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0. บทน า 
 
ปัจจบุนัไมว่า่จะเป็นปัจเจกบคุคล หรือ องค์กร ไมว่า่จะเป็นคนธรรมดาสามญั หรือผู้ ท่ีต้องตดัสนิใจทางนโยบาย ตา่งต้อง
พบกบัปัญหาความยุ่งยากซบัซ้อนและความเร็วของการเปล่ียนแปลงในโลกท่ีเช่ือมโยงสมัพนัธ์ถึงกนัหมด อาทิเช่น การ
เลือกบริโภคอาหารไมว่่าจะเป็นเนือ้ววั หรือเนือ้ไก่ แม้แตภ่าชนะบรรจอุาหารท่ีเป็นพลาสตกิ หรือโฟม ก็กลวัทัง้การตดิโรค 
(โรคววับ้า / ไข้หวดันก) และเส่ียงตอ่การท าลายสภาพแวดล้อม หรือท าให้ภมูอิากาศเปล่ียนแปลง เป็นต้น ในยุคสมยัท่ีวถีิ
ชีวติของมนษุย์ ล้วนได้รับอิทธิพลจากพลงัแห่งการเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สิง่แวดล้อม ด้านภมูรัิฐศาสตร์ ด้านสงัคม และด้านเทคโนโลยี สญัญาณได้ชีช้ดัวา่ก าลงัมีการเปล่ียนแปลงดลุยภาพครัง้
ใหญ่ของเศรษฐกิจโลกในสงัคมของประชากรโลกท่ีมีสงูขึน้เป็น 7,000 ล้านคน พร้อมกบัการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและ
สิง่แวดล้อม  
 
ภาพที่ 1  ภมูทิศัน์ความเส่ียงโลก ปี 2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที่มา: Global Risk Report 2012   น.5 
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ภาพที่ 2 แสดงความสมัพนัธ์เช่ือมโยงท่ีซบัซ้อนของความเส่ียงต่างๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แตก่ารเปล่ียนแปลงดงักลา่วก็เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีมนษุย์โดยสว่นใหญ่ ยงัมีข้อจ ากดัในการรับรู้วา่เป็นความเส่ียงท่ีมี
ความสลบัซบัซ้อน มีความสมัพนัธ์ เช่ือมโยงถึงกนั และก าลงัเป็นภยัคกุคามตอ่ประเทศต่างๆ บริษัท วฒันธรรม ชมุชนและ
มวลมนุษยชาตอิย่างแท้จริง 
  
และภายใต้ความเส่ียงของโลกท่ีผนึกแน่นเช่นนี ้จ าเป็นท่ีเราจะจะต้องพฒันากรอบแนวคิดใหม่เพ่ือท าความเข้าใจกบัการ
เปล่ียนแปลงท่ีท้าทายดงักลา่ว 
 
เนือ้หาในรายงานฉบบันีจ้ะครอบคลมุประเดน็ท่ีเก่ียวข้องได้แก่ 
1. โลกท่ีเส่ียงภยั  
2. กรณีตวัอย่างปฏิสมัพนัธ์ของโลกท่ีเส่ียงภยักบัการเปล่ียนแปลงทางประชากร 
3. บทเรียนและการปรับเปล่ียนมมุมมองตอ่โลกใหม่ 

 

ที่มา: Global Risk Report  2012  น.6 

ภาพจาก  
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1. โลกทีเ่สีย่งภยั คอือะไร 
 

อลูริช เบค (Ulrich Beck) นกัสงัคมวทิยาชาวเยอรมนั ผู้มีช่ือเสียงในงานศกึษาเร่ืองสงัคมเส่ียงภยั1 ได้อธิบายอย่าง

ตรงไปตรงมาวา่2  โลกท่ีเส่ียงคือ โลกในยคุสมยัท่ีมีแรงกระท าท่ีเราไมคุ่้นเคยและคาดการณ์ไมไ่ด้ และเหน่ียวน ามาซึ่ง

เหตกุารณ์ท่ีมนษุย์ต้องมีปฏิกิริยาไปในระดบัโลก 
 
นัน่ท าให้ เบค ชีว้า่แทนท่ีโลกจะก้าวไปสูย่คุหลงัสมยัใหม ่(post modern / beyond the modern) เรากลบัก าลงัเคล่ือนเข้า
ไปสูช่่วงท่ี เขาเรียกวา่ความเป็นสมยัใหมค่รัง้ท่ีสอง (the second modrnity) ซึ่งหมายถึง ข้อเท็จจริงท่ีวา่ สถาบนัสมยัใหม่
ตา่งๆ ก าลงัเติบโตมามีลกัษณะเป็นอย่างสากลหรือต้องท างานครอบคลมุเป็นระดบัโลกมากยิ่งขึน้ (global) ซึ่ง เบค กลา่ว
วา่ นัน่หมายความว่า มนัก าลงัสะท้อนวา่ การท่ีโลกไม่มีความแน่นอนหรือเส่ียงมากยิ่งขึน้ จึงมีความจ าเป็นต้องจดัการ
ความเส่ียงด้วยการจดัระเบียบโลก 
 
เขาเช่ือวา่ ความเส่ียงมากมายมากมายท่ีเกิดขึน้นัน้ กล่าวให้ตรงจดุก็ล้วนแล้วแตเ่กิดขึน้จากมนุษย์ เป็นความเส่ียงท่ีถกู
สร้างขึน้ (manufactured risk)  โดย เบค จ าแนก ความเส่ียงเป็น 2 ลกัษณะ ได้แก่  
 
1) ความเส่ียงทางสิง่แวดล้อม เป็นความเส่ียงจากความรู้และเทคโนโลยีท่ีสง่ผลตอ่โลกธรรมชาต ิอาทิ  ความเส่ียงจาก

วาทกรรมการพฒันา กระบวนการกลายเป็นเมือง (urbanization)  การพฒันาอตุสาหกรรมและเทคโนลยี มลภาวะ
เป็นมลพษิ การเพิ่มขึน้ของจ านวนประชากร ภาวะโลกร้อน ความเส่ียงในลกัษณะนี ้ เบค เช่ือวา่ สว่นใหญ่ยงัไม่
สามารถระบไุด้แน่ชดัวา่มาจากท่ีไหน และผลท่ีตามมาจะเป็นอย่างไร 

 
2) ความเส่ียงเก่ียวกบัสขุภาพ  (health risk)  ซึ่งสมัพนัธ์กับความเส่ียงของสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะชัน้โอโซนท่ีลดลง การ

รับรังสีอลัตราไวโอเลต็เพิ่มขึน้ ความเส่ียงจากอาหารท่ีถกูปรับเปล่ียนพนัธกุรรม ความเส่ียงจากสารเคมีทาง
การเกษตร – อตุสาหกรรมท่ีตกค้างในอาหาร แม้กระทัง่ไข้หวดันก โรคววับ้า (BSE)  โรคเอดส์ เป็นต้น    

 
ทัง้นีค้วรกลา่วไว้ด้วยวา่ การผนึกแน่นและเช่ือมโยงกนัไปทัว่ทัง้โลกนัน้ ได้ท าให้ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้เป็นเร่ืองยากท่ีจะ
ท านายและควบคมุผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ (uncalculated and unpredicted) 
  
 
 
 

                                                             
1

 Beck, Ulrich. (1992). Risk Society: Towards a New Modernity 
2

 เบค ได้ไปบรรยายสาธารณะเร่ือง การมีชีวิตในโลกทีส่งัคมเส่ียงภยั (Living in Global Risk Society) ท่ี London School of Economic 
เม่ือวนัที่ 15 กมุภาพนัธ์ 2006 
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อย่างไรก็ตาม ความเส่ียงทางสิง่แวดล้อมและความเส่ียงสขุภาพก็ไมไ่ด้เกิดขึน้อย่างโดดๆ หากแตส่ง่ผลกระทบก่อให้เกิด
การเปล่ียนแปลงชดุความสมัพนัธ์ทัง้หมดทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมและการเมือง ทัง้ภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ และเกิดได้กบัทกุช่วงอาย ุท่ีชีวติไม่สามารถก าหนดความแน่นอนได้ เช่น ในวยัท่ีต้องศกึษาก็มีความเส่ียง
ท่ีจะคาดเดาว่าทกัษะท่ีมีอยู่ของเรานี ้จะมีคณุคา่ในทางเศรษฐกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วหรือไม ่หรือในวยั
ท างาน ก็มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจ้างงาน ความไมม่ัน่คงในการท างานเพิม่สงูขึน้ หรือมีการย้ายถิ่นการท างาน เป็น
ต้น  
 
ลกัษณะส าคญัของความเส่ียง 
 
ทฤษฎีโลกสงัคมท่ีเส่ียงนัน้ ถกูอธิบายผา่นความเส่ียงในรูปแบบใหม่ๆ  ในสงัคมสมยัใหม ่ซึ่งฐานคดินัน้ได้ถกูสัน่คลอนโดย
ภาพท่ีคาดการณ์ของหายนะภยัท่ีจะเกิดกบัโลก ซึ่งภาพการรับรู้ตอ่โลกท่ีเส่ียงนัน้จะมีลกัษณะ 3 ประการดงันี ้
 
1. ไมจ่ ากดัขอบเขตของท้องถิ่น (De-localization) : ไมว่า่จะเป็นสาเหตแุละผลท่ีตามมา จะไมถ่กูจ ากดัเฉพาะพืน้ท่ีทาง

กายภาพใดกายภาพหนึ่ง เหล่านี ้คือ หลกัการ omnipresent 
2. คาดการณ์ไมไ่ด้ (incalculableness):  ผลท่ีตามมาของความเส่ียง อยู่บนหลกัการท่ีคาดการณ์ไมไ่ด้ โดยพืน้ฐาน

ส าคญัคือ มีสมมตฐิานของความเส่ียงซึ่งคาดการณ์อย่างเป็นวทิยาศาสร์เพ่ือคาดการณ์สิง่ท่ีไมรู้่และท่ีขดัแย้งกับ
กฎเกณฑ์ตา่งๆ  

3. ไมส่ามารถชดเชยได้ (Non-compensatibility) : ความฝันในเร่ืองความมัน่คงปลอดภยัของยคุทนัสมยั อยู่บนแนวคดิ
อดุมคตขิองวทิยาศาสตร์ท่ีจะสามารถท าให้ผลท่ีตามมาท่ีไมป่ลอดภยัและอนัตรายจากการตดัสนิใจตา่งๆ สามารถ
ควบคมุได้ (เพราะคาดการณ์ได้) อบุตัเิหตสุามารถเกิดขึน้ได้ตราบเท่าท่ีสามารถชดเชยได้ แตก่ารเปล่ียนแปลงของ
สภาพภมูอิากาศ อาจไม่สามารถย้อนกลบั หรือยีนของมนษุย์ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากอาหารการกิน เหลา่นีค้ือความ
เส่ียงท่ีไมส่ามารถชดเชยได้  
 

หรืออาจอธิบาย ลกัษณะทัง้ 3 ข้างต้นท่ีมีลกัษณะ ไมจ่ ากดัขอบเขตพืน้ท่ีของความเส่ียงท่ีคาดการณ์ไมไ่ด้และชดเชยไมไ่ด้ 
สามารถเกิดขึน้ได้ ใน 3 ระดบั ดงันี ้ 
 
1. พืน้ท่ี (Spatial): ความเส่ียงใหม ่เช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพภมูอิากาศ ไม่สนใจรัฐชาต ิหรือเขตแดนใดๆ  
2. เวลา (Temporal): ความเส่ียงใหมมี่ช่วงระยะเวลายาวนาน เช่น กากนิเวคลียร์ ท่ีสามารถก าหนดเวลาท่ีจะหมดสภาพ
ได้แน่นอน  
3. สงัคม (Social): ความซบัซ้อนของปัญหาและความเช่ือมโยงท่ียืดยาวของผลกระทบ ท าให้การคาดการณ์ในสาเหตแุละ
ผลกระทบเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไมไ่ด้อีกตอ่ไป เช่น วกิฤตทางการเงิน 
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ภมูทิศัน์และพฒันาการของความเส่ียงภยัของโลก 
 

หากยึดเอารายงานความเส่ียงภยัโลก (Global risk report) โดยย้อนหลงักลบัไปในปีแรกท่ีเร่ิมมีการท ารายงานความเส่ียง
ภยัโลก คือ ปี 2007 (พศ. 2550) จะพบวา่ ความเส่ียงภัยของโลกจากมมุผู้เช่ียวชาญ ผู้น าในสาขาอาชีพต่างๆ 
(multistakeholder approach) มีลกัษณะเช่นนี ้
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความล้มเหลวของ
โครงสร้างพืน้ฐาน

สารสนเทศ 

การลม่สลายของ
อสงัหาริมทรัพย ์

 

การลม่สลายของ
อสงัหาริมทรัพย ์

 

การลม่สลายของ
อสงัหาริมทรัพย ์

ความเหลือ่ม
ล า้ด้านรายได้ 

ภัยพิบติัจาก
สภาพอากาศ 

โรคเรือ้รังในประเทศ
พัฒนาแล้ว 

 

ศก.จีน เติบโตช้า
ลง 

 

ความไม่มีสถียรภาพ
ในตะวนัออกกลาง 

ศก.จีน เติบโตช้า
ลง 

ความไม่สมดุลทาง
การเงินเริอ้รัง 

ภยัพบิตัิจาก
น า้ 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 

ภาพที่ 3 ความเส่ียงโลก 5 อนัดบัแรกในมิตขิองการด ารงชีวติ 

ภาพที่ 4 ความเส่ียงโลก 5 อนัดบัแรกในมิตขิองผลกระทบ 

1 

2 

3 

4 

5 

วกิฤต 
ราคาน า้มัน 

โรคเรือ้รัง 
 

รัฐล้มเหลวและ
ก าลงัล้มเหลว 

โรคเรือ้รัง การเพิม่ขึน้ของ
กาซเรือนกระจก 

คอร์รัปชัน่ 

วกิฤตเศรษฐกิจ
จีน 

ขาดธรรมาภิ
บาลระดบัโลก 

 

ราคาน า้มันและ
กาซ 

วกิฤตการณ์
ทางการเงิน 

การโจมตีเครือขา่ย 

internet 
การสญูเสียความ
หลากหลายทาง

ชีวภาพ 

การลม่สลายของ
อสงัหาริมทรัพย ์

 

โลกาภิวตัน์ของ
การประหยดั 

โรคเรือ้รังในประเทศ
พัฒนาแล้ว 

ขาดธรรมาภิบาล
ระดบัโลก 

วิกฤตน า้ ภัยพิบตัจาก
สภาพภูมิอากาศ 

ล า
 ด
 ับ

 

การลม่สลายของ
อสงัหาริมทรัพย ์

 

การลม่สลายของ
อสงัหาริมทรัพย ์

 

การลม่สลายของ
อสงัหาริมทรัพย ์

 

การลม่สลายของ
อสงัหาริมทรัพย ์

ความล้มเหลวของ
ระบบการเงิน 

วิกฤตการณ์
ทางการเงิน 

โลกาภิวตัน์ของ
การประหยดั 

 

การประหยดัใน
ประเทศพัฒนา

แล้ว 

 

การประหยดัใน
ประเทศพัฒนาแล้ว 

 

การประหยดัใน
ประเทศพัฒนาแล้ว 

 

วิกฤตน า้ 

ไม่สมดุลทาง
การเงินเริอ้รัง 

ภัยพิบตัจาก
สภาพภูมิอากาศ 

 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 

1 

2 

3 

4 

5 

สงครามกลางเมือง
และระหว่างรัฐ 

 

ปัญหาราคา
น า้มนัและกาซ 

 

ศก.จีน เติบโตช้า
ลง 
 

ปัญหาราคา
น า้มนั 

วิกฤตอาหาร 

กระจก 

ความขดัแย้งทาง
ภูมิรัฐศาสตร์ 

โรคติดต่อ
ร้ายแรง 

 

โรคเรือ้รัง 
 

ราคาน า้มันและ
กาซ 

โรคเรือ้รัง ความไม่สมดุลทาง
การเงินเรือ้งรัง 

การลม่สลายของ
อสงัหาริมทรัพย ์

 

ปัญหาราคาน า้มนั 
 

วิกฤตการณ์
ทางการเงิน 

 

โรคติดต่อ
ร้ายแรง 

วิกฤตการณ์
ทางการเงิน 

 

ความผนัผวนของ

ราคาสินค้าเกษตร

และน า้มนั 

ราคาน า้มันผนั
ผวนรุนแรง 

ล า
 ด
 ับ

 

ที่มา: ดดัแปลงจาก Global Risk Report  2012   น.12 

ที่มา: ดดัแปลงจาก Global Risk Report  2012   น.12 
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ข้อมลูจากรายงานความเส่ียงโลก ฉบบัปีพ.ศ. 2555  (2012)  ชีว้า่ ในมติิของวถีิการด ารงชีวิต (term of livelihood) ความ
ห่วงใยของกลุม่ผู้ให้ข้อมลูนัน้ได้เปล่ียนจากความกงัวลด้านสิง่แวดล้อมจากปี 2554 มาสู ่ความกงัวลในด้านเศรษฐกิจ และ
ในมติขิองผลกระทบนัน้ (term of impact) กเ็ปล่ียนจากความกงัวลตอ่ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสิง่แวดล้อมมาสู่
ประเดน็เศรษฐกิจและสงัคม 
 
และก็น่าสนใจวา่ตลอด 6 ปีท่ีผา่นมา ความเส่ียงท่ีได้รับการกลา่วถึงซ า้กนัมากท่ีสดุ (ปรากฏทกุปี) คือ ความเส่ียงในด้าน
เศรษฐกิจ ซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือมโยงของโลกใบนีบ้นฐานเศรษฐกิจผา่นระบบการไหลเวียนของเงินตรา การผลติ
และสง่ออกสนิค้า ท่ีเม่ือมีผลกระทบจากซีกโลกหนึ่ง ก็ย่อมสง่ผลอีกซีกโลกหนึ่งในเวลาไมก่ี่เดือน ตวัอย่างท่ีชดัเจน คือ 
วกิฤตการเงินต้มย ากุ้งปี พ.ศ. 2540 วกิฤตการเงินแฮมเบอร์เกอร์ ปี พ.ศ.2551 (วกิฤต subprime)   วกิฤตการเงินของยโุรป
ท่ีก าลงัเกิดขึน้ในปัจจบุนัและคอ่ยสง่ผลกระทบกว้างออกไป 
 
และเม่ือพจิารณาถึงประเดน็ท่ีเป็นศนูย์กลางความเส่ียง (center of gravity) ของความเส่ียงในแตล่ะด้าน ก็พบข้อมลูจาก
การส ารวจดงันี ้ 

 ความเส่ียงในด้านเศรษฐกิจ ประเดน็ศนูย์กลาง คือ เร่ืองความไมส่มดลุทางการเงินท่ีเรือ้รัง 

 ความเส่ียงในด้านสิง่แวดล้อม ประเดน็ศนูย์กลาง คือ เร่ืองการเพิม่ขึน้ของกาซเรือนกระจก  

 ความเส่ียงในด้านภมูศิาสตร์การเมือง ประเดน็ศนูย์กลาง คือ เร่ืองความล้มเหลวในการบริหารจดัการท่ีดี  

 ความเส่ียงในด้านสงัคม ประเดน็ศนูย์กลาง คือ เร่ืองการเตบิโตของประชากรท่ีไมย่ัง่ยืน 

 ความเส่ียงด้านเทโนโลยี ประเดน็ศนูย์กลาง คือ เร่ืองความล้มเหลวของระบบส าคญั  
 
และพบวา่ ความเส่ียงหลกัท่ีจะเป็นตวัเช่ือมโยงความเส่ียง (critical connection) ทัง้หลายให้มีความรุนแรงมากยิ่งขึน้ 
ได้แก่ 

 ความเส่ียงในเร่ืองความเหล่ือมล า้ด้านรายได้ 

 ความเส่ียงในเร่ืองความล้มเหลวของระบบการเงินหลกั 

 ความเส่ียงในเร่ืองผลกระทบด้านลบของกฎระเบียบต่างๆ ท่ียงัคาดไมถ่ึง 

 ความส่ียงจากความผนัผวนของราคาสนิค้าเกษตรและพลงังาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

2. ความสมัพนัธข์องโลกทีเ่สีย่งภยักบัการเปลีย่นแปลง

ทางประชากร 
 

ความเส่ียงภยัของโลกข้างต้นเกิดขึน้อย่างมีปฏิสมัพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงทางประชากร ทัง้ในมมุท่ีการ
เปล่ียนแปลงทางประชากรสง่ผลตอ่ความเส่ียงภยัของโลก และ ความเส่ียงภยัของโลก สง่ผลตอ่การเปล่ียนแปลงทาง
ประชากร ในเอกสารฉบบันีจ้ะได้น าเสนอกรณีตวัอย่าง 2 กรณี 
 

2.1 การเปล่ียนแปลงของประชากร สู่ความอ่อนไหวและเส่ียงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง 
 
ประเดน็หลกัท่ีน่าสนใจท่ีการเกิดขึน้ นบัจากเหตกุารณ์ ปรากฎการณ์ดอกไม้บานในอาหรับ การเคล่ือนไหวทางสงัคมท่ี
เรียกกนัวา่ “Occupy” ก็เกิดขึน้ไปทั่วโลก การเติบโตของพลเมืองท่ีไม่พอใจกบัระบบการเมืองและเศรษฐกิจท่ีเอารัดเอา
เปรียบ และการเช่ือมตอ่ของเทคโนโลยีได้น าพาสาธารณชนจ านวนมากออกมาร่วมกิจกรรมนี ้ในภาพของมหภาคและผล
ระยะยาวแล้ว ปรากฏการณ์เหล่านี ้ชีว้า่ การจดัการเศรษฐกิจของโลกและการเปล่ียนผา่นประชากร (demographic 
transformation) จะมีความส าคญัมากยิ่งขึน้ในการก าหนดทิศทางของสงัคมโลกในทศวรรษหน้า   
 

 ในกลุม่ประเทศก าลงัพฒันา......."ปรากฏการณ์ดอกไม้บานในอาหรับ" (Arab Spring) คือ คล่ืนการปฏิบตัท่ีิไมเ่คย

ปรากฏมาก่อน3 (แตน่กัวชิาบางท่านก็บอกว่าเป็นสิง่ตกค้างมาจากการปฏิวตัใิน คศ.19684 ) โดยมีการเดนิขบวนและการ
ประท้วงซึ่งเกิดขึน้ในตะวนัตกและแอฟริกาเหนือ ตัง้แต ่17 ธนัวาคม พ.ศ. 2553  การประท้วงเร่ิมจากการจดุไฟเผาตวัเอง
ของโมฮาเมด็ บวูอาซีซี ในหมูบ้่านเลก็ๆ ของประเทศตนีูเซีย เหตกุารณ์นีไ้ด้กระตุ้นเร้าจิตใจของคนจ านวนมากจนน ามาซึ่ง
การตอ่ต้าน ประธานาธิบดีตนีูเซียในเวลาไมน่านตอ่มา  
 
การเคล่ือนไหวนีเ้กิดจากประชาชนประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของประเทศ ในหลายพืน้ท่ีรวมทัง้เมืองหลวงออกมาตามท้อง
ถนนเป็นเวลา 45 วนั พวกเขาประท้วงและถึงแม้จะมีการปราบปรามก็ไมย่อมหยุด การเคล่ือนไหวครัง้นีมี้ทัง้มิติการเมือง 
สงัคมและเศรษฐกิจ แม้ ประธานาธิบดีเบน อาลี และรัฐยงัเป็น รัฐต ารวจท่ีโหดเหีย้มท่ีสดุในโลก ชาวตนีูเซียหลายพนัคน
ถกูสงัหาร จบักมุและทรมาน  
 

                                                             
3

 Robert M. Danin and other (2011) “The Arab World's 'Unprecedented' Protests”   
http://www.cfr.org/egypt/arab-worlds-unprecedented-protests/p23908    (เม่ือ 2 ก.ย. 2555)  
4
 อิมมานเูอล วอลเลอร์ชไตน ์(2011) “ความขดัแย้งในปรากฏการณ์อาหรับสปริง” http://prachatai.com/journal/2011/11/37910   
เข้าถงึเม่ือ 2 ก.ย. 2555 
 

http://www.cfr.org/experts/middle-east-israeli-palestinian-affairs-syria-negotiations/robert-m-danin/b8346
http://www.cfr.org/egypt/arab-worlds-unprecedented-protests/p23908%20%20%20%20(เมื่อ%202%20ก.ย
http://prachatai.com/journal/2011/11/37910%20%20%20เข้าถึง
http://prachatai.com/journal/2011/11/37910%20%20%20เข้าถึง
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จากนัน้จึงคอ่ยลามไปท่ีการประท้วงประธานาธิบดีของอียิปต์ และในช่วงเวลาท่ีรวดเร็วมาก ความวุน่วายก็แผไ่ปทัว่
ประเทศอาหรับและแอฟริกาเหนือ เร่ิมจาก ตนีูเซีย ไปอียิปต์ และลเิบีย เกิดการปฏิวตั ิในแอลจีเรีย บาห์เรน จิบตูี อิรัก 
จอร์แดน โอมาน และเยเมน  อีกทัง้ยงัเกิดการประท่วงขนาดใหญ่และย่อยๆ ใน คเูวต เลบานอน มอริเตเนีย โมร็อคโก 
ซาอดุอิาระเบีย ซูดาน ซีเรีย และเวสเทิร์นสะฮารา 

 

นอกจากค าอธิบายวา่ ปรากฏการณ์นีเ้ป็นปรากฏการณ์ของการตอ่ต้านการใช้อ านาจท่ีไมเ่ป็นธรรมของผู้น ารัฐบาลและ
ความต้องการการมีสทิธิ เสรีภาพ และมีส่วนร่วมทางการเมืองแล้ว  
 

ค าอธิบายท่ีมีความส าคญัยิ่ง คือ ค าอธิบายท่ีชีใ้ห้เห็นถึง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางประชากร ประเทศเหลา่นี ้
ตา่งก าลงัเผชิญหน้ากบัการพุง่สงูขึน้อย่างรวดเร็วของการวา่งงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งของกลุ่มวยัรุ่น รวมทัง้คนหนุ่มสาวท่ีมี
การศกึษา คณุภาพชีวติของประชากรสว่นใหญ่ก็ต ่าลง แม้วา่โดยภาพรวมประเทศเหลา่นีจ้ะมีตวัเลขการเติบโตของ
ผลติภณัฑ์มวลรวมประชาชาตอิยู่ในระดบัท่ีสงู แตค่วามเหล่ือมล า้ในประเทศเหล่านีก้็สงูตามไปด้วย  
 
ภาพที่ 5  แสดงประเทศท่ีตดิเชือ้ Arab Spring 
 

 
 
 
 
 

 ในกลุม่ประเทศท่ีพฒันาแล้ว ทัง้ในยโุรปตะวนัตก อเมริกาเหนือ และญ่ีปุ่ น สญัญาประชาคมท่ีเคยมีร่วมกนัก าลงัถกู
ท าลาย แรงงานท่ีก าลงัจะใกล้เกษียณก าลงักลวัวา่ตวัเองก าลงัจะถกูตดั “สทิธิอนัพงึมีพงึได้” หลงัเกษียณ เช่น 
ประกนัสงัคมขอรัฐ กองทนุหลงัเกษียณ และบริการสขุภาพ 
 

ที่มา:  http://wacsfschools.wordpress.com/2011/07/28/summer-institute-2011-week-four-721-assessing-the-arab-
spring-a-cairo-perspective/ 
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สว่นคนหนุ่มสาวในประเทศเหลา่นีต้า่งตระหนกัดีวา่ตนเองเป็นแรงงานส าคญัท่ีจะช่วยสนบัสนนุประชากรสงูอายท่ีุมี
จ านวนสงูขึน้เร่ือย ในขณะท่ียงัต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดเพ่ือชดเชยกบัหนีส้นิของประเทศ และยงัต้องอดออมส าหรับ
ตนเองในยามแก่ชราอีกด้วย น่ีคือความท้าทายยิ่งในบรรยากาศเศรษฐกิจของคนรุ่นนี ้ผู้ เช่ียวชาญตา่งคาดการณ์วา่ อตัรา
การวา่งงานในประเทศเหลา่นีจ้ะเร่ิมสงูมากขึน้ จากการเป็นแรงงานไร้ฝีมือท่ีนายจ้างไม่ต้องการ น่ีคือ สญัญาณท่ีบง่ชีว้า่
ภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศเหล่านีจ้ะมีข้อจ ากดัมากยิ่งขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความไมพ่อใจตอ่สิง่ท่ีเป็นอยู่ในข้างต้น คนหนุ่มสาวตา่งออกมาเดนิขบวนเคล่ือนไหว หรือท่ีรู้จกักนัในนาม Occupy Wall 
Street เพ่ือชีใ้ห้เห็นวา่ในสถานการณ์เช่นนี ้ระบบเศรษฐกิจจะต้องเปล่ียนแปลงไปสูเ่ศรษฐกิจท่ีเป็นธรรมมากยิ่งขึน้ เพราะ
เศรษฐกิจแบบทนุนิยมเสรีอย่างท่ีเป็นอยู่จะกระจกุอยู่กบักิจการขนาดใหญ่ระดบัโลก มากกวา่จะกระจายไปสู่มือประชาชน 
 
15 ตลุาคม พ.ศ. 2554  เป็นวนัท่ีมีปฏิบตักิารของการเดนิขบวนรณรงค์ – ประท้วงทัง้ในนิวยอร์ค ลอสแองเจลลีส เบอร์ลนิ 
แฟรงตเ์ฟิร์ต ลอนดอน อมัสเตอร์ดมั โรม  มาดริด สตอ็คโฮล์ม ฮ่องกง  โตเกียว ไทเป เมลเบร์ิน  ฯลฯ เพ่ือเรียกร้องให้ระบบ
เศรษฐกิจท่ีบริหารจดัการโดยกจิการบรรษัท (corporation)  โดยเฉพาะกิจการในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่งเป็นคนส่วนของ
สงัคม (1%) ให้รับผิดชอบตอ่คนสว่นใหญ่ของสงัคม (99%)  
 
 
 

กองทุนบ าเหน็จบ านาญรัฐบาลญ่ีปุ่ นขาดทนุจากการลงทุน 2.6 หม่ืนล้านดอลล์ 

กองทนุบ าเหน็จบ านาญรัฐบาลของญ่ีปุ่ น ซึ่งมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก ประสบผลขาดทนุจากการลงทนุ 2.6 หม่ืนล้าน
ดอลลาร์ในไตรมาสเดือนเม.ย.-ม.ิย. ซึ่งเป็นการขาดทนุไตรมาสแรกในรอบ 3 ไตรมาส ขณะท่ีการแขง็คา่ของเยน และการ
ร่วงลงของตลาดหุ้นญ่ีปุ่ นและตา่งประเทศสง่ผลกระทบตอ่ผลประกอบการรายไตรมาส 

กองทนุการลงทนุบ าเหน็จบ านาญรัฐบาล (GPIF) ก าลงัถกูตลาดทัว่โลกจบัตามอง เน่ืองจากมีขนาดของพอร์ทการลงทนุ 
1.37 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งมีมลูคา่เท่ากบัเศรษฐกิจของออสเตรเลีย ซึ่งมีขนาดใหญ่ท่ีสดุเป็นอนัดบัท่ี 13 ของโลก 
GPIF เผชิญกบัแรงกดดนัให้เพิ่มผลตอบแทนเพ่ือรับมือกบัประชากรผู้สงูอายท่ีุมี จ านวนเพิน่ขึน้อย่างรวดเร็วของญ่ีปุ่ น และ
GPIF มีผลตอบแทนติดลบ 1.85% ในไตรมาสเดือนเม.ย.-ม.ิย. หลงัจากท่ีมีผลตอบแทนเป็นบวก 5.11% ในไตรมาสก่อน
หน้า ผลประกอบการดงักลา่ว สง่ผลให้กองทนุขาดทนุจากการลงทนุ 2.069 ล้านล้านเยน (2.634 หม่ืนล้านดอลลาร์) เทียบ
กบัท่ีก าไร 5.48 ล้านล้านเยนในไตรมาสเดือนม.ค.-มี.ค. ขณะท่ี สนิทรัพย์รวม ภายใต้การบริหารของกองทนุลดลงสูร่ะดบั 
108.2 ล้านล้านเยน นบัจนถึงสิน้เดือนม.ิย. เทียบกบั 113.61 ล้านล้านยโูร ณ สิน้เดือนมี.ค. 
 

ที่มา : นสพ.กรุงเทพธรุกิจ วนัท่ี 1 กนัยายน 2555 http://bit.ly/QLqNgE 
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ภาพที่ 6  แสดงภาพโปสเตอร์ท่ีใช้ในการรณรงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ในกลุม่ประเทศด้อยพฒันา การเตบิโตอย่างรวดเร็วของประชากรรุ่นหนุ่มสาวท่ามกลางสถานการณ์ท่ีอ่อนไหวและ
เปราะบางอย่างยิ่ง ดจูะเป็นประเดน็เร่งดว่นตอ่ความท้าทายทางประชากร ทัง้เศรษฐกิจท่ีด้อยพฒันาและรัฐท่ีอ่อนแอ เช่น 
อาฟกานิสถาน ปากีสถาน ตมิอร์-เลสแต และอีกหลายประเทศในทวีปแอฟริกา โดยเฉพาะทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮา
รา ตา่งก าลงัเผชิญกบัความยากล าบากในการเข้าถึงระบบบริการสขุภาพ ระบบการศกึษา เพ่ือท่ีตนเองจะเป็นก าลงัของ
ชาตใินการพฒันาชาตใิห้รุ่งเรือง 
 

ทัง้ 3 กรณีข้างต้นท่ีมีความแตกตา่งของบริบททางประชากรและเศรษฐกิจอาจอธิบายผา่นด้วยเร่ือง การอพยพ  การเตบิโต
ของประชากรนัน้ได้เพิ่มแรงกดดนัให้แก่เศรษฐกิจในภาคชนบท ผู้คนจ านวนมากถกูดงึเข้าสูเ่มือง ในขณะท่ีเม่ืออพยพเข้า
มาเป็นแรงงานในเมืองก็พบวา่ การศกึษาไมส่ามารถตอบสนองตอ่ทกัษะด้านเทคโนโลยีและความรู้ในการเป็น
ผู้ประกอบการเพ่ือเข้าถึงการมีโอกาสท่ีจะได้งานท า 
 
อีกทัง้การอพยพข้ามเขตแดน ก็เป็นอีกองค์ประกอบท่ีมีพลวตัรอย่างสงู ซึ่งหากมีการจดัการท่ีดี แรงงานก็จะสามารถ
เคล่ือนย้านจากซีกหนึ่งของโลกไปยงัตา่งๆได้ตามช่องทางท่ีถกูกฎหมาย เหมาะสมกบัทกัษะฝีมือท่ีต้องการและแรงงาน
และครอบครัวก็ได้รับสทิธิของผู้อพยพย้ายถิ่นท่ีเหมาะสม แตปั่จจบุนัสถานการณ์ยงัไมเ่ป็นเช่นนัน้ 
 
แตก่ารจดัการแรงงานข้ามชาตนีิ ้โดยข้อเท็จจริงก็ยงัมีปัญหาอยู่มากแม้แต่ในประเทศพฒันาแล้ว อย่างเช่นสงิค์โปร์ 
ปัจจบุนัมีของชาวตา่งชาตเิป็นกวา่ 1 ใน 3 ของประชากร 5.2 ล้านคนทั่วประเทศ การไหลบา่ของแรงงานชาวต่างชาต ิได้
สร้างความไม่พอใจแก่คนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เน่ืองจากการมีวถีิชีวิตและวฒันธรรมท่ีแตกตา่งกนั ได้สร้างปัญหากบัทัง้

 
 

ที่มา:  โปสเตอร์เพ่ือการรณรงค์  http://www.occupytogether.org/blog/downloadable-posters/ 
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สภาพแวดล้อมและปัญหาทางสงัคมแก่คนสงิคโปร์อย่างมาก5
 แตค่วามไมพ่อใจนีก้็อยู่ภายใต้แรงกดดนัท่ีรัฐบาลสงิคโปร์

พยายามคงความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจเพ่ือรองรับกบัสถานการณ์รายได้จากภาษีท่ีลดลง และจากต้นทนุคา่ใช้จ่ายในการ
ดแูลสขุภาพท่ีพุง่สงูขึน้จากจ านวนผู้สงูอายท่ีุมีแนวโน้มเพิม่ขึน้ 3 เท่าภายในปีพ.ศ. 2573 
 
กลา่วโดยสรุป พลวตัรความเคล่ือนไหวของความเส่ียงท่ีเกิดขึน้นี ้แรงกดดนัของการเปล่ียนแปลงทางประชากรจะมีสว่น
อย่างยิ่งท่ีจะท าให้ความเส่ียงท่ีเช่ือมโยงสมัพนัธ์ระหว่างความไมส่มดลุของตลาดแรงงานท่ีมีอย่างเรือ้รัง ความไมส่มดลุ
ทางการเงินท่ีเรือ้งรัง และความเหล่ือมล า้ในสงัคม ขยายตวัมากยิ่งขึน้ เง่ือนไขเหลา่นีอ้าจน าไปสูก่ารลดการเคล่ือนไหวทาง
เศรษฐกิจของโลกโลกานวุตัน์ และจะท าให้เกิดรัฐท่ีอ่อนแอชนิดใหมข่ึน้ ซึ่งประเทศท่ีมัง่คัง่ก่อนหน้านีก้็ก าลงัเคล่ือนตวัเข้าสู่
วงจรของการเส่ือมสลายและนัน่จะยิ่งเพิม่ช่องวา่งความต้องการของประชาชนและการตอบสนองของรัฐให้ถ่างมากขึน้ 
 
ภาพที่ 7 แสดงความสมัพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงของความเส่ียงตา่งๆ ท่ีมีจดุเร่ิมต้นมาจากการเปล่ียนแปลงทางประชากร 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

                                                             
5

 เชน่ ข่าว "สิงคโปร์" โอดครวญ แรงงานไทยท าเกาะสวรรค์เละเทะ กิน-ด่ืม-ปัสสาวะ-ขายของไมเ่ลือกที ่ที่ปรากฏในหน้าหนงัสือพิมพ์      
มติชน เม่ือ 18 เมษายนทีผ่่านมา 
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1334746022&grpid=01&catid=09&subcatid=0901 
 

การเตบิโตของประชากร 

ที่ไม่ยั่งยืน 

การจดัการเมืองท่ีผดิพลาด 

การจดัการผู้สงูอายท่ีุผิดพลาด ความไมส่มดลุทาง
การเงินท่ีเรือ้รัง 

ความไมส่มดลุของตลาด 

แรงงานท่ีเรือ้รัง 

ความเหล่ือมล า้ท่ีรุนแรง 

ปฏิกิริยาท่ีรุนแรง
ตอ่โลกาภิวตัน์
วตัน์ 

รัฐท่ีอ่อนแอ ไมมี่ศกัยภาพ
ในการช่วยเหลือคนในรัฐ 

  

  

  

 

 

จดุเร่ิมต้นของความเส่ียง เส้นทาง – การขยายตวั ปรากฏการณ์ท่ีเห็น 

ที่มา:  ดดัแปลงจาก Global Risk Report 2012   น. 18 
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แนวโน้มจะเป็นอย่างไรตอ่ :  ภายในปี 2050 ประชากรในเขตเมืองจะเพิม่เป็น 2 เท่า คือจะมีประชากรในเขตเมืองสงูขึน้ถึง 
6.2 พนัล้านคน (ประมาณ 70%ของประชากรโลก 8.9 พนัล้านคน) นัน่หมายความวา่อีก 40 ปีข้างหน้าเราจะต้องสร้าง
ความสามารถในการรองรับของเมืองให้พอเพียงทัง้บ้าน โครงสร้างพืน้ฐานและสาธารณปูโภค สาธารณปูการต่างๆ ซึ่ง
มากกวา่ท่ีเราสร้างมาตลอด 4,000 ปี  ขณะเดียวกนัประชากรผู้สงูอายโุลกท่ีมากกวา่ 60 ปีจะเพิม่จาก 760 ล้านคนในปี 
2009 เป็น 2 พนัล้านคนในปี 2050 ซึ่งมีอตัราการเปล่ียนแปลงประมาณ 2.6% ตอ่ปี ซึ่งเร็วกวา่การเปล่ียนแปลงทาง
ประชากรใดๆ และการเปล่ียนแปลงมไิด้จ ากดัอยู่เฉพาะในประเทศท่ีพฒันาแล้วเท่านัน้ ในขณะท่ีวยัรุ่น – คนหนุ่มสาวช่วง
อาย ุ10 – 24 ปี ในประเทศก าลงัพฒันาก็เร่ิมลดลง 
 
การบรรลคุวามพอดีของสญัญาประชาคมระหว่างวยัรุ่นและวยัชราขึน้อยู่กบัการกลบัมาเข้มแขง็ของเศรษฐกิจโลก ซึ่งใน
ความเป็นจริงในปี 2009 เศรษฐกิจก็หดตวัลง 2% ภายใน 2 ปีหลงัวกิฤตการณ์สภาพคลอ่งทางการเงิน ประชากร 27 ล้าน
คนทัว่โลกตกงาน, ถกูลดชัว่โมงการท างาน, ลดคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ คนหนุ่มสาวได้รับผลกระทบจากการไมมี่
โอกาสในอาชีพการงาน แนวโน้มนี ้ILO ได้เตือนวา่หลายประเทศในโลกวา่ก าลงักลุม่คนในช่วงวยันีจ้ะกลายเป็น “lost 

generation” 6 

 
 

                                                             
6

 ดตูวัอยา่งสถานการณ์จากหน้าหนงัสือพิมพ์ในชว่งปีพ.ศ. 2555 ของผู้ที่จบการศกึษาในระดบัอดุมศกึษาแตไ่มมี่งานท าในประเทศ
ตะวนัตก http://www.guardian.co.uk/world/2012/jan/28/europes-lost-generation-young-eu และ 
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/jul/02/lost-generation-will-cost-more 

  

http://www.guardian.co.uk/world/2012/jan/28/europes-lost-generation-young-eu%20และ
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/jul/02/lost-generation-will-cost-more
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2.2 ความเส่ียงของโลกจากภัยธรรมชาต ิที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของประชากร 
 

รายงานสถิตภิยัพิบตัปิระจ าปี 2011 (หรือ พ.ศ.2554)7 ได้รายงานภาพรวมของภยัพบิตัท่ีิเกิดขึน้ทัว่โลก พบว่าในทศวรรษ 
2000 มีปริมาณมากกวา่ทศวรรษท่ีแล้วเกือบร้อยละ 50 ขณะท่ีจ านวนจ านวนผู้ ท่ีเสียชีวิตและท่ีได้รับผลกระทบ โดยเฉล่ียก็
ยงัคงสงูกวา่ 200 กวา่ล้านคนทกุๆ ปี 
 
ภาพที่ 8   แสดงจ านวนภัยพบิัตและจ านวนเหยื่อที่เกิดขึน้ระหว่างปี 1990 – 2011 (ตามที่มีรายงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขณะท่ีปีพ.ศ. 2554 (2011) มีรายงายถึงจ านวนภยัพบิตัสิงูถึง 332 ครัง้ และมีผู้เสียชีวิตถึง 30,770 คนและผู้ ท่ีได้รับ
ผลกระทบกว่า 244.7 ล้านคน และสร้างความเสียหายถึง 366.1 พนัล้านเหรียญสหรัฐ ความเสียหายหลกัๆ นัน้เกิดขึน้กบั
ประเทศไมก่ี่ประเทศ และ ประเทศท่ีมีผู้เสียชีวิตสงูสดุ 10 อนัดบัแรก ก็คดิเป็นจ านวนผู้เสียชีวิตประมาณ 90% ของ
ผู้เสียชีวติจากเหตภุยัพบิตัทิัว่โลก 
 
ในปีพ.ศ. 2554 นี ้ถือเป็นปีท่ีภยัพบิตัทิางธรรมชาตไิด้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจสงูท่ีสดุ เฉพาะความเสียหายจาก
แผน่ดนิและสนึามใินประเทศญ่ีปุ่ น (ซึ่งจะได้กลา่วตอ่ไป) ก็สงูถึง 210 พนัล้านเหรียญสหรัฐ (3.9% ของ GDP ประเทศ)
หรือประมาณร้อยละ 57.4 ของความเสียหายรวมทัง้หมด และ ความเสียหายท่ีเกิดขึน้จาก พายใุนสหรัฐอเมริกา น า้ท่วมใน

                                                             
7

 Debby Guha-Sapir and others (2011) Annual Disaster Statistical Review 2010 : The numbers and trends.  

 
ที่มา:  Annual Disaster Statistical Review 2010 : The numbers and trends.  น. 3 
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ประเทศไทย (12.7% ของ GDP ประเทศ)  แผน่ดนิไหวในนิวซีแลนด์ (12.8% ของ GDP ประเทศ) และน า้ท่วมในประเทศ
จีน ก็สง่ผลตอ่ความเสียหายโดยรวมคดิเป็นมลูคา่รวม 366.1 พนัล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 
 

ตารางที่ 1 แสดง 10 อนัดบัแรกของภยัพบิตัท่ีิมีผู้ เสียชีวติสงูสดุ 
 

เหตุการณ์ ประเทศ จ านวนผู้เสียชีวติ 
แผน่ดนิไหว / สนึาม ิ(มีนาคม) ญ่ีปุ่ น 19,847 
พายไุซโคลนวาชิ (ธนัวาคม) ฟิลปิปินส์ 1,439 
น า้ท่วม (มกราคม) บลาซิล 900 
น า้ท่วม (สงิหาคม – ธนัวาคม) ไทย 813 
แผน่ดนิไหว (ตลุาคม) ตรุกี 604 
น า้ท่วม (สงิหาคมพฤศจิกายน) ปากีสถาน 509 
น า้ท่วม (มถินุายน) จีน 467 
พาย ุ(เมษายน) สหรัฐอเมริกา 354 
น า้ท่วม (สงิหาคม-พฤศจิกายน) กมัพชูา 247 
น า้ท่วม (สงิหาคม-ตลุาคม) อินเดีย 204 

รวม 25,384 
 
  
ภาพที่ 9 แสดง 10 ประเทศท่ีได้รับความเสียหายสงูสดุและจ าแนกตามชนิดของภยัพบิตัิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที่มา:  Annual Disaster Statistical Review 2010 : The numbers and trends.  น.16 

ที่มา:  Annual Disaster Statistical Review 2010 : The numbers and trends.  น.16 
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กลา่วเฉพาะในภมูภิาคเอเชีย จะพบว่าในปี พ.ศ.  2554 เป็นปีท่ีมีความเสียหายสงูท่ีสดุตัง้แตท่ี่ได้มีการบนัทึกมา (276 
พนัล้านเหรียญสหรัฐ) เพิม่ขึน้จากคา่เฉล่ีย 10 ปีท่ีผา่นมา (2001-2010) ถึง 563.4%  และยงัพบว่า ความเสียหายท่ีเกิด
จากภยัพบิตัทิางกายภาพ (geophysical disaster เช่น แผน่ดนิไหว/สนึาม/ิภเูขาไฟ/) เพิม่จากคา่เฉล่ียตอ่ปี จาก 17.4 
พนัล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 212 พนัล้านเหรียญสหรัฐ เช่นเดียวกบัความเสียหายจากภยัพบิตัทางน า้ (hydrological 
disaster) ก็เพิม่ขึน้เช่นกนั ในขณะท่ีความเสียหายจากภยัพบิตัด้ิานสภาพอากาศ (meteorological disaster เช่น ลมพาย ุ
ไซโคน) และ ภยัพบิตัิด้านสภาพภมูอิากาศ (climatological disaster เช่น ความแห้งแล้ง ไฟป่า) ลดลงจากคา่เฉล่ีย 10 ปี
ก่อนหน้านี ้
 
กรณีแผ่นดนิไหวที่ประเทศญ่ีปุ่ นและผลกระทบต่อประชากร : เวลา 14.46 น. วนัท่ี  11 มีนาคม พ.ศ. 2554  เกิด
แผน่ดนิไหวขนาด 9.0 ตามมาตราริกเตอร์ โดยมีศนูย์กลางแผน่ดนิไหวอยู่นอกชายฝ่ังตะวนัออกของคาบสมทุรโอชิกะ โท
โฮะก ุลกึลงไปใต้พืน้ดนิ 32 กิโลเมตร จากแรงสัน่สะเทือนท่ีวดัได้ นบัได้วา่เป็นเหตกุารณ์แผน่ดนิไหวครัง้ใหญ่ท่ีสดุใน

ประวตัศิาสตร์ญ่ีปุ่ น และเป็นเป็นเหตกุารณ์แผน่ดนิไหวรุนแรงเป็นอนัดบัส่ีของโลกเท่าท่ีมีการบนัทึกได้ตัง้แต ่พ.ศ. 2443 
8 

 
และท าให้เกิดสนึามพิดัถลม่ชายฝ่ังแปซิฟิคของหมูเ่กาะตอนเหนือ นานกวา่คร่ึงชัว่โมง โดยมีความสงูของคล่ืนประมาณ 
40.5 เมตร (สงูประมาณตกึ 16 ชัน้ในบริเวณคาบสมทุรโอโมเอะ เมืองมยิาโกะ จงัหวดัอิวะเตะ) ความแรงของคล่ืนแผข่ยาย
เข้ามาในแผน่ดนิกินผืนท่ี 500 ตารางกิโลเมตร และมีคล่ืนท่ีเลก็กวา่พดัไปยงัอีกหลายประเทศหลายชัว่โมงหลงัจากนัน้ ได้
มีการประกาศเตือนภยัสนึามิและค าสัง่อพยพตามชายฝ่ังด้านแปซิฟิกของญ่ีปุ่ น และอีกอย่างน้อย 20 ประเทศ รวมทัง้
ชายฝ่ังแปซิฟิกทัง้หมดของประเทศอเมริการเหนือ และอเมริกาใต้  
 
ซึ่งนอกเหนือไปจากการสญูเสียชีวติและการท าลายล้างโครงสร้างพืน้ฐานของ ญ่ีปุ่ นแล้ว คล่ืนสนึามดิงักล่าวยงัก่อให้เกิด
อบุตัเิหตนุิวเคลียร์ขึน้ ซึ่งหลกั ๆ เป็นอบุตัเิหตแุกนปฏิกรณ์ปรมาณหูลอมละลายระดบั 7 ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟกุชุิมะไดอิ
ชิ แผน่ดนิไหวดงักล่าวรุนแรง จนท าให้เกาะฮอนช ูเล่ือนไปทางตะวนัออก 2.4 เมตร พร้อมกบัเคล่ือนแกนหมนุของโลกไป
เกือบ 10 เซนตเิมตร 
 
ผลกระทบส าคัญที่เกิดขึน้  
ตอ่ประชากร : มีผู้ เสียชีวติกว่า 15,135 ศพ พบวา่ 92.5% เสียชีวติเพราะจมน า้ และ 65.2%  ของผู้เสียชีวติ มีอาย ุ60 ปี
หรือมากกวา่ และ 24% ของเหย่ือทัง้หมดอยู่ในวยัเจ็ดสิบ  อีกทัง้ยงัต้องอพยพผู้คนกวา่ 350,000 คน ออกจากพืน้ท่ีทัง้จาก
เหตสุนึาม ิและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ร่ัว 
 
สิง่ปลกูสร้าง : ส านกังานต ารวจแห่งชาตขิองญ่ีปุ่ น แถลงเม่ือวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2554 วา่ มีอาคาร 45,7000 หลงัถกู
ท าลาย และอีก 144,300 หลงัได้รับความเสียหายจากแผน่ดนิไหวและคล่ืนสนึามิ อาคารท่ีได้รับความเสียหายนัน้ 
ประกอบด้วย 29,500 หลงัในจงัหวดัมยิะงิ 12,500 หลงัในจงัหวดัอิวะเตะ และ 2,400 หลงั ในจงัหวดัฟกุชุิมะ โรงพยาบาล

                                                             
8 แผ่นดินไหวและคล่ืนสึนามิในโทโฮะก ุพ.ศ. 2554  http://goo.gl/dH541 
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ขนาดใหญ่กวา่ 20 เตียง 300 แห่งในโทโฮะกไุด้รับความเสียหายจากภยัพิบตัดิงักล่าว โดยมี 11 โรงถกูท าลายลงอย่าง
สิน้เชิง แผน่ดนิไหวและคล่ืนสนึามกิ่อให้เกิดกองวสัดกุ่อสร้างและซากปรักหกัพงัท่ีประเมนิไว้ 24-25 ล้านตนัในญ่ีปุ่ น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภาพที่ 10 แสดงภาพเปรียบเทียบเมือง Natori ก่อนและหลงัสนึามิ 

  

ภาพที่ 11 แสดงภาพเปรียบเทียบพืน้ท่ีชายหาด Arahama ในเมือง Sendai ก่อนและหลงัสนึามิ 

ที่มา: http://www.abc.net.au/news/specials/japan-quake-2011/ 

ที่มา: http://www.abc.net.au/news/specials/japan-quake-2011/ 
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ตอ่เศรษฐกิจ สงัคม : วนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2554 รัฐบาลญ่ีปุ่ นประเมนิวา่มลูคา่ความเสียหายท่ีเกิดแก่วสัดโุดยตรงนัน้
อาจสงูก วา่ 25 ล้านล้านเยนแล้ว (300,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ) บริษัทกวา่ 200 แห่งล้มละลาย ผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภายในประเทศของญ่ีปุ่ นหดตวัลง 3.7% ในไตรมาสแรกของ พ.ศ. 2554 แตไ่ตรมาสท่ี 3 ของปี 2011 เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นก็เร่ิม
ฟืน้ตวัเข้าสูภ่าวะปกตโิดยโตขึน้ 1.5% 
 
ผลสืบเน่ืองจากโรงไฟฟานิวเคลียร์ : โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟกุชุิมะไดอิชิได้รับผลกระทบจากคล่ืนสนึาม ิโดยมีรายงานวา่เตา
ปฏิกรณ์อย่างน้อย 3 เตา ได้รับความเสียหายและมีกัมมนัตรังสีร่ัวไหลออกมา หลงัจากนัน้ก็มีการประกาศอพยพประชาชน
ท่ีอาศยัอยู่รอบรัศมีจากโรงไฟฟ้าฯ 20 กิโลเมตร  และตามมาด้วยประกาศห้ามจ าหน่ายและบริโภคพืชผกัในท้องถิ่น รวมถึง
อาหารทะเล เน่ืองจากมีการตรวจพบสารกมัมนัตรังสีปนเปือ้นในสภาพแวดล้อม เช่น การตรวจวดัโดย
กระทรวงวทิยาศาสตร์ ในพืน้ท่ีทางตอนเหนือของญ่ีปุ่ นในรัศมี 30-50 กิโลเมตรจากโรงไฟฟ้า พบวา่ระดบัซีเซียม

กมัมนัตรังสีสงูพอท่ีจะก่อให้เกิดอนัตราย และมีการปนเปือ้นพลโูตเนียม ซึ่งตรวจพบในพืน้ดนิบริเวณสองจดุในโรงไฟฟ้า9 

 
จอห์น ไพรซ์ อดีตสมาชิกฝ่ายนโยบายด้านความปลอดภยัท่ีบรรษัทนิวเคลียร์แห่งชาตขิองสหราช อาณาจกัร กลา่ววา่ "อาจ
ใช้เวลา 100 ปี ก่อนท่ีแท่งเชือ้เพลงิท่ีก าลงัหลอมละลายนัน้จะสามารถถกูน าออกจากโรงไฟฟ้า นิวเคลียร์ฟกุชุิมะของญ่ีปุ่ น

ได้อย่างปลอดภยั10 
 
ปัญหาในการรักษาความเสถียรของโรงไฟฟ้าฟกุชุิมะไดอิชิท าให้ ประชาชนญ่ีปุ่ นมีทศันะตอ่ต้าน การใช้ไฟฟ้าจากพลงังาน

นิวเคลียร์ มีการเดนิขบวนเรียกร้องให้ปิดโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ท่ีเหลือทัง้หมดในระยะตอ่ๆ มา11 เน่ืองจากไมม่ัน่ใจ 

และสงสยัในมาตรการความปลอดภยั และในปีถดัมาก็น าไปสูก่ารปิดโรงไฟฟ้าพลงังานนิเวคลียร์ทัง้หมดจ านวน 54 โรง 12 
(แตส่ดุท้ายรัฐบาลก็กลบัมาเปิดใช้อีกครัง้)  

                                                             
9

  มีรายงานการศกึษาถงึการแพร่กระจายของสารกมัมนัตรงัสีสู่สภาพแวดล้อมกอ่ให้เกิดการกลายพนัธ์ุในผีเ้สือ้ของญ่ีปุ่ น โดยรอง
ศาสตราจารย์โจจิ โอตากิ ตีพิมพ์ผลงานในวารสารไซเอนทิฟิก รีพอร์ทส ระบวุา่ จากการเก็บตวัอยา่งผีเสือ้ฟ้าเซลล์จดุป่าสงู (Zizeeria 
maha) จ านวน 144 ตวั หลงัเกิดวิกฤตการณ์นิวเคลียร์เม่ือเดือนมีนาคม 2011 เพียง 2 เดือน ในพืน้ที่ 10 จดุทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของญ่ีปุ่ น ซึง่รวมถงึฟกุชุิมะ พบวา่มีการการกลายพนัธ์ุในผีเสือ้ที่รวบรวมได้จากพืน้ที่ตา่งๆกนั โดยในพืน้ที่ที่มีการปนเปือ้นของสารรงัสีสูง 
ผีเสือ้จะมีขนาดปีกที่เล็กลง และมีการพฒันาของดวงตาที่ไมเ่ต็มที่ โดยในอีก 6 เดือนตอ่มา ทีมนกัวิจยัได้ท าการรวบรวมผีเสือ้จากพืน้ที่
เดิมอีกครัง้ และพบวา่ผีเสือ้ที่มาจากฟกุชุิมะ มีอตัราการกลายพนัธ์ุสูงมากเป็นสองเทา่เม่ือเทียบกบัที่เคยรวบรวมได้ครัง้ แรก และสรุปวา่ 
อตัราที่เพิ่มขึน้นีเ้กิดจากการที่พวกมนักินอาหารที่มีการปนเปือ้นสารรังสี แตส่่วนหนึง่มาจากบรรพบรุุษ ที่ถกูสง่ตอ่กนัมารุ่นตอ่รุ่น แม้วา่
จะไมช่ดัเจนนกัในผีเสือ้รุ่นกอ่นหน้านีก็้ตาม
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1345115667&grpid=01&catid=01  
10

 David Mark, Mark Willacy (April 1, 2011). "Crews 'facing 100-year battle' at Fukushima" 
http://www.abc.net.au/news/2011-04-01/crews-facing-100-year-battle-at-fukushima/2634110 

11
 วนัที่ 16 กนัยายน 2555 ชาวญ่ีปุ่ นประมาณ 170,000 คน ออกมาเดินขบวนเพือ่ตอ่ต้านนิเวคลียร์ครัง้ใหญ่ครัง้หนึง่ของโลก กลาง

กรุงโตเกียว  
12 

http://www.greenpeace.org/seasia/th/news/blog1/54-reactors-down-japan-breaks-free-of-nuclear/blog/40315/ 

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1345115667&grpid=01&catid=01
http://www.abc.net.au/news/stories/2011/04/01/3179487.htm
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นอกจากนี ้เหตกุารณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟกูชูิมายงัสง่ผลให้นกัการเมืองและประชาชนในหลายประเทศหนักลบัมาทบทวน
แผนการลงทนุก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  เช่นในเยอรมนันี ประชาชนกวา่ 200,000 คน ออกมาเดนิขบวนประท้วงตอ่ต้าน
การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และพรรคการเมืองท่ีสนับสนนุการใช้พลงังานนิวเคลียร์ก็แพ้การเลือกตัง้ในระดบัท้องถิ่น และ
ตอ่มารัฐบาลก็ประกาศยกเลกิการใช้โรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์รุ่นเก่าท่ีสดุของประเทศ และยืดแผนการลงทุนในการสร้าง
โรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์โรงใหมอ่อกไปถึงปี 2022 
 
 
ภาพที่ 12  แสดงความสมัพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงของความเส่ียงตา่งๆ ท่ีมีจดุเร่ิมต้นจากภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิและส่งผลกระทบ
สืบเน่ืองตอ่ ประชากร เศรษฐกิจ สงัคม และกระทบข้ามเขตแดน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

การพังทลายทางภูมิกายภาพ
อย่างที่ไม่รู้ล่วงหน้า 

ความล้มเหลวของ 

ธรรมาภิบาลระดับโลก 

ความล้มเหลวระบบ 

ที่ส าคัญ   

การจดัการเมืองที่ผิดพลาด 
ภมูิอากาศที่เลวร้ายต่อเน่ือง 

การเติบโตของประชากรที่ไม่ยัง่ยนื 

การใช้ที่ดินและทางน า้ที่ไม่เหมาะสม 

กาซเรือนกระจกที่เพิ่มสงูขึน้ 

ผลกระทบที่ไม่ตัง้ใจของมาตรการ 
climate change 

วิกฤติน า้ 

การไม่จดัการการอพยพ 

การขาดแคลนอาหาร 

ความล้มเหลวทางการฑตู
ในการคล่ีคลายความ

ขัดแย้ง 

การจดัการประชากร
สงูอายทุี่ผิดพลาด 

ความล้มเหลวในการปรับตวัตอ่การ
เปล่ียนแปลงของภมูิอากาศ 

ราคาสินค้าเกษตรและพลงังาน
เปลี่ยนแปลงรุนแรง 

มลพิษที่ไม่มีทางการจดัการได้ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ความล้มเหลวของระบบการเงินหลกั 

ผลกระทบด้านลบของ
กฎระเบียบที่มองไม่เห็น ปฏิกิริยาต่อต้านโลกาภิวตัน์ 

ความไม่สมดลุทางการเงิน
ที่เรือ้รัง 

ความเหล่ือมล า้ที่รุนแรง 

การโจมตีระบบ internet 

การขาดแคลน
สาธารณปูโภคมานาน 

ความผิดพลาดของข้อมลู digital 
ขนานใหญ่ 

ความล้มเหลวของระบบทรัพย์สินทางปัญญา 

ผลกระทบด้านลบของวิทยาศาสตร์เพือ่
ชีวิตที่มองไม่เห็น 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: ดดัแปลงจาก Global Risk Report 2012  น. 31 
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3. บทเรยีนและการปรบัเปลีย่นมมุมมองตอ่โลกใหม่ 
 

ข้อมลูความเส่ียงของโลกและรูปธรรมจากกรณีศกึษาข้างต้น น่าจะชีใ้ห้เราเห็นบทเรียนส าคญัๆ ตอ่ไปนี ้
 
1) ในการพจิารณาความเส่ียงภยัของโลกนัน้ จ าเป็นต้องพิจารณาอย่างเป็นระบบ เป็นชดุความสมัพนัธ์ ท่ีผกูโยงโลกทัง้

โลกไว้ด้วยกนั ด้วยเง่ือนไขส าคญัพืน้ฐาน 3 ประการ 1) ระบบสารสนเทศ  2) ระบบเศรษฐกิจโลก และ 3) ระบบ
นิเวศวทิยา ซึ่งระบบทัง้สามได้ร้อยรัดให้ความเส่ียงตา่งๆ มีความซบัซ้อนและเช่ือมโยงถึงกนั 
 

2) ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากระบบท่ีมีความซบัซ้อนและเช่ือมโยงถึงกนัหมดนี ้เป็นเร่ืองยากท่ีจะคาดการณ์ถึงขนาดและ
ทิศทาง รวมถึงระยะเวลาท่ีจะสง่ผลด้วย 

 
3) ความเข้าใจในความสมัพนัธ์ระหวา่งธรรมชาต ิ– สงัคม ท่ีมีผลตอ่การพฒันากรอบท่ีจะท าความเข้าใจปัญหา และ

การหาทางออก ในกรอบวธีิคดิแบบเดมิ ธรรมชาต ิ– สิง่แวดล้อมเป็นเหมือนวตัถท่ีุมนษุย์จะเข้าไปจดัการ วางแผนใช้
ประโยชน์ ประเมนิความเป็นจริงหรือสถานการณ์ จากนัน้จึงจดัการปัญหาด้วยการออกกฎ ระเบียบ ใช้เทคโนโลยี
ตา่งๆ เข้าไปจดัการ ใช้นโยบายเศรษฐกิจ การปฏิรูปสถาบนั โดยมองไมเ่ห็นความเช่ือมโยงของเง่ือนไขท่ีเช่ือมโยงของ
มติด้ิานสงัคม การเปล่ียนแปลงทางประชากร เศรษฐกิจ การเมือง และยงัมองไมเ่ห็นผลกระทบท่ีจะเป็นความเส่ียง
ตา่งๆ กรอบในการท าความเข้าใจปัญหาแบบใหม ่คือ การมองให้เห็นมติิของความสมัพนัธ์เช่ือมโยงของเง่ือนไขตา่งๆ
ท่ีกว้างขึน้ และตระหนกัและเข้าใจวา่มนษุย์แต่ละคน มีกรอบวธีิมองปัญหาสงัคม ปัญหาสภาพแวดล้อม (หรือสร้าง
ภาพปัญหา) ท่ีแตกต่างกนั และสิง่เหลา่นีก้็ยงัถกูความเช่ือ อารมณ์ จริยธรรม มามีอิทธิพลก าหนดด้วย 

 
4) ก้าวข้ามเขตแดน – ขอบเขต (scale): ในกรอบวธีิคิดแบบเดมิ การจดัการปัญหา หรือความเส่ียงจะเน้นไปท่ีมมุมอง

ไม ่top-down approachs ก็ bottom-up approachs แตไ่มว่่าจะใช้มมุมองใด ก็จะให้ความส าคญัอยู่ภายใต้
ขอบเขตเพียงขอบเขตเดียว ไมว่า่จะเป็น หมูบ้่าน จงัหวดั ลุม่น า้ หรือประเทศ (หรืออาจเป็น global, regional and 
local)  ซึ่งวธีิคดิเช่นนีเ้ป็นกรอบเชิงการเรียงล าดบั (Marston et al.,2005) ท่ีสามารถน าไปสูก่ารเข้าใจท่ีผดิถึงสาเหตุ
และผลกระทบ รวมถึงการออกแบบในการแก้ไขปัญหา ในกรอบวธีิคดิใหมน่ัน้ เสนอให้ 1) ระมดัระวงัความล าเอียง
ตอ่เขตแดน – ขอบเขต 2) มองหาและท าความเข้าใจ เขตแดน หรือขอบเขตในความหมายใหม่ๆ  และ 3) มองหาและ
ท าความเข้าใจเขตแดน หรือมติท่ีิมีความเช่ือมตอ่กนั เช่น มติขิองเวลา หรือ มติขิองพหรุะดบั (multilevel)  

 
5) โอกาสอยู่ในความสมัพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงกนั : เม่ือต้องคดิแก้ไขปัญหาในระดบัโลก (global problem) เรามกัจะมีวิธีคดิ

วธีิมองวา่จ าเป็นต้องใช้เคร่ืองมือ – วธีิการในระดบัท่ีใหญ่พอกนัด้วย ไมว่า่จะเป็น กรอบปฏิบตัหิรือข้อตกลงร่วม
ระหวา่งประเทศ และวางน า้หนกัไปแก้ไขท่ีปัญหา แตจ่ากกรณีความเส่ียงของโลกในข้างต้น ชีใ้ห้เห็นว่า ในปัญหา
หรือความเส่ียงแตล่ะอย่าง ล้วนแล้วแตต่อ่เช่ือมโยงถึงกนั ในกรอบคดิใหม ่จึงเสนอให้เราให้ความส าคญัของ 
ความสมัพนัธ์เช่ือมโยงเหลา่นี ้มากกวา่ มองเห็นปัญหาในระดบัโลก หรือภาพใหญ่เท่านัน้ 
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6) พลงัของการเปล่ียนแปลง (หรืออนาคต) อยู่ท่ีการลงมือท าของคนเลก็ท่ีเช่ือมตอ่กนั : ในกรอบวธิิคดิแบบเดมิการมอง
อนาคต การมองทางออกอยู่ท่ีพลงัในการใช้ข้อมลูจากอดีต เพ่ือคาดการณ์ อนาคตท่ีดีท่ีสดุ (best case scenario)
หรือท่ีเลวร้ายท่ีสดุ (worst-case scenario) ซึ่ง Rosentrater (2010: 257) เห็นวา่ในหลายๆ ครัง้มนัเป็นสิง่ท่ีไม่ลงตวั
ระหวา่ง ขอบเขต, ทางออก และความถกูต้องท่ีจะให้ภาพอนาคต ขณะท่ี Liverman และ Roman Cuesta (2008) ชี ้
วา่ มีข้อจ ากดัในการคาดการณ์อนาคตท่ีมาจากทฤษฎีท่ีแตกตา่งหลากหลายเก่ียวกบัพฤตกิรรมของมนษุย์และ
สถาบนั รวมถึง ความไมต่อ่เน่ือง – ราบร่ืนของเง่ือนไขทางการเมือง เศรษฐกิจและเทคโนโลยี และท่ีส าคญัเร่ือง
เหลา่นีล้้วนตกอยู่ในมือของผู้เช่ียวชาญเท่านัน้  

 
แตใ่นกรอบวธีิคิดใหม ่ประสบการณ์การลกุขึน้มาของหนุ่มสาวในประเทศอาหรับหลายประเทศ หรือการ

เดนิขบวนรณรงค์เรียกร้องให้บรรษัทยกัษ์ใหญ่เปล่ียนวิถีการด าเนินธรุกิจท่ีเอือ้ตอ่คนสว่นใหญ่ในนาม Occupy Wall 
street ท่ีระบาดไปในประเทศพฒันาแล้วทัว่โลก หรือ แม้แต ่การเดนิขบวนของคนญ่ีปุ่ นนบัแสนคนท่ีกรุงโตเกียว เพ่ือ
เรียกร้องให้รัฐบาลปิดโรงไฟฟ้าพลงังงานนิเวคลียร์ทัง้หมดของประเทศ หรือการเดนิขบวนของคนเยอรมนันีกว่า 2 
แสนคน ก็ล้วนสง่ผลสะเทือนตอ่ท่าทีของรัฐบาลและบริษัทเอกชนในการวางแผนจดัการพลงังานนิวเคลียร์ทัง้สิน้ สิง่
เหลา่นีส้ะท้อนให้เห็นวา่ การเปิดให้ประชาชนคนเลก็คนน้อยได้มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัผา่นพืน้ท่ีทัง้แบบ offline 
และ online ก็สามารถสร้างอนาคตผ่านกระบวนการการมีสว่นร่วมในการวเิคราะห์ และลงมือปฏิบตักิารได้ แทนท่ีจะ
ยอมรับภาพอนาคตท่ีเป็นผลผลติจากผู้ เช่ียวชาญ 
 

 



23 

 

บรรณานกุรม 

 
หนงัสือ – บทความ 
 
Debby Guha-Sapir and others (2011) Annual Disaster Statistical Review 2010 : The numbers and trends.  

Center for Research on Epidemiology and Disasters. Université  catholique de Louvain – Brussels, 
Belgium 

Debby Guha-Sapir and others (2012) Annual Disaster Statistical Review 2011 : The numbers and trends.  
 Center for Research on Epidemiology and Disasters. Université  catholique de Louvain – Brussels,  
 Belgium 
Femke Vos and others (2010) Annual Disaster Statistical Review 2009 : The numbers and trends. Center for  
 Research on Epidemiology and Disasters. Université  catholique de Louvain – Brussels, Belgium 
Karen O’Brien (2010) “Responding to environmental chabge: A new age for human geography.” In Progress 

in Human Geography. 35(4). P.542-549. 
Liverman DM and Roman Cuesta (2008) “Human interactions with the Earth system: People and pixels  
 revisited.” Earth Surfade Process and Landform 33:1458-1471 
Marston et al.,(2005) “Human geography without scale.” Transactions of the Institute of British Geographer.  
 30:416-432 
Rosentrater (2010) “Representing and using scenarios for responding to climate change.” WIRES Climate  
 Change 1:253-259 
Ulrich Beck. (1992). Risk Society: Towards a New Modernity.(translated by Mark Ritter) London, Newbury,  
 New Delhi: SAGE Publications.(introduction pp.1-8)  
Ulrich Beck (2006) “Living in the world risk society.” in Economy and Society. 35(3) August. P.329-345 
World Economic Forum (2012) Global Risks 2012 7th Edition. สามารถเข้าถึงได้ท่ี  

http://www.weforum.org/reports/global-risks-2012-seventh-edition 
สริุชยั หวนัแก้ว (2544) เมืองไทยบนเส้นทางสงัคมเส่ียงภยั : ข้อคดิและค าถามเน่ืองในโอกาสครบรอบ 10 ปีแห่งเหตกุารณ์ 
 โกดงั สารเคมีระเบดิท่ีคลองเตย. สามารถเข้าถึงได้ท่ี  
 http://www.reocities.com/datamid2002/newpage1.html 
ศ.เทสซ่า มอร์ริส-ซูสกุ และคณะ (2555) บทเรียนจากฟูกูชิมา. แปลโดย อินทิรา ธนาคีรี และ บรรณาธิการโดย ธารา บวัค า  

ศรี  กรุงเทพฯ : บริษัท ออฟเซ็ทพลสั จ ากดั . กรีนพีซ เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ สามารถเข้าถึงได้ท่ี  
http://www.greenpeace.org/seasia/th/Global/seasia/report/2012/fukushima-report.pdf 

 
 
 

http://www.weforum.org/reports/global-risks-2012-seventh-edition
http://www.reocities.com/datamid2002/newpage1.html
http://www.greenpeace.org/seasia/th/Global/seasia/report/2012/fukushima-report.pdf


24 

 

เอกสาร / ขา่วจากเวบ็ไซค์ / รูปภาพตา่งๆ  
 
Robert M. Danin and other (2011) “The Arab World's 'Unprecedented' Protests” สืบค้นจาก 
http://www.cfr.org/egypt/arab-worlds-unprecedented-protests/p23908 ( 2 ก.ย. 2555)  
 
อิมมานเูอล วอลเลอร์ชไตน์ (2011) “ความขดัแย้งในปรากฏการณ์อาหรับสปริง” สืบค้นจาก 
http://prachatai.com/journal/2011/11/37910  (2 ก.ย. 2555) 
 
กองทนุบ าเหน็จบ านาญรัฐบาลญ่ีปุ่ นขาดทนุจากการลงทนุ 2.6 หม่ืนล้านดอลล์ : นสพ.กรุงเทพธรุกิจ วนัท่ี 1 กนัยายน 
2555  สืบค้นจาก http://bit.ly/QLqNgE  (2 ก.ย. 2555) 
 
"สงิคโปร์" โอดครวญ แรงงานไทยท าเกาะสวรรค์เละเทะ กิน-ดื่ม-ปัสสาวะ-ขายของไมเ่ลือกท่ี : นสพ.มตชิน วนัท่ี 18 
เมษายน 2555 สืบค้นจาก  
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1334746022&grpid=01&catid=09&subcatid=0901 
 
ขา่วคนหนุ่มสาวท่ีจบการศกึษาในระดบัอดุมศกึษา แต่ตกงาน เช่น Europe's lost generation: how it feels to be young 
and struggling in the EU สืบค้นจาก http://www.guardian.co.uk/world/2012/jan/28/europes-lost-generation-
young-eu และ This lost generation will cost us more than the cuts save 
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/jul/02/lost-generation-will-cost-more 
 
ขา่ว "ผีเสือ้"ญ่ีปุ่ น เร่ิม"กลายพนัธุ์" หลงัสารรังสีร่ัวโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟกุชุิมะ : นสพ.มตชิน วนัท่ี 16 สงิหาคม 2555 สืบค้น
จาก http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1345115667&grpid=01&catid=01  (2 ก.ย. 2555) 
 
David Mark, Mark Willacy (April 1, 2011). "Crews 'facing 100-year battle' at Fukushima"  สืบค้นจาก 
http://www.abc.net.au/news/2011-04-01/crews-facing-100-year-battle-at-fukushima/2634110   (2 ก.ย. 2555) 
 
เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 54 เคร่ืองปิดตวัลง: ญ่ีปุ่ นเป็นอิสระจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (8 พฤษภาคม 2555) สืบค้นจาก 
http://www.greenpeace.org/seasia/th/news/blog1/54-reactors-down-japan-breaks-free-of-nuclear/blog/40315/ 
 
วกิิพีเดีย : แผน่ดนิไหวและคล่ืนสนึามิในโทโฮะก ุพ.ศ. 2554  สืบค้นจาก http://goo.gl/dH541   (2 ก.ย. 2555) 
รูปภาพเหตกุารณ์สนึามท่ีิญ่ีปุ่ น  http://www.abc.net.au/news/specials/japan-quake-2011/ 
โปสเตอร์เพ่ือการรณรงค์  http://www.occupytogether.org/blog/downloadable-posters/ 
รูปภาพประเทศท่ีตดิเชือ้ Arab Spring  http://wacsfschools.wordpress.com/2011/07/28/summer-institute-2011-
week-four-721-assessing-the-arab-spring-a-cairo-perspective/ 
 

http://www.cfr.org/experts/middle-east-israeli-palestinian-affairs-syria-negotiations/robert-m-danin/b8346
http://www.cfr.org/egypt/arab-worlds-unprecedented-protests/p23908%20(%202%20ก.ย
http://prachatai.com/journal/2011/11/37910
http://bit.ly/QLqNgE
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1334746022&grpid=01&catid=09&subcatid=0901
http://www.guardian.co.uk/world/2012/jan/28/europes-lost-generation-young-eu%20และ
http://www.guardian.co.uk/world/2012/jan/28/europes-lost-generation-young-eu%20และ
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/jul/02/lost-generation-will-cost-more
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1345115667&grpid=01&catid=01
http://www.abc.net.au/news/stories/2011/04/01/3179487.htm
http://www.abc.net.au/news/2011-04-01/crews-facing-100-year-battle-at-fukushima/2634110
http://www.greenpeace.org/seasia/th/news/blog1/54-reactors-down-japan-breaks-free-of-nuclear/blog/40315/
http://goo.gl/dH541%20%20%20(2
http://www.abc.net.au/news/specials/japan-quake-2011/
http://www.occupytogether.org/blog/downloadable-posters/
http://wacsfschools.wordpress.com/2011/07/28/summer-institute-2011-week-four-721-assessing-the-arab-spring-a-cairo-perspective/
http://wacsfschools.wordpress.com/2011/07/28/summer-institute-2011-week-four-721-assessing-the-arab-spring-a-cairo-perspective/

