
 

คณะผู้จัดท ำ : กองศึกษำวิจัยทำงยุทธศำสตร์และควำมมั่นคงฯ โทร./โทรสำร : ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๔-๕ website : www.sscthailand.org 

 ภาวะโลกร้อน (Global Warming) เป็นภาวะที่อุณหภูมิ
เฉลี่ยของโลกสูงข้ึน ซึ่งตัวการส าคัญที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน คือ 
ก๊าซเรือนกระจก (Green House Gas)  ทั้งนี้การแก้ปัญหาภาวะ
โลกร้อนจ าเป็นต้องอาศัยการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดย  
“สังคมคำร์บอนต่ ำ  (Low Carbon Society)” ก าลั งเ ป็น
แนวทางจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ถึงแม้ว่าหน่วยงาน
ทหารจะไม่ได้มีบทบาทโดยตรง แต่หากมองเป็นองค์กร กองทัพ
ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทและเกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม    
โดยกองทัพควรเป็นหน่วยงานต้นแบบที่น าแนวคิดเรื่ อง  
“สงัคมคารบ์อนต่ า (Low Carbon Society)” มาใช้เป็นเครื่องมือ
ลดปัญหาภาวะโลกร้อน เพื่อให้สังคมเกิดความตระหนัก และ
สามารถน าแนวคิดดังกล่าวไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง 
 หากพจิารณาการด าเนนิงานด้านสิง่แวดลอ้มของหนว่ยทหาร  
ที่มีมาโดยตลอด และเริ่มมีการปฏิบัติอย่างเข้มแข็ง เช่นกรณี
ตัวอย่าง กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ (พล.ร.๒ รอ.)  
ค่ายพรหมโยธี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เป็นหน่วยงานทหารแห่งแรก
ที่ได้รับรางวัลโครงการลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ ๑๔ ประจ าปี ๒๕๕๕ 
ประเภท ชุมชน จาก บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) จ านวน ๓ 
ชุมชน คือ ชุมชนสายฟ้า ชุมชนเฟื่องฟ้า และชุมชนพรหมโยธี ๑  
 
กรณศึีกษำ : กองพลทหำรรำบที ่๒ รกัษำพระองค์ (พล.ร.๒ รอ.)  

 จากจุดเริ่มต้น ค าสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่แสดง
วิสัยทัศน์ด้านการจัดการขยะว่า   ““ต้องเป็นรูปธรรม ไม่ใช่แค่ซื้อต้องเป็นรูปธรรม ไม่ใช่แค่ซื้อ
หรือขายเท่านั้น ทุกหน่วยต้องเป็นตัวอย่างให้เห็นและสามารถคัดหรือขายเท่านั้น ทุกหน่วยต้องเป็นตัวอย่างให้เห็นและสามารถคัด
แยกขยะแห้ง ขยะเปียกและขยะรีไซเคิลได้ ถ้าแยกไม่ได้ก็ลดขยะแยกขยะแห้ง ขยะเปียกและขยะรีไซเคิลได้ ถ้าแยกไม่ได้ก็ลดขยะ
ไม่ได้ไม่ได้ ” ” ซึ่งเป็นที่มาของโครงการบริหารจัดการขยะ ที่ประสบ
ความส าเร็จโดยการบ่มเพาะจิตส านึกของบุคลากรและครอบครัว
ในค่ ายพรหมโยธี  ตามหลั ก  4 R (Reduce Reuse Repair  
Recycle) คือ การลดการใช้ การใช้ซ้ า การซ่อมแซม และ 
การรีไซเคิล ความส าเร็จที่ เกิดข้ึนมาจากการมีส่วนร่วมของ 

หน่ ว ยท หา ร  ชุ มชน ใน ค่ า ย  แ ละอ งค์ ค ว า มรู้ ที่ ไ ด้ จ า ก 
หน่วยการศึกษา ทั้งนี้ชุมชนยังต่อยอดโดยการน าพระราชด ารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
มาปรับใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพรและผัก 
ไฮโดรโปรนิกส์ อย่างต่อเนื่อง 
 นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังสอดคล้องกับค าแถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวย่ิงลักษณ์  ชินวัตร ต่อรัฐสภา 
เกี่ยวกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยมี ๘ นโยบายหลัก ซึ่งรวมถึง
นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมด้วย 

 
 

 เมื่อภัยคุกคามความมั่นคงมีรูปแบบเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อบทบาท ภาระหน้าท่ีของหน่วยทหารท่ีไม่สามารถหยุดอยู่แค่เพียงการ
ดูแลรักษาอธิปไตยของชาติเท่าน้ัน จึงเป็นท่ีมาของการเริ่มเข้าไปมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อน รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังมากขึ้น เช่น พล.ร.๒ รอ. ที่สามารถด าเนินงานด้านบริหารจัดการขยะ จนเห็นผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรม กระทั่ง
สามารถเป็นต้นแบบให้หน่วยอ่ืนๆ น าไปเป็นแบบอย่างได้  

     บทควำมวิเครำะหส์ถำนกำรณ์ยุทธศำสตร์และควำมม่ันคงของประเทศรำยสัปดำห์       ฉบบัที่  ๑๗/๕๖      ๔  - ๑๐ ก.พ.๕๖ 

“รัว้ของชาติ” สู่ต้นแบบสงัคมคารบ์อนต า่ 

แผนภำพ รายละเอียดของนโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สร้างภูมิคุ้มกันและ 
เตรียมความพร้อมในการ
รองรับและปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงของ 
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 

ทางธรรมชาติ  

อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรป่าไม้ 

และสัตว์ป่า 

อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง  

ดูแลรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและเร่งรัด

การควบคุมมลพิษ  

สร้างความเป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อมล้ าในการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  

พัฒนาองค์ความรู้ในการ
บริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมให้มีการบริหาร
จัดการน้ าอย่างบูรณาการ   

ส่งเสริมและสร้างความ
ตระหนักและ 

จิตส านึกทางดา้น
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม  

โครงการด้านสิ่งแวดล้อมของ พล.ร.๒ รอ. ท่ีสอดคล้องกับนโยบายที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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  กำรด ำเนินงำนของ พล.ร.๒ รอ. 
 นอกจากการบริหารจัดการขยะแล้ว พล.ร.๒ รอ. ยังได้
ด าเนินการในประเด็นอื่นๆ ได้แก่ การสร้างระบบบ าบัดน ้าเสีย  
ในชุมชน การจัดการระบบก าจัดขยะและของเสียอันตรายด้วยวิธี
ที่ เ ป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมโดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัย             
มาเสรมิสรา้งความรูค้วามเข้าใจในการจดัการขยะให้แกช่มุชนในคา่ย 
การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การด าเนินกิจกรรม การปรับ
พฤติกรรมการบริ โภคสินค้าและการบริการที่ เ ป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม   
ให้ความส าคัญแก่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กร 
ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ส าคัญ คือ การเพิ่มขีดความสามารถใน
ระดับชุมชนให้เข้มแข็ง  

 
บทวิเครำะห์ 

 การด าเนินการดังกล่าวถือเป็นการมีส่วนร่วมในการลด
ภาวะโลกร้อน และส่ ง เ สริมกิ จกรรมที่ ลดการผลิตก๊ าซ 
เรือนกระจก โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็น สังคมคำร์บอนสังคมคำร์บอน
ต่ ำ (ต่ ำ (Low Carbon SocietyLow Carbon Society)) โดยอาศัย ๓ แนวทาง คือ  
 ๑) Carbon Minimization in all sectors คือ การที่
ทุกภาคส่วนในสังคมควรมีการปล่อย CO2 ในระดับที่ธรรมชาติ
สามารถดูดซับ โดยใช้กระบวนการต่างๆ ที่ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกได้จริง   
 ๒)Toward a Simpler life style that realize richer 
quality  of life คือ การลดการบริโภคที่เกินความจ าเป็น โดย
ใช้วิธีการง่ายๆ ที่สามารถกระท าได้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

 ๓)  Coexistence with Nature คื อ  กระบวนกา ร
ปรับตัวให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดย
การเข้าหาธรรมชาติ พร้อมทั้งดูแลรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งถือเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการลด CO2 และลดภาวะโลกร้อน  
 นอกจากนี้ ปัจจัยส าคัญอีกประการที่สามารถน ามาปรับ
ใช้ได้ในกรณีดังกล่าวข้างต้น คือ หลักการจัดการความมั่นคง 
ไม่ตามแบบ (Non-Traditional Security Management Principle) 
อันประกอบด้วย  
 ๑. หลักความมุ่งหมาย มีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อมุ่งสู่
ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม  
 ๒. หลักความอุตสาหะ มีนโยบาย โครงสร้าง และรูปแบบ
การท างานที่ชัดเจน รอบคอบ ยืดหยุ่น 
 ๓. หลกัความชอบธรรม การปฏบัิติการต้องมคีวามชอบธรรม 
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ๔. หลักความปลอดภัย การปฏิบัติการต้องมีความ
ปลอดภัยต่อทุกคนที่ได้รับผลกระทบ 
 ๕. หลักการบูรณาการอย่างย่ังยืน มีการวางยุทธศาสตร์ 
นโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่ครอบคลุมการแก้ปัญหาทุกด้าน 
อย่างต่อเนื่อง 
 ๖.หลักการจัดการองค์ความรู้ มีการเชื่อมโยง จัดเก็บ
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
 
ควำมลงท้ำย 

 อย่างไรก็ตาม ภาพลักษณ์ขององค์กรก็มีส่วนส าคัญต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ดังนั้น  
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการมีส่วนร่วมลดปัญหา 
ภาวะ โลกร้ อนจึ ง เ ป็นมิ ติ ใหม่ที่ หน่ ว ยทหารควรปฏิ บั ติ 
อย่างจริงจัง และด้วยจุดแข็งของสายการบังคับบัญชา การมี
โครงสร้างที่ชัดเจน ประกอบกับความมีระเบียบวินัยของทหารจะ
สามารถผลักดันให้การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเห็นผลได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ทั้งยังเป็นต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้แก่
หน่วยงานอื่นๆ ได้ ... 

http://www.sscthailand.org

