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วิสิััยทััศน์์ด้้าน์สัิ�งแวิด้ล้้อมของไทัย 
จำำาเป็็น์ต้้องอาศัยการมีสั่วิน์รว่ิมของเยาวิชน์

ในช่่วงห้้าปีีท่ี่�ผ่่านมารัฐับาลไที่ยได้้ใช่้นโยบายปีรัะเที่ศไที่ย 4.0 ซึ่่�งเป็ีนโมเด้ลเศรัษฐกิิจ 

แบบให้ม่ท่ี่�ขัับเคล่�อนด้้วยนวตักิรัรัม ความคิด้สรัา้งสรัรัค์ และเที่คโนโลย่ท่ี่�ให้ค้วามสำาคัญ 

กัิบความยั�งยน่ทัี่�งที่างสงัคมและสิ�งแวด้ลอ้ม กิารัศ่กิษาขัองเยาวช่นถ่ือเป็ีนสิ�งท่ี่�ขัาด้ไมไ่ด้ใ้น

กิารับรัรัลเุปีา้ห้มายน่�

อย่างไรัก็ิตาม ผ่ลกิารัศ่กิษาล่าสุด้ในสามปีรัะเที่ศเกิ่�ยวกัิบกิารัพััฒนาโครังกิารัเศรัษฐกิิจ 

ส่เขั่ยวผ่่านที่างกิารัส่งเสรัมิกิารัม่ส่วนรัว่มขัองเยาวช่นในภููมิภูาคลุ่มแม่นำ�าโขังท่ี่�จัด้ตั�งโด้ย

ยูนิเซึ่ฟและยูเนสโกิ พับวา่เยาวช่นไที่ยบางกิลุม่ท่ี่�เขัา้รัว่มกิารัสำารัวจกิลา่ววา่พัวกิเขัาแที่บไมม่่

ความรัูเ้ก่ิ�ยวกัิบเศรัษฐกิิจสเ่ขั่ยวและไม่รูัว้า่จะเขั้าไปีเป็ีนส่วนห้น่�งขัองเศรัษฐกิิจน่�ได้้อย่างไรั 

ห้รัอ่จะช่ว่ยที่ำาให้เ้ศรัษฐกิิจน่�ขัยายตัวในปีรัะเที่ศไที่ยได้อ้ยา่งไรั เยาวช่นท่ี่�เขัา้รัว่มแบบสอบถืาม

เห้ลา่น่�ไมม่ข่ัอ้มูล ห้รัอ่ความรัูค้วามเขัา้ใจเกิ่�ยวกัิบอาช่พ่ัสเ่ขัย่วด้พ่ัอ และไมเ่คยมค่วามคดิ้ท่ี่�จะ

ที่ำางานในอุตสาห้กิรัรัมสเ่ขัย่วมาก่ิอน

ด้้านผู่้เขัา้รัว่มกิารัวจิยัจากิภูาครัฐั ภูาคเอกิช่น และผู่้เช่่�ยวช่าญด้้านสิ�งแวด้ล้อมนั�น ถ่ืงแม้

จะม่กิารักิล่าวถ่ืงโครังกิารัอบรัมด้้านสิ�งแวด้ล้อมสำาห้รับัเด้็กิและเยาวช่น แต่ห้ลายคนก็ิ 
ไม่สามารัถืห้ยิบยกิตัวอย่างความพัยายามท่ี่�ต่อเน่�องและยั�งย่นในกิารัส่งเสรัมิกิารัเขั้ามา

ม่ส่วนรัว่มขัองเยาวช่นในเศรัษฐกิิจส่เขั่ยวได้้ ไม่วา่จะเป็ีนโครังกิารัขัองภูาครัฐัห้รัอ่เอกิช่น

ก็ิตาม “เรัาไม่เคยสรัา้งเวท่ี่ท่ี่�ช่ัด้เจนในกิารัให้้เยาวช่นเขั้ามาม่ส่วนรัว่ม” เจ้าห้น้าท่ี่�รัฐัท่ี่� 

เขั้ารัว่มกิารัวจิยัคนห้น่�งยอมรับั ทีุ่กิคนลงความเห้น็ตรังกัินวา่ทัี่�งรัฐับาลและบรัษัิที่เอกิช่น

ยังด้ำาเนินกิารัไม่มากิพัอในกิารัพัยายามด้่งเยาวช่นเขั้ามาเป็ีนส่วนห้น่�งขัองกิารัเคล่�อนไห้ว

ด้า้นสิ�งแวด้ลอ้ม

ฉัันคิิดว่า่ระบบการศึึกษา 
ไม่ไ่ด้ให้ค้ิว่าม่สำำาคัิญ 
กับเร่�องสำิ�งแว่ดล้้อม่ม่ากพอ  
โดยเฉัพาะในโรงเรยีนท้้องถิิ่�น

-  เยาว่ชนที้�เข้า้รว่่ม่การว่จิัยั 
คินห้นึ�งกล่้าว่ 

เราคิว่รจัะสำง่เสำรมิ่ให้เ้ยาว่ชน 
สำรา้งคิว่าม่เปลี้�ยนแปล้ง  
แล้ะรฐับาล้รว่ม่ทั้�งคินอ่�น ๆ  
คิว่รรบัฟังัเสำยีงข้องพว่กเข้า

-  ผู้้น้ำาเยาว่ชนคินห้นึ�ง 
กล่้าว่เสำรมิ่
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ภููมิิทััศน์์ด้้าน์น์โยบายใน์ประเทัศไทัย

ปีรัะเที่ศไที่ยเขั้าเป็ีนภูาค่อนุสัญญาสห้ปีรัะช่าช่าติว่าด้้วยกิารัเปีล่�ยนแปีลงสภูาพัภููมิอากิาศตั�งแต่ปีี พั .ศ . 2534 และได้้ให้ ้

สตัยาบรัรัณในความตกิลงปีารัส่ด้า้นกิารัเปีล่�ยนแปีลงสภูาพัภูมูอิากิาศเม่�อปีีพั.ศ. 2559 ซึ่่�งเป็ีนกิารัยำ�าถ่ืงความมุง่มั�นขัองปีรัะเที่ศไที่ย

ในก้ิาวไปีสูก่ิารัเป็ีนสงัคมคารับ์อนตำ�าและที่นที่านยด่้ห้ยุน่ต่อกิารัเปีล่�ยนแปีลงสภูาพัภูมูอิากิาศ

 � ในเปี้าห้มายกิารัลด้ก๊ิาซึ่เรัอ่นกิรัะจกิขัองปีรัะเที่ศ (NDC) ท่ี่�ไที่ยย่�นต่อสห้ปีรัะช่าช่าติ รัฐับาลไที่ยสญัญาวา่ภูายในปีี พั.ศ. 25731 

ไที่ยจะลด้กิารัปีลอ่ยก๊ิาซึ่เรัอ่นกิรัะจกิให้ไ้ด้ร้ัอ้ยละ 20 จากิรัะด้บัปีกิติขัองปีี พั.ศ. 2548

 � ภูาคอุตสาห้กิรัรัมขัองปีรัะเที่ศไที่ยซึ่่�งเป็ีนผู่้ปีล่อยก๊ิาซึ่เรัอ่นกิรัะจกิมากิท่ี่�สุด้ปีรัะกิอบด้้วยอุตสาห้กิรัรัมพัลังงาน เกิษตรักิรัรัม 

กิรัะบวนกิารัที่างอุตสาห้กิรัรัม และกิารักิำาจดั้ขัยะ

ปัีจจุบันปีรัะเที่ศไที่ยกิำาลังด้ำาเนินกิารัตามแผ่นแม่บที่รัองรับักิารัเปีล่�ยนแปีลงสภูาพัภููมิอากิาศ พั.ศ. 2558-2593 แผ่นกิารัปีรับัตัว 

ต่อกิารัเปีล่�ยนแปีลงสภูาพัภููมิอากิาศแห้่งช่าติ พั.ศ. 2558-2566 และแผ่นพััฒนาเศรัษฐกิิจและสังคมแห้่งช่าติฉบับท่ี่� 12  

พั.ศ. 2560-2564 ซึ่่�งเป็ีนแผ่นให้ญ่ท่ี่�กิำาห้นด้ทิี่ศที่างในภูาพัรัวม ทัี่�งน่� แผ่นพััฒนาเศรัษฐกิิจและสังคมแห้่งช่าติฉบับท่ี่�แล้ว  
(พั.ศ. 2555-2559) ได้ว้างรัากิฐานกิารัเติบโตสเ่ขัย่วท่ี่�ปีลอ่ยก๊ิาซึ่เรัอ่นกิรัะจกิตำ�าขัองปีรัะเที่ศไวแ้ลว้

อาศัยยุที่ธศาสตรัป์ีรัะเที่ศไที่ย 4.0 รัฐับาลไที่ยจะสนับสนุน “นวตักิรัรัมที่างความคิด้” ซึ่่�งจะครัอบคลมุโด้ยตรังถ่ืงรัะบบกิารัศ่กิษา

และนวัตกิรัรัมที่างสังคม นอกิจากิน่�ยังสนับสนุนเศรัษฐกิิจช่่วภูาพั เศรัษฐกิิจห้มุนเว่ยน และเศรัษฐกิิจส่เขั่ยวซึ่่�งเป็ีนรัูปีแบบ

กิารัพััฒนาเศรัษฐกิิจแบบให้มท่่ี่�ใช่ห้้ลักิปีรัชั่ญาเศรัษฐกิิจพัอเพั่ยงและมุง่เสรัมิพัลังให้กั้ิบเศรัษฐกิิจท้ี่องถิื�น รัวมทัี่�งเพัิ�มกิารัเติบโต

ขัองผ่ลติภัูณฑ์ม์วลรัวมในปีรัะเที่ศ (GDP) ขัณะท่ี่�ยงัเป็ีนมติรัต่อสิ�งแวด้ลอ้ม เศรัษฐกิิจรัปูีแบบให้มน่่�มุง่เน้นท่ี่�กิารัที่ำาให้เ้ศรัษฐกิิจรัะด้บั

ท้ี่องถิื�นสามารัถืพั่�งพัาตัวเองได้ม้ากิขั่�น แต่ขัณะเด้ย่วกัินก็ิจะเสรัมิขัด่้ความสามารัถืให้ป้ีรัะเที่ศไที่ยในกิารับรัรัล ุเปีา้ห้มายกิารัพัฒันาท่ี่�

ยั�งยน่ (SDGs) ขัองสห้ปีรัะช่าช่าติด้ว้ย

ยุที่ธศาสตรัช์่าติ 20 ปีี พั.ศ. 2561-2580 ขัองปีรัะเที่ศไที่ยเน้นด้้านกิารัศ่กิษาขัองเยาวช่นเพั่�อเรัง่ศักิยภูาพัที่างเศรัษฐกิิจและ 

กิารัคำาน่งถ่ืงผู่้คนทีุ่กิภูาคส่วนในสังคม แม้ว่าทัี่กิษะขัั�นพั่�นฐาน เช่น่ คณิตศาสตรัแ์ละกิารัอ่านเขั่ยน ยังคงเป็ีนพั่�นฐานท่ี่�จำาเป็ีน  
แต่นักิเรัย่นก็ิต้องพััฒนา “ทัี่กิษะแห้ง่ศตวรัรัษท่ี่� 21” (เช่น่ กิารัปีรับัตัว กิารัคิด้วเิครัาะห้ ์ ความคิด้สรัา้งสรัรัค์ กิารัแกิ้ปัีญห้า และ

กิารัที่ำางานรัว่มกัิน) เพั่�อให้ส้ามารัถืก้ิาวห้น้าได้ใ้นศตวรัรัษแห้ง่ความเปีล่�ยนแปีลงอยา่งรัวด้เรัว็ไมห่้ยุด้นิ�งและความไมแ่น่ไมน่อนน่�

แผ่นพัฒันาเด้ก็ิและเยาวช่นแห้ง่ช่าติฉบบัท่ี่� 2 พั.ศ. 2560-2564 ยงัรัะบุถ่ืงด้า้นท่ี่�เก่ิ�ยวขัอ้งกัิบกิารัพัฒันาเยาวช่นเช่น่กัิน โด้ยมุง่เปีา้ไปี

ท่ี่�กิารัพัฒันาคณุภูาพัช่ว่ติขัองเด้ก็ิและเยาวช่น และกิารัช่ว่ยให้พ้ัวกิเขัาสามารัถืปีรับัตัวเขัา้กัิบกิารัเปีล่�ยนแปีลงขัองโลกิได้้

1 UNFCCC. 2020 Thailand Updated NDC. 
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ผูู้้มีิส่่วน์เกีี่�ยวข้้องใน์ประเทัศไทัยทีั�เข้้าร่วมิกี่ารวิจััย 

กิารัวจิยัขัองยูนิเซึ่ฟและยูเนสโกิตั�งเปี้าวดั้ (1) รัะด้ับกิารัรับัรัูเ้รั ่�องสิ�งแวด้ล้อมและกิารัเปีล่�ยนแปีลงสภูาพัภูมูอิากิาศในกิลุ่มเยาวช่น 

(2) กิารัมส่ว่นรัว่มขัองเยาวช่นในกิารักิำาห้นด้นโยบาย กิารัเคล่�อนไห้ว ห้รัอ่กิารัอบรัมด้า้นอาช่พ่ัสเ่ขัย่ว และ (3) ความรัูส้ก่ิขัองพัวกิเขัา

เก่ิ�ยวกัิบความสามารัถืห้รัอ่กิารัเสรัมิพัลงั (empowerment) ท่ี่�เพัิ�มขั่�นจากิกิารัมส่ว่นรัว่มด้งักิลา่ว

ผู่้ เขั้ารั่วมกิารัวิจัยท่ี่�เป็ีนเยาวช่นในปีรัะเที่ศไที่ยม่ตั�งแต่รัะด้ับนักิเรั่ยนมัธยมปีลายอายุ 15-18 ปีี  

ในกิรัุงเที่พัมห้านครัและในพั่�นท่ี่�ช่นบที่ขัองเช่ย่งให้ม่ ไปีจนถ่ืงเยาวช่นท่ี่�ที่ำางานแล้วอายุตั�งแต่ 18-24 ปีี 

ในกิรังุเที่พัมห้านครั

นอกิจากิน่� ผู่้ให้ญ่ 14 คนท่ี่�นักิวิจัยได้้สัมภูาษณ์เป็ีนรัายบุคคลปีรัะกิอบด้้วยผู่้ม่ห้น้าท่ี่�กิำาห้นด้นโยบาย

รัฐับาล 4 คน เจ้าห้น้าท่ี่�ภูาคปีรัะช่าสังคมและกิิจกิารัเพั่�อสังคม 3 คน ผู่้เช่่�ยวช่าญด้้านวิที่ยาศาสตรั ์

สิ�งแวด้ลอ้ม 1 คน เจา้ขัองกิิจกิารั 3 คน และผู่น้ำาเยาวช่น 3 คน

ผู้ลกี่ารศึกี่ษา

กี่ารรับรู้และกี่ารมีิส่่วน์ร่วมิ

เยาวช่นไที่ยท่ี่�เขัา้รัว่มกิารัวจิยัต่างรับัรัูเ้ก่ิ�ยวกัิบนโยบายท่ี่�เกิ่�ยวกัิบมาตรัฐานอุตสาห้กิรัรัม โด้ยรัะด้ับกิารัรับัรัูไ้มแ่ตกิต่างกัินไมว่า่จะ

เป็ีนเยาวช่นเพัศช่ายห้รัอ่ห้ญิง ห้รัอ่กิลุ่มในเมอ่งและช่นบที่ บางคนที่รัาบเกิ่�ยวกัิบกิารัแที่รักิแซึ่งเช่งินโยบายท่ี่�เฉพัาะเจาะจงสำาห้รับั

บางภูาคธุรักิิจโด้ยอาจไมท่ี่รัาบเกิ่�ยวกัิบเปี้าห้มายกิารัปีลอ่ยก๊ิาซึ่เรัอ่นกิรัะจกิขัองปีรัะเที่ศ ห้รัอ่เปี้าห้มายความยั�งยน่ด้า้นสิ�งแวด้ลอ้ม
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โด้ยรัวมพัวกิเขัาที่รัาบวา่เปี้าห้มายขัองกิารัเกิ็บภูาษ่กิารัปีล่อยก๊ิาซึ่เรัอ่นกิรัะจกิค่อเพั่�อควบคมุกิารัปีล่อยก๊ิาซึ่ และนโยบายลด้ภูาษ่ม่

เพั่�อสง่เสรัมิกิารัใช่ร้ัถืยนตไ์ฟฟา้ห้รัอ่กิรัะทัี่�งรัะบบขันสง่มวลช่น เยาวช่นบางคนยงัที่รัาบเกิ่�ยวกัิบกิฎห้มายท่ี่�จำาเป็ีนในกิารัสรัา้งมาตรัฐาน

อุตสาห้กิรัรัมซึ่่�งสนับสนุนโด้ยกิรัะที่รัวงอุตสาห้กิรัรัม เช่น่ มาตรัฐาน ISO ขัององค์กิารัมาตรัฐานสากิล

เยาวช่นไที่ยสว่นมากิกิลา่ววา่พัวกิเขัาใช่แ้พัลตฟอรัม์ส่�อสงัคมออนไลน์ เช่น่ เฟซึ่บุก๊ิ ยูที่บู และที่วติเตอรัเ์พั่�อแสด้งความกัิงวลเก่ิ�ยวกัิบ

ปีรัะเด้น็ปัีจจุบนัต่าง ๆ รัวมทัี่�งเรั่�องสิ�งแวด้ลอ้มท่ี่�เส่�อมลงและกิารัเปีล่�ยนแปีลงสภูาพัภูมูอิากิาศ พัวกิเขัาเห้น็ด้ว้ยวา่โซึ่เช่ย่ลมเ่ด้ย่ค่อ

พั่�นท่ี่�ห้น่�งท่ี่�พัวกิเขัาไมเ่พัย่งแต่สามารัถืแสด้งความเห้น็ได้เ้ท่ี่านั�น แต่ยงัสามารัถืรัเิรัิ�มห้รัอ่ติด้ตามกิรัะแสห้รัอ่ความเคล่�อนไห้วต่าง ๆ 

ได้ด้้ว้ย อยา่งไรัก็ิตามเยาวช่นท่ี่�เขัา้รัว่มกิารัวจิยัยงัเห้น็ด้ว้ยวา่พัวกิเขัามโ่อกิาสเพัย่งน้อยนิด้ในกิารัเขัา้รัว่มกิรัะบวนกิารักิำาห้นด้นโยบาย

ขัองรัฐับาลโด้ยทัี่�วไปี รัวมทัี่�งในปีรัะเด้น็เก่ิ�ยวกัิบสิ�งแวด้ลอ้มและกิารัพัฒันาปีรัะเด้น็ด้งักิลา่ว

โรังเรัย่น มห้าวิที่ยาลัย และรัฐับาลได้้ให้้กิารัสนับสนุนนอกิห้ลักิสูตรัในรูัปีแบบขัองกิารัอบรัมห้รัอ่กิิจกิรัรัมและกิารัรัณรังค์

ต่าง ๆ ตัวอยา่งเช่น่ กิารัรัณรังค์เก็ิบขัยะ กิารัปีลกูิปีา่ช่ายเลน กิารัปีรัะด้ษิฐห์้มอนจากิเศษฟาง ช่มรัมโรัตาแรัคท์ี่ (Rotaract Clubs)2  

และกิารัที่ำางานกัิบกิลุ่มช่าติพัันธุ์ต่าง ๆ นอกิจากิน่�ยังม่กิิจกิรัรัมและค่ายอาสาในโรังเรัย่นสำาห้รับัเยาวช่นซึ่่�งมุ่งเน้นด้้านกิารั

อนุรักัิษ์สิ�งแวด้ล้อม ผู่้เขั้ารัว่มกิารัวิจัยยังได้้รัว่มกัินที่ำากิิจกิรัรัมท่ี่�ม่ความสำาคัญ ซึ่่�งจัด้โด้ยกิลุ่มต่าง ๆ ในชุ่มช่น เช่่น กิารัเกิ็บ

ขัยะและกิารัอบรัมกิารัปีลูกิต้นไม้ เยาวช่นบางคนเคยเขั้ารัว่มกิารัปีรัะชุ่มเช่งิปีฏิิบัติกิารัด้้านสิ�งแวด้ล้อมสำาห้รับัชุ่มช่นในท้ี่องถิื�น

รัว่มกัิบเยาวช่นจากิจังห้วดั้อ่�น ๆ แต่ในภูาพัรัวมกิลุ่มเยาวช่นแที่บไม่ที่รัาบถ่ืงกิารัสนับสนุนด้้านกิารัพััฒนาทัี่กิษะส่เขั่ยวท่ี่�องค์กิรั 

ภูาคปีรัะช่าสงัคมและห้น่วยงานขัองสห้ปีรัะช่าช่าติเป็ีนผู่จ้ดั้ให้เ้ลย

ผู่้เขั้ารัว่มวิจัยท่ี่�เป็ีนผู่้ให้ญ่ห้ลายคนเห้น็ว่ากิรัะบวนกิารัวางแผ่นรัะดั้บช่าติไม่เปิีด้โอกิาสให้เ้ยาวช่นคนรัุน่ให้ม่ได้้ม่โอกิาสออกิความ

เห้็น ไม่ม่พั่�นท่ี่�อย่างเป็ีนที่างกิารัให้้เกิิด้กิารัม่ส่วนรัว่มด้ังกิล่าว อย่างไรัก็ิตามผู้่ให้้สัมภูาษณ์บางคนยังม่ความเห้็นในแง่ด้่ว่า

สถืานกิารัณ์จะค่อย ๆ ด้ข่ั่�น ขัณะท่ี่�นโยบายรัะด้บันานาช่าติมก่ิารัปีรับัให้เ้ยาวช่นเขัา้มามส่ว่นรัว่มมากิขั่�น ผู่ใ้ห้ส้มัภูาษณ์เห้ลา่น่�คิด้วา่ 

ห้น่วยงานไที่ยก็ิจะพัยายามมากิขั่�นเพั่�อให้เ้ยาวช่นเขัา้มามส่ว่นรัว่มเช่น่กัิน

ด้า้นกิลุม่เยาวช่นเห้น็ด้ว้ยวา่กิารัขัาด้ความรัูแ้ละอาจขัาด้เวลาเป็ีนตัวจำากัิด้กิารัมส่ว่นรัว่มในกิารัเคล่�อนไห้วและกิิจกิรัรัมสเ่ขัย่ว บางสว่น

รัูส้ก่ิวา่พัฤติกิรัรัมในเช่งิต้านอยา่งต่อเน่�องจากิรัฐับาลและผู่ค้นในสงัคมที่ำาให้พ้ัวกิเขัารัูส้ก่ิไมอ่ยากิเขัา้มส่ว่นรัว่ม

2 Rotaract Cubs bring together people aged 18–30 to exchange ideas with leaders in the community, develop leadership and professional skills and 
have fun through service. See www.rotaryroyalhuahin.org/page/the-role-of-rotaractors. ©
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5วิสิัยัทััศน์ด้์้าน์สัิ�งแวิด้ล้้อมของไทัยจำำาเป็น็์ต้้องอาศัยการมสีัว่ิน์รว่ิมของเยาวิชน์

กี่ารเส่ริมิพลัง

โรังเรัย่นม่กิารัให้้ความรัูพ้ั่�นฐานและความรัูเ้ช่ิงที่ฤษฎ่บางอย่างท่ี่�อาจช่่วยให้้เยาวช่นเขั้าใจปีรัะเด้็นสิ�งและล้อม และกิรัะตุ้นให้ ้
พัวกิเขัาห้นัเขัา้ห้าเศรัษฐกิิจสเ่ขัย่วและอาช่พ่ัสเ่ขัย่ว อยา่งไรัก็ิตาม มเ่ยาวช่นเพัย่งไมก่่ิ�คนจากิกิารัวจิยัท่ี่�กิลา่ววา่พัวกิเขัาได้เ้รัย่นรัูทั้ี่กิษะ

ในโรังเรัย่นท่ี่�สามารัถืช่ว่ยให้ห้้างานสเ่ขัย่วได้้

เยาวช่นส่วนมากิเช่่�อว่าโรังเรัย่นไม่ได้้ช่่วยเสรัมิพัลังให้้พัวกิเขัาด้้วยทัี่กิษะท่ี่�จำาเป็ีนสำาห้รับักิารัที่ำางานส่เขั่ยว และเพัรัาะเห้ตุน่�  

จ่งไม่ได้้กิล่าวถ่ืงอาช่่พัส่เขั่ยวในฐานะเป็ีนที่างเล่อกิอาช่่พัอย่างห้น่�ง เยาวช่นในพั่�นท่ี่�ช่นบที่ม่โอกิาสมากิกิว่าในกิารัเรัย่นวิช่า 

สายอาช่่พัซึ่่�งช่่วยให้้พัวกิเขัาเขั้าใจธรัรัมช่าติขัองอาช่่พัส่เขั่ยวบางปีรัะเภูที่ กิรัะนั�นก็ิด้่ พัวกิเขัาและผู่้ให้้สัมภูาษณ์ท่ี่�เป็ีนผู่้ให้ญ่ 
อ่กิห้ลายคนก็ิยงัเห้น็ตรังกัินวา่โรังเรัย่นในพั่�นท่ี่�ช่นบที่ไมม่ค่วามสามารัถืเท่ี่ากัิบโรังเรัย่นในเขัตเมอ่งในด้า้นคณุภูาพั ที่รัพััยากิรั และ

กิารัเขัา้ถ่ืงขัอ้มูล

จากิกิารัสมัภูาษณ์เจา้ขัองธุรักิิจสเ่ขัย่วพับวา่พัวกิเขัาและธุรักิิจสเ่ขัย่วอ่�น ๆ ได้ใ้ห้ก้ิารัอบรัมกัิบพันักิงานให้ม ่ๆ รัวมทัี่�งได้จ้ดั้กิิจกิรัรัม

ในชุ่มช่นท้ี่องถิื�น พัวกิเขัาเช่่�อว่าภูาคธุรักิิจได้้ด้ำาเนินกิารัโด้ยลำาพัังมากิแล้วเพั่�อสนับสนุนกิารัเปีล่�ยนผ่่านไปีสู่เศรัษฐกิิจส่เขั่ยว 
และกิารัสรัา้งเสรัมิขัด่้ความสามารัถืให้กั้ิบพันักิงานขัองพัวกิเขัา ด้้านผู่้รัว่มกิารัวจิยัท่ี่�เป็ีนเยาวช่นกิล่าววา่พัวกิเขัาไมท่ี่รัาบเก่ิ�ยวกัิบ

โอกิาสเห้ลา่น่�

บรัรัด้าเจ้าขัองธุรักิิจส่เขั่ยวแสด้งความกิังวลว่ากิารัเคล่�อนไห้วขัองเยาวช่นท่ี่�เกิ่�ยวกัิบความเส่�ยงด้้านกิารัเปีล่�ยนแปีลงสภูาพั 

ภูมูอิากิาศนั�นจะถืกูิมองวา่เป็ีนสญัญาณขัองความกิรัะด้้างกิรัะเด้่�องมากิกิวา่เป็ีนกิารักิรัะที่ำาในเช่งิบวกิเพั่�อสรัา้งความเปีล่�ยนแปีลง 

พัวกิเขัาเสรัมิว่าน่�อาจเป็ีนเห้ตุผ่ลว่าที่ำาไมกิารัรัณรังค์ด้้านสิ�งแวด้ล้อมท่ี่�นำาโด้ยเยาวช่นจ่งม่น้อยมากิ ถ่ืงแม้จะม่ผู่้นำาเยาวช่น  
นักิขับัเคล่�อน และผู่ม้อิ่ที่ธพิัลตอ่เยาวช่นจำานวนมากิในปีรัะเที่ศไที่ย แต่คนกิลบัมองวา่กิลุม่คนเห้ลา่น่�ต้องรัะมดั้รัะวงัไมก่ิลา่วอะไรัท่ี่�ไม่

เขัา้ห้ ูและต้องพัยายามรักัิษา “ความไมเ่ก่ิ�ยวขัอ้งกัิบกิารัเมอ่ง” ไว ้

ผู่้นำาเยาวช่นไที่ยท่ี่�เขั้ารั่วมกิารัวิจัยดู้จะเป็ีนกิลุ่มท่ี่�ม่ความห้วังมากิท่ี่�สุด้ว่ากิารัรัับรัู ้และม่ส่วนรั่วมขัองเยาวช่นกิำาลังเพัิ�มขั่�น  
“ตอนแรักิก็ิดู้เห้ม่อนว่าเรัาจะเปีล่�ยนแปีลงอะไรัไม่ได้้” ผู่้นำาเยาวช่นคนห้น่�งกิล่าว “แต่กิารัอยู่ท่ี่ามกิลางผู่้คนท่ี่�อยากิจะที่ำา

อะไรัให้้ได้้มากิขั่�น ที่ำาให้้เรัาเรัิ�มผ่ลักิด้ันและที่ำาอะไรัมากิขั่�นไปีด้้วย มันส่งต่อกัินไปีเรั่�อย ๆ และชุ่มช่นขัองเรัาก็ิเติบโตขั่�นเรั่�อย ๆ  
มองเห้น็ที่างออกิให้ม ่ๆ เพัิ�มขั่�น ความเป็ีนห้น่�งเด้ย่วกัินวา่พัวกิเรัาไมไ่ด้โ้ด้ด้เด้่�ยว วา่เรัาช่ว่ยเห้ลอ่ซึ่่�งกัินและกัินให้ป้ีรัะสบความสำาเรัจ็

ได้ ้กิารัมค่นเพัิ�มขั่�นที่ำาให้อ้ะไรั ๆ ด้ข่ั่�น ช่ว่ยให้เ้รัาสรัา้งเครัอ่ขัา่ยและรัว่มกัินกัิบที่รัพััยากิรัท่ี่�พัวกิเขัาม”่
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6 Polic y Brief :  4

ข้้อเส่น์อแน์ะส่ำาหรับกี่ารด้ำาเนิ์น์งาน์ข้องรัฐบาลให้ร่วมิมืิอกัี่บเยาวชน์ 
ใน์ฐาน์ะผูู้้น์ำากี่ารเปลี�ยน์แปลง

 � บรัรัจุแนวคิด้เรั่�องเศรัษฐกิิจส่เขั่ยวเขั้าเป็ีนส่วนห้น่�งขัองนโยบายปีรัะเที่ศไที่ย 
4.0 ในยุที่ธศาสตรัป์ีรัะเที่ศไที่ย 4.0 ม่กิล่าวถ่ืงเรั่�องความยั�งย่นที่างสังคมและ
สิ�งแวด้ล้อมอยู่แล้ว ถ่ืงแม้ยุที่ธศาสตรัน่์�จะให้้ความสำาคัญกัิบกิารัศ่กิษาใน
ฐานะท่ี่�เป็ีนพั่�นฐานขัองกิารัพััฒนาเศรัษฐกิิจ แต่ก็ิยงัมุง่เน้นไปีท่ี่�นวตักิรัรัมและ
กิารัเปีล่�ยนผ่า่นไปีสูด่้จิทัิี่ลมากิกิวา่ ควรัมก่ิารัขัยายกิารัศ่กิษาอบรัมให้ค้รัอบคลมุไปี
ถ่ืงทัี่กิษะสเ่ขัย่ว และให้ค้วามสำาคัญมากิขั่�นกัิบกิารัพัยายามไปีสูส่งัคมท่ี่�เปิีด้โอกิาส
ให้ท้ี่กุิคนมส่ว่นรัว่ม รัวมทัี่�งกิารัพัฒันาอยา่งยั�งยน่โด้ยผ่า่นกิารัปีรับัเปีล่�ยนธุรักิิจ
ให้เ้ป็ีนสเ่ขัย่วมากิขั่�น

 � กิรัะที่รัวงศ่กิษาธกิิารัและกิรัะที่รัวงกิารัอุด้มศ่กิษาสามารัถืนำาแนวคิด้เรั่�องโรังเรัย่น
ส่เขั่ยว รัะบบกิารัศ่กิษาส่เขั่ยว และกิารัศ่กิษาและกิารัฝึึกิอบรัมด้้านเที่คนิคและ
อาช่ว่ศ่กิษา (Technical and vocational education and training: TVET) สเ่ขัย่ว  
เขั้าเป็ีนส่วนห้น่�งขัองยุที่ธศาสตรัแ์ละกิารัศ่กิษารัะด้ับช่าติโด้ยม่กิารัจัด้สรัรั
งบปีรัะมาณให้อ้ย่างโปีรัง่ใส นอกิจากิน่�กิรัะที่รัวงยังควรัจัด้ที่ำาโครังกิารั TVET 
ท่ี่�เปิีด้โอกิาสโด้ยถ้ืวนห้น้ามากิขั่�นเพั่�อให้เ้ด้็กิผู่้ห้ญิงได้้มโ่อกิาสเพัิ�มเติมในกิารัเขัา้
ศ่กิษา จดั้ให้ม้โ่อกิาสเพัิ�มขั่�นในกิารัส่�อสารัและกิารัแนะแนวให้ค้ำาปีรัก่ิษาแก่ิเยาวช่น
เพั่�อให้้พัวกิเขัาสามารัถืพูัด้คุยและศ่กิษาเก่ิ�ยวกัิบตัวเล่อกิอาช่่พัท่ี่�มากิขั่�น และ
สรัา้งความเช่่�อมโยงกัิบแนวคิด้เรั่�องความยั�งยน่ท่ี่�เรัย่นมาได้้

 � กิรัะที่รัวงศ่กิษาธกิิารัและกิรัะที่รัวงกิารัอุด้มศ่กิษาสามารัถืมบ่ที่บาที่แขัง็ขันัมากิขั่�น
ในกิารักิำากัิบควบคมุให้ม้ก่ิารัอบรัมครัใูนปีรัะเด้น็ด้า้นสิ�งแวด้ลอ้ม กิารัเปีล่�ยนแปีลง
สภูาพัภูมูอิากิาศ และทัี่กิษะสเ่ขัย่วในโรังเรัย่นรัฐับาลที่กุิแห้ง่ รัวมทัี่�งบรัรัจุเรั่�อง
ทัี่กิษะสเ่ขัย่วเขัา้ไวใ้นห้ลกัิสตูรั และให้ม้ก่ิารัพูัด้ถ่ืงเรั่�องอาช่พ่ัสเ่ขัย่วในฐานะตัวเลอ่กิ
อาช่พ่ัท่ี่�เป็ีนไปีได้ ้โด้ยยกิตัวอยา่งจากิช่ว่ติจรังิให้เ้ห้น็วา่งานปีรัะเภูที่น่�สามารัถืสรัา้ง
ความมั�นคงที่างกิารัเงินให้ผู้่ป้ีรัะกิอบอาช่พ่ัได้อ้ยา่งไรับา้ง

 � ม่ขั้อเสนอแนะสำาห้รับักิรัะที่รัวงพัลังงานและกิรัะที่รัวงที่รัพััยากิรัธรัรัมช่าติและ 
สิ�งแวด้ลอ้มในกิารัสนับสนุนกิารัรับัรัูแ้ละสรัา้งพั่�นท่ี่�เพั่�อให้ก้ิารัศ่กิษากัิบเยาวช่นใน
ด้า้นพัลงังานห้มุนเวย่นและวธิล่ด้กิารัใช่พ้ัลงังานท่ี่�บา้น แต่กิารัปีรัะสานงานให้ท้ี่กุิ
กิรัะที่รัวงที่ำางานรัว่มกัินนั�นถ่ือเป็ีนห้นที่างท่ี่�มป่ีรัะสทิี่ธภิูาพัมากิกิวา่ในกิารัรับัรัอง
วา่เยาวช่นจะได้้รับักิารัสนับสนุนในด้้านต่าง ๆ รัวมทัี่�งความเป็ีนไปีได้้ในกิารัจา้ง
งานและอาช่่พัส่เขั่ยว กิรัะที่รัวงศ่กิษาธิกิารัมักิเป็ีนผู่้รับัผิ่ด้ช่อบนโยบายและ
โครังกิารัท่ี่�เก่ิ�ยวขัอ้งกัิบเยาวช่น กิรัะที่รัวงที่รัพััยากิรัธรัรัมช่าติฯ เป็ีนผู่ร้ับัผิ่ด้ช่อบ
ปีรัะเด้น็เก่ิ�ยวกัิบสิ�งแวด้ลอ้มและกิารัเปีล่�ยนแปีลงสภูาพัภูมูอิากิาศ สว่นกิรัะที่รัวง
แรังงานรับัผิ่ด้ช่อบปีรัะเด้น็เก่ิ�ยวกัิบกิารัจา้งงาน ปัีจจุบนักิรัะที่รัวงต่าง ๆ  ยงัขัาด้
กิารัปีรัะสานงานรัะห้วา่งกัิน โด้ยเฉพัาะเม่�อเป็ีนเรั่�องกิารัแก้ิไขัปัีญห้าสิ�งแวด้ลอ้ม 
ทัี่�งท่ี่�แต่ละกิรัะที่รัวงยงัมโ่อกิาสอ่กิมากิในกิารัที่ำางานรัว่มกัินในปีรัะเด้น็น่�

เม่�อกิล่าวถ่ืงกิารัให้ข้ั้อเสนอแนะวา่เยาวช่นจะสามารัถืเขั้าไปีม่ส่วนรัว่มในกิารัแก้ิ
ปัีญห้าสภูาพัภูมูอิากิาศ รัวมทัี่�งเศรัษฐกิิจสเ่ขัย่วได้อ้ยา่งไรับา้งนั�น ผู่้เขัา้รัว่มกิารัวจิยัในปีรัะเที่ศไที่ยล้วนเสนอแนวที่างเช่งิสนับสนุน
และกิารัเพัิ�มพัลงัให้กั้ิบเยาวช่น ยกิตัวอยา่งเช่น่ กิารัรัว่มกัินสรัา้งนวตักิรัรัมสเ่ขัย่วเพั่�อสงัคม ผ่า่นที่างกิารัเขัา้รัว่มกิิจกิรัรัม “เยาวช่น
และความท้ี่าที่ายท่ี่�ไมจ่ำากัิด้ยุคสมยั” (Generation Unlimited Youth Challenge) และ “โครังกิารัห้อ้งที่ด้ลองรัว่มกัินขัองเยาวช่น” 
(Youth Co: Lab initiatives) ท่ี่�จดั้โด้ยยูนิเซึ่ฟและยูเอ็นด้พ่ั ่(UNDP) 

สิ่�งทีั�จัะช่วย [ส่นั์บส่นุ์น์ให้เยาวชน์ส่น์ใจั 
หางาน์สี่เขี้ยว] ได้้ก็ี่คืือกี่ารศึกี่ษา -  
เด็้กี่ ๆ ใช้เวลาห้าวัน์ต่่อสั่ปด้าห์อยู่ใน์
โรงเรียน์ ดั้งนั์�น์คืรูจึังมีิอิทัธิิพลอย่าง
มิากี่ใน์กี่ารส่อน์เด็้กี่ให้เข้้าใจัถึึงสิ่�งทีั�กี่ำาลัง
เกิี่ด้ขึ้�น์ใน์โลกี่ และส่อน์ว่าเราจัะแก้ี่ปญัหา 
ได้้อย่างไร รัฐบาลท้ัองถิึ�น์ส่ามิารถึเป็น์
ตั่วอย่างให้เด็้กี่ ๆ และรณรงค์ืเรื�อง 
กี่ารเปลี�ยน์แปลงโลกี่และวิถีึชีวิต่ทีั�เป็น์
มิิต่รต่่อธิรรมิชาติ่มิากี่ขึ้�น์ เด็้กี่ ๆ 
ส่ามิารถึเรียน์รู้ได้้จัากี่ตั่วอย่างทีั�เห็น์  
ซึึ่�งจัะมีิผู้ลอย่างมิากี่ บริษัทัเอกี่ชน์ก็ี่
ส่ามิารถึทัำาเช่น์เดี้ยวกัี่น์นี์�ได้้

- ผู้้�นำำ�เย�วชนำช�วไทย

เยาวชน์คืวรมีิส่่วน์ร่วมิใน์กี่ารออกี่แบบ
หลักี่สู่ต่รทีั�เกีี่�ยวกัี่บกี่ารเปลี�ยน์แปลง
ส่ภูาพภููมิิอากี่าศ คืวามิยั�งยืน์  
และประเด็้น์สิ่�งแวด้ล้อมิอื�น์ ๆ

- คว�มเห็็นำจ�กเจ��ของธุุรกิจสีีเขียวคนำห็นำ่�ง

รวมิกัี่น์คืือพลัง พวกี่เข้าเรียน์รู้ว่า  
หากี่ร่วมิมืิอกัี่น์ทัำางาน์และแส่ด้งคืวามิคิืด้เห็น์ 
พวกี่เข้าก็ี่จัะมีิพลังส่ร้างคืวามิเปลี�ยน์ 
แปลงได้้ ส่่งเส่ริมิให้เด็้กี่เล็กี่ ๆ ได้้ส่ร้าง
กี่ารเปลี�ยน์แปลง และต้่องทัำาให้รัฐบาล
และคืน์อื�น์ ๆ ฟังัเสี่ยงข้องพวกี่เข้า เรามีิ
หวังว่าจัะเปลี�ยน์แปลงได้้ เวลาเด็้กี่ ๆ  
เข้้ามิาร่วมิชมิงาน์ [พวกี่เข้า] จัะเกิี่ด้ 
แรงบัน์ด้าลใจัว่าส่ามิารถึเปลี�ยน์แปลง 
สิ่�งต่่าง ๆ ได้้ พวกี่เข้าเรียน์รู้ทีั�จัะเสี่�ยง
และเดิ้น์ไปข้้างหน้์า มีิคืวามิยืด้หยุ่น์กัี่บ
กี่ารเปลี�ยน์แปลง และมีิคืวามิเห็น์อกี่
เห็น์ใจัให้ทัั�งกัี่บต่น์เองและผูู้้อื�น์

- ผู้้�นำำ�เย�วชนำช�วไทย
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