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บทบรรณาธิการ

สารบัญ

การพัฒนาที่ย่ังยืน เป็นกระแสสังคมที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกตระหนัก
และได้มีความพยายามร่วมกันในการก�ำหนดทิศทางและเป้าหมายของการพัฒนาไปสู่
ความยัง่ ยืน โดยค�ำนึงถึงทุกมิตขิ องการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม ทัง้ ด้านสังคม เศรษฐกิจ
และสิง่ แวดล้อม เพือ่ มุง่ ปรับปรุงคุณภาพชีวติ มนุษย์ภายใต้ศกั ยภาพของระบบนิเวศวิทยา
ของโลกอย่างเกื้อกูลกัน รวมถึงสามารถตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน
โดยไม่มีผลกระทบในทางลบต่อความต้องการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต
ประเทศไทยในฐานะหนึ่งในสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ (UN)
ได้มีความตื่นตัวและให้ความส�ำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยได้วางแนวทางการ
พั ฒ นาประเทศมุ ่ ง ไปสู ่ ก ารบรรลุ เ ป้ า หมายของการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals: SDGs) ตามที่ ส มาชิ ก UN ทุ ก ประเทศได้ ร ่ ว มกั น
ก�ำหนดไว้รวม 17 เป้าหมาย รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิรูปประเทศทั้ง 13 ด้าน
ที่ ไ ด้ ก� ำ หนดยุ ท ธศาสตร์ แ ละเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ส อดคล้ อ งและเชื่ อ มโยงกั บ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นวาระการพัฒนาที่ส�ำคัญของโลกภายหลังจากปี 2558 และ
ถือเป็นพันธกิจที่ต้องขับเคลื่อนให้บรรลุผลส�ำเร็จ
วารสารเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ ได้น�ำเสนอประเด็นการพัฒนาและ
แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทของประเทศไทย ซึ่งได้น้อมน�ำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ความสมดุล มั่นคง
และยั่งยืน โดยเนื้อหาภายในเล่มเริ่มด้วยบทสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับนโยบายภาครัฐ
ผู้บริหาร สศช. และผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรี
ประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี และประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ คุณกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและความยั่งยืน
บริ ษั ท ปตท. จ� ำ กั ด (มหาชน) และ คุ ณ ดวงพร เฮงบุ ณ ยพั น ธ์ ผู ้ อ� ำ นวยการ
ส�ำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)
รวมทั้งบทความเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติต่างๆ จ�ำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ แนวทาง
การขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ และกระบวนการยุติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
คณะผูจ้ ดั ท�ำหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า สาระต่างๆ ในวารสารฉบับนีจ้ ะเป็นประโยชน์
ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ ส นใจและทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ประชาชนไทย
ซึ่งเป็นพลังร่วมส�ำคัญที่สามารถมี ส่ ว นช่ ว ยสร้ า งสรรค์ การพั ฒนาประเทศที่ยั่ง ยืน
อย่างแท้จริงให้เกิดขึ้น จนกระทั่งบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ครบทั้ง
17 เป้าหมาย ร่วมกับอีก 193 ประเทศทั่วโลก ภายในปี 2573 เพื่อรากฐานที่มั่นคง
และประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยและสังคมโลกต่อไป
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ดร.กอบศั ก ดิ์ ภู ต ระกู ล รั ฐ มนตรี ป ระจ� ำ ส� ำ นั ก
นายกรัฐมนตรี และกรรมการในคณะกรรมการที่ส�ำคัญหลายคณะ
อาทิ กรรมการในคณะกรรมการนโยบายพลั ง งานแห่ ง ชาติ
คณะกรรมการปฏิรปู ประเทศด้านเศรษฐกิจ และคณะกรรมการจัดท�ำ
ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยล่าสุด
ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
และที่ส�ำคัญท่านเป็นรองประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
และประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน
โดยมีสำ� นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เป็นฝ่ายเลขานุการทั้ง 2 ชุด
ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ลุ่มลึกเกี่ยวกับ
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ศึกษาและเขียนหนังสือ
เกี่ ย วกั บ ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไว้ ห ลายเล่ ม อาทิ
“การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

โดยเขียนร่วมกับ ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา “สรุปงานวิจัย
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐศาสตร์มหภาค” และ “Sufficiency
Economy and the Government” เขี ย นเพื่ อ การจั ด ท� ำ
หนังสือ Human Development Report เรื่อง Sufficiency
Economy and Human Development in Thailand หรือ เศรษฐกิจ
พอเพียงกับการพัฒนาคน ซึ่ง UNDP จัดพิมพ์เมื่อเดือนกันยายน
2549 เพื่อเผยแพร่ไปทั่วโลก ในโอกาสที่องค์การสหประชาชาติ
ได้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลความส�ำเร็จสูงสุดด้านการ
พัฒนามนุษย์แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี ได้กรุณาสละเวลา
ให้ทีมงานวารสารเศรษฐกิจและสังคมเรียนสัมภาษณ์ เพื่อน�ำเสนอ
แนวคิดและทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยต่อไป

ตุลาคม - ธันวาคม 2560
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พัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง... มุ่งสร้าง
ความยั่งยืน
ประเทศไทยให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
(Sustainable Development) มาเป็นเวลานาน ได้มีการ
ด�ำเนินการในหลายเรื่อง โดยเฉพาะการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนและ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
อย่างเป็นรูปธรรม ซึง่ การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับต่างๆ ได้มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยในช่วงแรกๆ เน้นอัตราการเติบโตเป็นส�ำคัญ
เฉกเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ จึงเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และอุตสาหกรรมสมัยใหม่ แต่โครงการเหล่านั้นเริ่มก่อให้เกิด
ผลกระทบให้ การพัฒ นาไม่สมดุล แม้จ ะมีก ารหาแนวทางที่
จะกระจายความเจริญสู่ชนบท และการใช้คนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนา แต่ปัญหาต่างๆ ก็ยังคงปรากฏอยู่มากมาย
เช่น มลภาวะทีม่ าบตาพุด จังหวัดระยอง พืน้ ทีป่ า่ ไม้ของประเทศ
ที่ลดลงเป็นอย่างมาก และสารเคมีหรือสารพิษตกค้าง เป็นต้น
หากจะกล่าวถึงประสบการณ์ในการพัฒนาประเทศ
นับได้ว่าไทยก็เป็นหนึ่งในตองอู แม้ประเทศไทยอาจจะไม่ใช่
“The Best” แต่เราพัฒนาก้าวหน้าในระดับทีน่ า่ พอใจ คือท�ำการ
พัฒนาในรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ
ส่วนอะไรทีเ่ ป็นปัญหาจากการพัฒนาก็กลับมาแก้ไข ซึง่ ทุกรัฐบาล
ต่างให้ความส�ำคัญมาโดยตลอด มุ่งการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ
กระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและชนบทมากขึ้น มีโครงการ
เร่งรัดพัฒนาชนบท การพัฒนาชุมชน การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์
การส่ ง เสริ ม สหกรณ์ เ พื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง จากฐานราก
โดยเฉพาะการให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาคน การพัฒนาเมือง
ระบบนิเวศ การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การพั ฒ นาทุ ก ด้ า นจะให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานสิ่ ง แวดล้ อ ม
น�ำความเจริญสู่พี่น้องประชาชนจนถึงปัจจุบัน
ประเทศไทยนับเป็นประเทศที่มีการพัฒนาที่มีความ
มั่นคงกว่าประเทศอื่นๆ อีกหลายประเทศ เพราะมีความมั่นคง
ไม่ใช่เพียงเรื่องคนเท่านั้น แต่เป็นความมั่นคงของแต่ละภาคส่วน
ของเศรษฐกิจทีย่ นื ยันได้จากงบแสดงฐานะทางการเงิน (Balance
Sheet) ทัง้ สินทรัพย์ หนีส้ นิ และส่วนของเจ้าของทุนว่ามีจำ� นวน
เท่าใด

นอกจากนี้ นับเป็นความโชคดีที่ประเทศไทยเกิดวิกฤต
ปี 2540 แม้หลายคนบอกว่าเป็นความโชคร้าย แต่ที่จริงแล้ว
เมืองไทยโชคดี โชคดีทวี่ า่ ถ้าเราไม่เฉลียวใจ ก็ไม่มโี อกาสได้กลับ
มาพิจารณาตนเองและทบทวนสิง่ ทีเ่ ราท�ำ ประเทศไทยคงก้าวไป
ตามเส้นทางนัน้ จนถึงปัจจุบนั เป็นเวลาประมาณ 20 ปี แล้วพอถึง
จุดนั้นประเทศไทยจะถอยหรือกลับมาเริ่มต้นล�ำบากมาก

การพัฒนาที่ยั่งยืน... เปรียบเหมือน
“การวิ่งมาราธอน”
การพัฒนาที่ยั่งยืนคือ “การวิ่งมาราธอน” ไม่ใช่วิ่ง 100
เมตร ที่ใช้ความเร็วที่สุดของโลก สุดท้ายจอด หอบแฮกๆ แล้ว
ต้องมาเริม่ ต้นใหม่ แต่การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน คือ “นักวิง่ มาราธอน”
เป็นผูท้ สี่ ามารถบริหารจัดการร่างกายตนเองให้นงิ่ แล้วสามารถที่
จะก้าวไปข้างหน้าได้ ปัจจุบันเราจึงมั่นใจได้เลยว่าเศรษฐกิจไทย
เป็นเศรษฐกิจที่นิ่ง เนื่องจากเรามีบทเรียนจากวิกฤติเศรษฐกิจ
ดังกล่าว ธนาคารยังไม่ลืมว่าเมื่อปี 2540 เกิดอะไรขึ้น จึงมีการ
บริหารความเสี่ยงดีที่สุด และมีความมั่นคงแข็งแรงพอสมควร
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ในช่วงก่อนปี 2540 บริษัทขยายกิจการโดยไม่มีความ
ระมัดระวัง มีการกู้หนี้ยืมสินท�ำให้มีหนี้สินล้นพ้นตัว แต่ตอนนี้
บริษัทมีความมั่นคงอย่างยิ่ง เพราะท�ำแต่ในเรื่องที่เป็นจุดแข็ง
ของตนเอง เลือกท�ำในเรื่องที่เก่ง (Core Component) จึงเป็น
ความยั่งยืนของบริษัทและธนาคาร ที่ไม่ท�ำในสิ่งที่เกินตัวเกินไป
ลงทุนตามเงินที่มี และมีเงินสะสมพอสมควร แม้กระทั่งตัวบุคคล
เองจะมีความระมัดระวังในเรื่องหนี้ครัวเรือน ดูแลสินทรัพย์ของ
ตนเองอย่างดียิ่ง
ณ ขณะนีป้ ระเทศไทยมีองค์ประกอบของการเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืนเป็นอย่างดี นีค่ อื ผลส�ำเร็จ เพราะไทยมีกรอบการพัฒนา
ที่สมดุลมากขึ้นเรื่อยๆ ขณะเดียวกันภาคเอกชนมีการเพิ่มความระมัดระวัง และภาครัฐก็มีการระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายอย่างมาก
โดยมีหนี้สินภาครัฐเพียงร้อยละ 45 ขณะที่มีการควบคุมการใช้จ่าย มีการระมัดระวังเรื่องการพัฒนาให้เป็นไปตามความเหมาะสม

เศรษฐกิจพอเพียง... คือการพัฒนาที่ยั่งยืน
วิกฤตที่เกิดขึ้นจึงกลับกลายเป็นตัวผลักดันให้เราไปสู่ความยั่งยืน คือ เด็กถ้าไม่ล้มเลยก็จะไม่รู้ เมื่อไปล้มตอนโต
จะล�ำบากมาก ถ้าล้มตัง้ แต่ยงั เด็กจะจ�ำ และจะระมัดระวังตัวตลอดไป การล้มเป็นเรือ่ งปกติ ขณะนีเ้ รามี Second Win คือ โอกาสครัง้ ที่ 2
ซึง่ เป็นโอกาสทีช่ ว่ ยให้เราสามารถก้าวสูอ่ นาคตได้ดขี นึ้ กว่าเดิม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามามีสว่ นช่วยจากสถานการณ์วกิ ฤต
ปี 2540 แนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืนกับเศรษฐกิจพอเพียงมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด มีการพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นครัง้ แรกหลังเกิดวิกฤตแล้ว ในช่วงเดือนธันวาคม 2540 ช่วงนัน้ ทุกคนมืดมนหาความหวังไม่ได้ ธนาคารล้ม บริษทั ล้ม เศรษฐกิจย�ำ่ แย่
ค่าเงินบาทอยู่ที่ 50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล
อดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร พระราชทานปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ทรงชี้แนวทางของการพ้นจาก
วิกฤตให้คนไทย และทรงชี้ไปไกลกว่านั้น พระองค์มี
พระราชด�ำรัสว่า วิกฤตครัง้ นีเ้ กิดขึน้ มานานแล้ว ไม่ได้เกิดขึน้
แค่ข้ามคืน เกิดจากการสะสม จากที่เราท�ำอะไรเกินตัว
ตั้งแต่สมัยก่อน พระองค์ทรงยกตัวอย่างของการท�ำอะไรที่
เกินตัวในหลายๆ กรณี เช่น การกูย้ มื เกินก�ำลังความสามารถ
ซึ่งท�ำให้เกิดความอ่อนไหวต่อการเกิดวิกฤตและลุกลาม
ไปอย่างกว้างขวาง แต่เศรษฐกิจพอเพียงคือความหวังของ
พี่น้องประชาชนในยามที่ทุกอย่างดูมืดมน ความจริงแล้ว
“เศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ตุลาคม - ธันวาคม 2560

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
“...ในการพั ฒ นาประเทศนั้ น จำ � เป็ น ต้ อ งทำ � ตามลำ � ดั บ ขั้ น เริ่ ม ด้ ว ยการสร้ า งพื้ น ฐาน
คือความมีกนิ มีใช้ของประชาชนก่อน ด้วยวิธกี ารทีป่ ระหยัด ระมัดระวัง แต่ถกู ต้องตามหลักวิชา เมือ่ พืน้ ฐาน
เกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้ว จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญขั้นที่สูงขึ้นตามลำ�ดับต่อไป... การช่วยเหลือ
สนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัว ให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้น
เป็นสิ่งสำ�คัญอย่างยิ่งยวด เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง ย่อมสามารถสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้โดยแน่นอน...”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 กรกฎาคม 2517

สร้างฐานรากให้เข้มแข็ง... เพื่อความสำ�เร็จที่แท้จริง
ไม่มใี ครเข้าใจเรือ่ งการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนเหมือนกับล้นเกล้ารัชกาลที่ 9
พระองค์มพี ระราชด�ำรัสเรือ่ งการพัฒนามาตัง้ แต่ปี 2517 และทรงพยายาม
สอนคนไทยมานานแล้ว แต่เราไม่ฟัง เรามุ่งจะเป็นเสือตัวที่ 5 ให้ได้ สุดท้าย
เหมือนเด็ก พ่อบอกอย่าวิ่งเร็วนะลูก แต่ส�ำหรับเด็กยิ่งวิ่งเร็วยิ่งสนุก ก็ต้อง
วิ่งเร็วขึ้น แล้วสุดท้ายหกล้มหัวคะม�ำ แต่พ่อก็ยังเมตตา บอกว่าเห็นไหม
ต่อไปต้องระมัดระวังนะ เป็นบทเรียน หัวใจส�ำคัญ คือ เศรษฐกิจพอเพียง
คือ เศรษฐกิจที่ยั่งยืน
พระองค์ได้มีพระราชด�ำรัสเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2548 ความว่า
“อยากจะขออวยพรให้ทุกคนประสบความส�ำเร็จที่แท้จริง” ในฐานะ
นักเศรษฐศาสตร์ และศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ
ค�ำว่า “ความส�ำเร็จที่แท้จริง” มีความหมายอย่างยิ่ง ซึ่งหมายความว่าที่เรา
พัฒนามาตลอด 30 ปี ไม่แท้จริงเลย คือเป็นตานขโมย หัวโต พุงโล ก้นปอด
หัว คือกรุงเทพฯ พุง คือภาคตะวันออก แล้วที่เหลือ แขนขาลีบหมดเลย
ชนบทยิ่งพัฒนายิ่งยากจน ยิ่งอ่อนแอ พระองค์ตรัสว่า ถ้าเราจะท�ำให้
ประสบความส�ำเร็จที่แท้จริง เราต้องด�ำเนินการพัฒนาตามล�ำดับขั้น
พระองค์ ต รั ส มานานแล้ ว ตามล� ำ ดั บ ขั้ น ก็ คื อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง
ให้กับฐานราก ท�ำความเข้มแข็งให้กับพื้นที่ต่างๆ ของประเทศก่อน
แต่เราไม่ฟัง ประเทศไทยเมื่อพัฒนาไปแล้วกลายเป็นตานขโมย ซึ่งเป็นที่
น่าหนักใจมาก
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ในปี 2540 เราได้ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามกระแส
พระราชด�ำรัส ซึ่งเป็นแนวทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ นับว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก
รวมกลุ่มให้มีความเข้มแข็งและมีการประสานงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ตามหลักการทฤษฎีใหม่
เป็นการเสริมสร้างฐานรากให้มีความเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ก็คือ “ความพอเพียง”
ท�ำอะไรไม่เกินตน อย่าเป็นหนี้เกินความจ�ำเป็น เกินฐานะ ให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเกินตัว
ให้บริษัทบริหารความเสี่ยงให้ดี ท�ำอะไรที่พอประมาณ มีเหตุมีผล

ประเทศไทยมีจิตวิญญาณของความยั่งยืน
การบริหารความเสีย่ งของประเทศก็เช่นเดียวกัน ควรมีการดูแล
ฐานะทางการคลัง การไม่กู้ยืมจนเกินตัว ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ มีเหตุมผี ล มีภมู คิ มุ้ กัน คือหลัก
การบริหารเศรษฐกิจให้เกิดความยัง่ ยืน ประเทศไทยโชคดีมากทีพ่ ระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยให้เราเข้าใจเรือ่ งการพัฒนาที่
ยั่งยืนอย่างลึกซึ้ง ขณะที่ประเทศต่างๆ อยู่ระหว่างด�ำเนินการเพื่อบรรลุ
17 เป้าหมายของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนตามทีอ่ งค์การสหประชาชาติกำ� หนด
แต่การด�ำเนินการสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เกี่ยวข้องกันอย่างไร
ท�ำเพื่ออะไร และเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างไร ซึ่งหลายอย่างต้องเป็น
เหตุเป็นผลกัน เช่นเรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศ (Gender Equality)
เรื่องจ�ำนวนคนจน วิญญาณของความยั่งยืนอยู่ตรงไหน นี่คือหัวใจ
ประเทศไทยมีความยั่งยืนด้วยจิตวิญญาณ จึงมีความยั่งยืน
กว่าหลายๆ ประเทศ ในหัวใจของจิตวิญญาณ
ก็คอื “เศรษฐกิจพอเพียง” เรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญ
ถ้าเราเดินตามนี้อีก 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทย
จะเป็นประเทศต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืน
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“กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศีกษา” มุ่งสร้างคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียม
การพัฒนาจะยั่งยืนได้ ต้องมุ่งสร้างความเท่าเทียมกันของคนไทย หรือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ต้องเข้าใจว่าการพัฒนา
ประเทศไทยขณะนี้ เรามุ่งเป้าไปที่ปริมาณมากกว่าคุณภาพ ท�ำให้เราหลอกตัวเอง อย่างการให้เด็กเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ
เราชมตัวเองว่าเด็กไทยเข้ารับการศึกษาภาคบังคับได้ถึงร้อยละ 99 พร้อมประกาศว่าประเทศไทยประสบความส�ำเร็จแล้ว แต่หารู้
ไม่ว่าการที่ว่าได้ถึงร้อยละ 99 นั้น กลับไม่ใช่ เพราะเด็กร้อยละ 99 ที่มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพดีนั้นส่วนใหญ่อยู่ใน
กรุงเทพฯ และเมืองใหญ่ๆ เท่านั้น โชคร้ายจึงตกอยู่กับเด็กในชนบทห่างไกลความเจริญที่ได้เข้าเรียนจริง แต่ไม่ได้รับการศึกษาที่
มีคุณภาพเท่าเทียมกับเด็กในเมือง ทั้งนี้ เนื่องจากการเรียนในโรงเรียนชนบทนั้น บางโรงเรียนมีอาจารย์เพียง 3 คน คนหนึ่งเป็น
อาจารย์ใหญ่และต้องสอนชั้น ป.1 และ ป.2 คนที่ 2 สอน ป.3 และ ป.4 คนที่ 3 สอน ป.5 และ ป.6 อาจารย์คนเดียวสอนถึง 5 วิชา
และต้องสอน 2 ชั้นพร้อมกัน เด็กจึงได้เข้าเรียนตามกฎหมาย แต่ไม่ได้รับการศึกษาอย่างแท้จริง ถ้าเรียนในเมืองมีอาจารย์
ประจ�ำวิชา แต่ละคนเก่งในวิชานั้นๆ
จึงสรุปได้ว่า ในขณะนี้เราล้มเหลวอย่างยิ่ง ล้มเหลวอย่างที่
ไม่เคยล้มเหลวมาก่อน ขณะประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วจะไม่ทำ� แบบนี้ เขามัน่ ใจ
ว่าเมือ่ เด็กเข้าโรงเรียนต้องได้รบั การศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี เช่น ประเทศญีป่ นุ่
มั่นใจได้ในมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ทุกโรงเรียนที่สร้างขึ้นจะต้องมี
อุปกรณ์เหมือนกับโรงเรียนแรกทีส่ ร้าง มีจำ� นวนห้องและอุปกรณ์ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก�ำหนด มีอาจารย์ครบทุกวิชา ถึงจะเรียกว่าโรงเรียน เมื่อเด็ก
เข้าเรียนจึงแน่ใจว่าได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียม แต่เรากลับ
เน้นจ�ำนวนเด็กทีเ่ ข้าเรียน อย่างไรก็ตาม ขณะนีร้ ฐั บาลอยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ
เรื่อง “กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” เพื่อให้เด็กไทย
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันทั่วประเทศ

โครงการธนาคารในชุมชน... ส่งเสริมการออม
มีคนกล่าวว่าจะไปสร้างธนาคาร เพิ่มสาขาในชนบทท�ำไม และ
ในความเป็นจริงธนาคารไม่อยากจะไปสร้างในที่ที่คิดว่าจะไม่มีลูกค้า
หรือไม่มีก�ำไร หากไม่มีกฎกติกาให้ธนาคารไปตั้งในชนบท และธนาคาร
ในต่างจังหวัดต้องปิดไปเป็นจ�ำนวนมาก เพราะไม่คุ้มทุน คนในชนบทจึง
ไม่มีโอกาสในการออม จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องท�ำโครงการธนาคาร
ในชุมชนให้ชุมชนด�ำเนินการ คนในชนบทก็จะสามารถออมเงินได้
แต่ในปัจจุบัน ถ้าจะออมกันจริงๆ ต้องเดินทางไกลถึง 30 กิโลเมตร ต้องไปรอรถ หมดเวลาไปแล้ว 1 วัน ค่าต้นทุน
ฝากธนาคารได้ 1 ปี เฉลี่ยคนละ 5,000 บาท ซึ่งเป็นตัวเลขของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
ที่ระบุว่าในบัญชีมีเงินเหลืออยู่ประมาณ 4,000 - 5,000 บาท และเงินต้น 5,000 บาท ใน 1 ปี ได้ดอกเบี้ยร้อยละ 2
ซึ่ ง น้ อ ยมาก ประมาณ 100 บาท ยั ง ไม่ พ อกั บ ค่ า เดิ น ทาง ถามว่ า จะเอาเงิ น ไปฝากธนาคารท� ำ ไม เมื่ อ ฝากธนาคารไม่ ไ ด้
ก็ออมไม่ได้ จึงไม่มีเงินออม และสุดท้ายก็เป็นหนี้
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วารสารเศรษฐกิจและสังคม

เข้าใจถึงความไม่เท่าเทียมก่อนสร้างความเท่าเทียม
ในด้านกฎหมายก็เช่นกัน เรามักได้ยินเสมอว่าคนจนติดคุก คนรวย
รอดตัว เมือ่ เป็นเช่นนีจ้ งึ ไม่นา่ แปลกใจว่าท�ำไมการพัฒนาทีเ่ ท่าเทียมถึงเกิดขึน้
ไม่ได้ เพราะว่าเราในฐานะผู้วางนโยบายไม่ทันเฉลียวใจว่า สิ่งที่เราสร้าง
ขณะนี้ไม่เท่าเทียมกันตั้งแต่ต้น ดังนั้น เราจึงต้องปรับเปลี่ยน ต้องเข้าไป
แก้ไข เพื่อสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้น
ถ้ารัฐบาลจะสร้างความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม
โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศรีสะเกษ หนองบัวล�ำภู ที่ติดอันดับ
ยากจนมาตลอด ถ้าเราเป็นพ่อ มีลกู 5 คน เมือ่ มีคนสุดท้องอ่อนแอทีส่ ดุ ลูกคนโต
แข็งแรงที่สุด ก็ต้องน�ำอาหารไปให้ลูกคนสุดท้อง เพื่อให้เติบโตเท่ากับคนอื่น
แต่ในความเป็นจริง เมือ่ คนสุดท้องอ่อนแอ เรากลับจัดสรรงบประมาณเท่าที่
จ�ำเป็นเท่านัน้ จึงเหมือนกับว่าไม่มนี โยบายช่วยเหลืออย่างแท้จริง ถ้าต้องการ
จะสร้างความเท่าเทียม ต้องเข้าใจว่าความไม่เท่าเทียมมาจากอะไร แล้วไปตอบโจทย์ตรงจุดนั้น ขณะนี้
รัฐบาลเข้าใจว่าความไม่เท่าเทียมอย่างหนึ่งเกิดจากการที่พ่อแม่ยากจน เพราะฉะนั้น จึงด�ำเนินการ
ให้เด็กที่พ่อแม่ยากจนได้รับเงินช่วยเหลือ ในการเข้าสู่การศึกษาระดับสูง โดยจัดตั้งกองทุนเพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ให้คนที่แข็งแรงกว่าช่วยคนที่อ่อนแอ
ที่ผ่านมาเราพยายามบอกชาวบ้าน คุณป้าท�ำไมไม่ท�ำบรรจุภัณฑ์ให้สวย คุณป้าท�ำไมไม่ออกแบบให้ดี คุณป้าท�ำไมไม่ท�ำการ
ตลาด ท�ำไมคุณป้าไม่ท�ำการค้าโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ท�ำไมคุณป้าไม่คิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ คุณป้าก็บอกว่าไม่รู้หรอก
ว่าการตลาดคืออะไร E-commerce คืออะไร เราได้แต่ถามว่าท�ำไมคุณป้าไม่ท�ำล่ะ นี่คือเรื่องที่หนึ่ง เรื่องที่สองก็คือว่า เรามอบหมาย
ข้าราชการซึ่งไม่เคยท�ำธุรกิจมาเลยไปสอนคุณป้า แล้วคุณป้าจะรวยได้อย่างไร เมื่อคนสอนยังเป็นหนี้ ไปบอกคุณป้าให้ปลดหนี้
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รัฐบาลจึงพยายามเสริมสร้างความร่วมมือจากภาค
เอกชนให้ไปช่วยสอนคุณป้าให้รวย สร้างตลาดให้คุณป้าท�ำงาน
ฝีมือ ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยช่วยท�ำวิจัย เยาวชนและ
ชาวบ้านไปช่วยกันพัฒนาชุมชน ถ้าเราพัฒนาร่วมกัน ช่วยให้
เกมเปลี่ยนไป หลังจากที่แต่ก่อนคุณป้าต้องช่วยตัวเอง และพึ่ง
ราชการ ตอนนีค้ ณ
ุ ป้าจะมีครูฝกึ บอกคุณป้าต้องรวยให้ได้ คุณป้า
ต้องท�ำให้ได้นะ คุณป้าเอามะเขือเทศไปขาย แต่ไม่มีที่ให้ขาย
ไม่น่าแปลกใจเลย ท�ำไมไม่รวยสักที ดังนั้น การปฏิรูปประเทศ
จะช่วยให้มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีภาคเอกชนมาช่วย มีการ
หาตลาดให้คุณป้าสามารถขายสินค้าได้ ให้คนที่แข็งแรงกว่า
มาช่วยคนที่อ่อนแอ สร้างความเข้มแข็งจากฐานรากให้เกิด
ความยั่งยืน

จัดการอย่างเป็นระบบ... ให้สวัสดิการที่เท่าเทียม
การสร้างความเท่าเทียมต้องคิดอย่างรอบด้าน จัดการอย่างเป็นระบบ ต้องเข้าใจว่าปัญหาอยู่ตรงไหน และก�ำหนด
มาตรการต่างๆ เพือ่ ไปลดแรงกดดันตรงนัน้ คือจ่ายยาให้ตรงกับโรค เมือ่ มีกรอบนโยบายทีเ่ หมาะสม เรือ่ งของความเท่าเทียมก็จะ
เกิดขึ้น เราเก่งในเรื่องการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สามารถที่จะท�ำนโยบายส่งเสริมการลงทุน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษและนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นนโยบายเพื่อเร่งรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งสิ้น แต่ในส่วนนโยบายลดความเหลื่อมล�้ำ
ไม่สามารถตอบได้ว่ามีนโยบายที่สอดประสานกันหรือไม่ มีสวัสดิการรัฐกี่เรื่อง เพราะไม่เคยมีการบริหารจัดการข้อมูล ไม่เคยรู้
ว่ารับสวัสดิการไปเท่าไรแล้ว และคนที่รับก็ไม่รู้ว่ามีคนอื่นมารับแทน ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล�้ำของประเทศไทยจึงไม่มีวันจบสิ้น
เพราะเราไม่เคยคิดและจัดการเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ
การที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้นั้น เราจะต้องดูแลให้พี่น้องประชาชนเข้มแข็งจากฐานรากขึ้นมา
ต้องเข้าใจว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการพัฒนาที่มีความสมดุลระหว่างภาคส่วนต่างๆ คนหลายกลุ่มโตไม่เท่ากัน
ความเหลื่อมล�้ำเกิดขึ้นจากคนที่อยู่ข้างบนของพีระมิดวิ่งเร็วมาก มีความใกล้ชิดอ�ำนาจ โอกาส และข้อมูล สามารถที่จะโตได้เร็วกว่า
ขณะที่คนที่อยู่ต�่ำที่สุดต้องติดหล่มของความยากจนตลอดไป ประเทศพัฒนาไปแต่คนสองกลุ่มนี้ก็ยิ่งฉีกห่างออกจากกัน
ความสมดุลของการพัฒนาก็จะไม่เกิดขึน้ แล้วปัญหานีก้ ก็ ำ� ลังเกิดขึน้ ในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป สิงคโปร์ ฮ่องกง ฯลฯ
เกิดปัญหาเรื่องความเหลื่อมล�้ำ พอเกิดปัญหาขึ้นมากๆ ความยั่งยืนจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้ ถ้าเราอยากจะตอบปัญหาของการพัฒนา
ที่ยั่งยืน นอกจากเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้ว เราต้องเข้าใจ สามารถตอบโจทย์หลักๆ ของปัญหาการลดความเหลื่อมล�้ำให้ได้
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ปรับปรุงกฎระเบียบ...
เอื้อประโยชน์คนจน
ทีส่ ำ� คัญคือ ต้องปรับปรุงกฎหมาย
โดยให้ เ อื้ อ ประโยชน์ แ ก่ ค นจนเป็ น หลั ก
และให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ทุ ก ภาคส่ ว นและ
พื้นที่อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่เอื้อ
ประโยชน์กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่จะท�ำให้
เกิดความเหลื่อมล�้ำเพิ่มขึ้น ปัจจุบันชาวบ้าน
ท�ำธุรกรรมกับธนาคารไม่ได้ มี 500 ล้าน
5,000 ล้าน หรือเปล่า ถ้าไม่มีก็เปิดธนาคาร
ไม่ได้ แล้วหากอยากท�ำวิสาหกิจ เปิดบริษัท
ให้จดทะเบียน แต่ไม่ให้เป็นนิติบุคคล หรือ
คนจนอยู่กับป่าไปเก็บเห็ดก็ถูกจับ เราจึงควรออกกฎหมาย
เพื่อชาวบ้าน อาทิ กฎหมายป่าชุมชน กฎหมายธนาคารชุมชน
กฎหมายวิสาหกิจชุมชน กฎหมายสวัสดิการชุมชน ฯลฯ โดยให้
พีน่ อ้ งประชาชนได้รบั การคุม้ ครองสิทธิประโยชน์จากกฎหมาย
เราไม่เฉลียวใจเลยว่าการทีช่ าวบ้านทีย่ งั อ่อนแอ เพราะ
เราท�ำให้เขาอ่อนแอ เปรียบเหมือนเราเอาก้อนหินไปทับต้นหญ้าๆ
ก็เหลืองและตายในทีส่ ดุ ทัง้ ๆ ทีต่ น้ หญ้าพร้อมทีจ่ ะเติบโตเสมอถ้า
หยิบก้อนหินออกไป ถ้าปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ให้เอือ้ ประโยชน์
ต่อคนจน เพือ่ ชุมชน จะเหมือนติดปีกให้ หน้าทีข่ าวซีดก็จะสดใส
เหมือนหญ้าที่เขียวชอุ่มพร้อมที่จะงอกงามยิ่งขึ้น ต้องตอบโจทย์
ให้ได้ เขาไม่ต้องการเงิน การให้เงินไปกี่ครั้งก็ไม่เท่ากับปรับแก้ไข
กฎหมายให้เอื้อประโยชน์แก่พวกเขา รัฐบาลจึงก�ำลังด�ำเนินการ
ออกกฎหมาย 10 ฉบับ เพื่อชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่
ฐานรากของประเทศ

เราท�ำเรือ่ งการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนมามาก เกือบครบทุกอย่าง
สิ่ ง ที่ เราขาดอยู ่ อ ย่ า งเดี ย วก็ คื อ ปลดล็ อ คให้ กั บ ชาวบ้ า น
ช่วยให้เขาสามารถที่จะก้าวขึ้นมาเข้มแข็งด้วยตัวของเขาเอง
ถ้าสามารถเสริมสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการด�ำเนิน
โครงการของรัฐบาลในขณะนีไ้ ด้ และเพิม่ เรือ่ งกฎหมายของชุมชน
เข้าไป จะสามารถแก้ปัญหาของประเทศที่ทับถมมายาวนานได้
เพราะว่ากฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน เป็นกฎหมายที่ไม่มีเขา
อยู่ในสายตา เขาไม่มีตัวตน จะไปช่วยผู้ป่วยติดเตียงก็จ่ายไม่ได้
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามเอาผิด จะไปช่วยเรื่องยา
เพื่อคนจน ก็ไม่มียา โดนฟ้องศาลก็ไม่มีใครไปช่วยเขา
ทัง้ หมดนีค้ อื การตอบโจทย์จริงๆ ว่าเราจะไปช่วยคนจน
ซึ่งเป็นฐานรากของประเทศได้อย่างไร ถ้าเราและหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านกฎหมายท�ำทุกอย่างดีแล้ว การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
จะเกิดขึ้นในประเทศไทย เป็นต้นแบบของโลกได้อย่างแท้จริง

ขับเคลื่อนความคิดและประสบการณ์...
สู่การปฏิบัติ
การที่ แ ผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 8 มี เ ป้ า หมายมุ ่ ง สู ่
ความสุขของมนุษย์ เรามาถูกทางแล้ว เรือ่ งสิง่ แวดล้อม เรือ่ งคน
เรือ่ งเศรษฐกิจพอเพียง ทีเ่ ราเหลืออยูก่ ค็ อื เรือ่ งของการท�ำจริง
ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคของการจะน�ำไปสู่เศรษฐกิจที่พัฒนา
อย่างยั่งยืน หลายอย่างเราเขียนไว้อยู่ในแผนฯ แต่ไม่ได้ท�ำจริง
ซึ่งปัญหาของทุกคน คือพูดแต่ไม่ท�ำ เราคิดได้ แต่เราปฏิบัติไม่ได้

ตุลาคม - ธันวาคม 2560

11

ในการที่จะตอบโจทย์แก้ไขปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาที่ยั่งยืน
คือ น�ำประเด็นที่เราเฉลียวใจทั้งหมดไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง เพราะว่า
ในขณะนี้ทุกโครงการที่เราพูดต้องแข่งขันกับโครงการอื่นๆ ท่านเจ้าสัว
อยากท�ำโครงการใหญ่ๆ ท่านรัฐมนตรีอยากท�ำโครงการใหญ่ๆ คนเล็กๆ คือ
เล็กเกินไป เขาไม่เห็นความส�ำคัญ ไม่น่าแปลกใจว่า เวลาพัฒนาก็จะได้แต่
เรื่องใหญ่ๆ ก่อน แต่เรื่องเล็กๆ ที่เป็นความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน
ทั้งหมดเลยไม่ได้รับการพัฒนา
การให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ชีวิต
ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนต้องได้รับการพัฒนา
ต้องให้ความส�ำคัญในทุกเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง
การน�ำความคิดทีเ่ รามีไปสูก่ ารท�ำจริง เรารูว้ า่ ค�ำตอบคืออะไร แต่เราไม่ทำ� เช่น คนที่รู้ว่าสวมหมวกกันน็อคแล้ว
ปลอดภัย แต่ไม่สวม ให้นั่งสมาธิทุกเช้า เล่นโยคะทุกเย็นดีกับชีวิต แต่ไม่มีเวลา ห้ามรับประทานอาหารที่มีไขมัน
ก็เลิกไม่ได้ ที่จริงประเทศไทยมีค�ำตอบหมดแล้ว อุปสรรคส�ำคัญระหว่างเรากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ก็คือ
“เราจะท�ำในสิ่งที่เราคิดได้หรือเปล่า”

ยุทธศาสตร์ชาติ... มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะหัวใจของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือความต่อเนือ่ งของนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติชว่ ยให้สามารถก�ำหนดเป้าหมายของการพัฒนาตัง้ แต่แรกว่า
เราจะท�ำอะไร แล้วเราก็สามารถจัดล�ำดับความส�ำคัญได้ตั้งแต่แรก โดยเฉพาะการลดความเหลื่อมล�้ำคือเป้าหมายส�ำคัญ
ในยุทธศาสตร์ชาติ เป็นการสร้างความสมดุลในการพัฒนา ช่วยให้เรามีนโยบายที่ตอบโจทย์เรื่องความเหลื่อมล�้ำอย่างต่อเนื่อง
ในทุกๆ รัฐบาล ซึ่งเป็นการจะตอบโจทย์เรื่องความยั่งยืนในที่สุด
โดยสรุปคือ เราต้องท�ำอย่างต่อเนื่อง
เป็นเวลานานในสิง่ ที่ “ใช่” เพือ่ ให้เกิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง เช่น ถ้าถามว่าท�ำอย่างไร
เราจึงจะอายุยืน ค�ำตอบคือ ต้องออกก�ำลังกาย
กินปลา กินผัก ต้องท�ำตั้งแต่เด็กๆ ต้องท�ำทุกวัน
ในท�ำนองเดียวกัน หากเราคิดว่ายุทธศาสตร์สำ� คัญ
ในการพัฒนาประเทศคือ การพัฒนาเมืองใหญ่
(Multiple City) 10 เมือง ทุกรัฐบาลจะต้องสนับสนุน
ในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรัฐบาลนี้มีแนวทาง
“ประชารัฐ” สนับสนุนให้ทกุ ภาคส่วนในประเทศ
มารวมพลังกันเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ย่ังยืน เพื่อตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาความ
เหลือ่ มล�ำ้ หรือต่อสูก้ บั ความยากจน ซึง่ ไม่สามารถ
ท�ำได้โดยใครคนใดคนหนึ่ง
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เส้นทางประเทศไทย

สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น เป็ น กระแสสั ง คมโลกที่ เ กื อ บ
ทุกประเทศได้กล่าวถึงและมีความพยายามที่จะไปสู่เป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน หรือทีเ่ รียกกันย่อๆ ว่า SDGs (Sustainable
Development Goals) ที่สมาชิกองค์การสหประชาชาติ หรือ
UN (United Nations) ได้ร่วมกันกำ�หนดและให้การรับรอง
ซึง่ รวมถึงประเทศไทยทีเ่ ป็นหนึง่ ในประเทศสมาชิกว่าจะดำ�เนินการ
สัมภาษณ์ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
พัฒนาประเทศให้บรรลุ 17 เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
และสังคมแห่งชาติ*
ภายในปี 2573  
ดร.ปรเมธี   วิมลศิริ ได้ชี้ให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนาประเทศที่มีการปรับเปลี่ยนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
และให้ความมั่นใจว่า “เส้นทางประเทศไทย สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อความสุขของคนไทย” มีความเป็นไปได้
อย่างแน่นอน
แผนฯ 8... จุดเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาประเทศสู่การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน
การพัฒนาที่ยั่งยืน ถือเป็นวาระการพัฒนาประเทศที่
มีความส�ำคัญสูงสุด และมีความเชือ่ มโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติมาเป็นเวลานาน ซึง่ คงต้องพูดถึงกรอบแนวคิด
ของการพัฒนา หรือว่า Development Paradigm ที่เป็น
ตัวก�ำหนดทิศทางและเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ
แม้ว่าจะมีการพูดกันถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมและเรื่องความ
แตกต่างของการกระจายรายได้มาก่อนหน้านี้แล้ว แต่จุดส�ำคัญ
ของการปรับเปลีย่ นทิศทางหรือกรอบแนวคิดการพัฒนาทีช่ ดั เจน
* ด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการฯ ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

จริงๆ คือ ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ซึ่งมีการทบทวนเรื่องความ
ไม่สมดุลของการพัฒนาในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงแผนพัฒนาฯ
ฉบั บ ที่ 9 ได้ น ้ อ มน� ำ หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมา
ประยุ ก ต์ ใช้ และมี ก ารอ้ า งอิ ง อย่ า งเป็ น ทางการไว้ ใ นแผนฯ
ซึ่งปรัชญาฯ จะน�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างชัดเจนทั้งใน
เรื่องความสมดุล มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และมีความพอเพียง

ตุลาคม - ธันวาคม 2560

13

เมื่อมีการปรับกรอบแนวคิดการพัฒนาอย่าง
ชั ด เจน จึ ง ต้ อ งมี ก ารก� ำ หนดยุ ท ธศาสตร์ แนวทาง
และเป้าหมายต่างๆ ในแต่ละด้านที่จ�ำเป็นและน�ำไป
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น พบว่าพื้นที่ป่าไม้ที่ลดลง
อย่างรวดเร็วในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 - 7 ดังนั้น
แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ มาจนถึงฉบับที่ 12 จึงก�ำหนด
เป็นเป้าหมายส�ำคัญว่าจะต้องเพิ่มสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้
ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ อีกทั้งยังระบุไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติด้วย นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายอื่นๆ
อี ก หลายด้ า น ทั้ ง ด้านเศรษฐกิจ สัง คม ประชากร
และความมั่นคงในชีวิต ก็จะมีเป้าหมายหลายตัวที่
เชื่ อ มโยงกั น ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากการมี ก รอบแนวคิ ด
ที่ชัดเจนว่าต้องพัฒนาให้ยั่งยืน

ผลการพัฒนาพบว่ามีหลายเรื่องที่บรรลุตามเป้าหมาย แต่ยังมีเรื่องที่ต้องเร่งขับเคลื่อน
การก�ำหนดยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายอะไรก็ตามไว้
ในแผนพัฒนาฯ จะต้องมีการติดตามประเมินและรายงานผล
ต่อเนือ่ งทุกปี ทัง้ ในส่วนของเป้าหมายทีม่ คี วามคืบหน้าและบรรลุผล
และในส่วนที่ยังมีปัญหาอุปสรรคไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน
เรื่องที่บรรลุผล ยกตัวอย่างเช่น เรื่องการลดความ
ยากจน ซึง่ เป็นเป้าหมายแรกของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน โดยมีตวั ชีว้ ดั
ความยากจนในระดับสากลก�ำหนดค่าใช้จ่ายในการด�ำรงชีพ
รายวันต�่ำกว่า 1.25 ดอลลาร์ต่อคนต่อวัน ประเทศไทยไม่มี
คนที่อยู่ใต้เส้นความยากจนนี้แล้วตั้งแต่ปี 2548 คือเป็นศูนย์ไป
ตั้งแต่ปีนั้น เรื่องการลดอัตราการตายของมารดาให้ต�่ำกว่า 70
ต่อการเกิดมีชีพทารก 100,000 คน และยุติการตายที่ป้องกันได้
ของทารกแรกเกิดและเด็กอายุต�่ำกว่า 5 ปี ประเทศไทยก็ได้
ต�่ำกว่าเป้าหมายนี้แล้ว เรื่องความเท่าเทียมทางเพศเช่นกัน
หากดูจากในระบบการศึกษาจะเห็นว่าสัดส่วนเพศหญิงเพศชาย
ที่เรียนในระดับอุดมศึกษามีความใกล้เคียงกัน หรือเพศหญิง
อาจจะมากกว่าเล็กน้อย เป็นต้น

ส่วนเรื่องที่คืบหน้าไปบ้างแล้วแต่อาจจะยังไม่ถึงกับ
ประสบความส�ำเร็จ เช่น เรื่องของป่าไม้ อย่างที่ยกตัวอย่างไป
เมื่อสักครู่ ซึ่งพื้นที่ลดลงเหลือเพียง 25% พอตั้งเป้าว่าจะเพิ่ม
พื้นที่ป่าไม้มากขึ้นและเพิ่มได้เป็นประมาณ 33% ก็ประสบ
ปัญหาอุปสรรคในช่วงของแผนฯ 11 ท�ำให้พื้นที่ป่าไม้ลดลงอีก
แต่มีความพยายามที่จะลดการบุกรุกพื้นที่ป่า ปลูกป่า หรือ
หาพืน้ ทีส่ เี ขียวเพิม่ เติม เป็นต้น ซึง่ จะต้องเร่งขับเคลือ่ นเรือ่ งเหล่านี้
ให้มีความก้าวหน้าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
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การบูรณาการการทำ�งานและการบังคับใช้กฎหมาย
ปัจจัยสำ�คัญต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
การที่ จ ะบรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ได้ ต้ อ งขจั ด ปั ญ หา
อุปสรรคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่มีผู้เกี่ยวข้องจ�ำนวนมาก เช่น เรื่อง
สิง่ แวดล้อมซึง่ มีหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ระดับหน่วยงานกลางไปจนถึงหน่วยงาน
ระดับท้องถิ่น เรื่องสิ่งก่อสร้างรุกล�้ำไปในแม่น�้ำหรือชายฝั่งทะเล ซึ่งบางส่วน
อยูใ่ นอ�ำนาจการดูแลของท้องถิน่ เป็นต้น ดังนัน้ การบูรณาการในการท�ำงาน
ระหว่างภาครัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นประเด็นส�ำคัญที่จะต้อง
สร้างความเข้มแข็งหรือท�ำให้มมี ากขึน้ เพือ่ ให้การดูแลในเรือ่ งต่างๆ นี้ส�ำเร็จได้
เรือ่ งการบังคับใช้กฎหมายและการใช้นโยบายอย่างจริงจังเป็นอีกปัญหาหนึง่ ทีส่ ำ� คัญ ซึง่ มีหลายกรณีหรือหลายโครงการ
ที่พบว่าไม่ได้มีการท�ำตามระเบียบหรือนโยบายที่มีอยู่ อาทิ การปล่อยของเสียน�้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมลงแม่น�้ำต่างๆ ซึ่งขึ้น
อยู่กับประสิทธิภาพของหน่วยงานที่จะไปดูแลอย่างจริงจังและเข้มงวดให้มากขึ้น
นอกจากนี้ ตัวบทกฎหมายซึ่งประเทศไทยมีอยู่มากมาย แต่ขณะนี้
ยังขาดการทบทวนปรับปรุงให้ทนั สมัย ครอบคลุม หรืออุดช่องโหว่ตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้
เมื่อน�ำไปใช้งานจริง ซึ่งขณะนี้มีกระบวนการที่จะทบทวนในเรื่องของกฎหมาย
ปฏิรูปและปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ประเทศได้ ทั้งเรื่อง
ลดความเหลื่อมล�้ำ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ซึ่งทั้งหมดจะน�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ปรับจิตสำ�นึกและพฤติกรรมร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม นำ�สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ขณะเดี ย วกั น ความยั่ ง ยื น ของการพั ฒ นาที่ ม าจากการไม่ ใช้ ท รั พ ยากร
สิน้ เปลืองเกินไปจนเป็นภาระต่อคนในอนาคต ส่วนหนึง่ ขึน้ อยูก่ บั รูปแบบพฤติกรรม
และจิตส�ำนึกของคนไทย ซึ่งจะมีส่วนอย่างมากต่อการน�ำไปสู่การผลิตและ
การบริโภคอย่างยัง่ ยืน
ยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจน เช่น เรื่องการใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติก
ซึง่ ยังไม่มกี ารเก็บสถิตทิ แี่ น่ชดั แต่ดแู ล้วน่าจะยังมีอยูม่ าก เห็นได้จากการซ้อน
ถุงใส่สนิ ค้าให้ลกู ค้า 2 - 3 ชัน้ ในขณะทีต่ า่ งประเทศหากลูกค้าไม่นำ� ถุงมาเอง
จะขอคิดเงินค่าถุงพลาสติกเพิม่ อีก พวกเราเองหากกลับไปดูทบี่ า้ นแต่ละวัน
จะพบว่ามีถงุ พลาสติกกองเต็มบ้าน ถ้าเราใช้วสั ดุยอ่ ยสลายหรือสิง่ ทดแทน
เช่น ใช้ถุงผ้าไปช็อปปิ้ง หรือลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทาง
โดยใช้รถสาธารณะหรือรถจักรยานบ้างในช่วงเวลาทีท่ ำ� ได้ หรือระยะทาง
ทีใ่ กล้ๆ และไม่รบี ร้อนนัก ก็ใช้การเดินบ้างเป็นการออกก�ำลังกายไป
ในตัว ถ้าทุกคนช่วยกันอย่างเต็มที่ถึงจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้
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อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการบังคับใช้มาตรการบางอย่างกับทุกคนเพื่อ
ให้เกิดการปรับรูปแบบพฤติกรรมอาจจะมีปญ
ั หา ซึง่ ทีผ่ า่ นมามีการถกเถียงในหลายเรือ่ ง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเก็บค่าบ�ำบัดน�้ำเสียรวมไปในค่าน�้ำประปา หรือการเก็บค่ามัดจ�ำ
กระป๋องโค้กหรือของอะไรที่ซื้อจากห้างสรรพสินค้า แล้วจะต้องน�ำไปคืนในที่ที่จัด
ไว้ให้ทิ้ง เพื่อจะได้น�ำกลับไปรีไซเคิลจึงจะได้เงินมัดจ�ำคืน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ
ผู้มีรายได้น้อย
มาตรการเหล่านี้อาจกระทบกับคนบางกลุ่มโดยเฉพาะคนยากจน ถ้าจะพึ่ง
การใช้มาตรการอย่างเดียวเลยอาจจะยากไปสักหน่อย จึงต้องมีการรณรงค์อย่างจริงจัง
และต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้คนมีจติ ส�ำนึกช่วยกันรับผิดชอบ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของตัวเอง
แม้ว่าคนในยุคปัจจุบันมีความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม และอยากมีส่วนช่วยในเรื่องนี้
มากขึ้น เห็นได้จากมีการช่วยกันไปปลูกป่า หรือว่าก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าอะไร
อาจจะดูว่ามีการผลิตสอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือไม่
แต่หากต้องการเห็นผลชัดเจนต้องร่วมมือกันให้มากขึ้นกว่านี้

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ปัจจัยสำ�คัญ
ต่อการขจัดปัญหาอุปสรรคเพื่อบรรลุ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
นอกจากนี้ เรื่ อ งของเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
เป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะมาช่วยให้บรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนได้
ที่ ผ ่ า นมาการด� ำ เนิ น นโยบายต่ า งๆ ยั ง เป็ น รู ป แบบเดิ ม ๆ
ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหามากนัก แต่ใน
โลกปัจจุบันและอนาคต เทคโนโลยีจะมีบทบาทส�ำคัญและ
เข้ามาช่วยให้เราท�ำอะไรได้มากขึน้ เช่น การก�ำหนดกลุ่มคนที่
ยากจนจริงๆ เพื่อที่จะหามาตรการช่วยเหลือหรือว่าแก้ไขที่ลง
ไปถึงตัวคน ที่ถูกคนและถูกจุดจริงๆ โดยใช้เทคโนโลยีเรื่องของ
Big Data เข้ า มาจั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล รายบุ ค คล เพื่ อ ให้ รู ้ ว ่ า
คนยากจนเป็นใคร อยูท่ ไี่ หน มีความต้องการหรือมีจดุ อ่อนอะไร
ตรงไหน ที่ต้องให้รัฐบาลเข้าไปช่วยเหลือ
สภาพัฒน์ได้ท�ำฐานข้อมูลคนยากจนเป็นแผนที่ความยากจนของประเทศไทย
(Thailand Poverty Map) ขึน้ มา โดยใช้ฐานข้อมูลหลายอย่างทีม่ อี ยูใ่ นอดีตกับปัจจุบนั ตัง้ แต่ จปฐ.
(ความจ�ำเป็นพืน้ ฐาน) กชช.2ค (ข้อมูลระดับหมูบ่ า้ นทีแ่ สดงสภาพทัว่ ไปของหมูบ่ า้ น สภาพพืน้ ฐาน
ทางเศรษฐกิจ ระดับการศึกษา การมีสว่ นร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน สุขภาพและอนามัย
สภาพแรงงาน และยาเสพติด) แผนที่ความยากจนหลากหลายมิติ ข้อมูลการลงทะเบียน
บัตรสวัสดิการคนยากจน รวมเข้ามาเป็น Big Data โดยยึดตัวคนและเลขบัตรประชาชนเป็นหลัก
ซึ่งสามารถทราบข้อมูลรายบุคคล เรื่องนี้เป็นตัวอย่างหนึ่ง
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ส�ำหรับเทคโนโลยีด้านอื่นๆ ที่มีความส�ำคัญ เช่น เทคโนโลยีที่ช่วยดูแล
ผู้สูงอายุที่จะมีมากขึ้น เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่จะช่วยดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อ
ความมั่นคงในชีวิตของผู้คนในอนาคต และเทคโนโลยีที่จะช่วยก�ำจัดของเสียในเมือง
ซึ่งเมืองมีการเติบโตและเป็นแหล่งที่สร้างของเสียมากมาย ตั้งแต่ขยะ มลพิษ ฝุ่น ควัน
และน�้ำเสีย เพราะฉะนั้น แนวคิดเรื่องเมืองอัจฉริยะ (Smart City) หรือเมืองยั่งยืน
(Sustainable City) เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการจัดการ
การใช้พลังงานในบ้าน ในอาคาร การแปลงขยะหรือของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Waste)
และอื่นๆ อีกมากมาย

ทุกภาคส่วนมีบทบาทต่อการขับเคลื่อนนโยบายไปจนถึงการปฏิบัติ
บทบาทของประชาชน
ทั้ ง รายบุ ค คลและระดั บ ชุ ม ชน
ล้ ว นมี ค วามส� ำ คั ญ ที่ จ ะช่ ว ยให้
ประเทศไทยบรรลุ เ ป้ า หมาย
ของการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ ตั้งแต่
เริ่มต้นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ขับเคลือ่ นนโยบาย รวมถึงทิศทาง
เป้าหมายของประเทศ ตัวอย่าง
เช่น ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ซึ่งเป็นการไปรับฟังความเห็น
ของประชาชนก่อนที่จะเขียนแผนฯ แม้ว่าจะมีข้อมูลชัดเจนว่า
เศรษฐกิจดีขึ้น แต่คนทั่วประเทศยังคงพูดถึงคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมที่ยังเป็นปัญหาอยู่ ในภาคเหนือพูดถึงเรื่องพื้นที่ป่า
ปัญหาหมอกควัน ภาคใต้พูดถึงทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งหาด
ถูกกัดเซาะ ปะการังและหญ้าทะเลที่เริ่มหายไป เป็นต้น
แสดงว่ า “คน” เป็นพลังส�ำคัญในการขับเคลื่อน
นโยบายไปจนถึงการปฏิบตั ิ ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วม
กับภาครัฐ ซึ่งเรื่องนี้เป็นทิศทางในแผนฯ มาตลอด สภาพัฒน์
ก็ชว่ ยประสานขับเคลือ่ นการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ทัง้ ในแผนยุทธศาสตร์
และในกรอบต่างประเทศอย่างเช่น SDGs มีหลายเวทีที่จะ
เห็นว่ามีหลายเครือข่ายเข้ามาร่วมกัน อาทิ มูลนิธมิ นั่ พัฒนาร่วมกับ
สื่ อ ไทยพั บ ลิ ก ้ า จั ด เวที น� ำ เสนอเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
อย่างสม�ำ่ เสมอ เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย (Global
Compact Network Thailand: GCNT) ได้น�ำหลักการของ
UN Global Compact มาปรับใช้ในการประกอบธุรกิจ สมาคม
จั ด การธุ ร กิ จ แห่ ง ประเทศไทย (Thailand Management

Associaton: TMA) มีการเผยแพร่
การพัฒนาอย่างยั่งยืนในกลุ่มของ
เอกชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์ ก ารมหาชน) จั ด เวที ห ารื อ
เกี่ ย วกั บ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่
ยัง่ ยืนใน 5 ภูมภิ าค ส�ำนักงานกองทุน
สนั บ สนุ น การเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพ
(สสส.) และเครือข่ายชุมชนท้องถิน่
ร่วมประกาศปฏิญญาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมาย
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น โดยการใช้ แ นวทางตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
ได้ริเริ่มโครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs Move) เป็นต้น จะเห็นได้ว่ามีหลายเครือข่าย
ที่พยายามเผยแพร่ ขับเคลื่อน และผลักดันในเรื่องการพัฒนา
ที่ยั่งยืนร่วมกันอยู่ในขณะนี้
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SEA อีกหนึ่งเครื่องมือสำ�คัญสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน
นอกจากปัจจัยต่างๆ ที่ช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืนที่กล่าวมาแล้ว เรื่องเครื่องมือที่จะน�ำมาใช้มีส่วนส�ำคัญเช่นกัน
ที่ผ่านมาเครื่องมือในระดับของการกลั่นกรองโครงการเพื่อให้แน่ใจ
ว่าเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะความสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม
จะมี EIA หรือการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental
Impact Assessment) และ HIA หรือการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพ (Health Impact Assessment) และ EHIA (Environmental
Health Impact Assessment) หรือการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
และสุขภาพ และขณะนี้มีอีกเครื่องมือหนึ่งที่มีความส�ำคัญต่อการ
จัดท�ำนโยบาย ซึ่งมีการใช้แล้วในบางประเทศ และมีการผลักดันให้ ใช้
ในประเทศไทย คือ SEA หรือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
(Strategic Environmental Assessment)
SEA เป็นเครื่องมือในระดับที่กว้างหรือสูงขึ้นไปกว่า
EIA กล่ า วคื อ ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารพั ฒ นาในพื้ น ที่ ไ หนหรื อ
ในกรอบสาขานโยบายด้านใด ควรจะมีการวิเคราะห์รอบด้าน
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ทางเลือก
ต้ น ทุ น และผลประโยชน์ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น เป็ น กรอบในการ
วางแผน โดยสภาพัฒน์ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ได้รับมอบหมายจากท่านนายก
รัฐมนตรีซึ่งเป็นประธาน ให้ไปศึกษาและเสนอแนะวิธีที่จะน�ำ
มาใช้และวางระบบการใช้กับประเทศไทยด้วย โดยมีการตั้ง
คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขึ้น
ภายใต้ กพย. ซึ่งมี ดร.ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นประธาน
และมี ค ณะท� ำ งานพั ฒ นาการจั ด ท� ำ การประเมิ น สิ่ ง แวดล้ อ ม

Policy
Plan

Strategic
Environmental
Assessment

Programme
Projects

Environmental Impact
Assessment

ระดับยุทธศาสตร์ และคณะท�ำงานจัดท�ำแนวทางการประเมิน
สิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ซึง่ มี รองศาสตราจารย์สทุ นิ อยูส่ ขุ
เป็นประธาน ท�ำงานในเรื่องนี้ร่วมกับสภาพัฒน์และหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขณะนี้ ไ ด้ มี ก ารพิ จ ารณาท� ำ คู ่ มื อ ของการวิ เ คราะห์
SEA ขึ้นมา และกระบวนการบังคับใช้ ซึ่งอาจจะต้องมีการ
ออกมาเป็นระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี และระบุให้ชัดเจน
ว่า นโยบายแผนหรือแผนงานประเภทไหนต้องมีการวิเคราะห์
SEA และวิเคราะห์อย่างไร ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนสิ้นสุดโครงการมี
บุคคลพิจารณาให้ความเห็นชอบ และอาจจะเริม่ ท�ำเป็นโครงการ
น�ำร่องทีใ่ ช้ SEA เรือ่ งนีอ้ ยูใ่ นขัน้ ตอนทีใ่ กล้จะมีขอ้ เสนอขัน้ สุดท้าย
ไปให้ท่านนายกรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อมีระเบียบและกลไกต่างๆ
เรียบร้อยแล้ว หน่วยงานต่างๆ จะต้องน�ำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของ
ขั้นตอนการวางแผนนโยบายต่อไป

18 วารสารเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์ชาติสอดคล้องกับ SDGs
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ส�ำหรับในส่วนของยุทธศาสตร์ชาติ ซึง่ เป็นกรอบการพัฒนาทีเ่ ราวางเป้าหมายของ
ประเทศเราเองนัน้ ได้ยดึ เรือ่ งการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนเป็นหลัก ซึง่ เป็นทีท่ ราบกันอยูแ่ ล้วว่ามีการ
ก�ำหนดวิสยั ทัศน์ของการพัฒนาประเทศไปสูค่ วามมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เป็นประเทศทีพ่ ฒ
ั นา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การด�ำเนินการยุทธศาสตร์ชาติ
จึงช่วยให้บรรลุ SDGs ไปพร้อมๆ กันได้ในหลายเป้าหมาย
ทั้งนี้ สภาพัฒน์ได้เคยวิเคราะห์ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติกับ SDGs
ยกตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงสอดคล้องกับเป้าหมายที่ 16 ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับเป้าหมายที่ 8 และ 17 ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สอดคล้องกับเป้าหมายที่ 3
และ 4 ของ SDGs เป็นต้น อีกทั้งเป้าหมายต่างๆ ที่ก�ำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติก็สอดคล้อง
กับเป้าประสงค์ของ SDGs
จึงกล่าวได้วา่ ยุทธศาสตร์ชาติทงั้ 6 ยุทธศาสตร์ ครอบคลุมทัง้ 17 เป้าหมายของ SDGs ไม่มเี ป้าหมายใดทีห่ ลุดไป
ดังนั้น ในส่วนของยุทธศาสตร์ชาติหากด�ำเนินการได้ส�ำเร็จจะช่วยให้บรรลุ SDGs ได้

ประเทศไทยจะก้าวไปสู่ความยั่งยืนในอีกไม่ช้านี้
ผมคิดว่า ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ในปี 2573
ประเทศไทยจะสามารถบรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
ได้เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs
(Sustainable Development Goals) เป็นเรือ่ งทีท่ ำ� ต่อเนือ่ งมา
จากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ หรือ MDGs (Millennium
Development Goals) และมีเป้าหมายถึง 17 มิติ (MDGs มี
เป้าหมาย 8 มิติ) 169 เป้าประสงค์ และ 241 ตัวชี้วัด ซึ่งถือว่า
เป็นเป้าหมายและตัวชีว้ ดั ทีก่ ำ� หนดเป็นกรอบส�ำหรับประเทศทัว่ โลก
ที่เป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ (UN) แต่ตัวชี้วัดบางตัว
อาจจะไม่จ�ำเป็นหรือเหมาะกับทุกประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศ
ต้องไปวิเคราะห์และเลือกไปใช้ให้ตรงกับบริบทของการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคม และการพัฒนาด้านอื่นๆ ของตนเอง
ส�ำหรับประเทศไทยถือว่าเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนได้มี
การด�ำเนินการมานาน และอยู่ในแผนพัฒนาฯ มาอย่างต่อเนื่อง
เพราะฉะนัน้ ความก้าวหน้าของการด�ำเนินงานและความสามารถ
ที่จะบรรลุเป้าหมายต่างๆ ในช่วง 15 ปีของ SDGs จึงมีความ

เป็นไปได้สูง ซึ่งผมมีความมั่นใจว่าประเทศไทยจะก้าวไปสู่ความ
ยั่งยืนด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ
ประการแรก เรามี แ ผนและทิ ศ ทางการพั ฒ นา
และเป้าหมายที่ก�ำหนดชัดเจน ซึ่งเป็นไปในทิศทางที่เรายึดและ
ส่งเสริมการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนอย่างแน่นอน ทัง้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ที่ ถ ่ า ยทอดมาเป็ น แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ช่วง 5 ปี รวมถึงแผนปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ
ประการที่สอง เราจะเชื่อได้อย่างไรว่าจะมีการน�ำแผน
หรือทิศทางต่างๆ ทีก่ ำ� หนดไว้ไปสูก่ ารปฏิบตั จิ ริง ซึง่ ตรงนีส้ ามารถ
อธิบายได้ว่า ที่ผ่านมาแม้ว่าแผนพัฒนาฯ จะให้ความส�ำคัญ
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน และได้มีการเสนอรัฐบาลไปแล้ว แต่ขึ้น
อยู่กับความสนใจและความตั้งใจของรัฐบาลในช่วงเวลานั้นว่า
จะมีนโยบายอะไร หรือว่าน�ำข้อเสนอนโยบายไปท�ำมากท�ำน้อย
แตกต่างกัน แต่ปัจจุบันมียุทธศาสตร์ชาติซึ่งถูกก�ำหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญว่ารัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศไม่ว่าชุดไหนก็ต้อง
ท�ำตาม

จุ ด นี้ จึ ง เป็ น การเปลี่ ย นแปลง และในปั จ จุ บั น มี ก ฎหมายระดั บ สู ง ของประเทศก� ำ หนดว่ า รั ฐ บาลต้ อ งด� ำ เนิ น การ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ มีการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้อง และตรวจสอบผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำจนถึงระดับที่รายงานผล
ไปยังรัฐสภา ซึ่งตรงนี้เป็นความมั่นใจที่คิดว่าเส้นทางของประเทศไทยน่าจะเข้าสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในอีกไม่ช้านี้
ได้อย่างแน่นอน

พลังงานไทย :
พลังแห่งความยั่งยืน
ของคนไทย

กรณีตัวอย่าง :
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คุณกฤษณ์ อิ่มแสง ได้ร่วมบุกเบิกพัฒนาการ
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โดยให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
บุคลากร ด้วยเชื่อมั่นว่าทรัพยากรมนุษย์ เป็นกลไกส�ำคัญในการ
ขับเคลื่อนและด�ำเนินธุรกิจ จนปัจจุบันองค์กรดังกล่าวได้เติบโตและรู้จักกันใน
ชื่อ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ที่สามารถสร้างรายได้ ให้แก่ประเทศมูลค่า
มหาศาลต่อปี และเป็นกรณีตวั อย่างของการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักการ
สัมภาษณ์ คุณกฤษณ์ อิ่มแสง
แห่งความยั่งยืนสู่การพัฒนาสังคม ประเทศชาติ และโลกที่ยั่งยืนตลอดไป
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและความยั่งยืน
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

ประเทศไทย… กับการก้าวสู่ “ผู้นำ�เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการ
เปลีย่ นแปลงด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมทีส่ ง่ ผลกระทบอย่างมาก
ต่อวิถชี วี ติ และความเป็นอยูข่ องประชาชน การทีป่ ระเทศไทยเป็น
ประเทศขนาดเล็ก เป็นผูร้ บั การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่ๆ ที่ส่วนใหญ่คิดค้นและผลิตขึ้นในต่างประเทศ เราจึงต้อง
ปรับตัวให้ทันต่อกระแสโลก ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลง
ในหลายๆ ประเด็นทีป่ ระเทศไทยให้ความส�ำคัญและด�ำเนินการ
อย่างจริงจัง ช่วยให้เราก้าวขึน้ เป็นผูน้ ำ� ในการบริหารจัดการ เช่น
การทีร่ ฐั บาลไทยได้รว่ มลงนามในสัตยาบันการลดการปล่อยก๊าซ
สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

เรือนกระจก (Green House Gas) ในขณะที่ประเทศขนาดใหญ่
บางประเทศยังไม่ได้ให้ความส�ำคัญและด�ำเนินการอย่างจริงจัง
ไทยจึงก้าวขึน้ เป็นผูน้ ำ� ในภูมภิ าคนีใ้ นเรือ่ งการบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก และทีผ่ า่ นมารัฐบาลไทยได้ดำ� เนินการในอีกหลายๆ
ประเด็นเพือ่ การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติเพื่อ
ก้าวขึ้นเป็นผู้น�ำในการบริหารจัดการเรื่องนี้เช่นกัน
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พึ่งพาตนเองทางด้านพลังงาน
และลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศ
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) หรือ Petroleum
Authority of Thailand (PTT) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2521 ในช่วงที่
โลกก� ำ ลั ง เกิ ด วิ ก ฤตการณ์ ข าดแคลนน�้ ำ มั น ซึ่ ง เป็ น บทเรี ย น
ราคาแพงของประเทศไทย ในการพึง่ พาพลังงานจากต่างชาติเพียง
ล�ำพัง ณ จุดหักเหดังกล่าวเป็นโอกาสให้ประเทศได้ตระหนักถึง
ความส�ำคัญในการสร้างเสถียรภาพความมัน่ คงทางพลังงาน และ
เป็นสาเหตุส�ำคัญในการจัดตั้งการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
เพือ่ รับผิดชอบธุรกิจปิโตรเลียมครบวงจรของประเทศ ซึง่ ปัจจุบนั
ประเทศไทยสามารถพึง่ พาตนเองทางด้านพลังงานและลดการ
สูญเสียเงินตราต่างประเทศเป็นจ�ำนวนมาก และเพื่อเป็นการ
สร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างต่อเนื่อง ในปี 2544 จึงได้มีการ
แปรรูปจัดตัง้ เป็นบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) หรือ PTT Public
Company Limited เพื่อพัฒนาการด�ำเนินงานสู่บริษัทพลังงาน
ข้ามชาติ ขยายการลงทุน สร้างการเติบโต และความเข้มแข็ง
ให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืน
ปัจจุบัน บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เป็นองค์กร
ธุรกิจของภาครัฐที่มีขนาดใหญ่ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงจะส่ง
ผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร บ่อยครั้งมีคน
ถามว่า ท�ำไม ปตท. ต้องพยายามพัฒนาตัวเองให้เติบโตขึ้นเป็น
องค์กรขนาดใหญ่ ค�ำตอบคือ ในการด�ำเนินธุรกิจด้านพลังงาน
ต้องแข่งขันกับบริษทั พลังงานอืน่ ๆ ทีม่ ขี นาดใหญ่ เพือ่ สร้างรายได้
และความเข้มแข็งให้กับประเทศ เราต้องมีอาวุธในการด�ำเนิน
ธุรกิจ ได้แก่ รายได้ ผลประกอบการด้านการเงิน รวมถึงขนาด
ขององค์กรเพื่อสร้างอ�ำนาจในการต่อรอง ให้สามารถแข่งขันได้
ในตลาดโลก จึงต้องให้ความส�ำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วม
จากภาคส่วนต่างๆ ให้ธุรกิจนี้เป็นของคนไทยและประเทศไทย
เปลีย่ นเสียงค้านเป็นเสียงสนับสนุน สร้างความเชือ่ มัน่ ในการสร้าง
การเติบโตและความเข้มแข็งให้แก่ประเทศ

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...
สร้างความยั่งยืนขององค์กรและประเทศชาติ
กลุ่ม ปตท. ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานด้าน
เศรษฐกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
จึงก�ำหนดเป็นกลยุทธ์การสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน โดย
น้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นแนวคิด
ในการด�ำเนินธุรกิจ ผนวกกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 25612580) ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ ยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจ และยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงพลังงาน เพื่อรักษาสมดุลใน 2 บทบาท คือ การเป็น
รัฐวิสาหกิจในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ และการเป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตุลาคม - ธันวาคม 2560

ทีส่ ำ� คัญการด�ำเนินงานของ ปตท. ปฏิบตั ติ ามนโยบายของ
กระทรวงพลังงาน อาทิ สร้างความมัน่ คงด้านพลังงาน สนับสนุน
การใช้พลังงานทดแทน ดูแลราคาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
เป็นธรรม พัฒนาคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัย รวมทัง้
ปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงการคลัง อาทิ สร้างผลตอบแทน
แก่นักลงทุน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อน�ำองค์กรไปสู่การเป็น
บริษัทพลังงานชั้นน�ำระดับโลก ฯลฯ เพื่อสานต่อความมุ่งมั่น
ในการเป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจและเป็นสมบัติอันล�้ำค่า
ของชาติอย่างยัง่ ยืน หรือ Pride and Treasure of Thailand
(PTT) ซึ่งสอดคล้องกับค�ำว่า
ปตท. หรือ PTT ในปัจจุบัน
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โดย P ตัวหน้า กับ T ตัวกลาง เป็นการจุดประกายสร้างความ
เข้มแข็งจากข้างใน ตัว P แทนค�ำว่า Pride ทีแ่ ปลว่าความภาคภูมใิ จ
หรือการเป็นองค์กรที่ดี เพื่อเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย
ส่วน T แทนค�ำว่า Treasure คือ การพัฒนาองค์กรอย่างเข้มแข็ง
เพื่อสร้างรายได้ให้สมกับการเป็นสมบัติอันล�้ำค่าของประเทศ
ส่วนตัว T สุดท้ายแทนค�ำว่า Thailand ดังนั้น PTT จึงมีนยั อีก
อย่างว่า “การเป็นองค์กรทีด่ ี เก่ง และมีความรับผิดชอบ เพือ่ เป็น
ความภาคภูมิใจและเป็นสมบัติอันล�้ำค่าของประเทศไทย”
ซึ่งเป็นบทบาทของรัฐวิสาหกิจในการสร้างความภาคภูมิใจให้
กับเจ้าของประเทศ คือ คนไทย และสร้างความมั่งคั่ง ยั่งยืน
ให้กับคลังของประเทศ น�ำมาซึ่งนโยบายที่ให้พนักงานยึดมั่น
เพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน

ปตท. กับการเป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจและทรัพย์สมบัติ
อันล้ำ�ค่าของประเทศ  
การที่ ปตท. จะเป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจและเป็นทรัพย์สมบัติอันล�้ำค่าของประเทศ
ได้นนั้ ปัจจัยส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว คือ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
และส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาภาวะผู้น�ำ สร้างวัฒนธรรมให้พนักงานทุกระดับเป็น
คนดี คนเก่ง มีความรับผิดชอบ และมีทกั ษะในการท�ำงานอย่างมืออาชีพ ภายใต้หลัก 3 ประการ คือ
ห่วงใย แบ่งปัน และใส่ใจต่อพนักงาน เพือ่ ส่งเสริมให้พนักงานพร้อมช่วย ปตท. ดูแลสังคม ชุมชน
สิง่ แวดล้อม ควบคูก่ บั การขับเคลือ่ นองค์กรสูค่ วามยัง่ ยืน ปตท. มีคา่ นิยม SPIRIT เป็นรากฐานส�ำคัญ
ที่หล่อหลอม ยึดเหนี่ยวพนักงานทุกคนให้มีพฤติกรรมการท�ำงานไปในทิศทางเดียวกัน สะท้อนให้
เห็นอัตลักษณ์ของ ปตท. อย่างชัดเจนในความเป็นคนเก่ง (SPI) คนดี (RIT) และมีความรับผิดชอบ
ต่อองค์กรและสังคมชุมชนภายนอก

ใช้พลังร่วมสร้าง Treasure จับคู่พัฒนา
รัฐวิสาหกิจให้แข็งแกร่ง
จาก SPI มีตัวอักษรแรก คือ S มาจาก Synergy หรือการ
สร้างพลังร่วม ซึ่งหมายถึงการสร้างพลังร่วมทั้งภายในและภายนอก
ซึ่งเมื่อก่อน ปตท. อาจสร้างพลังร่วมกันเฉพาะภายในกลุ่ม แต่วันนี้ใช้
พลังร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและองค์กรภายนอก เพื่อสร้างพลังในการ
ขั บ เคลื่ อ นประเทศให้ ย่ั ง ยื น มี ก ารสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ด้ ว ยการจั บ คู ่
รัฐวิสาหกิจระหว่าง ปตท. กับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ภายใต้
“โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร หรือ โครงการพีเ่ ลีย้ ง” ของกระทรวงการคลัง
เรี ย กว่ า Synergy น� ำ จุ ด แข็ ง ของเราไปปิ ด จุ ด อ่ อ นของเขา เขามี จุ ด แข็ ง อะไรก็ เรี ย นรู ้ แ ละน� ำ มาปิ ด
จุดอ่อนของเรา
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P คือ Performance Excellent ปตท. ตัง้ เป้าว่าจะสร้างการเติบโต เพือ่ ให้สามารถแข่งขันกับ
บริษทั ชัน้ น�ำของโลกให้ได้ บนพืน้ ฐานของการด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล ด้วยการ
เปรียบเทียบทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระบวนการกลั่นน�้ำมัน ค่าใช้จ่ายต่อบาเรลล์ เพื่อน�ำมาปรับปรุงการ
ด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการด�ำเนินการต้องดีเยี่ยมเมื่อเทียบกับบริษัทชั้นน�ำเหล่านั้น
I คือ Innovation เป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมทีต่ อบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 นวัตกรรมทุกด้านจะ
ต้องเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งค่านิยมทั้ง 3 ตัวนี้ เป็นสิ่งที่ช่วยหารายได้และสร้างองค์กร
ให้เป็น Treasure หรือทรัพย์สมบัติของประเทศ

P

I

รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม...
สร้างความเชื่อมั่นจากภายในองค์กรสู่สังคม
ในส่วนของ Pride หรือการเป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย
นั้น ปตท. ใช้ค่านิยม 3 ตัวหลัง ซึ่งประกอบด้วย R, I และ T โดยตัว R มาจาก
Responsibility for Society คือการรับผิดชอบต่อการด�ำเนินงานของตนเอง
ควบคุ ม และป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ สั ง คม ชุ ม ชน และสิ่ ง แวดล้ อ ม
ต้องรับผิดชอบทุกๆ เรื่อง ไม่ว่าจะท�ำอะไรต้องสร้างการมีส่วนร่วม
ต้องหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้เกี่ยวข้องก่อน ไม่ท�ำอะไรให้
เป็นที่กังวลหรือสงสัย โดยเฉพาะการวิเคราะห์ และรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ก่อนเริ่ม
โครงการต่างๆ
I หรือ Integrity & Ethic โดยผู้บริหาร ปตท. ตั้งเป้าหมายว่าองค์กรนี้จะต้องเป็นต้นแบบของความ
มีศีลธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส เน้นจริยธรรมในการบริหารจัดการ เช่น มีนโยบายการไม่ให้และไม่รับของขวัญ
แต่ ถ้ า มี ผู ้ น� ำ ของขวั ญมาให้พนัก งานและผู้บ ริหาร ในกรณีที่ไม่อาจปฏิเสธได้ ทุกคนจะต้องน�ำไปรวมไว้
ที่ส�ำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อรวบรวมน�ำไปบริจาคให้แก่มูลนิธิต่างๆ ที่เป็นสาธารณกุศลต่อไป
T ตัวสุดท้ายของ SPIRIT เราใช้ค�ำว่า Trust & Respect ร่วมสร้างความเชื่อใจ เชื่อมั่น และความนับถือ
ต้องร่วมกันสร้าง Trust ในสังคมไทย โดย ปตท. มีกระบวนการสร้าง Trust ภายในองค์กร เรามี Trust Champion
เพือ่ สนับสนุนให้เพือ่ นร่วมงานมี Trust กันในองค์กร และร่วมกันสร้าง Trust ให้เกิดขึน้ ในสังคม ขณะนีเ้ ราพยายาม
สร้างองค์กรนีใ้ ห้เป็น Trust ของสังคม โดยการให้พนักงานทุกคนเป็นทูตของ Trust เพือ่ ให้เป็นทีเ่ ชือ่ มัน่ ของสังคมว่า
คน ปตท. ไว้ใจได้ ให้ท�ำอะไรแล้วจะพยายามท�ำจนส�ำเร็จ
ส�ำหรับการส่งเสริมค่านิยม RIT เพื่อให้เป็นองค์กรที่
Pride นั้น จะใช้แนวทางของการสร้าง Role Model โดยเราจะมี
R Champion, I Champion, T Champion และ RIT Champion
เพือ่ เป็นแบบอย่างในการประพฤติ และปฏิบตั ใิ ห้กบั ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานทุกคน

I
T
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สร้างความมั่นคงทางพลังงานและ
สร้างคุณค่าเพิ่มให้กับประเทศ
• ท�ำสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติเหลวระยะยาวเพื่อสร้าง
ความมั่นคงทางพลังงานอย่างต่อเนื่อง
โดยลงนามสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติเหลวกับ
ปิโตรนาส จ�ำนวน 1.2 ล้านตันต่อปี รวมถึง
ขยายคลังรับก๊าซธรรมชาติแห่งที่ 1 เป็น
10 เมตริกตันต่อปีแล้วเสร็จ
• สนับสนุนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิต
กระแสไฟฟ้า โดยขยายตลาดก๊าซธรรมชาติ
ไปยังโรงไฟฟ้าใหม่ 12 แห่ง
• เริ่มขยายสถานีบริการน�้ำมันบนถนน
สายรองในรูปแบบ Compact Model
ซึ่งประกอบด้วยสถานีบริการน�้ำมัน ร้านคาเฟ่
อเมซอนและร้านสะดวกซื้อ เพื่อให้ทุกคน
เข้าถึงแหล่งพลังงานได้อย่างทั่วถึง
• เป็นผู้น�ำในธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน
(Energy Storage System: ESS)
มุ่งสู่การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
และพลังงานทางเลือกผ่านบริษัท โกลบอล
เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)

การสร้างความแข็งแกร่งขององค์กร
เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรที่มีผลการดำ�เนินงาน
อยู่ในระดับชั้นนำ�
• ทุกหน่วยธุรกิจปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงาน
(Productivity Improvement) อย่างต่อเนื่อง
ท�ำให้สามารถลดค่าใช้จ่าย และเดินเครื่อง
หน่วยการผลิตต่างๆ ได้อย่างเต็มที่สูงกว่าปี 2559
สร้างก�ำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT)
ของกลุ่ม ปตท. รวม 31,178 ล้านบาท
(ประกอบด้วย Productivity Improvement
จาก ปตท. รวม 5,132 ล้านบาท และบริษัทในกลุ่ม
ปตท. รวม 26,046 ล้านบาท)

ดำ�เนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
และมีธรรมาภิบาล
• จัดตั้งฝ่ายก�ำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร
ก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องและปรับปรุง
ระบบงานให้สอดคล้องตามหลักสากล มีความ
เชื่อมโยง บูรณาการระหว่างกันในการปลูกฝัง
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตของ ปตท.
• การน�ำแนวคิดการบริหารจัดการแบบกลไกการ
ป้องกันความเสี่ยง 3 ระดับ (Three Lines of
Defense) มาใช้ในองค์กร เพือ่ ปรับปรุงกระบวนการ
ตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมทุกระดับการ
ด�ำเนินงาน และเกิดการบูรณาการระหว่างกัน
• จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ (ศปท.) ของ ปตท.
• ลงนามข้อตกลงคุณธรรมโครงการท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2 และโครงการ
คลังรับก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Receiving
Terminal) แห่งใหม่ จังหวัดระยอง
• ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสจากส�ำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.)

การขยายการเติบโต
และบริหารการลงทุนของทุกกลุ่มธุรกิจ
• ขยายโอกาสการลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว
ครบวงจรร่วมกับ ปตท.สผ. ในโครงการ MLNG
Train 9 ประเทศมาเลเซีย
• ขยายสถานีบริการน�้ำมัน รวมสถานีบริการน�้ำมัน
ทั้งหมดในประเทศ 1,627 แห่ง และต่างประเทศ
216 แห่ง
• ขยายเฟรนไชส์อเมซอนที่กัมพูชา เมียนมา
ฟิลิปปินส์ และลาว รวมมีร้านในประเทศ 1,999
แห่ง และต่างประเทศ 124 แห่ง
• จัดตั้งบริษัทเพื่อขยายการด�ำเนินธุรกิจ
ในประเทศจีน
• เพิ่มปริมาณธุรกรรมการค้านอกประเทศร้อยละ 9
และขยายการค้าไปยังผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือ
จากน�้ำมันและปิโตรเคมี เพิ่มขึ้นร้อยละ 117

ส่งเสริมการสร้างคุณค่าร่วมให้แก่สังคม
และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
• จัดตั้งบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จ�ำกัด
เริ่มต้นพัฒนาโครงการจัดหาเมล็ดกาแฟ
เพื่อความยั่งยืน และโครงการร้านอเมซอน
ที่ด�ำเนินการโดยคนพิการหรือผู้ด้อยโอกาส
• โครงการ “รวมพลังซื้อข้าวจากชาวนา” มียอดการ
จ�ำหน่ายรวม 3,076 ตัน และมีรายได้ประมาณ
108 ล้านบาท
• ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการประชารัฐร่วมใจ
ปลอดภัยทุกเส้นทาง เพื่อสร้างความปลอดภัย
บนท้องถนน สร้างวินัยและจิตส�ำนึกรับผิดชอบ
ในการใช้รถใช้ถนน
• การปรับปรุงสถานีบริการในรูปแบบ PTT Friendly
Design Concept เพื่อคนพิการ
• โครงการพลังงานสะอาด พลังงานเพื่อชุมชน พัฒนา
ระบบส่งน�้ำโดยเครื่องตะบันน�้ำเพื่อแก้ไขปัญหา
การเข้าถึงแหล่งน�้ำของชุมชน
• มุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย
• การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทั้งทางบกและ
ทางทะเล ผ่านโครงการปลูกป่าทั้งป่าบก
และป่าชายเลน
• โครงการ “รักษ์น�้ำ รักษ์ป่า รักษ์คุ้งบางกระเจ้า”
เพื่อฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพฯ และปริมณฑล

การเตรียมความพร้อมขององค์กร
โดยแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ เพื่อการเติบโต
อย่างก้าวกระโดด
• ลงนามความร่วมมือกับส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เพื่อพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of
Innovation: EECi) ณ วังจันทร์วัลเล่ย์
และลงนามความร่วมมือร่วมกับกองทัพเรือ
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของ
สนามบินอู่ตะเภา
• เริ่มด�ำเนินธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Corporate
Venture Capital) โดยลงทุนใน 4 กองทุน
ด้านพลังงานและเทคโนโลยี เพื่อความยั่งยืน
ในประเทศสหรัฐอเมริกา
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ยุทธศาสตร์ชาติมุ่งพัฒนา
พลังงานไทยสู่เป้าหมาย SDGs
ในระยะ 20 ปีของยุทธศาสตร์ชาติทั้ง
6 ด้าน ล้วนมีความสัมพันธ์และมีองค์ประกอบ
ที่ส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจด้านพลังงาน อาทิ
ด้านความมัน่ คง ให้ความส�ำคัญกับฐานทรัพยากร
และสิง่ แวดล้อม ในการสร้างความมัน่ คงของอาหาร
พลังงาน และน�ำ้ ด้านความมัง่ คัง่ เน้นการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ สร้างความสามารถในการแข่งขัน
มุ่งการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการ
พัฒนาทุนด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านความยัง่ ยืน
เน้นการผลิตและการบริโภคทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม สร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีไ่ ม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี รวมถึง
การปรับปรุงกลไก กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ เพื่อสนับสนุนระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ โปร่งใส และต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ส�ำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานโดยตรงนั้น มุ่งบรรลุเป้าหมายที่ 7 ของการพัฒนาที่ยั่งยืน
หรือ SDGs โดยการเพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทน การเพิ่มอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโลกให้เพิ่มขึ้น
2 เท่าในปี 2573 โดยยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในการวิจัยเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ตลอดจนการขยายโครงสร้าง
พื้นฐาน และพัฒนาเทคโนโลยีการจัดส่งบริการพลังงานสมัยใหม่

ปตท. กับการมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ทุกเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนล้วนมีความส�ำคัญ
กับประเทศและ ปตท. ซึง่ ปตท. ให้ความส�ำคัญกับการสร้างความ
ยั่งยืนในทุกมิติ โดยจะพิจารณากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญ
ขององค์กร ซึ่งปัจจุบันกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของ ปตท.
มีอยู่ 6 กลุ่ม ได้แก่ (1) ประเทศ (2) ผู้ถือหุ้น (3) ชุมชน/สังคม/
สิง่ แวดล้อม (4) ลูกค้า/ผูบ้ ริโภค (5) คูค่ า้ และ (6) พนักงาน เราจึง
มีการประเมินและวิเคราะห์องค์ประกอบย่อยของแต่ละเป้าหมาย
อย่างถีถ่ ว้ น โดยเฉพาะเรือ่ งความเสีย่ ง ด้วยตระหนักเสมอว่า
กว่าเราจะด�ำเนินธุรกิจเติบโตยั่งยืนได้อย่างทุกวันนี้ ต้องบริหาร
ความเสีย่ งอย่างรอบคอบ และถือวินยั ทางการเงินอย่างเคร่งครัด
ช่วยให้ ปตท. สามารถท�ำรายได้เข้ารัฐเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก
จากการวิเคราะห์การด�ำเนินงานของกลุม่ ปตท. พบว่า
ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนถึง 13 เป้าหมาย
และใน 5 ปีจากนี้ จะเร่งด�ำเนินการใน 6 เป้าหมายที่ส�ำคัญก่อน
ได้แก่ เป้าหมายที่ 7 พลังงานสะอาดทีท่ กุ คนเข้าถึงได้ เป้าหมายที่ 8

ตุลาคม - ธันวาคม 2560

25

การจ้างงานที่มีคุณค่า และสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป้าหมายที่ 12 การบริโภคและการผลิตที่ย่ังยืน เป้าหมายที่ 14
การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล เป้าหมายที่ 15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก และเป้าหมายที่ 16
สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก โดยมีการจัดสรรงบประมาณและบุคลากร เพื่อให้สามารถด�ำเนินการตามแผนงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กระบวนการในการดูแลเรือ่ งความยัง่ ยืนขององค์กรเชือ่ มโยงกับการด�ำเนินธุรกิจ ทัง้ ด้าน Pride และ Treasure ซึง่ มี
ความส�ำคัญเท่าๆ กัน งบประมาณที่ใช้ขึ้นอยู่กับพื้นที่และโครงการที่จะด�ำเนินการเป็นหลัก โดยเฉพาะในเรื่องของความยั่งยืน
ถ้าเป็นพืน้ ทีส่ ำ� รวจขุดเจาะ เราจะให้ความส�ำคัญกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ถ้าเป็นพืน้ ทีบ่ นบก เราจะเน้นเรือ่ งการดูแล
และรักษาสิง่ แวดล้อม เราเป็นพ่อค้าพลังงานทีเ่ น้นพลังงานสะอาด ลดมลภาวะกับสิง่ แวดล้อม และนโยบายการพัฒนาจะด�ำเนินไปตาม
แนวโน้มของโลก อาทิ การลดการใช้เชือ้ เพลิงจาก Fossil เช่น น�ำ้ มันดีเซล ซึง่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และหันมาส่งเสริมและสนับสนุน
การใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น รวมทั้งการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดว่าได้รับประโยชน์อะไร ในอดีตเราถามว่าตัวเรา
ได้อะไร ปัจจุบันต้องถามว่าคนรอบข้างได้อะไร

พลังงานไทย... รณรงค์สร้างจิตสำ�นึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม
การด�ำเนินธุรกิจของ ปตท. ให้ความส�ำคัญกับการสร้าง
จิตส�ำนึกในการรักษาสิง่ แวดล้อมให้กบั พนักงานและผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียอย่างต่อเนือ่ ง โดยจะเห็นได้ว่า ปตท. เป็นบริษัทน�้ำมัน
แห่งแรกของประเทศที่ให้ความส�ำคัญกับการลดปริมาณสาร
ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์น�้ำมัน เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
โดยยกเลิกการใช้นำ้� มันทีผ่ สมสารตะกัว่ เป็นสารเคลือบบ่าวาล์ว
จนถึงปัจจุบัน ในส่วนของการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน
ทดแทนที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ปตท. เริ่ ม ท� ำ การศึ ก ษา
และวิจัยเกี่ยวกับไบโอดีเซลและก๊าซโซฮอล์ มาตั้งแต่ปี 2528
โดยร่วมกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ และเริ่มขายใน
เชิงพาณิชย์ในปี 2544 จนถึงปัจจุบัน และยังคงพัฒนาเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพและอัตราส่วนผสมให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์
ประเภทต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ไ ด้ ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ ลดการสู ญ เสี ย
ทรัพยากร เช่น การลดการใช้นำ�้ การท�ำโครงการอนุรกั ษ์พลังงาน
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งและเดินเครื่องโรงงานจนถึงปัจจุบัน รวมถึง
โครงการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง
สร้างความตระหนักรูใ้ นเรือ่ งการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมผ่านสลากสิง่ แวดล้อม แบบรับรองตนเอง Green for
Life เพือ่ ส่งเสริมให้บริษทั ในกลุม่
ปตท. พัฒนาและวิจยั ผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

ยึดประโยชน์และการมีสว่ นร่วมสร้างสรรค์
กิจกรรมเพื่อสังคม
ที่ผ่านมา ปตท. ได้ด�ำเนินโครงการเพื่อสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง โดยวิเคราะห์ผลกระทบต่อชุมชนและข้อกังวลต่างๆ
ทีเ่ กิดจากการด�ำเนินธุรกิจ และได้นำ� ผลส�ำรวจความต้องการของ
สังคมและชุมชนมาวิเคราะห์รว่ มกับกลยุทธ์ 3 ด้าน คือ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาสังคมและชุมชน และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยได้รว่ มกับภาคีเครือข่าย
ทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสั ง คมจั ด โครงการ
“รักษ์นำ�้ รักษ์ปา่ รักษ์คงุ้ บางกระเจ้า” และ “โครงการฟืน้ ฟูปา่
เพือ่ การเรียนรูเ้ ชิงนิเวศสวนศรีนครเขือ่ นขันธ์” เพื่อฟื้นฟูพื้นที่
สีเขียวของกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทัง้ โครงการ “ประชารัฐ
ร่วมใจ... ปลอดภัยทุกเส้นทาง” เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย
ทางถนน และ “โครงการแยก แลก ยิม้ ” เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน
เกิดความตระหนักรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการฝึกแยกขยะเพื่อน�ำ
กลับมาใช้ใหม่ และการจัดท�ำ
สือ่ โฆษณาต่างๆ เพือ่ รณรงค์
ร่ ว มประหยั ด และอนุ รั ก ษ์
พลังงาน เป็นต้น
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ในการด�ำเนินธุรกิจต้องมีการประเมินผลประกอบการ
ให้ ค รบถ้ ว นทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม
ซึ่ง ปตท. เชื่อว่าความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยรอบจะต้องมีส่วนร่วม ที่ผ่านมาในการลงทุนกิจการ
จะค�ำนึงถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นหลัก แต่ในปัจจุบนั
จะให้ความส�ำคัญกับการได้รับประโยชน์ร่วมกัน รายรับ
จากธุรกิจของ ปตท. จะเป็นรายได้เข้ารัฐ ในขณะที่มีความ
พยายามขับเคลื่อนให้องค์กรเป็นศูนย์กลางสร้างธุรกิจแบบ
มีสว่ นร่วม (Inclusive Business) เพือ่ สร้างคุณค่าทีเ่ หมาะสม
ให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน

ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปตท. มีเครือ่ งวัดปริมาณทรัพย์สมบัตอิ นั ล�ำ้ ค่า (Treasure)
ทีห่ าได้ และระดับแห่งความภาคภูมใิ จ (Pride) ของปริมาณทรัพย์
สมบัติดังกล่าว คือ งบการเงินที่ส่งมอบให้รัฐบาลตามสัดส่วน
การถือหุ้น โดยปี 2560 เป็นปีที่ ปตท. มีรายได้สูงสามารถสร้าง
เม็ดเงินให้แก่ประเทศอย่างมาก รวมทัง้ ได้รบั การยอมรับจากองค์กร
ภายในและภายนอกประเทศ โดยได้รับรางวัลชมเชยองค์กร
โปร่งใส จากส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ส�ำนักงาน ป.ป.ช.)
ทั้ ง นี้ ในการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความยั่ง ยืนยังมี
ปัญหาอุปสรรคจากต้นทุนในการด�ำเนินการ แม้วา่ การด�ำเนินธุรกิจ
เพื่อสร้างความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืนได้ในระยะยาว
แต่ในระยะสั้นยังมีภาระเรื่องต้นทุนในการบริหารจัดการและ
การลงทุนค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นระบบบ�ำบัด ระบบป้องกัน
และเฝ้าระวังผลกระทบต่างๆ จึงต้องพิจารณาจัดสรรการลงทุน
ให้เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ รวมถึงต้องได้รับการสนับสนุน
จากภาครัฐอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ภาคเอกชนมี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการมี
ส่วนร่วมในการขับเคลือ่ นการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ตามบริบทของโลกที่
ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งรัฐบาลย�้ำว่า “ไม่ทิ้งใคร
ไว้ขา้ งหลัง” ไม่วา่ จะเป็นคนยากไร้ แรงงานหาเช้ากินค�ำ่ เกษตรกร
ทุ ก คนจึ ง ต้ อ งร่ ว มกั น พั ฒ นาตามแนวทางยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
โดยการพิจารณาบทบาทตนเองว่าสามารถตอบโจทย์ตรงไหน
ส�ำหรับภาครัฐต้องเอาจริงเอาจังกับการพัฒนาคน โดยจัดสรร
งบประมาณในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อให้
บุคลากรภาครัฐเป็นผูน้ ำ� ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมให้ได้
เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปในแนวทางที่สอดคล้องกัน ให้ได้รับ
ผลตอบแทนที่คุ้มค่าเกิดความยั่งยืนต่อองค์กร ประเทศชาติ
และโลกของเราต่อไป
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เสริมสร้างสุขภาวะ

เพื่อชุมชนเข้มแข็ง : รากฐาน
ความยั่งยืนของประเทศ

สัมภาษณ์ คุณดวงพร เฮงบุณยพันธ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

การสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน (Health Promotion) เป็นข้อตกลงร่วมกันของโลกที่มี
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) เป็นแกนน�ำ ในการประชุมนานาชาติ
เรื่องการเสริมสร้างสุขภาพ ครั้งที่ 1 ณ ประเทศแคนาดา เมื่อปี 2529 ได้มีข้อเสนอแนะข้อหนึ่ง
ในห้าข้อที่พูดถึงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งได้มีงานวิจัยสนับสนุนว่า ถ้าชุมชนเข้มแข็ง
การดูแลสุขภาพในเชิงป้องกันและส่งเสริมจะดีขึ้น รวมทั้งสุขภาพของผู้คนในชุมชนจะดีขึ้นด้วย
คุณดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ท�ำงานด้านการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนมาตัง้ แต่ปี 2552
จนถึงปัจจุบันรวมเวลา 9 ปี มีเครือข่ายขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนมากกว่า 2,700 ต�ำบล ครอบคลุม
ทุกภาคของประเทศไทย ได้เล่าถึงการขับเคลือ่ นสุขภาวะชุมชน ด้วยกระบวนการและวิธกี ารท�ำงาน
ที่ช่วยหนุนเสริมและอุดช่องโหว่การท�ำงานในระดับพื้นที่ จนสามารถเสริมสร้างชุมชนให้มีความ
เข้มแข็ง บนพืน้ ฐานของสุขภาพและคุณภาพชีวติ ทีด่ ี ซึง่ เป็นรากฐานทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามวาระแห่งการพัฒนาของโลกในระยะเวลา 15 ปีข้างหน้านี้

สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
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กระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนของ สสส.
ในเรื่องการท�ำงานด้านสุขภาพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี เคยพูดไว้ว่ามีอยู่ 2 เรื่องคือ
การท�ำงานเกีย่ วกับสุขภาพโดยตรง เช่น บุหรี่ แอลกอฮอล์ สุขภาพในองค์กร ฯลฯ และปัจจัยก�ำหนดสุขภาพ ซึง่ สสส. ท�ำทัง้ 2 เรือ่ ง
แต่ส�ำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (ส�ำนัก 3) จะรับผิดชอบเรื่องปัจจัยก�ำหนดสุขภาพเป็นหลัก โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเมืองการปกครอง และด้านสุขภาพโดยที่ไม่ใช่งานด้านการรักษา แต่เป็นการเสริมพลัง
สร้างสุขภาพที่เข้มแข็ง (Empowerment) ให้แก่บุคคล
เนื่องจาก สสส. เป็นหน่วยงานให้ทุน (เงินทุนหลักได้มาจากเงินบ�ำรุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่มาจาก
ภาษีที่รัฐจัดเก็บจากผู้ผลิตและน�ำเข้าสุราและยาสูบในอัตราร้อยละ 2 ของภาษีที่ต้องช�ำระ) และด้วยข้อจ�ำกัดด้านก�ำลังคน
ท�ำให้ไม่สามารถท�ำงานเองได้ทกุ เรือ่ งในทุกพืน้ ที่ ซึง่ มีอยูม่ ากกว่า 7,000 ต�ำบลทัว่ ประเทศ จึงต้องมุง่ ขับเคลือ่ นกระแสความคิดของ
ผู้คน โดยให้เครือข่ายท�ำงานเป็นหลัก การให้ทุนสนับสนุนจึงเป็นลักษณะของความร่วมมือ (Co-funding) ที่เน้นเสริมพลังและ
ศักยภาพของภาคีเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งและสามารถขับเคลื่อนต่อไปยังพื้นที่อื่นๆ โดยการสนับสนุนให้พื้นที่ท�ำ 5 เรื่อง
เรื่องแรก สนับสนุนให้พื้นที่ท�ำระบบข้อมูล ซึ่งพบว่า ขณะนี้ไม่มีพื้นที่ใดใช้ข้อมูล
เพียงตัวเดียว แต่จะขึ้นอยู่กับภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งเราได้ไปสร้างฐานข้อมูลไว้ 2 ฐาน คือ
ฐานข้อมูลเชิงส�ำรวจกับฐานข้อมูลเชิงคุณภาพ ท�ำให้มีโอกาสได้เห็นทุนทางสังคมและศักยภาพ
ในการจัดการของพื้นที่ เรื่องที่สอง สนับสนุนให้พื้นที่ใช้ข้อมูลเพื่อก�ำหนดกฎกติกา ทั้งแนวทาง
การอยู ่ ร ่ ว มกั น และวิ ธี ก ารท� ำ งาน เรื่ อ งที่ ส าม หลั ง จากสนั บ สนุ น ให้ พื้ น ที่ ท� ำ ระบบข้ อ มู ล
ก็จะจัดให้มีหลักสูตรพิเศษเฉพาะส�ำหรับการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ เพื่อฝึกให้ใช้ข้อมูลเป็น
และท�ำให้เขาสามารถใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
เรือ่ งทีส่ ี่ ทีเ่ น้นมาก ก็คอื บริหารจัดการเครือข่าย โดยกระตุน้ ให้พนื้ ทีร่ วมตัวเป็นเครือข่าย
อย่างเช่น หมู่ 1 มีเกษตรอินทรีย์ หมู่ 2 ก็มเี กษตรอินทรีย์ หมู่ 3 มีโรงปุย๋ ไปจนถึงหมู่ 10 มีอะไร
อยู่บ้าง แต่ว่า 10 หมู่ที่อยู่ในต�ำบลเดียวกันไม่เคยมารวมตัวกัน แล้วเอาความเก่งมาต่อกันเป็น
จิก๊ ซอว์เป็นระบบเกษตรกรรมทีย่ งั่ ยืนได้ เราจึงไปส่งเสริมเรื่องการบริหารจัดการเครือข่าย ให้พื้นที่
ที่ท�ำเกษตรรวมตัวกัน เกษตรกรรวมตัวกันก�ำหนดการจัดการน�้ำ จัดการดิน ลดการใช้สารเคมี
ด้วยกัน เป็นต้น เรียกว่าเป็นการท�ำงานเชิงระบบมากขึ้น เรื่องที่ห้า ที่เราสนับสนุนมากๆ ก็คือ
เรื่องอะไรที่ดีๆ ต้องขยายให้เต็มต�ำบล และขยายไปต�ำบลอื่นด้วย เรียกว่าเป็นการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ

กลไก 3 ระดับ และความร่วมมือของท้องถิน่
สิง่ ส�ำคัญของการขับเคลือ่ นงานให้บรรลุผลส�ำเร็จ
สสส. มีหน้าที่ท�ำงานในพื้นที่บางส่วน เพื่อให้บางส่วนนั้นไปขับเคลื่อน
พื้ น ที่ ส ่ ว นใหญ่ ที่ ยั ง เหลื อ อยู ่ ซึ่ ง บางครั้ ง จะสร้ า งเผื่ อ ไว้ ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น
เครือข่ายได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ด้วย จึงต้องมีกลไกการท�ำงาน 3 ระดับ
ส�ำหรับเป็นตัวต่อในเรื่องความยั่งยืน ชั้นแรก คือ ส�ำนัก 3 ชั้นที่สอง คือ
คณะบุคคล คณะท�ำงาน หรือมหาวิทยาลัย ท�ำหน้าทีเ่ ป็นศูนย์สนับสนุนวิชาการให้
กับพืน้ ที่ ซึง่ แบ่งออกเป็น 8 กลุม่ จังหวัดทัว่ ประเทศ ชัน้ ทีส่ าม จากแต่ละกลุม่ จังหวัด
ก็จะมีตำ� บลทีเ่ ข้มแข็ง เรียกว่า “แม่ขา่ ย” หรือ “ศูนย์จดั การเครือข่ายสุขภาวะชุมชน”
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ที่ท�ำหน้าที่เหมือนศูนย์ฝึก (Training Center) ให้กับเครือข่าย
ซึ่งขณะนี้มีอยู่ประมาณ 200 ต�ำบล นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายเฉพาะ
เป็นตัวเสริม ได้แก่ เครือข่ายผู้บริหารท้องถิ่น เครือข่ายนักวิชาการ
ที่เชี่ยวชาญเรื่องท�ำข้อมูลซึ่งมีอยู่เป็นหมื่นคน เครือข่ายนักสื่อสารที่
ผ่านการฝึกอบรม สามารถท�ำสื่อ Infographic และอื่นๆ ซึ่งมาช่วย
เสริมให้กลไกเดินไปได้
สิ่งส�ำคัญ คือ การเน้นให้คนในท้องถิ่นเป็นกลไกเป็นหลัก
ซึง่ มีอยู่ 3 กลุม่ ได้แก่ (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (2) ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น
คณะกรรมการหมู่บ้าน (3) แกนน�ำชุมชน หรือบุคลากรของหน่วยงาน
ภาครัฐในพื้นที่ เช่น แพทย์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
พัฒนาชุมชนที่มีความเข้มแข็งพอที่จะท�ำงานกับพื้นที่ เป็นต้น ซึ่งกลไกตรงนี้มาร่วมมือกัน จะเป็นส่วนส�ำคัญที่หนุนให้การท�ำงาน
ประสบความส�ำเร็จ เพราะเราได้เลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อาสาเข้ามา ความร่วมมือจึงมาจากการอาสาอยู่แล้ว อีกทั้งได้
ออกแบบให้งานที่ท�ำสามารถน�ำไปแสดงเป็นผลงานของเขาได้ด้วย แม่ข่ายทั้งหลายจึงมีโอกาสได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย เพราะว่า
เราได้เข้าไปหนุนเสริมทางวิชาการให้ และสิ่งที่ท�ำในเชิงของกระบวนการหรือการพัฒนาคน ยังไม่มีหน่วยงานใดท�ำซ�้ำกับเรา ซึ่งเรา
ได้สร้างวิธีการและกระบวนการท�ำงานแบบใหม่ที่ใช้ความสามารถเดิมที่เขามีอยู่บวกกับความสามารถที่เราไปเติมเต็ม โดยให้
เขาบอกความสามารถของตัวเองมาก่อน เราถึงจะไปเติมส่วนที่ขาดให้เขา
นอกจากนี้ การลงไปดูพื้นที่จริงเป็นสิ่งจ�ำเป็น โดยเราจะเลือกไปเฉพาะ
กิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ อาทิ พื้นที่ที่อาสามาเป็นแม่ข่าย ซึ่งต้องดูแบบละเอียด
มากว่าเข้มแข็งจริงไหม พื้นที่ที่ต้องรับรองหลักสูตรฝึกอบรม และเวทีจัดการความรู้
โดยส่วนใหญ่จะท�ำงานกับศูนย์กลไกกลาง คือ ศูนย์สนับสนุนวิชาการภูมิภาค
เพื่อที่จะสร้างตัวแพลตฟอร์มของงานวิชาการ การเคลื่อนไหว และการรณรงค์
ซึ่งต้องใช้เป็นกลไกหลักในการท�ำงาน
อย่างไรก็ตาม การท�ำงานของ สสส. จะแตกต่างจากกระทรวงสาธารณสุข
ที่เน้นเรื่องบริการ เรื่องโรคเป็นหลัก ซึ่งในชีวิตจริงของคนในชุมชน เรื่องสังคม
กั บ เศรษฐกิ จ เป็ น เรื่ อ งที่ ม าก่ อ น เรื่ อ งการอยู ่ ร ่ ว มกั น ความขั ด แย้ ง ราคาข้ า ว
เรือ่ งปากท้อง ปัญหาหนีน้ อกระบบจะแก้ไขอย่างไร เหล่านีเ้ ป็นประเด็นของพืน้ ที่ เราจึง
ตั้งต้นจากสิ่งที่เขาเห็นว่าเป็นปัญหาของพื้นที่จริงๆ แล้วมีค�ำถามให้เขาคิดต่อว่า
สิง่ ทีเ่ ป็นปัญหานัน้ ได้สร้างปัญหาเชือ่ มต่อมาทีเ่ รือ่ งสุขภาพอย่างไร แล้วจึงเชือ่ มเข้าไป
เรียกว่าเป็นการพัฒนาทีใ่ ช้พนื้ ทีเ่ ป็นตัวตัง้ Area Based Development (ABD)

30 วารสารเศรษฐกิจและสังคม

ข้อมูลทีถ่ กู ต้องและต่อเนือ่ ง เพือ่ การเข้าใจ
เข้าถึง และพัฒนาชุมชนสูค่ วามยัง่ ยืน
สิ่งส�ำคัญประการหนึ่งของการพัฒนาเชิงพื้นที่ คือ
ฐานข้อมูล ส�ำนัก 3 ได้พัฒนาข้อมูล 2 ตัว คือ การวิจัยเชิง
ชาติพนั ธุว์ รรณนาแบบเร่งด่วน หรือ RECAP และระบบฐานข้อมูล
ต�ำบล หรือ TCNAP โดยข้อมูล RECAP คือข้อมูลเชิงคุณภาพ
ขณะที่ TCNAP เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ซึง่ ต�ำบลทีเ่ ข้ามาเป็นเครือข่าย
จะต้ อ งท� ำ ข้ อ มู ล ทั้ ง 2 ชุ ด และจากระบบฐานข้ อ มู ล ต� ำ บล
ขณะนี้เรามีอยู่ทั้งหมดประมาณ 10 ล้านครัวเรือน ซึ่งเป็นข้อมูล
เชิงส�ำรวจที่เราไปฝึกอบรมให้เขาท�ำได้ ข้อมูลท�ำเป็นพื้นที่ต�ำบล
แต่ ท� ำ ที ล ะหมู ่ บ ้ า น ท� ำ ทุ ก หลั ง คาเรื อ น ลงพื้ น ที่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล
และพูดคุยสนทนากับคนในพืน้ ทีเ่ พือ่ ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
แล้วพอน�ำไปเทียบข้อมูล จปฐ. ของกระทรวงมหาดไทย ข้อมูล
บางตัวตรงกัน บางตัวต่างกัน ต�ำบลสามารถใช้ข้อมูลทั้ง 2 ส่วน
มาเสริมกัน โดยข้อมูลช่วยให้เกิดความเข้าใจพื้นที่ ตามศาสตร์
พระราชา ‘เข้าใจ เข้าถึงก่อน จึงค่อยพัฒนา’
การส�ำรวจและเก็บข้อมูลในพื้นที่ ท�ำให้พบเห็นอะไร
มากมายที่ส่วนกลางไม่เห็น เช่น คนไข้จิตเวชที่ถูกล่ามตั้งหลายปี
เด็กไม่ได้เรียนหนังสือ คนแก่ที่ไม่มีลูกหลานดูแล เด็กปฐมวัย
อายุไม่เกิน 5 ปี ถูกฝากไว้กับญาติหรือคนข้างบ้านที่มีมากถึง

ดูแลผู้สูงวัย

ร้อยละ 25 เพราะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังมีไม่เพียงพอ คนไม่รู้
ว่าตนเองมีสิทธิในเรื่องสุขภาพจึงไม่ได้ไปขึ้นทะเบียน เป็นต้น
สิ่ ง ที่ เราเน้ น มากคื อ คนในชุ ม ชนต้ อ งเป็ น ผู ้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล เอง
ห้ามจ้างคนภายนอกมาเก็บข้อมูล
เราให้ทุนเพื่อการส�ำรวจข้อมูลต�ำบลละ 100,000 บาท
โดยให้ครั้งเดียวส�ำหรับท�ำงาน 3 ปี และจะต้องมีการปรับปรุง
ข้อมูลให้ทันสมัยทุกปี ซึ่งหลังจาก 3 ปีไปแล้วบางต�ำบลก็ยังท�ำ
ข้อมูลต่อเนือ่ ง เราไม่ได้ให้ทนุ ต่อ แต่จะเปิดระบบข้อมูลทีส่ ร้างขึน้
มาให้สามารถบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์ โดยมีระบบ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูล ถ้ายังลงทะเบียนก็อยูใ่ นระบบได้
และเป็นเจ้าของข้อมูลต�ำบลของตัวเอง สามารถดึงข้อมูลไปใช้งาน
โดยเขาสามารถทบทวนและแก้ไขข้อมูลได้ ส่วนการรายงานข้อมูล
เขาต้องบันทึกข้อมูลเข้าในระบบ แล้วเราจะเอาข้อมูลมาประมวล
วิเคราะห์ภาพรวมของเครือข่าย ดูวา่ อัตราการว่างงานเป็นอย่างไร
คนแก่ท�ำอะไร อยู่กับใคร เด็กเป็นอย่างไร และอื่นๆ แล้วรายงาน
ต่อที่ประชุมเครือข่ายทุกปี
ข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วจะน�ำไปใช้ประโยชน์ในการ
ท�ำงานต่อ ประการแรก ใช้กระตุน้ เครือข่ายทัง้ 2,000 กว่าแห่ง
ให้กลับไปตรวจสอบข้อมูลของตัวเองปีละ 1 ครั้ง ประการที่สอง
ใช้ในการจัดการความรู้ โดยน�ำรูปแบบของพืน้ ทีท่ มี่ ปี ญ
ั หาแตกต่าง
กันไปให้ชุมชนได้เรียนรู้ว่า ควรจะท�ำอย่างไรเมื่อมีปัญหาแบบนี้
ซึ่งเราในฐานะผู้สนับสนุนไม่ต้องท�ำทุกอย่าง บางเรื่องแค่ชี้เป้า
เช่น เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเห็นว่าชุมชนก�ำลังมีปัญหาด้าน
การดู แ ลผู ้ สู ง อายุ เราก็ จ ะชี้ เ ป้ า ว่ า ถ้ า ต้ อ งการเรี ย นรู ้ เรื่ อ ง
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ผู้สูงอายุ มีต�ำบลไหนเด่นเรื่องนี้ แล้วชุมชนก็จะไปแลกเปลี่ยน
ความรู้ กระตุน้ และพัฒนากันเอง เพราะเราให้ทนุ ไปแล้ว เขาต้อง
น�ำทีมไปเรียนรูใ้ นพืน้ ทีท่ ที่ ำ� เรือ่ งทีเ่ ขาท�ำไม่สำ� เร็จ เป็นการกระตุน้
ปีละ 1 รอบ ซึ่งชุมชนท้องถิ่นเขาเก่งมาก ไม่มีอะไรที่เขาท�ำไม่ได้
เขาสามารถประสานกันเองเพื่อน�ำความรู้มาใช้ได้ ส�ำหรับชุมชน
ท้องถิ่นที่ไม่เข้มแข็ง แม้จะท�ำได้น้อย หากถูกกระตุ้นบ่อยๆ
เขาจะท�ำได้
ประการทีส่ าม เราไปท�ำความร่วมมือกับหน่วยงานอืน่
เช่น กรมการพัฒนาชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อให้
ระบบข้อมูลเหล่านี้ถูกรวมเข้าไปในระบบปกติ ซึ่งเป็นสิ่งที่เรา
คาดหวังมาก ข้อมูล TCNAP ที่ท้องถิ่นท�ำมาช่วยท�ำให้ข้อมูล
จปฐ. มีคุณภาพดีขึ้น ที่ช่วยได้มากคือระดับพื้นที่ เราสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพราะท้ายที่สุดเมื่อชุมชนเข้มแข็ง
สสส. ก็ต้องถอยออกมา
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ส�ำหรับการท�ำข้อมูล ของพื้นที่ เราจะตั้งเงื่อ นไขว่ า
ต้องน�ำข้อมูลอีก 3 ฐานมาดูประกอบด้วย ได้แก่ (1) ข้อมูล กชช.2ค
(2) ข้อมูล จปฐ. และ (3) ข้อมูลการประเมินของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ ซึง่ เป็นการประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Audit : LPA)
คือ กรมฯ จะมีตัวประเมินท้องถิ่นแล้วให้คะแนน ซึ่งจะมีผลต่อ
การก�ำหนดงบประมาณประจ�ำปีของท้องถิ่น รวมทั้งเรื่องอื่นๆ
เมื่อใช้ข้อมูลหลายตัวมาพิจารณาร่วมกันก็จะหาข้อสรุปได้
ซึง่ เครือข่ายของเราส่วนใหญ่ได้คะแนนสูง เพราะว่ามีองค์ประกอบ
ของการไปประเมิน เช่น มีขอ้ มูล การสือ่ สาร และการจัดการขยะ
เป็นต้น

การแก้ปญ
ั หาน�ำ้ ดืม่ : ตัวอย่างของการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งและยัง่ ยืน
จากการท�ำงานในพื้นที่เราพบว่าปัญหาของชุมชนส่วนใหญ่ในขณะนี้ คือ สภาพแวดล้อมรอบตัวเป็นชนบท แต่สื่อ
และข้อมูลต่างๆ ทีเ่ ขาได้รบั ทางโทรทัศน์หรืออะไรก็แล้วแต่ ท�ำให้ความคิดของเขาเป็นเมืองและเกิดความคับข้องใจ เมือ่ ใช้ตวั ชีว้ ดั การ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืน (SDGs) ไปประเมิน เรือ่ งทีน่ า่ กังวลมากทีส่ ดุ ของคนชนบท คือ น�ำ้ ดืม่ เขาจะไม่ดมื่ น�ำ้ ต้ม บอกว่าไม่อร่อย ไม่ดมื่ น�ำ้ ฝน
หรือน�้ำจากธรรมชาติ เพราะอิทธิพลของการสื่อสารว่าน�้ำฝนมีการปนเปื้อน จนเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัย ขณะที่น�้ำประปาหมู่บ้าน
ส่วนใหญ่คณ
ุ ภาพยังไม่ดพี อ คนชนบทจึงนิยมซือ้ น�ำ้ ดืม่ บรรจุขวด ซึง่ ค่าใช้จา่ ยในการซือ้ น�ำ้ สูงมาก และท�ำให้มขี ยะขวดพลาสติกเยอะ
อย่ า งไรก็ ต าม การแก้ ป ั ญ หาน�้ ำ ดื่ ม เป็ น เรื่ อ งที่ ท� ำ ได้ ไ ม่ ย ากนั ก
โดยต้องส่งเสริมให้ชุมชนมีระบบการผลิตน�้ำเพื่อขายกันเองในชุมชน คือ
ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะถูกกระตุ้นให้ตั้งโรงผลิตน�้ำดื่มขายเป็น
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ซึ่ ง การประเมิ น ต� ำ บลเข้ ม แข็ ง ได้ ใช้ เรื่ อ งนี้ เ ป็ น ตั ว ชี้ วั ด
การประเมินด้วย แต่ปัญหาอยู่ที่องค์ความรู้ (Know How) จะใช้วิธีการใด
เครือ่ งกรองแบบไหน คุณภาพดีเพียงใดจึงจะเหมาะสมกับแต่ละพืน้ ที่ ซึง่ ถ้าเรา
ท�ำให้ชุมชนเชื่อมกับสถาบันวิชาการหรือเป็นคู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ในพืน้ ทีซ่ งึ่ เป็นกลไกชัน้ ทีส่ อง ก็จะช่วยแก้ไขเรือ่ งนีไ้ ด้ และไม่เฉพาะปัญหาน�ำ้ ดืม่
เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ในพื้นที่ด้วย

32 วารสารเศรษฐกิจและสังคม
ส�ำหรับการจับคู่ความร่วมมือนั้น 1 มหาวิทยาลัยต้องเป็นคู่ความร่วมมือกับ 42 ต�ำบล มหาวิทยาลัยกับ สสส. จะตกลง
ร่วมกัน ซึ่งส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยจะเลือกเครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่บริการทางวิชาการของตนเอง แล้วเราจะให้ทุนกับสถาบันวิชาการ
คูค่ วามร่วมมือเพือ่ ท�ำวิจยั ในเรือ่ งยากๆ ทีช่ มุ ชนแก้ปญ
ั หาไม่ได้ 2 โจทย์ โจทย์ละประมาณ 80,000 บาท ท�ำวิจยั ภายใน 2 ปี ซึง่ ชุมชน
กับมหาวิทยาลัยต้องตกลงเลือกโจทย์วิจัยและท�ำงานร่วมกัน โดยโจทย์วิจัยจะเน้นเรื่องการพัฒนาเชิงระบบค่อนข้างมาก
มหาวิทยาลัยคูค่ วามร่วมมือจะเน้นไปทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏในพืน้ ที่ เพราะมีภารกิจโดยตรงต่อชุมชนท้องถิน่ ขณะนีเ้ รา
ท�ำอยู่กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 12 แห่งที่อาสาเข้ามาท�ำงานตรงนี้ ซึ่งเราต้องการสร้างนวัตกรรมหรือแบบอย่างการท�ำงานใหม่ๆ
คู่ความร่วมมือจึงต้องสรุปมาให้ทราบว่า ถ้าจะท�ำงานให้ได้ผล ชุมชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น จะน�ำผลงานวิจัยที่เป็นความรู้ใหม่ๆ ของ
อาจารย์มาปรับระบบภายในชุมชนอย่างไร และหน่วยงานอื่นๆ ต้องท�ำอะไร
นอกจากนี้ เวลาท�ำงานกับเครือข่ายจะมีแม่ข่ายซึ่งเป็น
กลไกชัน้ ทีส่ ามช่วยด�ำเนินงานด้วย คือ ต�ำบลหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีความเข้มแข็งและอาสาเป็นแม่ข่าย
ที่พร้อมจะถ่ายทอดสิ่งที่เขาท�ำให้กับเครือข่ายได้ และติดตาม
หรือกระตุ้นให้เพื่อนท�ำได้ด้วย โดยแม่ข่าย 1 ต�ำบลจะต้องดูแล
สมาชิกในเครือข่ายอีก 20 ต�ำบล รวม 21 ต�ำบล เป็น 1 พวง
ซึ่งเราให้ทุนแม่ข่ายเพียง 330,000 บาทต่อต�ำบล ส�ำหรับท�ำงาน
ระยะเวลา 2 ปีถงึ 2 ปีครึง่ เพือ่ ท�ำข้อมูลและนวัตกรรมต่างๆ เช่น
นอกจากองค์ความรูจ้ ากสถาบันวิชาการแล้ว ยังมีองค์ความรูจ้ าก
ศูนย์จัดการเครือข่าย ที่มีประสบการณ์ชัดเจน สามารถเข้าไป
ดูรูปแบบวิธีการเพื่อเทียบเคียง แล้วน�ำกลับไปปรับใช้ในพื้นที่
โดยเรามี ศจค.ท่างาม (องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่างาม) ที่
สามารถสร้างโรงน�ำ้ ดืม่ ให้เป็นธุรกิจเพือ่ สังคม แก้ปญ
ั หาหลายด้าน
ทั้งภัยพิบัติ เศรษฐกิจ สุขภาพ และสังคม

ระบบนิเวศชุมชน : ปัญหาใหญ่ของการบรรลุเป้าหมาย SDGs
เรือ่ งระบบนิเวศชุมชนหรือการจัดการทรัพยากรเป็นปัญหาใหญ่ทนี่ า่ เป็นห่วงมากอีกปัญหาหนึง่ โดยเฉพาะการจัดการดิน
เนือ่ งจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทมี่ คี วามเชือ่ มโยงตามระบบภูมนิ เิ วศเป็นเรือ่ งเดียวทีช่ มุ ชนไม่สามารถจัดการเบ็ดเสร็จภายใน
ต�ำบลหรือพื้นที่ของตนเองได้ และยังไม่มีกฎหมายรองรับที่เอื้ออ�ำนวยให้สามารถท�ำงานจัดการระบบนิเวศร่วมกันได้
ปัญหาคือรอยต่อระหว่างพืน้ ทีห่ มูบ่ า้ น ต�ำบล อ�ำเภอ หรือจังหวัด สมมุตวิ า่ ต้นน�ำ้
มีปัญหา ท้องถิ่นที่อยู่กลางน�้ำ ทุก อบต. หรือทุกเทศบาล ตามระเบียบการใช้งบประมาณ
จะเอาเงินงบประมาณมาลงขันเพื่อแก้ปัญหาต้นน�้ำข้างบนร่วมกันไม่ได้ การที่ระบบนิเวศ
ชุมชนหรือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติไม่ดี จะส่งผลต่อภาคเกษตรสูงมาก เพราะต้องใช้
เทคโนโลยีช่วย ท�ำให้ต้นทุนสูงขึ้น ขณะที่เกษตรกรได้รับการพัฒนาน้อย การใช้เทคโนโลยี
ยิ่งท�ำให้เป็นหนี้มากมาย การพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน จึงยังมีอุปสรรคเรื่องระเบียบของ
ภาครัฐค่อนข้างมาก ขณะที่ สสส. ให้ทุนสนับสนุนไป ไม่ได้ก�ำหนดตายตัว ท้องถิ่นสามารถ
น�ำทุนไปใช้ท�ำงานระหว่างพื้นที่ได้ ซึ่งจะช่วยเติมเต็มหรืออุดช่องโหว่ตรงนี้

ตุลาคม - ธันวาคม 2560

33

ส่วนเรือ่ งอืน่ ๆ คิดว่าจัดการได้พอสมควร เช่น พลังงานทดแทน เศรษฐกิจ
ชุมชน เติบโตไปได้มาก เรือ่ งของความเท่าเทียม ความยากจน เช่นเดียวกันสามารถ
แก้ไขได้ เพราะประเทศไทยมีพนื้ ทีต่ น้ แบบในการแก้ปญ
ั หาความยากจนโดยชุมชน
เองอยูไ่ ม่นอ้ ย แต่คงต้องปรับวิธคี ดิ โดยไม่วดั ความยากจนจากรายได้ การทีเ่ ราไป
ชี้ว่าเป็นคนยากจน ชาวบ้านเองอาจไม่ได้รู้สึกว่าเขาจน ตัวอย่างที่เห็นชัดมาก เช่น
บนดอยแม่สามแลบ จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ตืน่ เช้ามาชาวบ้านจะต�ำข้าวไว้กนิ วันต่อวัน
กินข้าวกับผักต้มที่ปลอดสารเคมี กินเนื้อสัตว์บ้าง อายุยืน 80 - 90 ปี แล้วเขา
ไม่เครียด มีความสุข อัตราการฆ่าตัวตายน้อย เด็กๆ เรียนหนังสือและเล่นสนุกกัน
ทั้งวัน ซึ่งในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพในเบื้องต้นที่มุ่งความสุขของผู้คน
และการมีสุขภาพดี ตรงนี้ถือว่าบรรลุผล

ศาสตร์พระราชา หัวใจส�ำคัญสูเ่ ป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ส�ำหรับการขับเคลื่อนงานการเสริมสร้างสุขภาพชุมชน
สสส. ได้ใช้ “ศาสตร์พระราชา” เป็นหัวใจของการขับเคลื่อนมา
ตลอด 6 ปี และประกาศจะใช้ต่อไปในการขับเคลื่อนพื้นที่เดิม
2,000 กว่าต�ำบล ในปี 2561 - 2563 เพื่อน�ำการพัฒนาที่ยั่งยืน
สู่ชุมชน
การพัฒนาที่ยั่งยืนให้บรรลุเป้าหมายต้องใช้ศาสตร์
พระราชาเท่านั้น ได้แก่ หนึ่ง ต้องใช้ศาสตร์ “เข้าใจ เข้าถึง
และพัฒนา” คือ ต้องเข้าใจ เข้าถึงก่อน เราต้องเข้าไปหาเขา
ไม่ใช่ให้เขามาหาเรา พอไปพัฒนาความยั่งยืนจะตามมาเอง
สอง การระเบิดจากข้างใน เมื่อมีการเข้าใจ เข้าถึง โดยต้องมี
ข้อมูลที่มากพอ รวมถึงใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ และมีความรู้ที่มา
จากหลากหลายแบบ ทั้งความรู้วิชาการ ความรู้จากภูมิปัญญา
ความรู้จากการปฏิบัติ ความรู้จากการจินตนาการ ซึ่งจะท�ำให้
การระเบิดจากข้างในมีความสมบูรณ์ ตามแบบทีพ่ ระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงชี้แนะ
แนวทางไว้
สาม ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ซึ่งในระบบ
เศรษฐกิจที่ถูกทุนนิยมครอบง�ำ ผู้ที่ได้ประโยชน์มีจ�ำนวนน้อย
จึ ง ต้ องใช้ ป รั ช ญาฯ นี้ชี้แนวทางให้คนที่ไ ม่ไ ด้ป ระโยชน์จาก
ทุนนิยมยังสามารถอยู่ได้ ต้องพอเพียง อะไรไม่จ�ำเป็น ไม่ซื้อ
ไม่พึ่งทุนนิยมหรือตลาดภายนอก ไม่อาศัยความรู้จากทุนนิยม
อย่างเดียว ภูมิปัญญาท้องถิ่นต้องรักษาไว้ ความรู้ต้องสร้างขึ้น
และใช้เอง เป็นความรู้ที่ปฏิบัติได้และไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม
ซึง่ พระองค์ทรงสอนว่า “อย่าลอกใคร เวลาท�ำอะไรให้ดภู มู สิ งั คม”

ความยั่งยืนที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ และเป็นความยั่งยืนที่เกิดจาก
การจัดการด้วยตนเอง ไม่ต้องให้ใครมาจัดการให้
อย่ า งไรก็ ต าม การพั ฒ นาเพื่ อ ไปสู ่ ค วามยั่ ง ยื น ของ
ประเทศไทย คิดว่าจะเป็นไปได้ ไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนจะเข้ามา
บริหารประเทศ เพราะพวกเรายังคงมีในหลวงรัชกาลที่ 9 อยู่ใน
ห้วงค�ำนึง อยู่ในจิตวิญญาณ อยู่ในพลังปัญญา และพลังศรัทธา
เราจะใช้ศาสตร์พระราชาที่ถือเป็นความรู้อันยิ่งใหญ่และเป็น
หัวใจของความส�ำเร็จเป็นตัวขับเคลือ่ นหลัก อีกทัง้ จะใช้ตวั ชีว้ ดั
เพือ่ ประเมินการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืนประกอบกันหลายตัวเพือ่ ยืนยันผล
ส�ำเร็จ อาทิ ตัวชีว้ ดั SDGs ตัวชีว้ ดั ชุมชน
เข้มแข็ง และ LPA ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
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นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร
รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระราโชบายสืบสาน
พระราชปณิธานรัชกาลที่ 9 ต่อไป ซึ่ง สสส.
จะใช้มหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่เป็นกลไก
ในการขับเคลือ่ นพระราโชบาย โดยการน้อมน�ำ
ศาสตร์พระราชามาใช้ ดังนั้น โจทย์วิจัยต่างๆ
ของราชภัฏจะก�ำหนดไปว่าท�ำอย่างไรให้ชมุ ชน
อยูอ่ ย่างพอเพียง มีขดี ความสามารถทีจ่ ะสร้าง
องค์ความรู้เฉพาะของตัวเอง สามารถน�ำเอา
ภูมิปัญญามาแปลงเป็นเศรษฐกิจได้ โดยจะมี
กระบวนการประเมินผลที่เน้นการประเมิน
ตนเอง (Self-Assessment) เป็นหลัก

บทสรุป : สร้างคน สร้างความเชือ่ มัน่ และความไว้ ใจ เป็นพลังของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
สิง่ ทีอ่ ยากจะฝากไว้มอี ยู่ 3 ข้อ ประการแรก ต้องสร้างให้คนในชุมชนเชือ่ มัน่ ว่าดูแลตนเองได้ และมีทกั ษะส่วนบุคคล ประการ
ที่สอง ต้องสร้างให้คนในชุมชนมีทักษะการรวมกลุ่มในการจัดการ เพราะทักษะส่วนบุคคลยังไม่พอ หลายเรื่องต้องรวมกลุ่มกัน
จัดการ เป็นกลุม่ ทางสังคม (Social Group) ซึง่ ประเทศไทยมีอยูม่ ากมาย และเป็นประโยชน์ตอ่ ประเทศเพราะจะช่วยลดทอนสิง่ ทีร่ ฐั
ท�ำไม่ได้ แต่ประชาชนท�ำได้และท�ำได้มาก ประการที่สาม ต้องปรับโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน คือ ต้องกระจายอ�ำนาจ
ซึง่ ทุกประเทศยอมรับในเรือ่ งนี้ ให้ทอ้ งถิน่ คิดเองว่าจะท�ำอะไร ถ้าเป็นกลุม่ จังหวัดให้คดิ และวางแผนร่วมกันว่าในแต่ละจุดมีอะไรทีต่ อ้ ง
แก้ไข แล้วเสนอเรื่องมาของบประมาณ ซึ่งอาจไม่ต้องจัดสรรงบให้เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความจ�ำเป็นของแต่ละพื้นที่
อย่างไรก็ตาม ต้องสร้างขีดความสามารถของคน ซึง่ เป็นตัวแปรส�ำคัญ และต้องท�ำให้เขาเชือ่ มัน่ ว่าเขาท�ำได้ในสิง่ ทีเ่ รียกว่า
เพื่อการด�ำรงชีวิต เพื่อชุมชน เพื่อบ้านเมือง เพราะทุนอื่นดี แต่ทุนมนุษย์ไม่มีคุณภาพ ทรัพยากรก็ถูกท�ำลายหมด อีกทั้ง
ต้องมีความไว้วางใจกันเป็นพื้นฐาน เวลาท�ำงานกับเครือข่ายเราจะพูดคุยกับเขา ช่วยกันคิด เรื่องไหนที่ท�ำไม่ได้ หรือไม่ถูกต้อง
จะเสนอให้เขาท�ำแบบใหม่ โดยให้เขาช่วยคิดบนพืน้ ฐานของความไว้วางใจซึง่ กันและกัน นอกจากนีต้ อ้ งปลดล็อกพันธนาการ ต้องไม่
ท�ำให้เสรีภาพ ภราดรภาพของประชาชนหายไป รวมทัง้ การท�ำหรือออกระเบียบอะไรก็ตอ้ งคิดถึงผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ตลอดเส้นทาง
ทั้งเรื่องเวลา งบประมาณ หรืออื่นๆ จึงจะเดินหน้าไปได้
การบรรลุตวั ชีว้ ดั ความยัง่ ยืนทีม่ อี ยูม่ ากมาย เชือ่ ว่ายังอยู่
ในขีดความสามารถที่ชุมชนท้องถิ่นท�ำได้ ถ้าเชื่อมั่นในศักยภาพ
ของชุมชนท้องถิ่น เราจะมีพลังในการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน
แต่ตอ้ งใช้ทฤษฎีตวั คูณ ต้องเลือกพืน้ ทีเ่ ข้มแข็ง แล้วให้เขาช่วย
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับพื้นที่ที่อ่อนแอ อย่าไปท�ำ 1 บวก 1
เท่ากับ 2 ต้อง 1 คูณอะไรแล้วได้ผลมากๆ ภายในอีก 5 ปี 6 ปี
น่าจะเห็นผล

การพัฒนาที่ยั่งยืน
วรรณภา คล้ายสวน และ วัชรพล พุ่มแก้ว
ส�ำนักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความเป็นมา
การพัฒนาที่ยั่งยืนเริ่มเข้ามามีบทบาทอย่างมากในกระแสสังคมโลก นับตั้งแต่ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ
รวมทั้งประเทศไทยได้ร่วมลงนามในแผนแม่บทของโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) เมื่อปี 2535
และต่อมาในปี 2543 ได้มกี ารตกลงร่วมกันด�ำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ หรือ MDGs (Millennium Development
Goals) ที่ให้ความส�ำคัญกับการลดช่องว่างการพัฒนา โดยมุ่งเน้นการลดความยากจนเป็นส�ำคัญ หลังจากช่วงเวลาของการ
พัฒนาแห่งสหัสวรรษสิ้นสุดลง องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้มีกระบวนการหารือกับประเทศสมาชิกอย่างต่อเนื่อง และได้ริเริ่ม
ก�ำหนดวาระการพัฒนาภายหลังปี 2558 (post-2015 development agenda) ซึ่งมีความท้าทายและครอบคลุมมิติที่กว้างกว่า
MDGs ที่มุ่งเน้นทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ไปสู่กระบวนทัศน์และเป้าหมายที่มีการบูรณาการมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ด้วยความตระหนักว่าการพัฒนาด้านเศรษฐกิจส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละ
ประเทศ และการด�ำรงรักษาสภาพแวดล้อมของโลก
ดั ง นั้ น ปลายปี 2558 สหประชาชาติ ไ ด้ ป ระกาศ
เป้าหมายการพัฒนาของโลก ที่เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน หรือ SDGs (Sustainable Development Goals)
ที่มีระยะเวลาด�ำเนินการ 15 ปี ตั้งแต่ปี 2559 - 2573 ภายใต้
แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Leave No One Behind)
ซึ่ ง ประเทศไทยถื อ เป็ น พั น ธกิ จ ที่ ทุ ก ภาคส่ ว นต้ อ งร่ ว มกั น
ขับเคลื่อนไปพร้อมกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูป
ประเทศทั้ง 13 ด้าน

บทความประจำ�ฉบับ

แนวทางการขับเคลื่อน
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน หรือ SDGs
(Sustainable Development Goals) นั้น
ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย 169 เป้าประสงค์
และ 241 ตัวชี้วัด ที่มุ่งเน้นทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม ความยุติธรรม และความ
เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือการพัฒนาทั้งภายใน
และภายนอกประเทศที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั น
ดังภาพต่อไปนี้

กลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศไทย

ส�ำหรับประเทศไทยได้มกี ารก�ำหนดกลไก
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประกอบด้วย คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน (กพย.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
กรรมการ และมี เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการ
พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฯ
ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม โดยมีหน้าที่หลัก คือ
การเสนอแนะนโยบาย และยุ ท ธศาสตร์
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ให้ครอบคลุม
ทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม
อย่ า งสมดุ ล และบู ร ณาการ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไป
ตามข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาที่ ย่ั ง ยื น โดยมี
คณะอนุ ก รรมการฯ ภายใต้ ค ณะกรรมการ
กพย. จ�ำนวน 3 คณะ ได้แก่

(1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มีหน้าที่
ในการวางแนวทางการด�ำเนินงาน ประสาน ติดตามและบูรณาการ การด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแต่ละด้าน
ก�ำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน เสนอแนะให้มีการก�ำหนด
หรือปรับปรุงมาตรการด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาที่ยั่งยืน วางระบบและกลไกการติดตามประเมินผล
(2) คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหน้าที่ศึกษา สร้างความเข้าใจ
เกีย่ วกับ “การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน” กับ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเผยแพร่
องค์ความรู้ ให้เกิดการสื่อสารท�ำความเข้าใจอย่างกว้างขวางแก่สาธารณชนและ
กลุม่ เป้าหมายทุกระดับ ให้คำ� แนะน�ำแนวทางการประชาสัมพันธ์ เพือ่ สร้างความรู้
ความเข้าใจและการสื่อสารสาธารณะ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย
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(3) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
มีหน้าที่ติดตามข้อมูลและสถานการณ์การพัฒนา
ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของคณะกรรมาธิการ
ด้านสถิตทิ างการจัดท�ำฐานข้อมูลกลางของประเทศ
การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน พัฒนาฐานข้อมูลและ
สถิติให้ทันสมัย เพื่อรองรับการจัดท�ำเป้าหมาย
และตัวชี้วัด SDGs ของสหประชาชาติทั้งในระดับ
ประเทศและท้องถิน่ ให้คำ� แนะน�ำและข้อเสนอแนะ
ในการพั ฒ นาขี ด ความสามารถของระบบการ
จัดเก็บสถิติ แบบจ�ำแนกข้อมูลทัง้ ในระดับประเทศ
และท้องถิ่น
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ผลการดำ�เนินการที่ผ่านมา
ในช่วง 2 ปีทผี่ า่ นมา มีการด�ำเนินการเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย SDGs
ที่ส�ำคัญ ดังนี้
		
ก�ำหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วมในแต่ละเป้าหมาย
รวมทั้งหน่วยงานสนับสนุนที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนให้บรรลุ
เป้าหมาย
		
จัดท�ำแผนที่น�ำทาง (Roadmap) การขับเคลื่อน SDGs
โดยหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุน รายละเอียด
ประกอบด้วย (1) การอธิบายสถานภาพปัจจุบนั ของเป้าหมาย เป้าประสงค์
และตัวชี้วัด (2) ความเร่งด่วนของปัญหาที่ต้องการการแก้ไข (3) แนวทาง
การด�ำเนินงานในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว (4) สถานะของ
แผนแม่บท / แผนยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ / มาตรการ / Flagship
ที่รองรับการขับเคลื่อนเป้าหมายฯ (5) ความท้าทายของเป้าหมาย/
เป้าประสงค์ / ตัวชีว้ ดั / และความยัง่ ยืนทีเ่ ชือ่ มโยงกับนโยบายของรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 วาระปฏิรูป แผนที่น�ำทาง
ของรัฐบาลระยะที่ 2 - 3

จัดล�ำดับความส�ำคัญของเป้าประสงค์
SDGs 30 ตัวที่ต้องเร่งด�ำเนินงานขับเคลื่อน
ก่อน โดยใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณา 2 มิติ คือ
1) มิติความส�ำคัญ ประกอบด้วย การพิจารณา
ในเรื่ อ งความเร่งด่วนของปั ญ หา ระดั บ ความ
รุนแรง ความเป็นไปได้ในการด�ำเนินงาน และ
ผลกระทบต่อเป้าหมายอื่น และ 2) มิติความ
พร้อม ประกอบด้วย การพิจารณาด้านความรู้
มีงานวิจัยรองรับหรือไม่ ด้านข้อมูล มีข้อมูลและ
สถิติเก็บบันทึกไว้หรือไม่ ด้านกฎหมาย เอื้อหรือ
ขัดกับการบรรลุเป้าประสงค์หรือไม่ ด้านทรัพยากร
พิจารณาความพร้อมในเชิงของทรัพยากรธรรมชาติ
และโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ
มีโครงการ นโยบาย หรือแผนเพื่อบรรลุเป้าหมาย
เหล่านี้แล้วหรือไม่ และด้านสังคม พิจารณาถึงผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) เกื้อหนุนหรือขัดขวางการบรรลุเป้าหมายหรือไม่
สังคมมีความตระหนักรู้ และพร้อมที่จะร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ หรือไม่อย่างไร โดยผลการจัดล�ำดับความส�ำคัญ 30 เป้าประสงค์1
มีดังนี้
[1]

ข้อมูลเป้าประสงค์ในแต่ละเป้าหมายของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้จากเว็บไซต์ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
http://www.nesdb.go.th/ และส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ http://sdgs.nic.go.th
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เป้าหมายที่

เป้าประสงค์ที่สำ�คัญสูงสุด 30 ลำ�ดับแรก

1

ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่

1.3 เสริมความสามารถในการปรับตัวรับภัยพิบัติ

2

ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร สนับสนุนเกษตรกรรม
อย่างยั่งยืน

2.1 เข้าถึงอาหารทีป่ ลอดภัยเพียงพอ
2.4 เกษตรกรรมยั่งยืน
2.5 ความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชและสัตว์

คนมีชีวิตที่มีคุณภาพและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย

3.3
3.4
3.5
3.6

4

การศึกษามีคุณภาพและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย

4.1 ส�ำเร็จการศึกษาประถม มัธยม ที่มีคุณภาพเท่าเทียมและ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
4.2 เข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับ
ก่อนประถมศึกษา

5

บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่สตรีและเด็กหญิง

5.2 ลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก

6

ให้มีน�้ำใช้ และบริหารจัดการน�้ำและสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน
ส�ำหรับทุกคน

6.1 เข้าถึงน�้ำดื่มปลอดภัย ราคาหาซื้อได้

7

สร้างหลักประกันให้สามารถเข้าถึงพลังงานอย่างยั่งยืนในราคาที่เหมาะสม 7.3 ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

8

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึง และการจ้างงาน
เต็มอัตรา

9

สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมอุตสาหกรรม
9.4 อุตสาหกรรมสีเขียว
และนวัตกรรม

3

ยุติการแพร่กระจายของ HIV และโรคติดต่อ
ลดการตายจากโรคไม่ติดต่อ
ป้องกันและรักษาการใช้สารเสพติด
ลดอุบัติเหตุทางถนน

8.1 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและยั่งยืน
8.4 ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร

10 ลดความไม่เท่าเทียมทั้งภายในและระหว่างประเทศ

10.1 เพิ่มการเติบโตทางรายได้ของกลุ่มคนยากไร้ ร้อยละ 40 ล่างสุด

11 สร้างความปลอดภัยและภูมิคุ้มกันให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานมนุษย์

11.5 ลดผลกระทบจากภัยพิบัติ

12 ส่งเสริมรูปแบบการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน

12.4 จัดการสารเคมีและของเสีย

งรัดด�ำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
13 เร่ผลกระทบ

13.1 เสริมความสามารถในการปรับตัวรับภัยพิบัติ
13.2 บูรณาการมาตรการ Climate Change ในนโยบาย

รักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและมหาสมุทร
14 อนุ
อย่างยั่งยืน

14.4 ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
14.6 ยุติการอุดหนุนการประมงเกินขีดจ�ำกัด IUU

15 ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน

15.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศบก น�้ำจืด พื้นที่ชุ่มน�้ำ
15.2 การจัดการป่าอย่างยั่งยืน

มสังคมที่สงบสุข ทุกคนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
16 ส่สร้งเสริ
างสถาบันที่มีความรับผิดชอบ

16.2 ยุติการค้ามนุษย์ และความรุนแรงต่อเด็ก
16.5 ลดการทุจริตคอร์รัปชัน

มสร้างความแข็งแกร่งของกลไกด�ำเนินงานและหุ้นส่วน
17 เสริ
ความร่วมมือระดับโลก

17.1 การระดมทรัพยากรของรัฐเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน
17.11 เพิ่มส่วนแบ่งในการส่งออกของประเทศก�ำลังพัฒนา
17.14 ยกระดับความสอดคล้องเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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จัดท�ำรายงานการทบทวนผลการด�ำเนินการตามวาระ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 โดยสมัครใจ (Voluntary
National Review: VNR) เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด�ำเนินการขับเคลือ่ นเป้าหมาย SDGs สาระส�ำคัญ ประกอบด้วย
การประเมินความก้าวหน้าที่ส�ำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนในช่วงปี 2559 รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่ดี
ของประเทศไทย โดยเฉพาะการน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในสาขาต่างๆ ตลอดจนความท้าทาย
ของประเทศในบางเป้าหมาย ซึง่ รายงานดังกล่าวได้ถกู น�ำไปเสนอ
ต่อทีป่ ระชุมเวทีการหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ในเดือนกรกฎาคม 2560 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึง่ เป็นการทบทวนผลด�ำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน
ระดับโลก
ส่งเสริมบทบาทและสร้างความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ อาทิ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม และภาคเยาวชนในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้
รับข้อเสนอแนะ แลกเปลีย่ นมุมมอง และข้อคิดเห็นในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ จะได้ขอ้ มูล
ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การปรับปรุงแผนทีน่ ำ� ทาง (Roadmap) ในการขับเคลือ่ นการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนของประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
สร้างความรูค้ วามเข้าใจในการขับเคลือ่ นเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในระดับ
พื้นที่ โดยได้จัดการประชุมระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ ครอบคลุม 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจในการขับเคลื่อนเป้าหมาย เป้าประสงค์และตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับ
เจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคและท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่หรือรับผิดชอบงานด้านแผนพัฒนา
จังหวัดหรือแผนพัฒนาท้องถิ่น
กลั่นกรองและสอบทานข้อมูลตัวชี้วัด SDGs ของประเทศไทย โดยด�ำเนิน
การประชุมหารือกลั่นกรองและสอบทานข้อมูลตัวชี้วัด SDGs กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้ง 17 เป้าหมาย รวม 241 ตัวชี้วัด เพื่อประเมินสถานะของข้อมูลตัวชี้วัด SDGs
ที่ด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงพิจารณาแนวทางการพัฒนาข้อมูลตัวชี้วัดให้มีความ
ครบถ้วน สามารถวัดการด�ำเนินการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามบริบทสากลได้
ซึ่งผลการกลั่นกรองพบว่า มีตัวชี้วัดที่ (1) สอดคล้องกับรายละเอียดข้อมูลที่ UN ก�ำหนด
162 ตัวชี้วัด (2) ไม่เกี่ยวข้องกับบริบทประเทศไทย 6 ตัวชี้วัด (3) UN ยังไม่ก�ำหนด
รายละเอียดข้อมูล 55 ตัวชี้วัด และ (4) ใช้ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องแทน 18 ตัวชี้วัด
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แนวทางการขับเคลื่อนในช่วงต่อไป
เพือ่ ให้การพัฒนาประเทศบรรลุสเู่ ป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนทัง้ 17 เป้าหมาย
ประเทศไทยได้มีการวางแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยแบ่ง
เป็นการขับเคลื่อนในภาพรวมและรายเป้าหมาย ดังนี้
การขับเคลื่อนในภาพรวม มีรายละเอียดดังนี้
(1) ด�ำเนินการจัดกลุ่มจังหวัด 3 กลุ่ม ตามศักยภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เป็นพื้นที่/
จังหวัดที่มีความเหลื่อมล�้ำสูง ยังขาดความพร้อมและยังขาดศักยภาพ กลุ่มที่ 2 เป็นพื้นที่/จังหวัดที่มีศักยภาพของตนเอง และมี
ความพร้อมที่จะต่อยอดศักยภาพนั้น และกลุ่มที่ 3 เป็นพื้นที่/จังหวัดที่มีความเข้มแข็งแล้วและพร้อมจะขยายศักยภาพไปภายนอก
เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่
(2) ก�ำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในระดับประเทศ โดยสอดคล้องกับแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนแม่บทต่างๆ
(3) การด�ำเนินการติดตามผลการขับเคลื่อน SDGs จากหน่วยงานที่รับผิดชอบด�ำเนินการและ/หรือจัดเก็บข้อมูลของแต่ละ
เป้าหมายทุก 6 เดือน
การขับเคลือ่ นรายเป้าหมาย แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสัน้ (พ.ศ. 2560) ระยะกลาง (พ.ศ. 2561 - 2564) และระยะยาว
(พ.ศ. 2565 - 2573) โดยมีรายละเอียดตัวอย่างแผนงาน/โครงการที่ส�ำคัญ2 ดังนี้
ระยะสั้น: การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
การช่วยเหลือสวัสดิการสังคมเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง
ระยะกลาง: การพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด�ำริ
การสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ การบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน
ระยะยาว: การเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ระยะสั้น: การส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็ก/เด็กวัยเรียน การก�ำหนดและจัดท�ำมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
ระยะกลาง: การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน การส่งเสริมการท�ำแปลงใหญ่ประชารัฐ
การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ การส่งเสริมการท�ำการเกษตรแบบยั่งยืน
ระยะยาว: การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพ การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน
ของภาคการเกษตร คงความหลากหลายและอนุรักษ์พันธุกรรมในธนาคารเชื้อพันธุ์พืช ประมง ปศุสัตว์
ระยะสั้น/กลาง/ยาว: การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ระยะสั้น: การพัฒนาระบบ/รูปแบบ วิธีการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การเร่งผลิตและพัฒนาผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาให้มีปริมาณและคุณภาพสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน การส่งเสริมและสร้างคุณลักษณะและค่านิยมคุณธรรม
ระยะกลาง: การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน การจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา การจัดท�ำข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารและพัฒนาครู
ระยะยาว: การพัฒนาและขยายผลการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเสริมทักษะ การวางแผนอัตราก�ำลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาระยะ 10 ปี การส่งเสริมและพัฒนาระบบ กลไกความร่วมมือในการส่งเสริมและติดตามพัฒนาการเด็กปฐมวัย
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ระยะสั้น: พัฒนานโยบาย/มาตรการ และกลไกความเสนอภาคระหว่างเพศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
การจัดระบบคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการแก่ผู้หญิงและเด็ก การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ระยะกลาง: กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ การพัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคมอย่างมีเงื่อนไข
การจัดท�ำฐานข้อมูลด้านความเสมอภาคหญิงชายในประเทศไทย
ระยะยาว: การพัฒนากฎหมายเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพสตรีและครอบครัว
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลไกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน การพัฒนาจิตส�ำนึกเยาวชนไทย
ระยะสั้น: การจัดหาแหล่งน�้ำบาดาล การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพประปาชนบท การส่งเสริมและติดตามการประหยัดน�้ำ
ของหน่วยงานภาครัฐ
ระยะกลาง: การพัฒนาแหล่งน�้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน�้ำดื่มให้สะอาดให้กับโรงเรียนและชุมชน
โครงการน�้ำบริโภคปลอดภัยและสุขอนามัยของประชาชน
ระยะยาว: การก่อสร้างวางท่อขยายเขตการให้บริการน�้ำประปาให้ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนเมือง 78 แห่ง
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน�้ำ
ระยะสั้น: การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในครัวเรือน การผลักดันมาตรการด้านอนุรักษ์พลังงาน การก่อสร้างขยายเขต
ระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้ราษฎร
ระยะกลาง: การพัฒนาประสิทธิภาพและขยายระบบจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้า การส่งเสริมการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน การผลักดันการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตความร้อน
ระยะยาว: การส่งเสริมให้ไฟฟ้าเข้าถึงทุกครัวเรือน การส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
การผลักดันมาตรการด้านอนุรักษ์พลังงาน
ระยะสั้น: การพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ การสร้างความเข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์
ระยะกลาง: การยกระดับสินค้าเกษตรสู่ระบบมาตรฐาน การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovation Startup)
การส่งเสริมความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายอย่างบูรณาการ
ระยะยาว: การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร การพัฒนานวัตกรรม OTOP การเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
ระยะสั้น: การพัฒนาบริการขนส่งสาธารณะขั้นพื้นฐานที่มีความครอบคลุมและเข้าถึงได้ การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อรองรับ
ผู้สูงอายุและคนพิการ การก�ำกับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน
ระยะกลาง: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและโลจิสติกส์ให้สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
การยกระดับผลิตภาพ มาตรฐาน และนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต การสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่มคลัสเตอร์
ระยะยาว: การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม การสร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
ระยะสั้น: การอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
การบริหารจัดการให้ผู้อยู่ในระบบประกันสังคมและผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง
ระยะกลาง: การส่งเสริมให้ไทยมีบทบาทส�ำคัญในเวทีพหุภาคีและองค์การระหว่างประเทศ
การพัฒนาการด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้อพยพ
ระยะยาว: การพัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำอย่างมีเงื่อนไข
ระยะสั้น/ระยะกลาง/ระยะยาว: การแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด “บ้านมั่นคง” ทั่วประเทศ การวางและจัดท�ำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
การปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด 15 จังหวัด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/อุทกภัย/การบูรณาการการจัดการภาวะฉุกเฉิน/
การเผชิญเหตุภัยพิบัติ การเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวเป็นพื้นที่โปร่ง ตัดวงจรอาชญากรรม
ระยะสั้น: แผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การศึกษาตัวชี้วัดการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทของประเทศไทย การปรับปรุงฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของวัสดุพื้นฐานและพลังงานของประเทศ
ระยะกลาง: แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ การขับเคลื่อนตามแผนพัฒนา
การท่องเที่ยวแห่งชาติ การเพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรมอาหาร และเกษตรแปรรูป
ระยะยาว: การด�ำเนินการตามมาตรการภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต.
ในด้านการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนแข่งขัน และสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

42 วารสารเศรษฐกิจและสังคม
ระยะสั้น: การจัดท�ำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดของศูนย์ ปภ. เขต/จังหวัด/อ�ำเภอ การบริหารจัดการ
เพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน�้ำ การขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพเพื่อบูรณาการแผนด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ระยะกลาง: การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพในภาคเกษตร การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ำเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคมเพื่อรองรับและปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ระยะยาว: การพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังโรคและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การยกระดับระบบพยากรณ์และ
เตือนภัยที่มีประสิทธิภาพในภาคส่วนต่างๆ การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้มีการบูรณาการเรื่องการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
ระยะสั้น/กลาง/ยาว: การบริหารจัดการน�้ำเสียจากแหล่งก�ำเนิดเพื่อลดผลกระทบต่อทะเลและชายฝั่ง การบริหารจัดการทรัพยากร
และระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งโดยแนวทางเชิงระบบนิเวศ การสร้างความรู้ความเข้าใจและการรับมือต่อการเพิ่มขึ้นของสภาวะ
ความเป็นกรดของน�้ำทะเล การขจัดปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย การเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์และคุ้มครองความหลากหลาย
ทางชีวภาพทางทะเล การส่งเสริมและสนับสนุนการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำอย่างรับผิดชอบ การพัฒนาองค์ความรู้และ
การวิจัยด้านทะเล การส่งเสริมให้มีมาตรการในการช่วยเหลือ ดูแล และปกป้องชาวประมงพื้นบ้านและประมงขนาดเล็ก
การเร่งรัดการให้การรับรองต่อกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับมหาสมุทร
ระยะสั้น: การป้องกันและปราบปราม การตัดไม้ท�ำลายป่า การค้าสัตว์ป่า และพืชป่าที่ผิดกฎหมาย การก�ำหนดมาตรฐานในการจัดการ
ป่าไม้ที่ยั่งยืน การสนับสนุนการปลูกป่าเพื่อเศรษฐกิจ
ระยะกลาง: การก�ำหนดแนวทางในการป้องกันการบุกรุกท�ำลายป่า การแก้ไขปัญหาราษฎรในพื้นที่ป่าไม้
การก�ำหนดให้พื้นที่ที่มีความส�ำคัญของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเป็นพื้นที่คุ้มครอง
ระยะยาว: ด�ำเนินการให้มีพื้นที่ป่าไม้ ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ การบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง
ที่มีความส�ำคัญและมีความหลากหลายของระบบนิเวศ การลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศ
และมีการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรม
ระยะสั้น: การส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันการค้ามนุษย์ การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือกให้มีประสิทธิภาพ
และบูรณาการระบบการให้บริการงานภาครัฐ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ
ระยะกลาง: การเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ด้วยวิธีลดและยุติปัญหาข้อขัดแย้ง สร้างความมั่นคงเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน การส่งเสริมกลไกสถาบันครอบครัวและชุมชน ในรูปแบบเครือข่ายในการเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่
การพัฒนาระบบป้องกันอาชญากรรมให้มีประสิทธิภาพ
ระยะยาว: การพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนการต่อต้านการค้ามนุษย์
การปราบปรามและด�ำเนินคดีการค้ามนุษย์ทางอินเทอร์เน็ต การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
ระยะสั้น/กลาง/ยาว: การขับเคลื่อนแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน การส่งเสริมความร่วมมือและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ไปยังประเทศก�ำลังพัฒนา ในเรื่องการเสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
การเสริมสร้างขีดความสามารถแก่ประเทศก�ำลังพัฒนา การเพิ่มโอกาสทางการค้าส�ำหรับประเทศก�ำลังพัฒนา
และประเทศพัฒนาน้อยที่สุด การเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ การเสริมสร้างความสามารถด้านสถิติ

บทสรุป
ปัจจัยส�ำคัญที่จะน�ำพาประเทศไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ส�ำเร็จ คือ การสร้าง
ความตระหนักรู้ของสังคมว่าทุกคนและทุกภาคส่วนมีบทบาทและหน้าที่ในการส่งเสริมให้เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนเกิดขึ้น โดยการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างของระบบต่างๆ ภายในประเทศให้
มีศักยภาพ ทั้งการปรับกระบวนการท�ำงานของภาครัฐ และการท�ำงานร่วมกับภาคีการพัฒนา ให้สามารถ
ด�ำเนินงานคู่ขนานไปกับภาครัฐได้อย่างแท้จริง บทบาทของภาคีการพัฒนา ทั้งภาคประชาสังคม ภาคการ
ศึกษา และภาคเอกชน สามารถเป็นกลไกที่ท�ำงานร่วมกันได้ตั้งแต่ระดับพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชน ในท้องถิ่น จนถึงระดับประเทศ ซึ่งถือเป็นการกระจายอ�ำนาจการพัฒนาที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้
อีกทั้งสามารถสร้างความเป็นธรรม ความเท่าเทียมกันของกลุ่มคนในสังคม ลดความเหลื่อมล�้ำในทุกมิติ และเป็นฐานในการฟื้นฟู
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นฐานการด�ำรงวิถีชีวิตของชุมชนและสังคมไทย ตลอดจน
เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศทุกระดับ ซึ่งจะช่วยให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่แท้จริงได้
ภายในปี 2573 ต่อไป
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ส�ำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ

การพัฒนาประเทศสูค่ วามยัง่ ยืนต้องวางรากฐานประเทศให้มคี วามเข้มแข็ง มัน่ คง มีความสมดุล
ในทุ ก มิ ติ ก ารพั ฒ นา ส�ำนั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (สศช.)
ในฐานะหน่วยงานหลักในการวางแผนพัฒนาประเทศ ได้นอ้ มน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency
Economy Philosophy) ซึง่ เป็นปรัชญาทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ได้พระราชทาน เพื่อชี้แนะแนวทางการด�ำเนินชีวิต และการปฏิบัติตนให้แก่ประชาชน มาเป็นปรัชญาน�ำทาง
ในการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและสร้างภูมิคุ้มกันจากภายใน โดยให้ความส�ำคัญกับ
การพัฒนาที่สมดุล ทั้งด้านการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

การน้อมนำ� “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สู่การพัฒนา
ประเทศไทยได้จัดท�ำวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2680)
เป็นเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งหมายให้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยัง่ ยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึง่ วิสยั ทัศน์
และยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ไ ด้ ถู ก ถ่ า ยทอดเป้ า หมายและแนวทางการพั ฒ นาหลั ก ลงสู ่ แ ผนพั ฒ นาฯ
ฉบับที่ 12 - 15 เป็นการเชื่อมโยงต่อถึงระดับการปฏิบัติ
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44 วารสารเศรษฐกิจและสังคม
โดยในช่ ว งแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
ยังคงน้อมน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
ปรัชญาน�ำทางการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง ยึดหลักการ
ความพอดี ความพอประมาณ และการสร้ า ง
ภูมิคุ้มกันให้กับประเทศ รวมถึงการสร้างเสริม
คุณธรรม และการพัฒนาองค์ความรู้เป็นพื้นฐาน
ของการพัฒนาประเทศ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
การพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความ
พอประมาณ มีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่ดีซึ่งเป็นเงื่อนไขจ�ำเป็นส�ำหรับ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
นอกจากนี้ คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ มื่ อ
วันที่ 25 ตุลาคม 2559 สัง่ การให้ทกุ ส่วนราชการน�ำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้เป็นแนวทาง

ขับเคลือ่ นการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) ซึ่ ง มี จุ ด หมายปลายทางที่ ส อดคล้ อ งกั น กั บ ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในการสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจควบคู่กับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยให้สอดคล้องกับแผนงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
ในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิบตั กิ ารระยะ 5 ปี และ 1 ปี กล่าวได้วา่
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือบูรณาการมิติของการพัฒนา
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมในระดับปฏิบัติการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
และเป็นแนวทางการพัฒนาที่เน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน สร้างภูมิ
คุ้มกันต่อความเสี่ยงในอนาคต ซึ่งจะน�ำไปสู่การพัฒนาที่สมดุลอย่างยั่งยืนได้

กลไกขับเคลื่อนการนำ�ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ประเทศไทยน้อมน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิด หลักปฏิบตั ใิ นการ
พัฒนาประเทศ และยึดเป้าหมายการพัฒนาทีย่ ั่งยืน (SDGs) เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาสู่
ความยั่งยืน โดยมีกลไกการขับเคลื่อนผ่านแผนพัฒนาฯ และใช้กลไก “คณะกรรมการเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.)” ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีคณะอนุกรรมการภายใต้
คณะกรรมการเพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน รวม 3 ชุด ประกอบด้วย (1) คณะอนุกรรมการ
ขับเคลือ่ นเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (2) คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมิน
ผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (3) คณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยทีก่ ารขับเคลือ่ นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีส่ นับสนุนการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (SDGs) ของประเทศไทย ได้ดำ� เนินการผ่านคณะอนุกรรมการส่งเสริม
ความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งมีภารกิจในการเชื่อมโยงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน ด�ำเนินการจัดการความรู้ เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างพัฒนา
เครือข่ายการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สื่อสารสาธารณะ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ทงั้ ภายในประเทศและเวทีนานาชาติ รวมทัง้ ติดตามประเมินผลการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน
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การท�ำงานขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของคณะอนุกรรมการฯ ได้ท�ำงานร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายและภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชนและชุมชนท้องถิ่น โดยมีหลักการส�ำคัญ คือ
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดก�ำกับการด�ำเนินการเพือ่ บรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน” โดยเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนเป็นผลลัพธ์ของการขับเคลื่อนการน�ำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ความสุขและสมดุลของชีวิต
ซึ่งเป็นผลลัพธ์ระยะยาวที่ยั่งยืนต่อไป
ทั้ ง นี้ สศช. ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการฯ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการจั ด การองค์ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ การ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบและระดับต่างๆ พร้อมทั้งกระตุ้น ส่งเสริม และสนับสนุนการน้อมน�ำ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในหลากหลายระดับและทุกภาคส่วน เชื่อมโยงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
นโยบายการพัฒนาสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งและเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งขยายผลการน�ำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เกิดความยั่งยืน โดยมีกรณีตัวอย่างความส�ำเร็จของการน�ำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีส่ นับสนุนการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ทัง้ ในระดับองค์กร (กรณีความส�ำเร็จของ 7 องค์กรธุรกิจเอกชน) ระดับชุมชนท้องถิน่ (กรณีความส�ำเร็จของ 33 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) และระดับพื้นที่ (กรณีความส�ำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ)

กรณีตัวอย่างความสำ�เร็จการนำ�ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ตัวอย่างความส�ำเร็จในภาคธุรกิจเอกชน สศช. ได้ถอดบทเรียน
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน ร่วมกับ 7
องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ประกอบด้วย เอสซีจี บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
เครือเบทาโกร บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จ�ำกัด และกลุ่มมิตรผล
พบว่า กลุ่มองค์กรธุรกิจดังกล่าวได้น้อมน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ โดยปรับกระบวนการคิด (Mindset) การด�ำเนินธุรกิจที่ค�ำนึงถึง
ศักยภาพและความเชี่ยวชาญ มีการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีการบริหารจัดการองค์กร
ที่ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่งเสริมการเป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรมและการเรียนรู้ เป็นองค์กรที่มีความสุข พนักงานมีทัศนคติ
ที่ดีในการท�ำงาน รักในองค์กร เกิดความร่วมมือที่ดีระหว่างเครือข่าย คู่ค้า
และพันธมิตร เกิดนวัตกรรมการพัฒนาตลอดทัง้ ห่วงโซ่ธรุ กิจ และมีการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล อันจะท�ำให้องค์กรธุรกิจ
เติบโตอย่างสมดุล มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และมีความสุข
ทั้งนี้ การด�ำเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาฯ สามารถช่วยหนุนเสริม
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวม 12 เป้าหมาย คือ

46 วารสารเศรษฐกิจและสังคม
ด้านความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Prosperity) ได้แก่ เป้าหมายที่ 7
สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่ย่อมเยาและยั่งยืน
เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีย่ ง่ั ยืน ครอบคลุม การจ้างงานเต็ม
อัตราและมีคณ
ุ ค่า เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพืน้ ฐานทีม่ คี วามต้านทานและยืดหยุน่
ต่อการเปลีย่ นแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมทีค่ รอบคลุมและยัง่ ยืน และส่งเสริม
นวัตกรรม เป้าหมายที่ 11 ท�ำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย
ความต้านทานและยืดหยุน่ ต่อการเปลีย่ นแปลงอย่างครอบคลุมและยัง่ ยืน โดยกลุ่มธุรกิจ
จาก บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ช่วยสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกลุ่มธุรกิจทั้ง 7 องค์กร มีส่วนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ
ให้เจริญเติบโต เกิดการจ้างงาน มีส่วนสนับสนุนการรองรับต่อภัยพิบัติภัยฉุกเฉิน
โดยก�ำหนดให้มีมาตรการการรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ด้านการพัฒนาคน (People) ได้แก่ เป้าหมายที่ 1
ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่ เป้าหมายที่ 2 ขจัดความ
หิวโหย บรรลุเป้าความมัน่ คงทางอาหาร ปรับปรุงโภชนาการ และ
สนับสนุนการท�ำเกษตรกรรมอย่างยัง่ ยืน เป้าหมายที่ 4 สร้างหลัก
ประกันให้การศึกษามีคณ
ุ ภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และ
ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด
(มหาชน) และเครือเบทาโกร ช่วยสนับสนุนการสร้างหลักประกัน
ว่าประชาชนมีสิทธิเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากร การส่งมอบ
อาหารทีด่ ี มีคณ
ุ ภาพให้กบั ผูบ้ ริโภค ในขณะทีอ่ งค์กรธุรกิจเอกชน
ขนาดใหญ่ทั้ง 7 องค์กร ได้ให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพพนักงาน ส่งเสริมการแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ พือ่ สร้าง
วัฒนธรรมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมทัง้ แนวทางการบริหาร
องค์กรบนความยัง่ ยืนทีใ่ ส่ใจต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม เป้าหมายที่
16 สนับสนุนสังคมที่สงบสุขและเข้าถึงความยุติธรรมส�ำหรับ
ทุ ก คน ทั้ ง 7 องค์ กรธุรกิจ ได้ก�ำหนดจรรยาบรรณธุรกิจให้
ครอบคลุ ม นโยบายและมาตรการที่เ กี่ยวข้องกับ ความยั่งยืน
ยึดหลักธรรมาภิบาล ค�ำนึงถึงคุณธรรม และต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชัน ซึ่งช่วยสนับสนุนให้ภาคส่วนธุรกิจด�ำเนินกิจการ
ด้วยความเป็นธรรมและเป็นส่วนส�ำคัญในการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนได้

ด้านสิ่งแวดล้อม (Planet) ได้แก่ เป้าหมายที่ 6
สร้างหลักประกันให้มีน�้ำใช้ และมีการบริหารจัดการน�้ำและ
การสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนส�ำหรับทุกคน เป้าหมายที่ 12 สร้าง
หลั ก ประกั น ให้ มี แ บบแผนการบริ โ ภคและการผลิ ต ที่ ยั่ ง ยื น
เป้าหมายที่ 13 ด�ำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับสภาวะ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและผลกระทบ เป้าหมายที่ 15
ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน
การบริหารจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน การต่อต้านการแปรสภาพเป็น
ทะเลทราย หยุดยั้งการเสื่อมโทรมของดินและฟื้นฟูสภาพดิน
และหยุดยัง้ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ โดยในกลุม่
ธุรกิจจากเอสซีจี บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท บางจาก
คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) ให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการ
น�้ำให้มีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการบ�ำบัด
น�้ำใช้และน�้ำเสียภายในโรงงาน ผลิตสินค้าและบริการที่ยั่งยืน
ในขณะที่ บริษทั ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จ�ำกัด บริษทั ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน) เครือเบทาโกร และกลุ่มมิตรผล สนับสนุนการ
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยอนุรกั ษ์ปกป้องฟืน้ ฟูระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน
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ตัวอย่างความส�ำเร็จในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) การขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จ�ำนวน 33 แห่ง เป็น
อีกหนึง่ ความส�ำเร็จทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนบนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดย อปท. ทัง้ 33 แห่ง ได้พฒ
ั นาศูนย์การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงให้มคี วามพร้อม
ในการท�ำหน้าที่สร้างการเรียนรู้และขยายผล ส่งเสริมให้เกิดระบบการจัดการเครือข่าย
ที่มีขบวนการขับเคลื่อนการน�ำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในขบวนการสร้างเสริม
สุขภาวะ มีการจัดระบบความรู้ในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่น
และน�ำไปเผยแพร่สู่สาธารณะ ซึ่งจากการขับเคลื่อนดังกล่าว ท�ำให้ อปท. สามารถบริหาร
จัดการตนเอง แก้ปญ
ั หาชุมชนอย่างมีสว่ นร่วม เกิดการมีสว่ นร่วมในการพัฒนา คนในชุมชน
สามารถเห็นถึงปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชน และหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน พร้อมทีจ่ ะจัดการ/
แก้ ป ั ญ หาตนเองบนหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื่ อ ให้ ชุ ม ชนพึ่ ง ตนเองได้
และสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ใน 2 เป้าหมายหลัก
ได้แก่
เป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ โดยการสร้างรายได้ให้คน
ในชุมชนและลดรายจ่ายของชุมชน สามารถแก้ปัญหาด้านรายได้ ส่งผลให้เศรษฐกิจของ
ชุมชนดีขึ้น คนในชุมชนสามารถลดรายจ่ายและสร้างรายได้ให้กับตนเอง หนี้สินลดลง
มี เ งิ น ออม ผ่ า นการจั ด ท� ำ บั ญ ชี ค รั ว เรื อ น ที่ น� ำ มาสู ่ ก ารวิ เ คราะห์ ร ายรั บ รายจ่ า ย
เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน บนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน บริหารจัดการ
และใช้ทรัพยากรชุมชนอย่างรอบคอบ รู้คุณค่า ที่ค�ำนึงถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความยั่งยืนตามศักยภาพและบริบทของชุมชน อาทิ เทศบาลต�ำบลอุโมงค์ อ.เมือง จ.ล�ำพูน
ส่งเสริมการเกษตรธรรมชาติและพัฒนาไปเป็นเกษตรอินทรีย์ ด้วยการจัดท�ำโครงการ
สวนหลังบ้านและตลาดนัดสีเขียว เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน สนับสนุนการ
ท�ำบัญชีครัวเรือน เพื่อวิเคราะห์และวางแผนการผลิต การใช้จ่ายของครัวเรือน ลดต้นทุน
ในการผลิต ส่งผลให้ชุมชนมีเงินออมมากขึ้น อบต.อุทัยเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี คนใน
ชุมชนจัดท�ำบัญชีครัวเรือน ส่งผลให้ชุมชนรู้จักตนเองมากขึ้น จากการวิเคราะห์รายได้และ
รายจ่ายของครัวเรือน โดยมีการตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�ำเป็น ค�ำนึงถึงการออมมากขึ้น สะท้อน
ความมัน่ คงในการด�ำเนินชีวติ มีการจัดตัง้ กองทุนสวัสดิการชุมชนเพือ่ เพิม่ รายได้ ลดรายจ่าย
ลดหนี้สิน และส่งเสริมให้เกิดการออม อบต.หนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ โดยให้ความส�ำคัญกับการอบรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อน�ำไปสู่การ
ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนในภาพรวมของต�ำบล
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เป้าหมายที่ 2 ยุตคิ วามหิวโหย บรรลุความมัน่ คงทางอาหารและยกระดับ
โภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมทีย่ งั่ ยืน ทุก อปท. ให้ความส�ำคัญกับการสร้าง
ความมั่นคงทางอาหารของชุมชน โดยผลิตอาหารที่ปลอดภัยและหลากหลาย
ในพื้นที่ของตนเอง มีการวางแผนการจ�ำหน่ายด้วยการสร้างตลาดชุมชน
เพือ่ ให้เกิดการหมุนเวียนของผลผลิตทีป่ ลอดภัย เกิด “ความเป็นเลิศทางอาหาร
และอาหารปลอดภัย” ในพื้นที่ นอกจากนี้ ได้เกิดข้อตกลงร่วมระหว่างชุมชน
กับ อปท. ในการน้อมน�ำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต
อย่างเป็นรูปธรรม เช่น ปลูกผักปลอดสารพิษไว้รบั ประทานในครัวเรือน การจัด
ตลาดนัดสีเขียว การลดใช้สารเคมีในการท�ำการเกษตร เป็นต้น ส่งผลให้คนในชุมชน
มีอาหารปลอดภัยและเพียงพอส�ำหรับบริโภคในชุมชน ส่วนที่เหลือน�ำไป
จ�ำหน่ายให้คนภายนอกชุมชน อาทิ อบต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร ส่งเสริมให้ครัวเรือนรวมกลุม่ ปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ
เพื่อการบริโภคและหากเหลือจากการบริโภคจะจ�ำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ รวมทั้งสนับสนุนให้โรงเรียนในพื้นที่ผลิตวัตถุดิบในการ
ประกอบอาหารกลางวันให้แก่นกั เรียน เทศบาลต�ำบลกะปาง อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช ส่งเสริมให้ชมุ ชนมีแหล่งผลิตและกระบวนการ
ผลิตอาหารปลอดภัยที่เหมาะสม โดยการปลูกผักพื้นบ้าน ผักสวนครัว เลี้ยงไก่พื้นเมืองไว้บริโภค อบต.โคกจาน อ.ตระการพืชผล
จ.อุบลราชธานี พัฒนาโรงเรียนเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกิจกรรมทางการเกษตร โดยให้นักเรียนปลูกผักปลอดสารพิษ
เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ และน�ำไปถ่ายทอดให้ผู้ปกครองน�ำไปประยุกต์ใช้จริง ซึ่งจะช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน
ตัวอย่างความส�ำเร็จทีเ่ ป็นต้นแบบการ
บูรณาการพัฒนาเชิงพื้นที่ บนฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดการ
ขยายผลการพัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืน อาทิ การด�ำเนินงาน
ของศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด�ำริทั้ง 6 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบน
อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนา
ภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ซึ่งมีหลัก
การทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจของพอเพียงเป็นกรอบแนวทางการพัฒนา โดยเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมที่สอดรับกับ
“ภูมิสังคม” ของพื้นที่ และฐานความรู้จากการศึกษา วิจัย ทดลอง และการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเป็นการสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ดังนี้
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ มีบทบาทหลักในการฟื้นฟูผืนป่าและ
ระบบนิเวศให้กลับมามีความสมบูรณ์ ปลูกฝังจิตส�ำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และสร้างวัฒนธรรม “คนอยูร่ ว่ มกับป่า” อย่างยัง่ ยืน ซึง่ ช่วยสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน
การบริหารจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย
หยุดยั้งการเสื่อมโทรมของดินและฟื้นฟูสภาพดินและหยุดยั้งการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบนฯ ได้สง่ เสริมให้คนใน
ชุมชนจัดตั้ง “ธนาคารปูม้า” ถ่ายทอดวิธีการเขี่ยไข่ปูจนกลายเป็นวิถีชีวิตของ
ชาวประมงพืน้ บ้านในการจัดการไข่ปกู อ่ นทีจ่ ะส่งขาย เพือ่ ให้เกิดการขยายพันธุป์ ู
ลงสู่ทะเล เป็นการคืนชีวิตให้ธรรมชาติและเพิ่มจ�ำนวนประชากรปูม้า ท�ำให้
ชาวประมงสามารถจับปูมา้ ขายได้ตลอดทัง้ ปี ครอบครัวมีรายได้ทมี่ นั่ คงจากการ
ท�ำประมง ส่งผลให้ชาวประมงเกิดความรูส้ กึ การเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติ
หวงแหน ปกป้องรักษา และเข้าใจคุณค่าของการร่วมมือรักษาสภาพแวดล้อม
ของทะเล จนปัจจุบันการเขี่ยไข่ปูลงสู่ทะเลได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต
ชาวประมงในชุมชน ซึ่งช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้
มหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอืน่ ๆ อย่างยัง่ ยืนเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
นอกจากนี้ ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริทงั้ 6 แห่ง ยังส่งเสริมการลดรายจ่าย เพิม่ รายได้โดยสนับสนุน
การประกอบอาชีพเสริมและการพัฒนาอาชีพต่างๆ ส่งผลให้ประชาชนในพืน้ ทีส่ ามารถสร้างรายได้ทหี่ ลากหลายให้แก่ครอบครัว รูจ้ กั
ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล ลดภาระหนี้สินจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และด�ำรงชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายที่ 1
ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่ เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหาร
ปรับปรุงโภชนาการ และสนับสนุนการท�ำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล�้ำ
กล่าวได้ว่า แนวทางการพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง 6 แห่ง สะท้อนให้เห็นผลลัพธ์การพัฒนาที่
“คนในชุมชนอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูล” ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล
ไม่เบียดเบียน ซึ่งจะน�ำไปสู่รากฐานที่มั่นคงของประเทศ และเป็นการพัฒนา ที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

บทสรุปการพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานที่มั่นคงด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเทศไทยได้วางรากฐานการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ทีย่ ดึ “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
และ “การระเบิดจากข้างใน” เป็นการพัฒนา คน ชุมชน และ
สังคม โดยสร้างความเข้มแข็งจากภายใน สร้างภูมิคุ้มกันต่อ
ความเสีย่ งในอนาคต มีความพร้อมต่อการเปลีย่ นแปลง และน�ำไปสู่
การพั ฒ นาที่ ส มดุ ล อย่ า งยั่ ง ยื น ได้ การพั ฒ นาประเทศตาม
กระบวนทัศน์ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จึงเป็นหัวใจส�ำคัญ

ที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ฐานราก โดยส่งเสริมให้คน
พึง่ ตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยัง่ ยืน เพราะปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย งเป็ น ดั่ ง หลั ก คิ ด หลั ก ปฏิ บั ติ ที่ ช ่ ว ยให้ ป ระชาชนมี
กระบวนการคิดวิเคราะห์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม
ไปสู่การมีวิถีชีวิตพอเพียง เพื่อการด�ำรงชีวิตที่สมดุลอย่างยั่งยืน
มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
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การส่งเสริมและขับเคลือ่ นการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระยะต่อไป ได้วางกรอบแนวคิดการขับเคลื่อนงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์
และสร้างรากฐานที่มั่นคง โดยมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้เกิดการเรียนรู้สู่
การเปลีย่ นแปลง (Transformative Learning) ผ่านการน�ำเสนอ “แก่น” ของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการจัดการความรู้เชิงลึก โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ “รู้จัก”
คือการรูว้ า่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร “รูจ้ ำ� ” คือ สามารถจดจ�ำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและน�ำไปปรับใช้เองได้ “รูจ้ ริง” คือ มีความเข้าใจหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างลึกซึง้ สามารถน�ำมาปฏิบตั แิ ละถ่ายทอดให้ผอู้ นื่ ได้
“รู้แจ้ง” สามารถพัฒนาหลักคิดจนเกิดความรู้ใหม่ ซึ่งจะช่วยเสริมการประยุกต์ใช้ให้
เกิดผลสัมฤทธิท์ ดี่ ยี งิ่ ขึน้ ภายหลังจากการจัดการความรูเ้ ชิงลึกแล้ว จะน�ำองค์ความรูท้ ี่
ได้มาเชือ่ มโยงกับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน เพือ่ สะท้อนผลลัพธ์การพัฒนาระยะยาว
และขยายผลการน�ำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ทั้งในและต่างประเทศผ่านสื่อสาธารณะในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ เกิดการปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ ทัศนคติ (Mindset Change) และพฤติกรรม
จนเป็นวิถีชีวิตพอเพียงที่เติบโตอย่างมั่นคง ด�ำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืน
จากกรณีตัวอย่างความส�ำเร็จ จะเห็นได้ว่าประชาชน ชุมชน และองค์กร
ต่างๆ สามารถสร้างวิถีปฏิบัติ ออกแบบวิถีชีวิตพอเพียงที่เหมาะสมกับตนเองได้
โดยให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินการบนพื้นฐานความพอประมาณ ความมีเหตุผล
การมีภมู คิ มุ้ กัน น�ำความรูแ้ ละคุณธรรมเป็นองค์ประกอบในการพิจารณา และจุดเน้น
ที่ส�ำคัญอีกประการคือ กระบวนการคิด การปฏิบัติ ฝึกฝน และเพียรพยายาม
ในการน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและ
ภูมิสังคมในแต่ละแห่ง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถใน
การจัดการปัญหาด้วยตนเองบนฐานของทุนที่มีอยู่ ท�ำให้เกิด “คน” และ “สังคม”
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สามารถพึง่ ตนเองได้และเป็นฐานรากทีส่ ำ� คัญในการพัฒนาประเทศมัน่ คง
มั่งคั่ง ยั่งยืน และอยู่ร่วมกับระบบนิเวศได้อย่างสมดุล
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พลังงานสะอาด
ที่ทุกคนเข้าถึงได้

(Affordable and Clean Energy)

พลั ง งานเป็ น ปั จ จั ย พื้ น ฐานที่ ส�ำคั ญ ของมนุ ษ ย์ เนื่ อ งจากเป็ น
ปั จ จั ย สนั บ สนุ น และต้ น ทุ น ที่ ส�ำคั ญ ในการด�ำรงชี วิ ต ของประชาชนและ
ผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งยังมีส่วนส�ำคัญที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และส่งเสริม
การพัฒนาชุมชน เมือง และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ในช่วงระยะ 20 ปีที่ผ่านมา มีประชากรที่เข้าถึงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,700 ล้าน
คนทั่วโลก ความมั่นคง ความเพียงพอ และความเป็นธรรมในการจัดหาและ
การเข้าถึงพลังงานในราคาที่เ หมาะสมจึงเป็นประเด็นท้าทายของทุกประเทศ
อย่างไรก็ตาม การพึ่งพาพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลมีผลต่อการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้ โลกต้องเผชิญกับปัญหาสภาพ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate change)

นาทวุฒิ ตรีเพ็ชร์
ส�ำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ

ในปี 2558 ประเทศไทยได้ให้ค�ำมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 25 ภายในปี 2573 ต่อที่ประชุม
รัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 (COP-21) ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประเทศไทยในการร่วมดูแลรักษาสภาพภูมิอากาศของโลก การพัฒนาพลังงานสะอาดเป็นอีกแนวทาง
หนึ่งที่มีบทบาทส�ำคัญที่จะช่วยให้บรรลุพันธสัญญาดังกล่าว นอกจากนี้ ประเทศไทยได้ร่วมกับสหประชาชาติ (United Nations: UN)
ก�ำหนดประเด็นส�ำคัญของวาระการพัฒนาภายหลังปี 2558 หรือการจัดท�ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals - SDGs) จ�ำนวน 17 ข้อ โดยมีเป้าหมายที่ 7: พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ เป็นหนึ่งในวาระการพัฒนาที่ส�ำคัญของประเทศ

ทางเลือกของพลังงานสะอาดที่สำ�คัญ
จากการทีป่ ระเทศไทยมีแนวโน้มความต้องการใช้พลังงานสูงขึน้ ตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ประกอบกับการพัฒนา
เทคโนโลยีด้านพลังงานและการขยายตัวของสังคมเมืองท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงของตลาด รูปแบบธุรกิจ และพฤติกรรม
ของผู้บริโภค ทางเลือกของการพัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อกระจายความเสี่ยงของประเภทเชื้อเพลิง ลดสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิง
จากฟอสซิล และเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาพลังงานทดแทนในภาคการผลิตไฟฟ้าและความร้อน
ทีอ่ าศัยศักยภาพของแหล่งพลังงานจากธรรมชาติ หรือวัสดุเหลือใช้จากการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เพือ่ ตอบสนองความต้องการพลังงาน โดยพิจารณาให้เหมาะสมตามศักยภาพเชิงพืน้ ที่ และความเป็น
ไปได้เชิงพาณิชย์ของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยทางเลือกในการพัฒนาพลังงานสะอาด
ที่ส�ำคัญของประเทศไทย ได้แก่

52 วารสารเศรษฐกิจและสังคม
1. พลังงานแสงอาทิตย์ โดยการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อเก็บแสงจาก
ดวงอาทิตย์ และแปรสภาพเป็นพลังงานความร้อนหรือพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในบ้านหรือ
อาคารทั่วไป หรืออาจเก็บไว้ในแบตเตอรี่หรือระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage
System: ESS) ประเทศไทยมีศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตย์สูงกระจายอยู่ทั่วประเทศ
ประกอบกับปัจจุบันต้นทุนการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าลดลงอย่าง
ต่อเนือ่ ง จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญในการส่งเสริมพลังงานสะอาดประเภทนี้ อย่างไรก็ตาม พลังงาน
แสงอาทิตย์มีข้อจ�ำกัดด้านความเสถียรหรือความมั่นคงของพลังงาน เนื่องจากไม่สามารถ
ควบคุมสภาพอากาศได้ ท�ำให้พื้นที่ที่มีศักยภาพสามารถผลิตพลังงานได้เฉลี่ยวันละ 5 - 6
ชัว่ โมงต่อวันเท่านัน้ ดังนัน้ การส่งเสริมพลังงานจากแสงอาทิตย์ตอ้ งพัฒนาควบคูไ่ ปกับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงาน เพือ่ ลดข้อจ�ำกัดด้านสภาพอากาศ และต้องมีการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการซากอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบ
2. พลังงานลม โดยการติดตั้งกังหันลมเพื่อรับพลังงานจลน์จากการ
เคลื่อนที่ของลม และแปลงให้เป็นพลังงานกลเก็บเป็นพลังงานไว้ในระบบกักเก็บ
พลังงานเพือ่ ผลิตไฟฟ้า มีขอ้ ดีทเี่ ป็นพลังงานทีไ่ ม่มวี นั หมดและไม่กอ่ ให้เกิดมลภาวะ
แต่เนือ่ งจากมีตน้ ทุนสูงและไม่สามารถควบคุมสภาพอากาศได้ จึงอาจไม่เหมาะสมที่
จะใช้เป็นแหล่งพลังงานหลักของประเทศ โดยพืน้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพพลังงานลมภายใน
ประเทศทีส่ ำ� คัญ เช่น พืน้ ทีบ่ นยอดเขาในจังหวัดตาก หรือเทือกเขาเพชรบูรณ์ พืน้ ที่
บริเวณชายฝั่งภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี เป็นต้น
3. พลังงานชีวมวลและก๊าซชีวภาพ เป็นพลังงานที่ได้จากชีวมวล
ชนิดต่างๆ ผ่านกระบวนการแปรรูปชีวมวลไปเป็นพลังงานรูปแบบต่างๆ อาทิ
การเผาไหม้โดยตรง (combustion) จากชีวมวล (เศษวัสดุทางการเกษตรและเศษไม้)
เพื่อน�ำความร้อนและไอน�้ำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้า การผลิตก๊าซชีวภาพ (biogas)
เพือ่ น�ำไปใช้กบั กังหันแก๊สและผลิตพลังงาน การน�ำชีวมวลมาหมัก (fermentation)
เพื่อให้ย่อยสลายและแตกตัวเกิดแก๊สชีวภาพ (biogas) และใช้เป็นเชื้อเพลิง
ในเครื่องยนต์ส�ำหรับผลิตไฟฟ้า และการผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากพืช (อ้อย
มันส�ำปะหลัง ปาล์ม) เพื่อน�ำไปผลิตเป็นเอทานอลหรือไบโอดีเซลส�ำหรับน�ำไป
เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์หรือยานยนต์
4. พลังงานขยะ เป็นการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานโดยการเผา และน�ำ
พลั ง งานความร้ อ นที่ ไ ด้ จ ากการเผามาผลิ ต ไอน�้ ำ หรื อ ท� ำ น�้ ำ ร้ อ น หรื อ ผลิ ต กระแสไฟฟ้ า
การส่งเสริมพลังงานขยะมีข้อดี เนื่องจากเป็นแหล่งพลังงานราคาถูก ลดปัญหาการก�ำจัดขยะ
และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่ก็มีข้อจ�ำกัดจากการต่อต้านของชุม ชนใน
พื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย งโรงไฟฟ้ า ขยะและเทคโนโลยี บ างชนิ ด ยั ง มี ต ้ น ทุ น ที่ สู ง นอกจากนี้
ยังมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะให้เหมาะสมก่อนน�ำไปแปรรูปเป็นพลังงาน
รวมถึงความจ�ำเป็นที่จะต้องลงทุนติดตั้งระบบก�ำจัดและควบคุมมลพิษจากฝุ่นควัน
และสารพิษที่เกิดขึ้น
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5. พลังงานไฮโดรเจน เป็นพลังงานเชื้อเพลิงส�ำหรับการเผาไหม้ที่มี
ประสิทธิภาพสูง สะอาด และเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ปัจจุบนั สามารถผลิตไฮโดรเจน
ได้จาก 3 เทคโนโลยีหลัก ได้แก่ กระบวนการความร้อนเคมี กระบวนการไฟฟ้าเคมี
และกระบวนการชีวเคมี โดยน�ำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้หรือใช้ในเซลล์
เชื้อเพลิงเพื่อน�ำไปใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องจักร เครื่องยนต์ และผลิตกระแสไฟฟ้า
อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตและกักเก็บไฮโดรเจน รวมทั้งการ
แปลงเป็นพลังงานยังมีข้อจ�ำกัดในด้านเทคนิคและความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์
แต่คาดว่าเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนจะถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาทิ
การผลิตเชือ้ เพลิงไฮโดรเจนจากแสงแดดหรือน�ำ้ พลังงานไฮโดรเจนจึงถูกจับตามองว่า
อาจเป็นแหล่งพลังงานสะอาดทีส่ ำ� คัญ และคาดว่าจะมีการใช้อย่างแพร่หลายในอนาคต

เราจะพัฒนาพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างไร?
จากการที่โลกต้องประสบกับปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate change) ท�ำให้การพัฒนาพลังงานสะอาด
มีความจ�ำเป็นมากยิ่งขึ้น โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และพลังงานขยะ
ได้ขยายตัวและได้รบั ความสนใจจากประชาชนและผูป้ ระกอบการพลังงานอย่างมีนัยส�ำคัญ เนื่องจากแหล่งเชื้อเพลิงดังกล่าวเป็นสิ่งที่
ทุกคนเข้าถึงและน�ำมาผลิตพลังงานได้ง่าย ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการผลิตพลังงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ท�ำให้ต้นทุนการผลิตพลังงานลดลง ใครๆ ก็สามารถจัดหาได้ ดังนั้น พลังงานสะอาดจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ทั้งในด้าน
การผลิตและการใช้ ซึ่งจะท�ำให้ประเทศสามารถลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล มีการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
ขณะเดียวกันก็จะสามารถพึ่งพาตนเองในด้านพลังงานได้มากขึ้นด้วย ทั้งนี้ แนวทางในการพัฒนาพลังงานสะอาด หรือการพัฒนา
พลังงานเพื่อลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศมีประเด็นต่างๆ ที่ควรค�ำนึงถึงและส่งเสริม ดังนี้
1. มุ ่ ง เน้นการผลิต และการใช้พ ลังงานประเภท สากล รวมทั้งมีการก�ำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยลดการ
เชื้อเพลิงที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต�่ำและก�ำกับดูแลให้ ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยมีประเด็นด้านความมั่นคง
ผู้ผลิตและผู้ใช้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมลพิษอย่าง ทางพลังงานที่จ�ำเป็นต้องพิจารณาควบคู่ไปด้วย ได้แก่ (1)
เหมาะสม กรณีที่จ�ำเป็นต้องใช้ประเภทเชื้อเพลิงฟอสซิล ต้อง มี ป ริ ม าณแหล่ ง ส� ำ รองพลั ง งานที่ แ น่ น อนและเพี ย งพอเพื่ อ
มีการน�ำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการมลพิษอย่างมี ความต่อเนื่องในการผลิต (2) มีการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประสิทธิภาพและอยู่ภายใต้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับ ด้วยการกระจายแหล่งและประเภทของเชือ้ เพลิง โดยให้ความส�ำคัญ
กับความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้จากแหล่ง
พลังงานภายในประเทศเป็นส�ำคัญ และ (3) มีตน้ ทุน
การผลิตและราคาเชื้อเพลิงที่เหมาะสมและไม่ก่อ
ให้เกิดต้นทุนส่วนเพิ่มแก่ประชาชนทั่วไปที่มากเกิน
ความจ� ำ เป็ น จนก่ อ ให้ เ กิ ด ความเหลื่ อ มล�้ ำ และ
ความสามารถในการเข้าถึงพลังงาน รวมทั้งกระทบ
ต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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2. ส่ ง เสริ ม การผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานทดแทน
เพื่ อ ใช้ เองในพื้ นที่ ที่ มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มสัดส่วนการเข้าถึง
ไฟฟ้า โดยส่งเสริมแนวคิดการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง (Prosumer)
หรือการผลิตโดยผู้บริโภค (Production by Consumer)
ภายใต้การมีสว่ นร่วมในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน ซึง่ ช่วยให้
ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ที่อยู่ในชนบทห่างไกลสามารถเข้าถึงพลังงาน
ได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จ�ำเป็นที่จะต้อง
เตรียมระบบไฟฟ้าให้มคี วามพร้อม อาทิ การพัฒนาระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าขนาดเล็ก (Micro Grid) ในแต่ละพืน้ ที่ โดยมุง่ เน้นผลิต
พลังงานใช้เองในพืน้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพโดยใช้เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมและ
เป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ การพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
(Smart Grid) โดยใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ (ICT) ระบบ
เซนเซอร์ ระบบเก็บข้อมูล และเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ
มาช่วยท�ำให้ระบบไฟฟ้าก�ำลัง (Power Grid) สามารถรับรูข้ อ้ มูล
สถานะต่างๆ ในระบบ เพื่อน�ำไปใช้วางแผนและบริหารจัดการ
พลังงานในพื้นที่ให้มีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
อ�ำนวยความสะดวกเพื่อการเข้าถึงงานวิจัย และส่งเสริมการ
พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่ส�ำคัญ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า
(EV) สถานีอดั ประจุไฟฟ้า (Charging Station) และระบบกักเก็บ
พลังงาน (Energy Storage System: ESS) เป็นต้น พร้อมทั้งใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ ต ามแนวคิ ด Smart Grid
Smart City และ Smart Home ซึง่ จะช่วยให้การบริหารจัดการ
3. เตรียมความพร้อมตลาดพลังงานเพื่อรองรับ พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดเสถียรภาพ
การแข่งขันระหว่างพลังงานจากเชือ้ เพลิงสะอาดและเชือ้ เพลิง ของระบบพลังงาน
ฟอสซิล จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผลิตพลังงานที่
นอกจากนี้ เพื่อให้การใช้พลังงานของประเทศเกิด
พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และส่งผลต่อต้นทุนการผลิต ประกอบกับ ความสมดุลและลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
การผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงสะอาดเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Climate change) อีกทางหนึ่งจ�ำเป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้อง
ง่ายกว่า จะเป็นปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้การผลิตพลังงานจากเชือ้ เพลิง ตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพควบคูก่ นั ไปด้วย
สะอาดสามารถแข่งขันกับพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ใน
อนาคต ดังนัน้ ประเทศไทยต้องเตรียมตลาดพลังงานในประเทศ
ให้พร้อมรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง
ในอนาคต เพื่อให้ระบบพลังงานของประเทศมี
ความมั่นคงในระยะยาว
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บทสรุปและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
พลังงานสะอาดทีท่ กุ คนเข้าถึงได้เป็นแนวทางการพัฒนาด้านพลังงานที่
ส�ำคัญ ทีส่ นับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจให้มกี ารเติบโตควบคูก่ บั การใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่
ที่มีความเป็นไปได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันมีส่วนช่วยในการยกระดับ
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน แสดงออกถึงการใช้พลังงานอย่างมีความ
รับผิดชอบ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม ทุกภาคส่วนจ�ำเป็นต้องตระหนักถึงข้อจ�ำกัดในการผลิตและการใช้
พลังงานทดแทน โดยควรพิจารณาถึงต้นทุน ความพร้อมของโครงสร้างพืน้ ฐาน
และความมั่ นคงในการจัดหาพลังงาน ควรส่ง เสริมให้มีการผลิตในแหล่ง
ที่มีศักยภาพเพื่อให้เกิดความสมดุลในการบริหารจัดการพลังงาน และเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
นอกจากการพั ฒ นาในมิ ติ ด ้ า นเศรษฐกิ จ และสิ่ ง แวดล้ อ มแล้ ว
ประเทศไทยควรให้ความส�ำคัญกับมิตทิ างด้านสังคมและวัฒนธรรมตามแนวทาง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยการขับเคลื่อน
“แนวคิดการพัฒนาพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้” ให้บรรลุผลความส�ำเร็จ
ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น รวมทั้งน�ำหลักธรรมาภิบาล หลักสุจริต
หลักสิทธิมนุษยชน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ โดยการพัฒนาบนพื้นฐานของความพอเพียง ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองเป็นพื้นฐานการก�ำหนดนโยบาย
การก�ำกับดูแล และการพิจารณาการลงทุนด้านพลังงานสะอาด อาทิ มีการใช้ความรู้
และคุณธรรมเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจและด�ำเนินแผนงานโครงการต่างๆ
การส่งเสริมพลังงานสะอาดควรเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามหลักวิชาการ
มีการเปิดเผยข้อมูลด้านพลังงานและการอนุมัติโครงการต่างๆ อย่างโปร่งใส
การส่งเสริมให้เกิดการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานลม และพลังงานความร้อน เป็นต้น ในพื้นที่ที่เหมาะสม พร้อมทั้ง
สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการผลิตและบริโภคในระดับชุมชน โดยไม่ก่อให้
เกิดต้นทุนส่วนเพิ่มแก่ประเทศและประชาชนส่วนรวมมากเกินความจ�ำเป็น
มีการสร้างองค์ความรู้และก่อให้เกิดการผลิตและการบริโภคภายในประเทศ
เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและแหล่งพลังงานจากต่างประเทศในระยะยาว
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กระบวนการยุติธรรมกับ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
เมฆขลา ทองวิ ไล
ส�ำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม

กระบวนการยุติธรรม1 เป็นพื้นฐานส�ำคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้การพัฒนาในด้านต่างๆ ด�ำเนินไป
ได้อย่างสมดุล บนหลักการของธรรมาภิบาล หลักนิติธรรม2 (Rule of Law) และความยุติธรรมในสังคม
โดยหลักนิตธิ รรมเป็นหลักพืน้ ฐานทีช่ ว่ ยตรวจสอบการปกครองแห่งรัฐ เป็นหลักปฏิบตั ใิ นการพัฒนารัฐ กฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม และเป็นกลไกส�ำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้การพัฒนาประเทศบรรลุผลตามเป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยการส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม
เป็น 1 ใน 17 เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ประเทศต่างๆ ให้ความส�ำคัญและร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา
และในบทความนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์กระบวนการยุติธรรมภายใต้หลักนิติธรรม ความเชื่อมโยงระหว่าง
กระบวนการยุติธรรมกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การด�ำเนินงานด้านการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ตลอดจนข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

1.

สถานการณ์กระบวนการยุติธรรมภายใต้หลักนิติธรรม
(Rule of Law )

จากรายงานดัชนีหลักนิตธิ รรม (Rule of Law Index) ปี 2560 - 25613
โดยโครงการความยุ ติ ธ รรมโลก (World Justice Project หรื อ WJP)4
ได้น�ำเสนอการจัดล�ำดับคะแนนดัชนีหลักนิติธรรม (Rule of Law Index)
ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืน พบว่า
ประเทศทีม่ คี ะแนนดัชนีหลักนิตธิ รรม (Rule of Law Index) สูงสุด 3 ล�ำดับแรก
ได้แก่ เดนมาร์ก (0.89 คะแนน) นอร์เวย์ (0.89 คะแนน) และฟินแลนด์
(0.87 คะแนน) ส� ำ หรั บ ประเทศไทยคะแนนดั ช นี ห ลั ก นิ ติ ธ รรมอยู ่ ที่ 0.50
[1]

กระบวนการยุติธรรม หมายความถึงวิธีการด�ำเนินการแก่ผู้ที่ประพฤติฝ่าฝืนกฎหมาย โดยอาศัยองค์กร
และบุคลากรที่กฎหมายให้อ�ำนาจไว้ กระบวนการยุติธรรมที่ส�ำคัญ ได้แก่ กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง

กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา กระบวนการยุตธิ รรมทางปกครอง กระบวนการยุตธิ รรมทางแรงงาน กระบวนการ
ยุติธรรมในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กระบวนการยุติธรรมในศาลภาษีอากร (http://oknation.nationtv.
tv/blog/korung/2009/12/12/entry-1)
[2]
หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง “หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย ที่กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมจะต้อง
ไม่ฝ่าฝืน ขัดหรือแย้งต่อหลักนิติธรรม และหลักนิติธรรมนี้จะถูกล่วงละเมิดไม่ได้” (http://www.lrct.go.th/
th/?p=5716)
[3]
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากรายงาน World Justice Project, Rule of Law Index 2017 - 2018.
[4]
โครงการความยุตธิ รรมโลก (WJP) เป็นองค์กรอิสระทีไ่ ม่แสวงหาก�ำไร ตัง้ อยูท่ กี่ รุงวอชิงตัน ดี.ซี. และเมืองซีแอตเทิล
สหรัฐอเมริกา มีภารกิจในการพัฒนากฎหมาย การศึกษาวิจัย เพิ่มการรับรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับความส�ำคัญ
พื้นฐานในด้านหลักนิติธรรม การปฏิรูปรัฐบาล และการพัฒนาโปรแกรมที่เป็นประโยชน์ในระดับชุมชน
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ดัชนีหลักนิติธรรมด้านกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งของประเทศไทย

ในปี 2560 ลดลงเล็กน้อยจาก 0.51 คะแนน
ในปี 2559 จั ด อยู ่ ใ นล� ำ ดั บ ที่ 71 จาก 113
ประเทศทั่วโลก ซึ่งมีล�ำดับเพิ่มขึ้นจากปี 2559
(ล�ำดับที่ 64) และเมื่อเทียบล�ำดับกับประเทศใน
กลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกพบว่า
คงที่จากปี 2559 ที่ล�ำดับ 10 จาก 15 ประเทศ
โดยมีคะแนนสูงสุดในด้านความสงบเรียบร้อย

และความปลอดภัย (Order and Security)
อยู่ที่ 0.69 คะแนน รองลงมาคือด้านกระบวนการ
ยุติธรรมทางแพ่ง (Civil Justice) อยู่ที่ 0.53
คะแนน ดีขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านการบังคับใช้
กระบวนการทางแพ่งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (Effective
Enforcement) อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยัง
มีคะแนนน้อยที่สุดในด้านกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา (Criminal Justice) ซึ่งมีเพียง 0.40
คะแนน ลดลงจากปี 2559 ที่ 0.45 คะแนน
เมื่อพิจารณาด้านกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญารายตัวชี้วัด พบว่ามีคะแนนน้อยที่สุดใน
ด้านประสิทธิภาพของระบบแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิด
(Effective Correctional System) ลดลงจาก
0.44 ในปี 2558 มาอยู่ที่ 0.27 ในปี 2560 และ
ด้านระยะเวลาและประสิทธิภาพในการวินิจฉัย
ทางอาญา (Timely and Effective Adjudication)
มีคะแนนลดลงจาก 0.58 ในปี 2558 มาอยู่ที่
0.38 ในปี 2560 และกระบวนการด�ำเนินการ
ตามกฎหมาย (Due Process of Law) ซึ่งมี
คะแนน 0.38 ในปี 2560 ทรงตัวใกล้เคียงกับ
ปีก่อนหน้า ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนว่ากระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาของไทยยังเป็นความท้าทายที่
ภาครัฐต้องเร่งด�ำเนินการพัฒนาให้ดีขึ้น ซึ่งอาจ
ท�ำได้โดยการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการยุตธิ รรม
ทั้งระบบ เรียนรู้ประสบการณ์จากต่างประเทศ
ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี (Best Practice)
ของประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อพัฒ นา
แนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ดัชนีหลักนิติธรรมด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย

ประเทศฟินแลนด์ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำ�ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development) ในทุ ก ด้ า น โดยผลการวิ จั ย การพั ฒ นานโยบายทางอาญาและ
มาตรการบั ง คั บ โทษทางอาญา (Criminal Sanctions) ในประเทศฟิ น แลนด์
ช่วง 50 ปีที่ผ่านมา5 มีข้อค้นพบแนวทางในการจัดการอาชญากรรมและกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมทางอาญาที่ สำ � คั ญ 3 ประเด็ น ประกอบด้ ว ย 1) การวางกลยุ ท ธ์
ด้ า นกฎหมายที่ ส ม่ำ� เสมอและสอดคล้ อ งกั น บนพื้ น ฐานของการศึ ก ษาวิ จั ย หลั ก
เหตุผล ความยุติธรรม และมนุษยธรรมในระบบยุติธรรมทางอาญา 2) การพัฒนา
นโยบายอาญาที่ มี ก ารประเมิ น การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งทางสั ง คม เศรษฐกิ จ
การเมือง และวัฒนธรรมไปพร้อมๆ กัน และ 3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์
ที่เข้ มแข็ งระหว่ างรู ปแบบนโยบายอาญาที่แตกต่างกั นทั้งในภู มิภาคยุโรปและระหว่าง
ประเทศ เช่ น อาชญากรรมข้ า มชาติ (Transnational Crime) โดยบทบาทของ
การป้ อ งกั น อาชญากรรมเน้ น ที่ ค วามชอบธรรมและศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์
ซึ่ ง แนวทางดั ง กล่ า วสามารถสะท้ อ นความสำ � เร็ จ ผ่ า นผลการประเมิ น ปั จ จั ย
ด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามดัชนีหลักนิติธรรมของประเทศฟินแลนด์ ได้
(มีคะแนนสูงสุดที่ 0.85 คะแนน) นอกจากนี้ ยังมีอิทธิพลต่อการพัฒนานโยบายอาญา
ของสหภาพยุโรปและสหประชาชาติ รวมถึงการพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่ยั่งยืนใน
ประเทศไทยที่เริ่มให้ความสำ�คัญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนควบคู่ไปกับ
การป้องกันอาชญากรรมมากยิ่งขึ้น
[5]

John Martyn Chamberlain. (2017). Toward a more efficient, fair and humane criminal
justice system : Developments of criminal policy and criminal sanctions during the last
50 years in Finland. Cogent Social Sciences.Volume 3, 2017. Issue 1.
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2.

กระบวนการยุติธรรมกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals : SDGs)

กระบวนการยุ ติ ธ รรมมี ค วามส� ำ คั ญ ในระดั บ สากล
โดยถูกก�ำหนดไว้ใน SDGs เป้าหมายที่ 16 ด้านการส่งเสริมสังคม
ทีส่ งบสุขและครอบคลุมเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ให้ทกุ คนเข้าถึง
ความยุตธิ รรมและสร้างสถาบันทีม่ ปี ระสิทธิผล รับผิดชอบและ
ครอบคลุมในทุกระดับ โดยเป้าหมายนี้เป็นกลไกที่เชื่อมร้อย
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย6 เนื่องจากมีการ
ผสานหลักสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และหลักนิติธรรม
(Rule of Law) ซึง่ เป็นหลักพืน้ ฐานแห่งกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมที่ช่วยยึดโยงตรวจสอบการปกครองแห่งรัฐและอ�ำนาจ
อธิปไตยรวมทั้งรัฐธรรมนูญ อันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาพรวม

โดยภายใต้ SDGs เป้าหมายที่ 16 มีเป้าหมายประสงค์
ทีส่ อดคล้องกับกระบวนการยุตธิ รรมในการส่งเสริมหลักนิตธิ รรม
ทัง้ ในระดับชาติและระหว่างประเทศ ได้แก่ การสร้างหลักประกัน
ด้านการเข้าถึงความยุติธรรมที่เท่าเทียมแก่ทุกคน การแก้ปัญหา
ความรุนแรงในทุกรูปแบบ การลดปัญหาทุจริตในต�ำแหน่งหน้าที่
และรับสินบนทุกรูปแบบ การส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมาย
และนโยบายที่ไม่เลือกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การปกป้อง
เสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน โดยตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของกฎหมาย ความโปร่งใส และการส่งเสริมหลักนิติธรรม
เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
จากการประเมิ น สถานการณ์ ต ามเป้ า ประสงค์ ข อง
SDGs เป้าหมายที่ 16 โดยสะท้อนผ่านตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง พบว่า
มีประเด็นที่ท้าทายการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของไทยอยู่
หลายด้าน อาทิ การลดปัญหาทุจริตและรับสินบนทุกรูปแบบ
ที่สะท้อนผ่านดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption
Perceptions Index: CPI)7 โดยองค์การเพื่อความโปร่งใส
นานาชาติ (Transparency International) พบว่า สถานการณ์
การคอร์รปั ชันของประเทศไทยในปี 2560 อยูใ่ นล�ำดับที่ 96 จาก
180 ประเทศ ปัญหาการค้ามนุษย์ ประเทศไทยถูกจัดอันดับใน
รายงานเกี่ ย วกั บ การค้ า มนุ ษ ย์ ข องสหรั ฐ อเมริ ก า ปี 2560
(Human Trafficking Report 2017: TIP Report 2017)
ให้อยู่ในอันดับประเทศที่ต้องจับตามอง (Tier 2 Watch List)
โดยคงทีจ่ ากปี 2559 และสัดส่วนผูต้ อ้ งขังทีศ่ าลยังไม่พพิ ากษา
ต่อจ�ำนวนนักโทษทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 19.5 ในปี 2560
แม้จะมีแนวโน้มที่ลดลงแต่ยังนับว่าเป็นอัตราที่สูง นอกจากนี้
รั ฐ บาลอยู ่ ร ะหว่ า งพั ฒ นาระบบการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ในตั ว ชี้ วั ด
ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้สามารถสะท้อนสถานการณ์
ตามเป้าหมาย SDGs ได้อย่างครอบคลุม

Thailand’s Voluntary National Review on the Implementation of the 2030 Agenda for
Sustainable Development, 2017.
[7]
Corruption Perceptions Index 2017, https://www.transparency.org/news/feature/
corruption_perceptions_index_2017.
[6]
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การส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ประเทศไทยให้ความส�ำคัญกับการพัฒนากฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม ประกอบด้วย การแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรค
ต่อการบังคับใช้กฎหมาย พัฒนานวัตกรรมการอํานวยความยุติธรรม
ของศาลยุตธิ รรม เพือ่ ให้การบริหารคดีและการบริการของศาลยุตธิ รรม
มีความสะดวก รวดเร็ว และเสียคาใชจายนอย การเสริมสร้างธรรมาภิบาล แก้ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชันและการค้ามนุษย์ การประกาศใช้ พ.ร.บ. การจัดตั้งศาลอาญาแผนกคดีทุจริต โดยขยาย
ขอบเขตการฟ้องร้องคดีทจุ ริตให้ครอบคลุมภาคเอกชนและเจ้าหน้าทีร่ ฐั ระดับล่าง การเพิม่ บทลงโทษ
กรณีเจ้าหน้าที่รัฐรับสินบนและเอกชนที่จ่ายสินบน การพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน การพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมทางเลือก
ตลอดจนส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายและนโยบายที่ไม่เลือกปฏิบัติเพื่อ
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน อาทิ ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมผ่านกองทุนยุตธิ รรม
(Justice Fund) เพิม่ ทางเลือกในการปฏิบตั ติ อ่ ผูก้ ระท�ำผิดบนพืน้ ฐานของหลักสิทธิมนุษยชน
โดยน�ำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring: EM) เข้ามาใช้ในการควบคุม
ตัวผู้กระท�ำผิดทั้งในขั้นตอนการปล่อยชั่วคราว การคุมประพฤติ การพัก/ลดโทษ พร้อมทั้ง
มีการควบคุมติดตามอย่างเป็นระบบ เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุตธิ รรม นอกจากนี้ ยังมีโครงการเรือนจ�ำต้นแบบเพือ่ อนุวตั ขิ อ้ ก�ำหนดกรุงเทพ (Bangkok
Rules) รวมถึงโครงการก�ำลังใจ (Inspire) เพือ่ ส่งเสริมการคืนคนดีสสู่ งั คมในกลุม่ ผูพ้ น้ โทษ
การประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมในการสร้างโอกาส
การประกอบอาชีพแก่ผตู้ อ้ งขัง ด้วยการจัดโปรแกรมฝึกอบรมตามแนวคิดกิจการเพือ่ สังคม
(Social Enterprise) เพือ่ สร้างความร่วมมือในการให้โอกาสทางอาชีพและลดการกระท�ำผิดซ�ำ้
ของผู้ต้องขังหญิง ตลอดจนการประกอบกิจการร้านนวดที่เน้นให้ผู้ต้องขังหญิงที่พ้นโทษ
เป็นพนักงานผู้ให้บริการ อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการกลับคืนสู่ชุมชนและสังคม
ซึง่ จะเห็นได้วา่ ทีผ่ า่ นมาการด�ำเนินงานของประเทศไทยเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงาน
ภาครัฐเป็นหลัก โดยมีภาคเอกชน ประชาสังคม ประชาชน และองค์กรระหว่างประเทศ
ร่วมขับเคลือ่ น ซึง่ ทุกภาคส่วนในสังคมล้วนมีจดุ มุง่ หมายร่วมกันคือ “มุง่ หวังให้การอ�ำนวย
ความยุติธรรมมีความเป็นธรรม”
นอกจากนั้น ประเทศไทยยังส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในด้าน
กระบวนการยุตธิ รรมอย่างต่อเนือ่ ง อาทิ การส่งเสริมความร่วมมือของประเทศไทยในกรอบ
ความร่วมมือกับสหประชาชาติวา่ ด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุตธิ รรมทางอาญา
ความร่วมมือกับ ACCFA: Asian Conference of Correctional Facilities Architects
and Planners เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีเลิศระหว่างประเทศ ในการ
พัฒนาเทคนิคใหม่ๆ ส�ำหรับสถาปัตยกรรมระบบความปลอดภัย แบ่งปันเทคโนโลยีและ
นโยบายการพัฒนาสถานที่ราชทัณฑ์และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับเด็กและเยาวชน
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การน้อมนำ�พระบรมราโชวาทและแนวพระราชดำ�ริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
มาเป็นหลักในการบริหารงานยุติธรรมเพื่อนำ�สู่ความยั่งยืน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงเป็นต้นแบบของการอ�ำนวยความยุติธรรม
ที่เป็นธรรมและทรงคุณค่าของประเทศไทย ทรงเป็นผู้น�ำใน
การใช้หลักนิติธรรมส�ำหรับพัฒนาสังคมไทย ทรงให้ความส�ำคัญ
กับประโยชน์สขุ ของประชาชนและเน้นการสร้างความเสมอภาค
ให้เกิดขึน้ ในสังคม โดยมุง่ เน้นการรักษาความยุตธิ รรมบนพืน้ ฐาน
ของหลักเหตุผลและบริบทของสังคมไทย การรู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และให้ความส�ำคัญกับการ
มี ส ่ ว นร่ ว มของคนในสั ง คม ดั ง ปรากฏในพระบรมราโชวาท
ตอนหนึ่งที่ว่า “...กฎหมายทั้งปวง จะธ�ำรงความยุติธรรมและ
ความถู ก ต้ อ งเที่ ย งตรง มี ค วามศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ ละประสิ ท ธิ ภ าพ
เต็มเปี่ยมหรือไม่เพียงไรนั้น ขึ้นอยู่กับการใช้ หากน�ำไปใช้ผิด
วั ตถุ ป ระสงค์ และเจตนารมณ์หรือด้วยเจตนามุ่ง สุจ ริต ต่างๆ
กฎหมายก็ เ สื่ อ มความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ ละเป็ น ภั ย ต่ อ สั ง คม...” 8
รวมถึ ง ความเชื่ อ มโยงกั บ หลั ก ศี ล ธรรมในพระบรมราโชวาท

“...การรั ก ษาความยุ ติ ธ รรมในแผ่ น ดิ น ไม่ ค วรจะถื อ เพี ย ง
แค่ขอบเขตของกฎหมาย แต่จ�ำเป็นต้องขยายออกไปให้ถึง
ศี ล ธรรมจรรยา ตลอดจนเหตุ แ ละผลตามความเป็ น จริ ง
ด้วย...”9 โดยหลักการทรงงานที่ได้น้อมน�ำเข้าสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนในกระบวนการยุติธรรมนั้น สะท้อนผ่านความส�ำเร็จ
ของการสร้างความมั่นคงในชีวิตประชาชน อาทิ การแก้ไข
ปั ญ หาสถานะบุ ค คลบนหลั ก การคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ขั้นพื้นฐานของบุคคลไร้สัญชาติ การสนับสนุนให้ประชาชนอยู่
ร่วมกับป่าอย่างสมดุลโดยท�ำข้อตกลงในการฟื้นฟูป่าต้นน�้ำและ
บริหารจัดการน�้ำชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาชาวบ้านรุกที่ป่าสงวน
ซึ่งในกระบวนการยุติธ รรมไทยที่ปรากฏชัดเป็นรูปธรรมนั้ น
สะท้ อ นผ่ า นการแก้ ไขฟื ้ น ฟู ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด โดยใช้ ก ารพั ฒ นา
เป็ น ตั ว น� ำ ในการแก้ ไขฟื ้ น ฟู ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด (Developmentoriented Approach) ผ่านโครงการฝึกอบรมเพือ่ การแก้ไขฟืน้ ฟู

พระบรมราโชวาทในพิธพี ระราชทานประกาศนียบัตรของส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2520
[9]
พระบรมราโชวาทในพิธพี ระราชทานประกาศนียบัตรของส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2522
[8]
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ทีม่ งุ่ สูก่ ารตัดวงจรความเสีย่ งทีเ่ ป็นสาเหตุของการกระท�ำความผิด10 รวมถึง
จัดตัง้ ศูนย์เตรียมการปลดปล่อยในพืน้ ทีข่ องเรือนจ�ำชัว่ คราวและทัณฑสถาน
โดยน้อมน�ำแนวพระราชด�ำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง
ในการฝึ กอาชีพ ให้กับ ผู้ต้องขัง เพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่าง
มีคุณภาพ มีศักยภาพในการเลี้ยงตนเองและครอบครัว ซึ่งหลักการทรงงาน
ดังกล่าวเปรียบดั่งแสงน�ำทางประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจะสามารถ
เคลื่อนไปถึงจุดหมายได้อย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่
อยู่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรมและสิทธิมนุษยชน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคม:
เรือนจำ�ชั่วคราวเขากลิ้ง อำ�เภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

เรือนจ�ำชั่วคราวเขากลิ้ง เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคม มีพันธกิจในการควบคุมดูแล
ผูต้ อ้ งขัง แก้ไขพัฒนาพฤตินสิ ยั ผูต้ อ้ งขัง ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบนั มีผตู้ อ้ งขังจ�ำนวน 234 ราย มีการด�ำเนินงาน
ผ่านฐานการเรียนรู้ จ�ำนวน 32 ฐานการเรียนรู้ อาทิ การท�ำบ้านดิน การปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงหมูป่า
การผลิตเตาประสิทธิภาพสูง การท�ำจักสาน (สุ่มไก่) บ้านดินคาร์แคร์ บ้านดินบาเบอร์ เป็นต้น โดยผลการด�ำเนินงานพบว่า
ผูต้ อ้ งขังได้รบั การยอมรับจากสังคม เนือ่ งจากผูต้ อ้ งขังเป็นทัง้ ผูป้ ฏิบตั โิ ดยตรงควบคูก่ บั เป็นผูถ้ า่ ยทอดความรูจ้ ากฐานการเรียนรูต้ า่ งๆ
ให้กับผู้เข้ารับการอบรมและผู้เข้ารับการศึกษาดูงาน รวมทั้งสามารถน�ำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ
ซึ่งเรือนจ�ำฯ ใช้กลไกการติดตามผู้พ้นโทษผ่านการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ โดย
ผลการด�ำเนินงานพบว่าผู้ต้องขังที่พ้นโทษแล้วสามารถน�ำความรู้ไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษจนประสบความส�ำเร็จได้ อาทิ
ประกอบอาชีพช่างตัดผม ท�ำเตาประสิทธิภาพสูง รับท�ำบ้านดิน เลี้ยงวัว เลี้ยงกุ้ง ท�ำคาร์แคร์ เลี้ยงไก่พื้นเมือง เลี่ยมพระ เป็นต้น
(ที่มา: เรือนจ�ำชั่วคราวเขากลิ้ง กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม, ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561)
		 วิสุทธิ์ ฉันทแดนสุวรรณ. (2560). มาตรการทางเลือกแทนการคุมขัง เพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่ยั่งยืน. วารสารหลักนิติธรรมกับการพัฒนา
		 ทีย่ ั่งยืน. ฉบับที่ 005 หน้า 8 - 11.
[10]
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4.

แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แม้รัฐบาลจะด�ำเนินการด้านการพัฒนากฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมมาอย่างต่อเนื่อง แต่ผลการพัฒนาที่ผ่านมายังมีค วามท้าทายอยู่
หลายประการในการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรม ทั้งด้านประสิทธิภาพ
ภายในระบบ การพิจารณาคดี ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย การปฏิบตั ติ อ่
ผูก้ ระท�ำผิด การเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม ซึง่ ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการอ�ำนวย
ความยุติธรรมและความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ดังนั้น
แนวทางในการขับเคลื่อนให้กระบวนการยุติธรรมมีความมั่นคงและยั่งยืนนั้น
จ�ำเป็นต้องใช้หลักการพัฒนาแบบองค์รวม ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความ
สมดุลระหว่างประโยชน์สาธารณะ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
กับการป้องกันอาชญากรรม เสริมสร้างความมั่นคงทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์คือความสงบสุข
ของประชาชนและสังคม ซึง่ แนวทางส�ำคัญประการหนึง่ ทีจ่ ะสามารถเป็นหลักก�ำกับทิศทางการขับเคลือ่ นกระบวนการยุตธิ รรมได้
คือ การวางยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน ต่อเนื่อง ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติได้ และมีระบบการติดตามตรวจสอบ
ที่มีประสิทธิภาพของรัฐบาล
โดยที่ ป ระชุ ม สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ (สนช.) เมื่ อ วั น ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบ
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ เพือ่ ใช้เป็นยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาประเทศ ซึง่ ในร่างยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ11 มีแนวทางส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม
เสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย ส่งเสริมให้กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติ
ต่อประชาชนโดยเสมอภาค มีความเป็นกลาง น่าเชือ่ ถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งเสริมให้หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง มีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน เพื่อประสิทธิภาพในการบังคับใช้
กฎหมายและอ�ำนวยความยุติธรรม ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการยุติธรรม
นอกจากนี้ ในแผนปฏิ รู ป ประเทศด้ า นกระบวนการ
12
ยุติธรรม มีแนวทางปฏิรูปการก�ำหนดระยะเวลาด�ำเนินงานในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมให้ชัดเจน พัฒนากลไกช่วยเหลือ
และเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
การปรั บ กระบวนทั ศ น์ก ารบริ ห ารงานยุ ติ ธ รรมเพื่ อ สร้ า งความ
เป็นธรรมในสังคม การปรับปรุงและพัฒนาระบบสอบสวนคดีอาญา
การปฏิรูปนิติวิทยาศาสตร์ การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรม
องค์กรในกระบวนการยุติธรรม รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
เพือ่ เป็นแนวปฏิบตั ใิ ห้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องขับเคลือ่ นการด�ำเนินงาน [11]		 ร่างยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับเสนอสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ : มิถนุ ายน 2561).
อย่างไรก็ตาม นอกจากการวางยุทธศาสตร์และการจัดท�ำแผน 		 ส�ำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปฏิรูปประเทศดังกล่าวแล้ว การขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรม 		
[12]
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 24 ก ลงวันที่ 6 เมษายน 2561
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจ�ำเป็นต้องมุ่งมั่นด�ำเนินการเชิงรุก โดยมี
ข้อเสนอแนะแนวทาง ดังนี้
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1) การพั ฒ นากฎหมายและนโยบายให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ปัจจุบันและบริบททางสังคมและมาตรฐานระหว่างประเทศ
ที่ ค� ำ นึ ง ถึ ง ความเท่ า เที ย ม สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์
พัฒนากฎหมายบนพืน้ ฐานขององค์ความรู้ การศึกษาวิจยั และการเปลีย่ นแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
2) ขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและระบบบริหาร
งานยุติธรรมให้มีเอกภาพ มีการบูรณาการในระบบ เชื่อมโยงกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม สอดคล้องตามหลักสากล
			 มุ ่ ง มั่ น ด� ำ เนิ น การเชิ ง รุ ก ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรใน
กระบวนการยุ ติ ธ รรมให้ มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม มี ก ารพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้
ด้านกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรมอย่างต่อเนือ่ ง ส่งเสริมมาตรการทีค่ มุ เข้ม
ด้านการทุจริตคอร์รปั ชันและการรับสินบนทุกรูปแบบผ่านระบบการตรวจสอบ
ที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
		
ผลักดันให้ระบบงานยุติธรรมมีความคล่องตัว มีกลไกที่เป็น
เอกภาพ (Identity) มีความหลากหลาย (Diversity) มีการบูรณาการภายใน
ระบบ มีระบบตรวจสอบการพิจารณาคดีที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ พัฒนา
ระบบงานควบคุมอาชญากรรม (Crime Control Establishment) ส่งเสริม
กระบวนการยุตธิ รรมทางเลือก โดยให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในกระบวนการยุตธิ รรม
เพิ่มมากขึ้น บนพื้นฐานของหลักการที่เชื่อว่าระบบงานยุติธรรมเป็นระบบย่อย
ของชุมชน (Criminal Justice as a Community Subsystem) รวมถึง
สร้างความเชื่อมั่นในการอ�ำนวยความยุติธรรมที่เท่าเทียมในประชาชนทุกกลุ่ม
โดยเฉพาะกลุ่มคนชายขอบและกลุ่มชาติพันธุ์
		
ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาระบบการแก้ ไขฟื ้ น ฟู ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด
ที่ค�ำนึงถึงความละเอียดอ่อนทางเพศ มีความเป็นมิตรกับเด็ก ปรับระบบ
การแก้ไขฟื้นฟูให้เหมาะสมในกลุ่มผู้สูงอายุ พัฒนารูปแบบการกระตุ้นให้
ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ค้ น พบเป้ า หมายในการใช้ ชี วิ ต ใช้ ม าตรการปกป้ อ งผู ้ ต ้ อ งขั ง
จากการเลื อ กปฏิ บั ติ แ ละการถู ก ละเมิ ด มี ร ะบบคั ด กรองและคั ด แยก
ผู ้ ต ้ อ งขั ง ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพิ่ ม ทางเลื อ กในการลงโทษในกระบวนการ
ยุติธรรม พัฒนาหลักสูตรแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดจากความร่วมมือของภาค
เอกชน เพิ่มมาตรการสนับสนุนให้ผู้พ้นโทษกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข
ด้วยการขัดเกลาสังคมตามแนวคิดของการคุ้มครองสังคมจากอาชญากรรม
โดยการแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิด และการปรับปรุงสิง่ แวดล้อม13 ซึง่ สอดคล้องกับ
รายงาน Global Prison Trends 201714 ที่เสนอว่ากระบวนการยุติธรรมและ
การปฏิรูปเรือนจ�ำจะเป็นส่วนส�ำคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยเสนอให้รฐั บาลทบทวนระบบการลงโทษบนพืน้ ฐานของหลักสิทธิมนุษยชน
มีมาตรฐานที่ชัดเจนในการลงโทษที่สอดคล้องตามหลักมาตรฐานสากล

3) ส่งเสริมองค์ความรู้ทางกฎหมาย สร้าง
วั ฒ นธรรมการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย การเคารพ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และมี ก ลไกสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ใน
กระบวนการยุติธรรมในกลุ่มประชาชน ปกป้องคุ้มครอง
เสรี ภ าพของประชาชนตามหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอย่ า ง
เสมอภาคและเป็นธรรม
4) ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด กระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว ม
รับผิดชอบในการป้องกันอาชญากรรมจากทุกภาคส่วน
ในสังคม ทั้งการป้องกันก่อนเกิดเหตุและการป้องกัน
หลังจากเกิดเหตุเพือ่ ตัดวงจรการกระท�ำผิดซ�ำ้ โดยใช้รปู แบบ
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มในชุมชน/สังคม
5) เร่ ง รั ด การพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล ด้ า นการ
อ�ำนวยความยุติธรรม และการพัฒนากลไกการติดตาม
ตรวจสอบการบริ ห ารงานยุ ติ ธ รรมที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
		
		
		
		
[14]
		
		
		
[13]

สอดคล้องกับทฤษฎีของนักอาชญาวิทยา ส�ำนักโปซิติฟ โดยมีซีซาร์
ลอมโบรโซ (ค.ศ. 1835 - 1909) เป็นผู้น�ำ และส�ำนักป้องกันสังคม
(Social Defence School) ทีม่ ฟี ลิ ปิ โป กรามาติคา และมาร์ค แอนเชล
เป็นผู้น�ำ
Thailand Institute of Justice. (2017). Global Prison
Trends 2017. The Sustainable Development Goals and
Criminal Justice.

64 วารสารเศรษฐกิจและสังคม
กล่ า วโดยสรุ ป หลั ก นิ ติ ธ รรม กระบวนการยุ ติ ธ รรม และเป้ า หมาย
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น มี ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านกฎหมาย/
การบังคับใช้กฎหมาย การพัฒนาระบบการบริหารงานยุติธรรม การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรม การแก้ปัญหาการทุจริตและรับสินบน การเข้าถึงกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมที่ เ ท่ า เที ย ม ตลอดจนการปกป้ อ งเสรี ภ าพและสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ซึ่ ง การจะ
ขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมให้เกิดความยั่งยืนได้นั้นควรเริ่มจากพัฒนาสถาบัน/
พั ฒ นาระบบกระบวนการยุ ติ ธ รรมให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ พั ฒ นากฎหมายและสั ง คม
ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความมั่นคงของมนุษย์ ไปพร้อมๆ กับส่งเสริมการเข้าถึง
องค์ความรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม การเคารพกฎหมายของคนในสังคม
การป้ อ งกั น อาชญากรรม และการรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยภายในประเทศ
ใช้หลักการพัฒนาแบบองค์รวม พัฒนาองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีกับ
ต่างประเทศ พัฒนายุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาประเทศให้ชัดเจน ต่อเนื่อง มีกลไก
(mechanisms) ติดตามตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพในด้านการขับเคลื่อนกระบวนการ
ยุติธรรมสู่ความยั่งยืน โดยใช้รูปแบบความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคมเป็นกลไก
หลักในการขับเคลื่อน ซึ่งหากการอ�ำนวยความยุติธรรมน�ำมาซึ่งความเป็นธรรมและ
มีความมัน่ คงเกิดขึน้ ภายในแล้ว การบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) ในระดับสากลก็เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม
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/Indicators) ในประเทศไทย”.

กลไกขับเคลื่อน SDGs ของประเทศไทย
คณะรัฐมนตรี
คณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(กพย.)

1

คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน

2

คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมความเข้าใจ
และประเมินผลการพัฒนา
ที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

3

คณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

คณะทำ�งาน

บูรณาการการดำ�เนินงานและจัดลำ�ดับความสำ�คัญในการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะทำ�งาน

จัดทำ�รายงานผลการดำ�เนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะทำ�งาน

ปรับปรุงกลไก มาตรการด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม
และกฎหมาย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

ชุด 1
ชุด 2
ชุด 3

สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 0 2628 2847 โทรสาร 0 2628 2846 Email : pr@nesdb.go.th
www.nesdb.go.th
ส่วนภูมิภาค
สำ�นักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง
88/38 หมู่ที่ 4 ตำ�บลตลาดขวัญ
อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2526 7074-5 โทรสาร 0 2526 2467
E-mail : CESO-Group@nesdb.go.th

สำ�นักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
119/157 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำ�บลในเมือง
อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0 4323 6784 โทรสาร 0 4323 9912
E-mail : NEESO-Group@nesdb.go.th

สำ�นักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำ�บลช้างเผือก
อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0 5311 2689-92 โทรสาร 0 5311 2693
E-mail : NESO-Group@nesdb.go.th

สำ�นักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้
170/8 ถนนกาญจนวานิช ตำ�บลเขารูปช้าง
อำ�เภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 0 7431 2702 โทรสาร 0 7431 1594
E-mail : SESO-Group@nesdb.go.th

