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การแก้ปััญหาสภาพภูมิอิากาศและเศรษฐกิจสีเขีียว 
กับเด็็กและเยาวชนในภูมิภิาคล่�มิแมิ�นำ�าโขีง

กลุ่่�มประเทศลุ่่�มแม�น้ำำ��โขงจััดอยู่่�ใน้ำกลุ่่�มประเทศท่�ม่คว�มเปร�ะบ�งต่�อผลุ่กระทบของ 

ก�รเปลุ่่�ยู่น้ำแปลุ่งสภ�พภม่อิ�ก�ศม�กท่�สด่ใน้ำโลุ่ก แลุ่ะใน้ำปัจัจ่ับนั้ำก�รพัฒน้ำ�ท�งเศรษฐกิจั

ของประเทศเหลุ่��น่้ำ�ยู่ังต้่องเผชิิญคว�มเส่�ยู่งเพิ�มข้�น้ำจั�กโรคระบ�ดโควิด-19 อ่กด้วยู่  

ค�ดว��ก�รเปลุ่่�ยู่น้ำแปลุ่งสภ�พภ่มิอ�ก�ศจัะทำ�ให้เกิดคว�มส่ญเส่ยู่ท�งเศรษฐกิจั

แก�ประเทศต่��ง ๆ ใน้ำกลุ่่�มลุ่่�มแม�น้ำำ��โขงต่อน้ำลุ่��งร�วปีลุ่ะ 34,000 ลุ่้�น้ำเหรยู่่ญสหรฐั 

ไปจัน้ำถ้ึงปี พ.ศ. 2593 โดยู่ใน้ำจัำ�น้ำวน้ำน่้ำ�ปัจัจััยู่เร่�องผลุ่ิต่ภ�พท�งเศรษฐกิจั (economic 

productivity)1 ท่�ลุ่ดลุ่งเพ่ยู่งอยู่��งเด่ยู่วก็จัะเป็น้ำส�เหต่่ให้เกิดก�รส่ญเส่ยู่ถ้ึง 16,000  

ลุ่้�น้ำเหรยู่่ญ ส�เหต่ส่�วน้ำหน้้ำ�งม�จั�กก�รท่�กลุ่่�มประเทศเหลุ่��น่้ำ�มภ่�คก�รผลุ่ิต่ท่�อ�อน้ำไหวต่�อ

ก�รเปลุ่่�ยู่น้ำแปลุ่งสภ�พภ่มิอ�ก�ศอยู่่�จัำ�น้ำวน้ำม�ก2 ขณะเด่ยู่วกัน้ำก�รลุ่งท่น้ำใน้ำยู่่ทธศ�สต่ร์

ก�รเติ่บโต่ท่�ยู่ั�งยู่น่้ำใน้ำเชิงิสิ�งแวดลุ่อ้มมศั่กยู่ภ�พอยู่��งม�กใน้ำก�รส�งผลุ่เชิงิบวกต่�อก�รเติ่บโต่

ท�งเศรษฐกิจัแลุ่ะเป�้หม�ยู่ก�รพฒัน้ำ�ต่��ง ๆ ใน้ำภม่ภิ�คน่้ำ�3

เยู่�วชิน้ำจัดัอยู่่�ใน้ำกลุ่่�มเปร�ะบ�งต่�อผลุ่กระทบเหลุ่��น่้ำ�ท่�สด่ แต่�ขณะเดยู่่วกัน้ำก็ถ่ึอเป็น้ำตั่วแปร

สำ�คัญของก�รเร�งคว�มพยู่�ยู่�มไปส่�เศรษฐกิจัส่เข่ยู่วท่�เป็น้ำมิต่รต่�อสิ�งแวดลุ่้อมม�กข้�น้ำ  
ซึ่้�งจัะชิ�วยู่รบัม่อกับคว�มท้�ท�ยู่ต่��ง ๆ ของก�รเปลุ่่�ยู่น้ำแปลุ่งสภ�พภ่มิอ�ก�ศได้ เม่�อปี  

พ.ศ. 2562 อัต่ร�ก�รว��งง�น้ำของเยู่�วชิน้ำใน้ำกลุ่่�มประเทศลุ่่�มแม�น้ำำ��โขง 3 ประเทศ ได้แก� 

กัมพ่ชิ� ไทยู่ แลุ่ะเว่ยู่ดน้ำ�ม อยู่่�ท่�รอ้ยู่ลุ่ะ 4.1 แต่�เน่้ำ�องจั�กผลุ่กระทบของโรคโควิด-19  

1 USAID Mekong ARCC, 2014, Climate Change in the Lower Mekong Basin, An Analysis of Economic Values 
at Risk

2 USAID 2014 ‘Climate Change in the Lower Mekong Basin’
3 GGGI 2014, Unleashing Green Growth in the Mekong Delta
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รวมกัันเราจะมพีลััง เยาวชน 
เรยีนร้�วา่หากัเรารว่มมอืกัันแลัะ 
แสดงความเหน็ออกัมา ก็ัจะมพีลััง 
สร�างกัารเปลีั�ยนแปลังได�  
เราต้�องสนบัสนนุให�เยาวชน  
สร�างความเปลีั�ยนแปลังเพื�อ 
สภาพแวดลั�อมของเรา  
แลัะรฐับาลัรวมทัั้�งบุคคลัอื�น ๆ  
ต้�องรบัฟังัเสยีงของพวกัเขา  
เรามคีวามหวงัวา่ พวกัเราจะ 
สร�างความเปลีั�ยนแปลังได�

- ผู้้�นำาเยาวชนไทั้ย

Policy
Brief: 1



2 Polic y Brief :  1

ทำ�ให้ค�ดว��ใน้ำปี พ.ศ. 2563 อัต่ร�ก�รว��งง�น้ำอ�จัเพิ�มส่งข้�น้ำได้ถ้ึงรอ้ยู่ลุ่ะ 16.14 ก�รเปลุ่่�ยู่น้ำแปลุ่งสภ�พภ่มิอ�ก�ศจัะกลุ่�ยู่

เป็น้ำคว�มท้�ท�ยู่ท่�ยู่ิ�งใหญ�ข้�น้ำ แลุ่ะผลุ่กระทบท่�ม่ต่�อเยู่�วชิน้ำแลุ่ะเศรษฐกิจัก็อ�จัเลุ่วร�้ยู่กว��โควิด-19 เส่ยู่อ่ก น้ำอกเส่ยู่จั�กจัะม ่

ก�รส�งเสรมิใหเ้ยู่�วชิน้ำเข�้ม�มส่�วน้ำร�วมใน้ำก�รแก้ไขปัญห�ตั่�งแต่�บดัน่้ำ� 

แม้คว�มท้�ท�ยู่ด้�น้ำสภ�พภ่มิอ�ก�ศแลุ่ะสิ�งแวดลุ่้อมจัะส�งผลุ่กระทบต่�อท่กคน้ำ แต่�เยู่�วชิน้ำ

อ�จัเป็น้ำผ่้ได้รบัผลุ่กระทบร่น้ำแรงท่�ส่ดต่�อชิว่ติ่ สภ�พคว�มเป็น้ำอยู่่� แลุ่ะโอก�สท�งเศรษฐกิจั

เน่้ำ�องจั�กสถึ�น้ำก�รณ์วิกฤติ่สภ�พภ่มิอ�ก�ศยู่ำ��แยู่�ลุ่ง จั�กประม�ณก�รพบว��ปัจัจ่ับัน้ำเด็ก

แลุ่ะเยู่�วชิน้ำท่�อ�ยู่่ต่ำ��กว�� 24 ปี คิดเป็น้ำรอ้ยู่ลุ่ะ 40 ของประชิ�กรทั�งหมดใน้ำกลุ่่�มประเทศ 
ลุ่่�มแม�น้ำำ��โขงต่อน้ำใต้่5 ซึ่้�งอน้ำ�คต่แรงง�น้ำทั�งหมดร้อยู่ลุ่ะ 100 จัะเป็น้ำกลุ่่�มคน้ำเหลุ่��น่้ำ�6  

ทั�งกัมพ่ชิ� ไทยู่ แลุ่ะเว่ยู่ดน้ำ�มต่��งได้แสดงคว�มม่�งมั�น้ำใน้ำก�รแก้ปัญห�ก�รเปลุ่่�ยู่น้ำแปลุ่ง

สภ�พภม่อิ�ก�ศผ��น้ำท�งน้ำโยู่บ�ยู่ทั�งใน้ำประเทศแลุ่ะระหว��งประเทศ โดยู่กัมพ่ชิ�แลุ่ะเวยู่่ดน้ำ�ม

ได้จััดทำ�แผน้ำระดับชิ�ติ่ด้�น้ำก�รเติ่บโต่ท่�เป็น้ำมิต่รต่�อสิ�งแวดลุ่้อม ส�วน้ำไทยู่ได้บ่รณ�ก�รแผน้ำก�รเติ่บโต่ท่�เป็น้ำมิต่รต่�อสิ�งแวดลุ่้อม

ผ��น้ำโมเดลุ่เศรษฐกิจัยู่ั�งยู่น่้ำท่�ควบรวมเศรษฐกิจัชิว่ภ�พ เศรษฐกิจัหม่น้ำเวยู่่น้ำ แลุ่ะเศรษฐกิจัสเ่ขยู่่วเข�้ด้วยู่กัน้ำ (Bio-Circular-Green 

Economy model) ก�รทำ�ใหเ้ดก็แลุ่ะเยู่�วชิน้ำเข�้ม�มส่�วน้ำร�วมใน้ำก�รพฒัน้ำ� บงัคับใชิ ้แลุ่ะติ่ดต่�มผลุ่ยู่่ทธศ�สต่รแ์ลุ่ะแผน้ำเศรษฐกิจั

สเ่ขยู่่วดงักลุ่��วถ่ึอเป็น้ำสิ�งจัำ�เป็น้ำอยู่��งยู่ิ�งสำ�หรบัก�รมส่�วน้ำร�วมอยู่��งถ้ึวน้ำหน้้ำ�แลุ่ะคว�มสำ�เรจ็ัใน้ำระยู่ะยู่�ว

เพ่�อให้เยู่�วชิน้ำทั�วทั�งภ่มิภ�คม่ส�วน้ำร�วมอยู่��งเข้มแข็งยู่ิ�งข้�น้ำใน้ำก�รอภิปร�ยู่เก่�ยู่วกับน้ำโยู่บ�ยู่เศรษฐกิจัส่เข่ยู่วแลุ่ะก�รดำ�เนิ้ำน้ำ

ก�รเพ่�อสภ�พภ่มิอ�ก�ศ องค์ก�รท่น้ำเพ่�อเด็กแห�งสหประชิ�ชิ�ติ่ (UNICEF) แลุ่ะองค์ก�รเพ่�อก�รศ้กษ� วิทยู่�ศ�สต่ร ์ แลุ่ะ

วัฒน้ำธรรมแห�งสหประชิ�ชิ�ติ่ (UNESCO) จั้งได้จััดให้ม่ก�รวิจััยู่ใน้ำส�มประเทศ ได้แก�ประเทศกัมพ่ชิ� ไทยู่ แลุ่ะเว่ยู่ดน้ำ�ม 

เม่�อต้่น้ำปี พ.ศ. 25637 เก่�ยู่วกับก�รพัฒน้ำ�โครงก�รเศรษฐกิจัส่เข่ยู่วผ��น้ำท�งก�รส�งเสรมิก�รม่ส�วน้ำร�วมของเยู่�วชิน้ำใน้ำภ่มิภ�ค

ลุ่่�มแม�น้ำำ��โขง ซึ่้�งผลุ่ก�รวจิัยัู่ชิ่�ใหเ้หน็้ำว�� รฐับ�ลุ่ไม�เปิดโอก�สใหเ้ด็กแลุ่ะเยู่�วชิน้ำเหลุ่��น่้ำ�เข้�ม�ม่ส�วน้ำร�วมม�กพอ จัน้ำไม�ส�ม�รถึมอง

เหน็้ำถ้ึงศักยู่ภ�พของเยู่�วชิน้ำใน้ำก�รต่�อส่้กับผลุ่กระทบของก�รเปลุ่่�ยู่น้ำแปลุ่งท�งภ่มิก�ก�ศ แลุ่ะบรรลุ่่เป้�หม�ยู่เศรษฐกิจัส่เข่ยู่ว  

เด็กแลุ่ะเยู่�วชิน้ำส�ม�รถึเป็น้ำได้ม�กกว��แค�เหยู่่�อของวิกฤติ่สภ�พภ่มิอ�ก�ศ พวกเข�ส�ม�รถึม่ส�วน้ำร�วมได้ใน้ำฐ�น้ำะผ่้น้ำำ�

ก�รเปลุ่่�ยู่น้ำแปลุ่งใน้ำก�รแก้ปัญห�ท่�เกิดจั�กก�รเปลุ่่�ยู่น้ำแปลุ่งสภ�พภ่มิอ�ก�ศ แลุ่ะเร�งก�รเปลุ่่�ยู่น้ำผ��น้ำไปส่�เศรษฐกิจัท่�เป็น้ำมิต่รต่�อ 

สิ�งแวดลุ่อ้มม�กข้�น้ำ

ก�รวจิััยู่แลุ่ะก�รสำ�รวจัคว�มคิดเหน็้ำจััดข้�น้ำโดยู่ม่ผ้่เข้�ร�วมทั�งสิ�น้ำกว�� 250 คน้ำ ซึ่้�งประกอบด้วยู่

เยู่�วชิน้ำแลุ่ะวัยู่ร่ �น้ำอ�ยู่่ตั่�งแต่� 15-24 ปี ท่�เข้�ร�วมก�รสน้ำทน้ำ�กลุ่่�ม (focus group) 24 กลุ่่�ม  

ทั�งใน้ำพ่�น้ำท่�เขต่เม่องแลุ่ะชิน้ำบท ม่ก�รจััดก�รประช่ิมเชิงิปฏิิบัติ่ก�รเพ่�อต่รวจัสอบคว�มถึ่กต้่อง 
 3 ครั�ง น้ำอกจั�กน่้ำ�ผ้่เข�้ร�วมยู่งัรวมถ้ึงผ่ม้ส่�วน้ำเก่�ยู่วขอ้งหลุ่กั ๆ  จั�กทั�งภ�ครฐั ภ�คธ่รกิจัสเ่ขยู่่ว แลุ่ะ

ภ�คประชิ�สงัคมของทั�งส�มประเทศอ่กดว้ยู่ ผลุ่ก�รศ้กษ�ไดยู้่น่้ำยู่นั้ำแลุ่ะชิ่�ใหเ้หน็้ำว�� ก�รมส่�วน้ำร�วม

ของเยู่�วชิน้ำเก่�ยู่วกับเศรษฐกิจัสเ่ขยู่่วส�ม�รถึสร�้งคว�มเขม้แขง็ใน้ำกลุ่่�มประเทศท่�ทำ�ก�รศ้กษ�ให้

มม่�กยู่ิ�งข้�น้ำ รวมทั�งยู่งัส�ม�รถึน้ำำ�ผลุ่ก�รศ้กษ�ไปปรบัใชิกั้บทั�งภม่ภิ�คไดอ่้กดว้ยู่

4 International Labour Organization, Bangkok (Thailand), and Asian Development Bank, Manila (Philippines), 2020. Tackling the COVID-19 youth 
employment crisis in Asia and the Pacific.

5 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2019. World Population Prospects 2019: Data Booklet
6 Ibid. 
7 Due to the sudden COVID-19 lockdown conditions, the study was revised to a smaller sample reached through online channels.

ท่ี่�ผ่่านมาเยาวชนม่โอกาส 
อันจำำากัดในการกำาหนดนโยบาย
ต่่างๆ รวมทัี่�งระบบการศึึกษา

- ผู้้�นำำ�เย�วชนำจ�กประเทศไทย
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ทัั้ศนะของเยาวชน 

เยู่�วชิน้ำโดยู่เฉพ�ะท่�ม�จั�กช่ิมชิน้ำชิ�ยู่ขอบแลุ่ะช่ิมชิน้ำท่�เปร�ะบ�งท่�ส่ดจัำ�เป็น้ำต้่องม ่

ส�วน้ำร�วมใน้ำกระบวน้ำก�รตั่ดสิน้ำใจัท่�เก่�ยู่วกับก�รปรบัปร่งเศรษฐกิจัให้เป็น้ำส่เข่ยู่ว หรอ่

เป็น้ำมิต่รต่�อสิ�งแวดลุ่้อม โดยู่เฉพ�ะอยู่��งยู่ิ�งเม่�อโครงก�รเหลุ่��น่้ำ�จัะส�งผลุ่โดยู่ต่รงต่�อ

ก�รประกอบอ�ชิพ่ใน้ำอน้ำ�คต่ของพวกเข� ใน้ำท�งต่รงกัน้ำข้�ม ผลุ่ก�รวจิััยู่แลุ่ะก�รสำ�รวจั 

คว�มคิดเห็น้ำใน้ำพ่�น้ำท่�กลุ่ับพบว�� เยู่�วชิน้ำไม�เคยู่ม่ส�วน้ำร�วมใน้ำประเด็น้ำเหลุ่��น่้ำ� แลุ่ะกลุ่ไก 

ท่�เยู่�วชิน้ำจัะเข้�ร�วมใน้ำกระบวน้ำก�รเหลุ่��น่้ำ�ก็ม่อยู่่�อยู่��งจัำ�กัด หร่อ ห�กม่ก็ไม�ได้รับ

ก�รประชิ�สมัพนั้ำธใ์หเ้ยู่�วชิน้ำไดร้บัร่อ้ยู่��งทั�วถ้ึง

ขณะเด่ยู่วกัน้ำ ก�รสน้ำทน้ำ�กลุ่่�มกับเยู่�วชิน้ำได้แสดงให้เห็น้ำว��พวกเข�ลุ่ังเลุ่ท่�จัะแสดง

คว�มเห็น้ำเร่�องสภ�พภ่มิอ�ก�ศแลุ่ะสิ�งแวดลุ่้อมกับตั่วแทน้ำจั�กภ�ครัฐ เน่้ำ�องจั�กม่

คว�มหวั�น้ำเกรงถ้ึงผลุ่กระทบเชิงิลุ่บท่�อ�จัต่�มม� จั�กก�รสงัเกต่ก�รณ์ใน้ำระหว��งก�รวจิัยัู่

พบว�� ก�รสร�้งพ่�น้ำท่�ปลุ่อดภัยู่ใหกั้บเยู่�วชิน้ำม่คว�มกลุ่้�ใน้ำก�รแสดงคว�มคิดเหน็้ำ แลุ่ะม่

ส�วน้ำร�วมใน้ำก�รกำ�หน้ำดน้ำโยู่บ�ยู่มค่ว�มจัำ�เป็น้ำอยู่��งม�ก รวมถึง้ก�รส�งเสรมิคว�มร่ค้ว�มเข�้ใจั 

ด�้น้ำก�รเมอ่งแลุ่ะก�รเป็น้ำป�กเสยู่่งแทน้ำเยู่�วชิน้ำดว้ยู่กัน้ำก็เป็น้ำสิ�งจัำ�เป็น้ำอยู่��งยู่ิ�ง 

ก�รข�ดกลุ่ไกก�รม่ส�วน้ำร�วมของเยู่�วชิน้ำอยู่��งเพ่ยู่งพอแลุ่ะคว�มหวั�น้ำเกรงถึ้งผลุ่กระทบ

เชิงิลุ่บท่�อ�จัเกิดข้�น้ำถ่ึอเป็น้ำปัญห�สำ�คัญท่�ต้่องแก้ไขเพ่�อเพิ�มก�รม่ส�วน้ำร�วมของเยู่�วชิน้ำ 
ใน้ำก�รพฒัน้ำ�ยู่่ทธศ�สต่รเ์ศรษฐกิจัสเ่ขยู่่วแลุ่ะก�รน้ำำ�ยู่่ทธศ�สต่รไ์ปใชิใ้น้ำภม่ภิ�ค

ทัั้ศนะของผู้้�ใหญ่่ทีั้�เข�ารว่มแสดงความคิดเห็น 

ตั่วแทน้ำภ�ครฐัท่�ร �วมแสดงคว�มคิดเห็น้ำ ซึ่้�งรวมถ้ึงเจั้�หน้ำ้�ท่�กระทรวงก�รศ้กษ�ธิก�ร

แลุ่ะกระทรวงทรพัยู่�กรธรรมชิ�ติ่แลุ่ะสิ�งแวดลุ่้อม ยู่อมรบัว��ม่ชิ�องว��งใน้ำก�รใหเ้ยู่�วชิน้ำ 
ม่ส�วน้ำร�วมใน้ำยู่่ทธศ�สต่รด์้�น้ำก�รเปลุ่่�ยู่น้ำแปลุ่งสภ�พภ่มิอ�ก�ศ ก�รเติ่บโต่ส่เข่ยู่วท่�

เป็น้ำมติ่รต่�อสิ�งแวดลุ่้อม แรงง�น้ำ แลุ่ะก�รพัฒน้ำ�เยู่�วชิน้ำ ซึ่้�งประเด็น้ำเหลุ่��น่้ำ�มกัถึก่มองว��

ไม�มค่ว�มเก่�ยู่วขอ้งกัน้ำ หลุ่�ยู่คน้ำกลุ่��วว��ท่�ผ��น้ำม�ไม�เคยู่มค่ว�มพยู่�ยู่�มเชิงิรก่ใน้ำก�รทำ�ให้

เยู่�วชิน้ำเข�้ม�มส่�วน้ำร�วมใน้ำกระบวน้ำก�รเน่้ำ�องจั�กเหน็้ำว�� เยู่�วชิน้ำไม�ได้เป็น้ำผ่้เชิ่�ยู่วชิ�ญท�ง

ด�้น้ำน่้ำ� จัง้ไม�น้ำ��จัะใหค้ว�มเหน็้ำอัน้ำเป็น้ำประโยู่ชิน์้ำไดม้�กนั้ำก น้ำอกจั�กก�รข�ดกลุ่ไกก�รมส่�วน้ำร�วม

แลุ่ว้ คว�มท้�ท�ยู่ท่�สำ�คัญยู่ิ�งค่อ ระดบัคว�มส�ม�รถึแลุ่ะคว�มร่ข้องเยู่�วชิน้ำใน้ำก�รมส่�วน้ำร�วม

ท�งน้ำโยู่บ�ยู่แลุ่ะกระบวน้ำก�รต่��ง ๆ ท่�เก่�ยู่วขอ้งกับก�รเติ่บโต่สเ่ขยู่่วแลุ่ะก�รเปลุ่่�ยู่น้ำแปลุ่ง

สภ�พภม่อิ�ก�ศ

ผ่้เข้�ร�วมแสดงคว�มคิดเห็น้ำจั�กภ�คเอกชิน้ำเชิ่�อว��เยู่�วชิน้ำควรได้รับก�รสนั้ำบสน่้ำน้ำ

ม�กข้�น้ำ โดยู่เฉพ�ะใน้ำด�้น้ำก�รอบรมแลุ่ะก�รเสรมิสร�้งขด่คว�มส�ม�รถึเก่�ยู่วกับสิ�งแวดลุ่อ้ม 
ทั�งใน้ำแลุ่ะน้ำอกระบบก�รศ้กษ� รวมทั�งเพิ�มก�รมส่�วน้ำร�วมใน้ำก�รจัดัทำ�น้ำโยู่บ�ยู่ด้วยู่ ก�รจัะ

ทำ�ใหก้�รพฒัน้ำ�สเ่ขยู่่วกลุ่�ยู่เป็น้ำประเดน็้ำสำ�คัญเร�งด�วน้ำนั้ำ�น้ำจัำ�เป็น้ำต้่องมก่�รลุ่งทน่้ำแลุ่ะสร�้ง

แรงจ่ังใจัท�งก�รเงิน้ำใน้ำภ�คอ่ต่ส�หกรรมสเ่ขยู่่ว ธ่รกิจัสต่�รท์อัพสเ่ขยู่่ว แลุ่ะก�รสร�้งทักษะ

สเ่ขยู่่วสำ�หรบัเยู่�วชิน้ำ

โอกัาสทีั้�ผู้้�นำาเยาวชนจะได�ม ี
สว่นกัำาหนดนโยบายนั�น มอีย้ ่
อยา่งจำากััด

- (กััมพ้ชา)

พวกัเราไมค่่อยร้�จกััองค์กัรเหล่ัานี� 
เนื�องจากัทั้างองค์กัรไมไ่ด�พยายาม
เข�าหาพวกัเราบอ่ยนกัั หรอืแทั้บไมม่ี
กิัจกัรรมในพื�นทีั้�ทีั้�พวกัเราอย้เ่ลัย มแีต่้
ในเมอืงเท่ั้านั�น ทัั้�ง ๆ ทีั้�มหีลัายโรงเรยีน 
(ทีั้�อย้น่อกัเมอืง) แต่้พวกัเขาก็ัไมค่่อยมา
ถึึงพวกัเราสกััเท่ั้าไหร ่หรอื อาจจะนาน ๆ 
มาสกััครั�ง ไมม่คีวามสมำ�าเสมอเท่ั้าทีั้�ควร 

-  เยาวชนไทั้ยในชนผู้้�เข�ารว่ม 
กัารสนทั้นากัลัุ่ม

เรากัลััวจะถึก้ัคนต่้อต้�าน 
ถึ�าเราพ้ดความเหน็ออกัมา

-  เยาวชนชาวเวยีดนามทีั้�เข�ารว่ม 
กัารสนทั้นากัลัุ่ม

ผู้มร้�สกึัได�วา่เยาวชน 
มคีวามหว่งใยปญั่หาสิ�งแวดลั�อม  
แต่้พวกัเขาไมม่โีอกัาสศึกัษาเพิ�มพ้น
ความร้�ของตั้วเอง

-  ผู้้�มสีว่นเกีั�ยวข�องจากั 
ภาคธุุรกิัจชาวเวยีดนาม
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เป็น้ำหน้ำ�้ท่�ของผ่ใ้หญ�ทั�งใน้ำภ�ครฐัแลุ่ะเอกชิน้ำท่�จัะต้่องสร�้งชิ�องท�งท่�ยู่ั�งยู่น่้ำแลุ่ะเข�้ถ้ึงไดท่้�จัะชิ�วยู่

ใหเ้ยู่�วชิน้ำมค่ว�มร่เ้ก่�ยู่วกับเศรษฐกิจัสเ่ขยู่่วท่�พวกเข�สน้ำใจั รวมทั�งเป็น้ำพ่�น้ำท่�แสดงคว�มคิดเหน็้ำ

แลุ่ะขอ้กังวลุ่ต่��ง ๆ 

จัำ�เป็น้ำท่�ผ่้ม่ส�วน้ำเก่�ยู่วข้องทั�งผ่้ใหญ�แลุ่ะเยู่�วชิน้ำจัะต้่องต่ระหนั้ำกถ้ึงเหต่่ผลุ่ท่�เยู่�วชิน้ำต้่องม่

ส�วน้ำร�วมใน้ำกระบวน้ำก�รน้ำโยู่บ�ยู่เศรษฐกิจัส่เขยู่่ว เยู่�วชิน้ำใน้ำวนั้ำน่้ำ�อ�จัเป็น้ำผ่้ท่�ได้รบัผลุ่กระทบ

จั�กน้ำโยู่บ�ยู่เหลุ่��น่้ำ�ม�กท่�ส่ด แต่�พวกเข�กลุ่ับแทบไม�ได้รบัคว�มสน้ำใจัจั�กผ่้กำ�หน้ำดน้ำโยู่บ�ยู่

เลุ่ยู่ โครงก�รระยู่ะยู่�วท่�จัะเปลุ่่�ยู่น้ำบรรทัดฐ�น้ำของสังคม เชิ�น้ำ บรรทัดฐ�น้ำท่�ส�งผลุ่กระทบ

ต่�อสิทธใิน้ำก�รม่ส�วน้ำร�วมของเด็กแลุ่ะสต่ร ่ แลุ่ะบรรทัดฐ�น้ำท่�ว��เยู่�วชิน้ำไม�ควรออกคว�มเหน็้ำ 

น้ำ��จัะชิ�วยู่ใหเ้ยู่�วชิน้ำเข้�ม�ม่ส�วน้ำร�วมม�กข้�น้ำใน้ำฐ�น้ำะห่น้้ำส�วน้ำของรฐับ�ลุ่แลุ่ะภ�คประชิ�สังคม  

ซึ่้�งอ�จัชิ�วยู่ใหร้ฐับ�ลุ่ส�ม�รถึประส�น้ำภ�คส�วน้ำต่��ง ๆ ใน้ำก�รสร�้งน้ำโยู่บ�ยู่แลุ่ะแผน้ำปฏิิบติั่เพ่�อ

เยู่�วชิน้ำแลุ่ะก�รเปลุ่่�ยู่น้ำผ��น้ำไปส่�เศรษฐกิจัแลุ่ะอ�ชิพ่สเ่ขยู่่วไดด้ข่้�น้ำ

ข�อเสนอแนะ 

ผลุ่ก�รวิจััยู่ครั�งน่้ำ�ม่ข้อเสน้ำอแน้ำะหลุ่�ยู่ประก�รใน้ำก�รส�งเสริม “พลุ่ังส่เข่ยู่ว” ใน้ำกลุ่่�มเยู่�วชิน้ำ ใน้ำฐ�น้ำะ 

ห่้น้ำส�วน้ำของรัฐบ�ลุ่ ภ�คเอกชิน้ำ แลุ่ะภ�คประชิ�สังคม เพ่�อให้เยู่�วชิน้ำส�ม�รถึม่ส�วน้ำร�วมใน้ำก�รทำ�ให ้

สิ�งแวดลุ่้อมใน้ำอน้ำ�คต่ท่�จัะเป็น้ำของพวกเข�สมบ่รณ์ท่�สด่เท��ท่�จัะเป็น้ำไปได้ ขอ้เสน้ำอแน้ำะต่รงประเด็น้ำท่�เกิดจั�ก

ผลุ่ก�รศ้กษ�วจิัยัู่มด่งัต่�อไปน่้ำ�

เยาวชนจะมสีว่นรว่มในกัารเปลีั�ยนผู้า่น “สเีขยีว” ได�อยา่งไร: 

 � โดยผ่่านการทำำากิจกรรม การรณรงค์์สนับสนุน และการมีส่วนรว่มเชิิงนโยบาย: เยู่�วชิน้ำม่ศักยู่ภ�พท่�

จัะม่ส�วน้ำร�วมใน้ำว�ทกรรมระดับชิ�ติ่เร่�องก�รเปลุ่่�ยู่น้ำแปลุ่งสภ�พภ่มิอ�ก�ศแลุ่ะเศรษฐกิจัส่เข่ยู่วโดยู่ผ��น้ำ

ท�งก�รรณรงค์ ก�รแสดงจ่ัดยู่น่้ำสนั้ำบสน่้ำน้ำ แลุ่ะก�รมส่�วน้ำร�วมกับส�ธ�รณะใน้ำรป่แบบอ่�น้ำ ๆ  พวกเข�ส�ม�รถึ

แสดงคว�มคิดเหน็้ำทั�งใน้ำเวท่ระดบัชิ�ติ่แลุ่ะระดับโลุ่ก แลุ่ะมส่�วน้ำร�วมใน้ำก�รกำ�หน้ำดทิศท�งน้ำโยู่บ�ยู่เก่�ยู่วกับ

สภ�พภม่อิ�ก�ศ รวมทั�งเป�้หม�ยู่ก�รลุ่ดก๊�ซึ่เรอ่น้ำกระจักของประเทศ (NDC) ก�รประช่ิมสด่ยู่อดว��ดว้ยู่ก�รเปลุ่่�ยู่น้ำแปลุ่งสภ�พ

ภม่อิ�ก�ศ UNFCCC แลุ่ะน้ำโยู่บ�ยู่อ่�น้ำ ๆ ท่�เก่�ยู่วกับสภ�พภม่อิ�ก�ศทั�งใน้ำระดบัท้องถิึ�น้ำ ระดบัชิ�ติ่ ระดบัภม่ภิ�ค แลุ่ะระดบัโลุ่ก

 � โดยผ่่านการให้ค้์วามสำาคั์ญกับอาชิพีและการมสีว่นรว่มในงานและชุิมชินสเีขียีว และโค์รงการพฒันาทีำ�นำาโดยเยาวชิน: เยู่�วชิน้ำ

ส�ม�รถึห�ง�น้ำสเ่ขยู่่ว หรอ่ง�น้ำเก่�ยู่วกบัธ่รกิจัท่�เป็น้ำมติ่รต่�อสิ�งแวดลุ่อ้ม แลุ่ะง�น้ำท่�ใหค้ว�มสำ�คัญกับคว�มยู่ั�งยู่น่้ำด�้น้ำสิ�งแวดลุ่อ้ม

ใน้ำก�รผลุ่ติ่แลุ่ะก�รใหบ้รกิ�ร ซึ่้�งรวมทั�งใน้ำภ�คพลุ่งัง�น้ำหม่น้ำเวยู่่น้ำ น้ำอกจั�กน่้ำ�เยู่�วชิน้ำยู่งัส�ม�รถึใชิโ้อก�สเหลุ่��น่้ำ�ต่�อยู่อดทักษะแลุ่ะ

คว�มร่ข้องต่น้ำเพ่�อแก้ปัญห�สภ�พภม่อิ�ก�ศแลุ่ะสิ�งแวดลุ่อ้มไดอ่้กดว้ยู่

 � โดยผ่่านการเป็็นผ่้้ป็ระกอบการสีเขีียว: เยู่�วชิน้ำส�ม�รถึพิจั�รณ�เส้น้ำท�งก�รเป็น้ำผ่้ประกอบก�รแลุ่ะสร�้งธ่รกิจัของต่น้ำเองท่�

จัะม่ส�วน้ำร�วมใน้ำก�รผลุ่ิต่แลุ่ะบรโิภคอยู่��งยู่ั�งยู่่น้ำ สิ�งน่้ำ�อ�จัจัะกลุ่�ยู่เป็น้ำโอก�สสำ�คัญโดยู่เฉพ�ะกับเด็กผ้่หญิง ท่�หน้ำท�งท่�น้ำำ�ไป

ส่�อิสระภ�พท�งก�รเงิน้ำยู่งัค�อน้ำข�้งมอ่ยู่่�จัำ�กัด เยู่�วชิน้ำค่อห่น้้ำส�วน้ำใน้ำก�รเปลุ่่�ยู่น้ำผ��น้ำสเ่ขยู่่วน่้ำ� แลุ่ะพวกเข�ส�ม�รถึติ่ดต่�อไปยู่งั

เครอ่ข��ยู่สนั้ำบสน่้ำน้ำท่�มอ่ยู่่�แลุ่ะผ่้เก่�ยู่วขอ้งท่�มส่ถึ�น้ำะมั�น้ำคงใน้ำวงก�ร ซึ่้�งอ�จัส�ม�รถึใหก้�รสนั้ำบสน่้ำน้ำทั�งด�้น้ำก�รเงิน้ำ ด�้น้ำเทคนิ้ำค 

แลุ่ะก�รใหค้ำ�ปรก้ษ�ขณะท่�เยู่�วชิน้ำสร�้งธ่รกิจัสเ่ขยู่่วของต่น้ำเอง

เพ่ื่�อพัื่ฒนาศัึกยภาพื่ 
ของเยาวชน เราต้่อง 
จัำดการอบรมและจัำดหา 
ส่�งท่ี่�จำำาเป็น็สำาหรับการศึึกษา
ว่จัำยเร่�องป็ญัหาส่�งแวดล้อม 
ให้แก่พื่วกเขา

- เจ��ของธุุรกิจท่�เป็นำมิิตร 
ต่อสิ่ิ�งแวดล้�อมิช�วกัมิพู้ช�



5การแก้ปัญัหาสภาพภมูิอิากาศและเศรษฐกิจสเีขียีว กับเด็็กและเยาวชนในภมูิภิาคล่�มิแมิ�นำ�าโขีง

การรบัรู ้ การมสีว่นรว่ม การเสรมิพลงั อาชพีท่ีเก่ียวกับธุรกิจการผลติ
และการบรกิารท่ียัง่ยนื

อาชพีท่ีเก่ียวกับการอนุรกัษ์
การมสีว่นรว่มในกิจกรรมและนโยบาย

เยาวชน

อาชพีสเีขยีว

ชอ่งวา่งและอุปสรรค

ปัจจยัสนับสนุน ความเป็นผูป้ระกอบการ

ภาครฐั

 � การศึึกษา: กระทรวงศ้กษ�ธกิ�รส�ม�รถึน้ำำ�แน้ำวคิดเร่�องโรงเรยู่่น้ำส่เข่ยู่วแลุ่ะระบบก�รศ้กษ�ส่เข่ยู่วเข้�ม�เป็น้ำส�วน้ำหน้้ำ�งของ

ก�รศ้กษ�ระดับชิ�ติ่ได้โดยู่จััดสรรงบประม�ณใหอ้ยู่��งโปร�งใส ก�รผสมผส�น้ำทักษะส่เข่ยู่ว ไม�ว��จัะเป็น้ำทักษะด้�น้ำก�รบรหิ�ร 

ก�รต่ลุ่�ด หรอ่ก�รส่�อส�รเข�้เป็น้ำส�วน้ำหน้้ำ�งของหลุ่กัสต่่รโรงเรยู่่น้ำมธัยู่ม แลุ่ะก�รสน้ำทน้ำ�เก่�ยู่วกับอ�ชิพ่สเ่ขยู่่วใน้ำฐ�น้ำะท�งเลุ่อ่กใน้ำ

ก�รประกอบอ�ชิพ่อยู่��งหน้้ำ�ง โดยู่ยู่กตั่วอยู่��งจั�กชิว่ติ่จัรงิใหเ้หน็้ำว��อ�ชิพ่เหลุ่��น่้ำ�ส�ม�รถึใหค้ว�มมั�น้ำคงท�งก�รเงิน้ำไดอ้ยู่��งไรบ�้ง

 � แรงงาน: กระทรวงแรงง�น้ำส�ม�รถึน้ำำ�ทักษะส่เข่ยู่วแลุ่ะทักษะเชิิงสังคม (soft skills) เข้�ม�เป็น้ำส�วน้ำหน้้ำ�งของระบบแลุ่ะ

ยู่่ทธศ�สต่รก์�รศ้กษ�แลุ่ะก�รฝึึกอบรมด้�น้ำเทคโน้ำโลุ่ยู่่แลุ่ะก�รอ�ชิว่ะ โครงก�รเหลุ่��น่้ำ�ยู่ังส�ม�รถึพัฒน้ำ�ใหเ้ข้�ถ้ึงได้ถ้ึวน้ำหน้้ำ�

ม�กข้�น้ำโดยู่ใหม้่ก�รพิจั�รณ�เร่�องคว�มเท��เท่ยู่มท�งเพศเป็น้ำประเด็น้ำหลุ่ักประก�รหน้้ำ�ง รวมทั�งก�รเพิ�มโอก�สใหเ้ด็กผ่้หญิง 

ก�รอบรมทักษะท่�เก่�ยู่วกับสิ�งแวดลุ่้อมจัำ�เป็น้ำต้่องสะท้อน้ำคว�มต้่องก�รใน้ำต่ลุ่�ดแรงง�น้ำ รวมทั�งคว�มต้่องก�รใน้ำอน้ำ�คต่  
ซึ่้�งหม�ยู่คว�มว��จัะต้่องมค่ว�มร�วมมอ่กัน้ำม�กข้�น้ำระหว��งภ�ครฐัแลุ่ะภ�คเอกชิน้ำ

 � พ้�นทีำ�แสดงค์วามเห้น็ทีำ�เขี้าถึึงได้ง่าย: สร�้งพ่�น้ำท่�ใหเ้ยู่�วชิน้ำส�ม�รถึแสดงคว�มคิดเหน็้ำแลุ่ะขอ้กังวลุ่ใหร้ฐับ�ลุ่รบัฟังัทั�งใน้ำระดับ

ท้องถิึ�น้ำแลุ่ะระดับชิ�ติ่ ทั�งน่้ำ�เพ่�อให้คว�มคิดเห็น้ำของเยู่�วชิน้ำทั�งชิ�ยู่แลุ่ะหญิงได้ปร�กฏิอยู่่�ใน้ำก�รตั่ดสิน้ำใจัระดับชิ�ติ่ รวมทั�ง

ก�รว�งแผน้ำกิจักรรมก�รพฒัน้ำ�แลุ่ะก�รจัดัสรรงบประม�ณ อ�จัมก่�รน้ำำ�ส่�อสงัคมออน้ำไลุ่น์้ำ หรอ่โซึ่เชิยู่่ลุ่มเ่ดยู่่ เชิ�น้ำ เฟัซึ่บ่ก๊แลุ่ะ

ทวติ่เต่อรม์�ใชิใ้น้ำระดับชิ�ติ่เพ่�อใหเ้ยู่�วชิน้ำเข�้มส่�วน้ำร�วมแลุ่ะแสดงคว�มคิดเหน็้ำ ส�วน้ำใน้ำระดับท้องถิึ�น้ำอ�จัมก่�รจัดัเวท่เสวน้ำ�แลุ่ะ

ก�รประช่ิมใน้ำช่ิมชิน้ำซึ่้�งเยู่�วชิน้ำส�ม�รถึเข�้ร�วมแลุ่ะแสดงคว�มคิดเหน็้ำได้

 � เห้น็ค์ณุค่์าขีองมุมมองจากเยาวชิน: เลุ่ง็เหน็้ำแลุ่ะยู่อมรบัถ้ึงบทบ�ทของเยู่�วชิน้ำใน้ำก�รเปลุ่่�ยู่น้ำผ��น้ำไปส่�เศรษฐกิจัสเ่ขยู่่ว เยู่�วชิน้ำ

ต้่องก�รกรอบน้ำโยู่บ�ยู่ท�งกฎหม�ยู่ท่�เปิดกว้�งซึ่้�งจัะชิ�วยู่ให้พวกเข�แสดงคว�มคิดเห็น้ำของต่น้ำได้อยู่��งเสรใ่น้ำแพลุ่ต่ฟัอรม์ 

ท่�โปร�งใสแลุ่ะเปิดกว�้งรวมทั�งจัะกระต่่น้้ำใหเ้ยู่�วชิน้ำเข�้ไปมส่�วน้ำร�วมอยู่��งแขง็ขนั้ำม�กข้�น้ำใน้ำด�้น้ำก�รกำ�หน้ำดน้ำโยู่บ�ยู่ ก�รปรบัตั่วเข�้

กับก�รเปลุ่่�ยู่น้ำแปลุ่งสภ�พภม่อิ�ก�ศ ก�รบรรเท�ปญัห� แลุ่ะก�รใชิแ้น้ำวท�งท่�อ�ศัยู่ธรรมชิ�ต่เิป็น้ำพ่�น้ำฐ�น้ำ น้ำอกจั�กน่้ำ�ใน้ำกระบวน้ำก�ร

จัดัทำ�น้ำโยู่บ�ยู่ยู่งัควรพจิั�รณ�ถ้ึงก�รมส่�วน้ำร�วมของกลุ่่�มเปร�ะบ�งต่��ง ๆ  เชิ�น้ำ หญิงตั่�งครรภ์ เดก็ ผ่ด้อ้ยู่โอก�ส แลุ่ะผ่ม้ค่ว�มพกิ�ร

 � การสนับสนุนทำางการเงินและทำางเทำค์นิค์: สนั้ำบสน่้ำน้ำให้ธ่รกิจัสต่�รท์อัพท่�ดำ�เนิ้ำน้ำก�รอยู่่�ปรบัตั่วให้เป็น้ำมิต่รต่�อสิ�งแวดลุ่้อม

ม�กข้�น้ำ แลุ่ะเพิ�มทน่้ำก�รศ้กษ�ใหนั้้ำกเรยู่่น้ำท่�ต้่องก�รศ้กษ�แลุ่ะห�ง�น้ำใน้ำธ่รกิจัสเ่ขยู่่ว โดยู่เฉพ�ะน้ำักเรยู่่น้ำท่�ม�จั�กกลุ่่�มชิ�ยู่ขอบ

แลุ่ะชิน้ำกลุ่่�มน้ำ้อยู่ เด็กผ่้หญิง แลุ่ะผ่้พกิ�ร รฐับ�ลุ่ส�ม�รถึใหโ้อก�สด้�น้ำเงิน้ำทน่้ำแลุ่ะก�รสน้ำับสน่้ำน้ำท�งเทคน้ำิคแก�โครงก�รต่��ง ๆ 

ใน้ำท้องถิึ�น้ำท่�ม่�งเปิดโอก�สใหเ้ยู่�วชิน้ำเข�้ม�มส่�วน้ำร�วมใน้ำก�รดำ�เนิ้ำน้ำก�รเพ่�อรบัมอ่กับก�รเปลุ่่�ยู่น้ำแปลุ่งสภ�พภม่อิ�ก�ศ
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องค์กัรระหวา่งประเทั้ศ สหประชาชาติ้ แลัะกัลัุ่มภาคประชาสงัคม

 � ค์วามรว่มมอ้และการเสรมิพลังให้กั้บองค์์กรภาค์ป็ระชิาสังค์มในท้ำองถิึ�น: ติ่ดต่�อกับองค์กรภ�คประชิ�สงัคมใน้ำท้องถิึ�น้ำเพ่�อใชิ้

ประโยู่ชิน์้ำจั�กเครอ่ข��ยู่องค์กรสิ�งแวดลุ่อ้มท่�มอ่ยู่่� สร�้งเสรมิขด่คว�มส�ม�รถึขององคก์รเหลุ่��น่้ำ�เพ่�อใหส้�ม�รถึรณรงค์สนั้ำบสน่้ำน้ำ

ก�รแก้ปัญห�ก�รเปลุ่่�ยู่น้ำแปลุ่งสิ�งแวดลุ่้อมแลุ่ะมส่�วน้ำร�วมใน้ำก�รสร�้งเสรมิทรพัยู่�กรใน้ำท้องถิึ�น้ำเพ่�อขบัเคลุ่่�อน้ำโครงก�รต่��ง ๆ  
โดยู่ม่�งเน้้ำน้ำท่�ก�รเสรมิคว�มแข็งแกร�งให้เครอ่ข��ยู่เยู่�วชิน้ำ ใชิ้ทรพัยู่�ก�รท่�ม่อยู่่�อยู่��งม่ประสิทธิภ�พ แลุ่ะผลุ่ักดัน้ำให้เด็กทั�ง 
หญิงชิ�ยู่เข�้มส่�วน้ำร�วมใน้ำโครงก�รต่��ง ๆ ท่�เก่�ยู่วกับเศรษฐกิจัสเ่ขยู่่ว

 � เพิ�มการรบัร้แ้ละค์วามน่าสนใจขีองอาชิพีสเีขียีว: พจิั�รณ�ว��จัะสร�้งก�รรบัร่แ้ลุ่ะคว�มเข�้ใจัเก่�ยู่วกับแน้ำวคิดของ “อ�ชิพ่สเ่ขยู่่ว” 

แลุ่ะจัะใหเ้ดก็ ๆ  มองง�น้ำประเภทน่้ำ�เป็น้ำเสน้้ำท�งอ�ชิพ่ใน้ำอน้ำ�คต่ไดอ้ยู่��งไร ผลุ่ก�รศ้กษ�ระบ่ว��เยู่�วชิน้ำเพยู่่งส�วน้ำน้้ำอยู่ท่�เข�้ใจัคว�ม

หม�ยู่ของคำ�ว�� “อ�ชิพ่ส่เข่ยู่ว” ดังนั้ำ�น้ำจัง้ควรอ�ศัยู่คว�มเชิ่�ยู่วชิ�ญด้�น้ำก�รรณรงค์สนั้ำบสน่้ำน้ำแลุ่ะก�รส่�อส�รของยู่่เน้ำสโกแลุ่ะ

ยู่่นิ้ำเซึ่ฟั โดยู่ร�วมมอ่กับผ่เ้ก่�ยู่วขอ้งแลุ่ะองค์กรอ่�น้ำ ๆ ท่�มค่ว�มเชิ่�ยู่วชิ�ญใน้ำด�้น้ำดงักลุ่��ว ร�วมกัน้ำสร�้งก�รรบัร่แ้ลุ่ะก�รมส่�วน้ำร�วม

ม�กข้�น้ำเก่�ยู่วกับอ�ชิพ่สเ่ขยู่่ว รวบรวมตั่วอยู่��งอ�ชิพ่สเ่ขยู่่วท่�เก่�ยู่วขอ้งกับประเทศไทยู่ใหไ้ดม้�กท่�สด่ แลุ่ะส่�อส�รออกม�ใน้ำบรบิท

ท่�กว�้งข้�น้ำเพ่�อเข�้ถ้ึงกลุ่่�มผ่ร้บัส�รท่�หลุ่�กหลุ่�ยู่ โดยู่เฉพ�ะอยู่��งยู่ิ�งใหถ้้ึงกลุ่่�มท่�อยู่่�ชิ�ยู่ขอบแลุ่ะชิน้ำกลุ่่�มน้้ำอยู่

 � ผ่้น้ำาเยาวชินสเีขียีว: จัดัก�รประช่ิมเชิงิปฏิิบติั่ก�รเยู่�วชิน้ำสเ่ขยู่่วแลุ่ะคดัเลุ่อ่กผ่น้้ำำ�ร่ �น้ำเยู่�วใ์น้ำด�้น้ำอ�ชิพ่สเ่ขยู่่วเพ่�อส�งเสรมิต้่น้ำแบบ

ของเยู่�วชิน้ำสเ่ขยู่่วทั�งใน้ำระดบัชิ�ติ่แลุ่ะระดบัท้องถิึ�น้ำ ส�งเสรมิแลุ่ะลุ่งทน่้ำใน้ำก�รเต่รยู่่มผ่น้้ำำ�เยู่�วชิน้ำเพ่�อใหส้�ม�รถึรบัคว�มรบัผดิชิอบ

ท่�เพิ�มข้�น้ำ แลุ่ะดำ�เนิ้ำน้ำก�รเชิงิรก่เพ่�อเส�ะห�เยู่�วชิน้ำใหม้�ร�วมก�รเคลุ่่�อน้ำไหวม�กข้�น้ำ แลุ่ะเพ่�อสร�้งเครอ่ข��ยู่ใน้ำหม่�เยู่�วชิน้ำดว้ยู่กัน้ำเอง 

ใหก้�รอบรมผ่น้้ำำ�เยู่�วชิน้ำทั�งท่�มอ่ยู่่�แลุ่ว้แลุ่ะหน้้ำ�ใหม�ใน้ำด�้น้ำทักษะท่�เก่�ยู่วขอ้ง เชิ�น้ำ ก�รสร�้งเครอ่ข��ยู่ ก�รระดมทน่้ำ แลุ่ะก�รรณรงค์

สนั้ำบสน่้ำน้ำ โครงก�รอบรมเหลุ่��น่้ำ�จัำ�เป็น้ำต้่องเข�้ถ้ึงไดอ้ยู่��งกว�้งขว�งทั�งใน้ำโลุ่กจัรงิแลุ่ะโลุ่กออน้ำไลุ่น์้ำเพ่�อใหแ้น้ำ�ใจัว��ทั�งเดก็หญิงแลุ่ะ

เดก็ชิ�ยู่ทก่คน้ำเข�้ถ้ึงโครงก�รไดโ้ดยู่ไม�ใชิ�เพยู่่งก�รเลุ่อ่กตั่วแทน้ำจั�กกลุ่่�มเยู่�วชิน้ำ

โรงเรยีน กัารศึกัษาทัั้�วไป กัารศึกัษาแลัะกัารฝึึกัอบรมด�านเทั้คนคิแลัะอาชวีศึกัษา

 � การบ้รณาการการศึึกษาในระบบและนอกระบบ: บรรจ่ัหวัขอ้ก�รเปลุ่่�ยู่น้ำแปลุ่งสภ�พภม่อิ�ก�ศแลุ่ะคว�มยู่ั�งยู่น่้ำเข�้ใน้ำหลุ่ักสต่่ร

ทั�งของโรงเรยู่่น้ำแลุ่ะก�รอบรมวชิิ�ชิพ่ รวมทั�งจัดัอบรมหลุ่กัสต่่รผ่้ฝึึกสอน้ำสำ�หรบัคร่เพ่�อใหค้ร่มค่ว�มเข�้ใจัประเด็น้ำสิ�งแวดลุ่อ้ม

ก�รเปลุ่่�ยู่น้ำแปลุ่งสภ�พภม่อิ�ก�ศ แลุ่ะทักษะสเ่ขยู่่วม�กข้�น้ำพอท่�จัะส�งต่�อทักษะแลุ่ะคว�มร่ท่้�เก่�ยู่วขอ้งใหกั้บเยู่�วชิน้ำได้

 � ค์วามชิว่ยเห้ล้อดา้นอาชิพี: ใน้ำก�รแน้ำะแน้ำวเร่�องอ�ชิพ่ควรใหม้ก่�รพ่ดคยู่่เร่�องอ�ชิพ่สเ่ขยู่่วใน้ำฐ�น้ำะตั่วเลุ่อ่กอ�ชิพ่ท่�เป็น้ำไปได ้โดยู่ยู่ก

ตั่วอยู่��งจั�กชิว่ติ่จัรงิว��อ�ชิพ่สเ่ขยู่่วส�ม�รถึใหค้ว�มมั�น้ำคงท�งก�รเงิน้ำไดอ้ยู่��งไรบ�้ง รวมทั�งจัดัโครงก�รท่�ปรก้ษ�แบบพ่�เลุ่่�ยู่ง

เพ่�อชิ�วยู่สร�้งเครอ่ข��ยู่ใหนั้้ำกเรยู่่น้ำไดพ้บกับบ่คคลุ่ใน้ำอ่ต่ส�หกรรมสเ่ขยู่่วหรอ่ผ่ป้ระกอบก�รจั�กธ่รกิจัสเ่ขยู่่ว

 � การอบรมทำักษะสีเขีียว: จัดัหลุ่ักสต่่รอบรมระยู่ะสั�น้ำเพ่�อพัฒน้ำ�ทักษะ รวมทั�งจัดัอบรมทักษะเชิงิปฏิิบติั่ท่�ได้ใชิจ้ัรงิสำ�หรบัอ�ชิพ่

สเ่ขยู่่วแลุ่ะอ�ชิพ่อ่�น้ำ ๆ น้ำอกเหน่้ำอจั�กก�รสอน้ำวชิิ�วทิยู่�ศ�สต่รส์ิ�งแวดลุ่อ้มแลุ่ะก�รเปลุ่่�ยู่น้ำแปลุ่งสภ�พภม่อิ�ก�ศแลุ่ว้ โรงเรยู่่น้ำ

ยู่งัควรต่อบสน้ำองต่�อคว�มต้่องก�รของต่ลุ่�ดแรงง�น้ำม�กข้�น้ำโดยู่จัดัโครงก�รอบรมเพิ�มเติ่มสำ�หรบัทั�งนั้ำกเรยู่่น้ำแลุ่ะผ่้ท่�อยู่่�น้ำอก

ระบบก�รศ้กษ�

 � โค์รงการด้แลใกล้ชิดิโดยผ่้้นำาสีเขีียว: จัดัโครงก�รพ่�เลุ่่�ยู่งเพ่�อด่แลุ่ใหนั้้ำกเรยู่่น้ำได้ทำ�คว�มร่จ้ักักับบ่คคลุ่ใน้ำวงก�รอ่ต่ส�หกรรม

สเ่ขยู่่วหรอ่ผ่ป้ระกอบก�รธ่รกิจัสเ่ขยู่่ว โครงก�รเชิ�น้ำน่้ำ�จัะชิ�วยู่ใหเ้ยู่�วชิน้ำไดเ้รยู่่น้ำร่จ้ั�กคน้ำท่�มป่ระสบก�รณ์จัรงิใน้ำส�ยู่ง�น้ำ



7การแก้ปัญัหาสภาพภมูิอิากาศและเศรษฐกิจสเีขียีว กับเด็็กและเยาวชนในภมูิภิาคล่�มิแมิ�นำ�าโขีง

ภาคเอกัชน

 � การอบรมทัำกษะและค์วามร้ส้ีเขีียวสำาห้รบัเยาวชิน: จััดโครงก�รฝึึกง�น้ำแลุ่ะอบรมด้�น้ำทักษะส่เข่ยู่ว ทักษะเชิิงสังคมแลุ่ะ 

ก�รเป็น้ำผ่้ประกอบก�รโดยู่ม่�งเป้�ไปท่�เยู่�วชิน้ำทั�งหญิงแลุ่ะชิ�ยู่ ร�วมกับสถึ�บัน้ำก�รศ้กษ�แลุ่ะภ�ครฐัเพ่�อพัฒน้ำ�โครงก�รแลุ่ะ

ก�รอบรมร�วมกับโรงเรยู่่น้ำ มห�วทิยู่�ลุ่ัยู่ แลุ่ะสถึ�บัน้ำอ�ชิว่ศ้กษ�ใน้ำประเด็น้ำท่�เก่�ยู่วกับธ่รกิจัส่เข่ยู่วต่��ง ๆ เยู่�วชิน้ำร่ �น้ำปัจัจ่ับัน้ำ

น่้ำ�ต่��งมองห�คว�มเป็น้ำอิสระ คว�มท้�ท�ยู่ แลุ่ะโอก�สท่�จัะได้แสดงคว�มคิดของต่น้ำ ก�รเป็น้ำผ่้ประกอบก�รจัะเปิดโอก�สให้

พวกเข�ได้ทำ�เชิ�น้ำนั้ำ�น้ำ ก�รเป็น้ำส�วน้ำหน้้ำ�งของโครงก�รอบรมแลุ่ะฝึึกง�น้ำจัะชิ�วยู่ใหพ้วกเข�ได้มป่ระสบก�รณ์แลุ่ะทักษะท่�จัำ�เป็น้ำเพ่�อ

ใหเ้กิดแรงบนั้ำด�ลุ่ใจัใน้ำก�รรเิริ�มทำ�สิ�งต่��ง ๆ ดว้ยู่ต่น้ำเอง โครงก�รเหลุ่��น่้ำ�อ�จัต่้องก�รเงิน้ำสนั้ำบสน่้ำน้ำเพ่�อใหด้ำ�เนิ้ำน้ำก�รไดอ้ยู่��งม่

ประสทิธภิ�พ แต่�ก็อ�จัส�ม�รถึกระต่่้น้ำใหเ้ยู่�วชิน้ำพฒัน้ำ�ธ่รกิจัสต่�รท์อัพของต่น้ำเองได้

 � ห้าสป็อนเซอรท์ำางธุุรกิจเพ้�อสนับสนุนโค์รงการเยาวชินต่่าง ๆ : อ�จัส�งเสรมิโครงก�รเหลุ่��น่้ำ�ใหอ้ยู่่�ภ�ยู่ใต้่ง�น้ำ CSR ของบรษัิทใหญ� 

ๆ เพ่�อใหด้น่้ำ��สน้ำใจัม�กข้�น้ำ ร่ปแบบของก�รสนั้ำบสน่้ำน้ำเงิน้ำทน่้ำนั้ำ�น้ำไม�ต่�ยู่ตั่ว อ�จัเป็น้ำไดตั้่�งแต่�ก�รสนั้ำบสน่้ำน้ำก�รจัดัง�น้ำแน้ำะน้ำำ�อ�ชิพ่

ใน้ำโรงเรยู่่น้ำ ไปจัน้ำถ้ึงก�รแบ�งปัน้ำคว�มร่ใ้น้ำหวัขอ้ก�รทำ�ใหบ้รษัิทเป็น้ำมติ่รต่�อสิ�งแวดลุ่อ้มม�กข้�น้ำ น้ำอกจั�กบรษัิทจัะไดส้�งเสรมิภ�พ

ลุ่กัษณ์องค์กรแลุ่ว้ ยู่งัจัะเป็น้ำโอก�สใหไ้ดม้องห�พนั้ำกง�น้ำใหม� ๆ ท่�มค่ว�มส�ม�รถึอ่กดว้ยู่

 � ส่งเสรมิค่์านิยมด้านสิ�งแวดล้อมในทีำ�ทำำางาน: ผลุ่ก�รศ้กษ�เสน้ำอว��เยู่�วชิน้ำเชิ่�อว��พวกเข�ส�ม�รถึม่ส�วน้ำร�วมใน้ำก�รสร�้ง

คว�มเปลุ่่�ยู่น้ำแปลุ่งได้ ไม�เพยู่่งด้วยู่ก�รเข�้ร�วมกับก�รเคลุ่่�อน้ำไหวด้�น้ำสิ�งแวดลุ่้อมเท��นั้ำ�น้ำ แต่�ยู่งัด้วยู่ก�รสร�้งก�รเปลุ่่�ยู่น้ำแปลุ่ง

เลุ่ก็ ๆ น้้ำอยู่ ๆ ใน้ำชิว่ติ่ประจัำ�วนั้ำแลุ่ะใน้ำท่�ทำ�ง�น้ำ ง�น้ำทก่ส�ยู่อ�ชิพ่ควรมก่�รคำ�น้้ำงถ้ึงเร่�องสิ�งแวดลุ่อ้ม ก�รพฒัน้ำ�สถึ�น้ำท่�ทำ�ง�น้ำ

ใหม้ค่ว�มยู่ั�งยู่น่้ำแลุ่ะเป็น้ำมติ่รต่�อสิ�งแวดลุ่อ้มม�กข้�น้ำจัะชิ�วยู่ใหบ้รษัิทประหยู่ดัพลุ่งัง�น้ำ ค��ใชิจ้ั��ยู่ แลุ่ะทรพัยู่�กรไดไ้ปพรอ้ม ๆ กับ

มส่�วน้ำร�วมใน้ำก�รแก้ไขปัญห�ก�รเปลุ่่�ยู่น้ำแปลุ่งสภ�พภม่อิ�ก�ศ

©
 U

NI
CE

F/
UN

I2
17

30
5/

Ko
ki



Mom Luang Pin Malakul Centenary Building
920 Sukhumvit Road, Prakanong, 
Klongtoei, Bangkok 10110, Thailand

shs.bgk@unesco.org
+66 2 391 0577
+66 2 391 0866
https://bangkok.unesco.org
@unescobangkok
@unescobangkok
@unescobangkok

eapro@unicef.org
+66 2 356 0400
+66 2 280 3563
www.unicef.org/eap
@unicefeap
@UNICEF_EAPRO
@unicef.eap

19 Phra Athit Road 
Pranakorn, Bangkok 
10200, Thailand

UNESCO Bangkok Office
Social and Human Sciences (SHS) Unit

UNICEF East Asia and Pacific 
Regional Office (EAPRO)

“กัารแกั�ปัญ่หาสภาพภ้มิอากัาศแลัะเศรษฐกิัจสีเขียวกัับเด็กัแลัะเยาวชนในภ้มิภาคลัุ่มแม่นำ�าโขง” เป็นำก�รวิจัยมุิ่งทำ� 
คว�มิเข��ใจถึึงโอก�สิ่แล้ะอุปสิ่รรคในำก�รผู้สิ่มิผู้สิ่�นำคว�มิยั�งยนืำเข��กับเรื�องเศรษฐกจิทั�งในำปจัจุบนัำแล้ะอนำ�คตของเย�วชนำให้�ด่
ยิ�งขึ�นำ ถึึงแมิ�ประเด็นำคว�มิยั�งยนืำจะมิก่�รรบัร้�กันำอย�่งแพูรห่้ล้�ยในำทศวรรษท่�ผู้�่นำมิ� แต่กย็งัไมิส่ิ่ง่ผู้ล้ให้�เกิดก�รเปล้่�ยนำแปล้ง
ต่อวถ่ิึชวิติแล้ะก�รทำ�ง�นำมิ�กนำกั ร�ยง�นำสิ่รุปเชงินำโยบ�ย (Policy Brief) เห้ล้�่นำ่�จงึได�ตรวจสิ่อบระดับคว�มิตระห้นัำกร้� แล้ะกล้
ไล้เกื�อห้นำนุำทั�งห้ล้�ย ๆ ในำประเทศกัมิพู้ช� ไทย แล้ะ เวย่ดนำ�มิ อ่กทั�งยงัได�ศึกษ�ถึึงโอก�สิ่ในำก�รเสิ่รมิิพูล้งัเย�วชนำเห้ล้�่นำั�นำ
ให้�แสิ่ดงบทบ�ทมิ�กขึ�นำ โดยเฉพู�ะในำบทบ�ทผู้้�นำำ�ก�รเปล้่�ยนำแปล้งไปสิ่้โ่ล้กสิ่เ่ขย่ว

ร�ยง�นำผู้ล้ก�รวจิยัฉบบัสิ่มิบ้รณ์์แล้ะร�ยง�นำสิ่รุปเชงินำโยบ�ยเข��ไปดไ้ด�ท่�

 � UNESCO website: https://bangkok.unesco.org/content/report-greening-mekong-

action-greener-economy-children-and-youth

 � UNICEF website: https://www.unicef.org/eap/research-reports

Published in 2021 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France, UNESCO 
Bangkok Office and UNICEF

© UNESCO and UNICEF 2021

This document is available in Open Access under the Attribution-ShareAlike 3.0 IGO (CC-BY-SA 3.0 IGO) license (http://creativecommons.org/
licenses/by-sa/3.0/igo/). By using the content of this document, the users accept to be bound by the terms of use of the UNESCO and UNICEF Open 
Access Repository (http://www.unesco.org/open-access/terms-use-ccbysa-en).

Original title: Climate Action and Green Economy with Children and Youth in the Mekong Region. Published in 2021 by UNESCO and UNICEF.

The designations employed and the presentation of material throughout this document do not imply the expression of any opinion whatsoever on 
the part of UNESCO and UNICEF concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation 
of its frontiers or boundaries.

The ideas and opinions expressed in this document are those of the authors; they are not necessarily those of UNESCO and UNICEF and do not 
commit the Organization.

Open Access is not applicable to non-UNESCO and UNICEF copyright photos in this document.

TH/DOC/SHS/21/023-P1-THAI


