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“ขอตอนรับผูเขารวมประชุมทุกทาน ทานผูแทนหนวยงานภาครัฐ องคการ
กองทุนสัตวปาโลกสากล สํานักงานประเทศไทย (WWF–TH) และทีมเชียงใหม
วิสาหกิจเพ่ือสังคม (CSE) ท่ีเปนตนแบบการพัฒนาโมเดล เรื่องการสงเสริมการผลิต
และการบริโภคอยางยั่งยืน 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดใหความสําคัญกับประเด็น
ขับเคลื่อนการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืนซึ่งเปนหน่ึงในเปาหมายในการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน รัฐบาลมีคณะกรรมการการพัฒนาท่ียั่งยืนโดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน 
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีเปาหมายรับผิดชอบ 5 เปาหมาย
หลักท่ีสําคัญโดยมีเปาหมายขอท่ี 12 การบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืนก็เปน 1 ใน 5 
เปาหมายน้ีและยังรวมถึงเรื่องปาไม นํ้า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งน้ีเปาหมาย
การบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืนจะเปนตัวเชื่อมบูรณาการเปาหมายตางๆ เขาดวยกัน 
ซึ่งเปนประเด็นเกี่ยวของกับพฤติกรรมของมนุษย พฤติกรรมการผลิต พฤติกรรมการ
บริโภค การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ลดผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม และเหลาน้ีเปนเปาหมายของโครงการน้ี โดยเฉพาะการใหความสําคัญ
ตอภาคเกษตรและปาไม ซึ่งเปนภาคหลักของประเทศไทย ท่ีเราพยายามท่ีจะแกไข
ปญหารวมกันอยู ณ ขณะน้ี 

ในสวนของพ้ืนที่ปาไม รัฐบาลตั้งเปาหมายใน 20 ปขางหนาจะตองมีปา 40% 
ซึ่งขณะน้ีมี 32% โดยปจจัยสําคัญท่ีสุดในการเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมคือ การลดการบุกรุก
ทําลายทําเกษตรกรรม รัฐบาลใหความสําคัญในพ้ืนท่ีบุกรุกโดยจะจัดสรรท่ีทํากินให
เกษตรกรใหเหมาะสมโดยเฉพาะพ้ืนที่ที่ไมมีความเส่ียง และการบริหารจัดการพ้ืนที่



 

ตนนํ้าลําธารและพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูงซึ่งเปนส่ิงสําคัญ และในดานการแกไข
ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเทศไทยก็ไดแสดงเจตจํานงคในการลด
กาซเรือนกระจกใหไดรอยละ 20-25 ในป ค.ศ.2030 ซึ่งรอยละ 20 ในกรณีที่ประเทศ
ไทยดําเนินการเอง หรือรอยละ 25กรณีท่ีไดรับความชวยเหลือจากตางประเทศ ใน
สวนรอยละ 20 น้ีจะมาจากภาคพลังงาน ภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนสง ภาคการ
จัดการของเสีย แตไมไดรวมภาคเกษตรกรรมและปาไม อยางไรก็ตามภาคเกษตรและ
ปาไมมีความจําเปนที่จะตองพยายามในการเสริมกับการดําเนินการกับภาคอ่ืนๆ ซึ่ง
อาจยังดําเนินการไมเพียงพอ  

ดังน้ัน โครงการน้ีที่ใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนการบริโภคและการผลิตท่ี
ยั่งยืน ในสวนของภาคเกษตรกรรมและปาไม และขับเคลื่อนเชิงพ้ืนที่ในจังหวัด
เชียงใหม ซึ่งสอดคลองกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่ให
ความสําคัญกับพ้ืนท่ีน้ี รวมท้ังจังหวัดนานซึ่งเปนพ้ืนที่ที่มีปญหา เปนพ้ืนท่ีตนนํ้าลํา
ธาร และมีการบุกรุกและทายที่สุดก็กระทบตอความเปนอยูของประชาชนท่ีอยูบนพ้ืนท่ี
สูงหรือแมกระทั่งเราที่อยูในกรุงเทพมหานครเอง เชน ชวงฝนตกแรง นํ้าสีเหลือง หรือ
ตะกอนสีนํ้าตาล ก็มาจากตนนํ้าลําธาร จากจังหวัดเชียงใหมและนาน สงผลกระทบ
มาถึงกรุงเทพมหานคร ในขณะเดียวกันเมื่อนํ้ามีตะกอนเยอะ การปรับปรุงคุณภาพนํ้า
เพ่ือเปนนํ้าประปาเพ่ือเปนนํ้าดื่มก็ตองใชงบประมาณจํานวนมาก ของเสียก็เกิดขึ้น
จํานวนมากเชนเดียวกัน และเปนปจจัยที่เกี่ยวของเชือ่มโยงกัน เพราะฉะน้ัน ส่ิงสําคัญ
ท่ีสุดเรื่องการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืนคือ ทําอยางไรใหเราเปลี่ยนพฤติกรรม 
ในกรณีที่บริษัท เชียงใหมรัฐวิสาหกิจเพ่ือสังคม จํากัด ไดรวมมือกันในพ้ืนที่อําเภอแม
แจม เปนกรณีหน่ึงที่โครงการจะรวมถอดบทเรียน ปจจัยความสําเร็จ และสามารถท่ีจะ
ขยายผลได  

เรื่องการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน เปนกรอบท่ีสําคัญของเปาหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืนในป ค.ศ. 2030 โดยในการประชุมสหประชาชาติ ค.ศ. 1992 วาดวย
เรื่องขับเคลื่อนการพัฒนาท่ียั่งยืน และยังมีทบทวนอีกที 20 ปใหหลังหรือในป ค.ศ.
2012 ท่ีเมืองรีโอเดจาเนโร หรือการประชุม Rio de Janeiro +20 ก็มีการทบทวนวา
การพัฒนาท่ียั่งยืนยังไมเกิดเปนรูปธรรมเทาที่ควร ซึ่งจําเปนตองมีกรอบท่ีชัดเจนใน
การพัฒนาท่ียั่งยืนการพัฒนาเศรษฐกิจตองเปนเศรษฐกิจสีเขียว (Green economy) 
โดยเปนการพัฒนาตองการใชทรัพยากรท่ีจํากัดอยางมีประสิทธิภาพ ใชเทคโนโลยี
เขามาชวย มีผลผลิตท่ีเพ่ิมขึ้นและของเสียก็สามารถนํากลับมาใชเปนทรัพยากรได 
ลดการใชทรัพยากร ลดของเสีย และเพ่ิมศักยภาพ ลดความยากจน ความเปนอยูของ
ประชาชนที่ดีขึ้น  และก็ไดนํากรอบดําเนินการ 10 ป เพ่ือการบริโภคและการผลิต



 

อยางยั่งยืน (The 10-Year Framework of Programmes on Sustainable 
Consumption and Production: 10YFP) มาปรับใช ซึ่งประเทศไทยจะตอง
ขับเคลื่อนใหเกิดผลเปนรูปธรรม หลังจากน้ันก็มีเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน17 
เปาหมายและมีการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืนก็เปน 1 ใน 17 เปาหมายท่ีจะตอง
ขับเคลื่อนใหเกิดผลเปนรูปธรรมและสามารถเชื่อมโยงกับสวนอ่ืนดวย 

ขอบคุณองคการกองทุนสัตวปาโลกสากล สํานักงานประเทศไทย (WWF–TH) 
และรัฐบาลเยอรมัน ซึ่งมี International Climate Initiatives (IKI) ท่ีสนับสนุน
โครงการใหงบประมาณรวมกับสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ที่จะขับเคลื่อนแผนเรื่องการจัดการและแผนการปรับตัวเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพ้ืนท่ี ซึ่งโครงการน้ีเปนการสรางสังคมคารบอน
ต่ําโดยเฉพาะอยางยิ่งภาคเกษตรและปาไม และเปนส่ิงที่นายินดี ส่ิงที่จะสนับสนุน
ทํางานรวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีมีอยู ถอดบทเรียน และ
สามารถท่ีจะเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดการปลอยกาซเรือน
กระจกไดอยางไร และส่ิงท่ีตองทําควบคูกันไปคือ การปรับตัว ซึ่งเปนส่ิงที่หลีกเลี่ยง
ไมไดในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิของโลกจะสูงขึ้น ในภาค
เกษตรกรรมเราจะทําเกษตรกรรมแบบไหน ปลูกอะไรใหอยูได ปรับตัวได ในขณะที่
อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น ซึ่งจะเปนส่ิงท่ีตองทําควบคูกันไป ท้ังมาตรการแนวทางลด
การปลอยกาซเรอืนกระจก และปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม  

การขับเคลื่อนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนในพ้ืนที่อําเภอแมแจม จะตองมี
การวิเคราะหปญหาใหออกโดยเฉพาะอยางยิ่งในพ้ืนท่ีเชียงใหม ตองรูวาพ้ืนท่ีขาด
อะไร จะขายใหใคร ปลูกอะไร เพ่ือคนเชียงใหม ซึ่งจะตองวิเคราะหใหออก ตองมอง
ตลอดทั้งหวงโซอุปทาน ตั้งแตวัตถุดิบการผลิต การขนสง ซึ่งคนไทยสวนใหญไมได
คิดเรื่องน้ี คิดแควาปลูกท่ีไหนก็ได กินไดหมด ซึ่งบางครั้งจะตองมองใหออกเรา
จะตองใหความสําคัญในการลดผลกระทบและการปลอยกาซเรือนกระจกตลอดท้ัง
หวงโซอุปทาน และประเด็นน้ีตองวิเคราะหใหครบ รวมถึงเรื่องการสนับสนุนวิสาหกิจ
ชุมชน เหลาน้ีเปนส่ิงท่ีฝากกับทางโครงการ   

อีกสวนหน่ึงในภาคการผลิตและบริโภคคือ ปญหาดานเรื่องขยะ ขยะที่เปน
อาหาร หรือ Food Loss แบะFood waste ซึ่งถือเปนวาระใหมของสหประชาชาติท่ี
นอกจากขยะประเภทพลาสติกแลว ขยะอาหารหรือ Food waste ก็เปนปญหาสําคัญ 



 

นับตั้งแตกระบวนการผลิต คือเปนของเสียท่ีเกิดขึ้นจากภาคเกษตรกรรมที่ผลิตและ
อาหารท่ีหมดอายุหรือเหลือท้ิงไมไดใชประโยชนกลายเปนขยะ แตในขณะที่ยังมี
ประชาชนอีกมากที่ตองการอาหาร จะทําอยางไรใหอาหารที่ผลิตไดใหประโยชนไปสู
คนที่ตองการอาหาร นอกจากน้ีขยะอาหารจะยอยสลายและกอใหเกิดกาซมีเทนซึ่ง
เปนกาซเรือนกระจกสรางปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกทอดหน่ึง 

ยกตัวอยางในพ้ืนท่ีแมแจมเรื่องของขาวโพดเลี้ยงสัตว ซึ่งซัง ตอ และของเหลือ
สวนตางๆ จากขาวโพดหากกําจัดโดยการเผาก็จะกอใหเกิดมลพิษทางอากาศแตหาก
มีการนํามาใชประโยชนเปนวัตถุดิบการผลิต เชน ปุย หรืออาหารสัตว แทนการเผาก็
เปนการแกปญหาอยางเหมาะสม รวมถึงการเปลี่ยนการปลูกพืชในพ้ืนท่ีเปนพืชชนิด
อ่ืนประกอบกัน พ้ืนท่ีสวนใหญก็เปนพ้ืนท่ีท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมดูแล โดยมีกรมปาไมที่พรอมจะทํางานรวมกับภาคสวนตางๆ เพ่ือแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นในระยะยาว และเปนส่ิงท่ีอยากเห็นในการขับเคลื่อนโครงการน้ีตรงน้ี
เปนโจทยรวมกันวาจะขับเคลื่อนกันอยางไรในการแกปญหา เพราะปไหนที่มีราคา
ขาวโพดสูงก็จะมีการเผาอีก และก็เกิดปญหามลพิษตามมา ทายท่ีสุดก็สงผลตอ
สุขอนามัย และการทองเที่ยวที่จะเปนวัฎจักรที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ จึงขอฝากทีมคุณพลาย 
ภิรมย ลองวิเคราะหใหชัดในการขับเคลื่อนอยางไร ปญหาในพ้ืนท่ี จะปลูกอะไร ผลิต
อะไร ดวยพ้ืนท่ีแมแจมก็มีตนทุนเดิมอยูแลว เราสามารถท่ีจะเขาไปเก็บขอมูล ถอด
บทเรียน ขยายผล และแนะนําในพ้ืนท่ีจังหวัดนานที่เปนเปาหมาย 2 จังหวัด โดย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหความสําคัญอยู และก็พรอมท่ีจะให
ความรวมมือ  

โครงการน้ีเปนโครงการท่ีมีประโยชน โดยเฉพาะการถอดบทเรียนเพ่ือใหได
เปนโมเดลการแกไขปญหาของประเทศไทย และสามารถนําไปขยายผลในพ้ืนท่ีอ่ืน
ได และขอใหผูเขารวมประชุมใหความเห็นและรวมกันขับเคลื่อนโครงการเพ่ือเปน
โครงการของประเทศไทยตอไป” 


