ÊÃØ»á¼¹Ï
ÙüćöđÿĊę÷ÜìĊęðøąđìýĕì÷
êšĂÜđñßĉâ

ēÙøÜÿøšćÜìćÜ
đýøþåÖĉÝĕöŠÿćöćøë
øĂÜøĆïÖćøđÝøĉâ
đêĉïēêĂ÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷Čî

ÖćøïøĉĀćø
õćÙøĆå
ĂŠĂîĒĂ
öĊÙüćö
đÿĊę÷Üéšćî
ÙüćööĆęîÙÜ

ÙŠćîĉ÷öéĊ
Üćö×ĂÜĕì÷
đÿČęĂöëĂ÷

ħ Ùüćö
đÿĊę÷Ü

åćîìøĆó÷ćÖø
íøøößćêĉ
ÿõćóĒüéúšĂö
đÿČęĂöēìøöøčîĒøÜ

ēÙøÜÿøšćÜ
ðøąßćÖøüĆ÷
ÿĎÜĂć÷čđóĉęö×ċĚî
üĆ÷đéĘÖ üĆ÷
ĒøÜÜćîúéúÜ

ÿøšćÜ Ħ õĎöĉÙčšöÖĆîĔĀš
ðøąđìýóøšĂöđñßĉâ
ÖćøđðúĊę÷îĒðúÜ
Ħ õĎöĉÙčšöÖĆî
y ðøąđìýĕì÷öĊÖćøðÖÙøĂÜĔî
øąïĂïðøąßćíĉðĕê÷ĂĆîöĊ
óøąöĀćÖþĆêøĉ÷ŤìøÜđðŨîðøąöč×
y ÖćøóĆçîćðøąđìýĔĀšĂ÷ĎïŠ î
åćîÙüćöøĎšĒúąđìÙēîēú÷ĊìĊę
ìĆîÿöĆ÷
y ÿĆÜÙöĕì÷öĊÙŠćîĉ÷öĒúąüĆçîíøøö
ìĊęéĊÜćö
y õćÙđÖþêøđðŨîåćîøć÷ĕéšĀúĆÖ
ĒúąÙüćööĆęîÙÜéšćîĂćĀćø×ĂÜ
ðøąđìý
y ßčößîđðŨîÖúĕÖìĊöę ĊÙüćöÿćöćøë
ĔîÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø öĊÿŠüîøŠüöĔî
ÖćøóĆçîćÙčèõćóßĊüĉê Ēúą
đßČęĂöē÷ÜÖĆîđðŨîÿĆÜÙöÿüĆÿéĉÖćø

ññ

“ÿĆÜÙöĂ÷ĎŠøŠüöÖĆîĂ÷ŠćÜöĊÙüćöÿč×
éšü÷ÙüćöđÿöĂõćÙ đðŨîíøøö Ēúą
öĊõĎöĉÙčšöÖĆîêŠĂÖćøđðúĊ÷ę îĒðúÜ”
óĆîíÖĉÝ

• ÿøšćÜÿĆÜÙöđðŨîíøøööĊÙčèõćó ìčÖÙîöĊÙüćö
öĆęîÙÜ ĔîßĊüĉê ĕéšøĆïÖćøÙčšöÙøĂÜìćÜÿĆÜÙöìĊęöĊ
ÙčèõćóĂ÷ŠćÜìĆęüëċÜ/đìŠćđìĊ÷ö đ×šćëċÜìøĆó÷ćÖø/
ÖøąïüîÖćø÷čêĉíøøöĂ÷ŠćÜđÿöĂõćÙ ĕéšøĆïÖćø
đÿøĉöóúĆÜĔĀšÿćöćøëöĊÿŠüîøŠüöĔîÖøąïüî
ÖćøóĆçîć õć÷ĔêšøąïïïøĉĀćøÝĆéÖćøõćÙøĆåìĊę
ēðøŠÜĔÿ đðŨîíøøö
• óĆçîćÙčèõćóÙîĕì÷ĔĀšöĊÙčèíøøö đøĊ÷îøĎš
êúĂéßĊüĉê öĊìĆÖþą/ÖćøéĞćøÜßĊüĉêĂ÷ŠćÜ
đĀöćąÿöĔîĒêŠúąßŠüÜüĆ÷ ÿëćïĆîìćÜÿĆÜÙö/
ßčößîìšĂÜëĉęîöĊÙüćöđ×šöĒ×ĘÜÿćöćøëðøĆïêĆüĔĀš
đìŠćìĆîÖĆïÖćøđðúĊę÷îĒðúÜ
• óĆçîćåćîÖćøñúĉêĒúąïøĉÖćøĔĀšđ×šöĒ×ĘÜĒúąöĊ
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วารสาร
ปที่ ๔๘ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๔

สารบัญ

คณะที่ปรึกษา
เลขาธิการฯ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

รองเลขาธิการฯ นางเพ็ญจา ออนชิต
นางสุวรรณี คํามั่น
นายปรเมธี วิมลศิริ
นายชาญวิทย อมตะมาทุชาติ
นายธานินทร ผะเอม
นางสาวลดาวัลย คําภา
ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน
นางนิตยา กมลวัทนนิศา
นางชุตินาฏ วงศสุบรรณ
นายสมชาย ศักดาเวคีอิศร
นายภูมิใจ อัตตะนันทน
นางวนิดา มหากิจ
นางสาวสุมาลี เดชานุรักษนกุ ูล
นายไพโรจน โพธิวงศ
บรรณาธิการบริหาร
นางสาวภารณี วัฒนา
บรรณาธิการผูพิมพโฆษณา
นางภาณี ชนาธิปกรณ
กองบรรณาธิการ

ฝายจัดการ

นางสาวประสพศรี รักความสุข
นางสาววีณา เตชะพนาดร
นางภาณี ชนาธิปกรณ
นางนิสวันต พิชญดํารง
นายธีระพงษ มาลัยทอง
นางสาววัชรี พุมทอง
นายสุรพล สวนขยัน
นายธีระพงษ มาลัยทอง

ฝายศิลปกรรมและภาพ
นายเนาวฤทธิ์ ฤทธิแปลก

บทบรรณาธิการ
เรื่องเดนในฉบับ

๕

ประเทศไทยกับการกาวสูเ ศรษฐกิจและสังคมสีเขียว

บทความประจําฉบับ

๑๑ ถอดบทเรียนคลัสเตอรกลวยไมกลุม ราชบุรี : เสนทางสูค วามสําเร็จ
๑๗ บทบาทชุมชนในการดูแลและใชทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
๒๑ เกษตรยัง่ ยืน : ภูมคิ มุ กันเกษตรกรไทย
๒๘ เมืองทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
ขอมูลชวนรู

๓๕

ดัชนีวดั การพัฒนาเปรียบเทียบระหวางประเทศทีน่ า สนใจ

แนะนําโครงการวิจยั

๓๘ โครงการศึกษา เรือ่ ง “การจัดทําบัญชีประชาชาติทรี่ วมตนทุนดานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดลอม : กรณีทรัพยากรนํา้ และทรัพยากรใตพภิ พ”

คอลัมนพเิ ศษ

๔๑

เมืองสีเขียว : นานาประสบการณของตางประเทศ

รายงานความเคลือ่ นไหวของ สศช.

๔๘

การประกาศใชแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑

ปกหนาใน
PowerPoint สรุปแผนฯ ๑๑

ปกหลังใน
ขอมูลทีน่ า ติดตามในแผนฯ ๑๑

วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรความรูดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับ
การพัฒนาประเทศแกสาธารณชนทั่วไป ตลอดจนเปนสื่อกลางในการรายงาน
ความเคลื่อนไหว สถิติทางเศรษฐกิจและสังคมใหผูอานทราบขอเท็จจริงอยาง
ถูกตองกับสถานการณ

ออกแบบและพิมพที่
บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสชิ่ง จํากัด
โทร. ๐-๒๙๐๓-๘๒๕๗-๙
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บรรณาธิการ
ในป จ จุ บั น กระแสการพั ฒ นาประเทศที่ มุ  ง สู  เ ศรษฐกิ จ และสั ง คมสี เ ขี ย ว
กําลังเปนที่สนใจของทุกประเทศทั่วโลก เนื่องจากการพัฒนาประเทศที่มุงการเจริญ
เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ดั ง เช น ที่ ผ  า นมา ส ง ผลกระทบในด า นความเสื่ อ มโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางกวางขวาง ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่ทําใหเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรง และสงผลกระทบตอ
ผลผลิตทางการเกษตรในหลายพื้นที่
สําหรับประเทศไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑
ประกาศใชอยางเปนทางการตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ไดใหความสําคัญกับ
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ทั้งการปรับโครงสรางการผลิต
และพฤติกรรมการบริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การพัฒนาสูสังคมคารบอนตํ่า
การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการใช พ ลั ง งานเพื่ อ ลดปริ ม าณก า ซเรื อ นกระจก และ
การพัฒนาเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
วารสารเศรษฐกิ จ และสั ง คมฉบั บ นี้ ขอเสนอบทความเกี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ
และสังคมสีเขียว ซึ่งเปนจุดมุงหมายหลักประการหนึ่งของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
ทั้งการพัฒนาประเทศไทยสูเศรษฐกิจและสังคมสีเขียว บทบาทของชุมชนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ความสําคัญของเกษตรยั่งยืนตอการพัฒนาและ
สรางภูมิคุมกันใหแกภาคเกษตรไทย การพัฒนาไปสูเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ดั ช นี ชี้ วั ด การเป น เมื อ งสี เ ขี ย ว ความสํ า เร็ จ ในการพั ฒ นาไปสู  เ มื อ งสี เ ขี ย วของ
ประเทศตางๆ รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดวยการพัฒนาเครือขาย
วิสาหกิจหรือคลัสเตอร โดยเสนอตัวอยางกรณีคลัสเตอรกลวยไม ซึ่งสามารถติดตาม
ไดภายในเลม
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สาระในเลม
เรื่องเดนประจําฉบับ
●

ประเทศไทยกับการกาวสูเศรษฐกิจและสังคมสีเขียว
นําเสนอแนวคิดและนโยบายการเติบโตสีเขียวในระดับ
โลก ใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ไดแก นโยบายการ
ผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน ธุรกิจและตลาดสีเขียว
โครงสร า งพื้ น ฐานสี เ ขี ย ว ภาษี สี เ ขี ย วและการปฏิ รู ป
งบประมาณ การลงทุนในทุนธรรมชาติ และดัชนีชี้วัด
ประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง นิ เ วศ รวมทั้ ง การเติ บ โตสี เ ขี ย วใน
ประเทศไทย แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ไดนําแนวคิดการเติบโตสีเขียวมาเปนกรอบแนวทางการดําเนินการและขับเคลื่อน
การพัฒนา

บทความประจําฉบับ
●

รูปแบบการพัฒนาคลัสเตอรไปสูความสําเร็จในการแขงขัน กรณีศึกษา
คลัสเตอรกลวยไมกลุมราชบุรี กลาวถึงความสําคัญของการพัฒนาเครือขาย
วิ ส าหกิ จ หรื อ คลั ส เตอร การนํ า มาใช เ ป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ในการยกระดั บ
ความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ โดยยกกรณีศึกษา
คลั ส เตอร ก ล ว ยไม ที่ จั ง หวั ด ราชบุ รี พร อ มทั้ ง วิ เ คราะห แ ละประเมิ น ความ
สามารถในการแขงขันของคลัสเตอร การเรียนรูจากกรณีตัวอยาง ทั้งปจจัย
ความสําเร็จ และประโยชนที่ไดรับ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคต
บทบาทชุมชนในการดูแลและใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กลาวถึงความ
สําคัญของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน พรอมเสนอตัวอยางชุมชน
ที่ประสบความสําเร็จ ไดแก เครือขายอินแปง จังหวัดสกลนคร ชมรมคนรักษลุมนํ้านครนายก
จั ง หวั ด นครนายก ชุ ม ชนอยู เ ย็ น จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี บ า นแม ร ะกา จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
บานคลองเรือ จังหวัดชุมพร รวมทั้งกลาวถึงสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบตอ
ความเขมแข็งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน และใหความสําคัญกับบทบาทชุมชน
ในการดูแลและใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
●

●

เกษตรยั่งยืน : ภูมิคุมกันเกษตรกรไทย นําเสนอความหมายและความสําคัญ
ของการเกษตรยั่ ง ยื น ที่ มี ต อ การพั ฒ นาภาคเกษตร การดํ า เนิ น การพั ฒ นา
เกษตรยั่งยืนในระยะที่ผานมา นโยบายและผลการดําเนินงานของภาคีการ
พัฒนา การถอดบทเรียนเกษตรกรไทยทีเ่ ขาสูก ารเกษตรยัง่ ยืน ไดแก กลุม สงเสริม
กสิกรรมไรสารพิษ วังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา และกลุมเกษตรกรของ
พอคําเดือ่ ง ภาษี จังหวัดบุรรี มั ย การเพิม่ บทบาทการเกษตรยัง่ ยืนในแผนฯ ๑๑
โอกาสในการสรางความมั่งคั่งของเกษตรกรและความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนการเพิ่มบทบาท
การเกษตรยั่งยืนใหเปนภูมิคุมกันภาคเกษตรไทย
เมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม นําเสนอความหมายและหลักการของเมืองที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม รวมทั้งวิสัยทัศนและแนวปฏิบัติของการพัฒนาเมืองใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และยกกรณีศึกษาเมืองกูรีติบา ประเทศบราซิล ซึ่งประสบความสําเร็จในการพัฒนาเมือง
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมแมจะเปนประเทศกําลังพัฒนา ตลอดจนการใหความสําคัญตอ
การพัฒนาเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
●
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ขอมูลชวนรู
●

ดั ช นี วั ด การพั ฒ นาเปรี ย บเที ย บระหว า งประเทศที่ น า
สนใจ นํ า เสนอการพั ฒ นาดั ช นี ชี้ วั ด ระดั บ การพั ฒ นาที่
สามารถเปรียบเทียบระหวางประเทศไดในประเด็นตางๆ
ไดแก ดัชนีวัดการเปนเมืองสีเขียว เริ่มใชในป ๒๕๕๒ และ
ดัชนีนวัตกรรมระดับโลก ที่พัฒนาขึ้นในป ๒๕๕๔

แนะนําโครงการวิจัย
●

โครงการศึกษาเรื่อง “การจัดทําบัญชีประชาชาติที่คิด
รวมตนทุนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม :
กรณีทรัพยากรนํ้าและทรัพยากรใตพิภพ” เปนการศึกษา
เชื่ อ มโยงทางบั ญ ชี ร ะหว า งบั ญ ชี ป ระชาชาติ กั บ บั ญ ชี
สิ่งแวดลอม โดยการบันทึกปริมาณและมูลคาทางบัญชีของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ
เปนปจจัยการผลิตสินคาและบริการ และผลกระทบของ
การลดลงในทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละความเสื่ อ มโทรม
ลงของคุณภาพสิ่งแวดลอมอันเกิดจากของเสียหรือมลพิษ
ที่เกิดขึ้น

คอลัมนพิเศษ
●

เมื อ งสี เ ขี ย ว : นานาประสบการณ ข องต า งประเทศ นํ า เสนอ
แนวคิดและประสบการณการพัฒนาประเทศที่มุงสูการเปนเมือง
สีเขียว ทั้งการกําหนดนโยบาย กลไกการขับเคลื่อนนโยบาย และ
มาตรการสรางแรงจูงใจ โดยเสนอกรณีตัวอยางเมืองที่มีดัชนีวัด
การเปนเมืองสีเขียวอันดับหนึ่งในกลุมประเทศตางๆ ๔ เมือง ไดแก
ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุมประเทศสหรัฐอเมริกา
และแคนาดา โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก กลุมประเทศยุโรป
สิ ง คโปร ก ลุ ม ประเทศเอเชี ย และเมื อ งกู รี ติ บ า ประเทศบราซิ ล
กลุมประเทศอเมริกาใต

ความเคลื่อนไหวของ สศช.
●

4

การประกาศใช แ ผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๑ กล า วถึ ง การดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๑ หลั ง จากที่
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ รั บ ทราบทิ ศ ทางของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๑ แล ว เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ ตุ ล าคม ๒๕๕๓ ได จั ด ทํ า
รายละเอียดของยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ การจัดสง (ราง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ใหสภาที่ปรึกษาฯ
ใหความเห็น และการอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
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ประเทศไทยกับการกาวสเู ศรษฐกิจและสังคมสีเขียว
มนตรี บุญพาณิชย * จินนา ตันศราวิพุธ**
การพัฒนาประเทศในชวง ๕๐ ปที่ผานมา สงผลใหเศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ประชาชนมีรายไดและ
ความเปนอยูหรือคุณภาพชีวิตดีขึ้น แตผลกระทบที่ตามมาเปนความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนภัย
เงียบที่คุกคามทั้งประเทศไทยและโลกที่มนุษยอาศัยอยู สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หากการพัฒนายังคงมีทิศทาง
เชนเดิม ประเทศก็จะอยูในภาวะอันตรายในทายที่สุด ดังนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ ไดใหความสําคัญ
กับการเปนสังคมสีเขียว เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันในการรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะการดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่ไมสงเสริมความยั่งยืน ภายใตเปาประสงคในการที่จะขับเคลื่อนทุกภาคสวนของประเทศไปสูการดําเนินชีวิตและ
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและโลกโดยรวมนอยที่สุด การขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางการพัฒนา
ดานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของประเทศ ในระยะ ๕ ปภายใตแผนฯ ๑๑ ไดนําแนวคิดการเติบโตสีเขียว มาใช
เปนกรอบแนวทางในการดําเนินการและขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิต และสภาพแวดลอมดี จากการผลิตดาน
การเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ และคํานึงถึงความสามารถ
ในการรองรับของระบบนิเวศอยางเปนรูปธรรม

แนวคิดการเติบโตสีเขียว
การเติบโตสีเขียว เปนแนวคิดที่มีจุดเริ่มตนมาจากการ
ประชุ ม รั ฐ มนตรี ด  า นสิ่ ง แวดล อ มและการพั ฒ นา ครั้ ง ที่ ๕
ในป ๒๕๔๘ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี มีผเู ขารวมประชุมในระดับ
รัฐมนตรีจาก ๕๒ ประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการเติบโตสีเขียว และไดแถลงการเปนเครือขาย
การเติบโตสีเขียว ตอมาการประชุมวาระที่ ๖๑ ของคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงเอเชียแปซิฟกแหงสหประชาชาติ ใน
เดือนพฤษภาคม ๒๕๔๘ ไดสนับสนุนแนวคิดนี้ดวย กลาวไดวา
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก องคการสหประชาชาติสนับสนุนแนวคิด
นี้สูการปฏิบัติ โดยจัดทําเว็บไซต และเอกสารเผยแพร
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสําหรับเอเชียและ
แปซิฟกแหงสหประชาชาติ (เอสแคป) และองคกรการพัฒนาทั้ง
ในและตางประเทศไดนิยาม การเติบโตสีเขียว เปนการดําเนิน
กิจกรรมการพัฒนาที่มุงไปสูความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน โดยไมสงผลกระทบในการทําลายสิ่งแวดลอม ขณะเดียวกัน ก็มีการ
ใชทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอยางมีประสิทธิภาพ และเปนธรรม

นโยบายการเติบโตสีเขียว
เอสแคปไดเสนอกรอบนโยบายที่ทําใหการพัฒนามุงสูการเติบโตสีเขียวอยางเปนรูปธรรม ดวยการดําเนินงานภายใต ๖ มาตรการ
หลักที่มีความเชื่อมโยงกัน ดังนี้
การผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน หมายถึง การปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ระบบนิเวศ
ของโลก/ประเทศ/พื้นที่คงสภาพที่สามารถเกื้อกูลการดํารงชีวิตและการประกอบกิจกรรมของมนุษยไดโดยไมสงผลกระทบเชิงลบ ในทาง
ปฏิบัติสามารถกลาวไดวา การผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน เปนการไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนโดยใชวัตถุดิบนอย หมายถึง การ
ผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและกอใหเกิดผลกําไร ดวยการอาศัยความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ การสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคา/ผลิตภัณฑที่
มีการใชปจจัยการผลิตนอย กระบวนการผลิตและบริโภคสินคากอใหเกิดมลพิษตํ่า ใชพลังงานนอย สามารถตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคสูง การผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืนเปนกระบวนการดําเนินงานที่ครอบคลุมมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมแบบองครวม
อยูบนวงจรชีวิตของผลิตภัณฑและบริการ ภาครัฐมีบทบาทสําคัญในการสรางแรงจูงใจใหผูประกอบการและผูบริโภคเกิดทางเลือกในการ
ผลิต บริโภคสินคาและบริการ รวมทั้งการบริหารจัดการอุปสงคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
* ผูอํานวยการสํานักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
** นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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ธุรกิจและตลาดสีเขียว เปนแนวทาง/มาตรการที่ผูประกอบการผนวกการปกปองสิ่งแวดลอมเปนเปาหมายระยะยาวในการ
ดําเนินธุรกิจ ดวยการสงเสริมกิจกรรมการผลิตที่มีประสิทธิภาพไมสงผลกระทบเชิงลบตอระบบนิเวศ และจัดการตลาดในกลุมสินคา
และบริการที่เกื้อกูลตอทรัพยากรธรรมชาติและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยรวม ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเปนกลไกสําคัญในการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการปกปองสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ สรางโอกาสทางธุรกิจภายใตการสนับสนุนของภาครัฐ กําหนด
นโยบาย การตรากฎหมาย และการสรางแรงจูงใจใหภาคเอกชนยอมรับ ปรับแบบแผนและกระบวนการผลิตสินคาและบริการไปสูการเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น
โครงสรางพื้นฐานสีเขียว ระบบโครงสรางพื้นฐานเปนปจจัยพื้นฐาน
สําคัญในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจและสังคม เปนปจจัย
หลักในการปรับปรุงสภาพแวดลอมและการเขาถึงบริการขั้นพื้นฐานที่จําเปนใน
การดํารงชีวิตของชุมชน ดังนั้น การจัดระบบโครงสรางพื้นฐานของพื้นที่/ชุมชน
หรือประเทศ จึงเปนการกําหนดความยั่งยืนของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีการ
ปลอยคารบอนตํ่า อยางไรก็ดี การพัฒนาหรือขยายระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง/ชุมชน ยอมกอใหเกิดผล
กระทบตอสิง่ แวดลอมโดยรอบ เนือ่ งจากมีการใชทรัพยากรเขมขนในการดําเนินการกอสราง/ขยายเครือขาย ไดแก พลังงาน นํา้ วัสดุ และทีด่ นิ
การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานที่ขาดการวางแผนอยางรอบดาน สงผลใหประเทศ/ชุมชน/พื้นที่ตองประสบกับปญหาการผลิตและการ
บริโภคที่ไมยั่งยืน ยากตอการแกไข ภายใตแนวคิดของเอสแคป ระบบโครงสรางพื้นฐานสีเขียวใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
อํานวยความสะดวกในการใหบริการที่มีคุณภาพสูง กอใหเกิดผลกระทบเชิงลบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสีเขียว
ตองอาศัยการบูรณาการของสหวิชาการ อาทิ สถาปตยกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร การวางผังเมืองและการกอสราง
ภาษีสีเขียวและการปฏิรูปงบประมาณ เปนนโยบายการคลังที่สามารถลดปญหาความยากจน เพิ่มรายไดของรัฐ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ พรอมกับยกระดับคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขอนามัยของประชาชน ประกอบดวยการจัดเก็บภาษีสินคาและกิจกรรม
ที่กอใหเกิดมลพิษหรือใชทรัพยากรธรรมชาติอยางหมดไป และการปฏิรูปการอุดหนุนงบประมาณไปสูการสงเสริมการดําเนินกิจกรรม
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น โดยยกเลิกการอุดหนุนสินคาและกิจกรรมที่สงผลใหเกิดการพัฒนาที่ไมยั่งยืน ทําใหกลไกราคาสามารถ
สงสัญญาณที่ถูกตองไปยังผูบริโภคถึงตนทุนที่เปนจริงและผลกระทบภายนอกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตสินคาและบริการ การแกไขการ
บิดเบือนของระบบโครงสรางภาษีแบบดั้งเดิม โดยปฏิรูปงบประมาณและนําภาษีสีเขียวมาใช จะตองไมเพิ่มภาระภาษีใหแกระบบเศรษฐกิจ
โดยรวม หากเปนการสรางสมดุล โดยลดภาษีรายได การจายบํานาญ และ/หรือภาษีมูลคาเพิ่ม ชดเชยกับการเก็บภาษีสีเขียวหรือภาษี
สิ่งแวดลอม ภาษีสีเขียวสามารถนํามาดําเนินการไดในหลายสาขา อาทิ การขนสง วัตถุดิบ ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการของเสีย และ
สาขาพลังงาน
การลงทุนในทุนธรรมชาติ ที่มีอยูในนิเวศธรรมชาติ เปนแหลง
ผลผลิตที่ทรงคุณคา ชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ไดรับประโยชนจากการ
ใชสอยนิเวศธรรมชาติ ทั้งในปจจุบันและอนาคต พบวา ทุนธรรมชาติ
อาทิ ปาชายเลน เปนแหลงเก็บกักคารบอนและพื้นที่แนวกันชนที่ดีใน
การรองรับผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เปนบริการที่ธรรมชาติใหกับมนุษย การลงทุนในทุนธรรมชาติจึงมีความ
สําคัญในการสนับสนุนความมั่นคงในการดํารงชีวิต โดยปรับปรุงการ
บริหารจัดการระบบนิเวศในทิศทางที่เกื้อหนุนความเจริญกาวหนาของ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ/พื้นที่ หรือการลงทุนเพื่อลด/ปองกัน
การชะลางพังทลายของดิน และธาตุอาหารในดิน รวมถึงการจัดการ
ลุมนํ้า ในหลายประเทศ อาทิ เวียดนาม อินโดนีเซีย คอสตาริกา ไดนํา
แนวคิดการจายคาบริการสิ่งแวดลอม/นิเวศ มาใชเพื่อปกปองและเสริม
สรางความเขมแข็งใหแกระบบนิเวศ รวมทั้งเปนแนวทางเสริมสรางรายได
ใหแกทองถิ่นและสรางทางเลือกใหแกชุมชนโดยรอบนิเวศ อาทิ การจาย
คาบริการสิ่งแวดลอม/นิเวศผานสายการบิน โรงแรม รวมถึงการเปดเว็บไซตใหภาคเอกชนและปจเจกบริจาค/จายคาบริการในการใชนิเวศ
แลวนําไปลงทุนในการบริหารจัดการปา และการปกปองพื้นที่ลุมนํ้าของประเทศคอสตาริกา
ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพเชิงนิเวศ เปนดัชนีที่ใชวัดความกาวหนา/ผลสําเร็จและเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงนิเวศในการพัฒนา
เศรษฐกิจของภูมิภาค/ประเทศตางๆ เปาประสงคเพื่อชี้แนะนโยบายและมาตรการในการปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อมุงสูการเติบโตสีเขียว
อยางยั่งยืน ประกอบดวยดัชนีดานการใชทรัพยากรนํ้า พลังงาน ปาไม ทรัพยากรดิน รวมถึงวัสดุตางๆ และดานผลกระทบสิ่งแวดลอม อาทิ
มลพิษทางนํ้า อากาศ นํ้าเสีย ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกและคารบอนไดออกไซด
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การใชทรัพยากร
ความเขมขนหรือปริมาณการใชนํ้าตอหนวยการผลิต
ความเขมขนหรือปริมาณการใชพลังงานตอหนวยการผลิต
ความเขมขนหรือปริมาณการใชปาไมตอหนวยการผลิต
ความเขมขนหรือปริมาณการใชที่ดินตอหนวยการผลิต
ความเขมขนหรือปริมาณการใชวัสดุตอหนวยการผลิต

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
ความเขมขนหรือปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
ความเขมขนหรือปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ความเขมขนของมลพิษทางนํ้า
ความเขมขนของนํ้าเสีย
ความเขมขนของมลพิษทางอากาศ

การเติบโตสีเขียวในประเทศไทย
การเติบโตสีเขียวของประเทศไทย หมายถึง “การพัฒนาที่มุงไปสูการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดของเสียและกาซเรือนกระจกในปริมาณที่ไมสงผลกระทบทําให
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมและสูญเสียความสมดุลในการที่จะคํ้าจุนการดํารงชีพและสนับสนุนวิถีการดําเนินชีวิต
ของประชากรในทุกสาขาการผลิต”
เมื่อพิจารณาการดําเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการผลิตดานการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ รวมทั้งรูปแบบการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ ตามกรอบแนวคิดการเติบโตสีเขียวของเอสแคป ในระยะที่ผานมา พบวา
การดําเนินงานเพื่อมุงไปสูการเปนเศรษฐกิจ/สังคมสีเขียวอยางยั่งยืน ดําเนินงานอยูในขอบเขตจํากัดและไมไดถูกหยิบยกเปนจุดเนนในการ
กําหนดกรอบนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางจริงจัง ประกอบกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกที่มีอิทธิพลตอการกําหนดทิศทางการพัฒนาภายในประเทศที่เนนการเติบโตตามกระแสหลักใหความสําคัญกับการรักษาขีดความ
สามารถในการแขงขันเนนที่การดูแลรักษา และฟนฟูสิ่งแวดลอมที่ถูกละเลยในการคงความสามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
วิถีการใชชีวิตในสังคมที่เนนการบริโภคทรัพยากรอยางฟุมเฟอย ขาดประสิทธิภาพ และเปนประเด็นการพัฒนาที่อยูในลําดับรอง แมจะถูก
บรรจุไวในแผนพัฒนาระดับชาติ แตการผลักดันไปสูการปฏิบัติยังไมไดบังเกิดผลเปนรูปธรรมอยางมีนัยสําคัญ
อุปสรรคของการไปสูการเติบโตสีเขียว ทิศทางการพัฒนาประเทศที่กําหนดนโยบายโดยขาดการคํานึงถึงการใชทรัพยากร
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ของประชาชนที่ ข าดการรั บ ผิ ด ชอบต อ การสงวน รั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยรวม ทําใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศทวีความเสื่อมโทรมและสูญเสียความ
สมดุลในการคํ้าจุนการดํารงชีพและสนับสนุนวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตของประชากร สาเหตุมาจากภาคสวนที่เกี่ยวของโดยเฉพาะผูประกอบ
การในภาคอุตสาหกรรมและบริการชุมชน และประชาชนสวนใหญขาดความตระหนักถึงความสําคัญและความรุนแรงของปญหาอันเนื่อง
มาจากความไมยั่งยืนของการบริโภคนิยมที่มีการใชทรัพยากรอยางไมมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการแรงผลักดันจากภาครัฐขาดความหนัก
แนนและจริงจังในการดําเนินงาน ทั้งการจัดสรรงบประมาณแผนดินและการกําหนดแผนงาน โครงการที่มักใหความสําคัญกับการกอสราง
สิ่งปลูกสรางถาวรและการวางระบบโครงขายระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ไมสอดรับกับศักยภาพของระบบนิเวศและทิศทาง
การปรับตัวของธรรมชาติ สงผลใหรูปแบบการดําเนินชีวิต และวิถีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมีรูปแบบเดิมที่ไมสงเสริมการ
ผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน มีการใชทรัพยากรของประเทศอยางไมมีประสิทธิภาพ เกิดมลพิษและสรางผลกระทบเชิงลบตอมนุษยในฐานะ
ที่เปนองคประกอบหนึ่งของสิ่งแวดลอม ดังที่ไดเกิดวิกฤตอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศ สรางความเสียหายในชีวิตและทรัพยสินคิดเปน
มูลคามหาศาล
กลไกและเครื่องมือยังไมเอื้อตอการเติบโตสีเขียว สถานการณอุทกภัย
ไดสะทอนใหเห็นถึงความลมเหลวของการวางผังเมือง และการขาดความตระหนัก
ถึงความกลมกลืนกับวิถีของธรรมชาติในการวางแผนกอสรางระบบโครงสรางพื้นฐาน
หลักของประเทศ ทั้งถนน เขื่อน ระบบขนสง อาคารพักอาศัย สิ่งปลูกสรางถาวร
และนิคมอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันมาตรการการเงินและการคลังเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาประเทศใหมุงไปสูการเติบโตสีเขียวทั้งเครื่องมือ กลไกดานระบบภาษี
และการอุดหนุน ชวยเหลือทางการเงิน การคลังของภาครัฐเบี่ยงเบนขอเท็จจริง
ดานตนทุนทีเ่ ปนจริงในการใชทรัพยากร สงผลใหราคาตลาดไมสามารถสะทอนตนทุน
ที่เกิดขึ้นจริงจากการบริโภคทรัพยากรของประเทศใหเปนที่ประจักษ และสราง
ความตื่นตัวใหกับคนในประเทศ ตัวอยางที่เห็นไดอยางชัดเจน ไดแก การอุดหนุน/
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แทรกแซงราคานํ้ามันเชื้อเพลิง การคิดคาปรับในการปลอยมลพิษใน
อัตราที่ตํ่าตนทุนสวนเพิ่มในการบําบัด เปนตน
ตลาดสีเขียวอยูในขั้นเริ่มตน เมื่อพิจารณาความพยายาม
ของประเทศไทยในดานการพัฒนาธุรกิจและตลาดสีเขียวอยูในขั้นเริ่มตน
จําเปนตองอาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งการเสริมสรางปจจัย
แวดลอมของการกําหนดนโยบาย การตรากฎหมาย และการสรางแรง
จูงใจที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและตลาดสีเขียว รวมกับการสนับสนุน
องคความรูและการสรางเครือขายที่เขมแข็งทั้งผูผลิตและผูบริโภค
ใหหวงโซของธุรกิจและตลาดสีเขียวมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น การ
พัฒนาธุรกิจและตลาดสีเขียวในประเทศไทยที่เห็นไดคอนขางชัดเจน
และเปนที่ยอมรับของตลาดทั้งในและตางประเทศ ไดแก การพัฒนา
ดานการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร (Good Agricultural Practice
: GAP) เปนระบบการจัดการคุณภาพดานการผลิตทางการเกษตรที่มีการลดการใชสารเคมี และสามารถควบคุม ดูแลการผลิตอยางเปน
ระบบโดยไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม ผลิตสินคาที่มีความปลอดภัย ปราศจากการปนเปอนของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและจุลินทรียที่
กอใหเกิดโรคกับผูบริโภค อยางไรก็ดีสินคาคุณภาพตามมาตรฐาน GAP ในประเทศมีจําหนายในเฉพาะในหางสรรพสินคาและรานคาปลีก
คาสงสมัยใหมเทานั้น ทําใหผูบริโภคสวนใหญในประเทศไมสามารถเขาถึงและมีโอกาสบริโภคไดอยางกวางขวาง
การลงทุนในทุนธรรมชาติเปนประเด็นสําคัญ สําหรับการลงทุนในนิเวศธรรมชาติที่เปนแหลงผลผลิตที่ทรงคุณคา ชุมชน/
ประชาชนในพื้นที่พึงไดรับประโยชนจากการใชสอย สรางความปลอดภัยมั่นคงในการดํารงชีพ หนวยงานภาครัฐ ชุมชน และองคกรเอกชน
ในประเทศตางสนใจดําเนินการอยางตอเนื่อง เชน การบริหารจัดการเพื่อฟนฟู เฝาระวัง และรักษาระบบนิเวศมิใหเกิดความเสื่อมโทรม
หรือถูกลักลอบนําไปใชประโยชนเกื้อหนุนความมั่นคงทางเศรษฐกิจของกลุมอิทธิพลทั้งในและนอกพื้นที่ การใชประโยชนจากการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานชีวภาพที่สงเสริม/สนับสนุนใหชุมชนใชประโยชนจากพืชสมุนไพรเพื่อสรางรายไดเสริม และการใชประโยชนจากการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ ภายใตความสามารถรองรับของระบบนิเวศ เปนตน อยางไรก็ดี แนวคิดการจายคาบริการทางสิ่งแวดลอม/นิเวศ ไมไดนํามาใชเพื่อ
ปกปองและเสริมสรางความเขมแข็งใหแกระบบนิเวศ และสรางทางเลือกใหแกชมุ ชนโดยรอบนิเวศเหมือนกับกรณีในตางประเทศทีด่ าํ เนินการ
กาวหนาไปแลว

สรุป
ประเทศไทยมีความพยายามที่จะขับเคลื่อนประเทศไปสูการเติบโตสีเขียวที่เปนจุดตั้งตนที่จําเปน เนื่องจากการปรับทิศทางการ
พัฒนาของประเทศไปสูการเติบโตสีเขียว เปนสิ่งที่ตองดําเนินการใหเกิดขึ้นดวยความตระหนักชัดถึงความจําเปนเรงดวนจากทุกภาคสวน
ในประเทศอยางจริงจัง เริ่มจากการปรับแนวคิดการพัฒนาจากเดิมที่เนนการเติบโตและแกปญหามลพิษภายหลังมาสูการพัฒนาที่คํานึงถึง
ความรับผิดชอบตอสวนรวมในระยะยาว สามารถเริ่มดําเนินการไดตั้งแตระดับปจเจก ครัวเรือน ชุมชน และประเทศ ภาครัฐจะตองทําหนาที่
อยางเขมแข็งในการชี้แนวทางที่ชัดเจน กําหนดมาตรการที่จําเปนในการควบคุม กํากับ และสนับสนุนอยางเหมาะสม พรอมทั้งยกเลิกกฎ
ระเบียบ และมาตรการสนับสนุนที่บิดเบือนตนทุนดานสิ่งแวดลอม ใหทุกภาคสวนของประเทศดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมไปใน
ทิศทางที่มุงสูการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน ตามแนวคิดการเติมโตสีเขียวไดอยางสัมฤทธิ์ผลเปนรูปธรรม ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
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บริการ. กรุงเทพมหานคร
----------------------,๒๕๕๒. โครงการศึกษาเพื่อจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาภาคบริการของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร
----------------------, มีนาคม ๒๕๕๔. (ราง) ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙.
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็น. กรุงเทพมหานคร
----------------------,กรกฎาคม ๒๕๕๔. การติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) เอกสารประกอบการประชุมประจําป ๒๕๕๔ แผนฯ ๑๑...สูก ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน. กรุงเทพมหานคร
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. กรกฎาคม ๒๕๕๐. การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.
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----------------------, ๒๕๕๐. แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
----------------------, ๒๕๕๓. รายงานแหงชาติฉบับที่ ๒. เสนอตอ อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ.
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. ๒๕๕๓. รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม. กรุงเทพมหานคร:
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
----------------------, ๒๕๕๓/ ๒๕๕๔-๒๕๕๙. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการจัดการที่ดินและแผนปฏิบัติการบริหารจัดการที่ดินเชิง
บูรณาการ. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.
----------------------, กรกฎาคม ๒๕๕๔. (ราง) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙. กรุงเทพมหานคร: กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ๒๕๕๓. รายงานการศึกษา โครงการศึกษาแนวทางการจัดการหวงโซอุปทานและโลจิสติกส
ของสินคาเกษตร. เสนอตอ สํานักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.
Jungbluth, Frauke. ๑๙๙๖. Crop Protection Policy in Thailand: Economic and Political Factors Influencing Pesticide
Use. A Publication of the Pesticide Policy Project. Publication Series No.๕: Hannover, Germany.
Meadows, Damien. (๒๐๐๙) The EU emissions trading system – a driver for a low-carbon economy. Presentation in the
European Sustainable Energy Policy Seminar (INFORSE_EREF)
Skea, Jim and Shuzo Nishioka. (๒๐๐๘) Policies and practices for a low-carbon society. Climate Policy ๘ (๒๐๐๘),
p. s๕-s๑๖.
United Nations Environment Programme (UNEP). ๒๐๑๑. Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable
Development and Poverty Eradication. <www.unep.org/greeneconomy>
----------------------, Low Carbon Green Growth: Integrated Policy Approach to Climate Change for Asia-Pacific
Developing Counties.
----------------------, ๒๐๑๑. Forests: Investing in Natural Capital. <www.unep.org/greeneconomy>
Urban, Frauke and Andy Summer. (๒๐๐๙) After ๒๐๑๕: Pro-Poor Low Carbon Development. IDS In Focus Policy Briefing
(June, ๒๐๐๙).
Wasis, Ahmad Kamal. (๒๐๐๙) Low carbon economy: Malaysia’s Experiences. Paper presented at the Asia Pacific Forum
on Low Carbon Economy. Beijing, China ๑๗-๒๐ June ๒๐๐๙.
http://www.sisat.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=๓๓๕:-green-society&catid=๓๖:dranand-workload&Itemid=๕๕
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ถอดบทเรียนคลัสเตอรกลวยไมกลุมราชบุรี :

เสนทางสูความสําเร็จ

๑

ดร.ชูวิทย มิตรชอบ* น.ส.จิตรลดา พิศาลสุพงศ** นายเศกสรร ผุดผาด*** น.ส.สาครินทร บุญสิทธิ์****

ในชวงที่ผานมา รัฐบาลไดกําหนดใหการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศเปนหนึ่งในยุทธศาสตรหลักที่สําคัญ
โดยนําแนวคิดการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ หรือที่เรียกโดยทั่วไปวา คลัสเตอรมาใชเปนเครื่องมือสําคัญในการยกระดับความสามารถในการ
แขงขันใหกับภาคการผลิตและบริการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดตระหนักถึงความสําคัญ
ในเรื่องดังกลาวและดําเนินการสนับสนุนใหใชกระบวนการพัฒนาคลัสเตอรเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนธุรกิจ เนื่องจากกระบวนการ
คลัสเตอรกอใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางผูประกอบการในหวงโซการผลิต และกระบวนการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ ของภาครัฐ ที่
นําไปสูความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพและสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการ การศึกษาคลัสเตอรดานการเกษตรในตางประเทศ
ที่ประสบความสําเร็จพบวามีปจจัยสูความสําเร็จ ๒ ประการ ไดแก การจัดตั้งองคกรหลักที่เขมแข็งและไดรับการสนับสนุนจากสมาคม
อุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ ทําใหการกอตัวของคลัสเตอรในระยะแรกเริ่มเติบโตอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น และการสรางสวนแบงตลาดใหมๆ
อาทิ ชองทางการกระจายสินคาหรือการจัดจําหนายสินคา และการเสนอผลิตภัณฑใหทดลองใชกอน ที่ทําใหตลาดใหมเติบโต

การพัฒนาคลัสเตอรภาคการเกษตรในประเทศไทย
ที่ผานมา มีตัวอยางความสําเร็จในการเปนคลัสเตอรที่สรางขีดความสามารถในการแขงขัน ไดแก คลัสเตอรกลวยไมราชบุรี
มีบทบาทสําคัญในการสรางรูปแบบการพัฒนาคลัสเตอรไปสูความสําเร็จในการแขงขัน มีผูประสานงานการพัฒนาคลัสเตอรเปนแกนหลัก
ในการเชื่อมโยงสมาชิกและผูเกี่ยวของในการดําเนินงาน ที่สามารถสรางความแข็งแกรงใหกับคลัสเตอร
ดังนั้น สศช. จึงไดจางมูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแหงประเทศไทยเปนที่ปรึกษาโครงการศึกษารูปแบบการ
พัฒนาคลัสเตอรไปสูความสําเร็จในการแขงขัน กรณีศึกษาคลัสเตอรกลวยไมกลุมราชบุรี เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๓ มีวัตถุประสงคเพื่อ
นําความรูในการพัฒนาคลัสเตอรเผยแพรแกผูประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน และเปนแนวทางการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขันใหกับกลุมธุรกิจตลอดหวงโซการผลิตไดอยางเปนรูปธรรม ที่ปรึกษาฯ ไดดําเนินการศึกษาแลวเสร็จเมื่อวันที่
๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ชี้ใหเห็นถึงความสําเร็จของการนํารูปแบบคลัสเตอรมาใชในการพัฒนากลุมเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงกลวยไมกลุมราชบุรี
สงผลใหเกิดความเขมแข็ง สามารถพัฒนากลวยไมไทยใหมีคุณภาพตรงกับความตองการของตลาดตางประเทศ และชี้ใหเห็นถึงบทบาทของ
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต

คลัสเตอรคืออะไร? สําคัญอยางไร?
คลัสเตอรมีความหมายครอบคลุมตั้งแตกระบวนการรวมกลุมของผูประกอบการที่มีความสัมพันธและอยูในบริเวณใกลเคียงกัน
รวมแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ และกระบวนการพัฒนาการเรียนรูระหวางกัน องคกรในคลัสเตอรประกอบดวย ๕ สวนหลัก ไดแก
เรียบเรียงจากรายงานผลการศึกษาโครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาคลัสเตอรไปสูความสําเร็จในการแขงขัน กรณีศึกษาคลัสเตอรกลวยไมกลุมราชบุรี โดย
สํานักพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ สศช.
* ผูอ าํ นวยการ ** นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ *** นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ **** นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบตั กิ าร
สํานักพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๑
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ธุรกิจหลัก หนวยงานภาครัฐ อุตสาหกรรมสนับสนุนและเกีย่ วของ สถาบันการศึกษา/สถาบันเฉพาะทาง และหนวยงานสนับสนุนการดําเนินงาน
บทบาทของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับการพัฒนาคลัสเตอร ประกอบดวย ภาครัฐในการกระตุน และสนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร ภาคเอกชน
ที่ศึกษาความตองการของผูบริโภคและตลาด รวมทั้งเขาใจกระบวนการพัฒนาคลัสเตอร และสถาบันการศึกษาในการเสริมสรางและ
พัฒนาความรูใหแกคลัสเตอร
การรวมกลุมคลัสเตอรกอใหเกิดพลังจากความรวมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพภายในกลุมธุรกิจ อาทิ ลดตนทุนการผลิต สราง
นวัตกรรม และขยายตลาด ดังนั้น คลัสเตอรจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมในภาพกวาง คลัสเตอร
เปนกลไกเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับจุลภาคกับมหภาค การพัฒนาคลัสเตอรในหลายกลุมธุรกิจใหมีศักยภาพ สามารถแขงขัน
ในระดับนานาชาติ ยอมสงผลตอการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันโดยรวมของประเทศ

กรณีศึกษาคลัสเตอรกลวยไม กลุมราชบุรี
ภาพรวมอุตสาหกรรมกลวยไมไทย ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกกลวยไมกวา
๒๓,๐๐๐ ไร แหลงผลิตสวนใหญอยูในจังหวัดใกลเคียงกรุงเทพฯ ปจจุบันไทยสงออก
ดอกกลวยไมเขตรอนเปนอันดับหนึ่งของโลก ในป ๒๕๕๓ สามารถสงออกดอกกลวยไม
มูลคา ๒,๓๐๕.๑๕ ลานบาท และตนกลวยไมมูลคา ๔๒๒.๔๕ ลานบาท การสงออก
มีอัตราเติบโตรอยละ ๑๐-๑๕ ตอป และมีโอกาสขยายตลาดอีกมาก
คลั ส เตอร ก ล ว ยไม ก ลุ  ม ราชบุ รี จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในป ๒๕๔๖ ภายใต ก ารนํ า ของ
นายสุวิทชัย แสงเทียน โดยนํากรอบแนวคิดคลัสเตอรและการวิเคราะห Diamond Model มาประยุกตใช
ปจจุบันคลัสเตอรกลวยไมกลุมราชบุรี ประกอบดวยผูปลูกกลวยไมจํานวน ๑๑ สวน ครอบคลุมพื้นที่ ๓๔๐ ไร
หวงโซอุปทานของคลัสเตอรกลวยไมกลุมราชบุรี ประกอบดวย ๓ สวนหลัก ไดแก ธุรกิจตนนํ้า เปน
กลุมอุตสาหกรรมและบริการที่สนับสนุนปจจัยการผลิตใหกับกลุมธุรกิจหลัก ธุรกิจกลางนํ้า เปนธุรกิจหลักและ
อุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวของ และธุรกิจปลายนํ้า เปนการจัดจําหนายและการใชประโยชนจากกลวยไม
ดังรายละเอียดตามแผนภาพที่ ๑

แผนภาพที่ ๑ : การวิเคราะหหวงโซอุปทานของคลัสเตอรกลวยไมกลุมราชบุรี
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เมื่อพิจารณาหวงโซอุปทานของคลัสเตอรกลวยไมกลุมราชบุรี พบวา มีประเด็นสําคัญ ไดแก การเพาะพันธุใหม ตองใหความ
สําคัญกับคุณภาพ ความสมํ่าเสมอของสายพันธุ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับพันธุพืช การบรรจุภัณฑ โลจิสติกส การจัดเก็บที่เหมาะสม
สําหรับรักษาคุณภาพของกลวยไมใหไดมาตรฐาน การจัดการขอมูลและองคความรูท ที่ นั สมัย เชือ่ มโยงระหวางผูป ระกอบการธุรกิจกลางนํา้
และปลายนํ้า รวมทั้งความตองการเฉพาะของผูบริโภค เพื่อใหเกษตรกรสามารถพัฒนาผลผลิตไดตรงกับความตองการของผูบริโภค

การวิเคราะหพัฒนาการคลัสเตอรกลวยไมกลุมราชบุรีในรูปแบบ Diamond
แบบจําลองไดมอนด (Diamond Model) ของศาสตราจารยพอรเตอรเปนเครื่องมือหลักในการวิเคราะหและประเมินความ
สามารถในการแขงขันของคลัสเตอร จําเปนตองพิจารณาปจจัยแวดลอมของคลัสเตอรในดานคุณภาพ และการเอื้อตอการเพิ่มผลผลิต
ของสมาชิกในกลุม โดยกําหนดกรอบการวิเคราะหปจจัยแวดลอม ๔ ดาน ที่มีผลกระทบตอการเพิ่มผลผลิตของสมาชิกในกลุมคลัสเตอร
ประกอบดวยปจจัยการผลิต อุปสงค อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของและสนับสนุนกัน และบริบทของการแขงขันและกลยุทธของบริษัท บทบาท
ของรัฐบาลมีผลกระทบอยางมากทั้งทางตรงและทางออมตอปจจัยแวดลอมทั้ง ๔ ดานในตัวแบบ Diamond สงผลใหปจจัยตางๆ เอื้อหรือ
เปนอุปสรรคตอการปรับปรุงประสิทธิภาพของสมาชิกในคลัสเตอร
ศักยภาพกอนการรวมกลุม กอนป ๒๕๔๖ พบวา ปจจัยการผลิต ผูปลูกกลวยไมมีทั้งความรูและประสบการณ แตมีขอจํากัด
ดานการลงทุน ขาดความรูในการจัดการสวนอยางเปนระบบ ไมมีการปรับปรุงพันธุใหตรงกับความตองการของตลาด และขาดแรงงานที่มี
ทักษะในการดูแลกลวยไม อุปสงค กลวยไมไทยมีชื่อเสียงและเปนที่ตองการของตลาดโลก แตขาดการวิจัยตลาด อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
และสนับสนุน มีหองปฏิบัติการเพาะเนื้อเยื่อที่ทันสมัย ราคาถูก แตการประสานความรวมมือระหวางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของมีไมมากนัก
กลยุทธ โครงสรางและการแขงขัน มีการแลกเปลี่ยนความรูดานการตลาดเล็กนอย แตไมมีกลยุทธการตลาดรวมกันอยางชัดเจน แตละสวน
จะกําหนดราคากันเอง และไมเปดเผยขอมูลตอกัน มีการแขงขันระหวางเกษตรกรดวยกัน บทบาทของภาครัฐ ใหความรูเพื่อแกปญหา
เพลี้ยไฟและศัตรูพืช แตไมมีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนากลวยไม แสดงใหเห็นดังแผนภาพที่ ๒

แผนภาพที่ ๒ ความสามารถในการแขงขันของคลัสเตอรกลวยไมกลุมราชบุรี กอน/ชวงเริ่มตน ของการรวมกลุม๒
ǰǰǰÖćøóĆçîćêúćé
ǰǰǰÖćøóĆçîćñúĉêõĆèæŤǰ
Ã°µ
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ǰǰǰǰǰìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉǰ
ǰǰǰǰǰǰìøĆó÷ćÖøìčîǰ
ǰǰǰǰǰǰēÙøÜÿøšćÜóČĚîåćîǰ
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 ǰǰÙüćöøŠüööČĂ×ĂÜĂÜÙŤÖøĒúąÿëćïĆî
 ǰǰǰǰǰÖćø×îÿŠÜĒúąøąïïēúÝĉÿêĉÖÿŤ
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๒

 ǰǰÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜñĎšïøĉēõÙ
ǰǰǰǰǰǰóùêĉÖøøö×ĂÜñĎšïøĉēõÙǰ
ǰǰǰǰǰǰÙüćöđðúĊę÷îĒðúÜ×ĂÜñĎšïøĉēõÙǰ
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เครื่องหมายบวก (+) แสดงถึงปจจัยที่เปนโอกาส และเครื่องหมายลบ (-) แสดงถึงปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
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ภายหลังการรวมกลุม พบวา มีศักยภาพดีขึ้น ดังนี้ ปจจัยการผลิต เกษตรกรมีความสามารถในการปรับปรุงพันธุใหมๆ มาตรฐาน
คุณภาพมีความชัดเจน มาตรการตรวจสอบและรับรองคุณภาพเชื่อถือได มีชองทางการเขาถึงแหลงเงินทุนมากขึ้น ระบบบริหารจัดการสวน
กลวยไมมีประสิทธิภาพมากขึ้น แตขาดการบริหารระบบโลจิสติกสที่ทันสมัย และประสบปญหาขาดแคลนแรงงานทักษะ อุปสงค ทําตลาด
เชิงรุกเพื่อขยายตลาดตางประเทศเพิ่มขึ้น รูขอมูลของผูบริโภคมากขึ้น แตมีขอจํากัดในการตอบสนองความตองการของตลาดชวงที่มีความ
ตองการสูง อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของและสนับสนุน การวิจัยพัฒนาคุณภาพกลวยไมมาจากหนวยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา ขณะที่
การประสานกับบริษัทขนสงเกี่ยวกับพื้นที่ระวางกลวยไมเพื่อการสงออกยังมีนอย กลยุทธ โครงสรางและการแขงขัน การรวมกลุมสมาชิก
มีความเขมแข็งและตอเนื่อง เปาหมายการดําเนินงานชัดเจน เริ่มพัฒนากลยุทธการแขงขันเชิงรุกในตลาดตางประเทศ สามารถตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคไดมากขึ้น บทบาทภาครัฐ นโยบายชัดเจนในการพัฒนากลวยไม การกําหนดมาตรฐานคุณภาพกลวยไมชัดเจน
มากขึ้น แตขาดการทํางานเชิงบูรณาการ แสดงใหเห็นไดดังแผนภาพที่ ๓

แผนภาพที่ ๓ ความสามารถในการแขงขันของคลัสเตอรกลวยไมกลุมราชบุรี หลังการรวมกลุม (ปจจุบัน)๓
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บทเรียนสําคัญจากการพัฒนาคลัสเตอรกลวยไมกลุมราชบุรี
การจัดตั้ง/การรวมกลุม ใหริเริ่มในกลุมผูประกอบธุรกิจที่มีลักษณะคลายคลึงกัน และมีเปาหมายรวมกันในการผลิตกลวยไม
คุณภาพเพื่อสงออก มีผูนํากลุมที่มีความมุงมั่น มีภาวะผูนํา มีจิตอาสา มีความรูและความรับผิดชอบ เปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จในการ
ดําเนินงานของคลัสเตอร มีองคกรหรือทีมงานสนับสนุนที่มีความรูความเชี่ยวชาญใหคําแนะนําชวยเหลือ และการรวมกลุมควรเริ่มจาก
กลุมขนาดเล็ก เพราะจะสรางความเขมแข็งไดดี
การดําเนินงาน ใหสมาชิกในกลุมรูจักและไววางใจกันเปนสิ่งสําคัญ มีระบบการบริหารจัดการกลุมที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุน
ใหมีการเรียนรูรวมกันเพื่อการพัฒนากลวยไมใหมีคุณภาพและมาตรฐาน สรางความรวมมือเพื่อแสวงหาองคความรู และแนวทางการ
แกปญหาเกี่ยวกับกลวยไม ศึกษาและวิเคราะหขอมูลดานการตลาดและวิจัยรวมกันระหวางภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และ
สถาบันเฉพาะทาง และกําหนดแผนภาพคลัสเตอรเพื่อสรางความรวมมือในการขับเคลื่อนคลัสเตอรจากหนวยงานเกี่ยวของ
๓

14

เครื่องหมายบวก (+) แสดงถึงปจจัยที่เปนโอกาส และเครื่องหมายลบ (-) แสดงถึงปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
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สมาชิกกลุม สรางการยอมรับแนวคิดรวมกัน สมาชิกตองสนใจพัฒนากลวยไมอยางจริงจังและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน มีความไววางใจ ซื่อสัตย และเอื้ออาทรตอกัน พัฒนาความรูและความสามารถในการผลิตสินคาที่มีคุณภาพสูง
และมีคุณสมบัติการเปนผูประกอบการ
ผูประสานงานพัฒนาคลัสเตอรฯ ประกอบดวยคุณลักษณะ ดังนี้ มีจิตวิญญาณของความเสียสละ สามารถประสานประโยชน
ทุกฝาย มีความรูเรื่องกลวยไมและมีทักษะในการวิเคราะหสภาวการณ มีความคิดกาวหนาในการสนับสนุนการเรียนรูภายในกลุม สามารถ
ประสานงานกับทุกฝาย มีจิตวิทยา ความเขาใจ และตั้งใจพัฒนากลุมดวยกระบวนการคลัสเตอร
ความรวมมือกับองคกรและสถาบันที่เกี่ยวของ สรางเครือขายเชื่อมโยงตั้งแตตนนํ้าถึงปลายนํ้า รวมมือกับผูนําเขากลวยไมใน
ตางประเทศ และไดรับความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพกลวยไมอยางตอเนื่อง
ความรวมมือกับภาครัฐ ภาครัฐมีนโยบายที่ชัดเจนและตอเนื่องในการพัฒนาคลัสเตอร รวมทั้งใหการสนับสนุนในการพัฒนา
กลวยไมใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง และหนวยงานภาครัฐทํางานเชิงบูรณาการ

ปจจัยความสําเร็จของการพัฒนาคลัสเตอรกลวยไมกลุมราชบุรี ประกอบดวย
การบริหารสมาชิกกลุม การรวมตัวของสมาชิกเปนความสมัครใจ และมีเปาหมายเดียวกันในการพัฒนากลวยไมใหมีคุณภาพ
ตรงกับความตองการตลาด ผูประกอบการผลักดันการกอตั้งกลุม ขณะที่ภาครัฐใหการสนับสนุน และรูปแบบการบริหารจัดการกลุมใชหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
การสรางเครือขายกับกลุมตางๆ ในคลัสเตอร ใหใชแผนที่คลัสเตอรชี้นําการคนหาความรวมมือกับหนวยงานตางๆ และสราง
เครือขายผูนําเขากลวยไมในตางประเทศ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหไดคุณภาพตามความตองการของตลาดตางประเทศ
กลยุทธสําคัญ เกษตรกรตองรูความตองการของผูบริโภค พัฒนากลุมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural
Practice : GAP) และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร

ประโยชนของการพัฒนาคลัสเตอรกลวยไมกลุมราชบุรี
ตัวอยางของคลัสเตอรกลวยไมกลุมราชบุรีไดแสดงใหเห็นความสําคัญของการรวมกลุมคลัสเตอร นับเปนตัวอยางที่ดีในการเรงให
เกิดการพัฒนาความรวมมือระหวางกิจการ และความรวมมือระหวางสถาบันของรัฐและเอกชนระดับทองถิ่นในหลายดาน รวมทั้งเรงใหเกิด
การประดิษฐคิดคนเทคโนโลยี นวัตกรรม และการเรียนรูรวมกัน ความรวมมือในความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความ
สามารถในการแขงขันโดยรวมของอุตสาหกรรมในคลัสเตอรอื่นๆ ตอไป

ขอคิดในการพัฒนาคลัสเตอร
ภาครัฐควรมีนโยบายสนับสนุนที่ชัดเจนและตอเนื่อง ประเมินความกาวหนาของกลุมคลัสเตอร และนํามากําหนดแนวทางการ
สนับสนุน สงเสริมการขยายตัวของกลุมคลัสเตอรกลวยไม ใหความรูและคําแนะนําเพื่อรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในป ๒๕๕๘ และสรางความรวมมือเชิงบูรณาการในการพัฒนาระบบการจัดการความรูใหกับสมาชิกของคลัสเตอรอยาง
ตอเนื่อง
ภาคเอกชน กําหนดเปาหมายการพัฒนาคลัสเตอรที่ยั่งยืน หาทางลดจุดออนที่มีอยู กําหนดตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบของ
กลุมคลัสเตอร แนวทางการบริหารงานและบทบาทของสมาชิกกลุมใหชัดเจน พัฒนาตราสินคาของคลัสเตอรกลวยไมที่มีคุณภาพ เจรจา
กับภาครัฐเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกสและลดหยอนคาระวางขนสงจากไทยไปตางประเทศ สรางความรวมมือกับองคกรวิชาการ สถาบันวิจัย
เฉพาะทางในการรวมกันวิจัยพัฒนา การผลิตกลวยไมคุณภาพอยางตอเนื่อง และนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชสงเสริมการเรียนรูในกลุม
สมาชิก

แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ในอนาคตการเปลี่ยนแปลงสําคัญหลายประการที่ประเทศไทยจะตองเผชิญ อาทิ กระแสสิ่งแวดลอมโลก และการรวมกลุมของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ๒๕๕๘ จะสงผลกระทบตอภาคการผลิตและบริการของไทย รวมทั้งกลุมผูประกอบการผลิตกลวยไมกลุม
ราชบุรี จึงจําเปนที่จะตองมีการเตรียมความพรอม โดยพัฒนาคุณภาพกลวยไมใหไดมาตรฐาน สงเสริมการตลาด พัฒนาเทคโนโลยีและสราง
วัฒนธรรมองคกรที่สงเสริมการทํางานรวมกันแบบคลัสเตอร บริหารงานอยางเปนระบบ ริเริ่มจัดการทําฟารมเกษตรอินทรีย พัฒนาทักษะ
และคุณภาพฝมือแรงงาน และวางแผนสืบทอดผูประสานงานพัฒนาคลัสเตอร
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การศึกษาที่ผานมา พบวา การนํารูปแบบคลัสเตอรมาใชกับกลุมกลวยไมราชบุรี แมจะประสบความสําเร็จสามารถพัฒนากลวยไม
ใหมีคุณภาพทัดเทียมกับคูแขงสําคัญ และแขงขันไดในตลาดโลก แตยังไมเปนรูปแบบที่สมบูรณ จําเปนตองประสานความรวมมือใน
การพัฒนากลวยไมใหครบทั้งหวงโซการผลิต โดยเฉพาะระดับตนนํ้าที่ครอบคลุมกระบวนการเพาะพันธุ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การวิจัยและ
พัฒนา ใหภาคเอกชนและผูเชี่ยวชาญการพัฒนาคลัสเตอรกลวยไมในพื้นที่อื่นมีสวนรวมในการศึกษา และปลายนํ้าตองขยายตลาดให
กวางขวางทัง้ ภายในและตางประเทศ การพัฒนาผลิตภัณฑกลวยไมทมี่ คี วามหลากหลาย และการพัฒนาระบบโลจิสติกส โดยเฉพาะการสงออก
กลวยไมไปตางประเทศ ดวยการสนับสนุนใหผปู ระกอบการมีการแขงขันทางธุรกิจอยางเปนกัลยาณมิตร ขณะเดียวกัน ตองศึกษาแลกเปลีย่ น
ความรู การคัดเลือกและการบรรจุกลวยไมใหมีความถูกตองตามขั้นตอนและมาตรฐานสากล โดยเฉพาะประเทศที่มีความเขมงวด
ปริมาณสารเคมีที่ปนเปอนในกลวยไมและโรคที่เกิดกับกลวยไม เพื่อนําไปสูการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันที่ยั่งยืนและเปน
บทเรียนใหกับกลุมวิสาหกิจอื่นๆ ไดนําไปใชเปนแบบอยางตอไป ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

เอกสารอางอิง
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, รายงานผลการศึกษารูปแบบการพัฒนาคลัสเตอรไปสูความ
สําเร็จในการแขงขัน กรณีศึกษาคลัสเตอรกลวยไมกลุมราชบุร,ี มปพ. ,กรุงเทพฯ
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บทบาทชุมชนในการดูแลและใชทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม
ณัฐวุฒิ กรกําจายฤทธิ์ *

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนปญหาที่สงผลกระทบตอวิถีชีวิตคนในชุมชน โดยเฉพาะกลุม
คนที่พึ่งทรัพยากรธรรมชาติเปนแหลงทํามาหากิน ทําใหชาวบานตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และรวมกันดูแลรักษา เกิดความรักและหวงแหนในทองถิ่น พัฒนาเปนชุมชนเขมแข็ง และมีบทบาทสําคัญในการอนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดการทรัพยากร ดิน นํ้า ปา ในวิถีชุมชนที่มีความสัมพันธระหวางผูคน และระหวางคนกับธรรมชาติ
เปนภูมิคุมกันใหสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ

ความเขมแข็งของชุมชน: ปจจัยสําคัญในการจัดการทรัพยากรของชาติ
ชุมชนเขมแข็งอยางยั่งยืน เปนแนวทางสําคัญในการแกปญหาวิกฤติ ปญหา
ความเขมแข็งของชุมชน หมายถึง การที่
สั ง คมและความเสื่ อ มโทรมของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ที่ เ กิ ด จากสาเหตุ
ชุมชนมีลักษณะและองคประกอบทางดาน
หลายประการ เชน การเพิ่มขึ้นของประชากร การพัฒนาภาคการผลิตเพื่อตอบสนอง
ทุนทางการเงิน/ทุนที่สรางขึ้น ทุนมนุษย
การคาและการบริโภค การขยายตัวของเมือง และการนําทรัพยากรมาใชประโยชนเกิน
กําลังของธรรมชาติจะผลิตทดแทนได เปนตน ทําใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอระบบ
ทุนทางสังคม และทุนธรรมชาติ รวมทั้งมี
นิเวศ การพัฒนาประเทศตั้งแตแผนพัฒนาฯฉบับฯที่ ๘ จนถึงปจจุบัน มุงสงเสริมใหเกิด
กระบวนการดําเนินการที่เกื้อหนุนใหชุมชน
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน สังคมไทยอยูเ ย็นเปนสุข ดวยการปฏิบตั ติ ามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถพัฒนาไปไดอยางตอเนื่องเมื่อเผชิญ
ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การเสริ ม สร า งชุ ม ชนให เ ข ม แข็ ง เป น กลไกสํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น
กับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม
การพัฒนา ผลการศึกษาและการประชุมสัมมนาที่สรุปวา ชุมชนที่เขมแข็ง มีภูมิคุมกัน
และสิ่ ง แวดล อ ม โดยไม สู ญ เสี ย ลั ก ษณะ
ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ สังคมและเปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ มีปจจัยสราง
เฉพาะของชุมชน
ชุมชนเขมแข็งเกี่ยวของกับหลายมิติที่เกื้อกูลกัน ไดแก ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
ที่ ม า : การจั ด ทํ า ตั ว ชี้ วั ด ความเข ม แข็ ง ชุ ม ชน
การอยู  ร  ว มกั น และความศรั ท ธาทางศาสนา การมี ภู มิ ป  ญ ญาท อ งถิ่ น และการศึ ก ษา
วารสารเศรษฐกิ จ และสั ง คม ป ที่ ๔ ๔ ฉบั บ ที่ ๔
เรียนรู มีพื้นที่ที่เหมาะสมตอการประกอบอาชีพและโครงสรางพื้นฐาน และทรัพยากร
ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๐
และสิ่งแวดลอมทั้งที่ดิน นํ้า ปาไมที่สมบูรณจากการดูแลรักษาและใชอยางสมดุลบนวิถี
ความเปนอยูอยางเรียบงายและพอเพียงของชาวบาน๑
ในมิติการจัดการทรัพยากร เปนแนวคิดที่ชุมชนอยูกับฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีวิถีการผลิตที่ใชทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้น
การจัดการทรัพยากรโดยชุมชนจึงเปนแนวทางที่เปดโอกาสใหชุมชนไดมีสวนรวมและใชสิทธิในการจัดการทรัพยากรในทองถิ่นของตนเอง
โดยจัดความสัมพันธในลักษณะเปน “สิทธิชุมชน” ที่ไดปฏิบัติสืบทอดกันมาแตโบราณ เปนกระบวนการที่สัมพันธกันขององคประกอบ
ดานภูมิปญญาในการจัดหา การเขาถึง และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นฐานที่เกิดจากความเขาใจและหวงแหนฐาน
ทรัพยากรอันเปนทุนทางเศรษฐกิจของชุมชน ดวยการสรางจิตสํานึกชุมชนในการรวมกันจัดการทรัพยากรโดยชุมชน๒
* นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา
๑
เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง แนวคิดและยุทธศาสตร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ : โรงพิมพทรงสิทธิวรรณ , ๒๕๔๑
๒
พลวัตของชุมชนในการจัดการทรัพยากร : สถานการณในประเทศไทย อานันท กาญจนพันธุ (บรรณาธิการ). ๒๕๔๓ กรุงเทพฯ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
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ตัวอยางชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
การจัดการทรัพยากรแตละชุมชนขึ้นอยูกับภูมิปญญา
ทองถิ่น อาชีพ ความเพียงพอของทรัพยากร และปจจัยจาก
ภายนอกชุมชน เชน กลุมทุนและชุมชนอื่นที่ใชประโยชนจาก
ทรัพยากรของชุมชน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
เปนตน ทําใหชุมชนมีความสัมพันธกับทรัพยากรอยางมีพลวัต
ชุมชนที่มีความเขมแข็ง จะสามารถดูแลรักษา พัฒนาและใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางดี มี
ตัวอยางในหลายชุมชนทุกภาคของประเทศ เปนแบบอยางที่ดี
ใหชุมชนอื่นๆ ไดเรียนรูและใชเปนแนวทางฟนฟูและอนุรักษ
ทรัพยากรของชุมชนใหกวางขวางยิ่งขึ้น ดังเชน
เครือขายอินแปง๓ ชุมชนรักษปา เปนองคกรชาว
บานเริ่มตนเมื่อป ๒๕๓๐ที่บานบัว อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร มีวิถีชีวิตเรียบงาย ผูกพันและพึ่งปาภูพานซึ่งเปนแหลงตนนํ้าที่มีความ
หลากหลายของพันธุไมนานาชนิดจากอดีตมาถึงปจจุบัน ชุมชนสืบทอดแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบปาเทือกเขาภูพานอยางยั่งยืนสูคนรุน
ใหมในชุมชน ประสานความรวมมือมากขึ้นกับหนวยงานของรัฐและชุมชน
ตางๆในทองถิ่น เกิดเครือขายในหลายจังหวัด ไดแก สกลนคร กาฬสินธุ และ
อุดรธานี รวม ๖๐๐ ครอบครัว ดําเนินกิจกรรมมากมาย อาทิ การเกษตร
ยั่งยืน การขยายพันธุไมพื้นบานที่มีอยูรอบเทือกเขาภูพาน และการแปรรูป
พืชผักผลไมพื้นบาน ปจจุบันจัดทําโครงการซื้อคารบอนเครดิตภาคปาไมราย
แรกของประเทศ รวมกับ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต
โครงการนํารองวาดวยการศึกษาวิจัยการตรวจวัดชีวมวลของตนไม ระยะที่ ๑
(๒๕๕๐-๒๕๕๓) แตยังไมมีการซื้อขายคารบอนเครดิตอยางเปนทางการ
ชมรมคนรักษลมุ นํา้ นครนายก๔ จากการทีม่ โี รงงานผลิตสารฟอกสี
ตั้งอยูริมแมนํ้านครนายก และปลอยนํ้าเสียลงในแมนํ้า ทําใหแมนํ้าเนาเสีย
สงผลกระทบตอวิถชี าวบานริมฝง แมนาํ้ ระบบนิเวศถูกทําลาย สรางความเดือดรอน
ตอชาวบานริมสองฝงนํ้า ชาวบานที่ไดรับผลกระทบจึงรวมกลุมเรียกรอง
หนวยงานที่เกี่ยวของใหแกไข จัดตั้งเปน “ชมรมคนรักษลุมนํ้านครนายก” มีบานบางมงคล ต.บางออ อ.บานนา เปนตนแบบคิดคนการอนุรักษ
วิถชี มุ ชน สามารถขยายผลออกสูช มุ ชนในสายนํา้ เดียวกัน ตัง้ แตชมุ ชนตนนํา้ วังกระโจม อ.เมือง ไปถึงปลายนํา้ ในเขต ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ
จ.นครนายก ทํางานรวมกันและขยายเครือขายความรวมมือครอบคลุมพื้นที่ทั้งลุมนํ้า กิจกรรมที่ดําเนินรวมกัน ไดแก รณรงคสรางจิตสํานึก
กับชุมชนที่อยูริมแมนํ้า ฟนฟู อนุรักษแมนํ้า และทรัพยากรทางนํ้า เกิดกิจกรรมตอเนื่อง ไดแก ศูนยเรียนรูเครื่องมือประมงพื้นบาน การทํา
เรือทองเที่ยว และโฮมสเตย ขณะที่โรงงานตนเหตุยอมปดลงเมื่อกลางป ๒๕๔๘ แมนํ้านครนายกไดรับการฟนฟูใหมีสภาพที่สะอาด ใส และ
สวยงาม ไมเกิดมลพิษตอชุมชน ทรัพยากรทางนํา้ สัตวนาํ้ ตางๆ มีมากขึน้ และชุมชนมีความเขมแข็ง รวมมือรวมใจกันทํากิจกรรมอยางตอเนือ่ ง
ชุมชนอยูเย็นรีไซเคิลขยะ อยูในอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี เปน
ชุมชนตนแบบปลอดขยะ๕เนนการมีสวนรวมของชุมชน เกิดจากผูนําชุมชนริเริ่มนําเอา
โครงการชุมชนปลอดขยะเขามาใชในชุมชนตั้งแตป ๒๕๕๒ และดําเนินการอยางตอเนื่องมา
ถึงปจจุบัน และเทศบาลวารินชําราบใหคําปรึกษา สมาชิกในชุมชนมีสวนรวมผานการประชุม
ประชาคม โดยปรึกษาหารือกันเปนมติเอกฉันทในการดําเนินกิจกรรมตางๆของชุมชน อาทิ
การคัดแยกและรับซื้อขยะเพื่อนําไปรีไซเคิล การสงเสริมใหชาวชุมชนทํานํ้าหมักชีวภาพจาก
เศษอาหาร (EM) และนํ้ายาทําความสะอาดจากนํ้าหมักเศษผลไม เปนการลดปริมาณขยะ
และสรางรายไดใหแกคนในชุมชน ทําใหชุมชนมีความสะอาด นาอยู ถูกสุขลักษณะ และเปน
ศูนยเรียนรูใหชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกลเคียงมาศึกษาดูงานเปนระยะ
๓
๔
๕
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กรณีศึกษาเครือขายอินแปง ชุมชนรักปา รักนํ้า ปลูกปาเพื่อขายคารบอนเครดิต เขาถึงไดจาก http://theenergy.biz/forum/index.php? topic=๓๙๗.๐
วิถีพอเพียงคนสองฝงแมนํ้านครนายก สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) เขาถึงไดจาก http://www.codi.or.th/nature/index .php?-------๓A๒๐๑๑-๐๒-๐๘-๑๑-๔๖-๕๓&lang=th
ชุมชนตนแบบปลอดขยะ (Zero Waste) เนนการมีสว นรวมของชุมชน เขาถึงไดจากhttp://guideubon.com/news/view.php?t=๑๑๕&s_id=๒๑๙๙&d_id=๒๑๙๙
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บานแมระกา ชุมชนตนแบบพลังงานชีวมวล๖ ชุมชนหมู ๑๕ บานแมระกา ตําบลแมระกา อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
นําเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรผลิตเปนพลังงานชีวมวลที่นํามาทดแทนการใชพลังงานสิ้นเปลือง เนื่องจากมีคาใชจายนอยและไมทําลาย
สิ่งแวดลอม อาทิ เตาอบสมุนไพรพลังงานแสงอาทิตยที่ไลความชื้นจากสมุนไพร เตาหุงตมที่
ใชถานเพียง ๑ กิโลกรัมตอครั้งเมื่อเปรียบเทียบกับเตาปกติที่ใชถึง ๓ กิโลกรัม แตใหปริมาณ
ความรอนทีเ่ ทากัน และเตาเผาถานขนาด ๒๐๐ ลิตรทีป่ ระหยัดพลังงานและเกิดนํา้ สมควันไม
สําหรับใชไลแมลง และการใชพลังงานทางเลือก สงผลใหชุมชนพึ่งตนเองและชีวิตความเปน
อยูของคนในชุมชนดีขึ้น
บานคลองเรือ ตนแบบโรงไฟฟาพลังนํ้า๗ ชุมชนบานคลองเรือ อําเภอพะโตะ
จังหวัดชุมพร เปนชุมชนที่หวงแหนและรักษาปา ทําใหพื้นที่ปาควนแมยายหมอนซึ่งเปน
ที่ตั้งของบานคลองเรือเปนแหลงตนนํ้าที่สมบูรณ สงผลใหทุกชุมชนตลอดลํานํ้าไปถึงพื้นที่
ชายฝงในอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ไดใชประโยชนจากนํ้าอยางเต็มที่ แตชุมชนบาน
คลองเรือไมมีไฟฟาใชภายในหมูบาน ในป ๒๕๕๑ จึงมีแนวคิดสรางโรงไฟฟาพลังนํ้า ดวย
ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย( กฟผ.) และชุมชนบาน
คลองเรือ ชุมชนมีความพรอมในดานตางๆ ทั้งแหลงนํ้าในพื้นที่ มีความเขมแข็งของชุมชน
โครงการสรางโรงไฟฟาพลังนํ้าขนาดเล็ก กําลังผลิต ๑๐๐ กิโลวัตต เปนแหลงเรียนรูดาน
การพัฒนาโรงไฟฟาของชุมชน และสนับสนุนใหชุมชนเกิดจิตสํานึกดูแลรักษาปาตนนํ้าไวใช
ประโยชนเพื่อผลิตกระแสไฟฟา กอใหเกิดความยั่งยืนทั้งปาและชุมชน นับไดวา โรงไฟฟา
พลังนํ้าชุมชนบานคลองเรือ เปนตนแบบของการบูรณาการจัดการพื้นที่ปาอนุรักษรวมกับ
ชุมชนเพื่อใหเกิดความยั่งยืน โดยใชทรัพยากรทองถิ่นและชุมชนเปนแกนหลัก สงเสริมคุณภาพชีวิตความเปนอยูของชุมชนใหพึ่งตนเองดาน
พลังงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปนพื้นที่ตนแบบที่จะนําไปขยายผลและตอยอดในชุมชนอื่นๆในพื้นที่ภาคใตตอไป
การจัดการทรัพยากรของชุมชนอาจแตกตางกันตามบริบทของพื้นที่ ภูมิปญญาและวัฒนธรรมของแตละทองถิ่น ความสําเร็จของ
ชุมชนตัวอยาง มีปจจัยสําคัญที่เกิดจากความรวมมือของสมาชิกในชุมชน ทั้งการดูแล รักษาสิ่งแวดลอมและการใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง
รูคุณคา เมื่อชุมชนมีความเขาใจและเห็นประโยชนรวมกัน

การเสริมสรางบทบาทชุมชนในการดูแลและใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในแผนฯ ๑๑
การเปลี่ยนแปลงหลายประการเปนปจจัยเสี่ยงตอการเสริมสรางและดํารงความเขมแข็งของชุมชน ทั้งสภาพเศรษฐกิจ ภูมิอากาศ
และฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไป ความยากจน ความเหลื่อมลํ้าดานรายไดและขาดความมั่นคงในการดํารงชีวิต ขณะที่สังคมไทยกําลังเผชิญ
ภาวะที่ศีลธรรมเสื่อมโทรม การหลั่งไหลของขอมูลขาวสารที่สงผานวัฒนธรรม ทัศนคติ คานิยมใหม ๆ มีอิทธิพลตอชุมชนโดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชน ที่ขาดความรู ความเขาใจในการเลือกรับขอมูลขาวสาร เกิดปญหาสังคมหลายดาน ทั้งความขัดแยง แตกแยก แบงฝกแบงฝายของ
คนในชุมชน ระหวางชุมชน และระหวางชุมชนกับเจาหนาที่ของรัฐ การใชจายเกินตัวตามกระแสบริโภคนิยม เกิดหนี้สิน รวมทั้งวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่นอันดีงามสูญหาย
สถานการณการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เปนปจจัยปนทอนความเปนปกแผนของชุมชน ความเอื้ออาทรตอกันมีนอยลง ขาดความ
รวมมือรวมใจ หากผูนําไมเขมแข็ง ชุมชนออนแอลง ไมสามารถแกปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนให
ยั่งยืน จําเปนที่คนในชุมชนตองตระหนักรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง รูความเสี่ยง และสรางภูมิคุมกันเพื่อใหชมุ ชนสามารถรักษาความเขมแข็ง
พรอมสรางเครือขายชุมชนเขมแข็งเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนตอไป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (๒๕๕๕-๒๔๔๙) ใหความสําคัญกับการสรางความเขมแข็งของชุมชนใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนภูมิคุมกันการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน การที่ชุมชนมีความเขมแข็ง สามารถ
รวมกลุมเพื่อแกปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนไดมากขึ้น รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นของตนเอง
ไดอยางเหมาะสม และสามารถอนุรักษและฟนฟูฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพไดอยางยั่งยืน นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลง
กระบวนการพัฒนาที่เนนการมีสวนรวมและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สงผลใหชุมชนมีขีดความสามารถในการพัฒนาที่
สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม ทําใหปรับไปสูวิถีการพึ่งตนเองและเกิดความยั่งยืน แนวทางการเสริมสรางบทบาทชุมชนในการดูแลและใช
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในแผนฯ ๑๑ ไดแก
๖
๗

พลังงานชุมชนตนแบบ - ขาวเมืองพิษณุโลก เขาถึงไดจาก www.yceclub.com › YCECLUB! › ขาวเมืองพิษณุโลก
“โรงไฟฟาพลังนํ้าบานคลองเรือ” ตนแบบพลังงานทางเลือกสําหรับชุมชน อิสรภาพ หนุนภักดี ศูนย ขาวเพื่อชุมชนสํานักขาวอิศรา เขาถึงไดจาก
http:// www.isranews.org/------.html และ www.egat.co.th/wwwthai/index.php?...id...
วารสารเศรษฐกิจและสังคม ก.ค.-ก.ย. ๕๔

01-48-pc24.indd 19

19

17/2/2549 3:32:26

การพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง และสงเสริมสิทธิชุมชนในการเขาถึงและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและ
ยั่งยืน โดยสนับสนุนแนวทางการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติเชิงอนุรักษและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ตามวิถีชีวิต
ภูมิปญญา และวัฒนธรรมดั้งเดิม
● การสนั บ สนุ น กระบวนการมี ส  ว นร ว มของท อ งถิ่ น และชุ ม ชน บนพื้ น ฐานของความรู  ข อ มู ล ที่ ถู ก ต อ ง เป ด เผย โปร ง ใส
สามารถเขาถึงได เสริมสรางบทบาทของสื่อมวลชนในการสรางความตระหนักรูและความตื่นตัวของสาธารณชนในการดูแลคุมครองทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเขมแข็งดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการบริหารจัดการนํ้า มลพิษทางนํ้า การจัดการขยะ ของเสียอันตราย และภัยพิบัติ
● การปรั บ ปรุ ง กฎหมายให ส อดคล อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมและบั ง คั บ ใช อ ย า งเสมอภาค เป น
ธรรม เพื่อลดความขัดแยง แกปญหาความเหลื่อมลํ้าในการเขาถึงและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน รวมทั้งจัดทํากฎหมาย
รองรับเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ การใชประโยชนอยางยั่งยืนและแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม เพิ่มบทลงโทษตอผูบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการคุมครองสิทธิชุมชน
● พัฒนาศักยภาพชุมชนใหเขมแข็งและพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยยกระดับขีดความสามารถของ
กลุมเสี่ยงดวยการจัดสรรทรัพยากรที่จําเปน ถายทอดความรูดานขอมูลเสี่ยงภัยและการจัดการความเสี่ยงสูชุมชนและเครือขายการเรียน
รูระหวางชุมชน เรงฟนฟูพื้นที่เสี่ยงที่ไดรับความเสียหายและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม สนับสนุนกระบวนการวางแผนชุมชน
ระยะยาว สงเสริมบทบาทของปราชญชาวบาน ผูนําชุมชน หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสรางความ
เขมแข็งของชุมชน ใหสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงไดอยางเทาทันตอสถานการณ ตลอดจนกําหนดมาตรการรองรับผลกระทบ
ตอชุมชนและสังคมที่ชัดเจนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
●

บทสรุป
การแกปญหาการเสื่อมโทรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนตองแกที่ตนเหตุ ปรับวิธีคิดและวิถีการดําเนินชีวิตให
มีการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางฉลาด มุงใชทรัพยากรอยางมีเหตุผลใหเกิดประโยชนสูงสุด คํานึงถึงระยะเวลาในการใชให
ยาวนาน และกอใหเกิดผลเสียหายตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด รวมทั้งตองมีการกระจายการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางทั่วถึง อนุรักษ และฟนฟู
ทรัพยากรใหคงอยูอยางอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ ชุมชนทองถิ่น ทุกภาคสวนรวมมือกับหนวยงานภาครัฐผลักดันนโยบายและแผนงาน
ตาง ๆ ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและบูรณาการ รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม ใหเปนพื้นฐานที่สําคัญของการพัฒนาประเทศ และมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาแตละขั้นตอนอยางอยางจริงจัง เพื่อรักษา
ทรัพยากรของประเทศไวใหคนรุนหลังตอไป ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

เอกสารอางอิง
ทนงศั ก ดิ์ สุ ข วั ฒ น . ชุ ม ชนต น แบบปลอดขยะ (Zero Waste) เน น การมี ส  ว นร ว มของชุ ม ชน. (ออนไลน ) เข า ถึ ง
ไดจาก http://guideubon.com/news/view.php?t=๑๑๕&s_id=๒๑๙๙&d_id=๒๑๙๙ สืบคนเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
พลวัตของชุมชนในการจัดการทรัพยากร : สถานการณในประเทศไทย อานันท กาญจนพันธุ (บรรณาธิการ). ๒๕๔๓ กรุงเทพฯ สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย
วิถีพอเพียงคนสองฝงแมนํ้านครนายก สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) เขาถึงไดจาก http://www .codi.or.th/nature/
index.php?-----------๓A๒๐๑๑-๐๒-๐๘-๑๑-๔๖-๕๓&lang=th
ศูนยขาว ททบ.๕ พิษณุโลก. พลังงานชุมชนตนแบบ. (ออนไลน) เขาถึงไดจาก http://www.yceclub.com/ bbs/viewthread.
php?tid=๖๘๑ สืบคนเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔
ศูนยขาวเพื่อชุมชน สํานักขาวอิศรา. “โรงไฟฟาพลังนํ้าบานคลองเรือ” ตนแบบพลังงานทางเลือกสําหรับชุมชน.วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
เขาถึงไดจาก www.isranews.org/กระแสชุมชน/.../๒๙๖๙-... สืบคนเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔
เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง แนวคิดและยุทธศาสตร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ : โรงพิมพทรงสิทธิวรรณ, ๒๕๔๑
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. การจัดทําตัวชี้วัดความเขมแข็งชุมชน. วารสารเศรษฐกิจและสังคม
ปที่ ๔๔ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๐
. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับทีส่ บิ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔, หางหุน สวนจํากัด วี.เจ พริน้ ติง้ กรุงเทพฯ : ๒๕๕๐
ราง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙”, สิงหาคม ๒๕๕๔
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ. กรณีศึกษาเครือขายอินแปง ชุมชนรักปา รักนํ้า ปลูกปาเพื่อขายคารบอนเครดิต.
(ออนไลน) เขาถึงไดจากhttp://theenergy.biz/forum/index.php? topic=๓๙๗.๐ สืบคนเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
สํานักพิมพแม็ค. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. (ออนไลน) เขาถึงไดจากhttp://www.maceducation .com/
e-knowledge/๒๓๔๓๑๐๔๑๐๐/๐๒.htm สืบคนเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔
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เกษตรยั่งยืน : ภูมิคุมกันเกษตรกรไทย
นิติ ชางภิญโญ และ สุภัทรา เชิดชูไชย*

บทนํา
การเกษตรของไทยเริ่มจากการทําการเกษตรแบบดั้งเดิม ที่เปนการเพาะปลูกตามฤดูกาล ไมใชสารเคมีและปุยเคมีมาก ผลผลิต
ทางการเกษตรจึงขึ้นอยูกับธรรมชาติและสภาวะอากาศ และเปนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน ตอมา เมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยี ทั้งการ
ปรับปรุงพันธุ เครื่องจักรกลและความรูดานเคมี ทําใหการเกษตรพัฒนาไปสูการเกษตรเคมีภัณฑ หรือการปฏิวัติเขียว ที่เนนการใชปุยเคมี
สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช รวมกับพันธุพืชสมัยใหมและเครื่องจักรกล เพื่อทดแทนการใชแรงงานเกษตรที่มีแนวโนมลดลงและเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร ถือเปนการเกษตรในรูปแบบการคาเปนหลัก ประเทศไทยไดมีการพัฒนาการเกษตรกระแสหลักในรูปแบบนี้มาเปน
ระยะเวลานาน ผลจากการพัฒนาการเกษตรโดยเนนการใชสารเคมีและทรัพยากรธรรมชาติอยางมาก กอใหเกิดผลกระทบทั้งตอผูผลิต
ผูบริโภค และสิ่งแวดลอม เกษตรกรไดรับสารเคมีสะสมในกระแสเลือด ตนทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการพึ่งพาสารเคมีและปุยเคมีเปนปจจัย
การผลิต ขณะที่ผูบริโภคไดรับสารพิษตกคางในอาหารระดับสูงและไมปลอดภัย เปนสาเหตุสําคัญของการเกิดมะเร็งและโรคอื่นๆ นอกจากนี้
มีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ ทั้งความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางการเกษตร ไดแก ดิน นํ้า และมลพิษที่เกิดจาก
สารเคมีการเกษตร ทําใหเกิดแนวคิดการพัฒนาการเกษตรในรูปแบบทีค่ าํ นึงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคูไ ปกับการรักษาสมดุลและยัง่ ยืน
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือที่เรียกวา เกษตรกรรมยั่งยืน ที่มุงผลิตสินคาเกษตรที่ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สุขภาพ
ของผูผลิตและผูบริโภค เปนแนวทางการพัฒนาเพื่อการเติบโตสีเขียวไปสูความยั่งยืนของประเทศในระยะยาว
บทความนี้ จึงไดนําเสนอบทบาทของเกษตรกรรมยั่งยืนตอการพัฒนาเกษตรของไทย โดยบทความประกอบดวย ๑) บทนํา
๒) ความหมายของเกษตรกรรมยั่งยืน ๓) ผลการดําเนินงานของทุกภาคีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในชวงที่ผานมา ๔) บทเรียนของ
เกษตรกรไทยที่เขาสูเกษตรกรรมยั่งยืน ๕) บทบาทการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑
ใหเปนภูมิคุมกันภาคเกษตรไทย และ ๖) บทสรุป

ความหมายของเกษตรกรรมยั่งยืน
เกษตรกรรมยั่งยืน เปนการผลิตทางการเกษตรและวิถีการดําเนินชีวิตของเกษตรกรที่เอื้ออํานวยตอการฟนฟูและดํารงรักษาไว
ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศและสภาพแวดลอม โดยมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนธรรม สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรและผูบริโภค รวมทั้ง พัฒนาสถาบันทางสังคมของชุมชนทองถิ่น (บัณฑูร เศรษฐศิโรตม, ๒๕๔๖) ซึ่งรูปแบบการทําการเกษตรที่เขา
ขายเกษตรยั่งยืน ไดแก เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย วนเกษตร เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม เปนตน๑ (รูปภาพที่ ๑) (แนวทาง
และนโยบายในการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ๒๕๔๓)
การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบตางๆ กอใหเกิดประโยชนในหลายดาน (คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
๒๕๔๙) ไดแก ดานสิ่งแวดลอม การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตมาสูเกษตรกรรมยั่งยืนไดทําใหทรัพยากรดินไดรับการฟนฟูใหดีขึ้น จากการ
เพิ่มอินทรียวัตถุในดินและเพิ่มพูนกิจกรรมทางชีววิทยาในดิน รวมทั้ง การปองกันการชะลางหนาดิน ทําใหมีการลงทุนเพื่อพัฒนาแหลงนํ้า
ในไรนา ลดการปนเปอนของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและปุยเคมีในแหลงนํ้า และทําใหเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพภายในไรนา
นอกจากนั้น ยังชวยลดการใชพลังงานในภาคเกษตร โดยเฉพาะพลังงานจากการผลิตปุยเคมีและสารเคมี การสูบนํ้า และการขนสง๒
ดานเศรษฐกิจ เกษตรทีย่ ง่ั ยืนชวยประหยัดตนทุนเนือ่ งจากการลดการใชปจ จัยภายนอก การเกือ้ กูลกันของกิจกรรมการผลิตในไรนา การเพิม่ ขึน้
ของมูลคาผลผลิตในฟารมเนื่องจากความปลอดภัยของผลผลิตและการเพิ่มขึ้นของรายไดเนื่องจากการเพิ่มกิจกรรมการผลิตในไรนา และ
ดานสังคม การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตมาสูการเกษตรยั่งยืนชวยใหเกษตรกรไดมีโอกาสอยูรวมเปนครอบครัวมากขึ้น และมีเวลาในกิจกรรม
ของครอบครัวและชุมชนมากขึ้น เปนผลดีตอการพัฒนาชุมชน รวมถึงการรักษาและฟนฟูประเพณีอันดีงาม ตลอดจน สงเสริมใหประชาชน
มีสุขภาวะที่ดีขึ้น จากการบริโภคอาหารปลอดสารเคมีตกคาง เวชภัณฑสัตว และสารปรุงแตงอาหาร ที่อาจมีอันตรายตอสุขภาพ
* นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
** นักวิเคราะหนโยบาย สํานักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑
ในแตละรูปแบบมีวิธีการจัดการไรนา (เชน การใชพืชคลุมดิน การบํารุงดิน การควบคุมศัตรูพืช) และการใหผลประโยชน (เชน ความมั่นคงอาหาร การ
จัดการความเสี่ยง มูลคาเพิ่ม สุขอนามัยผูผลิต) ที่แตกตางกัน นอกจากนั้น วนเกษตร เกษตรผสมผสาน และเกษตรทฤษฎีใหม สามารถมีลักษณะบางอยาง
เปนแบบเกษตรอินทรียหรือเปนเกษตรธรรมชาติก็ได เชน การไมใชปุยและสารเคมี เปนตน ทั้งนี้ การทําการเกษตรในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนสวนใหญ
มีจุดเนนที่สําคัญที่เหมือนกันในทุกระบบ คือ เนนลดผลกระทบการผลิตตอสิ่งแวดลอม ฟนฟูความสมบูรณของดินและความสมดุลของระบบนิเวศ
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รูปภาพที่ ๑ ความหมายของเกษตรกรรมยั่งยืน

การดําเนินการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนที่ผานมา
ในชวงที่ผานมา หนวยงานของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และเครือขายเกษตรกร มีสวนในการผลักดันการ
ดําเนินงานพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม (รูปภาพที่ ๒)
ในสวนของภาครัฐซึ่งมีบทบาทในการสนับสนุนและชวยเหลือแกเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต มีหนวยงาน
ที่สําคัญในการดําเนินงาน อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภายใตการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ไดมีการจัดตั้งกลไกสนับสนุนการพัฒนา ซึ่ง
กลไกที่สําคัญ ไดแก คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการบริหารการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ
คณะกรรมการแหงชาติวา ดวยการพัฒนายุทธศาสตรการจัดการสารเคมี จัดทําแผนยุทธศาสตรการจัดการสารเคมีแหงชาติ รวมถึงในปจจุบนั
มีคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ที่ตั้งขึ้นภายใตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมและพัฒนา
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๔ มีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนประธาน ทําหนาที่ใน
การบูรณาการการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนและสงเสริมการวิจัย เพื่อนําไปสู
การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้ง ศึกษาและจัดทํากฎหมายที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนใหเปนรูปธรรม
ซึ่งผลการดําเนินงานของภาครัฐที่ผานมา ประกอบดวย การสนับสนุนปจจัยการผลิต เชน ปุยอินทรีย เมล็ดพันธุปุยพืชสด
สารอินทรียทดแทนสารเคมี และการบํารุงดิน เปนตน การสงเสริมการผลิตตามแนวคิดของเกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งในการอบรมใหความรู
การสงเสริมการผลิต การพัฒนาบุคลากรเจาหนาที่ และการพัฒนาหลักสูตรในสถาบันการศึกษา การพัฒนาระบบมาตรฐานและการตรวจ
รับรอง ซึ่งเปนกิจกรรมที่สนับสนุนการผลิตใหไดคุณภาพมาตรฐานเปนที่ยอมรับทั้งผูผลิตและผูบริโภค การสงเสริมการตลาด เชน การทํา
แผนการตลาด การสงเสริมตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ การสรางความตระหนักและรับรู เปนตน และการสรางองคความรู จาก
การศึกษาวิจัยทั้งพันธุพืช เทคโนโลยีการเพาะปลูก และมาตรฐาน
สําหรับภาคเอกชนและเครือขายองคกรพัฒนาเอกชน/เครือขายเกษตรกร เปนภาคสวนที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อน
การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนอยางกวางขวาง ซึ่งในสวนของภาคเอกชน จะมีบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับสินคาเกษตรอินทรีย/สินคา
ธรรมชาติ ประมาณ ๖๙ บริษัท เชน บริษัท ท็อปออรกานิกโปรดักสแอนดซัพพลายส จํากัด บริษัท เกษตรอินทรียไทย จํากัด และบริษัท
ไทยออแกนิกฟูดส จํากัด เปนตน เครือขายองคกรพัฒนาเอกชน มีองคกรพัฒนาเอกชนที่ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
๒

22

การใชพลังงานในภาคเกษตรแบงออกไดเปน ๒ สวนสําคัญ คือ การใชโดยตรง (เชน นํ้ามันในเครื่องสูบนํ้า รถแทร็คเตอร การแปรรูป-บรรจุ และการขนสง)
และการใชโดยออม (เชน ปุยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรูพืช การชลประทาน)
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กวา ๓๒ แหง เชน มูลนิธิขาวขวัญ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน มูลนิธิชีวิตไท มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
มูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย เปนตน และเครือขายเกษตรกร ที่เปนศูนยเรียนรูสําหรับถายทอดแนวคิดและวิธีปฏิบัติตามแนวทางของ
เกษตรกรรมยั่งยืน ไดแก เครือขายปราชญชาวบาน มีประมาณทั้งสิ้น ๑๙๖ แหง กระจายใน ๔ ภาคของประเทศ เครือขายเกษตรกสิกรรม
ธรรมชาติ มีประมาณ ๔๗ แหง เครือขายกสิกรรมไรสารพิษ มีประมาณ ๔๖ แหงทั่วประเทศ ศูนยปราชญสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มีประมาณ ๕๙ แหง และศูนยปราชญเกษตรกรรมทางเลือก มีประมาณ ๓๔ แหง โดยผลการดําเนินงานที่ผาน
มา ประกอบดวย การสรางความเขมแข็งและพึ่งตนเองได ทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน การผลิตและจําหนายสินคาเกษตร ที่หวงใย
สุขภาพตอผูผลิต/ผูบริโภค และสิ่งแวดลอม การศึกษาวิจัยและสรางองคความรู ที่ไมกระทบตอสิ่งแวดลอมและนําไปปฏิบัติไดจริง ทั้งการ
พัฒนานวัตกรรมใหม การตอยอดงานวิจัย ผานกระบวนการเรียนรูรวมกัน การพัฒนาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีลักษณะ
ที่คํานึงถึงการฟนฟูและรักษาความอุดมสมบูรณใหกับปาไม

รูปภาพที่ ๒ กลไกที่เกี่ยวของกับเกษตรกรรมยั่งยืนในประเทศไทย

ǰ

ถอดบทเรียนเกษตรกรไทยบนเสนทางการเกษตรกรรมยั่งยืน
การดําเนินงานของเครือขายเกษตรกรถือไดวามีสวนสําคัญตอการขับเคลื่อนการพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืนของประเทศไทย ทั้งนี้ ในปจจุบันไดมีการรวบรวมและจัดทําเปนฐานขอมูล
ปราชญชาวบานที่ประสบความสําเร็จ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งจะมีการจัดการองคความรู
และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อถายทอดใหกับเกษตรกรที่สนใจปรับรูปแบบการผลิตเปนเกษตรกรรม
ยั่งยืน ตลอดจนเพื่อการสนับสนุนชวยเหลือและการวางแผนการพัฒนาตอยอดการพัฒนาอยางเปน
ระบบ ซึ่งจากการศึกษาและถอดบทเรียนเครือขายเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จ เชน กลุมสงเสริม
กสิกรรมไรสารพิษ (วังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา) และ กลุมเกษตรกรของพอคําเดื่อง ภาษี
(จังหวัดบุรีรัมย) เปนกลุมที่ถือไดวาประสบความสําเร็จและเปนตนแบบในการขยายผล ซึ่งที่ผาน
มาไดมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อขยายผลอยางตอเนื่องผานการฝกอบรม ศึกษาดูงาน และ
การเปนวิทยากรในเวทีประชุมหารือที่เกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
การพัฒนาเกษตรกรรมยัง่ ยืนตามรูปแบบของกลุม ตัวอยางทัง้ ๒ ขางตน เปนกลุม ทีม่ รี ปู แบบ
การผลิตที่มีความแตกตางกัน แตถือไดวาเปนรูปแบบที่สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาเกษตรกรรม
ที่ยั่งยืนได กลาวคือ
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กลุมสงเสริมกสิกรรมไรสารพิษ เปนกลุมเกษตรกร ภายใตโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทําการเพาะปลูกผักและผลไม
ดวยปุยหมักชีวภาพและสารสมุนไพรไลแมลงที่ผลิตเองจากเศษอาหารและวัสดุเหลือใชในพื้นที่ โดยไมใชปุยและสารเคมีในการผลิต และ
ดวยมีการรวมกลุม เกษตรกรในพืน้ ทีท่ เ่ี ขมแข็ง สามารถผลิตพืชผักผลไมไรสารพิษสงขายใหแกตลาด Modern Trade ได เชน รานเลมอนฟารม
ท็อปซุปเปอรมารเก็ต และรานเครือขายมังสวิรัติ นอกจากนี้ ยังเปนผูใหการสาธิตและฝกอบรมถายทอดประสบการณในหลักสูตร
ตางๆ ใหกับ เกษตรกรทั่วไปอีกดวย ทั้งนี้ การพัฒนาของกลุมสงเสริมกสิกรรมไรสารพิษมีปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
ประกอบดวย ๑) ขอจํากัดของโครงสรางพื้นฐานในชวงแรกของการพัฒนา เชน ฝายที่กอสรางขึ้นเองและถนนที่ใชในการขนสงผลผลิต
พังทุกปจากความแรงของกระแสนํ้าปา เปนตน ๒) สภาพพื้นที่เพาะปลูกเปนทางลาดชัน ทําใหพืชผลและหนาดินเสียหายจากกระแสนํ้าปา
๓) เงินทุนของชาวบานและงบประมาณสนับสนุนที่ยังจํากัด ๔) การตรวจรับรองสินคาเกษตรอินทรีย ที่มีความเขมงวดและอิงหลักสากล
และมีคาใชจายคอนขางสูง ทําใหเกษตรกรรายยอยไมสามารถดําเนินการตามมาตรฐานได ๕) ความแปรปรวนของสภาพอากาศและ
ภัยธรรมชาติบอ ยครัง้ ทําใหเกษตรกรหันไปประกอบอาชีพรับจางหรืออาชีพอืน่ และ ๖) ขอมูลขาวสารเกษตรกรอินทรียย งั ไมแพรหลายและ
ไมเชื่อมโยงระหวางผูผลิตและผูบริโภค ในขณะที่ ปจจัยและเงื่อนไขความสําเร็จ ประกอบดวย ๑) ปรับเปลี่ยนความคิดของเกษตรกรใหหัน
มาสนใจสภาพแวดลอมและผลกระทบตอตนเองและผูบริโภค ๒) การตั้งใจจริง ไมยอทอตอปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ๓) สราง
กระบวนการกลุมในการรวมคิด รวมทํา แบงปนประโยชน เชน แบงกันปลูกคนละ ๔-๖ ชนิด เพื่อเพิ่มความหลากหลายใหกับผลผลิต เปนตน
และ ๔) ทําการตลาดเจาะจงเฉพาะกลุม โดยระบุคุณประโยชนของผลผลิตแตละชนิด วิธีในการนําไปใชเพื่อใหเกิดประโยชนกับสุขภาพ และ
การใหความรูแกผูบริโภค
กลุม เกษตรกรของพอคําเดือ่ ง ภาษี และโรงเรียนชุมชนอีสาน เปนการเกษตรแบบประณีตทีเ่ นนการเพาะปลูกพืชอาหารผสมผสาน
กับไมยืนตน และอาศัยใบไมที่รวงหลนเปนปุยบํารุงดินตามธรรมชาติ โดยไมใชปุยและสารเคมีในการเพาะปลูก รวมทั้ง มีโรงเรียน
ชุมชนอีสาน ซึ่งเปนศูนยปราชญชาวบานในพื้นที่ เปนศูนยกลางในการถายทอดองคความรูเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิดจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
มาสูการทําเกษตรประณีต ผานการอบรมโดยระบบชาวบานสอนชาวบานดวยกันเอง รวมทั้ง ประสบการณของปราชญชาวบานที่มีสวนรวม
ในการแบงปนความรูรวมกับเกษตรกร อยางไรก็ตาม ปญหาอุปสรรคของการดําเนินงาน ประกอบดวย ๑) ขาดความรูความเขาใจ
ในการทําการเกษตรเชิงนิเวศที่สอดคลองกับองคความรูในการบริหารจัดการพื้นที่ของตนเอง ๒) ขาดแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร ๓) ขาดความ
เชื่อมั่นในผลิตทางการเกษตรโดยไมใชสารเคมี ๔) มีที่ดินทํากินนอย มีปญหาหนี้สิน หรือตองเชาผูอื่นทําการเกษตร และ ๕) ขาดแหลงเงิน
ทุนในการประกอบอาชีพ ในขณะที่ ปจจัยและเงื่อนไข
ใ น ก า ร พั ฒ น า เ ก ษ ต ร ยั่ ง ยื น ไ ป สู ค ว า ม สํ า เร็ จ
ประกอบดวย ๑) ความเชือ่ มัน่ ตอการฟน ฟูระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชี ว ภาพเพื่ อ ฟ น ฟู ร ะบบการผลิ ต โดย
ไม ต อ งพึ่ ง พาปุ ย เคมี แ ละสารเคมี ๒) องค ค วามรู ก าร
จั ด การระบบดิ น นํ้ า ป า และพื้ น ที่ ที่ ส มดุ ล กั บ ระบบ
นิเวศและระบบการผลิต ๓) ความชางสังเกตและคนควา
เพื่ อ พั ฒ นาการทํ า การเกษตร รวมทั้ ง มี จิ น ตนาการใน
การวางแผนการปลูกพืชบนที่ดิน ๔) ความขยัน มีวินัย
ซื่ อ สั ต ย แ ละอดทนในการทํ า การเกษตร ๕) มี แ หล ง
รวบรวมองคความรูและตัวอยางการพัฒนาที่ประสบผล
สําเร็จ รวมถึง มีเครือขายปราชญชาวบาน เพื่อเปนแหลง
ถ า ยทอดและแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ใ นระดั บ พื้ น ที่ และ
๖) การสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรพัฒนา
เอกชน

บทบาทการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในแผนฯ ๑๑ : โอกาสความมั่งคั่งของเกษตรกรและ
มั่นคงทางอาหาร
การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนที่ผานมา พบทั้งปญหา จุดออน และอุปสรรค ในขณะเดียวกัน มีจุดแข็งและปจจัยที่นําไปสูความ
สําเร็จ สรุปไดดังนี้
จุดแข็งที่สําคัญ ไดแก ๑) เครือขายปราชญชาวบานที่เขมแข็ง ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืน เชน มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน และเครือขายเกษตรกร และ ๒) ภูมิปญญาทองถิ่นและการสรางองคความรูใหม โดยกลุม
เครือขายปราชญชาวบานที่ประสบความสําเร็จที่ไดมีการรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่น อันเกิดจากการกระบวนการเรียนรูและพัฒนาตอยอด
อยางตอเนื่อง
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จุดออน การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน แมจะมีการผลักดันมาตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ เรื่อยมาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐
จะเห็นไดวาปญหาหลัก คือ ๑) ขาดการกําหนดทิศทางและเปาหมายการพัฒนาที่ชัดเจนรวมกันทุกภาคสวน รวมถึงขาดกลไกการทํางาน
รวมกันระหวางภาครัฐและภาคเอกชนอยางมีเอกภาพ มีลักษณะตางคนตางทํา ๒) นโยบายการพัฒนาภาคเกษตรไมเอื้อตอการพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืน เชน การสนับสนุนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว การจัดหาสารเคมีและปุยเคมีราคาถูก และการแทรกแซงราคาพืชเชิงเดี่ยว
เปนตน ๓) ความตระหนักแกเกษตรกรและผูบริโภคใหเขาใจถึงแนวคิดเกษตรกรรมยั่งยืนและความปลอดภัยที่จะเกิดจากการผลิตและการ
บริโภคที่ผลิตภัณฑ ๔) เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนมาสูวิถีการผลิตแบบเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งจะมีขั้นตอนและอุปสรรคมาก
ในระยะแรก รวมถึงความเสี่ยงจากโรคและแมลงศัตรูพืชระบาดทําใหผลผลิตเสียหาย ๕) องคความรูดานเกษตรกรรมยั่งยืนไมเพียงพอและ
ไมสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร ซึ่งแตละพื้นที่มีความแตกตางกัน และ ๖) ขาดบุคลากรที่มีทักษะและความรูความชํานาญ
ดานการเกษตรกรรมยั่งยืนในเชิงลึก โดยเฉพาะหนวยงานหรือสถาบันที่มีความรู ความเชี่ยวชาญดานเกษตรและหนวยงานภาครัฐที่กระจาย
อยูทั่วประเทศ
โอกาสสําคัญที่สนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรรมอยางยั่งยืน ไดแก ๑) ความตระหนักถึงความปลอดภัยตอสุขภาพ โดยเฉพาะ
ในกลุมของประชากรที่มีการศึกษาที่ไดรับขอมูลของสาเหตุของการเจ็บปวย และเสียชีวิต ดวยโรคมะเร็งที่มีผลมาจากการบริโภคอาหาร
ที่มีสารพิษตกคาง ๒) ความตระหนักตอสิ่งแวดลอมที่ถูกปนเปอน จากสารพิษที่ใชในการเกษตร ซึ่งมีผลทําใหสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ เชน
กุง หอย ปู ปลา ที่เปนอาหารของประชาชนในชนบทไดถูกทําลายไปเปนจํานวนมาก รวมทั้งประสบการณการเกษตรเชิงเดี่ยวที่มีขอมูล
ทางวิชาการจํานวนมากไดพิสูจนวาเปนสาเหตุของการทําใหดินเสื่อมความอุดมสมบูรณ และการเกิดศัตรูพืชระบาดมากขึ้น ๓) ปจจัยการ
ผลิตการเกษตรที่เปนสารเคมีสังเคราะห เชน ปุยเคมี และสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ซึ่งเปนผลิตภัณฑพลอยไดของอุตสาหกรรมปโตรเคมีได
มีราคาสูงขึ้นอยางมากและรวดเร็วในชวงที่ผานมา ทําใหตนทุนการผลิตของเกษตรกรสูงขึ้น และ ๔) ความตองการผลิตภัณฑในระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนในตลาดตางประเทศที่เปนคูคากับประเทศไทยสูงขึ้น เชน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ฯลฯ ไดเพิ่มทวีมากขึ้น รวมทั้ง
ราคาผลผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในตลาดตางประเทศสูงกวาราคาผลผลิตธรรมดาประมาณรอยละ ๒๐-๓๐ เปนตน
ขอจํากัดของการพัฒนา ไดแก ๑) การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตในสังคมเกษตร ที่เขาสูสังคมปจเจกมากขึ้น มีลักษณะตางคนตาง
อยู ๒) การถือครองที่ดินทําการเกษตรของครัวเรือนเกษตรที่มีแนวโนมลดลงจากเฉลี่ย ๒๓.๐๑ ไร/ครัวเรือน ในป ๒๕๔๙ เปน ๒๒.๖๒
ไร/ครัวเรือน ในป ๒๕๕๒ และมีแนวโนมการเปนผูเชาเพิ่มขึ้น โดยป ๒๕๔๙ มีการทําการเกษตรบนเนื้อที่ของคนอื่นเพียง ๓๖.๙๙ ลานไร
(รอยละ ๒๘.๔ ของเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร) และเพิ่มเปน ๖๕.๒๕ ลานไร (รอยละ ๔๙.๕๑ ของเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร) ในป
๒๕๕๑ โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคกลาง ๓) ตนทุนการผลิตที่มีแนวโนมสูงขึ้น อันเนื่องจากราคาปจจัยการผลิตและการขนสงสูงขึ้นที่ปรับตัว
ตามราคาพลังงาน ทําใหไมสามารถลดตนทุนการผลิตลงได ๔) แรงงานเกษตรมีแนวโนมลดลงและเปนผูสูงอายุ รวมทั้งเกษตรกรรุนใหม
ไมไดรบั การสงเสริมอยางจริงจัง และมีการยายออกจากภาคเกษตรไปในภาคการผลิตอืน่ ๕) การเปดเขตการคาเสรีสง ผลกระทบตอเกษตรกร
รายยอยในประเทศ เนื่องจากไมสามารถแขงขันกับสินคาเกษตรจากประเทศเพื่อนบานที่มีตนทุนการผลิตตํ่ากวา ๖) ทรัพยากรถูกแยงชิง
จากภาคการผลิตอื่น ทั้งทรัพยากรที่ดินและนํ้า เพื่อตอบสนองความตองการตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ้นของประชากร
โดยเฉพาะในพื้นที่ชานเมืองที่มีการขยายตัวของหมูบานจัดสรรในพื้นที่การเกษตรเดิมมากขึ้น และ ๗) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น สงผลตอการผลิตภาคเกษตร โดยเฉพาะภาวะภัยแลง นํ้าทวม และฝนตกไมตรงตามฤดูกาล รวมถึงโรคและแมลง
ศัตรูพืชระบาด ซึ่งผลกระทบจากภาวะโลกรอนมีผลโดยตรงตอปริมาณผลผลิตทางการเกษตร
ซึง่ แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมยัง่ ยืนไดถกู บรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตัง้ แต ฉบับที่ ๘ ถึงฉบับปจจุบนั (ฉบับที่ ๑๑)
โดยในยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
ใหมีการเพิ่มพื้นที่การทําเกษตรกรรมยั่งยืนอยางนอยรอยละ ๕ ตอป และมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญในการสรางความมั่นคงดานอาหาร
และพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน โดยเนนการสงเสริมใหเกษตรกรทําการเกษตรดวยระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชน เกษตรอินทรีย เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฏีใหม วนเกษตร เปนตน โดยเฉพาะเกษตรกร
รายยอย เพื่อสรางความมั่นคง ความหลากหลาย การพึ่งพาตนเองและสามารถเขาถึงดานอาหารทุกครัวเรือนทั้งในเชิงของปริมาณ คุณภาพ
โภชนาการ และความปลอดภัย โดยการถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตผานเครือขายปราชญชาวบาน เกษตรกรที่ประสบความ
สําเร็จ และแหลงความรูในพื้นที่ การสงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดการและเผยแพรองคความรูและการพัฒนาดานอาหารศึกษา
ทุกรูปแบบอยางตอเนื่องและทั่วถึง และการสงเสริมการนําวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตไดในชุมชนและที่เหลือใชจากการเกษตรมาผลิต
เปนพลังงานทดแทนใชในระดับครัวเรือนและชุมชน
นอกจากนั้น การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร โดยการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะพันธุพืช
พันธุสัตวและสัตวนํ้า ที่สามารถเจริญเติบโตไดอยางมีประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก สนับสนุนการบริหารจัดการ
และการสรางนวัตกรรมตลอดหวงโซการผลิตสินคาเกษตร เพื่อใหประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองดานอาหารและพลังงาน และคงความ
เปนผูนําดานการเกษตรของโลก สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่สอดคลองกับสภาพพื้นที่ ควบคุมและกํากับดูแลใหมีการนําเขาและใช
สารเคมีทางการเกษตรที่ไดมาตรฐาน รวมทั้งสนับสนุนการใชสารชีวภาพใหมากขึ้น ปรับปรุงบริการขั้นพื้นฐานเพื่อการผลิตใหทั่วถึง สงเสริม
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การผลิตที่คงไวซึ่งความหลากหลายของพันธุพืชและสัตวที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอมของประเทศ ตลอดจน การสราง
ความมั่นคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร โดยพัฒนาระบบการสรางหลักประกันดานรายไดของเกษตรกรใหมีความมั่นคง เรงพัฒนา
ระบบประกันภัยพืชผลการเกษตร สรางแรงจูงใจใหเยาวชน หรือเกษตรกรรุนใหม และแรงงานที่มีคุณภาพเขาสูอาชีพเกษตรกรรม และเสริม
สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรรายยอยที่ไดรับผลกระทบจากการนําเขาสินคาเกษตรและอาหารที่มีตนทุนตํ่า
ในการพัฒนาขับเคลื่อนภาคเกษตรไปสูรูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืน และการสรางภูมิคุมกันใหกับเกษตรกรใหมีความเขมแข็ง
พึ่งตนเองได ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งจากปจจัยภายในและภายนอก ควรมีการเรงดําเนินการขับเคลื่อนใน ๒ ประเด็น
เพื่อใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ไดแก
การสรางและรวบรวมองคความรู และการประชาสัมพันธสรางความตระหนักเพื่อขยายตลาด เปนการดําเนินงานที่สําคัญ ซึ่ง
จะมีประโยชนตอการพัฒนาในระยะยาว ในขณะเดียวกัน เมื่อผูผลิตและผูบริโภคมีความเขาใจอยางถูกตอง จะทําใหการพัฒนาไปสูเกษตร
สีเขียวเปนไปอยางรวดเร็วภายใตระบบตลาด ซึ่งรัฐบาลไมตองใชงบประมาณจํานวนมากในการพัฒนาขับเคลื่อน กลไกของตลาดจะผลักดัน
ใหเกิดการขยายตัวไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเรงดําเนินการประชาสัมพันธแกผูบริโภค ใหมีความเขาใจถูกตองเกี่ยวกับประโยชนของ
การลดการใชสารเคมีและเกษตรอินทรีย และตระหนักถึงอันตรายจากการบริโภคสินคาเกษตรที่ปนเปอนสารเคมี ตลอดจน มาตรฐาน
ทีเ่ กีย่ วของตางๆ โดยประชาสัมพันธตง้ั แตระดับชุมชน โดยผานทางสือ่ ชุมชนทองถิน่ เชน วิทยุชมุ ชน เปนตน ไปจนถึงระดับประเทศ เพือ่ สราง
กระแสความตระหนักใหเกิดขึ้นในวงกวาง การสรางงานวิจัยและพัฒนาที่เอื้อตอการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน โดยเนนการผลิตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม ตั้งแตกระบวนการผลิตและแปรรูป การสรางมูลคาเพิ่ม การตลาดและมาตรฐานที่เกี่ยวของ รวมทั้ง การรวบรวมองค
ความรูและสรางระบบฐานขอมูล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาใหเปนระบบ เขาถึงไดงาย และประชาสัมพันธใหทราบอยางทั่วถึง เพื่อสงเสริม
การขยายผล และการสนับสนุนกระบวนการพัฒนาและถายทอดองคความรู รวมกับชุมชนและขยายผลงานวิจัย เพื่อใหเกิดการพัฒนา
อยางตอเนื่อง ซึ่งการถายทอดองครูทางวิทยาศาสตรแตเพียงอยางเดียวไมเพียงพอ ประสบการณจากการปฏิบัติ และภูมิปญญาทองถิ่น
ที่สะสมถายทอดกันมามีบทบาทในการขับเคลื่อนที่สําคัญ เนื่องจากไดเรียนรูจากคนตนแบบและเห็นถึงผลประโยชนที่เกิดขึ้นจริง
การสนับสนุนการสรางกลุมเครือขายตลอดหวงโซการผลิตใหเขมแข็ง เพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรม
ยั่งยืน โดยเรงดําเนินการทํางานรวมกับเครือขายและกลุมเกษตรกร ชุมชน องคกรพัฒนาเอกชนที่มีการดําเนินงานอยูแลวในปจจุบัน
เชน เครือขายเกษตรกรรมทางเลือก มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนแหงประเทศไทย เปนตน ใหสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเปนกลไกในการขยายผลในวงกวาง การพัฒนาผูนํากลุมและเครือขายการผลิตใหมีความเขมแข็ง โดยอาศัยการทํางาน
รวมกันระหวางเครือขายและกลุมเกษตรกรที่เขมแข็งแลว กับหนวยงานภาครัฐ ทั้งในการอบรมใหความรูและเทคโนโลยีดานการผลิตและ
การตลาด การสรางความตระหนักถึงผลกระทบจากการใชสารเคมี การสนับสนุนดานปจจัยพื้นฐาน และการติดตามชวยเหลือการทํางาน
ของกลุมและเครือขาย และการเชื่อมโยงเครือขายการผลิตและตลาด เปนการบริหารจัดการใหผูผลิตและผูบริโภค/ตลาด ไดมีการ
เชือ่ มโยงซึง่ กันและกัน เพือ่ เปนการจําหนายผลผลิตไดอยางตอเนือ่ งและเปนระบบ ทัง้ การสรางความรวมมือระหวางผูผ ลิต ผูป ระกอบการตลาด
และผูสงออก ตลอดจน การเชื่อมโยงตลาดในทองถิ่นหรือตลาดนัดสีเขียวในชุมชนกับแหลงผลิตที่มีศักยภาพ เพื่อเปนชองทางและโอกาส
ของเกษตรกรในการจําหนายผลผลิต

บทสรุป
ปญหาจากการพัฒนาภาคเกษตรในชวงที่ผานมาที่มีการใชปุยเคมีและสารเคมีในปริมาณที่มากเกินความจําเปน และไดสงผล
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศ รวมทั้งมีการปนเปอนของสารเคมีในอาหารที่บริโภค ซึ่งกระทบ
ตอสุขภาพของทั้งผูผลิตและผูบริโภค ทําใหเกิดแนวคิดการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อสรางความสมดุลในทุกมิติ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม โดยเปนรูปแบบการผลิตทางการเกษตรและการดําเนินวิถีชีวิตของเกษตรกรที่ไมกระทบกับฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ขณะเดียวกันมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่เปนธรรม ทั้งนี้ ไดเริ่มมีการผลักดันและดําเนินการมาตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘
ดวยความรวมมือทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และเครือขายเกษตรกรที่มีสวนดําเนินการผานกลไกตางๆ ที่มีอยู ในการ
สงเสริมการผลิตตามแนวคิดของเกษตรกรรมยั่งยืน รวมถึงการสรางองคความรูและความตระหนักถึงผลกระทบจากการใชสารเคมีที่เกิน
ความจําเปน นอกจากนี้ องคกรพัฒนาเอกชนและเครือขายเกษตรกร ถือไดวาเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนใหเกิดผลอยางเปน
รูปธรรม โดยจะเห็นไดจากความสําเร็จที่เกิดขึ้นผานกลุมหรือเครือขาย ซึ่งมีกระบวนการเรียนรูและการขยายเครือขายอยางตอเนื่อง สําหรับ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนไวอยางชัดเจน โดยมีเปาหมายการเพิ่มพื้นที่การทําเกษตรกรรม
ยั่งยืน ไวอยางนอยรอยละ ๕ ตอป อยางไรก็ตาม การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนอาจจะมีปญหาอุปสรรคและขอจํากัดอยูหลายประการที่ตอง
ไดรับการแกไขและจัดการดวยกลไกที่มีอยู เพื่อใหการขับเคลื่อนในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ บรรลุเปาหมายได แตประเด็นสําคัญที่ตอง
เรงดําเนินการเปนอันดับแรก คือ การสรางและรวบรวมองคความรู การประชาสัมพันธสรางความตระหนัก และการสนับสนุนการสรางกลุม
เครือขายตลอดหวงโซการผลิตใหเขมแข็ง เพื่อเปนกลไกในการขยายผลการพัฒนาใหเปนรูปธรรม ซึ่งจะเปนประโยชนตอการสรางภูมิคุมกัน
ใหกับเกษตรกรภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งมีผลตอการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และพัฒนาภาคเกษตร
ไทยใหมีความเขมแข็งและความยั่งยืนตลอดไป ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
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เอกสารอางอิง
บริษัท ปญญา คอนซัลแตนท จํากัด. ๒๕๕๒. รายงานการศึกษา โครงการศึกษาแนวทางการผลักดันและขับเคลื่อนการ
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เมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาพื้นที่
กองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ๑ คาดการณวา ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ประชากรโลกจะมี ๗ พันลานคน ในจํานวนนี้มี
เพียงครึ่งหนึ่งที่อาศัยในชนบท และประชากรโลกอีกครึ่งหรือ ๓.๕ พันลานคนอาศัยอยูในเมือง คาดวาคนเมืองรุนใหมสวนใหญเปนคนจน
อนาคตของคนเหลานี้ และเมืองในประเทศกําลังพัฒนา รวมทั้งมนุษยชาติ ขึ้นอยูกับการบริหารจัดการเมืองใหมีความยั่งยืนและสงผล
กระทบเชิงลบตอสิ่งแวดลอมและโลกนอยที่สุด
เมืองเปนเงื่อนไขหลักของความยั่งยืนเนื่องจากเปนแหลงใหญในการบริโภคสินคาและบริการ โดยดึงดูดทรัพยากรจากพื้นที่
รอบนอก การบริโภคทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหเมืองสงผลกระทบตอระบบนิเวศอยางกวางขวางเกินกวาอาณาเขตของเมือง
จึงจําเปนตองปรับรูปแบบการพัฒนาเมืองใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อลดผลกระทบที่มีตอโลก และปรับวิธีคิดเกี่ยวกับระบบเมือง
และโครงสรางพื้นฐานในปจจุบัน ไปสูเมืองที่กระชับ มีการใชประโยชนที่ดินแบบผสมผสาน และเปนเมืองที่มีหลายศูนยกลาง

คําจํากัดความ
เมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนเมืองที่พัฒนาหรือออกแบบโดยคํานึงถึงการลดผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด ผูคน
ในเมืองใสใจตอการประหยัดพลังงาน นํ้า อาหาร และการลดของเสีย ทั้งในรูปของความรอน มลพิษทางอากาศ คารบอนไดออกไซด มีเทน
และนํ้าเสีย คําวายั่งยืนหรือเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมจึงมีความหมายครอบคลุมมิติวิทยาศาสตร เศรษฐศาสตร การคา สังคม การพัฒนาคน
คุณคาที่เกี่ยวของ ความเทาเทียม การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และการเขาถึงบริการศึกษาและสาธารณสุข
เมืองที่มีความยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนเรื่องสืบเนื่องจากการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งระบุใน Brundtland Report
และการประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ในป ๒๕๓๕ ไดมีการลงนามและรับรองเอกสาร
สําคัญ ๕ ฉบับ ดังนี้ ปฏิญญาริโอวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา แผนปฏิบัติการ ๒๑ คําแถลงเกี่ยวกับหลักการในเรื่องปาไม กรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
แผนปฏิบัติการ ๒๑๒ ไดนําแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนมาใชกับชุมชนเมือง โดยกําหนดแนวทางการตั้งถิ่นฐานมนุษยอยางยั่งยืน
ในสวนที่ ๗ ซึ่งเสนอแนะใหภาครัฐดําเนินการจัดเตรียมที่อยูอาศัยและสิ่งบริการพื้นฐานตางๆ ใชวัสดุทองถิ่น ประหยัดพลังงานและใช
พลังงานหมุนเวียน จัดผังเมืองเพื่อลดการเดินทางระยะไกลและสนับสนุนระบบขนสงสาธารณะ ลดความยากจนโดยสนับสนุนภาคเศรษฐกิจ
ขนาดเล็ก ลดการอพยพยายถิ่นสูเมืองใหญ และลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
ตั้งแตป ๒๕๓๕ เปนตนมา ประเด็นความยั่งยืนเปนพื้นฐานของกระบวนทัศนใหมในการพัฒนาเมือง มีปจจัยสําคัญ ๒ ประการ
ที่สงผลตอรูปแบบการพัฒนาเมือง ประการแรกเปนรถยนต ซึ่งนํามาสูรูปแบบการพัฒนาเมืองที่ใชพื้นที่กวางขวางกระจัดกระจาย ประการ
ตอมา การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศและการใชพลังงานฟอสซิล นํามาสูความจําเปนของการพัฒนาเมืองในรูปแบบใหมที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม๓

หลักการของเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม๔
เมื่อทุกคนมีความเขาใจอยางถองแทเกี่ยวกับหลักการของเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จะสรางกระแสผลักดันใหการพัฒนา
เมืองเปนไปในทิศทางที่เหมาะสม หลักการที่สําคัญมี ๔ ประการ ดังนี้
การใชพื้นที่นอย เมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมไมไดขึ้นอยูกับขนาดประชากร แตเปนไดทั้งชุมชน เมืองขนาดเล็ก หรือเมือง
มหานคร จุดเนนอยูที่อัตราการใชพื้นที่ หรือการใชพื้นที่แบบกระชับ ที่มีอัตราการใชทรัพยากรและการปลอยของเสียนอยกวาเมืองและ
ชุมชนในปจจุบัน หากเปรียบเทียบเมืองลอสแอนเจลิส กับเมืองนิวยอรก พบวานิวยอรกใชพื้นที่นอยกวาลอสแอนเจลิส ทําใหคนนิวยอรกใช
UNFPA. “People and Possibilities in a World of ๗ Billion.” [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : http://www.unfpa.org/swp/. สืบคน ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔.
คีตติ้ง, มิเชล. แผนปฏิบัติการ ๒๑ เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน. แปลโดย มานพ เมฆประยูรทอง. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงการตางประเทศ ๒๕๓๗.
๓
Lehmann, Steffen. “Green Urbanism: Formulating a Series of Holistic Principles.” In S.A.P.I.EN.S, ๓, ๒ (๒๐๑๐) [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก :
http://sapiens.revues.org/1057. สืบคน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔.
๔
Register, Richard. “EcoCities: Making cities sustainable is a crucial challenge.” In In Context ๘, Winter (๑๙๘๔): ๓๑ – ๓๔.
๑
๒
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พลังงานตอหัวเพียง ๑ ใน ๓ ของคนลอสแอนเจลิส แมวานิวยอรกจะมีสภาพอากาศที่รุนแรง นอกจากนี้ นิวยอรกมีจํานวนรถยนตนอย
มีพื้นที่ถนนและพื้นที่จอดรถตอคนนอยกวาลอสแอนเจลิส
การเขาถึงบริการและสิ่งตางๆ ไดสะดวก เปนการออกแบบเมืองใหผูคนเขาถึงแหลงงานและบริการตางๆ ดวยความสะดวก การ
ใชประโยชนที่ดินแบบผสมผสาน การจางแรงงานในพื้นที่ หองเชาสําหรับคนที่ไมมีรถ การใหเงินกูกับคนในชุมชนซึ่งเปนที่มาของเงินฝาก
การสรางที่พักอาศัยในยานศูนยกลางเมือง และชะลอหรือยับยั้งการสรางที่อยูอาศัยในที่หางไกลจากเมือง ในสวีเดน รัฐซื้ออาคารบริเวณ
ชานเมืองที่ตองพึ่งรถยนต แลวเปลี่ยนกลับสูธรรมชาติ เปนพื้นที่เกษตรกรรม หรือหมูบานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
การกระจายอํานาจ ในเชิงกายภาพ การพัฒนาเมืองแบบกระจัดกระจายเปนการกระจายอํานาจรูปแบบหนึ่ง แตไมไดเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม ในมุมมองสิ่งแวดลอม เมืองและชุมชนควรมีรูปแบบที่รวมศูนยในเชิงกายภาพทั้งแบบศูนยกลางเดียวหรือหลายศูนยกลาง
แตมีการกระจายอํานาจในแงการมีสวนรวมตัดสินใจทั้งดานสังคมและการเมือง
ความหลากหลาย เปนหลักการสําคัญ เพราะเมืองก็เชนเดียวกับระบบนิเวศที่ตองมีความหลากหลาย หรือพื้นที่เกษตรที่ไมควร
ปลูกพืชเชิงเดี่ยว แตสงเสริมการใชประโยชนที่ดินแบบผสมผสานในเขตเมืองเพื่อลดการเดินทาง และทําใหเมืองมีชีวิตชีวา

วิสัยทัศนของการพัฒนาเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
การพัฒนาเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน พิจารณาไดจากแผนภูมิวิสัยทัศนของโครงการเมืองที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมในสหภาพยุโรป๕ ที่ไดมีการนําสูการปฏิบัติ

วิสัยทัศนการพัฒนาเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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จากแผนภูมิจะเห็นวา เมืองที่เขาถึงสะดวก เปนปจจัยหลักที่เชื่อมโยงทุกองคประกอบ และเปนวิสัยทัศนหลักของเมืองที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม เนนความสะดวกในการเขาถึง และกําหนดใหจุดหมายสําคัญตางๆ อยูใกลกัน รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่วางในเมืองให
ใชประโยชนเต็มประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงการเปดพื้นที่ใหมในชนบทหรือพื้นที่เกษตรกรรม ทําใหเปนเมืองที่ใชที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ
๕

Coplák, Jaroslav. “The Conceptual Framework of the EU Project Ecocity.” In Alfa Spectra ๗, ๖ (๒๐๐๓): ๓ - ๑๗. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก
: http://www.ecocity.szm.com/framework.html. สืบคน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔.
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วิสัยทัศนรองที่มุงการเปน เมืองแหงสมดุลของการรวมศูนยและการกระจายอํานาจ จะเนนการกระจุกตัวของอาคารในยานที่มี
ความหนาแนน เชื่อมโยงกับชุมชนเดิม ในลักษณะหวงโซของชุมชน แตละชุมชนมีพื้นที่สีเขียวคั่น และอยูในระยะที่สามารถเดินถึงกันได
ตั้งอยูโดยรอบสถานีขนสงมวลชน รถไฟฟาหรือรถไฟ โดยจํากัดการใชพื้นที่ในแตละชุมชนใหเอื้อตอการเดิน เชน การใชรัศมี ๔๐๐ เมตรโดย
รอบศูนยกลางชุมชนเปนกรอบในการตั้งอาคาร ทุกอาคารใชเวลาเดินประมาณ ๕ นาทีถึงศูนยกลางเมืองซึ่งเปนที่ตั้งของแหลงธุรกิจการคา
และบริการตางๆ
การกระจุ ก ตั ว ของกิ จ กรรมเศรษฐกิ จ จะเพิ่ ม ความหนาแน น ของเมื อ ง ต อ งดํ า เนิ น การควบคู  กั บ ระบบขนส ง มวลชนหรื อ
รถสาธารณะ เพือ่ ไมใหเกิดผลเสียจากความแออัด โดยสงเสริมใหเมืองมีความหนาแนนในระดับพอประมาณ เพือ่ ไมใหมผี ลกระทบตอคุณภาพ
ชีวิตของคนในเมือง ภายใตแนวคิด เมืองความหนาแนนที่มีคุณภาพ ที่กอใหเกิดประโยชนทั้งการพัฒนาแบบกระชับที่ลดการใชพื้นที่ ลดการ
ใชพลังงาน ลดการปลอยของเสีย และสงวนรักษาภูมทิ ัศนโดยรอบ กับประเด็นความยั่งยืนดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
สําหรับแนวคิดการพัฒนาเมืองหลายศูนยกลางในรูปแบบ เมืองที่เปนเครือขายชุมชน เปนการกําหนดใหศูนยกลางเมืองแตละแหง
มีบริการพื้นฐานที่สามารถสนองความตองการของคนในชุมชนที่มีลักษณะชุมชนสมบูรณแบบ
วิสัยทัศนรองที่สําคัญอีกประการเปน เมืองแหงการใชที่ดินแบบผสมผสาน ที่สงเสริมการใชที่ดินเพื่ออยูอาศัยรวมกับการใช
ประโยชนเพื่อการคา ธุรกิจ และสถาบันตางๆ เปนการลดการเดินทาง ทําใหเมืองมีชีวิตชีวา มีภูมิคุมกันการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและ
สังคม เนื่องจากมีการใชพื้นที่ตลอดเวลาจึงมีสวนลดอาชญากรรมในพื้นที่ และสงเสริมการเปน เมืองแหงสุขภาวะ ความปลอดภัย และความ
เปนอยูที่ดี
การเปน เมืองที่เขาถึงสะดวก เชื่อมโยงกับประเด็นความเทาเทียม จะเนนการเขาถึงบริการของคนทุกระดับ รวมทั้งผูพิการ ผูสูง
อายุ และคนที่ไมใชรถยนต นําไปสูวิสัยทัศนการเปน เมืองที่เนนสัดสวนของมนุษย และ เมืองแหงทางเทา จักรยาน และการขนสงมวลชน
เมืองนาเดินจะสอดรับกับเมืองกระชับ กลาวคือ การกําหนดจุดหมายตางๆ ใหอยูใกลกันและเชื่อมโยงกันดวยโครงขายทางเดินเทาที่แยก
จากถนน การเปนเมืองนาเดินจะสัมพันธกับการออกแบบชุมชนเมืองที่ดี โดยเฉพาะตนไม ที่นั่ง ถังขยะ รวมทั้งความสะอาดของทางเทา
เมืองนาเดินจะรวมถึงการมีพื้นที่โลง ลาน สวนสาธารณะ และพื้นที่นั่งมีหลังคาคลุมที่เชื่อมโยงกันดวยระบบทางเทา เปนเหมือนกาวที่เชื่อม
โยงผูคน กิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมในชุมชน
ทางเทา ทางจักรยานและการขนสงสาธารณะเปนองคประกอบหลักของระบบขนสงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยจัดใหมีโครงขาย
เสนทางพรอมสถานที่จอดจักรยาน ที่สัมพันธกับโครงขายถนน รวมทั้งระบบขนสงมวลชนที่วางแผนอยางดี มีสถานีอยูในบริเวณที่มี
ประชากรความหนาแนนหรือมีกิจกรรมเศรษฐกิจมาก มีที่พักคอยที่สวยงามและมีทางวิ่งเฉพาะสําหรับรถเมล ระบบการขนสงแบบนี้จะนํา
ไปสูการลดการใชพลังงานหรือเปน เมืองประหยัดพลังงาน

แนวปฏิบัติของเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
กําหนดการใชประโยชนที่ดินแบบผสมผสาน ใหมีสัดสวนเหมาะสมระหวาง การอยูอาศัย การคา การผลิต และการพักผอน
รวมทั้งกําหนดความหนาแนนของเมืองโดยรักษาดุลยภาพระหวาง ระบบการขนสง ระบบนิเวศ เศรษฐกิจ สังคม และสุขอนามัยของ
ประชากร
●

การพัฒนาเมืองใหมควรยึดตามสภาพแวดลอมของระบบเมืองเดิมเพื่อรักษาความตอเนื่อง สงเสริมการอนุรักษและสราง
ความตอเนื่องของวัฒนธรรมทองถิ่นและมรดกทางประวัติศาสตร และฟนฟูที่ดินที่เปนแหลงการคาหรืออุตสาหกรรมแตถูกทิ้งรางหรือใชงาน
ไมสมคา
●

การออกแบบเมืองและอาคารเนนใหเปลี่ยนแปลง ขยาย และเปลี่ยนการใชประโยชนได การออกแบบอาคารตองเอื้อตอการ
เขาถึงของผูพิการและผูสูงอายุ การวางอาคารตองใชประโยชนจากแสงอาทิตยใหมีการทําความรอนและความเย็นดวยวิถีธรรมชาติ วัสดุ
กอสรางเปนวัสดุธรรมชาติ สามารถนํากลับมาใชใหมได โดยคํานึงถึงความคงทนและอายุการใชงาน
●

ระบบการผลิตเนนการใชวัสดุและแรงงานในทองถิ่น เพื่อสงเสริมระบบเศรษฐกิจของเมือง จัดที่อยูอาศัยสําหรับคนทุกระดับ
ใหเหมาะสมกับความตองการของแตละกลุม จัดบริการพื้นฐานใหตั้งในจุดที่คนเดินเทาสามารถเขาถึงไดสะดวก และจุดหมายปลายทาง
ที่สําคัญทุกแหงในเมืองจะตองเขาถึงไดดว ยระบบขนสงสาธารณะ
●
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ทางเทาและทางจักรยานเปนเสนทางหลักภายในชุมชน ลดการสัญจรของยานยนตใหมากที่สุดและลดความเร็วในการขับขี่
ยวดยาน ทําใหถนนในเมืองปลอดภัยและนาเดิน การออกแบบถนนและทางแยกในเมืองสัมพันธตอสัดสวนของมนุษย อาทิ ไมกวางจนเปน
อันตราย และเชื่อมโยงกับพื้นที่โลงของเมือง ดวยการออกแบบที่สวยงามและใชสอยสะดวก
●

ผูคนในเมืองโดยเฉพาะเขตที่อยูอาศัยจะตองไดรับการปกปองจากผลกระทบของการจราจรและอุตสาหกรรม เชน เสียง
มลพิษทางอากาศ และแรงสั่นสะเทือน ลดการใชที่ดินเพื่อสรางที่จอดรถและลดผลกระทบเชิงลบของที่จอดรถใหนอยที่สุด จํากัดการ
กอสรางพื้นที่ดาดแข็งใหนอยที่สุด อาทิ ถนน ลานจอดรถ และอาคาร
●

ทรัพยากรทั้งหมดตองนํามาหมุนเวียนและใชซํ้า เพื่อลดขยะ การบริโภคและจัดสรรนํ้าใหเพียงพอสําหรับทุกคนและทุก
ครัวเรือนอยางเทาเทียม ประหยัดพลังงานและใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน รวมทั้ง สงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียน
สงเสริมอาคารประหยัดพลังงาน เชน ทาวนเฮาสและอาคารสูง ใชตนไม พันธุไม และนํ้าปรับสภาวะอากาศ สรางความมั่นคงของระบบนิเวศ
และสรางความสวยงาม รวมทั้งจัดใหมีพื้นที่สีเขียวสําหรับสันทนาการในทุกชุมชน
●

ตนแบบเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
จากหลักการ วิสัยทัศน และแนวปฏิบัติขางตนที่นําไปสูเมืองเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อาจทําไดยากสําหรับประเทศไทย
อยางไรก็ตาม มีตัวอยางความสําเร็จจากเมืองในประเทศกําลังพัฒนาที่นาสนใจ
ในการจัดอันดับเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม๖ ชวงที่ผานมา เมืองที่ติดอันดับหนึ่งในสิบเกือบทั้งหมดอยูในประเทศที่พัฒนาแลว
เชน แคนาดา ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา เยอรมัน เดนมารก เปนตน แตมีเมืองหนึ่งในประเทศกําลังพัฒนาติดอันดับอยางตอเนื่อง นั่นคือ
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ทศวรรษที่ ๒ การปฏิบัติตามแผนแมบท ในป ๒๕๑๑ Jaime Lerner ซึ่งเปนนายกเทศมนตรี ไดสรางนวัตกรรมในการพัฒนา
เมืองโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม และงบประมาณไมมากนัก เขาตั้งหนวยวางแผนเมืองเพื่อจัดระบบและพัฒนาฟนฟูเมือง ผลงานสําคัญ
ไดแก ศูนยกลางธุรกิจของเมือง เปนถนนคนเดินสายแรกของบราซิล และเริ่มพัฒนาเขตอุตสาหกรรมบริเวณนอกเมือง
ทศวรรษที่ ๓ ยุคสมัยแหงสิ่งแวดลอม เมืองกูรีติบา ไดจัดทําโครงการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและโครงการทางสังคมจํานวนมาก
คุมครองพื้นที่สีเขียวจากการพัฒนา ขยายระบบขนสงมวลชน BRT และจัดตั้งกลไกบริหารระดับภาคเพื่อกระจายอํานาจและการตัดสินใจ
สูทองถิ่น
ทศวรรษที่ ๔ การยอมรับในฐานะเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ป ๒๕๓๓ กูรีติบา ไดรับรางวัลดานสิ่งแวดลอมจากองคการ
สิ่งแวดลอมโลก และในป ๒๕๓๕ เมืองกูรีติบา เปนสถานที่จัด World Cities Forum สรางสวนพฤกษศาสตรแหงใหมและโรงโอเปราบริเวณ
เหมืองเกา มีอุตสาหกรรมรถยนตเปนอุตสาหกรรมใหมที่ตั้งในเขตอุตสาหกรรมของเมือง
ทศวรรษที่ ๕ อุตสาหกรรมทองเที่ยวเริ่มมีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจเมือง เพิ่มรถเมลชมเมืองในระบบ BRT เทศบาลเริ่มสราง
สวนเทคโนโลยีเพื่อดึงดูดธุรกิจสมัยใหม และลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก ในป ๒๕๕๓ เมืองกูรีติบา ไดรับรางวัล Globe
Sustainable City Award ในฐานะเทศบาลที่มีความโดดเดนในการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน และไดรับยกยองจาก นิตยสารรีดเดอรสไดเจสต
ไดเปนเมืองที่นาอยูที่สุดในบราซิล
ปจจุบัน เมืองกูรีติบา เปนที่ยอมรับทั่วโลกในฐานะตนแบบของการพัฒนาเมืองที่ดีและนโยบายสิ่งแวดลอมที่กาวหนา นับตั้งแต
ป ๒๕๑๓ เทศบาลเมืองกูรตี ิบา ไดริเริ่มระบบขนสงมวลชนแบบ BRT เพิ่มสวนสาธารณะมากกวา ๒๔ แหง เพื่อสันทนาการและเปนแกมลิง
และรองรับนํ้าไหลบาในเมือง รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวตอจํานวนประชากรจาก ๐.๕ ตารางเมตรตอคน เปน ๕๒ ตาราเมตรตอคน

เสนทางหลักและที่จอดรถ BRT: ระบบการขนสงหลักของ กูรีติบา

ปจจัยแหงความสําเร็จของ กูรีติบา
ความสําเร็จของเมืองกูรีติบาอยูที่ความเรียบงายของเทคโนโลยีที่ใช การยึดคนเปนศูนยกลาง แฝงดวยพลังของความกลาหาญ
ในการตัดสินใจ และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง สิ่งสําคัญเปนกลยุทธที่ใชประโยชนสูงสุดจากการบูรณาการระบบขนสง
มวลชน แผนการใชท่ดี ิน และการพัฒนาที่อยูอาศัยที่สนับสนุนซึ่งกันและกันในการยกระดับคุณภาพชีวิต ปจจัยความสําเร็จของเมืองกูรีติบา
ที่นาสนใจ ไดแก
การเนนระบบขนสงมวลชน เปนแกนหลักในการพัฒนาเมืองกูรีติบา เปนเมืองแรกในโลกที่ใชระบบ BRT และคนสวนใหญ
ใชรถเมล ปริมาณการใชระบบขนสงมวลชนมีจํานวนสูงกวา ๒.๑ ลานคนตอเที่ยวตอวัน คาโดยสารของผูโดยสารระยะสั้นจะนํามาอุดหนุน
ผูโดยสารระยะยาว ทําใหการเสียคาโดยสารแตละครั้ง สามารถเดินทางไดถึง ๗๐ กม.
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โครงขายรถประจําทาง BRT ของ กูรีติบา

การแกปญหานํ้าทวมตามศักยภาพพื้นที่ เมืองกูรีติบามีปญหานํ้าทวมรุนแรง เนื่องจากมีทางนํ้ามากและเปนพื้นที่ลุม เทศบาลจึง
นําทางนํ้าและที่ลุมเหลานี้มาทําเปนสวนสาธารณะเปนแกมลิงและพื้นที่รองรับนํ้า สําหรับแกปญหานํ้าทวม ในชวงป ๒๕๓๓ – ๒๕๔๒ กูรีติบา
ไดรับการขนานนามวาเปนเมืองหลวงเชิงนิเวศของบราซิล มีสวนสาธารณะใหม ๖ แหง มีสวนพฤกษศาสตรใหม และพื้นที่ปาเพิ่มขึ้น ๘ แหง
คิดเปนพื้นที่สงวนรวม ๘ ลานตารางเมตร
การรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพ เมืองกูรีติบารีไซเคิลขยะไดถึงรอยละ ๗๐ แตละวันสามารถรีไซเคิลขยะมูลฝอยได ๒ ใน ๓ มี
โครงการใหคนจนนําขยะมาแลกตั๋วรถเมลและอาหารที่ศูนยชุมชน เปนการลดคาครองชีพของคนจน ลดขยะในเมือง และลดการแพร
กระจายของเชื้อโรค จัดโครงการใหเด็กนําขยะมาแลกเครื่องเขียน ของเลน และตั๋วชมการแสดง สัปดาหละครั้งเทศบาลจะสงรถไปรับขยะที่
แยกแลวตามบาน เฉพาะการรีไซเคิลกระดาษ ทําใหไมตองตัดตนไมอยางนอย ๑,๒๐๐ ตนตอวัน เทศบาลนําเงินที่ขายวัสดุจากการแยกขยะ
ไปใชในการจัดบริการสังคมและสุขภาพใหคนจน นอกจากนี้ เทศบาลจางคนไรบานและผูปวยติดเหลาเปนคนแยกขยะในโรงงานเพื่อ
ชวยเหลือคนที่มีปญหา
การสงเสริมเศรษฐกิจของเมือง เทศบาลเปลี่ยนถนนใจกลางเมืองใหเปนถนนคนเดิน มีศูนยการคาที่เปด ๒๔ ชั่วโมง มีรานรวง
ขายสินคา ภัตตาคาร รานกาแฟ มีตนไมและดอกไมริมทางที่ดูแลโดยเด็กขางถนน
ผูน าํ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ระบบคิดแบบองครวม และความตอเนือ่ งของนโยบาย Jaime Lerner สถาปนิกและอดีตนายกเทศมนตรี ๓ สมัย
ปจจุบันมีพันธกิจในการขยายผลเมืองตนแบบนี้ไปสูเมืองตางๆ ทั่วโลก Cassio Taniguchi วิศวกรโยธาและอดีตนายกเทศมนตรีนําพา
เมืองกูรีติบากาวสูศตวรรษใหมแหงการเจริญเติบโต สถาบันการวิจัยและวางแผนเมืองแหงกูรีติบาทําหนาที่กํากับดูแลและสรางความ
ตอเนื่องของโครงการพัฒนาที่สําคัญ
สวนสําคัญที่สุดเปนประชาชน ผูมีสวนรวมคิด ตัดสินใจและสนับสนุนการทํางานของเทศบาล และมีความภาคภูมิใจในเมืองของ
พวกเขา ผูคนในเมืองถือวากูรีติบาเปนเมืองของทุกคน

ขอสรุป
กูรีติบา ไดพิสูจนวาโครงการที่ดีไมจําเปนตองลงทุนสูงเสมอไป นอกจากนี้ กูรีติบาเปนหลักฐานที่แสดงวาการพัฒนาเมืองที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมในประเทศกําลังพัฒนาเปนสิ่งที่ทําได เพียงแตตองตระหนักวาการพัฒนาเปนเรื่องที่มีพลวัต เปนการวางแผนและพัฒนา
แบบลางขึ้นบน เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับประชาชนและตองใหประชาชนจํานวนมากมีสวนรวม
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กูรีติบามีอดีตนายกเทศมนตรี Jaime Lerner ผูมีความมุงมั่นและมีวิสัยทัศนกวางไกลเกินยุค และนายกเทศมนตรีทุกคนทํางาน
อยางใกลชิดกับประชาชน ชุมชน ภาคธุรกิจเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และสถาบันวิชาการ เพื่อแสวงหาวิธีแกปญหา ผานการหารือ
สาธารณะอยางกวางขวาง ไดความเห็นที่เปนเอกฉันท แนวคิดและการปฏิบัติที่ดีที่สุดสวนใหญมาจากประชาชน การพัฒนาเมืองจึงประสบ
ความสําเร็จเพราะการมีวิสัยทัศนรวมกัน ความมุงมั่น ความตอเนื่องทางนโยบาย เปนการพัฒนาที่ประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวมคิด
รวมทํา และรวมรับผลประโยชน
สําหรับประเทศไทย แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ใหความสําคัญตอการพัฒนาเมืองที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม โดยบรรจุเรื่องนี้ไวใน ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ใหพัฒนาเมืองที่เปนมิตรกับ
สิง่ แวดลอม เนนการผังเมืองทีผ่ สมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศ โดยพัฒนาเมืองแบบกระชับ ใหความสําคัญกับการเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว และ
การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในพื้นที่เมือง รวมทั้งพัฒนาตนแบบเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตลอดจนสงเสริมการอนุรักษพื้นที่
สีเขียวในเมืองเพื่อการเกษตร กําหนดใหใชมาตรการจูงใจทางดานภาษีเพื่อสงเสริมใหเกิดการปรับเทคโนโลยีหรือใชวัสดุอุปกรณประหยัด
พลังงานและใชพลังงานทดแทน กํากับการใชประโยชนที่ดินตามผังเมืองอยางเขมขน กําหนดมาตรการควบคุมการขยายตัวของเมือง ในเขต
ชลประทาน พื้นที่เกษตรกรรม และเขตอนุรักษ ใหจัดการสิ่งแวดลอมเมืองอยางบูรณาการดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ภายใตหลักการลด
การใชซํ้าและการนํากลับมาใชใหม รวมทั้งสงเสริมและเพิ่มศักยภาพของทองถิ่นในการบริหารจัดการ ดังนั้น การพัฒนาเมืองที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมในประเทศไทยจึงขึ้นอยูกับการขับเคลื่อนแผนชาติสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
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ภัทรจิต จุมพล กอซโซลี*

บทนํา
ในปจจุบัน มีการพัฒนาตัวชี้วัดสําหรับวัดระดับการพัฒนาในประเด็นตางๆ ที่สามารถเปรียบเทียบ
ระหวางประเทศได ดังเชนดัชนีวัดการเปนเมืองสีเขียว ที่เริ่มใชเมื่อป ๒๕๕๒ และดัชนีนวัตกรรมระดับโลก ที่เพิ่ง
มีการพัฒนาขึ้นในป ๒๕๕๔

ดัชนีวัดความเปนเมืองสีเขียว
หนวยวิชาการดานเศรษฐศาสตร วารสาร
The Economist โดยการสนับสนุนจากบริษัท
Siemens ไดพัฒนาดัชนีวัดการเปนเมืองสีเขียว
สํ า หรั บ วั ด ผลการดํ า เนิ น การด า นสิ่ ง แวดล อ ม
ใน ๘ องคประกอบ ไดแก การใชพลังงานและ
กาซคารบอนไดออกไซด การใชที่ดินและอาคาร
การขนสง การกําจัดของเสีย การจัดการนํ้า ระบบ
สุขาภิบาล คุณภาพอากาศ และการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอม
การพั ฒ นาดั ช นี ก ารเป น เมื อ งสี เขี ย วดํ า เนิ น การโดยผู  เชี่ ย วชาญด า นการพั ฒ นาเมื อ ง ผู  เชี่ ย วชาญจาก
ธนาคารโลก และองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา รวมทั้งเครือขายในประเทศตางๆ ในชั้น
แรกดําเนินการวัดการเปนเมืองสีเขียวใน ๓๐ เมืองหลัก ในทวีปยุโรป พบวา กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารคมีคา
คะแนนเฉลีย่ ในภาพรวมสูงสุดถึง ๘๗.๓ คะแนน ขณะที่ เมืองเคียฟ ประเทศยูเครนอยูใ นลําดับสุดทายมีคา คะแนนอยูท ี่
๓๒.๓ คะแนน การศึกษาครัง้ ทีส่ อง ดําเนินการใน ๑๗ เมืองของทวีปอเมริกาใต เมืองกูรตี บิ า ในประเทศบราซิลเปนเมืองเดียว
ที่ไดรับคะแนนสูงสุด๑ และเมือง กัวดาลาจารา ในเม็กซิโก และกรุงลิมา ประเทศเปรู ไดคะแนนตํ่ากวาคาเฉลี่ย
ในป ๒๕๕๔ มี ก ารศึ ก ษาดั ช นี วั ด การเป น เมื อ งสี เขี ย วในทวี ป เอเชี ย
จํานวน ๒๒ เมืองหลัก พบวา สิงคโปรเปนเมืองสีเขียวแหงเอเชีย มีความโดดเดน
ในการจั ด การสิ่ ง แวดล อ มและมี ร ะบบสาธารณู ป โภค สาธารณู ป การที่ คํ า นึ ง
ถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม ขณะที่ เมืองการาจี ประเทศปากีสถาน ไดคะแนนตํ่า
ทีส่ ดุ สวนกรุงเทพมหานครอยูใ นระดับปานกลาง เชนเดียวกับ นครปกกิง่ กรุงเดลลี
กวางเจา จาการตา กัวลาลัมเปอร และ เซี่ยงไฮ สําหรับกรุงเทพมหานครไดรับ
คะแนนที่ดีที่สุดในหมวดคุณภาพอากาศ และระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
* นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา
๑
ในการศึกษาทวีปอเมริกาใตครั้งนี้ ไมไดระบุคาคะแนนเฉลี่ย แตใชการจัดแบงกลุมคะแนนออกเปน ๕ กลุม ไดแก กลุมคะแนนตํ่าสุด, กลุมคะแนนตํ่า, กลุม
คะแนนปานกลาง, กลุมคะแนนสูง และกลุมคะแนนสูงสุด แทนการใหคาคะแนนเปนรอยละเหมือนการศึกษาในทวีปยุโรป
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ดัชนีนวัตกรรมโลก
ดั ช นี น วั ต กรรมโลก จั ด ทํ า โดย Institut Europeen
D’Administration Des Affaires (INSEAD), The Business School
for the World ดวยความรวมมือทางวิชาการจากองคการทรัพยสินทาง
ปญญาโลก สมาพันธอุตสาหกรรมของอินเดีย บริษัท Alcatel-Lucent
บริษัท Booz & Company ทําการสํารวจและจัดลําดับความสามารถ
ดานนวัตกรรมของประเทศตางๆ ทั่วโลก ที่วัดจากประสิทธิภาพในการ
พัฒนานวัตกรรม จําแนกเปน ๒ ตัวชี้หลัก ไดแก ตัวชี้วัดปจจัยนําเขา
และตัวชี้วัดผลผลิต
ตัวชี้วัดปจจัยนําเขา มี ๕ องคประกอบ ไดแก ความเขมแข็ง
ของสถาบันและกฎระเบียบของรัฐ การลงทุนในทรัพยากรมนุษยและการวิจัย โครงสรางพื้นฐาน ความออนไหว
ของระบบตลาด และความออนไหวของระบบธุรกิจ สวนตัวชี้วัดผลผลิต มี ๒ องคประกอบ ไดแก ความสามารถทาง
วิทยาศาสตร และความคิดสรางสรรค ทั้ง ๗ องคประกอบมีตัวชี้วัดทั้งสิ้น ๘๐ ตัว แลวนํามาคํานวณหาคาคะแนนเฉลี่ย
ของดัชนีนวัตกรรมโลก นอกจากนี้ ไดนําคาเฉลี่ยของตัวชี้วัดดานปจจัยนําเขาและดานผลผลิตมาคํานวณสัดสวน ไดคา
ดัชนีประสิทธิภาพนวัตกรรมสําหรับวัดประสิทธิภาพของความคิดสรางสรรค
ดั ช นี น วั ต กรรมโลกในป ๒๐๑๑ พิ จ ารณาจากความ
สามารถทางนวัตกรรมของ ๑๒๕ ประเทศทั่วโลก ๑๐ อันดับแรก
ไดแก สวิสเซอรแลนด สวีเดน สิงคโปร ฮองกง ฟนแลนด เดนมารค
สหรัฐอเมริกา แคนาดา เนเธอรแลนด และสหราชอาณาจักร สวน
ประเทศเกาหลีใต อยูอันดับที่ ๑๖ ญี่ปุน อันดับที่ ๒๐ จีน อันดับ
ที่ ๒๙ มาเลเชีย อันดับที่ ๓๑ เวียดนาม อันดับที่ ๕๑ และอินเดีย
อยูอันดับที่ ๖๒ ประเทศสิงคโปรนับวาเปนประเทศผูนําในดาน
นวัตกรรมและประดิษฐคิดคนในทวีปเอเชีย สําหรับประเทศไทย
อยูอันดับที่ ๔๘
ผลการศึกษาดัชนีนวัตกรรมโลก เปนการสะทอนอยางดีถึง
การให ค วามสํ า คั ญ กั บ เศรษฐกิ จ สร า งสรรค แ ละการประดิ ษ ฐ คิ ด ค น
นวัตกรรมของแตละประเทศ รวมทั้งชี้ใหเห็นจุดออนจุดแข็งของแตละ
ประเทศ ขณะนี้กลุมประเทศเศรษฐกิจใหม เชน จีน บราซิล อินเดีย
รัสเซีย และเกาหลีใต ใหความสําคัญและเพิ่มการลงทุนดานนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมตางๆ มากขึ้น ประเทศไทยควรเรงดําเนินการสงเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคใหเปนรูปธรรม โดยนํานวัตกรรมผสมผสาน
กั บ การออกแบบเพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค า ให กั บ สิ น ค า และบริ ก าร รวมทั้ ง เร ง
พัฒนาทรัพยากรมนุษยและเพิ่มการวิจัยและพัฒนาในดานนวัตกรรม
ของประเทศ ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกี่ยวของ เสริมสรางขีดความสามารถของตลาด
กฎระเบียบ พัฒนาระบบ E-Government และสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
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เอกสารอางอิง
Economic Intelligence Units (๒๐๑๐), Asia Green City Index เขาถึงไดจาก http://www.siemens.com/
press/pool/de/events/๒๐๑๑/corporate/๒๐๑๑-๐๒-asia/asian-gci-report-e.pdf สืบคนเมือ่ ๒๘ ตุลาคม
๒๕๕๔
Dutta, S. (ed). Global Innovation Index ๒๐๑๑. เขาถึงไดจากhttp://www.globalinnovationindex.org/gii/
สืบคนเมื่อ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔
ประเทศไทยครองอันดับที่ ๔๘ ประเทศจาก ๑๒๕ ประเทศที่มีความสามารถ ในการพัฒนานวัตกรรม จากการสํารวจ
ดัชนีนวัตกรรมโลก. เขาถึงไดจากhttp://www.newswit.com/gen/๒๐๑๑-๐๗-๒๐/๑dc๙b๐๐bff๒๗๓d๖๑๗
ebddcbfdbb๙๕๔c๐ สืบคนเมื่อ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔
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แนะนําโครงการวิจัย
โครงการศึกษาเรื่อง “การจัดทําบัญชีประชาชาติที่รวม
ตนทุนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม :
กรณีทรัพยากรนํ้าและทรัพยากรใตพิภพ”

สุรชัย คุมสิน*

ความเปนมา
การประเมินผลแผนฯ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) ของ สศช. มีความกาวหนาใน
มิติเศรษฐกิจ ขณะที่สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังคงนาเปนหวง เปนการ
พัฒนาที่ไมสมดุล๑ เครื่องมือที่ใชประเมินผลความสําเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจเปน
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศที่คํานวณมาจากบัญชีประชาชาติ โดยวัดการเพิ่มมูลคาของ
วัตถุดิบที่ไหลเวียนในกระบวนการผลิตเปนสินคาและบริการ ยอมมีผลถึงการหมดสิ้นไป
ของทรัพยากรธรรมชาติและเกิดสวนที่เหลือ ถาไมนํากลับมาใชประโยชนใหมก็จะกลายเปน
ของเสีย และไมไดนําผลกระทบดังกลาวมาคํานวณ จึงไมสามารถสะทอนถึงผลการพัฒนา
ที่เปนจริง
องคการสหประชาชาติรวมกับองคกรระหวางประเทศที่เกี่ยวของ เชน กองทุน
การเงินระหวางประเทศ ธนาคารโลก และคณะกรรมาธิการแหงสหภาพยุโรป เปนตน ปรับปรุงระบบการคํานวณบัญชีประชาชาติ โดยจัด
ทําเปนคูมือบัญชีประชาชาติที่บูรณาการบัญชีเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมป ๒๕๔๖ เปนแนวทางเชื่อมโยงผลกระทบดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเขาไวในระบบบัญชีประชาชาติ เพื่อใหผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเปนดัชนีชี้วัดผลการพัฒนาที่มีทุกมิติ และนําตนทุน
จริงในการใชทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมมาแสวงหาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรที่เหมาะสม สําหรับการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา ตามหลักผูไดรับประโยชนเปนผูจ า ย และเกิดการรวมรับผิดชอบตอตนทุนการบําบัดหรือกําจัดของเสียหรือ
มลพิษทีเ่ กิดขึน้ ตามหลักการผูก อ มลพิษเปนผูจ า ย
สศช. จึงไดดําเนินโครงการศึกษา เรื่อง “การจัดทําบัญชีประชาชาติที่รวมตนทุนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม : กรณี
ทรัพยากรพลังงานและทรัพยากรปาไม” ในปงบประมาณ ๒๕๔๙ และไดขยายการศึกษาใหครอบคลุมทรัพยากรนํ้าและทรัพยากรใตพิภพ
ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ ไดจัดทําบัญชีบริวารของทั้ง ๔ ทรัพยากรที่มีการตีคาทางกายภาพ และในรูปของเงิน ตามแนวคิดของระบบบัญชี
บริวารที่บูรณาการบัญชีเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม (Satellite System of Integrated Environmental and Economic Accounting
: SEEA) เปนตนทุนรวมดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศที่มาปรับปรุงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
และ/หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหมุงสูความสมดุลและยั่งยืน

การดําเนินการศึกษา
สศช. ไดจางศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดําเนินโครงการศึกษาฯ ในดานทรัพยากรนํ้า และทรัพยากรใต
พิภพ ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ โดยนําผลการศึกษาดานทรัพยากรธรรมชาติปาไมและพลังงานที่ไดศึกษาไวเมื่อปงบประมาณ ๒๕๔๙ มา
ปรับปรุงและเพิ่มเติมใหครบถวน ไดจัดทําบัญชีประชาชาติที่รวมตนทุนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้ง ๔ ทรัพยากร ตาม
แนวคิดของระบบบัญชีรวมระหวางกลุมบัญชียอยดานกายภาพและดานเศรษฐกิจ ที่ประกอบดวย บัญชีอุปทาน และการใชทรัพยากรของ
ภาคการผลิตสินคาและบริการ รวมทั้งภาคครัวเรือนทั้งในและตางประเทศ เชื่อมตอกันเปนระบบ แลวนําตนทุนดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไปหักออกจากมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของป ๒๕๔๘ ซึ่งเปนปที่มีขอมูลจากบัญชีตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต
มาสนับสนุน นําไปกําหนดนโยบายดานการบํารุงรักษาและฟนฟูทรัพยากร การจัดการกับผลกระทบ และการปรับตัวเพื่อเผชิญปญหา
สิง่ แวดลอมผานกลไกการเงินการคลัง เชน การใชภาษีและคาธรรมเนียมเก็บจากผูก อ มลพิษ และ/หรือการอุดหนุนผูร กั ษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม จากงบประมาณและกองทุนฯ ตาง ๆ เปนตน ใหสอดคลองกับตนทุนที่เกิดขึ้น
* นักวิเคราะหนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ สํานักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ
๑
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. ๒๕๔๗. รายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ : ครึ่ง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙. หนา ๒-๓๖. กรุงเทพฯ : มปพ..
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สรุปผลการศึกษา๒
กรอบแนวคิดในการจัดทํา SEEA
SEEA เปนระบบการเชื่อมโยงทางบัญชีระหวางบัญชีประชาชาติกับบัญชี
สิ่งแวดลอม โดยบันทึกปริมาณและมูลคาทางบัญชีของกิจกรรมดานเศรษฐกิจ อัน
เนื่ อ งจากการใช ท รั พ ยากรธรรมชาติ เ ป น ป จ จั ย การผลิ ต สิ น ค า และบริ ก าร ก อ ให
เกิดมูลคาเพิ่มในระบบเศรษฐกิจ ขณะเดียวกัน ก็เกิดผลกระทบตอการลดลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดลอม อันเกิดจากของ
เสียหรือมลพิษที่ตองเสียคาใชจายในการฟนฟู โดยอาศัยแนวคิดความสมดุลทางบัญชีของตารางปจจัยการผลิต-ผลผลิตที่เชื่อมโยงกับบัญชี
ประชาชาติเปนกรอบ แลวประมาณการระบบบัญชีบริวารดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในหมวดของทรัพยากรธรรมชาติ ที่วัด
หนวยทางกายภาพและเงินตรา ใหสามารถแสดงความสมดุลดานวัตถุระหวางปจจัยการผลิต และผลผลิต และความสมดุลระหวางรายไดรายจาย และมูลคาเพิ่ม ซึ่งบันทึกไวในบัญชีประชาชาติตามราคาประจําป ภายใต SEEA มีการบันทึกบัญชีที่แสดงถึงความสัมพันธระหวาง
เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมไว ๔ ประเภทดังนี้

๑. บัญชีบริวารที่แสดงความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม
๑) บัญชีปริมาณการไหลเวียนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บันทึกขอมูลเกี่ยวกับการใชพลังงานและสสาร ซึ่ง
เปนปจจัยการผลิตที่กอใหเกิดมลพิษและของเสีย
๒) บัญชีการจัดการสิ่งแวดลอมและธุรกรรมที่เกี่ยวของ บันทึกคาใชจายของภาคอุตสาหกรรม รัฐบาลและครัวเรือน ในการ
รักษาสิ่งแวดลอมหรือจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก ภาษีสิ่งแวดลอม และสิทธิหรือใบอนุญาตในการใชประโยชนจากทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม
๓) บัญชีสินทรัพยทรัพยากรธรรมชาติ บันทึกปริมาณ และการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติในชวงระยะเวลาบัญชี
เชน ทรัพยากรที่ดิน ทรัพยากรปาไม นํ้า และแรธาตุ เปนตน ซึ่งวัดทั้งหนวยกายภาพและเงินตรา
๔) บัญชีการปรับการบันทึกบัญชีในระบบปจจุบัน ที่แสดงถึงผลกระทบจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีตอสิ่งแวดลอม มีการ
ปรับ ๓ ลักษณะ ไดแก ปรับมูลคาทางบัญชีอันเกิดจากการใชทรัพยากรธรรมชาติจนหมดสิ้นไป บันทึกบัญชีคาใชจายในการปกปองรักษา
ปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และปรับมูลคาทางบัญชีจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๒. ขั้นตอนการจัดทํา
SEEA เสนอแนะขั้นตอนการจัดทํา ๑๐ ขั้นตอน ดังนี้ ประมาณการบัญชีการจัดหาและการใช เก็บรวบรวมสถิติรายจายเพื่อการ
ปกปองสิ่งแวดลอม ประมาณการบัญชีสินทรัพยธรรมชาติที่สามารถสรางขึ้นได ประมาณการบัญชีเชิงกายภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ประมาณมูลคาทางบัญชีของทรัพยากรธรรมชาติในรูปเงินตรา จัดทําบัญชีสินทรัพยดานสิ่งแวดลอมเชิงกายภาพ รวบรวมขอมูลการปลอย
มลพิษจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจรายสาขา รวบรวมตนทุนการรักษาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการปลอยมลพิษ คํานวณมูลคาเพิ่มที่รวมตนทุน
ดานสิ่งแวดลอมและผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศที่รวมตนทุนดานสิ่งแวดลอม และเปรียบเทียบผลการคํานวณผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศที่รวมตนทุนดานสิ่งแวดลอมกับผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
วิธีการประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตร การประเมินมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมี ๓ แนวทาง ดังนี้
๑. การประเมินจากมูลคาตลาด เปนการคิดมูลคาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามมูลคาตลาด เชนเดียวกับการ
ประเมินภายใตระบบบัญชีประชาชาติเปนการจัดหมวดหมูใหม มูลคาตลาดสามารถประเมินได ๓ วิธี ไดแก มูลคาสุทธิในปจจุบันของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ราคาสุทธิ และตนทุนการใชทรัพยากร
๒. การประเมินจากตนทุนการบํารุงรักษา เปนการคํานวณตนทุนการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคง
สภาพใกลเคียงกับสภาพเดิมในรอบปบัญชี โดยปรับคาเสื่อมราคาที่คํานึงถึงความเสื่อมโทรมของทุนทรัพยากรธรรมชาติเปนวิธีเดียวกับการ
ประเมินการใชบริการทุนในบัญชีประชาชาติ โดยคํานวณคาเสื่อม และคาใชจายเพื่อสรางทดแทนทุนคงที่
๓. การประเมินทางตรง เปนการประเมินมูลคาจากสวัสดิการสังคมที่เปลี่ยนแปลง หากมีการปรับพฤติกรรม ดวยวิธีสอบถาม
มูลคาตางๆ จากประชาชน
๒

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๓. บทสรุป
สําหรับผูบริหารของรายงานฉบับสมบูรณโครงการจัดทําบัญชีประชาชาติที่คิดรวมตนทุนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ : มปพ..
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ผลการจัดทําบัญชี SEEA ของประเทศไทย ป ๒๕๔๘
๑. มูลคาทางเศรษฐกิจของการใชทรัพยากรธรรมชาติ ในป ๒๕๔๘
การใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในป ๒๕๔๘ เปนปจจัยการผลิตในกระบวนการผลิตสินคาและบริการ การอุปโภค
บริโภคโดยภาคครัวเรือนและภาครัฐ การลงทุน และหักสวนสุทธิของภาคตางประเทศ คิดเปนมูลคา ๑,๓๐๑,๑๙๗ ลานบาท การใชพลังงาน
มีมูลคาสูงสุด ๖๗๔,๒๒๙ ลานบาท รองลงมา เปนมูลคาการใชปาไม ๔๒๕,๗๔๗ ลานบาท และนํ้า ๑๕๙,๘๒๔ ลานบาท สวนทรัพยากรใต
พิภพมีการใชมูลคานอยที่สุด ๔๑,๓๙๗ ลานบาท
๒. การปรับมูลคาผลิตภัณฑในประเทศดวยมูลคาประมาณการของความเสื่อมโทรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การประเมินผลิตภัณฑในประเทศที่คํานึงถึงตนทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีแนวคิดเชิงสมการ ดังนี้
๑) สมดุลระหวางการจัดหาและการใช หมายถึง อุปทานของสินคาและบริการเทากับอุปสงค อุปทานประกอบดวย ผลผลิตภายใน
ประเทศ และการนําเขา สวนอุปสงคประกอบดวย ความตองการใชปจ จัยการผลิตขัน้ กลาง การบริโภคขัน้ สุดทาย การสะสมทุนเบือ้ งตน และการสงออก
๒) มูลคาเพิ่มรายสาขาอุตสาหกรรมที่ปรับดวยตนทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนการประมาณการมูลคาเพิ่มราย
สาขาอุตสาหกรรม๓ หักดวยการสูญสิ้นของทรัพยากรและตนทุนดานสิ่งแวดลอม
๓) เอกลักษณของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศที่ปรับดวยตนทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หมายถึง ผลรวมของ
มูลคาเพิ่มรายสาขาอุตสาหกรรมที่ปรับดวยตนทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหักลบดวยการสูญเสียของทรัพยากรและตนทุนดาน
สิ่งแวดลอมของครัวเรือน แสดงไดดวยคาใชจายในการจัดการสิ่งแวดลอมของรัฐบาล
ในภาพรวมของประเทศ มูลคาเพิ่ม ณ ราคาประจําป ๒๕๔๘ คิดเปน ๗,๗๘๒,๗๙๙ ลานบาท หักดวย คาเสื่อมราคา ๑,๐๐๕,๕๓๐
ลานบาท เหลือเปนมูลคาเพิ่มสุทธิ ๖,๗๗๗,๒๖๙ ลานบาท หักดวย ตนทุนสิ่งแวดลอมทั้งหมดของภาคการผลิต ๑๐๐,๑๒๗ ลานบาท และ
ครัวเรือน ๗,๐๘๗ ลานบาท คงเหลือเปนมูลคาเพิ่มภายหลังการปรับดวยตนทุนสิ่งแวดลอมแลว ๖,๖๗๐,๐๕๖ ลานบาท หรืออีกนัยหนึ่ง
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศที่รวมตนทุนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (Green GDP) มีคาตํ่ากวาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
จากการคํานวณปกติในระบบบัญชีประชาชาติ รอยละ ๑.๖
๓. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑) การจัดทําบัญชี SEEA จําเปนตองอาศัยขอมูลจากหลายหนวยงาน ทําใหเกิดปญหาดานขอมูล โดยเฉพาะความแตกตางของ
คํานิยาม และการบันทึกมูลคาของรหัสสาขา แตละหนวยงานจัดเก็บขอมูลตามวัตถุประสงคของตนเองเปนหลัก ทําใหขาดขอมูลที่ตรงตาม
หลัก SEEA จึงตองสรางเครือขายเชื่อมโยงขอมูล และสรางตัวแปลงรหัส เพื่อบริหารจัดการขอมูลใหสอดคลองและเปนระบบมากขึ้น
๒) การประเมินมูลคาสินทรัพยของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ถูกตอง เหมาะสมและแสดงถึงความหายาก เปน
ขัน้ ตอนสําคัญในการคํานวณตนทุนดานทรัพยากรและสิง่ แวดลอม ทีส่ ง ผลตอการปรับมูลคาของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศและตองศึกษา
เรื่องนี้ในอนาคต เชน กรณีนํ้ามัน เปนตลาดที่มีผูผลิตนอยราย ผูผลิตจึงสามารถตั้งราคาสูงกวามูลคาจริงของทรัพยากร และในกรณีของไม
อุปทานของไมสวนใหญมาจากการนําเขา การกําหนดมูลคาของไมจึงใชราคาตลาดโลกเปนหลัก อาจสูงหรือตํ่ากวาความเปนจริง เปนตน
๓) ควรประเมินตนทุนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการประเมินวัฏจักรชีวิตที่สามารถประเมินการปลอยมลพิษ
รวมไปถึงกาซเรือนกระจกไดอยางละเอียด เปนผลใหตนทุนดานสิ่งแวดลอมมีความถูกตองแมนยํายิ่งขึ้น
๔) การประเมินผลกระทบจากการปลอยกาซเรือนกระจกยังไมครบถวนสมบูรณ เพราะขาดขอมูลสําคัญของคาการปลอยกาซ
สําหรับกิจกรรมแตละประเภทของประเทศไทย อาทิ การทําเหมืองแร ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของจึงควรประชุมหารือและจัดทําคาการ
ปลอยกาซที่เหมาะสมและยอมรับไดของประเทศ
๕) การจัดทําบัญชี SEEA มีความซับซอนในหลายประเด็น อาทิ ทฤษฎี การรวบรวมขอมูล การวิเคราะห และการเขียนรายงาน
สศช. จึงควรใหความรูกับหนวยงานภายในและภายนอกหนวยงานเพื่อสรางองคความรูรวมกันและประสานงานในระดับหนวยงาน กรม
และกระทรวงไดอยางตอเนื่องในอนาคต
๖) ในขัน้ ตอไป สศช. ควรจะศึกษาและจัดระบบการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลการใชและการจัดหาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม โดยใช
แนวทางและวิธีการจากการศึกษานี้จัดทําผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศที่รวมตนทุนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตอไป ◆ ◆ ◆

เอกสารอางอิง
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๓.
บทสรุปสําหรับผูบริหารของรายงานฉบับสมบูรณโครงการจัดทําบัญชีประชาชาติที่คิดรวมตนทุนดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ : มปพ..
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. ๒๕๔๗. รายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ : ครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙. หนา ๒-๓๖. กรุงเทพฯ : มปพ..
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คอลัมนพิเศษ

เมืองสีเขียว :

นานาประสบการณของตางประเทศ
ประสพศรี รักความสุข๑ นิสวันต พิชญดํารง๒
วิกฤตโลกรอน ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สงผลกระทบตอความเปนอยูและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะประชากรเมืองที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นในอนาคต เกิดการขยายตัวอยางรวดเร็วของการผลิต การคา การ
บริการ และการบริโภค เปนปจจัยกระตุนใหโลกรอนยิ่งขึ้น การบริหารจัดการเมืองอยางยั่งยืนจึงทวีความสําคัญอยางยิ่ง เพื่อรับมือกับการ
เติบโตของเมือง ภาวะเสี่ยงและผลกระทบจากภาวะโลกรอน โดยเฉพาะความพยายามลดระดับการปลอยกาซเรือนกระจกตนเหตุสําคัญของ
การเกิดโลกรอนที่เมืองมีสวนทําใหเกิดขึ้น หลายเมืองใชยุทธศาสตรการพัฒนาที่มุงสูการเปนเมืองสีเขียว เพื่อบริหารจัดการการขยายตัวของ
เมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีวิถเี มืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในระยะยาว

แนวคิดเมืองสีเขียว
ปจจุบันกระแสโลกใหความสําคัญกับการพัฒนาที่มุงสูการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาสําคัญ ไดแก การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน ลดการเกิด
กาซเรือนกระจกใหอยูในปริมาณที่ไมทําใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม ไมสูญเสียความสมดุลในการดํารงชีพ รวมทั้ง
สนับสนุนวิถีการดําเนินชีวิตของประชากรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
แนวคิ ด การพั ฒ นาเมื อ งสี เขี ย ว เป น รู ป แบบหนึ่ ง ของการ
ÖćøĔßšìøĆó÷ćÖøĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćóǰĤǰ3ǰǰ
พัฒนาที่ยั่งยืน จากหลายแนวคิดที่ใกลเคียงกัน อาทิ เมืองนาอยู เมือง
3FEVDFǰǰúéÖćøïøĉēõÙìøĆó÷ćÖøìĊęĕöŠÝĞćđðŨîúÜǰǰ
คารบอนตํ่า เมืองนิเวศ และเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อาจมีจุด
3FVTFǰǰǰǰÖćøîĞćÿĉęÜ×ĂÜđÙøČęĂÜĔßšöćĔßšàĚĞćǰ
เนนและรายละเอียดของแนวทางการพัฒนาที่แตกตางกัน แตลวนเกิด
3FDZDMFǰǰÖćøîĞćÿĉęÜ×ĂÜđÙøČęĂÜĔßšöćĒðøÿõćóđóČęĂ
จากความตองการใหมีการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองอยางมีประสิทธิภาพ
เกิดความเปนอยูที่ดีของประชาชน แนวคิดเมืองสีเขียวใหความสําคัญ
îĞćÖúĆïöćĔßšĔĀöŠ
ทั้งดานพลังงาน สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต มีกิจกรรม อาทิ การ
ออกแบบเมือง อาคาร การจราจรและขนสงที่ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ การดูแลคุณภาพอากาศ นํ้า การจัดการขยะ การสงเสริม
เศรษฐกิจสีเขียว๓ การสรางนวัตกรรมของเมือง และการใชทรัพยากรอยางรูคุณคาและมีประสิทธิภาพ

เมืองสีเขียวที่นาสนใจในภูมิภาคตางๆของโลก
แนวคิดการพัฒนาเมืองสีเขียวไดแพรหลายในทุกภูมิภาคทั่วโลก ทั้งการ
ริเริ่มพัฒนาเมืองขึ้นใหมใหเปนเมืองสีเขียว อาทิ โครงการเมืองใหม Masdar๔ ใน
กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ใหเปนเมืองที่ปลอดมลภาวะ ขยะ
และรถยนตแหงแรกของโลก มีการกอสรางฟารมลม ฟารมแสงอาทิตย และพื้นที่
วิจัยการเพาะปลูกเพื่อใหเปนเมืองที่สามารถพึ่งตนเองได กําหนดจะแลวเสร็จในป
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา
๓
โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) ไดนิยามความหมายอยางกวางของเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไววาหมายถึง ระบบเศรษฐกิจ
ที่นําไปสูการยกระดับคุณภาพความเปนอยูของมนุษย เพิ่มความเปนธรรมทางสังคม ขณะเดียวกันก็สามารถลดความเสี่ยงทางดานสิ่งแวดลอม และปญหา
ความขาดแคลนของทรัพยากรลง , ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม คอลัมน TRADE Watch: กระแสเศรษฐกิจสีเขียว...โอกาสและความเสี่ยง เขาถึงไดจากhttp://
pr.trf.or.th/index.php?
๔
เทรนดอีโคภาคบังคับ ตอนที่ ๒ เขาถึงไดจาก http://www.tcdc.or.th/articles.php?act=view&id=๗๐&lang=en สืบคนเมื่อ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔
๑
๒
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๒๕๕๘ และการปรับปรุงเมืองเดิมมุงสูเมืองสีเขียวอยางยั่งยืน หลายสถาบันในตางประเทศ
ไดจัดอันดับการเปนเมืองสีเขียว ทําใหหลายเมืองเปนแมแบบของโลก บทความนี้ ขอนํา
เสนอเมืองที่ไดรับการจัดลําดับการเปนเมืองสีเขียวในภูมิภาคตางๆ ที่ใชดัชนีวัดการเปนเมือง
สีเขียวเปนเกณฑในการวัด

ซานฟรานซิสโก เมืองสีเขียวลําดับที่หนึ่งของกลุมประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
ซานฟรานซิสโก เปนเมืองในมลรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา เปนเมืองที่มีขนาดเล็กที่สุดในกลุมสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
มีเนื้อที่ ๔๙ ตารางไมล ประชากร ๘๒๐,๐๐๐ คน เปนเมืองศูนยกลางดานการเงิน การทองเที่ยว และอุตสาหกรรมไฮเทค ประชากร
มีรายไดตอหัวประมาณ ๖๐,๓๐๐ ดอลลารสหรัฐ ซานฟรานซิสโกมีคะแนนในแตละองคประกอบสูงติดอันดับ ๑ ใน ๑๐ ทุกองคประกอบ๕
โดยเฉพาะดานขยะ มีคะแนนเปนอันดับหนึ่งและอยูในระดับสูงกวาคาเฉลี่ย เนื่องจากเปนเมืองที่มีอัตราการรีไซเคิลสูงที่สุดในกลุมประเทศนี้
รองลงมาเปนดานอาคาร คมนาคม และอากาศ อาคารที่จัดเปนอาคารเขียวมีจํานวนมาก และใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
โครงขายเสนทางการคมนาคมสาธารณะกวางขวางเปนอันดับสองของกลุม และเปนเมืองที่มีมลพิษตํ่า
การดําเนินงานปกปองสิ่งแวดลอมและภูมิอากาศที่โดดเดนมีหลายประเด็น อาทิ เปนเมืองแรกที่มีการออกกฎหมายบังคับการ
แยกขยะเปน ๓ ประเภท ไดแก ขยะรีไซเคิล ขยะยอยสลายได และขยะอื่นๆ นอกจากนี้ เปนเมืองแรกในการตอตานถุงพลาสติก การออก
กฎหมายดูแลคุณภาพอากาศและปองกันหมอกควัน กําหนดใหเทศบาลเมืองซือ้ รถยนตทใี่ ชพลังงานสะอาดตัง้ แตป ๒๕๔๘ และใหรอ ยละ ๗๐
ของรถที่ใชปฏิบัติภารกิจที่ไมเรงดวนใชพลังงานทางเลือก ในป ๒๕๕๑ ไดออกกฎหมายแท็กซี่ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม บังคับใหรถ
แท็กซี่ลดการปลอยกาซเรือนกระจกลงรอยละ ๒๐ จากระดับที่ปลอยในป ๒๕๔๒ ภายในป ๒๕๕๕ ขอมูลในป ๒๕๕๓ พบวา รถแท็กซี่เกือบ
รอยละ ๖๐ ใชพลังงานทางเลือก
ปจจัยความสําเร็จของการดําเนินการปกปองสิ่งแวดลอมและภูมิอากาศของ
ซานฟรานซิสโก ไดแก การจัดทําแผนปฏิบัติการในป ๒๕๕๑ เปนกรอบใหหนวยปฏิบัติ
พัฒนาแผนปฏิบัติการของตนเองเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากการปฏิบัติงาน
มีระบบการจัดการสิ่งแวดลอมที่โปรงใส ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลดานนโยบาย
และผลการดําเนินงานไดงาย

โคเปนเฮเกน ลําดับที่หนึ่งในยุโรป
โคเปนเฮเกน เปนเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศเดนมารก
มีประชากร ๕๐๔,๐๐๐ คน ประชากรมีรายไดตอหัว ๔๓,๖๔๐ ยูโร เปนศูนยกลางดาน
การเงินและธุรกิจของประเทศ และเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัทนานาชาติตางๆ
ในทวีปยุโรป มีคะแนนเปนอันดับหนึ่งในกลุมนี้ โดยเฉพาะดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม อยูในระดับสูงกวาคาเฉลี่ยมาก เนื่องจาก
มีการบูรณาการที่ดี
ระบบการคมนาคมสาธารณะมีประสิทธิภาพ ทั้งรถไฟฟา รถไฟชานเมือง และรถบัส และเปนเมืองที่สามารถเดินทางโดยจักรยาน
ไดอยางสะดวก ไดตั้งเปาหมายเปน “เมืองจักรยานที่ดีที่สุดในโลก” และสงเสริมใหประชาชนเดินทางดวยจักรยานเพิ่มขึ้นจากรอยละ ๓๕
ในปจจุบัน เปนรอยละ ๕๐ ภายในป ๒๕๕๘ มีระบบการสงนํ้าที่มีการรั่วไหลนอยที่สุด การบําบัดนํ้าเสียและการใชนํ้าที่มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด มีนโยบายการใชที่ดินที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยเนนการพัฒนาพื้นที่รกรางวางเปลาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกระจายในพื้นที่ตางๆ
เปนจํานวนมาก ทําใหเกือบรอยละ ๘๐ ของผูอยูอาศัยในเมืองสามารถเดินทางไปพักผอนไดสะดวกยิ่งขึ้น โคเปนเฮเกนมีอาคารที่ใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพแมจะเปนอาคารเกา เทศบาลเมืองโคเปนเฮเกนตั้งเปาหมายใหการบูรณะปรับปรุงอาคารในเมืองโคเปนเฮเกนเปน
กิจกรรมซึ่งเปนสวนหนึ่งที่จะชวยลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดลงไดรอยละ ๑๐ ของเปาหมายการลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด
ทั้งหมด และมีการรีไซเคิลขยะถึงรอยละ ๕๕
๕
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องคประกอบของดัชนีการเปนเมืองสีเขียว ไดแก ๑.การใชพลังงานและกาซคารบอนไดออกไซด ๒. การใชที่ดินและอาคารตางๆ ๓. การขนสง
๔. การกําจัดขยะ ๕. การจัดการนํ้า ๖. ระบบสุขาภิบาล ๗. คุณภาพอากาศ และ ๘ . การจัดการสิ่งแวดลอม
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ผลสํ า เร็ จ ดั ง กล า วเกิ ด จากนโยบายและการผลั ก ดั น อย า งจริ ง จั ง ของเมื อ ง
โคเปนเฮเกนในการที่จะลดปริมาณคารบอนลงใหมากที่สุด นับจากรัฐบาลเดนมารกเริ่ม
ใชแผนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในป ๒๕๕๒ โดยกําหนดใหลดการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดลงรอยละ ๒๐ ภายในป ๒๕๕๘ และกําหนดเปาหมายระยะยาวในการ
เปนเมืองคารบอนสมดุล๖ ภายในป ๒๕๖๘ เริ่มดําเนินโครงการพื้นที่คารบอนสมดุลรวมกับ
บริษัทพลังงาน บริษัทรับเหมากอสราง สถาปนิกและผูที่เกี่ยวของอื่นๆ ในการสรางอาคาร
ประหยัดพลังงาน เครือขายพลังงานที่ยั่งยืน และการคมนาคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
รวมทั้งมีความพยายามที่จะลดการใชพลังงานจากถานหินและนํ้ามันมาใชกาซธรรมชาติและ
พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น โดยกําหนดเปาหมายใหเพิ่มการใชพลังงานทดแทนเปนรอยละ ๓๐
ภายในป ๒๕๖๘

สิงคโปร ที่หนึ่งในเอเชีย
สิงคโปร มีประชากรประมาณ ๕ ลานคน มีรายไดเฉลี่ยตอคน ๓๖,๕๐๐ ดอลลารสหรัฐ สูงเปนอันดับ ๔ ในกลุมประเทศนี้ ผลผลิต
ทางเศรษฐกิจสวนใหญมาจากภาคบริการ รองลงมาเปนภาคอุตสาหกรรม รัฐบาลสิงคโปรประสบความสําเร็จในการพัฒนาประเทศใหเจริญ
กาวหนาที่คํานึงถึงความยั่งยืน โดยรักษาและปรับปรุงสิ่งแวดลอมเมืองที่มีเปาหมายชัดเจน ทาทาย และดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ
สงผลใหสิงคโปรเปนเมืองเดียวที่มีคะแนนอยูในระดับสูงกวาคาเฉลี่ยมาก โดยเฉพาะการจัดการนํ้าและขยะ
นํ้าสะอาดเปนทรัพยากรที่สําคัญและมีจํากัด ปจจุบันรัฐบาลสิงคโปรตองซื้อนํ้าจากมาเลเซียถึงรอยละ ๔๐ แตในอนาคตได
กําหนดเปาหมายจะพึ่งตนเองใหไดภายในป ๒๖๐๔ โดยใชระบบผลิต NEWater๗ ซี่งเปนการผลิตนํ้าจากนํ้าเสียโดยใชเทคโนโลยี
micro-filtration, reverse osmosis และ ultraviolet สามารถผลิตนํ้าได ๑ ใน ๕ ของปริมาณนํ้าทั้งหมดในสิงคโปร และเปนแหลงนํ้าหลัก
ของประเทศ นอกจากนี้ ยังมีโรงงานกลั่นนํ้าทะเลซึ่งปจจุบันผลิตนํ้าไดรอยละ ๑๐ ของปริมาณนํ้าทั้งหมดในสิงคโปร ซึ่งเปนการใชเทคโนโลยี
เพื่อแกปญหานํ้าของชาติอยางยั่งยืน
นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยครอบคลุมทั้งการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการเพิ่มปริมาณรีไซเคิลใหไดมากที่สุด ระบบการเก็บ
และกําจัดขยะของสิงคโปรมีประสิทธิภาพสูง ใชจุลินทรียยอยสลายขยะอินทรียที่ใหญที่สุดในเอเซีย โดยยอยสลายขยะอินทรียไดถึง ๘๐๐
ตันตอวัน สามารถลดการกําจัดขยะโดยการเผา และผลิตพลังงาน รวมทั้งนําขี้เถาไปใชเปนวัสดุกอสราง รัฐบาลตั้งเปาหมายในการรีไซเคิล
ขยะรอยละ ๖๕ ภายในป ๒๕๖๓ จากเดิมรอยละ ๕๖ ในป ๒๕๕๑ การลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด สิงคโปรมีแผนปฏิบัติการ
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มุงลดการใชพลังงาน และใชอยางมีประสิทธิภาพ ในรอบ ๑๐ ปที่ผานมา มีการลงทุนสูงในทอกาซ
ธรรมชาติ สามารถเปลี่ยนการใชนํ้ามันเปนกาซธรรมชาติเปนหลัก
การจัดการดานการคมนาคม สิงคโปรใหความ
สําคัญทั้งการลดมลพิษ และความคับคั่งของการจราจร
โดยวางโครงขายระบบการคมนาคมสาธารณะที่ครอบคลุม
และมีประสิทธิภาพทั้งรถไฟฟาขนสงมวลชนที่ทันสมัยและ
รถประจําทางสาธารณะ มีระบบคาผานทางที่สามารถเดิน
ทางตอเนื่องดวยพาหนะสาธารณะหลายรูปแบบ รัฐบาล
ตั้งเปาหมายใหประชาชนใชการขนสงสาธารณะในชั่วโมง
เรงดวนชวงเชาเพิ่มเปนรอยละ ๗๐ ภายในป ๒๕๖๓ จาก
รอยละ ๕๙ ในป ๒๕๕๑ โดยเพิ่มโครงขายรางรถไฟเปน
สองเทา และพัฒนาการเชื่อมตอระหวางระบบรางและระบบรถประจําทาง ใชระบบโควตายานพาหนะ
เพื่อควบคุมจํานวนรถยนตในเมือง ใหใบอนุญาตสําหรับรถยนตขนาดเล็กที่ใชนํ้ามันนอยมากกวารถขนาด

๖
๗

คารบอนสมดุล (Carbon Neutral) หมายถึงการไมทําใหเกิดคารบอนสุทธิ โดยทําใหเกิดคารบอนเพิ่มขึ้นเทากับจํานวนที่สามารถลดปริมาณคารบอนลง
http://www.mwa.co.th/download/prd๐๑/article/rds/NEWater.pdf
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ใหญ และใหสวนลดสําหรับการซื้อรถยนตที่รักษาสิ่งแวดลอม เชน รถยนตไฮบริด รถที่ใชไฟฟาหรือกาซธรรมชาติ เปนตน นอกจากนี้
ไดสรางสภาพแวดลอมในเมืองที่สนับสนุนใหคนเดินเทา โดยสรางทางเดินเทาและทางจักรยานในยานใจกลางเมือง พรอมทั้งใชมาตรการ
กระตุนใหคนเลิกใชรถ
รัฐบาลสิงคโปรไดใหความสําคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนตั้งแตประกาศอิสรภาพในป ๒๕๐๘ การวางแผนพัฒนาเมืองอยางเปน
ระบบ ตั้งแตการวางผังเมือง ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ควบคูกับกฎเกณฑที่เครงครัดในดานความสะอาด และความเปนระเบียบ
ของเมือง การผลักดันสูการปฏิบัติอยางตอเนื่อง มีกลไกรับผิดชอบชัดเจน อาทิ กระทรวงสิ่งแวดลอมและทรัพยากรนํ้า คณะกรรมการ
กําหนดยุทธศาสตรชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงาน ประกอบดวย กระทรวงการคลัง กระทรวง
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรนํ้า กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคาและอุตสาหกรรม การสรางความรวมมือกับกลุมธุรกิจและประชาชน
ในการพัฒนาเมืองใหนาอยู อาทิ การเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ สงผลใหสิงคโปรมีพื้นที่สีเขียวถึง ๖๖ ตารางเมตรตอคน สูงกวาคาเฉลี่ยของ
กลุมที่มีคาประมาณ ๓๙ ตารางเมตรตอคน มาตรการจูงใจสําหรับครัวเรือนและธุรกิจในการอนุรักษพลังงาน การปรับปรุงการศึกษาดาน
สิ่งแวดลอมในโรงเรียน และการรวมทุนกับองคกรพัฒนาเอกชนดานสิ่งแวดลอม

กูรีติบา เมืองสีเขียวของอเมริกาใต
เมืองกูรีติบา ประเทศบราซิล เปนเมืองขนาดเล็ก มีประชากร ๑.๙ ลานคน สภาพเศรษฐกิจเปนอันดับ ๔ ของประเทศบราซิล
ประชากรมีรายไดตอหัวประมาณ ๑๐,๘๐๐ ดอลลารสหรัฐ สูงเปนอันดับที่ ๘ ของกลุมประเทศนี้ มีชื่อเสียงในดานการวางแผนพัฒนาเมือง
อยางยั่งยืน เปนเมืองเดียวในกลุมนี้ที่มีคะแนนดัชนีรวมอยูในระดับสูงกวาคาเฉลี่ยมาก โดยเฉพาะดานขยะและคุณภาพอากาศที่ประสบ
ความสําเร็จอยางเปนรูปธรรมจากการใชนวัตกรรมการจัดการอยางมีประสิทธิภาพและความรวมมือของชาวเมืองกูรตี บิ าในการแกปญ
 หารวมกัน
กูรีติบาใหความสําคัญทั้งการเก็บและกําจัดขยะมูลฝอยของเมืองอยางถูกหลักสุขาภิบาล ปจจุบันสามารถจัดการไดทั้งหมด
การใชนวัตกรรมรีไซเคิลขยะ เปนกระบวนการนําขยะกลับมาผลิต
ใช ใ หม ครั ว เรื อ นให ค วามร ว มมื อ กั น ทิ้ ง ขยะให ถู ก ที่ แ ละคั ด แยก
ขยะ นอกจากนี้ เทศบาลใชมาตรการซื้อขยะเพื่อจูงใจใหมีการเก็บ
ขยะโดยเฉพาะบริเวณชุมชนแออัดที่รถเก็บขยะของเทศบาลเขาถึง
ได ย าก พร อ มทั้ ง จั ด ตั้ ง ศู น ย รั บ แลกขยะกั บ ตะกร า อาหาร และ
ร ว มมื อ กั บ สมาคมในท อ งถิ่ น รั บ ภาระ ควบคู  กั บ การสร า งความรู 
ความเข า ใจแก ป ระชาชนอย า งกว า งขวาง เช น การเพิ่ ม หลั ก สู ต ร
สิ่งแวดลอมในการเรียนการสอนของโรงเรียนทั้งการอนุรักษสิ่งแวดลอม
การรีไซเคิล การจัดหลักสูตรอบรมดานสิ่งแวดลอมใหแกครู และการ
ศึกษาดูงาน เปนตน
การดูแลคุณภาพอากาศ มีการตรวจมลพิษในอากาศเปนประจํา และรวมกับรัฐบาลในการแจงใหประชาชนทราบถึงอันตรายจาก
มลพิษในครัวเรือน ในป ๒๕๔๕ รัฐไดออกกฎหมายจํากัดการปลอยสารพิษในอุตสาหกรรม ตรวจสอบการปลอยสารพิษเปนประจําทุก ๔ ป
และกําหนดบทลงโทษทั้งการปรับในครั้งแรกหากไมปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนด และสั่งปดโรงงานหากทําผิดซํ้า
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หน ว ยงานด า นสิ่ ง แวดล อ มได ดํ า เนิ น การ
ศึ ก ษาอั ต ราการดู ด ซั บ ก า ซคาร บ อนไดออกไซด ใ นพื้ น ที่ สี
เขียว และประเมินการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดใน
เมื อ ง เพื่ อ นํ า ผลที่ ไ ด ม าใช ใ นการวางแผนการปล อ ยก า ซ
คารบอนไดออกไซดที่เหมาะสม ใหความสําคัญกับการใช
พลั ง งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การใช พ ลั ง งานทดแทน
รอยละ ๘๔ ของไฟฟาทีใ่ ชในเมืองผลิตจากพลังงานนํา้ การเปลีย่ น
ขยะให เ ป น พลั ง งาน และลงทุ น ผลิ ต พลั ง งานสะอาด มี
แผนการที่จะเปลี่ยนเปนเชื้อเพลิงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ในการขนสงสาธารณะทั้งหมด
การพัฒนาระบบคมนาคมดําเนินการควบคูไปกับ
การวางผังเมืองที่เครงครัด จัดระบบรถโดยสารใหเขาถึงได
ทุกพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ เปนนวัตกรรมที่สรางชื่อเสียง
ใหกับกูรีติบาและเปนตนแบบการขนสงสาธารณะของหลาย
เมืองใหญของโลกรวมทั้งกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ได
จัดระบบถนนไฮเวย Green Line เชื่อมระหวางทิศตะวันออก
และทิศตะวันตกของเมือง มีแผนกอสรางรถไฟฟาสายแรก
ด ว ยการร ว มทุ น ระหว า งรั ฐ บาลและเอกชน กํ า หนดเป ด
ใหบริการในป ๒๕๕๗ ทําใหการเดินทางของชาวเมืองกูรีติบา
เปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว สามารถแกปญหาจราจรได
อยางมีประสิทธิภาพ เปนระบบขนสงมวลชนที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ทําใหเมืองนี้มีมลภาวะทางอากาศตํ่า
การใชที่ดินและอาคาร ไดมีการดําเนินโครงการ “My House, My Life” รวมกับรัฐบาลกลางเพื่อจัดหาบานราคาประหยัดใหแก
ผูที่ไมมีที่อยูอยางถูกตองตามกฎหมาย สวนใหญเปนชุมชนแออัดที่อาศัยอยูริมแมนํ้าในเมือง จํานวน ๑๘,๐๐๐ ครัวเรือน ภายในป ๒๕๕๕
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและรักษาระบบนิเวศ ขยายการใหบริการนํ้าและทอนํ้าเสียไปถึงชุมชนแออัดบริเวณแมนํ้าซึ่งเปนแหลงนํ้าสําคัญ
ของเมือง เพื่อปรับปรุงการใหบริการนํ้าดื่มสะอาดและคุณภาพนํ้าทั้งระบบภายใตนโยบายการบริหารจัดการนํ้าอยางยั่งยืน และการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวทั่วเมืองโดยมีมาตรการจูงใจดานภาษี อาทิ ยกเวนภาษีที่ดิน และภาษีทองถิ่น ใหแกเจาของที่ดินที่จัดทําสวนสาธารณะในที่ดิน
ของตนเอง
ความสําเร็จดังกลาว ทําใหเมืองกูรีติบา ไดรับการยกยองเปนตนแบบของเมืองสีเขียว และไดรับรางวัล Globe Sustainable City
ประจําป ๒๕๕๓๘

ถอดบทเรียนการสรางเมืองสีเขียว
เมืองขนาดใหญหรือเมืองขนาดเล็กในประเทศพัฒนาแลวหรือประเทศกําลังพัฒนา สามารถสรางสรรคเปนเมืองสีเขียวได ปจจัย
ความสําเร็จของการดําเนินงานที่สําคัญ ไดแก การมีผูนําที่มีวิสัยทัศนและผลักดันการพัฒนาเมืองสีเขียวใหเกิดขึ้นอยางจริงจัง การจัดทํา
แผนแมบทที่ชัดเจนครอบคลุมทุกมิติ และมีแผนปฏิบัติการรองรับ มีกลไกรับผิดชอบที่สามารถบูรณาการแผนงาน เงิน และคน สรางความ
รวมมือกับภาคธุรกิจและภาคประชาชน การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและการบังคับใชกฎหมาย ระเบียบตางๆอยางเครงครัด โดย
เฉพาะดานผังเมือง

๗

ดวยสองมือและเรี่ยวแรงที่มีเพื่อเชียงใหมของพวกเรา “CHIANG MAI” capital of the North เขาถึงไดจากhttp://www.skyscrapercity.com/
showthread.php?t=๑๐๑๖๐๒&page=๕๓๓
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ตารางเปรียบเทียบการดําเนินงานปองกันและการบริหารจัดการสิง่ แวดลอมเมืองสีเขียวทีม่ ชี อื่ เสียงของโลก
เมือง

นโยบาย

ซานฟรานซิสโก มีนโยบาย/แผนชัดเจน อาทิ แผนปฏิบัติการ
สภาพภูมิอากาศ แผนการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ มีแหลงเงินทุนชัดเจน (กองทุน
คารบอน) และไดรับงบประมาณสนับสนุน
ตอเนื่อง ออกกฎหมายบังคับอยางจริงจัง อาทิ
การแยกขยะ หามใชถุงพลาสติก อากาศสะอาด
และกฎหมายแท็กซี่สะอาด
โคเปนเฮเกน
กําหนดนโยบายและจัดทําแผนการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่มีเปาหมายระยะสั้นระยะยาว
ชัดเจน
สิงคโปร

กูรีติบา

กลไก/การขับเคลื่อน

มาตรการแรงจูงใจ

ระบบการจัดการโปรงใส มีชองทางเขาถึงขอมูลดาน
นโยบายและผลการดําเนินงานไดงาย สรางความ
รวมมือกับภาคเอกชนและกลุมเมืองนานาชาติอยาง
ใกลชิด สรางนวัตกรรมดานการรักษาสิ่งแวดลอม
จัดทําโครงการตัวอยาง อาทิ จัดทําสวนตัวอยางเพื่อ
สนับสนุนการปลูกผักในเมือง

ใหสวนลดในการติดตั้งแผงพลังงาน
แสงอาทิตยแกครัวเรือนและธุรกิจ
มีชองทางการขออนุมัติแบบเรง
ดวนในการติดตั้งกังหันพลังงานลม
สนับสนุนอุปกรณในครัวเรือนและ
ภาคเกษตรเพื่อใหมีการใชนํ้าอยางมี
ประสิทธิภาพ
ใชงบประมาณกวา ๒๗๐,๐๐๐ ยูโร
ตอปในการสรางแรงจูงใจใหพลเมือง
ใชนํ้าอยางประหยัด

จัดการดานสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ แตงตั้ง
ผูประสานงานดานสิ่งแวดลอมในทุกหนวยงาน
ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณเปนประจํา มี
ทีมงานรับเรื่องราวรองทุกขดานสิ่งแวดลอมจาก
ประชาชนโดยตรง และดําเนินการรวมกับภาคีตางๆ
มีกลไกรับผิดชอบชัดเจน คณะกรรมการรวม
กําหนดนโยบายและกลยุทธชัดเจน การวาง
ระหวางกระทรวงดานการพัฒนาที่ยั่งยืนทํางาน
ผังเมืองที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม มีกฎหมาย
อยางบูรณาการ รวมกับประชาชนและธุรกิจ
ที่เขมงวดในการควบคุมการขยายตัวของเมือง
และการปองกันพืน้ ทีส่ เี ขียว การรักษาสิง่ แวดลอม ตรวจสอบสิ่งแวดลอม สมําเสมอและเผยแพรตอ
สาธารณะเพื่อการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา
ผูน าํ มีวสิ ยั ทัศนและรัฐบาลใหความสําคัญการพัฒนา
ที่ยั่งยืนตั้งแตประกาศอิสรภาพในป ๑๙๖๕
กําหนดนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน การวาง
ผูบ ริหารเมืองมีวสิ ยั ทัศนและดําเนินการรวมกับรัฐบาล
กลางยกระดับคุณภาพชีวติ ประชาชนและรักษาระบบ
ผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการมี
นิเวศ รณรงคใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของ
สวนรวมของประชาชนและ NGO มีการออก
สิง่ แวดลอม ภัยจากปญหามลพิษ มีการรวมทุนระหวาง
กฎหมาย ระบบการควบคุมตรวจสอบและ
รัฐบาลและเอกชน
ลงโทษที่เขมงวด

มีมาตรการจูงใจครัวเรือนและธุรกิจ
ดานการอนุรักษพลังงาน ใหสวนลด
สําหรับการซื้อรถยนตที่รักษา
สิ่งแวดลอม แจกเครื่องมือประหยัด
นํ้า ถุงขยะหรือถังขยะรีไซเคิลแก
ครัวเรือน
มาตรการจูงใจดานภาษีที่ดิน เพื่อ
การเพิ่มพื้นที่สีเขียว มาตรการซื้อ
ขยะ จัดตั้งศูนยรับแลกขยะ เทศบาล
รวมมือกับสมาคมในทองถิ่นรับภาระ

บทเรียนดังกลาวสามารถปรับใชกับการพัฒนาเมืองของไทย ซึ่งมีโอกาสและปจจัยสนับสนุนที่เอื้อตอการพัฒนาสูเมืองสีเขียว
ไดแก การตระหนักตอปญหาโลกรอนและความรวมมือกับนานาชาติตามพันธกรณีตา งๆ เพือ่ การพัฒนาทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดใหความสําคัญกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนอยางตั้งแตแผนฯ ฉบับที่ ๘ ตอเนื่องถึงแผนฯ ฉบับที่ ๑๑ ซึ่ง
จะเริ่มใชในป ๒๕๕๕-๒๕๕๙ มุงสรางเศรษฐกิจและสังคมสีเขียว กําหนดใหสงเสริมการพัฒนาเมืองที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเปนหนึ่งใน
แนวทางของยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน นอกจากนี้ การขับเคลื่อนการปฏิบัติเพื่อรับมือและแก
ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไดเตรียมการไวแลว ไดแก การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายแหงชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศขึ้นเมื่อป ๒๕๕๑ การจัดทํายุทธศาสตรวาดวยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ที่ใหความสําคัญ
กับการเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดทําโครงการนํารองเมืองสีเขียว
ที่จังหวัดขอนแกน การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ ระบบนิเวศในเขตเมือง การลดกาซเรือนกระจกโดยการวิจัย พัฒนา
และสงเสริมการใชพลังงานทดแทน เศรษฐกิจคารบอนตํ่า และการบูรณาการการบริหารจัดการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ๙
ในระดับพื้นที่มีการตื่นตัวจัดทําแผนพัฒนาเมืองที่มุงสูการเปนเมืองสีเขียวหลายเมือง โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ไดรับการจัด
อันดับเมืองสีเขียวในภูมิภาคเอเซียอยูในกลุมระดับปานกลาง ไดสรางเครือขาย “ปฏิบัติการสรางโลกเย็น” ในระดับเทศบาลนคร ๒๓ แหง๑๐
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณโลกรอนและผลกระทบในแตละพื้นที่ รวมทั้งกําหนดยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอม
และดําเนินแผนปฏิบัติการลดโลกรอนอยางเปนรูปธรรม
อยางไรก็ตาม ความสําเร็จในการแกปญหาและปรับตัวพรอมรับภาวะโลกรอนของเมืองตางๆของไทยยังเห็นผลที่เปนรูปธรรม
ไมมากนัก แมจะกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาไวแลวก็ตาม ดังนั้น จึงจําเปนตองทบทวนจุดออน ขอจํากัด ความพรอม
ขอนแก น ทํ า ปฏิ ญ ญาลดโลกร อ น นํ า ร อ งโครงการ “Eco-city” ASTVผู  จั ด การออนไลน เ ข า ถึ ง จากdhttp://www.environnet.in.th/index.
php?option=com_content&view=section&id=๓๒&Itemid=๑๙๙
๑๐
ประกอบดวย เชียงใหม เชียงราย ลําปาง พิษณุโลก นครสวรรค นครปฐม ปากเกร็ด นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา
ขอนแกน อุดรธานี อุบลราชธานี ระยอง ภูเก็ต ยะลา สงขลา หาดใหญ สุราษฎรธานี ตรัง และนครศรีธรรมราช เขาถึงไดจาก กทม.จับมือเทศบาลนคร ๒๓ แหง
ขยายเครือขายรวมสรางโลกเย็นhttp://student.nu.ac.th/amazing/weloveworld/news๓.htm
๙
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และเงื่อนไขความสําเร็จจากการเรียนรูประสบการณในตางประเทศ และนําไปปรับปรุงกระบวนการขับเคลื่อนเมืองสีเขียวของไทยใหมี
ประสิทธิภาพ เกิดผลเปนรูปธรรมมากขึ้น มีประเด็นสําคัญไดแก การใหความสําคัญกับการวางแผนพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน การบังคับ
ใชกฎหมายผังเมืองอยางเขมงวด การบูรณาการทํางานระหวางหนวยงาน ภาคธุรกิจ และประชาชนทุกภาคสวนที่ตองรวมมือกันอยาง
จริงจัง ตองรณรงคอยางเขมขนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งการผลิต และการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การคิดคนเครื่องมือและ
มาตรการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเมืองอยางมีประสิทธิภาพ และการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสรางเมืองสีเขียวใหเกิดขึ้น
อยางจริงจัง

บทสรุป
เมืองสีเขียว เปนปฏิบัติการที่มากกวาการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของเมือง แตเปนการบริหารจัดการเมืองอยางยั่งยืนทั้งมิติเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดลอม ดวยวิสัยทัศนการพัฒนาเมืองของผูบริหาร ความจริงจังและความตอเนื่องในการบริหารจัดการที่เกิดจากความ
ตระหนักของทุกภาคสวน และความรวมมือผลักดันการสรางเมืองสีเขียวใหเกิดขึ้นไดจริงทั้งในเมืองและชุมชน การพัฒนาสูเมืองสีเขียว
อยางเปนระบบจําเปนตองมีทิศทางที่ชัดเจน กําหนดนโยบาย แผนและผังในระดับตางๆ ที่สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเมือง
โดยความรวมมือของทุกภาคสวน และมีระบบการบริหารจัดการที่ดี เพื่อใหเมืองเติบโตและมีความสามารถในการแขงขัน พรอมไปกับการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี สงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวตอไป ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

เอกสารอางอิง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม . ขอนแกนทําปฏิญญาลดโลกรอน นํารองโครงการ “Eco-city” ASTV (ผูจัดการออนไลน)
. เขาถึงจากhttp://www.environnet.in.th/index.php?option=com_content&view=section&id=๓๒&Itemid=๑๙๙ .
สืบคนเมื่อ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม . คอลัมน TRADE Watch: กระแสเศรษฐกิจสีเขียว...โอกาสและความเสี่ยง (ออนไลน) . เขาถึงไดจาก http://
pr.trf.or.th/index.php? . สืบคนเมื่อ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
มหาวิทยาลัยนเรศวร . กทม.จับมือเทศบาลนคร ๒๓ แหง ขยายเครือขายรวมสรางโลกเย็น (ออนไลน) . เขาถึงไดจากhttp://student.
nu.ac.th/amazing/weloveworld/news๓.htm . สืบคนเมื่อ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
SEIMENS AG . Green City Index (ออนไลน) . เขาถึงไดจาก http://www.siemens.com/entry/cc/en/greencityindex.htm .
สืบคนเมื่อ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
Skyscrapercity.com . ดวยสองมือและเรี่ยวแรงที่มีเพื่อเชียงใหมของพวกเรา “CHIANG MAI” capital of the North (ออนไลน)
.เขาถึงไดจาก http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=๑๐๑๖๐๒&page=๕๓๓
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รายงานความเคลื่อนไหวของ สศช.
ตฤตณัย นพคุณ*

การประกาศใชแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
หลังจากที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดเสนอทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบความกาวหนาเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ สศช. ไดดําเนินการ
ตามขั้นตอนตอไป ดังนี้

๑. การจัดทํารายละเอียดของยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
สศช. ไดนําทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาเปนกรอบในการจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตรของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ภายใตคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ จํานวน ๔ ชุด ประกอบดวย คณะอนุกรรมการฯ ดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการ
บริหารจัดการแผนฯ สูการปฏิบัติ คณะอนุกรรมการฯ แตละชุดมีกรรมการ สศช. เปนประธาน และรองเลขาธิการ สศช. เปนเลขานุการ
พรอมทั้งจัดประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุม เพื่อนําความเห็นมาปรับปรุงรางยุทธศาสตร และนําไประดมความคิดเห็นจากภาคสวน
ตางๆ ในระดับภาคและ กทม. ในชวงเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ รวมทั้งจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากสาธารณชนในการประชุมประจําป
๒๕๕๔ ของ สศช. เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ประเทศที่ชัดเจน สอดคลองกับวิสัยทัศนที่กําหนด และการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

๒. การจัดสง (ราง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ใหสภาที่ปรึกษาฯ ใหความเห็น
ในชวงกลางเดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ สศช. ไดนําความเห็นจากการประชุมประจําป ๒๕๕๔ ของ สศช. มาปรับปรุง
(ราง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น กอนที่จะนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และมีมติเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔
เห็นชอบใหสง (ราง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ใหสภาที่ปรึกษาฯ ใหความเห็น และสภาที่ปรึกษาฯ ไดจัดทําความเห็นและขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับ (ราง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จัดสงใหคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ เปนไปตามมาตรา ๒๕๘ ของบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่กําหนดใหแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตองใหสภาที่ปรึกษาฯ ใหความเห็น
กอนพิจารณาประกาศใช

๓. การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และขอพิจารณาของ
สศช. ตอความเห็นและขอเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และกระทรวงตางๆ และให สศช. รับความเห็นของ
สภาที่ปรึกษาฯ รวมทั้งความเห็นของคณะรัฐมนตรีไปปรับปรุง (ราง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ใหครบถวนสมบูรณยิ่งขึ้น แลวดําเนินการตาม
ขั้นตอนและขอกฎหมายที่เกี่ยวของ ตลอดจนแจงสภาที่ปรึกษาฯ ตอไป
ขณะนี้ สศช. ไดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลว พรอมมีหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เพื่อนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ขึ้นทูลเกลาถวายฯ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ขณะนี้ ทรงลงพระปรมาภิไธยเรียบรอยแลว และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

การดําเนินการระยะตอไป
ภายหลังการประกาศใชแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ อยางเปนทางการ สศช. จะจัดใหมีการประชุมชี้แจงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ตอ
หนวยงานภาครัฐ รวมทั้งจัดกิจกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ใหกับภาคี
การพัฒนาตางๆ เพื่อใหทุกภาคสวนเขาใจสาระของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งตระหนักถึงความสําคัญของ
การพัฒนาตามยุทธศาสตรและแนวทางของแผนฯ เพือ่ ใหการขับเคลือ่ นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เกิดผลในทางปฏิบตั อิ ยางเปนรูปธรรม

* นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา
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