์

4) ช่องว่างด้านกฎหมาย

  1.1	 การให้เงินโอนอย่างมีเงื่อนไข ส�าหรับการ

เยียวยาและการสร้างแต้มต่อ เป็นการให้ความช่วยเหลือผ่านเงิน

โอนให้กบัคนยากจน ผูร้บัความช่วยเหลอืจะต้องปฏบิตัติามเงือ่นไข

บางประการในการพัฒนาทุนมนุษย์ให้กับครอบครัว เช่น เพิ่ม

มาตรฐานการครองชพีของครอบครวัคนจน เพิม่ระดบัการเข้าเรยีน

ของเด็ก การใช้บริการสุขภาพ และลดการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น 

เป็นการเสรมิพลงัให้ครอบครวัสามารถพึง่ตนเอง อย่างไรกต็าม ต้อง

มีการก�าหนดประเภทของโครงการ ที่เน้นการลงทุนในทุนมนุษย์

ส�าหรับครอบครัวยากจน เช่น ด้านการศึกษาเน้นการจูงใจให้เข้า

เรยีนและไม่ออกกลางคนั โดยเริม่โครงการทดลองในพืน้ทีท่ีม่คีนจน

จ�านวนมากและมอีตัราการเรยีนต่อระดบัมธัยมปลาย/อาชวีศกึษา

ต�า่ การระบกุลุม่เป้าหมาย ควรใช้เกณฑ์รายได้ประกอบกบัลกัษณะ

ของครอบครัว เช่น ขนาด/คุณภาพที่อยู่อาศัย การเป็นเจ้าของ

สินค้าคงทน โครงสร้างครัวเรือน การศึกษา/อาชีพของผู้ปกครอง 

เป็นต้น เงินโอน ควรให้เพียงพอต่อค่าเสียโอกาสของนักเรียนใน

การเลือกที่จะเรียนต่อหรือท�างาน อย่างไรก็ตาม ความส�าเร็จของ

โครงการดังกล่าวจ�าเป็นต้องอาศัยการพัฒนาบริการสาธารณะให้

ดีขึ้น 

  1.2	 การส่งเสริมการใช้ค่าจ้างเพื่อชีวิต ส�าหรับ

สังคมที่ต้องการต่อเติมเสริมศักยภาพ เป็นการให้ผลตอบแทนแก่

แรงงานที่เพียงพอต่อตนเองและครอบครัวในการใช้ชีวิตอย่าง 

สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีเวลาว่างและทางเลือกในการท�างาน 

ยกระดบัความรู ้ทกัษะในการเพิม่ผลติภาพการผลติ และการร่วมมอื

สร้างสรรค์สังคม ท�าให้แรงงานสามารถพึ่งตนเอง และยกระดับ 

ขดีความสามารถในการแข่งขนัของธรุกจิไทยทีเ่น้นคณุภาพค่าจ้าง

เพือ่ชวีติท�าให้ผลติภาพการผลติสงูขึน้ เมือ่คนงานได้รบัค่าจ้างเพิม่

จะมีความพึงพอใจสูง จึงใช้ความพยายามยิ่งขึ้นในการท�างาน  

การเปลี่ยนงานมีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้ภาคธุรกิจสามารถ 

ลดต้นทุนการรับคนงานและพัฒนาแรงงานใหม่ ประกอบกับการ

เพิ่มผลิตภาพในกระบวนการผลิต เป็นการปรับตัวของภาคธุรกิจ

เพื่อชดเชยต้นทุนค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้น

 การด�าเนินการจึงเริ่มจากการสร้างการยอมรับใน 

นิยามค่าจ้างขั้นต�่าขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ การปรับ 

ค่าจ้างขั้นต�่าให้สะท้อนการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพ 

การผลิต อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และค่าใช้จ่ายตาม

อัตภาพ/คุณภาพของแรงงาน การเพิ่มค่าจ้างควรด�าเนินการแบบ

ค่อยเป็นค่อยไปพร้อมกบัมมีาตรการช่วยเหลอืการปรบัตวัของภาค

ธุรกิจโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาครัฐควร

เป็นผู้น�าในการใช้ค่าจ้างเพื่อชีวิต โดยศึกษาถึงอัตราที่เหมาะสม 

และอาจก�าหนดให้ประเด็นค่าจ้างเพื่อชีวิตเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการ

คัดเลือกธุรกิจที่ท�าสัญญากับภาครัฐ ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ 

การผลติให้กบัภาคเอกชน โดยปรบัโครงสร้างการผลติของประเทศ

ไปสู ่การเติบโตอย่างมีคุณภาพผ่านการสร้างมูลค่าแทนการ 

พึ่งแรงงานราคาถูกควบคู่ไปกับการเพิ่มรายได้ให้กับแรงงาน
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  1.3	 นวัตกรรมทางสังคม ส�าหรับสังคมที่ต้องการ

การเติมเต็ม เป็นการเพิ่มภาคี ทรัพยากร และวิธีการใหม่ๆ ในการ

แก้ปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อน รวมถึงความยากจนและความ

เหลื่อมล�้าในสังคม ผ่านการกระตุ ้น การเปิดพื้นที่ การสร้าง 

สภาพแวดล้อม การส่งเสรมิให้ชนชัน้กลางทีม่ศีกัยภาพในการผสม

ผสานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และจิตสาธารณะในการสร้าง

นวัตกรรมทางสังคม ในต่างประเทศมีนวัตกรรมทางสังคมส�าหรับ

แก้ปัญหา อาทิ การแก้ไขปัญหาความยากจนของธนาคารกรามีน 

การใช้พลงังานจากการเล่นของเดก็ในการสบูน�า้จากใต้ดนิ และการ

แก้ปัญหาสินเชื่อของคีว่า (Kiva) องค์กรไม่แสวงหาผลก�าไรที่ 

แก้ปัญหาความยากจนด้วยการเป็นตัวกลางเชื่อมผู้ที่ต้องการกู้ยืม

และผู้ที่ต้องการปล่อยเงินกู้ทั่วโลกผ่านระบบอินเทอร์เน็ท

 ภาครฐัต้องมบีทบาทในการอ�านวยความสะดวกมากขึน้ 

อาทิ การให้พื้นที่ในการแสดงออกทางความคิดผ่านความ 

ร่วมมือต่างๆ เช่น ระบบวิกิ (Wiki) ที่เป็นลักษณะของเว็บไซต์ 

ซึ่งผู้ใช้สามารถสร้างชุมชนของตนเองแล้วเชิญชวนผู้ใช้อื่นเข้ามา

ร่วมในชุมชน การจัดตั้งหน่วยงานของรัฐที่ดูแลรับผิดชอบและ 

ส่งเสริมนวัตกรรมทางสังคม เช่น ประเทศอังกฤษมีการจัดตั้ง 

หน่วยงานยุทธศาสตร์ประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรีเพื่อคิดค้น

นวัตกรรมทางสังคม ประเทศนิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกาจัดตั้ง

กองทุนเพื่อการสนับสนุนนวัตกรรมทางสังคม เป็นต้น ส�าหรับ

ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นนวัตกรรมเชิงกระบวนการมากกว่าเชิง

ผลิตภัณฑ์  ขณะที่การด�าเนินการที่ผ่านมายังมีปัญหาในความ

ตระหนักรู้และเงินทุนในการสร้างนวัตกรรมทางสังคม 

 บทบาทของนวัตกรรมทางสังคมต่อการลดความ 

เหลื่อมล�้า ได้แก่ 1) ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมี

ส่วนร่วมในการชีปั้ญหา เช่น โครงการไอเดยีส�าหรบักรงุเทพฯ เป็น 

กระบอกเสียงรับฟัง และแก้ปัญหาอย่างมีส่วนร่วม 2) การเปิด

โอกาสและช่องทางในการเข้าถึงความรู้หรือทรัพยากร เช่น บริษัท

ร่วมทนุชนบทหาโครงการชมุชน/ผูป้ระกอบการทีม่ผีลงานน่าสนใจ

มาสานต่อให้ใหญ่ขึน้และร่วมธรุกจิ 3) สร้างเครอืข่ายความร่วมมอื

ระหว่างกลุ่มต่างๆ ทั้งต่างอาชีพและพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เช่น 

บริษัทโอเพ่นดรีม สร้างเทคโนโลยีการสื่อสารให้กับองค์กรเพื่อ

สงัคม ปัจจบุนัประเทศไทยม ีส�านกังานสร้างเสรมิกจิการเพือ่สงัคม

แห่งชาติ (สกส.) ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมเป็นหลัก 

ค้นหาและสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการทางสังคม จัดการ

ประกวดกิจการเพื่อสังคมและอยู่ในช่วงด�าเนินการสร้างกลไกการ

รับรองผลิตภัณฑ์ของกิจการเพื่อสังคม 

 ในระยะต่อไป ควรขับเคลื่อนนวัตกรรมทางสังคมให้มี

บทบาทมากขึ้น ระยะสั้น ด�าเนินการ 1) ค้นหา/ยกย่องนวัตกรรม

โครงสร้างสังคม

Social

Safety Net

Social 

Immunity

Social

Efficiency

Social

Collaboration

การเยียวยา

(ฟ��นฟปู�ญหา)

สังคมท่ีมีความสุ่มเสี่ยงและ

เปราะบาง ง่ายของต่อการถูก

เอารัดเอาเปรียบ

การสร้างแต้มต่อ

(ป�องกันป�ญหาเชิงรับ)

สังคมท่ีมีความม่ันคงใน

ระดับพื้นฐาน แต่ยังขาด

ประสิทธิภาพและความยั่งยืน 

การต่อเติม

(ส่งเสริมพัฒนา

ศักยภาพ)

สังคมท่ีมีความม่ันคงในระดับ

หนึ่ง และเอื้อต่อการเลื่อนชั้น

ทางสังคม

การเติมเต็ม

(ส่งเสริมและสร้างการ

ความร่วมมือของ

สังคม)

สังคมท่ีมีความสมดุลระหว่าง
เสรีภาพของป�จเจกบุคคลและ

การให้คุณคา่ต่อส่วนรวม 
(self-expression and 

communal value) เพือ่นําไปสู่
สังคมท่ีมีความร่วมมือ

Suffer Survival Sustainable

Social Condition

Social Economic  
Value Creation

Sustainable Social Condition

การใช้เงนิโอนอย่างมีเงื่อนไขและให้แต้มต่อ
การส่งเสริมแนวคิดการใช้

ค่าจ้างเพื่อชีวิต
การส่งเสริมนวัตกรรม

ทางสังคม

การปฏิรปที่ดนิู  การศกึษา และสวัสดกิาร การปฏิรปภาษีู

การปฏิรปการกระจายอาํนาจู

ประชาวิวัฒน์
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ทางสังคม  2) สร้างเครือข่ายระหว่างผู้มีศักยภาพที่จะสร้างการ

เปลี่ยนแปลง  3) สร้างพื้นที่ให้มีการแสดงออกทางความคิดอย่าง

เปิดเผยและกว้างขวาง  4) เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคส่วน

ต่างๆ มากขึ้น โดยเฉพาะภาคธุรกิจ เพื่อสร้างกองทุนสนับสนุน 

ผู้ประกอบการทางสังคม  ส�าหรับ ระยะยาว ด�าเนินการ  1) ปฏิรูป

เชิงกระบวนทัศน์ วิธีคิด และทัศนคติที่เอื้อต่อการเกิดขึ้นของ

นวัตกรรมทางสังคมโดยสร้างอัตลักษณ์ที่จะน�าไปสู่ความคิดและ

การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  และ 2) ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ในภาคธรุกจิจากการท�ากจิกรรมเพือ่สงัคมสูก่ารประกอบธรุกจิด้วย

แนวทางสร้างคุณค่าร่วมกัน เป็นแนวคิดที่องค์กรธุรกิจสามารถ

สร้างคุณค่าจากผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ที่ส่งผลให้เกิดความ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดี

 2. การออกแบบกลไกและเครือ่งมอืลดความเหลือ่มล�้า

เพื่อปฏิรูปเชิงโครงสร้าง มาตรการที่เสนอจะเชื่อมโยงกับประเด็น

การเพิม่โอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนั ได้แก่ การปฏริปูทีด่นิ การศกึษา และ

สวัสดิการเพื่อการเยียวยาและสร้างแต้มต่อ การปฏิรูปภาษีเพื่อ 

การต่อเติมและเติมเต็ม การปฏิรูปที่ดิน ใช้ระบบภาษีที่ดิน  

การจัดตั้งธนาคารที่ดิน และกลไกให้ชุมชนร่วมกันดูแลทรัพยากร

ที่ดิน เช่น โฉนดชุมชน  ระยะสั้นมีประเด็นที่ต้องเร่งด�าเนินการใน

การจัดท�าระบบข้อมูลที่ดินทั่วประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีแผนที่

ภมูศิาสตร์ทีด่นิ การปฏริปูการกระจายอ�านาจสูท้่องถิน่ โดยสร้าง

ศักยภาพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพิ่มอ�านาจให้

ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง การปฏิรูประบบสวัสดิการ จัด

สวสัดกิารให้เหมาะสมกบัระดบัการพฒันาประเทศ และสวสัดกิาร

ทุกอย่างไม่จ�าเป็นต้องเป็นสวัสดิการแบบทั่วถึง รวมทั้งต้องไม่

บดิเบอืนแรงจงูใจในการท�างานของประชาชน นอกจากนี ้ควรเปิด

โอกาสให้ภาคส่วนอื่นๆ ทั้งภาคธุรกิจ ชุมชน และประชาชนมี 

ส่วนร่วมในการจดัสวสัดกิาร การปฏริปูระบบการศกึษา ลงทนุปฏริปู

การศึกษาตั้งแต่วัยเตรียมอนุบาล/อนุบาลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมให้

เดก็รกัการเรยีนรู ้สนกุกบัการเรยีน รูจ้กัคดิวเิคราะห์ คดิสร้างสรรค์ 

ฝึกท�างานเป็นกลุ่ม ยกเลิกระบบประเมินจากการท่องจ�า ส่งเสริม

และให้แรงจูงใจแก่ผู้มีความสามารถสูงในการประกอบอาชีพครู 

การปฏริปูระบบภาษ ี ขยายฐานภาษไีปสูผู่ท้ีไ่ม่เสยีภาษแีต่มคีวาม

สามารถในการเสียภาษี และการเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สิน โดย

เฉพาะภาษีที่ดินและมรดก รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ

ภาษี

 3. มาตรการและเครื่องมือที่น�าไปปฏิบัติได้เร็วแต่อาจ

ส่งผลกระทบไม่มาก ส่วนใหญ่เป็นนโยบายประชานิยม มีผลจ�ากัด

อยู่เพียงระดับการเยียวยาและสร้างแต้มต่อแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

เช่น การขยายประกันสังคมให้ครอบคลุมคนไทยทุกคน มาตรการ

ให้แรงงานนอกระบบในกลุ่มแท็กซี่และผู้ค้าหาบเร่แผงลอยให้ 

เข้าถงึสนิเชือ่ของสถาบนัการเงนิ มาตรการรถจกัรยานยนต์รบัจ้างและ

หาบเร่แผงลอยถูกกฎหมาย และมาตรการไฟฟ้าฟรีส�าหรับผู้ใช้

ไฟฟ้าน้อย เป็นต้น มาตรการเหล่านี้สะท้อนว่าภาครัฐให้ความ

ส�าคัญกับการลดความเหลื่อมล�้า อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าว

ให้ความส�าคญัเฉพาะกลุม่ อาจท�าให้ประชาชนทัว่ไปเหน็ว่าเป็นการ

หวังผลทางการเมือง จึงควรขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงโครงสร้างไป

พร้อมกัน โดยยกระดับนโยบายไปสู่การปฏิรูปเชิงโครงสร้าง ให้

จดัสรรทรพัยากรใหม่ เพิม่ศกัยภาพในการเพิม่รายได้ของประชาชน

และธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดย่อม และการเพิ่มรายได้ของรัฐ

Social Inclusion ประชาชนไดม้โีอกาสแสดงความคดิเห็นและมสีวนรว่มในการบง่ชปัญหา่ ี้
ตวัอยา่ง: Idea For Thailand, ไอเดยีสาหรับกรงุเทพฯํ  (IdeaBangkok)

การเปิดโอกาสและชองทางใหม่่  ๆ ในการเขา้ถงึความรูห้รอืทรัพยากร 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทางดา้นทนุทรัพย ์
ตวัอยา่ง: microcredit, บรษัิทรว่มทนุชนบท, Minor 

สรา้งพื้นทีใ่หเ้กดิการปฏสิมพันธแ์ละความเขา้ใจระหว่างกลุ่มต่างั  ๆ  
ไมว่า่จะเป็นผูค้นจากตา่งสาขาอาชพและพืน้ฐานทางเศรษฐกจิี
ตวัอยา่ง: Change Fusion, Open Dream

ประชาชนมีสวนร่วมในการหาทางออกของปัญหาของตนเองหรือของ่
ชมุชน นําไปสกูารเสรมิสรา้งความเชอมั่นทัง้ในระดบับคุคลและสงคม่ ื่ ั    
ตวัอยา่ง: ไทสอง่ , โคโคบ่อรด์, โรงไฟฟ้าชวมวลี ,

เปิดโอกาสใหม้ีการแลกเปลี่ยนทางความคดิระหว่างกลุ่มต่าง ๆ 
และเกดิปัญญารว่ม (collective wisdom)
ตวัอยา่ง: Change Fusion, สกส.

Distribution of opportunities

Collaboration and partnership

Active participation and 

empowering  tool

Networking and learning 

4

บทบาทของนวตักรรมทางสงัคมในการลดความเหลื่อมลํา้
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นอกเหนือจากมาตรการบรรเทาค่าครองชีพในระยะสั้น ซึ่งสร้าง

แรงกดดันเชิงการคลังต่อรัฐในระยะยาว ขยายผลจากบางกลุ่ม

อาชีพไปยังสาขาอาชีพที่เป็นฐานส�าคัญส�าหรับการพัฒนา

ประเทศ โดยค�านึงถึงความหลากหลายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน

ระบบหรือสังคมที่มีอาชีพหรือกิจกรรม ทุนหรือทรัพยากร และ

ความต้องการหรือความพอใจที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างสมดุลของ

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาระหว่างกลุ่ม หลีกเลี่ยงนโยบาย

ที่บิดเบือนตลาด อาจก่อให้เกิดปัญหาในระยะยาว เนื่องจาก

พฤติกรรมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามราคาและต้นทุนจริง แต่เป็น

เพียงการที่รัฐเข้ารับภาระต้นทุนแทนประชาชนเท่านั้น

ข้อเสนอนโยบายเชิงปฏิบัติ
 การจดัล�าดบัความส�าคญัของมาตรการควรค�านงึถงึการ

มุง่แก้ปัญหาอย่างยัง่ยนื บนหลกัการของการให้ความช่วยเหลอืผูท้ี่

เดือดร้อนมากที่สุดก่อน ภาครัฐควรเร่งให้ความช่วยเหลือกลุ่มคน

ยากจนหรือกลุ่มที่ต้องการตาข่ายรองรับความปลอดภัยจากความ

ยากจน และกลุ่มเฉียดจน หรือกลุ่มที่ต้องการภูมิคุ้มกันทางสังคม

เป็นอันดับแรก โดยเร่งด�าเนินการ ดังนี้ 

 1. การให้เงินโอนอย่างมีเงื่อนไขส�าหรับครอบครัวที่

ยากจน เพื่อให้มีรายได้พ้นเส้นความยากจนและมีเงินเพียงพอให้

ลูกได้เล่าเรียน ควบคู่กับการปฏิรูปที่ดินส�าหรับเกษตรกรที่ยากจน 

การปฏิรูปสวัสดิการและการศึกษาให้ครอบคลุมคนยากจนที่มุ่ง

พฒันาคณุภาพให้สงูขึน้ การปฏริปูการกระจายอ�านาจสูท้่องถิน่ให้

ชมุชนสามารถมส่ีวนร่วมและตดัสนิใจบรหิารทรพัยากรร่วมกบัภาครฐั

เป็นการปฏิรูปเชิงโครงสร้างที่ส�าคัญในการหลุดพ้นความยากจน

และความเหลื่อมล�้า

 2.  มาตรการที่ให้ความช่วยเหลือกลุ่มที่มีรายได้ระดับ

กลางค่อนข้างต�า่หรอืกลุม่ทีต้่องการความมปีระสทิธภิาพทางสงัคม 

มาตรการส�าคญัเป็นการใช้ค่าจ้างเพือ่ชวีติ ซึง่ต้องด�าเนนิการควบคู่

กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เกิดความยั่งยืนของการยก

ระดับรายได้และคุณภาพชีวิต การปฏิรูปโครงสร้างเป็นการปฏิรูป

ภาษทีีม่คีวามไม่สมดลุ เนือ่งจากฐานภาษทีางตรงแคบ โดยมุง่ขยาย

ฐานภาษไีปสูผู่ท้ีไ่ม่เสยีภาษใีนปัจจบุนัแต่มคีวามสามารถในการเสยี

ภาษ ีเพือ่ลดภาระภาษทีีก่ระจกุตวัในกลุม่คนบางกลุม่ ร่วมกบัการ

เก็บภาษีทางตรง เช่น ภาษีที่ดิน ภาษีมรดก เป็นต้น  การส่งเสริม

ให้เกดินวตักรรมทางสงัคมเป็นมาตรการทีม่ลี�าดบัความส�าคญัเป็น

อันดับสุดท้ายแต่ควรด�าเนินงานอย่างจริงจัง เพื่อเปิดโอกาสให้ 

ภาคส่วนอื่นๆ ที่มีความพร้อมเข้าร่วมในการแก้ปัญหาความ 

เหลื่อมล�้าและความยากจน 

Social (Poverty)Social (Poverty)

Safety NetSafety Net

Social Social 

ImmunityImmunity

SocialSocial

EfficiencyEfficiency

SocialSocial

CollaborationCollaboration

Social & 
Economic  
Value Creation

แนวทางการขับเคลื่อนตามลาํดับความสําคัญ
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พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของไทย
ธีระพงษ์   มำลัยทอง*

จิปาถะ

 วทิยาศาสตร์ น�าประเทศก้าวสูส่งัคมแห่งการเรยีนรู้ 

สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง

รองรับการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

ในปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลาย

ประเทศพัฒนาขึ้น เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน

สนใจ ใฝ่เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีวิธีคิดอย่างเป็น

ระบบ เป็นเหตุ เป็นผล มีระเบียบแบบแผน ประยุกต์ใช้ในการ

วิเคราะห์และแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในประเทศไทย1

 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เปิด

โอกาสให้ประชาชนศกึษาหาความรูไ้ด้อย่างเท่าเทยีมกนั และมี

ความโดดเด่นน่าสนใจ ปัจจุบันมีอยู่หลายแห่ง ได้แก่  ศูนย์

วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแห่งชาติ	 (ท้องฟ้าจ�าลอง)	

กรุงเทพมหานคร เป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งแรกของ

ประเทศไทย สังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ส�านักงาน

ส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (กศน.) 

กระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้เยาวชนเข้ามาศึกษาหาความรู้ และ

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งเสรมิการศกึษาวชิาดาราศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ โดยยึดผู้เรียนเป็นส�าคัญในลักษณะ 

“เรียนให้สนุกและเล่นให้เกิดความรู้” ในหลากหลายรูปแบบ  

มุ่งให้ทุกคนเกิดความอยากรู้ อยากเห็น และอยากทดลอง  

เพื่อน�าไปสู่กระบวนการคิดอย่างมีระบบ และมีเหตุผล กศน.	

ได้จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในส่วนภูมิภาคตาม 

เขตการศึกษาต่างๆ2 อาทิ ตรัง นครศรีธรรมราช นครราชสีมา 

นครสวรรค ์  ยะลา กาญจนบุรี  สมุทรสาคร ล� าปาง 

พระนครศรีอยุธยา อุบลราชธานี ขอนแก่น และสระแก้ว ให้

บริการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแก่นักเรียน นักศึกษา 

และประชาชนในเขตจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ มี

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา อาทิ  พิพิธภัณฑ์

เทคโนโลยีทางภาพ	 คณะวิทยาศาสตร ์	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย เป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพถ่ายและ

การพมิพ์แห่งแรกของประเทศไทยและภมูภิาคเอเชยีทีจ่ดัแสดง

กล้องถ่ายภาพ ภาพถ่าย การพมิพ์และเทคโนโลยทีางภาพอืน่ๆ 

เป็นการเฉพาะอย่างครบวงจร  และมีพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

ที่จัดแสดงนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สร้าง

ความตระหนักให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจ รักในวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และให้ความส�าคัญกับการศึกษาวิจัย พัฒนา ใช้

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนชวีติประจ�าวนั รวมทัง้ผสมผสาน

* นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ ส�านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา 
1 “ท้องฟ้าจ�าลอง” วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (เข้าถึงได้) http://th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 31 มกราคม 2555
2 “ประวัติศูนย์วิทย์” (เข้าถึงได้) http://www.ay-sci.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=56
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เทคโนโลยดีัง้เดมิกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ในการพฒันาอาชพี ส่ง

ผลต่อการยกระดับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน และการ

พัฒนาประเทศ

พพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์ระดบัมาตรฐานแห่งแรกของไทย
 พพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ3 ตัง้อยูท่ีเ่ทคโนธานี 

ต�าบลคลองห้า อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด�าเนินการ

โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดให้

เข้าชมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2543 เป็น

สถานที่จัดแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยี น�าเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับการค้นพบทฤษฎี หลัก

การ สิ่งประดิษฐ์ในอดีต ความก้าวหน้าถึงปัจจุบันและแนวโน้ม

สู่อนาคต ที่ให้ผู้ชมสามารถเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจด้วย 

การสัมผัส และร่วมทดลอง ในพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการที่มี

ทั้งหมด 6 ชั้น ชั้นที่	1	เป็นส่วนต้อนรับ แนะน�าการเข้าชม ให้

บริการข้อมูล จ�าหน่ายของที่ระลึก และจัดแสดงความเป็นมา

ของการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และนิทรรศการไฟฟ้า  

ชั้นที่	 2	 จัดแสดงวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆ 

ทั้งการสื่อสาร พลังงาน โลก อวกาศ สสาร สิ่งมีชีวิต การก�าเนิด

มนษุยชาต ิผลของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีม่ต่ีอธรรมชาติ 

ชั้นที่	 3	 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน	 และพลังงาน แสดงหลักการ 

ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐานและพลังงานใน

รปูชิน้งานสือ่สมัผสั อาท ิแสง เสยีงไฟฟ้า แม่เหลก็ และพลงังาน

ในรูปแบบต่างๆ	 ชั้นที่	 4	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่

เกีย่วข้องกบัประเทศไทย สร้างความเข้าใจเกีย่วกบัลกัษณะของ

ประเทศไทย อาทิ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา นิเวศวิทยา 

การใช้วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยด้ีานการเกษตรและอตุสาหกรรม

ชั้นที่	 5	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ�าวันที่ใช้

ประโยชน์ส�าหรบัคนทัว่ไป อาท ิเครือ่งใช้ไฟฟ้าในครวัเรอืน ห้อง

ท�างานระบบออนไลน์ ความก้าวหน้าทางการแพทย์  ชั้นที่	 6	

เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย เป็นส่วนเทิดพระเกียรติสมเด็จ 

พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และการจัดแสดงเทคโนโลยี

ภูมิปัญญาของไทยในอดีต ผ่านงานหัตถศิลป์ต่างๆ อาทิ  

งานแกะสลัก เครื่องปั้นดินเผา งานโลหะกรรม เครื่องจักสาน 

เส้นใยและสิ่งทอ และวิถีชีวิตไทย

 นอกจากนี ้อพวช. ได้พฒันาพพิธิภณัฑ์และศนูย์ต่างๆ 

ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี

สารสนเทศ และโครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เพื่อจัดแสดง

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้าน

ต่างๆ รวมทั้งโครงการจัตุรัสวิทยาศาสตร์ ณ จามจุรีสแควร์ 

เป็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ส�าหรับประชาชน

ในกรุงเทพมหานคร ณ บริเวณชั้น 4 และชั้น 5 

 จากการสัมภาษณ์	 ดร.พชิยั	 สนแจ้ง	 ผูอ้�านวยการ

องค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ ได้แสดงทศันะเกีย่ว

กับการพฒันาพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติไว้อย่างน่าสนใจ

ดังนี้ 

  อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ได้รับการออกแบบเป็น 

รูปทรงเรขาคณิตที่แสดงถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการ

ก่อสร้าง และเป็นจุดดึงดูดความสนใจของผู้ที่ได้พบเห็น ตัวอาคาร

มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ 3 ลูก แต่ละลูกมีขนาด 

20*20*20 เมตรวางพิงกันเพื่อพยุงและเฉลี่ยการรับน�้าหนัก 

ของกันและกัน ปัจจุบันมีผู ้เข้าชมประมาณ 1,500,000 คน  

ให้บริการวันอังคาร - วันอาทิตย์ (เว้นวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา  

9.30-17.00 น. ค่าเข้าชม เด็ก 20 บาท ผู้ใหญ่ 50 บาท

3 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (เข้าถึงได้) http://www.nsm.or.th    สืบค้นวันที่ 31 มกราคม 2555
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 “ พพิธิภณัฑ์วทิยำศำสตร์เป็นแหล่งควำมรูท้ีส่ร้ำงแรง

บนัดำลใจ ให้ผูเ้ข้ำชมเกดิควำมตระหนกั ควำมอยำกรู ้อยำกท�ำ

วจิยัด้วยตนเอง เข้ำใจถงึแนวคดิ และกระบวนกำร สำมำรถน�ำ

ไปใช้ให้เกดิประโยชน์ในกำรด�ำรงชวีติได้อย่ำงมหีลกักำร และมี

เหตผุล ตวัอย่ำงเช่น โครงกำรแกล้งดนิของพระบำทสมเดจ็

พระเจ้ำอยู่หัวที่ทรงน�ำหญ้ำแฝกมำปรับปรุงดินด้วยวิธีกำร 

แกล้งดนิ เพือ่แก้ปัญหำสภำพดนิเสือ่มโทรมเป็นแบบอย่ำงให้

เกษตรกรน�ำไปปรบัใช้ในพืน้ทีท่�ำกนิทัว่ทกุภมูภิำคของประเทศ  

นอกจำกนี ้ยงัเป็นแหล่งรวบรวมภมูปัิญญำ ควำมรูข้องประเทศ  

ด้วยกำรสื่อสำรแบบสองทำงที่ผู้รู้และผู้เรียนต้องเรียนรู้ไป 

พร้อมกนั และเสนอเนือ้หำสำระทีเ่ข้ำใจได้ง่ำย” 

 อพวช. จึงจ�าเป ็นต้องเร ่งเผยแพร่ความรู ้ด ้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับทุกคนได้ตระหนักถึงความ

ส�าคัญในการน�าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และการวิจัยมาใช้ใน

ชีวิตประจ�าวันและกระจายสู ่ชุมชนในทุกภูมิภาคโดยจัด

กิจกรรมรูปแบบต่างๆ อาทิ มหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  

และโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมเคลื่อนที่เพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู ้ให้เยาวชนและประชาชนที่อยู ่ห่างไกล 

ในแต่ละภูมิภาคของประเทศได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม 

ทางวทิยาศาสตร์ นอกจากนี ้ได้สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืเพือ่

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเทศ อาทิ ภาคเอกชน สถาบันการ

ศึกษา ชุมชน โรงเรียน และวัด มีศูนย์เรียนรู้กว่า 20 แห่ง  

ส่วนเครือข่ายต่างประเทศ สหประชาชาติสนับสนุนให้จัดท�า

พิพิธภัณฑ์น�้าของเอเซียแปซิฟิกที่มีสมาชิกเป็นพิพิธภัณฑ์กว่า 

70 แห่งทัว่โลกทัง้ยโุรปและอเมรกิา ท�างานร่วมกนั เช่น การจดั

นทิรรศการเรือ่ง “ข้าว” ร่วมกบัประเทศฟิลปิปินส์และประเทศ

ในอาเซียน เป็นต้น

 การพัฒนาวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีของ

ประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีข้อจ�ากัดในด้านทัศนคติ

ของคนไทยที่เห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องไกลตัว ขาดการวิจัย

ที่ชัดเจน และงบประมาณที่จ�ากัด ไม่สามารถท�าให้เกิดการ 

วิจัยใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ เป็นสาเหตุ
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ให้การพัฒนาวิทยาศาสตร์ของไทยไม่ทัดเทียมกับนานาชาติ 

“การพัฒนาวิทยาศาสตร์ของประเทศให้ก้าวหน้า	 อยู่ที่การ

สร้างสงัคมวทิยาศาสตร์ให้เกดิขึน้ทกุชมุชน	ระบปัุญหา	สามารถ

ท�าวจิยัโดยชมุชน	การจะสร้างพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์	สิง่ส�าคญั

ต้องมีใจอยากจะท�า	ขณะเดียวกัน	พิพิธภัณฑ์ต้องท�าให้เด็ก

ที่เข้าชมเห็นกระบวนคิดแบบวิทยาศาสตร์อย่างมีหลักการ

และมีเหตุผล	”	

บทสรุป
 พพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์เป็นแหล่งเรยีนรู ้แหล่งบนัเทงิ

และแหล่งท่องเที่ยวที่ผู ้เข้าชมสามารถน�าความรู ้ไปพัฒนา

วิชาชีพ ความสามารถในการผลิต และคุณภาพชีวิต เด็กและ

เยาวชนควรให้ความส�าคัญในการศึกษาหาความรู ้ และ

ประชาชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น�าไทยก้าวสู่สังคม

ฐานความรู้ที่ทัดเทียมกับนานาประเทศต่อไป 

เอกสารอ้างอิง
“ท้องฟ้าจ�าลอง” วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (เข้าถึงได้) http:// 

 th.wikipedia.org  สืบค้นวันที่ 31 มกราคม 2555

“ประวัติศูนย์วิทย์” (เข้าถึงได้) http://www.ay-sci.com/ 

 web/index.php?option=com_content&view  

 =article&id=47&Itemid=56

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (เข้าถึงได้) http:// 

 www.nsm.or.th  สืบค้นวันที่ 31 มกราคม 2555
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ค.ต.ป. : เครื่องมือตรวจสอบ
    และประเมินผลการท�างานของภาคราชการ

นิสวันต์  พิชญ์ด�ำรง*

จิปาถะ

กลไกการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการ 

(ค.ต.ป.)3 ตั้งขึ้นภายใต้ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548 เพื่อ 

เสรมิสร้างความน่าเชือ่ถอืและความมัน่ใจแก่สาธารณชนต่อการ

ด�าเนินงานของส่วนราชการ ท�าหน้าที่ตรวจสอบและประเมิน

ผลภาคราชการ ก�าหนดนโยบายและแนวทางส่งเสริม ผลักดัน 

สอบทาน และเสนอแนะมาตรการตรวจสอบและประเมินผล

ภาคราชการ รวมทั้งจัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอ 

นายกรฐัมนตรแีละคณะรฐัมนตร ีค.ต.ป.ชดุปัจจบุนั ประกอบด้วย

 1.	 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

ภาคราชการ ก�าหนดแนวทาง วิธีการการตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการ จ�านวน 1 คณะ

 2.	 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

ภาคราชการเฉพาะกิจ ก�าหนดแนวทาง วิธีการการบูรณาการ

ระบบการตรวจสอบและประเมนิผลของหน่วยงานกลางทีอ่ยูใ่น

ก�ากับของราชการฝ่ายบริหาร จ�านวน 1 คณะ

 3.		 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

ภาคราชการกลุ่มกระทรวง หรือ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง มี  

4 คณะ ได้แก่ 1) อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ  

 
 ประเทศไทยมภีาพลกัษณ์การทจุรติคอร์รปัชัน่สงูในสายตาของชาวต่างชาต ิเหน็ได้จากดชันภีาพลกัษณ์การคอร์รปัชัน่ 

ของประเทศไทย1 ที่มีแนวโน้มลดลงจาก 3.60 คะแนนในปี 2549 เป็น 3.40 คะแนนในปี 2554 และมีคะแนน 

อยู่ในระดับต�่าเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ มาเลเซีย 4.3 คะแนน และสิงคโปร์ 9.2 คะแนน 

 อย่างไรก็ตาม ขีดความสามารถของการพัฒนาระบบราชการไทย2 ในประเด็นความโปร่งใส ตรวจสอบได้มีเพิ่มขึ้น

จาก 3.13 คะแนนในปี 2549 เป็น 3.57 คะแนนในปี 2554 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความพยายามอย่างต่อเนื่องของภาครัฐใน

การตรวจสอบการปฏบิตังิานของภาครฐัเพือ่ป้องกนัการทจุรติ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) 

จึงเป็นกลไกส�าคัญในการท�าหน้าที่ดังกล่าว

* นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ ส�านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
1 จัดท�าโดยสถาบัน Transparency International (TI) มีค่าคะแนน 0-10 ถ้าได้คะแนน 10 หมายถึง การคอร์รัปชั่นต�่า
2 จัดท�าโดยสถาบัน International Institute for management Development (IMD) มีค่าคะแนน 0-10 ถ้าได้คะแนน 10 หมายถึง  
 การบริหารงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างโปร่งใส
3 ค.ต.ป. ชุดปัจจุบัน มีรัฐมนตรีซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการประกอบด้วย ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง 
 การคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ 
 เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากการสรรหาและคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ มีเลขาธิการคณะกรรมการ 
 พัฒนาระบบราชการท�าหน้าที่เป็นเลขานุการ
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2) อ.ค.ต.ป. กลุม่กระทรวงด้านสงัคม 3) อ.ค.ต.ป. กลุม่กระทรวง

ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ และ 4) อ.ค.ต.ป. กลุ่ม

กระทรวงด้านบริหารและส่วนราชการไม่สังกัดส�านักนายก

รัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 

 4.	 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

ภาคราชการกลุม่จงัหวดัหรอื อ.ค.ต.ป. กลุม่จงัหวดั จ�านวน 5 คณะ 

 5.	 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

ประจ�ากระทรวง หรอื ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวง ในทกุกระทรวง  

รวม 20 คณะ 

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
 แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ของ ค.ต.ป. มีประเด็นการตรวจสอบและขอบเขตของการจัด

ท�ารายงาน ดังนี้

 1.	 ประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาค

ราชการ ประกอบด้วย 1)	 การสอบทานกรณีปกติ ได้แก่  

การตรวจราชการ การตรวจสอบภายใน การควบคมุภายในและ

การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการ

ปฏบิตัริาชการ และรายงานการเงนิ  2)	การสอบทานกรณพีเิศษ 

ค.ต.ป. ประจ�ากระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คัดเลือก

โครงการที่มีลักษณะบูรณาการร่วมกัน กระจายลงพื้นที่ส่งผล 

กระทบในวงกว้างต่อประชาชน อยู่ระหว่างด�าเนินการในปีที่

สอบทานและได้รับงบประมาณสูงในการด�าเนินงานเมื่อเทียบ

กับโครงการอื่น หรือเป็นโครงการที่มีลักษณะความเสี่ยงสูง  

 2.	 ขอบเขตของการรายงานผลการตรวจสอบฯ 

การรายงานผลการตรวจสอบฯ แบ่งออกเป็น 2 รอบต่อปี ได้แก่ 

รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน มีขอบเขตการรายงานใน 

แต่ละรอบ ดังนี้

  2.1	 รายงานผลการตรวจสอบฯ	 ระหว่างปี 

เป็นการรายงานผลการด�าเนินงานในลักษณะของการติดตาม

ความก้าวหน้าการด�าเนนิงานรอบ 6 เดอืน เพือ่เสนอข้อเทจ็จรงิ 

ความเสี่ยง ผลเสีย ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของ

ส่วนราชการและจังหวัด

  2.2	 รายงานผลการตรวจสอบและประเมนิผล

ภาคราชการประจ�าปี   เป็นการรายงานสรุปผลการสอบทาน

ทีไ่ด้จากผลการปฏบิตัริาชการของส่วนราชการและจงัหวดัตลอด

ทัง้ปีงบประมาณ เพือ่เสนอผลการปฏบิตัริาชการทีบ่รรลผุลตาม

แผนปฏิบัติราชการที่ก�าหนด

บทสรุป
 การด�าเนินงานที่ผ่านมาของ ค.ต.ป. ตั้งแต่ปี 2549 

จนถึงปัจจุบัน ได้รายงานผลการตรวจสอบฯ และให้ข้อเสนอ

แนะที่เป็นประโยชน์ต่อคณะรัฐมนตรีมาโดยตลอด จึงนับเป็น

เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการยกระดับการบริหารจัดการที่

ดีของภาครัฐต่อไปในอนาคต 

เอกสารอ้างอิง
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการ (ค.ต.ป.).  

 แนวทางการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการ 

	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555 (ปรบัปรงุ) . เข้าถงึ 

 ได้จาก http://paecthai.opdc.go.th/download. 

 html . สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2555.

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 

 แห่งชาต ิ. รายงานการตดิตามประเมนิผลการพฒันา 

	 เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศในระยะแผนพฒันาฯ	 

	 ฉบับที่	10 (พ.ศ.2550-2554) . กรกฎาคม 2554
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ธุรกิจรีไซเคิล : 

ลดขยะ ลดโลกร้อน
ภาณี  ชนาธิปกรณ์*

จิปาถะ

 ขยะล้นเมือง สิ่งแวดล้อมเป็นพิษอันเกิดจากขยะ  

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เป็นปัญหา 

สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เมืองทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยที่มี

ปริมาณขยะมูลฝอยกว่า 40,000 ตัน/วัน ตลอดทั้งปีมีขยะมากถึง 

16 ล้านตัน แต่สามารถน�ากลับมาใช้ประโยชน์ได้เพียงร้อยละ 30 

ส่วนที่เหลือมีปริมาณมากเกินกว่าพื้นที่ที่หน่วยงานท้องถิ่นเตรียม

ไว้ส�าหรับจัดการขยะ ขณะที่การเผาท�าลายขยะจ�านวนมหาศาล 

เป็นการเพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์สู ่ชั้นบรรยากาศ  

เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้ภาวะโลกร้อนรุนแรง 

* นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ ส�านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา 

จากขยะที่ไร้ค่าสู่ธุรกิจสร้างรายได้
       ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นในเขตเมืองใหญ่ตามการขยายตัวของ

เศรษฐกิจและประชากร เป็นวิกฤตของสังคมเมือง และเป็นภาระ

ของชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นที่ต้องจัดการให้ถูกหลักวิชาการ 

แต่เป็นโอกาสของ  “ธรุกจิรไีซเคลิขยะ”  ทีเ่ตบิโตพร้อมกบักระแส

ห่วงใยสิ่งแวดล้อมของประชาคมทั่วโลก ที่มีการจัดท�ากรอบความ

ร่วมมอืและพนัธกรณ ีรวมทัง้มาตรการต่างๆ เพือ่ลดภาวะโลกร้อน 

อาทิ การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่าง 

คุ้มค่า  กระตุ้นให้ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมปรับแนวคิด



วารสารเศรษฐกิจและสังคม
ก.ค.-ก.ย. 55

40

การจัดการขยะแบบเดิม อาทิ การเผา และการฝังกลบที่ก่อให้เกิด

ปัญหาสิง่แวดล้อม เป็นการรไีซเคลิขยะ ใช้เทคโนโลย ีบรหิารจดัการ

และใช้ประโยชน์จากของเสียให้มากที่สุด ให้ความส�าคัญกับการ

เพิ่มมูลค่าของเหลือใช้ไปสู ่ธุรกิจด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม สร้างอาชีพธุรกิจรีไซเคิลขยะ และรายได้ให้กับคนเก็บ

และรับซื้อขยะ ขณะที่ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะที่ลดภาระการ

ก�าจัดขยะของท้องถิ่น ท�าให้ชุมชนเมืองน่าอยู่ 

วงษ์พาณชิย์ : ธุรกิจรีไซเคิลขยะชั้นน�าของไทย  
 วงษ์พาณชิย์เป็นผูน้�าการสร้างกระแสอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม

ด้วยการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล โดยเชื่อมโยงระบบธุรกิจรีไซเคิล

กับบทบาทของชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านการประชาสัมพันธ์

รณรงค์ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดตั้งศูนย์รับซื้อขยะ สร้าง

แรงจงูใจด้วยการท�าให้ขยะมค่ีาและขายได้เป็นการสร้างรายได้เสรมิ 

ส่งผลให้ชุมชนต่างๆ ร่วมใจกันรักษาสิ่งแวดล้อม และจัดการขยะ

ด้วยการคัดแยก ส�าหรับน�าสู่กระบวนการจัดการที่เหมาะสมและ

ยั่งยืน 

 ธุรกิจรีไซเคิลของวงษ์พาณิชย์เกิดจาก ดร. สมไทย  

วงษ์เจริญ ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่า “ขยะ” เป็น

หนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญในสังคมไทย คนส่วนใหญ่ทิ้งกัน

อย่างไม่เห็นคุณค่า แต่ ดร. สมไทยและครอบครัว มีแนวคิดว่า  

“ทุกสิ่งในธรรมชาติย่อมมีสิ่งที่ไร้ค่าและสิ่งที่มีคุณค่า	 เราจะ

เลือกสรรสิ่งที่มีคุณค่าและดัดแปลงสิ่งที่ไร้ค่าให้มีคุณค่า”  จึงได้

เริม่กจิการรบัซือ้ขยะทีจ่งัหวดัพษิณโุลกในปี 2517 และขยายกจิการ

เป็นโรงงานคัดแยกขยะเพื่อน�าไปรีไซเคิล ชื่อว่า “วงษ์พาณิชย์” 

ในปี 2532 ด้วยการสัง่สมประสบการณ์ ประกอบกบัการศกึษาวจิยั

อย่างต่อเนือ่ง ทัง้การน�าเทคโนโลยมีาปรบัใช้ให้เกดิความเหมาะสม 

ในการผลิต เรียนรู ้ และสร้างตลาดใหม่ๆ จนเป็นธุรกิจที่ได้

มาตรฐานสากล ค�านึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เติบโตอย่าง

ยั่งยืน ส่งผลให้ “วงษ์พาณิชย์” เป็นธุรกิจรีไซเคิลรายใหญ่ที่สุด 

ของไทยในปัจจบุนั ให้บรกิารครบวงจร อาท ิรบัซือ้ขยะเพือ่รไีซเคลิ 

คัดแยกและแปรรูปขยะ บริการจัดการขยะภายในสถานที่ รื้อถอน

และขนย้ายซากวสัด ุให้ค�าปรกึษาการจดัการขยะ และเปิดโรงงาน

เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน รวมทั้งจัดฝึกอบรมให้ความรู้การจัดการ

ขยะอย่างถกูวธิ ีโดยยดึหลกัการด�าเนนิธรุกจิทีโ่ปร่งใส ซือ่สตัย์ และ

เป็นธรรม  ภายใต้สโลแกน  “คดิถงึสิง่แวดล้อม		คดิถงึวงษ์พาณชิย์”    

 นอกจากจะเป็นผูน้�าการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมด้วยการคดั

แยกขยะเพือ่รไีซเคลิ โดยเชือ่มโยงระบบธรุกจิกบัชมุชนยงัได้ด�าเนนิ

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อาทิ ใช้เวลา

กว่า10 ปีสร้างความเข้าใจของค�าว่า “รีไซเคิล” เริ่มจากสอนให้จัด

ท�าธนาคารขยะในโรงเรยีน  ปัจจบุนัมธีนาคารขยะกว่า 3,000 แห่ง  

จัดท�าคู่มือการคัดแยกขยะประจ�าบ้าน  เนื่องจาก ดร.สมไทย  

เหน็ว่าการแยกขยะเป็นหน้าทีท่ีท่กุคนต้องท�าเป็นกจิวตัรประจ�าวัน	
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จึงไม่เกิดของเสียในครัวเรือน	 และเกิดรายได้จากการขายขยะ	

ร้อยละ 95 ของขยะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวัน ล้วนเป็นขยะ 

ที่น�ากลับมาสู ่กระบวนการผลิตเพื่อใช้ใหม่ได้ อาทิ เศษแก้ว 

กระดาษ และโลหะ โดยให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ประชาชน

ตั้งแต่วัยเรียน บอกต่อแก่สมาชิกในครอบครัวเพื่อให้ขยะเป็นที่

ต้องการและขาดตลาดในที่สุด 

 หลังภาวะน�้าท่วมใหญ่ในปลายปี 2554 ขยะที่น�้าพัดพา

มาจากพืน้ทีต่อนบนของประเทศตัง้แต่พษิณโุลก พจิติร นครสวรรค์ 

ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา กรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็น

ขยะกองมหาศาล วงษ์พาณิชย์ได้ให้ความช่วยเหลือโดยจัดท�า 

“โครงการกูก้รงุศรอียธุยา” ด้วยการน�าเทคโนโลย ีเครือ่งจกัรหนกั 

ผู ้เชี่ยวชาญ และพนักงาน ให้ความช่วยเหลือโรงงานในนิคม

อุตสาหกรรมต่างๆ และโครงการจัดตั้ง “โรงเรียนข้างถนน” สอน

อาชีพรีไซเคิลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นหลักสูตรระยะสั้นสองวันให้

กับผู้สนใจและผู้ยากไร้ทั่วไปไม่จ�ากัดความรู้ ที่สร้างรายได้และ

ประโยชน์แก่สังคม โดยเฉพาะการจัดการปัญหาขยะล้นเมือง 

 ดร.สมไทยฯ ให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกิจรีไซเคิลขยะไว้

อย่างน่าสนใจว่า  “ธุรกิจรีไซเคิลขยะ	 มีโอกาสเติบโตเพราะ

ปัจจุบันทุกฝ่ายตระหนักดีว่า	 การรีไซเคิลมีประโยชน์แก่ภาค

อุตสาหกรรมในการลดต้นทุนการผลิต	ลดปริมาณขยะ	และแก้

ปัญหาสิ่งแวดล้อม	 แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความรู้	 	 และ 

สิ่งส�าคัญที่เป็นปณิธานหลักในการด�าเนินธุรกิจ	 คือ	 ต้องการ 

ให้อาชีพเก็บขยะเป็นตัวอย่างหรือแรงบันดาลใจแก่ผู้ท้อแท้	 

ให้มองสิ่งของรอบตัว	 ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินทองได้ทั้งสิ้น	 

หากพยายามและมีความคิดสร้างสรรค์” 

 ปัจจุบันวงษ์พาณิชย์มีสถานีบริการรีไซเคิลขยะ 801 

สาขา กว่า 700 สาขากระจายอยู่ในทุกภาคของประเทศ และมี

สาขาในต่างประเทศ อาทิ ลาว มาเลเซีย พม่า และสหรัฐอเมริกา 

ก�าลังผลิตรวมทั้งสิ้น 115,000 ตัน/เดือน ร้อยละ 90 เป็นการผลิต

จากสาขาในประเทศไทย ส่งออกสนิค้าไปยงัอนิเดยี บงักลาเทศ จนี 

ไต้หวัน ออสเตรเลีย มาเลเซีย เวียดนาม พม่า กัมพูชา ประมาณ

ร้อยละ 60 และขายในประเทศร้อยละ 40  น�าสินค้าที่ผ่าน

กระบวนการรีไซเคิลไปเป็นวัตถุดิบส�าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น  

น�าเศษพลาสติกที่ผ่านการรีไซเคิลไปท�าเป็นชิ้นส่วนพลาสติก

ส�าหรับประกอบรถยนต์ หรือเศษอะลูมิเนียมน�าไปผลิตเป็นฝาสูบ 

และล้อแมกในอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น โรงงานคัดแยกขยะ

เพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการ 

สิง่แวดล้อม ISO 14001 และรางวลัอตุสาหกรรมดเีด่นประเภทการ

บริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมในปี 2544 จากผู้

สร้างกระแสอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมด้วยการคดัแยกขยะรไีซเคลิให้เกดิ

ขึ้นระดับจังหวัด จนขยายเครือข่ายอย่างกว้างขวางในระดับ

ประเทศ  เป็นต้นแบบธุรกิจรีไซเคิลแก่ประเทศเพื่อนบ้าน และ

รางวัลอื่นๆ อีกมาก อาทิ รางวัลหน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขา

พัฒนาสังคม ประจ�าปี 2548  รางวัล ASEAN Business Awards 

2008 สาขาความรบัผดิชอบของธรุกจิต่อสงัคม และรางวลัสดุยอด

นักสิ่งแวดล้อมแห่งปี 2551 

สรุป
 บริษัทวงษ์พาณิชย์เป็นธุรกิจรีไซเคิลขยะเพื่ออนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อม ที่จัดการปัญหาขยะของท้องถิ่น และเอื้อประโยชน์ทั้ง

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ชุมชน เป็นเครื่องมือที่ท�าให้มี

การใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ น�าไปสูจ่ดุหมายการผลติและ

การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  อย่างไรก็ตาม การรีไซเคิล

เป็นการแก้ปัญหาขยะที่ปลายเหตุ แต่การจัดการขยะอย่างยั่งยืน 

ควรพิจารณาที่ต้นเหตุ บนพื้นฐานความรู้ การบริหารจัดการที่ถูก

หลกัวชิาการ และเกดิจากการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วน เริม่ตัง้แต่

การปรับพฤติกรรมการบริโภคและการผลิตที่มุ่งลดปริมาณขยะ 

การเลอืกใช้วสัด ุสิง่ของและวธิกีารผลติทีไ่ม่ท�าลายสิง่แวดล้อม และ

ภาครัฐสนับสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกจิตส�านึกให้

ประชาชนตระหนกัและเหน็ความส�าคญัของการคดัแยกขยะให้ถกู

วิธีเพื่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บ้านเมืองสะอาด 

น่าอยู่ อย่างยั่งยืน 
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เอกสารอ้างอิง
การแยกขยะ เข้าถึงได้จาก  www.crma.ac.th/medept/komi/ 

 komibun.htm  สืบค้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

ขยะมูลฝอย  เข้าถึงได้จาก  web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/ 

 envi3/garbet/garbetn.htm  สืบค้นเมื่อวันที่ 14  

 พฤษภาคม 2555

ขยะรีไซเคิล เข้าถึงได้จาก www.eduzones.com › หน้าแรก ›  

 Knowledge › วิทยาศาสตร์ สืบค้นเมื่อวันที่ 15  

 พฤษภาคม 2555

ทนุไทยบกุตลาดรไีซเคลิอเมรกิา เข้าถงึได้จาก http://www.tpia. 

 org/news/plasticnews.asp?page=7&no=2641  

 สืบค้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2555

ธุรกิจขยะ	 สร้างรายได้จากของทิ้งครัวเรือนสร้างรายได้ปีละ 

	 เกอืบ	3	พนับาท เข้าถงึได้จากhttp://www.manager. 

 co.th/science/ViewNews.aspx?NewsID=  

 9510000067671 สืบค้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2555

ภาวะโลกร้อนกบัขยะ เข้าถงึได้จาก  www.greentheearth.info/ 

 ภาวะโลกร้อน-กบั-ขยะ/ สบืค้นเมือ่วนัที ่14 พฤษภาคม  

 2555

เร่งแก้ขยะล้นเมืองเป็นพลังงานทดแทนเข้าถึงได้จาก www. 

 mcot.net/content/349325 สืบค้นเมื่อวันที่ 9  

 กรกฎาคม 2555

รไีซเคลิขยะ เข้าถงึได้จาก  community.akanek.com/th/รไีซเคลิ 

 ขยะ สืบค้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555

โรงงานคดัแยกขยะ เข้าถงึได้จาก www.bu.ac.th/hotnews/iso/ 

 isomain3.html  สืบค้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555

โรงงานคดัแยกขยะวงษ์พาณชิย์ เข้าถงึได้จาก www.wongpanit. 

 com/  สืบค้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555  
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โครงการขับเคลื่อนและขยายผล
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

โดยภาคประชาชน เอกชน รัฐและองค์กรต่างๆ 
ที่ใช้กลไกการปฏิบัติงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง

กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และขับเคลื่อนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ* 

แนะน�าโครงการวิจัย

 การด�าเนนิโครงการขบัเคลือ่นและขยายผลปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยภาคประชาชน เอกชน 

รัฐและองค์กรต่างๆ ที่ใช้กลไกการปฏิบัติงานของวุฒิอาสา

ธนาคารสมอง ได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อน

ระดับชุมชนตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้วุฒิอาสาได้ใช้

ประสบการณ์ ความรู ้และความสามารถในการด�าเนนิกจิกรรม

พัฒนาท้องถิ่นและชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม และเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนา

ในระดบัพืน้ทีใ่ห้มปีระสทิธภิาพมากขึน้ พืน้ทีด่�าเนนิการ 60 แห่ง 

ใน 4 ภาค 18 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พิษณุโลก ล�าปาง แพร่ 

กาฬสินธุ์ นครราชสีมา มหาสารคาม ชัยภูมิ เพชรบุรี ราชบุรี 

กาญจนบุรี  จันทบุรี ชลบุรี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช  

ตรัง สตูลและพัทลุง

กระบวนการด�าเนนิงาน
 การด�าเนินงานได้ตั้งคณะท�างานร่วมระหว่าง 

ผูป้ระสานงานจงัหวดัเป้าหมาย กบั สศช. ในการเป็นแกนประสาน 

พร้อมทั้งน�าข้อมูล สภาพปัญหาและความต้องการมาหารือ 

ร่วมกันในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวุฒิอาสาฯ และ

ภาคเีครอืข่ายในพืน้ที ่เพือ่สร้างความเข้าใจและการประยกุต์ใช้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการศึกษาดูงาน การ

สงัเคราะห์ข้อมลูในระดบัชมุชนเพือ่คดัเลอืกพืน้ทีเ่ป้าหมายและ

ก�าหนดประเด็นการด�าเนินงานตามความต้องการของชุมชน

           วุฒิอาสาธนาคารสมอง เป็นผู้ที่เกษียณอายุทั้ง 

ภาครัฐและภาคเอกชน มีความรู้ ความสามารถ ความพร้อม

และสมัครใจร่วมพัฒนาประเทศ โดยไม่หวังผลตอบแทน

* ส�านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ
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และการเปิดเวทีแลกเปลี่ยน	 เรียนรู้ นอกจากนี้ ได้สนับสนุน

วฒุอิาสาฯ เชงิประเดน็การขบัเคลือ่น อาท ิสนบัสนนุวฒุอิาสาฯ  

ในกลุ่มสุขภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปบทเรียนการ

ด�าเนินงานพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารใน

สถานศึกษา พัฒนาเด็กไทยให้เต็มศักยภาพด้วยอาหารและ

โภชนาการ พร้อมทัง้ขยายเครอืข่ายการด�าเนนิงานไปยงัโรงเรยีน 

ทีส่นใจและโรงเรยีนใกล้เคยีง สนบัสนนุวฒุอิาสาฯ ในกลุม่ศกึษา 

ซึ่งเป็นกลุ่มที่เริ่มจัดตั้ง ล่าสุดด�าเนินการจัดประชุมสร้างความ

เข้าใจในบทบาท แนวทางและกลไกการด�าเนินงาน รวมทั้ง 

ส่งเสรมิการรวมกลุม่ของวฒุอิาสาฯ ในพืน้ที ่3 จงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เพื่อสร้าง

ความเข้มแข็งและเป็นเครือข่าย

ผลการด�าเนนิงาน 

 1.	 เกิดการสร้างเครือข่ายและกระบวนการเรียนรู้

ของวุฒิอาสาฯในการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง จากการศึกษาดูงาน  การประยุกต์และการ

ท�างานร่วมกบัภาคกีารพฒันาทัง้ภาครฐั เอกชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและชุมชน น�าไปสู่การสร้างการยอมรับในความรู้

ความสามารถของวุฒิอาสาฯ ให้ร่วมเป็นภาคีการพัฒนาในการ

น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้อย่าง

เหมาะสมตามภูมิสังคม

 2.	 เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชน

ในการจดัการปัญหาด้วยหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ด้วยตนเองบนฐานของทนุทีม่อียู ่วฒุอิาสาฯ  ได้ด�าเนนิกจิกรรม

ร่วมกบัชมุชน บนหลกัของการใช้ข้อมลู ทนุทีม่อียู ่และความรูน้�ามา

วิเคราะห์และตัดสินใจตามหลักเหตุและผลด้วยความรอบคอบ

 3.	 จดักจิกรรมการพฒันาทีห่ลากหลาย	สอดคล้อง

กบัความต้องการของชมุชน มุง่พฒันาเครอืข่ายยตุธิรรมชมุชน 

พัฒนากระบวนการเรียน การสอนและคุณภาพการศึกษา 

อนุรักษ์ฟื้นฟวูัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และพัฒนาอาชพีและ

คุณภาพชีวิต

 4.	 ใช้ความรู้	 ความสามารถร่วมเป็นพลังในการ 

ขับเคลื่อนการพัฒนากับภาคีต่างๆ	 ทั้งระดับชุมชน	 ท้องถิ่น 

และจังหวัด วุฒิอาสาฯ ได้ร่วมรับฟังปัญหา ความต้องการ  

ให้ค�าปรึกษา แนะน�า ถ่ายทอดความรู้ ประสานการด�าเนินงาน

กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ร่วมอยู่ในคณะกรรมการ

ต่างๆ ระดบัจงัหวดั และร่วมจดัท�าข้อเสนอแนะเชงินโยบายด้าน

การป้องกันและแก้ปัญหาในพื้นที่ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
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บทเรียนจากการด�าเนนิงาน 
 การด�าเนนิงานประกอบด้วย รปูแบบการด�าเนนิงาน

ทัง้ระดบัปัจเจกและการรวมกลุม่ กระบวนการท�างานเชงิรกุและ

เชงิรบั กลไกการประยกุต์ใช้หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ร่วมกบัภาคทีัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ชมุชน และท้องถิน่ทีม่จีดุเด่น

แตกต่างกัน กลไกวุฒิอาสาฯ	กับหน่วยงานภาครัฐและชุมชน 

มีจุดเด่นในการได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว หากความ

ต้องการของชุมชนในพื้นที่เป้าหมายสอดคล้องกับแผนงาน 

โครงการของหน่วยงานภาครัฐ กลไกวุฒิอาสากับภาคเอกชน

และชมุชน มจีดุเด่นทีก่ารหนนุเสรมิการท�างานของภาคเอกชน 

ท�าให้เกิดกระบวนการท�างานใหม่ๆ ที่สร้างความเข้มแข็งให้กับ

ชุมชนมากขึ้น แต่กลไกในรูปแบบนี้ยังไม่กว้างขวาง เนื่องจาก

ภาคเอกชนขาดข้อมลูและช่องทางการเข้าถงึความต้องการของ

ชุมชน ประกอบกับวุฒิอาสาฯ ที่มาจากภาคเอกชนมีน้อย  

จึงควรสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นภาคีการพัฒนาให้

มากขึ้นด้วยการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารงานวุฒิอาสาฯ  

และความต้องการพัฒนาของชุมชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น กลไก

วุฒิอาสาฯร่วมกับท้องถิ่นและชุมชน การมีส่วนร่วมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีน้อย อาจเป็นเพราะท้องถิ่นไม่เห็น

ความส�าคัญ หรือไม่ใช่ภารกิจหลัก หากวุฒิอาสาฯ หรือภาคี

เครือข่ายสามารถประสานให้ท้องถิ่นเห็นความส�าคัญและเข้า

ร่วมเป็นภาคพีฒันา การขบัเคลือ่นงานจะเป็นรปูธรรมทีช่ดัเจน

และยั่งยืน  รวมทั้งจะได้รับการสนับสนุนทั้งด้านบุคลากร  

องค์ความรู้ และงบประมาณที่เป็นทุนในชุมชน 

 ปัจจัยความส�าเร็จ เกิดจาก ศักยภาพของวุฒิอาสา

ธนาคารสมองที่เข้าใจในบทบาท มีความรู้ในหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  ความสามารถในการประยุกต ์ใช ้

ประสบการณ์ที่หลากหลายสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ

ระหว่างวฒุอิาสาฯ และท�างานเชงิรกุ ชมุชนมคีวามเข้มแขง็และ

ภาคีเครือข่ายที่หลากหลายรวมพลัง ท�าให้การแก้ปัญหาและ

การพฒันาตอบสนองชมุชน เกดิการมส่ีวนร่วมจากทกุภาคส่วน 

ข้อจ�ากัดของการด�าเนินงาน พบว่า วุฒิอาสาฯ บางจังหวัดขาด

การประสานงาน ไม่สามารถรวมเป็นกลุม่การท�างานเป็นเชงิรบั

มากกว่าเชิงรุก รวมถึงมีปัญหาด้านสุขภาพท�าให้ไม่สามารถ

ด�าเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง พื้นที่ด�าเนินงานไม่มีความ

พร้อม ท�าให้การขบัเคลือ่นล่าช้าหรอืไม่มคีวามก้าวหน้า ปัญหา

ภัยธรรมชาติ ท�าให้วุฒิอาสาฯ ไม่สามารถท�ากิจกรรมได้ และ 

ภาคเีครอืข่ายการพฒันา โดยเฉพาะภาคเอกชนมส่ีวนร่วมน้อย 

ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่เห็นความส�าคัญและ

เป็นเครือข่าย

ข้อเสนอแนะการด�าเนนิงานในระยะต่อไป 
 1. พัฒนาแกนน�าวุฒิอาสาฯ ให้มีบทบาทส�าคัญใน

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 

11 สู่การปฏิบัติอย่างเชื่อมโยง ทั้งจังหวัด ท้องถิ่นและชุมชน

 2. สร้างเครอืข่ายการท�างานร่วมกบัองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ที่น�าไปสู่ชุมชน/ท้องถิ่นน่าอยู่ ร่วมกับภาคีต่างๆ 

ทั้งสถาบันการศึกษาและ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) โดยผลักดันให้เป็นภารกิจประจ�าของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีวุฒิอาสาฯ ในระดับพื้นที่เป็น 

ผู้ประสาน และติดตามความก้าวหน้า

 3. สนับสนุนให้วุฒิอาสาฯ และภาคีเครือข่ายเป็น 

ผูก้�าหนดพืน้ที ่และกลุม่เป้าหมายในการด�าเนนิงาน โดยเฉพาะ

การเปิดพื้นที่ใหม่ส�าหรับด�าเนินการ เนื่องจากอยู่ใกล้ชิดกับ

พื้นที่ รู้สภาพภูมิสังคม ปัญหา และความต้องการ เกิดการ

ประสานร่วมมือกันตั้งแต่เริ่มต้น และสนับสนุนให้วุฒิอาสาฯ 

ด�าเนินงานในพื้นที่ที่ได้ริเริ่มไว้แล้วอย่างต่อเนื่อง

 4. ส่งเสริมการด�าเนินงานของวุฒิอาสาฯ ในรูป

ปัจเจกบคุคลและกลุม่ โดยเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูวฒุอิา

สาฯ จ�าแนกความเชี่ยวชาญให้หน่วยงาน องค์กร หรือสถาบัน

การศึกษา ได้รับรู้อย่างแพร่หลาย เพื่อขอรับการสนับสนุนจาก

วุฒิอาสาฯ ได้ตรงตามความต้องการ 

เอกสารอ้างอิง
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 

 แห่งชาติ โครงการขับเคลื่อนและขยายผลปรัชญา 

	 ของเศรษฐกจิพอเพยีงสูก่ารปฏบิตั ิโดยภาคประชาชน  

 เอกชน รัฐและองค์กรต่างๆ โดยใช ้กลไกการ 

 ปฏิบัติงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง. กันยายน  

 2554 
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สศช.ประชุมขับเคลื่อนแผนฯ 11

รายงานความเคลื่อนไหว สศช.

หฤทัย  สายทินกร*

 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 

ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้

ประชมุครัง้แรกเมือ่วนัจนัทร์ที ่ 2 เมษายน 2555 มมีตใิห้ขบัเคลือ่น

ประเด็นการพัฒนาส�าคัญ อาทิ สังคมสีเขียว การเตรียมเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และสังคมผู ้สูงอายุ โดยแต่งตั้ง 

คณะท�างานผลักดันประเด็นการพัฒนาที่ต้องเร่งด�าเนินการ สร้าง

ความรู้ความเข้าใจกับภาคส่วนต่างๆ ในระดับพื้นที่ทั้งสาระส�าคัญ

และแนวทางขบัเคลือ่นของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่11 รวมทัง้น�าเสนอ

กรณีความส�าเร็จของภาคีต่างๆ เพื่อขยายผลการขับเคลื่อนใน 

วงกว้างและทุกภาคส่วนสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติผ่าน

การจัดประชุมชี้แจงในเวทีต่างๆ และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่

หลากหลาย พร้อมทั้งปรับปรุงคู่มือการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 11 ให้เข้าใจง่ายและทุกภาคส่วนสามารถน�าไปปรับใช้ได้ 

 ภายหลังการประชุม ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธาน

คณะอนุกรรมการ ฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ภาคีที่ร่วมขับเคลื่อนต้อง

เข้าใจตรงกันถึงจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นในระยะแผนฯ 11 

เป็นการพฒันาทีมุ่ง่สู ่3 สงัคม ได้แก่ สงัคมมัน่คง  สงัคมสเีขยีว และ 

สังคมวัฒนธรรม และการเชื่อมโยงสู ่แนวทางการพัฒนาและ

ประเด็นการพัฒนาส�าคัญที่ต้องด�าเนินการ อย่างไรก็ตาม ต้องให้

ความส�าคัญกับประเด็นที่ต้องเร่งด�าเนินการในปัจจุบัน อาทิ  

การบริหารจัดการน�้าและสิ่งแวดล้อม 

 นอกจากนี้ สศช.	 ได้เตรียมการจัดประชุมประจ�าปี	

2555		เรือ่ง	อนาคตประเทศไทยบนเส้นทางสเีขยีว เป็นเวทสีร้าง

ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆ ในการ 

ขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยเริ่มด้วยการพัฒนาสู่สังคม

สีเขียวเป็นประเด็นแรก 

* นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบััติการ ส�านักประเมินผลและเผยแพร่กการพัฒนา
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 เ มื่ อ วั น พ ฤ หั ส บ ดี ที่  5 

เมษายน 2555 สศช.ได้จัดประชุม

หารือร ่วมกับคณะกรรมการแผน

พฒันาการเมอืง	สภาพฒันาการเมอืง	

เรือ่ง	แนวทางการน�าแผนพฒันาการ

เมืองสู ่การปฏิบัติ โดยแลกเปลี่ยน

คว ามคิ ด เห็ น เ กี่ ย ว กั บแนวทา ง 

การบูรณาการแผนพัฒนาการเมือง

และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สู่การ

ปฏิบัติ รวมถึงการสร้างเครือข่ายขับ

เคลื่อนแผนฯ ร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้า

หมายการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 

 ขณะเดียวกัน สศช. ได้ร่วม

หารือกับผู้แทนคณะกรรมการภาคเอกชน	3	สถาบัน	(กกร.)	สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย  

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555  เพื่อก�าหนดแนวทางการจัดประชุมร่วมภาคเอกชนเพื่อก�าหนดประเด็นการพัฒนาที่จะขับเคลื่อน รวมถึง

กลไก กระบวนการ และแนวทางการด�าเนินงานร่วมกันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  ภายหลังการหารือได้มีการจัดตั้งคณะท�างานภาคเอกชน

เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติ คณะท�างานฯ ได้มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง และได้น�าเสนอร่างข้อเสนอยุทธศาสตร์

และแผนงานเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในเบื้องต้นต่อผู้แทน สศช. ในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 

สศช. จับมือภาคีการพัฒนาร่วมขับเคลื่อนแผนฯ 11
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การประชุม World Economic Forum on East Asia  
ปี 2555 

 สศช.  ได ้มีส ่ วนร ่วมในการจัดประชุม World  

Economic Forum on East Asia ปี 2555 ที่ประเทศไทย  

เป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555  

ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ โดยจัดท�าสาระ ภายใต ้ 

คณะอนุกรรมการด้านสารัตถะเพื่อเตรียมการจัดการประชุม มี

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

เป็นประธานคณะอนกุรรมการฯ ดงักล่าว การประชมุทีป่ระเทศไทย

ครั้งนี้ เป็นเวทีก�าหนดทิศทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและโลก  

มีผู ้บริหารระดับสูงสุดของภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ และ

สื่อมวลชนชั้นน�าจากทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมประมาณ 600 คน 

 หวัข้อการประชมุ เป็น “การก�าหนดอนาคตของภมูภิาค

ด้วยการเชื่อมโยง” มีการเสวนากลุ่มย่อยใน 5 สาขา ดังนี้ 1) การ

ประชุมสุดยอดภายใต้หัวข้อ เปิดพรมแดน : สร้างการเติบโตให้กับ

ทวีปเอเชีย ผ่านการเดินทาง การค้า และการท่องเที่ยว  2) การ

ประชุมสุดยอดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3) การ

วางแผนโครงสร้างการพฒันาพลงังานของแต่ละประเทศในภมูภิาค

รูปแบบใหม่ 4) การผลักดันวิสัยทัศน์ใหม่ด้านการเกษตรสู่การ

ปฏิบัติในภูมิภาคเอเชียตะวันออก  และ 5) แนวทางความร่วมมือ

เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี 

 ส�าหรับการประชุมทั่วไป เน้น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1)

กำรมองภูมิภำคในบริบทใหม่ของโลก ให้ความส�าคัญกับการลด

ความเหลื่อมล�้าระหว่างเพศและเพิ่มบทบาทสตรีต่อการพัฒนา

ประเทศในภูมิภาคเอเชีย การสร้างรูปแบบเศรษฐกิจสมดุลใหม่ใน

กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก เพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจโลกฟื้นตัว

และสร้างความสมดุลในดุลการค้าของโลก การลดปัญหาความ

ยากจน  การสนับสนุนให้ผู ้น�าทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน  

ผลกัดนัระบบและรปูแบบการคุม้ครองทางสงัคมสูก่ารปฏบิตัใิห้กบั

ผูส้งูอายแุบบมส่ีวนร่วมและยัง่ยนื การพฒันาการศกึษาและทกัษะ

กับการเชื่อมต่อกับการท�างาน  และการจัดการค่านิยมที่มีอยู่และ

ค่านยิมใหม่ทีด่ไีม่ให้สญูหาย 2)	การเตรยีมรบัมอืกบัความเสีย่งใน

ภมูภิาค 3 ด้าน ได้แก่ ความเสีย่งจากภยัทางเศรษฐกจิ ภยัธรรมชาติ 

และภัยก่อการร้าย ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่การผลิต รวมทั้งปัญหา

สงัคมในภมูภิาค  และ3) การเชือ่มโยงภมูภิาคเป็นหนึง่เดยีว  เป็น

ภูมิคุ้มกันวิกฤตจากภายนอกภูมิภาค และย�า้บทบาทที่ส�าคัญของ

เอเชียตะวันออกในการก้าวเป็นหนึ่งเสาหลักของการขับเคลื่อน

เศรษฐกจิโลก อย่างไรกด็ ีเอเชยีตะวนัออกยงัมปีระเดน็ท้าทายเรือ่ง

ความยั่งยืนของเศรษฐกิจ พลังงาน และทรัพยากร ที่ประชุมได้

แสดงความคดิเหน็ทีห่ลากหลาย ส�ำหรบัรำยละเอยีดตดิตำมได้ใน

ฉบับหน้ำ 



ลำ�ดับเหตุก�รณ์สำ�คัญเกี่ยวกับก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนในเวทีน�น�ช�ติ

ปี เหตุการณ์ สาระสำาคัญ

พ.ศ.2515 การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของ
มนุษย์	 (The	United	Nations	Conference	
on	Human	Environment:	UNCHE)

ประเด็นเรื่องผลกระทบเชิงลบจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ได้รับการพิจารณาในเวทีนานาชาติเป็น
ครั้งแรก

พ.ศ.2535 	 การประชุมองค์การ 
	 สหประชาชาติว่าด้วย 
	 ส่ิงแวดล้อมและการ	 
	 พั ฒน า 	 ( Un i t ed	 
Nations	Conference	on	Environment	
and	Development:	UNCED)	หรือ	Earth	
Summit

-	แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้รับการยอมรับในเวทีประชาคมโลก
-	ประเทศไทยลงนามให้สัตยาบันในปฏิญญาริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา	 เป็นกรอบหลักการเกี่ยวกับสิทธิประชาชนและหน้าที่ของรัฐในการ
พัฒนาที่ยั่งยืน	ปฏิญญานี้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญอย่างยิ่ง	 มีการ
รับรองสิทธิและหลักการที่เป็นหัวใจของการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่	
เช่น	สิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและหลักการเฝ้าระวัง	เป็นต้น

-	แผนปฏิบัติการ	21	(Agenda	21)	เป็นแผนแม่บทของโลกในการด�าเนินการ
ตามหลักการการพัฒนาที่ยั่งยืน

พ.ศ.2545 	 ก า ร ป ร ะ ชุ ม 	 T h e	 
	 Wo r l d 	 S umm i t	 
	 o n 	 S u s t a i n a b l e	 
	 Development	(WSSD)	 
	 หรือ	Rio+10

-		ทบทวนความก้าวหน้าของการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	21	
-	ประเทศไทยลงนามให้สัตยาบันในปฏิญญาโจฮันเนสเบอร์ก	และแผนการ
ด�าเนินงานโจฮันเนสเบอร์ก	 เพื่อให้แผนปฏิบัติการ	21	มีผลทางปฏิบัติมาก
ขึ้น

พ.ศ.2555 การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนา
ที่ยั่งยืน	 (United	 Nations	 Conference	
on	 Sustainable	Development:	 UNC-
SD)	หรือ	Rio+20	ณ	นครริโอ	 เดอ	จาเนโร	
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล	ระหว่างวันที่	20-22	
มิถุนายน	2555

-	วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อยืนยันพันธกรณีระหว่างประเทศในการด�าเนิน
งานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	ประเมินความก้าวหน้าและช่องว่าง
การด�าเนินงานตามพันธกรณีที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน	และการแก้ปัญหา
ใหม่ๆ	ที่เกิดขึ้น	หัวข้อการประชุมหลักมีดังนี้	1)การด�าเนินงานตามแนวทาง
เศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและแก้ไขปัญหาความยากจน	และ		2)	
กรอบการปฏิรูปองค์กรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

-	ผู้น�า	79	ประเทศทั่วโลกได้ตกลงร่วมกันในการรับรองเอกสารผลลัพธ์การ
ประชุม	ประกอบด้วยแนวปฏิบัติที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 1)	 จัดตั้งกระบวนการ
ระหว่างรัฐ	ที่ครอบคลุมและโปร่งใสในการจัดท�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	
ผ่านความเห็นชอบของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ	2)	เห็นชอบร่วมกันว่า
เศรษฐกิจสีเขียวเป็นเครื่องมือหนึ่งในการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน	3)	จัดให้มี
การประชุมผู้น�าทางการเมืองระดับสูงระหว่างรัฐ	เพื่อด�าเนินงานภายหลังการ
ประชุม	Rio+20	4)	ร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับ	UNEP	5)	ขยายการมีส่วน
ร่วมของภาคเอกชนและความร่วมมือต่างๆ	6)	 เชิญชวนให้ภาคธุรกิจมีความ
รับผิดชอบในการจัดท�า	“รายงานความยั่งยืนของบริษัท”	7)	มีขั้นตอนที่เป็น
รูปธรรมในการด�าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ	 โดยเฉพาะด้านการเงินและ
เทคโนโลยี	8)	ยืนยันหลักการที่ผ่านมาทั้งหมดจาก	Rio	2545	และ	Agenda	
21	ที่รวมถึงหลักการความรับผิดชอบร่วมในระดับที่แตกต่าง	การยืนยันกับ
ค�ามั่นทางการเมืองในการพัฒนาที่ยั่งยืนและอนาคตที่อยากเห็น	9)	รับรอง
กรอบ	10	ปีของการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน	 	และ	10)	รายงานความ
ก้าวหน้าของความตกลงในประเด็นด้านพลังงาน	มหาสมุทรและอื่นๆ

ที่มา	:		1.	เอกสารโครงการการจัดท�าเอกสารเผยแพร่ในเรื่อง	Thailand	Green	Economy.	มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย.

									2.	ผลการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน	ค.ศ.	2012	(Rio+20)	รายงานโดย	:	ส�านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

หมายเหตุ		UNEP	ย่อมาจาก	United	Nations	Environmental	Program	โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ	มีพันธกิจส�าหรับความร่วมมือในการอนุรักษ์		
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