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0. บทนา
ปั จจุบนั ไม่วา่ จะเป็ นปั จเจกบุคคล หรื อ องค์กร ไม่วา่ จะเป็ นคนธรรมดาสามัญ หรื อผู้ที่ต้องตัดสินใจทางนโยบาย ต่างต้ อง
พบกับปั ญหาความยุ่งยากซับซ้ อนและความเร็วของการเปลี่ยนแปลงในโลกที่เชื่อมโยงสัมพันธ์ถึงกันหมด อาทิเช่น การ
เลือกบริโภคอาหารไม่ว่าจะเป็ นเนื ้อวัว หรื อเนื ้อไก่ แม้ แต่ภาชนะบรรจุอาหารที่เป็ นพลาสติก หรื อโฟม ก็กลัวทังการติ
้
ดโรค
(โรควัวบ้ า / ไข้ หวัดนก) และเสี่ยงต่อการทาลายสภาพแวดล้ อม หรื อทาให้ ภมู อิ ากาศเปลี่ยนแปลง เป็ นต้ น ในยุคสมัยที่วถิ ี
ชีวติ ของมนุษย์ ล้ วนได้ รับอิทธิพลจากพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจ ด้ าน
สิง่ แวดล้ อม ด้ านภูมริ ัฐศาสตร์ ด้ านสังคม และด้ านเทคโนโลยี สัญญาณได้ ชี ้ชัดว่ากาลังมีการเปลี่ยนแปลงดุลยภาพครัง้
ใหญ่ของเศรษฐกิจโลกในสังคมของประชากรโลกที่มีสงู ขึ ้นเป็ น 7,000 ล้ านคน พร้ อมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
สิง่ แวดล้ อม
ภาพที่ 1 ภูมทิ ศั น์ความเสี่ยงโลก ปี 2012

ที่มา: Global Risk Report 2012 น.5
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ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงที่ซบั ซ้ อนของความเสี่ยงต่างๆ

ที่มา: Global Risk Report 2012 น.6
ภาพจาก
แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่มนุษย์โดยส่วนใหญ่ ยังมีข้อจากัดในการรับรู้วา่ เป็ นความเสี่ยงที่มี
ความสลับซับซ้ อน มีความสัมพันธ์ เชื่อมโยงถึงกัน และกาลังเป็ นภัยคุกคามต่อประเทศต่างๆ บริษัท วัฒนธรรม ชุมชนและ
มวลมนุษยชาติอย่างแท้ จริง
และภายใต้ ความเสี่ยงของโลกที่ผนึกแน่นเช่นนี ้ จาเป็ นที่เราจะจะต้ องพัฒนากรอบแนวคิดใหม่เพื่อทาความเข้ าใจกับการ
เปลี่ยนแปลงที่ท้าทายดังกล่าว
เนื ้อหาในรายงานฉบับนี ้จะครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้ องได้ แก่
1. โลกที่เสี่ยงภัย
2. กรณีตวั อย่างปฏิสมั พันธ์ของโลกที่เสี่ยงภัยกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากร
3. บทเรี ยนและการปรับเปลี่ยนมุมมมองต่อโลกใหม่

5

1. โลกทีเ่ สีย
่ งภัย คืออะไร
อูลริช เบค (Ulrich Beck) นักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน ผู้มีชื่อเสียงในงานศึกษาเรื่ องสังคมเสี่ยงภัย1 ได้ อธิบายอย่าง
ตรงไปตรงมาว่า2 โลกที่เสี่ยงคือ โลกในยุคสมัยที่มีแรงกระทาที่เราไม่ค้ นุ เคยและคาดการณ์ไม่ได้ และเหนี่ยวนามาซึ่ง
เหตุการณ์ที่มนุษย์ต้องมีปฏิกิริยาไปในระดับโลก
นัน่ ทาให้ เบค ชี ้ว่าแทนที่โลกจะก้ าวไปสูย่ คุ หลังสมัยใหม่ (post modern / beyond the modern) เรากลับกาลังเคลื่อนเข้ า
ไปสูช่ ่วงที่ เขาเรี ยกว่าความเป็ นสมัยใหม่ครัง้ ที่สอง (the second modrnity) ซึ่งหมายถึง ข้ อเท็จจริงที่วา่ สถาบันสมัยใหม่
ต่างๆ กาลังเติบโตมามีลกั ษณะเป็ นอย่างสากลหรื อต้ องทางานครอบคลุมเป็ นระดับโลกมากยิ่งขึ ้น (global) ซึ่ง เบค กล่าว
ว่า นัน่ หมายความว่า มันกาลังสะท้ อนว่า การที่โลกไม่มีความแน่นอนหรื อเสี่ยงมากยิ่งขึ ้น จึงมีความจาเป็ นต้ องจัดการ
ความเสี่ยงด้ วยการจัดระเบียบโลก
เขาเชื่อว่า ความเสี่ยงมากมายมากมายที่เกิดขึ ้นนัน้ กล่าวให้ ตรงจุดก็ล้วนแล้ วแต่เกิดขึน้ จากมนุษย์ เป็ นความเสี่ยงที่ถกู
สร้ างขึ ้น (manufactured risk) โดย เบค จาแนก ความเสี่ยงเป็ น 2 ลักษณะ ได้ แก่
1) ความเสี่ยงทางสิง่ แวดล้ อม เป็ นความเสี่ยงจากความรู้และเทคโนโลยีที่สง่ ผลต่อโลกธรรมชาติ อาทิ ความเสี่ยงจาก
วาทกรรมการพัฒนา กระบวนการกลายเป็ นเมือง (urbanization) การพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนลยี มลภาวะ
เป็ นมลพิษ การเพิ่มขึ ้นของจานวนประชากร ภาวะโลกร้ อน ความเสี่ยงในลักษณะนี ้ เบค เชื่อว่า ส่วนใหญ่ยงั ไม่
สามารถระบุได้ แน่ชดั ว่ามาจากที่ไหน และผลที่ตามมาจะเป็ นอย่างไร
2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับสุขภาพ (health risk) ซึ่งสัมพันธ์กับความเสี่ยงของสิง่ แวดล้ อม โดยเฉพาะชันโอโซนที
้
่ลดลง การ
รับรังสีอลั ตราไวโอเล็ตเพิ่มขึ ้น ความเสี่ยงจากอาหารที่ถกู ปรับเปลี่ยนพันธุกรรม ความเสี่ยงจากสารเคมีทาง
การเกษตร – อุตสาหกรรมที่ตกค้ างในอาหาร แม้ กระทัง่ ไข้ หวัดนก โรควัวบ้ า (BSE) โรคเอดส์ เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ควรกล่าวไว้ ด้วยว่า การผนึกแน่นและเชื่อมโยงกันไปทัว่ ทังโลกนั
้
น้ ได้ ทาให้ ความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นเป็ นเรื่ องยากที่จะ
ทานายและควบคุมผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้น (uncalculated and unpredicted)

1
2

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

เบค ได้ ไปบรรยายสาธารณะเรื่อง การมีชวี ิตในโลกทีส่ งั คมเสี่ยงภัย (Living in Global Risk Society) ที่ London School of Economic
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2006
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อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงทางสิง่ แวดล้ อมและความเสี่ยงสุขภาพก็ไม่ได้ เกิดขึ ้นอย่างโดดๆ หากแต่สง่ ผลกระทบก่อให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงชุดความสัมพันธ์ทงหมดทั
ั้
งในด้
้ านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมือง ทังภายในประเทศและ
้
ภายนอกประเทศ และเกิดได้ กบั ทุกช่วงอายุ ที่ชีวติ ไม่สามารถกาหนดความแน่นอนได้ เช่น ในวัยที่ต้องศึกษาก็มีความเสี่ยง
ที่จะคาดเดาว่าทักษะที่มีอยู่ของเรานี ้ จะมีคณ
ุ ค่าในทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรื อไม่ หรื อในวัย
ทางาน ก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ้ างงาน ความไม่มนั่ คงในการทางานเพิม่ สูงขึ ้น หรื อมีการย้ ายถิ่นการทางาน เป็ น
ต้ น
ลักษณะสาคัญของความเสี่ยง
ทฤษฎีโลกสังคมที่เสี่ยงนัน้ ถูกอธิบายผ่านความเสี่ยงในรูปแบบใหม่ๆ ในสังคมสมัยใหม่ ซึ่งฐานคิดนันได้
้ ถกู สัน่ คลอนโดย
ภาพที่คาดการณ์ของหายนะภัยที่จะเกิดกับโลก ซึ่งภาพการรับรู้ตอ่ โลกที่เสี่ยงนันจะมี
้ ลกั ษณะ 3 ประการดังนี ้
1. ไม่จากัดขอบเขตของท้ องถิ่น (De-localization) : ไม่วา่ จะเป็ นสาเหตุและผลที่ตามมา จะไม่ถกู จากัดเฉพาะพื ้นที่ทาง
กายภาพใดกายภาพหนึ่ง เหล่านี ้ คือ หลักการ omnipresent
2. คาดการณ์ไม่ได้ (incalculableness): ผลที่ตามมาของความเสี่ยง อยู่บนหลักการที่คาดการณ์ไม่ได้ โดยพื ้นฐาน
สาคัญคือ มีสมมติฐานของความเสี่ยงซึ่งคาดการณ์อย่างเป็ นวิทยาศาสร์ เพื่อคาดการณ์สงิ่ ที่ไม่ร้ ูและที่ขดั แย้ งกับ
กฎเกณฑ์ตา่ งๆ
3. ไม่สามารถชดเชยได้ (Non-compensatibility) : ความฝั นในเรื่ องความมัน่ คงปลอดภัยของยุคทันสมัย อยู่บนแนวคิด
อุดมคติของวิทยาศาสตร์ ที่จะสามารถทาให้ ผลที่ตามมาที่ไม่ปลอดภัยและอันตรายจากการตัดสินใจต่างๆ สามารถ
ควบคุมได้ (เพราะคาดการณ์ได้ ) อุบตั เิ หตุสามารถเกิดขึ ้นได้ ตราบเท่าที่สามารถชดเชยได้ แต่การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมอิ ากาศ อาจไม่สามารถย้ อนกลับ หรื อยีนของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากอาหารการกิน เหล่านี ้คือความ
เสี่ยงที่ไม่สามารถชดเชยได้
หรื ออาจอธิบาย ลักษณะทัง้ 3 ข้ างต้ นที่มีลกั ษณะ ไม่จากัดขอบเขตพื ้นที่ของความเสี่ยงที่คาดการณ์ไม่ได้ และชดเชยไม่ได้
สามารถเกิดขึ ้นได้ ใน 3 ระดับ ดังนี ้
1. พื ้นที่ (Spatial): ความเสี่ยงใหม่ เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ ไม่สนใจรัฐชาติ หรื อเขตแดนใดๆ
2. เวลา (Temporal): ความเสี่ยงใหม่มีช่วงระยะเวลายาวนาน เช่น กากนิเวคลียร์ ที่สามารถกาหนดเวลาที่จะหมดสภาพ
ได้ แน่นอน
3. สังคม (Social): ความซับซ้ อนของปั ญหาและความเชื่อมโยงที่ยืดยาวของผลกระทบ ทาให้ การคาดการณ์ในสาเหตุและ
ผลกระทบเป็ นเรื่ องที่เป็ นไปไม่ได้ อีกต่อไป เช่น วิกฤตทางการเงิน
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ภูมทิ ศั น์และพัฒนาการของความเสี่ยงภัยของโลก
หากยึดเอารายงานความเสี่ยงภัยโลก (Global risk report) โดยย้ อนหลังกลับไปในปี แรกที่เริ่มมีการทารายงานความเสี่ยง
ภัยโลก คือ ปี 2007 (พศ. 2550) จะพบว่า ความเสี่ยงภัยของโลกจากมุมผู้เชี่ยวชาญ ผู้นาในสาขาอาชีพต่างๆ
(multistakeholder approach) มีลกั ษณะเช่นนี ้

ลา ดั บ

ภาพที่ 3 ความเสี่ยงโลก 5 อันดับแรกในมิตขิ องการดารงชีวติ
1

ความล้ มเหลวของ
โครงสร้ างพื ้นฐาน
สารสนเทศ

การล่มสลายของ
อสังหาริ มทรัพย์

การล่มสลายของ
อสังหาริ มทรัพย์

การล่มสลายของ
อสังหาริ มทรัพย์

ภัยพิบตั ิจาก
สภาพอากาศ

ความเหลือ่ ม
ล ้าด้ านรายได้

2

โรคเรื อ้ รังในประเทศ
พัฒนาแล้ ว

ความไม่มีสถียรภาพ
ในตะวันออกกลาง

ศก.จีน เติบโตช้ า
ลง

ศก.จีน เติบโตช้ า
ลง

ภัยพิบตั ิจาก
น ้า

ความไม่สมดุลทาง
การเงินเริ อ้ รัง

3

วิกฤต
ราคาน ้ามัน

รัฐล้ มเหลวและ
กาลังล้ มเหลว

โรคเรื ้อรัง

โรคเรื ้อรัง

คอร์ รัปชัน่

การเพิม่ ขึ ้นของ
กาซเรื อนกระจก

4

วิกฤตเศรษฐกิจ
จีน

ราคาน ้ามันและ
กาซ

ขาดธรรมาภิ
บาลระดับโลก

วิกฤตการณ์
ทางการเงิน

การสูญเสียความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ

การโจมตีเครื อข่าย

5

การล่มสลายของ
อสังหาริ มทรัพย์

โรคเรื อ้ รังในประเทศ
พัฒนาแล้ ว

โลกาภิวตั น์ของ
การประหยัด

ขาดธรรมาภิบาล
ระดับโลก

ภัยพิบตั จาก
สภาพภูมิอากาศ

วิกฤตนา้

2553

2554

2555

2550
2551
2552
ที่มา: ดัดแปลงจาก Global Risk Report 2012 น.12
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ลา ดั บ

ภาพที่ 4 ความเสี่ยงโลก 5 อันดับแรกในมิตขิ องผลกระทบ
1

การล่มสลายของ
อสังหาริ มทรัพย์

การล่มสลายของ
อสังหาริ มทรัพย์

การล่มสลายของ
อสังหาริ มทรัพย์

การล่มสลายของ
อสังหาริ มทรัพย์

วิกฤตการณ์
ทางการเงิน

ความล้มเหลวของ
ระบบการเงิน

2

โลกาภิวตั น์ของ
การประหยัด

การประหยัดใน
ประเทศพัฒนาแล้ ว

การประหยัดใน
ประเทศพัฒนา
แล้ ว

การประหยัดใน
ประเทศพัฒนาแล้ ว

ภัยพิบตั จาก
สภาพภูมิอากาศ

วิกฤตนา้

ปั ญหาราคา
น ้ามันและกาซ

ปั ญหาราคา
น ้ามัน

ความขัดแย้ งทาง
ภูมิรัฐศาสตร์

วิกฤตอาหาร

ความไม่สมดุลทาง
การเงินเรื อ้ งรัง

ราคาสินค้ าเกษตร

3

สงครามกลางเมือง
และระหว่างรัฐ

ศก.จีน เติบโตช้ า
ลง

ไม่สมดุลทาง
การเงินเริ อ้ รัง

กระจก
4

โรคติดต่อ
ร้ ายแรง

ราคาน ้ามันและ
กาซ

โรคเรื ้อรัง

โรคเรื ้อรัง

การล่มสลายของ
อสังหาริ มทรัพย์

5

ปั ญหาราคาน ้ามัน

โรคติดต่อ
ร้ ายแรง

วิกฤตการณ์
ทางการเงิน

วิกฤตการณ์
ทางการเงิน

ราคาน ้ามันผัน
ผวนรุ นแรง

2551

2552

2550

ความผันผวนของ
และน ้ามัน

ที่มา: ดัดแปลงจาก Global Risk Report 2012 น.12

2553

2554

2555
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ข้ อมูลจากรายงานความเสี่ยงโลก ฉบับปี พ.ศ. 2555 (2012) ชี ้ว่า ในมิติของวิถีการดารงชีวิต (term of livelihood) ความ
ห่วงใยของกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลนันได้
้ เปลี่ยนจากความกังวลด้ านสิง่ แวดล้ อมจากปี 2554 มาสู่ ความกังวลในด้ านเศรษฐกิจ และ
ในมิตขิ องผลกระทบนัน้ (term of impact) ก็เปลี่ยนจากความกังวลต่อผลกระทบทางด้ านเศรษฐกิจและสิง่ แวดล้ อมมาสู่
ประเด็นเศรษฐกิจและสังคม
และก็น่าสนใจว่าตลอด 6 ปี ที่ผา่ นมา ความเสี่ยงที่ได้ รับการกล่าวถึงซ ้ากันมากที่สดุ (ปรากฏทุกปี ) คือ ความเสี่ยงในด้ าน
เศรษฐกิจ ซึ่งก็สะท้ อนให้ เห็นถึงความเชื่อมโยงของโลกใบนี ้บนฐานเศรษฐกิจผ่านระบบการไหลเวียนของเงินตรา การผลิต
และส่งออกสินค้ า ที่เมื่อมีผลกระทบจากซีกโลกหนึ่ง ก็ย่อมส่งผลอีกซีกโลกหนึ่งในเวลาไม่กี่เดือน ตัวอย่างที่ชดั เจน คือ
วิกฤตการเงินต้ มยากุ้งปี พ.ศ. 2540 วิกฤตการเงินแฮมเบอร์ เกอร์ ปี พ.ศ.2551 (วิกฤต subprime) วิกฤตการเงินของยุโรป
ที่กาลังเกิดขึ ้นในปั จจุบนั และค่อยส่งผลกระทบกว้ างออกไป
และเมื่อพิจารณาถึงประเด็นที่เป็ นศูนย์กลางความเสี่ยง (center of gravity) ของความเสี่ยงในแต่ละด้ าน ก็พบข้ อมูลจาก
การสารวจดังนี ้
 ความเสี่ยงในด้ านเศรษฐกิจ ประเด็นศูนย์กลาง คือ เรื่ องความไม่สมดุลทางการเงินที่เรื อ้ รัง
 ความเสี่ยงในด้ านสิง่ แวดล้ อม ประเด็นศูนย์กลาง คือ เรื่ องการเพิม่ ขึ ้นของกาซเรื อนกระจก
 ความเสี่ยงในด้ านภูมศิ าสตร์ การเมือง ประเด็นศูนย์กลาง คือ เรื่ องความล้ มเหลวในการบริหารจัดการที่ดี
 ความเสีย่ งในด้ านสังคม ประเด็นศูนย์กลาง คือ เรื่ องการเติบโตของประชากรที่ไม่ยงั่ ยืน
 ความเสีย่ งด้ านเทโนโลยี ประเด็นศูนย์กลาง คือ เรื่ องความล้ มเหลวของระบบสาคัญ
และพบว่า ความเสี่ยงหลักที่จะเป็ นตัวเชื่อมโยงความเสี่ยง (critical connection) ทังหลายให้
้
มีความรุนแรงมากยิ่งขึ ้น
ได้ แก่
 ความเสี่ยงในเรื่ องความเหลื่อมล ้าด้ านรายได้
 ความเสี่ยงในเรื่ องความล้ มเหลวของระบบการเงินหลัก
 ความเสี่ยงในเรื่ องผลกระทบด้ านลบของกฎระเบียบต่างๆ ที่ยงั คาดไม่ถึง
 ความสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้ าเกษตรและพลังงาน
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2. ความสัมพันธ์ของโลกทีเ่ สีย
่ งภัยกับการเปลีย
่ นแปลง
ทางประชากร
ความเสี่ยงภัยของโลกข้ างต้ นเกิดขึ ้นอย่างมีปฏิสมั พันธ์ กบั การเปลี่ยนแปลงทางประชากร ทังในมุ
้ มที่การ
เปลี่ยนแปลงทางประชากรส่งผลต่อความเสี่ยงภัยของโลก และ ความเสี่ยงภัยของโลก ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากร ในเอกสารฉบับนี ้จะได้ นาเสนอกรณี ตวั อย่าง 2 กรณี

2.1 การเปลี่ยนแปลงของประชากร สู่ความอ่ อนไหวและเสี่ยงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง
ประเด็นหลักที่น่าสนใจที่การเกิดขึ ้น นับจากเหตุการณ์ ปรากฎการณ์ดอกไม้ บานในอาหรับ การเคลื่อนไหวทางสังคมที่
เรี ยกกันว่า “Occupy” ก็เกิดขึ ้นไปทั่วโลก การเติบโตของพลเมืองที่ไม่พอใจกับระบบการเมืองและเศรษฐกิจที่เอารัดเอา
เปรี ยบ และการเชื่อมต่อของเทคโนโลยีได้ นาพาสาธารณชนจานวนมากออกมาร่ วมกิจกรรมนี ้ ในภาพของมหภาคและผล
ระยะยาวแล้ ว ปรากฏการณ์เหล่านี ้ ชี ้ว่า การจัดการเศรษฐกิจของโลกและการเปลี่ยนผ่านประชากร (demographic
transformation) จะมีความสาคัญมากยิ่งขึ ้นในการกาหนดทิศทางของสังคมโลกในทศวรรษหน้ า

 ในกลุม่ ประเทศกาลังพัฒนา......."ปรากฏการณ์ดอกไม้บานในอาหรับ" (Arab Spring) คือ คลื่นการปฏิบตั ทิ ี่ไม่เคย
3

4

ปรากฏมาก่อน (แต่นกั วิชาบางท่านก็บอกว่าเป็ นสิง่ ตกค้ างมาจากการปฏิวตั ใิ น คศ.1968 ) โดยมีการเดินขบวนและการ
ประท้ วงซึ่งเกิดขึ ้นในตะวันตกและแอฟริกาเหนือ ตังแต่
้ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553 การประท้ วงเริ่ มจากการจุดไฟเผาตัวเอง
ของโมฮาเม็ด บูวอาซีซี ในหมูบ่ ้ านเล็กๆ ของประเทศตูนีเซีย เหตุการณ์นี ้ได้ กระตุ้นเร้ าจิตใจของคนจานวนมากจนนามาซึ่ง
การต่อต้ าน ประธานาธิบดีตนู ีเซียในเวลาไม่นานต่อมา
การเคลื่อนไหวนี ้เกิดจากประชาชนประมาณ 80 เปอร์ เซ็นต์ของประเทศ ในหลายพื ้นที่รวมทังเมื
้ องหลวงออกมาตามท้ อง
ถนนเป็ นเวลา 45 วัน พวกเขาประท้ วงและถึงแม้ จะมีการปราบปรามก็ไม่ยอมหยุด การเคลื่อนไหวครัง้ นี ้มีทงมิ
ั ้ ติการเมือง
สังคมและเศรษฐกิจ แม้ ประธานาธิบดีเบน อาลี และรัฐยังเป็ น รัฐตารวจที่โหดเหี ้ยมที่สดุ ในโลก ชาวตูนีเซียหลายพันคน
ถูกสังหาร จับกุมและทรมาน

3

Robert M. Danin and other (2011) “The Arab World's 'Unprecedented' Protests”
http://www.cfr.org/egypt/arab-worlds-unprecedented-protests/p23908 (เมื่อ 2 ก.ย. 2555)
4

อิมมานูเอล วอลเลอร์ ชไตน์ (2011) “ความขัดแย้ งในปรากฏการณ์อาหรับสปริ ง” http://prachatai.com/journal/2011/11/37910
เข้ าถึงเมื่อ 2 ก.ย. 2555
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จากนันจึ
้ งค่อยลามไปที่การประท้ วงประธานาธิบดีของอียิปต์ และในช่วงเวลาที่รวดเร็ วมาก ความวุน่ วายก็แผ่ไปทัว่
ประเทศอาหรับและแอฟริกาเหนือ เริ่มจาก ตูนีเซีย ไปอียิปต์ และลิเบีย เกิดการปฏิวตั ิ ในแอลจีเรี ย บาห์เรน จิบตู ี อิรัก
จอร์ แดน โอมาน และเยเมน อีกทังยั
้ งเกิดการประท่วงขนาดใหญ่และย่อยๆ ใน คูเวต เลบานอน มอริเตเนีย โมร็อคโก
ซาอุดอิ าระเบีย ซูดาน ซีเรี ย และเวสเทิร์นสะฮารา
นอกจากคาอธิบายว่า ปรากฏการณ์นี ้เป็ นปรากฏการณ์ของการต่อต้ านการใช้ อานาจที่ไม่เป็ นธรรมของผู้นารัฐบาลและ
ความต้ องการการมีสทิ ธิ เสรี ภาพ และมีส่วนร่วมทางการเมืองแล้ ว
คาอธิบายที่มีความสาคัญยิ่ง คือ คาอธิบายที่ชี ้ให้ เห็นถึง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากร ประเทศเหล่านี ้
ต่างกาลังเผชิญหน้ ากับการพุง่ สูงขึ ้นอย่างรวดเร็วของการว่างงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งของกลุ่มวัยรุ่น รวมทังคนหนุ
้
่มสาวที่มี
การศึกษา คุณภาพชีวติ ของประชากรส่วนใหญ่ก็ต่าลง แม้ วา่ โดยภาพรวมประเทศเหล่านี ้จะมีตวั เลขการเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติอยู่ในระดับที่สงู แต่ความเหลื่อมล ้าในประเทศเหล่านี ้ก็สงู ตามไปด้ วย
ภาพที่ 5 แสดงประเทศที่ตดิ เชื ้อ Arab Spring

ที่มา: http://wacsfschools.wordpress.com/2011/07/28/summer-institute-2011-week-four-721-assessing-the-arabspring-a-cairo-perspective/

 ในกลุม่ ประเทศที่พฒั นาแล้ ว ทังในยุ
้ โรปตะวันตก อเมริกาเหนือ และญี่ปนุ่ สัญญาประชาคมที่เคยมีร่วมกันกาลังถูก
ทาลาย แรงงานที่กาลังจะใกล้ เกษียณกาลังกลัวว่าตัวเองกาลังจะถูกตัด “สิทธิอนั พึงมีพงึ ได้ ” หลังเกษียณ เช่น
ประกันสังคมขอรัฐ กองทุนหลังเกษียณ และบริการสุขภาพ
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ส่วนคนหนุ่มสาวในประเทศเหล่านี ้ต่างตระหนักดีวา่ ตนเองเป็ นแรงงานสาคัญที่จะช่วยสนับสนุนประชากรสูงอายุที่มี
จานวนสูงขึ ้นเรื่ อย ในขณะที่ยงั ต้ องใช้ จ่ายอย่างประหยัดเพื่อชดเชยกับหนี ้สินของประเทศ และยังต้ องอดออมสาหรับ
ตนเองในยามแก่ชราอีกด้ วย นี่คือความท้ าทายยิ่งในบรรยากาศเศรษฐกิจของคนรุ่นนี ้ ผู้เชี่ยวชาญต่างคาดการณ์วา่ อัตรา
การว่างงานในประเทศเหล่านี ้จะเริ่ มสูงมากขึ ้น จากการเป็ นแรงงานไร้ ฝีมือที่นายจ้ างไม่ต้องการ นี่คือ สัญญาณที่บง่ ชี ว้ า่
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหล่านี ้จะมีข้อจากัดมากยิ่งขึ ้น
กองทุนบาเหน็จบานาญรัฐบาลญี่ปนขาดทุ
ุ่
นจากการลงทุน 2.6 หมื่นล้ านดอลล์
กองทุนบาเหน็จบานาญรัฐบาลของญี่ปนุ่ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลก ประสบผลขาดทุนจากการลงทุน 2.6 หมื่นล้ าน
ดอลลาร์ ในไตรมาสเดือนเม.ย.-มิ.ย. ซึ่งเป็ นการขาดทุนไตรมาสแรกในรอบ 3 ไตรมาส ขณะที่การแข็งค่าของเยน และการ
ร่วงลงของตลาดหุ้นญี่ปนและต่
ุ่
างประเทศส่งผลกระทบต่อผลประกอบการรายไตรมาส
กองทุนการลงทุนบาเหน็จบานาญรัฐบาล (GPIF) กาลังถูกตลาดทัว่ โลกจับตามอง เนื่องจากมีขนาดของพอร์ ทการลงทุน
1.37 ล้ านล้ านดอลลาร์ ซึ่งมีมลู ค่าเท่ากับเศรษฐกิจของออสเตรเลีย ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สดุ เป็ นอันดับที่ 13 ของโลก
GPIF เผชิญกับแรงกดดันให้ เพิ่มผลตอบแทนเพื่อรับมือกับประชากรผู้สงู อายุที่มี จานวนเพิน่ ขึ ้นอย่างรวดเร็วของญี่ปนุ่ และ
GPIF มีผลตอบแทนติดลบ 1.85% ในไตรมาสเดือนเม.ย.-มิ.ย. หลังจากที่มีผลตอบแทนเป็ นบวก 5.11% ในไตรมาสก่อน
หน้ า ผลประกอบการดังกล่าว ส่งผลให้ กองทุนขาดทุนจากการลงทุน 2.069 ล้ านล้ านเยน (2.634 หมื่นล้ านดอลลาร์ ) เทียบ
กับที่กาไร 5.48 ล้ านล้ านเยนในไตรมาสเดือนม.ค.-มี.ค. ขณะที่ สินทรัพย์รวม ภายใต้ การบริหารของกองทุนลดลงสูร่ ะดับ
108.2 ล้ านล้ านเยน นับจนถึงสิ ้นเดือนมิ.ย. เทียบกับ 113.61 ล้ านล้ านยูโร ณ สิ ้นเดือนมี.ค.
ที่มา : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 1 กันยายน 2555 http://bit.ly/QLqNgE

ความไม่พอใจต่อสิง่ ที่เป็ นอยู่ในข้ างต้ น คนหนุ่มสาวต่างออกมาเดินขบวนเคลื่อนไหว หรื อที่ร้ ูจกั กันในนาม Occupy Wall
Street เพื่อชี ้ให้ เห็นว่าในสถานการณ์เช่นนี ้ ระบบเศรษฐกิจจะต้ องเปลี่ยนแปลงไปสูเ่ ศรษฐกิจที่เป็ นธรรมมากยิ่งขึ ้น เพราะ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี อย่างที่เป็ นอยู่จะกระจุกอยู่กบั กิจการขนาดใหญ่ระดับโลก มากกว่าจะกระจายไปสู่มือประชาชน
15 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็ นวันที่มีปฏิบตั กิ ารของการเดินขบวนรณรงค์ – ประท้ วงทังในนิ
้ วยอร์ ค ลอสแองเจลลีส เบอร์ ลนิ
แฟรงต์เฟิ ร์ต ลอนดอน อัมสเตอร์ ดมั โรม มาดริ ด สต็อคโฮล์ม ฮ่องกง โตเกียว ไทเป เมลเบิร์น ฯลฯ เพื่อเรี ยกร้ องให้ ระบบ
เศรษฐกิจที่บริหารจัดการโดยกิจการบรรษัท (corporation) โดยเฉพาะกิจการในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็ นคนส่วนของ
สังคม (1%) ให้ รับผิดชอบต่อคนส่วนใหญ่ของสังคม (99%)
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ภาพที่ 6 แสดงภาพโปสเตอร์ ที่ใช้ ในการรณรงค์

ที่มา: โปสเตอร์ เพื่อการรณรงค์ http://www.occupytogether.org/blog/downloadable-posters/

 ในกลุม่ ประเทศด้อยพัฒนา การเติบโตอย่างรวดเร็วของประชากรรุ่นหนุ่มสาวท่ามกลางสถานการณ์ที่อ่อนไหวและ
เปราะบางอย่างยิ่ง ดูจะเป็ นประเด็นเร่งด่วนต่อความท้ าทายทางประชากร ทังเศรษฐกิ
้
จที่ด้อยพัฒนาและรัฐที่อ่อนแอ เช่น
อาฟกานิสถาน ปากีสถาน ติมอร์ -เลสแต และอีกหลายประเทศในทวีปแอฟริกา โดยเฉพาะทางตอนใต้ ของทะเลทรายซาฮา
รา ต่างกาลังเผชิญกับความยากลาบากในการเข้ าถึงระบบบริการสุขภาพ ระบบการศึกษา เพื่อที่ตนเองจะเป็ นกาลังของ
ชาติในการพัฒนาชาติให้ รุ่งเรื อง
ทัง้ 3 กรณีข้างต้ นที่มีความแตกต่างของบริบททางประชากรและเศรษฐกิจอาจอธิบายผ่านด้ วยเรื่ อง การอพยพ การเติบโต
ของประชากรนันได้
้ เพิ่มแรงกดดันให้ แก่เศรษฐกิจในภาคชนบท ผู้คนจานวนมากถูกดึงเข้ าสูเ่ มือง ในขณะที่เมื่ออพยพเข้ า
มาเป็ นแรงงานในเมืองก็พบว่า การศึกษาไม่สามารถตอบสนองต่อทักษะด้ านเทคโนโลยีและความรู้ในการเป็ น
ผู้ประกอบการเพื่อเข้ าถึงการมีโอกาสที่จะได้ งานทา
อีกทังการอพยพข้
้
ามเขตแดน ก็เป็ นอีกองค์ประกอบที่มีพลวัตรอย่างสูง ซึ่งหากมีการจัดการที่ดี แรงงานก็จะสามารถ
เคลื่อนย้ านจากซีกหนึ่งของโลกไปยังต่างๆได้ ตามช่องทางที่ถกู กฎหมาย เหมาะสมกับทักษะฝี มือที่ต้องการและแรงงาน
และครอบครัวก็ได้ รับสิทธิของผู้อพยพย้ ายถิ่นที่เหมาะสม แต่ปัจจุบนั สถานการณ์ยงั ไม่เป็ นเช่นนัน้
แต่การจัดการแรงงานข้ ามชาตินี ้ โดยข้ อเท็จจริงก็ยงั มีปัญหาอยู่มากแม้ แต่ในประเทศพัฒนาแล้ ว อย่างเช่นสิงค์ โปร์
ปั จจุบนั มีของชาวต่างชาติเป็ นกว่า 1 ใน 3 ของประชากร 5.2 ล้ านคนทั่วประเทศ การไหลบ่าของแรงงานชาวต่างชาติ ได้
สร้ างความไม่พอใจแก่คนท้ องถิ่นเป็ นอย่างมาก เนื่องจากการมีวถิ ีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ได้ สร้ างปั ญหากับทัง้
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5

สภาพแวดล้ อมและปั ญหาทางสังคมแก่คนสิงคโปร์ อย่างมาก แต่ความไม่พอใจนี ้ก็อยู่ภายใต้ แรงกดดันที่รัฐบาลสิงคโปร์
พยายามคงความเข้ มแข็งทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับกับสถานการณ์รายได้ จากภาษีที่ลดลง และจากต้ นทุนค่าใช้ จ่ายในการ
ดูแลสุขภาพที่พงุ่ สูงขึ ้นจากจานวนผู้สงู อายุที่มีแนวโน้ มเพิม่ ขึ ้น 3 เท่าภายในปี พ.ศ. 2573
กล่าวโดยสรุป พลวัตรความเคลื่อนไหวของความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นนี ้ แรงกดดันของการเปลี่ยนแปลงทางประชากรจะมีสว่ น
อย่างยิ่งที่จะทาให้ ความเสี่ยงที่เชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างความไม่สมดุลของตลาดแรงงานที่มีอย่างเรื อ้ รัง ความไม่สมดุล
ทางการเงินที่เรื อ้ งรัง และความเหลื่อมล ้าในสังคม ขยายตัวมากยิ่งขึ ้น เงื่อนไขเหล่านี ้อาจนาไปสูก่ ารลดการเคลื่อนไหวทาง
เศรษฐกิจของโลกโลกานุวตั น์ และจะทาให้ เกิดรัฐที่อ่อนแอชนิดใหม่ขึ ้น ซึ่งประเทศที่มงั่ คัง่ ก่อนหน้ านี ้ก็กาลังเคลื่อนตัวเข้ าสู่
วงจรของการเสื่อมสลายและนัน่ จะยิ่งเพิม่ ช่องว่างความต้ องการของประชาชนและการตอบสนองของรัฐให้ ถ่างมากขึ ้น
ภาพที่ 7 แสดงความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงของความเสี่ยงต่างๆ ที่มีจดุ เริ่มต้ นมาจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากร
การจัดการเมืองที่ผดิ พลาด 

 ความไม่สมดุลของตลาด

แรงงานที่เรื อ้ รัง



การเติบโตของประชากร

ที่ไม่ ย่ งั ยืน

ปฏิกิริยาที่รุนแรง
ต่อโลกาภิวตั น์
วัตน์

ความเหลื่อมล ้าที่รุนแรง
ั ยภาพ
 รัฐที่อ่อนแอ ไม่มีศก
ในการช่วยเหลือคนในรัฐ

การจัดการผู้สงู อายุที่ผิดพลาด 

 ความไม่สมดุลทาง
การเงินที่เรื อ้ รัง

จุดเริ่มต้ นของความเสี่ยง

เส้ นทาง – การขยายตัว

ปรากฏการณ์ที่เห็น

ที่มา: ดัดแปลงจาก Global Risk Report 2012 น. 18

5

เช่น ข่าว "สิงคโปร์ " โอดครวญ แรงงานไทยทาเกาะสวรรค์เละเทะ กิน-ดื่ม-ปั สสาวะ-ขายของไม่เลือกที่ ที่ปรากฏในหน้ าหนังสือพิมพ์
มติชน เมื่อ 18 เมษายนทีผ่ ่านมา
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1334746022&grpid=01&catid=09&subcatid=0901
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แนวโน้ มจะเป็ นอย่างไรต่อ : ภายในปี 2050 ประชากรในเขตเมืองจะเพิม่ เป็ น 2 เท่า คือจะมีประชากรในเขตเมืองสูงขึ ้นถึง
6.2 พันล้ านคน (ประมาณ 70%ของประชากรโลก 8.9 พันล้ านคน) นัน่ หมายความว่าอีก 40 ปี ข้างหน้ าเราจะต้ องสร้ าง
ความสามารถในการรองรับของเมืองให้ พอเพียงทังบ้
้ าน โครงสร้ างพื ้นฐานและสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ ซึ่ง
มากกว่าที่เราสร้ างมาตลอด 4,000 ปี ขณะเดียวกันประชากรผู้สงู อายุโลกที่มากกว่า 60 ปี จะเพิม่ จาก 760 ล้ านคนในปี
2009 เป็ น 2 พันล้ านคนในปี 2050 ซึ่งมีอตั ราการเปลี่ยนแปลงประมาณ 2.6% ต่อปี ซึ่งเร็วกว่าการเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากรใดๆ และการเปลี่ยนแปลงมิได้ จากัดอยู่เฉพาะในประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วเท่านัน้ ในขณะที่วยั รุ่น – คนหนุ่มสาวช่วง
อายุ 10 – 24 ปี ในประเทศกาลังพัฒนาก็เริ่มลดลง
การบรรลุความพอดีของสัญญาประชาคมระหว่างวัยรุ่นและวัยชราขึ ้นอยู่กบั การกลับมาเข้ มแข็งของเศรษฐกิจโลก ซึ่งใน
ความเป็ นจริงในปี 2009 เศรษฐกิจก็หดตัวลง 2% ภายใน 2 ปี หลังวิกฤตการณ์สภาพคล่องทางการเงิน ประชากร 27 ล้ าน
คนทัว่ โลกตกงาน, ถูกลดชัว่ โมงการทางาน, ลดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ คนหนุ่มสาวได้ รับผลกระทบจากการไม่มี
โอกาสในอาชีพการงาน แนวโน้ มนี ้ ILO ได้ เตือนว่าหลายประเทศในโลกว่ากาลังกลุม่ คนในช่วงวัยนี ้จะกลายเป็ น “lost
generation”

6

6

ดูตวั อย่างสถานการณ์จากหน้ าหนังสือพิมพ์ในช่วงปี พ.ศ. 2555 ของผู้ที่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแต่ไม่มีงานทาในประเทศ
ตะวันตก 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
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2.2 ความเสี่ยงของโลกจากภัยธรรมชาติ ที่มีผลต่ อการเปลี่ยนแปลงของประชากร
7

รายงานสถิตภิ ยั พิบตั ปิ ระจาปี 2011 (หรื อ พ.ศ.2554) ได้ รายงานภาพรวมของภัยพิบตั ทิ ี่เกิดขึ ้นทัว่ โลก พบว่าในทศวรรษ
2000 มีปริมาณมากกว่าทศวรรษที่แล้ วเกือบร้ อยละ 50 ขณะที่จานวนจานวนผู้ที่เสียชีวิตและที่ได้ รับผลกระทบ โดยเฉลี่ยก็
ยังคงสูงกว่า 200 กว่าล้ านคนทุกๆ ปี
ภาพที่ 8 แสดงจานวนภัยพิบัตและจานวนเหยื่อที่เกิดขึน้ ระหว่ างปี 1990 – 2011 (ตามที่มีรายงาน)

ที่มา: Annual Disaster Statistical Review 2010 : The numbers and trends. น. 3
ขณะที่ปีพ.ศ. 2554 (2011) มีรายงายถึงจานวนภัยพิบตั สิ งู ถึง 332 ครัง้ และมีผ้ เู สียชีวิตถึง 30,770 คนและผู้ที่ได้ รับ
ผลกระทบกว่า 244.7 ล้ านคน และสร้ างความเสียหายถึง 366.1 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐ ความเสียหายหลักๆ นันเกิ
้ ดขึ ้นกับ
ประเทศไม่กี่ประเทศ และ ประเทศที่มีผ้ เู สียชีวิตสูงสุด 10 อันดับแรก ก็คดิ เป็ นจานวนผู้เสียชีวิตประมาณ 90% ของ
ผู้เสียชีวติ จากเหตุภยั พิบตั ทิ วั่ โลก
ในปี พ.ศ. 2554 นี ้ ถือเป็ นปี ที่ภยั พิบตั ทิ างธรรมชาติได้ สร้ างความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงที่สดุ เฉพาะความเสียหายจาก
แผ่นดินและสึนามิในประเทศญี่ปนุ่ (ซึ่งจะได้ กล่าวต่อไป) ก็สงู ถึง 210 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐ (3.9% ของ GDP ประเทศ)
หรื อประมาณร้ อยละ 57.4 ของความเสียหายรวมทังหมด
้
และ ความเสียหายที่เกิดขึ ้นจาก พายุในสหรัฐอเมริกา น ้าท่วมใน
7

Debby Guha-Sapir and others (2011) Annual Disaster Statistical Review 2010 : The numbers and trends.
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ประเทศไทย (12.7% ของ GDP ประเทศ) แผ่นดินไหวในนิวซีแลนด์ (12.8% ของ GDP ประเทศ) และน ้าท่วมในประเทศ
จีน ก็สง่ ผลต่อความเสียหายโดยรวมคิดเป็ นมูลค่ารวม 366.1 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริกา
ตารางที่ 1 แสดง 10 อันดับแรกของภัยพิบตั ทิ ี่มีผ้ เู สียชีวติ สูงสุด
เหตุการณ์
แผ่นดินไหว / สึนามิ (มีนาคม)
พายุไซโคลนวาชิ (ธันวาคม)
น ้าท่วม (มกราคม)
น ้าท่วม (สิงหาคม – ธันวาคม)
แผ่นดินไหว (ตุลาคม)
น ้าท่วม (สิงหาคมพฤศจิกายน)
น ้าท่วม (มิถนุ ายน)
พายุ (เมษายน)
น ้าท่วม (สิงหาคม-พฤศจิกายน)
น ้าท่วม (สิงหาคม-ตุลาคม)

ประเทศ
ญี่ปนุ่
ฟิ ลปิ ปิ นส์
บลาซิล
ไทย
ตุรกี
ปากีสถาน
จีน
สหรัฐอเมริกา
กัมพูชา
อินเดีย
รวม

จานวนผู้เสียชีวติ
19,847
1,439
900
813
604
509
467
354
247
204
25,384

ที่มา: Annual Disaster Statistical Review 2010 : The numbers and trends. น.16
ภาพที่ 9 แสดง 10 ประเทศที่ได้ รับความเสียหายสูงสุดและจาแนกตามชนิดของภัยพิบตั ิ

ที่มา: Annual Disaster Statistical Review 2010 : The numbers and trends. น.16
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กล่าวเฉพาะในภูมภิ าคเอเชีย จะพบว่าในปี พ.ศ. 2554 เป็ นปี ที่มีความเสียหายสูงที่สดุ ตังแต่
้ ที่ได้ มีการบันทึกมา (276
พันล้ านเหรี ยญสหรัฐ) เพิม่ ขึ ้นจากค่าเฉลี่ย 10 ปี ที่ผา่ นมา (2001-2010) ถึง 563.4% และยังพบว่า ความเสียหายที่เกิด
จากภัยพิบตั ทิ างกายภาพ (geophysical disaster เช่น แผ่นดินไหว/สึนามิ/ภูเขาไฟ/) เพิม่ จากค่าเฉลี่ยต่อปี จาก 17.4
พันล้ านเหรี ยญสหรัฐ เป็ น 212 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐ เช่นเดียวกับความเสียหายจากภัยพิบตั ทางน ้า (hydrological
disaster) ก็เพิม่ ขึ ้นเช่นกัน ในขณะที่ความเสียหายจากภัยพิบตั ดิ ้ านสภาพอากาศ (meteorological disaster เช่น ลมพายุ
ไซโคน) และ ภัยพิบตั ิด้านสภาพภูมอิ ากาศ (climatological disaster เช่น ความแห้ งแล้ ง ไฟป่ า) ลดลงจากค่าเฉลี่ย 10 ปี
ก่อนหน้ านี ้
กรณีแผ่ นดินไหวที่ประเทศญี่ปนและผลกระทบต่
ุ่
อประชากร : เวลา 14.46 น. วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 เกิด
แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ตามมาตราริกเตอร์ โดยมีศนู ย์กลางแผ่นดินไหวอยู่นอกชายฝั่ งตะวันออกของคาบสมุทรโอชิกะ โท
โฮะกุ ลึกลงไปใต้ พื ้นดิน 32 กิโลเมตร จากแรงสัน่ สะเทือนที่วดั ได้ นับได้ วา่ เป็ นเหตุการณ์แผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่ที่สดุ ใน
ประวัตศิ าสตร์ ญี่ปนุ่ และเป็ นเป็ นเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงเป็ นอันดับสี่ของโลกเท่าที่มีการบันทึกได้ ตงแต่
ั ้ พ.ศ. 2443

8

และทาให้ เกิดสึนามิพดั ถล่มชายฝั่ งแปซิฟิคของหมูเ่ กาะตอนเหนือ นานกว่าครึ่งชัว่ โมง โดยมีความสูงของคลื่นประมาณ
40.5 เมตร (สูงประมาณตึก 16 ชันในบริ
้
เวณคาบสมุทรโอโมเอะ เมืองมิยาโกะ จังหวัดอิวะเตะ) ความแรงของคลื่นแผ่ขยาย
เข้ ามาในแผ่นดินกินผืนที่ 500 ตารางกิโลเมตร และมีคลื่นที่เล็กกว่าพัดไปยังอีกหลายประเทศหลายชัว่ โมงหลังจากนัน้ ได้
มีการประกาศเตือนภัยสึนามิและคาสัง่ อพยพตามชายฝั่ งด้ านแปซิฟิกของญี่ปนุ่ และอีกอย่างน้ อย 20 ประเทศ รวมทัง้
ชายฝั่ งแปซิฟิกทังหมดของประเทศอเมริ
้
การเหนือ และอเมริกาใต้
ซึ่งนอกเหนือไปจากการสูญเสียชีวติ และการทาลายล้ างโครงสร้ างพื ้นฐานของ ญี่ปนแล้
ุ่ ว คลื่นสึนามิดงั กล่าวยังก่อให้ เกิด
อุบตั เิ หตุนิวเคลียร์ ขึ ้น ซึ่งหลัก ๆ เป็ นอุบตั เิ หตุแกนปฏิกรณ์ปรมาณูหลอมละลายระดับ 7 ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ฟกุ ชุ ิมะไดอิ
ชิ แผ่นดินไหวดังกล่าวรุนแรง จนทาให้ เกาะฮอนชู เลื่อนไปทางตะวันออก 2.4 เมตร พร้ อมกับเคลื่อนแกนหมุนของโลกไป
เกือบ 10 เซนติเมตร
ผลกระทบสาคัญที่เกิดขึน้
ต่อประชากร : มีผ้ เู สียชีวติ กว่า 15,135 ศพ พบว่า 92.5% เสียชีวติ เพราะจมนา้ และ 65.2% ของผู้เสียชีวติ มีอายุ 60 ปี
หรื อมากกว่า และ 24% ของเหยื่อทังหมดอยู
้
่ในวัยเจ็ดสิบ อีกทังยั
้ งต้ องอพยพผู้คนกว่า 350,000 คน ออกจากพื ้นที่ทงจาก
ั้
เหตุสนึ ามิ และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ รั่ว
สิง่ ปลูกสร้ าง : สานักงานตารวจแห่งชาติของญี่ปนุ่ แถลงเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2554 ว่า มีอาคาร 45,7000 หลังถูก
ทาลาย และอีก 144,300 หลังได้ รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ อาคารที่ได้ รับความเสียหายนัน้
ประกอบด้ วย 29,500 หลังในจังหวัดมิยะงิ 12,500 หลังในจังหวัดอิวะเตะ และ 2,400 หลัง ในจังหวัดฟุกชุ ิมะ โรงพยาบาล

8

แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในโทโฮะกุ พ.ศ. 2554 http://goo.gl/dH541
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ขนาดใหญ่กว่า 20 เตียง 300 แห่งในโทโฮะกุได้ รับความเสียหายจากภัยพิบตั ดิ งั กล่าว โดยมี 11 โรงถูกทาลายลงอย่าง
สิ ้นเชิง แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิก่อให้ เกิดกองวัสดุก่อสร้ างและซากปรักหักพังที่ประเมินไว้ 24-25 ล้ านตันในญี่ปนุ่
ภาพที่ 10 แสดงภาพเปรี ยบเทียบเมือง Natori ก่อนและหลังสึนามิ

ที่มา: http://www.abc.net.au/news/specials/japan-quake-2011/
ภาพที่ 11 แสดงภาพเปรี ยบเทียบพื ้นที่ชายหาด Arahama ในเมือง Sendai ก่อนและหลังสึนามิ

ที่มา: http://www.abc.net.au/news/specials/japan-quake-2011/
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ต่อเศรษฐกิจ สังคม : วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2554 รัฐบาลญี่ปนประเมิ
ุ่
นว่ามูลค่าความเสียหายที่เกิดแก่วสั ดุโดยตรงนัน้
อาจสูงก ว่า 25 ล้ านล้ านเยนแล้ ว (300,000 ล้ านดอลล่าร์ สหรัฐ) บริษัทกว่า 200 แห่งล้ มละลาย ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศของญี่ปนหดตั
ุ่
วลง 3.7% ในไตรมาสแรกของ พ.ศ. 2554 แต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2011 เศรษฐกิจญี่ปนก็
ุ่ เริ่ม
ฟื น้ ตัวเข้ าสูภ่ าวะปกติโดยโตขึ ้น 1.5%
ผลสืบเนื่องจากโรงไฟฟานิวเคลียร์ : โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ฟกุ ชุ ิมะไดอิชิได้ รับผลกระทบจากคลื่นสึนามิ โดยมีรายงานว่าเตา
ปฏิกรณ์อย่างน้ อย 3 เตา ได้ รับความเสียหายและมีกัมมันตรังสีรั่วไหลออกมา หลังจากนันก็
้ มีการประกาศอพยพประชาชน
ที่อาศัยอยู่รอบรัศมีจากโรงไฟฟ้าฯ 20 กิโลเมตร และตามมาด้ วยประกาศห้ ามจาหน่ายและบริโภคพืชผักในท้ องถิ่น รวมถึง
อาหารทะเล เนื่องจากมีการตรวจพบสารกัมมันตรังสีปนเปื อ้ นในสภาพแวดล้ อม เช่น การตรวจวัดโดย
กระทรวงวิทยาศาสตร์ ในพื ้นที่ทางตอนเหนือของญี่ปนในรั
ุ่
ศมี 30-50 กิโลเมตรจากโรงไฟฟ้า พบว่าระดับซีเซียม
กัมมันตรังสีสงู พอที่จะก่อให้ เกิดอันตราย และมีการปนเปื อ้ นพลูโตเนียม ซึ่งตรวจพบในพื ้นดินบริเวณสองจุดในโรงไฟฟ้า9
จอห์น ไพรซ์ อดีตสมาชิกฝ่ ายนโยบายด้ านความปลอดภัยที่บรรษัทนิวเคลียร์ แห่งชาติของสหราช อาณาจักร กล่าวว่า "อาจ
ใช้ เวลา 100 ปี ก่อนที่แท่งเชื ้อเพลิงที่กาลังหลอมละลายนันจะสามารถถู
้
กนาออกจากโรงไฟฟ้า นิวเคลียร์ ฟกุ ชุ ิมะของญี่ปนุ่
ได้ อย่างปลอดภัย

10

ปั ญหาในการรักษาความเสถียรของโรงไฟฟ้าฟุกชุ ิมะไดอิชิทาให้ ประชาชนญี่ปนมี
ุ่ ทศั นะต่อต้ าน การใช้ ไฟฟ้าจากพลังงาน
11

นิวเคลียร์ มีการเดินขบวนเรี ยกร้ องให้ ปิดโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ที่เหลือทังหมดในระยะต่
้
อๆ มา เนื่องจากไม่มนั่ ใจ
และสงสัยในมาตรการความปลอดภัย และในปี ถดั มาก็นาไปสูก่ ารปิ ดโรงไฟฟ้าพลังงานนิเวคลียร์ ทงหมดจ
ั้
านวน 54 โรง
(แต่สดุ ท้ ายรัฐบาลก็กลับมาเปิ ดใช้ อีกครัง้ )
9
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มีรายงานการศึกษาถึงการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสีสู่สภาพแวดล้ อมก่อให้ เกิดการกลายพันธุ์ในผี ้เสื ้อของญี่ปนุ่ โดยรอง
ศาสตราจารย์โจจิ โอตากิ ตีพิมพ์ผลงานในวารสารไซเอนทิฟิก รี พอร์ ทส ระบุวา่ จากการเก็บตัวอย่างผีเสื ้อฟ้าเซลล์จดุ ป่ าสูง (Zizeeria
maha) จานวน 144 ตัว หลังเกิดวิกฤตการณ์นิวเคลียร์ เมื่อเดือนมีนาคม 2011 เพียง 2 เดือน ในพื ้นที่ 10 จุดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของญี่ปนุ่ ซึง่ รวมถึงฟุกชุ ิมะ พบว่ามีการการกลายพันธุ์ในผีเสื ้อที่รวบรวมได้ จากพื ้นที่ตา่ งๆกัน โดยในพื ้นที่ที่มีการปนเปื อ้ นของสารรังสีสูง
ผีเสื ้อจะมีขนาดปี กที่เล็กลง และมีการพัฒนาของดวงตาที่ไม่เต็มที่ โดยในอีก 6 เดือนต่อมา ทีมนักวิจยั ได้ ทาการรวบรวมผีเสื ้อจากพื ้นที่
เดิมอีกครัง้ และพบว่าผีเสื ้อที่มาจากฟุกชุ ิมะ มีอตั ราการกลายพันธุ์สูงมากเป็ นสองเท่าเมื่อเทียบกับที่เคยรวบรวมได้ ครัง้ แรก และสรุ ปว่า
อัตราที่เพิ่มขึ ้นนี ้เกิดจากการที่พวกมันกินอาหารที่มีการปนเปื อ้ นสารรังสี แต่ส่วนหนึง่ มาจากบรรพบุรุษ ที่ถกู ส่งต่อกันมารุ่นต่อรุ่น แม้ วา่
จะไม่ชดั เจนนักในผีเสื ้อรุ่นก่อนหน้ านี ้ก็ตาม
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

วันที่ 16 กันยายน 2555 ชาวญี่ปนประมาณ
ุ่
170,000 คน ออกมาเดินขบวนเพือ่ ต่อต้ านนิเวคลียร์ ครังใหญ่
้
ครัง้ หนึง่ ของโลก กลาง
กรุ งโตเกียว
12

http://www.greenpeace.org/seasia/th/news/blog1/54-reactors-down-japan-breaks-free-of-nuclear/blog/40315/
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นอกจากนี ้ เหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ฟกู ชู ิมายังส่งผลให้ นกั การเมืองและประชาชนในหลายประเทศหันกลับมาทบทวน
แผนการลงทุนก่อสร้ างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เช่นในเยอรมันนี ประชาชนกว่า 200,000 คน ออกมาเดินขบวนประท้ วงต่อต้ าน
การสร้ างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และพรรคการเมืองที่สนับสนุนการใช้ พลังงานนิวเคลียร์ ก็แพ้ การเลือกตังในระดั
้
บท้ องถิ่น และ
ต่อมารัฐบาลก็ประกาศยกเลิกการใช้ โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ รุ่นเก่าที่สดุ ของประเทศ และยืดแผนการลงทุนในการสร้ าง
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ โรงใหม่ออกไปถึงปี 2022

ภาพที่ 12 แสดงความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงของความเสี่ยงต่างๆ ที่มีจดุ เริ่มต้ นจากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ และส่งผลกระทบ
สืบเนื่องต่อ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และกระทบข้ ามเขตแดน


การจัดการเมืองที่ผิดพลาด

ภูมิอากาศที่เลวร้ ายต่อเนื่อง
 การเติบโตของประชากรที่ไม่ยงั่ ยืน



การพังทลายทางภูมิกายภาพ
อย่ างที่ไม่ ร้ ูล่วงหน้ า
ราคาสินค้ าเกษตรและพลังงาน

เปลี่ยนแปลงรุ นแรง
มลพิษที่ไม่มีทางการจัดการได้



การใช้ ที่ดินและทางนา้ ที่ไม่เหมาะสม
 กาซเรื อนกระจกที่เพิ่มสูงขึน้





ความล้ มเหลวในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

ั้
 ผลกระทบที่ไม่ตงใจของมาตรการ
climate change
 วิกฤตินา้



ความล้ มเหลวของระบบทรัพย์สินทางปั ญญา

ั การการอพยพ
 การไม่จด

ความล้ มเหลวของ
ธรรมาภิบาลระดับโลก

ความล้ มเหลวระบบ

ที่สาคัญ

ผลกระทบด้ านลบของวิทยาศาสตร์ เพือ่

ชีวิตที่มองไม่เห็น

การโจมตีระบบ internet

ความล้ มเหลวของระบบการเงินหลัก

การขาดแคลน 
สาธารณูปโภคมานาน
ความผิดพลาดของข้ อมูล digital
ขนานใหญ่





ผลกระทบด้ านลบของ
กฎระเบียบที่มองไม่เห็น




ความไม่สมดุลทางการเงิน
ที่เรื อ้ รัง


ที่มา: ดัดแปลงจาก Global Risk Report 2012 น. 31

 ความล้ มเหลวทางการฑูต

การจัดการประชากร
สูงอายุที่ผิดพลาด




ปฏิกิริยาต่อต้ านโลกาภิวตั น์
 ความเหลื่อมล ้าที่รุนแรง

ในการคลี่คลายความ
ขัดแย้ ง
การขาดแคลนอาหาร
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3. บทเรียนและการปรับเปลีย
่ นมุมมมองต่อโลกใหม่
ข้ อมูลความเสี่ยงของโลกและรูปธรรมจากกรณีศกึ ษาข้ างต้ น น่าจะชี ้ให้ เราเห็นบทเรี ยนสาคัญๆ ต่อไปนี ้
1) ในการพิจารณาความเสี่ยงภัยของโลกนัน้ จาเป็ นต้ องพิจารณาอย่างเป็ นระบบ เป็ นชุดความสัมพันธ์ ที่ผกู โยงโลกทัง้
โลกไว้ ด้วยกัน ด้ วยเงื่อนไขสาคัญพื ้นฐาน 3 ประการ 1) ระบบสารสนเทศ 2) ระบบเศรษฐกิจโลก และ 3) ระบบ
นิเวศวิทยา ซึ่งระบบทังสามได้
้
ร้อยรัดให้ ความเสี่ยงต่างๆ มีความซับซ้ อนและเชื่อมโยงถึงกัน
2) ผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากระบบที่มีความซับซ้ อนและเชื่อมโยงถึงกันหมดนี ้ เป็ นเรื่ องยากที่จะคาดการณ์ถึงขนาดและ
ทิศทาง รวมถึงระยะเวลาที่จะส่งผลด้ วย
3) ความเข้ าใจในความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติ – สังคม ที่มีผลต่อการพัฒนากรอบที่จะทาความเข้ าใจปั ญหา และ
การหาทางออก ในกรอบวิธีคดิ แบบเดิม ธรรมชาติ – สิง่ แวดล้ อมเป็ นเหมือนวัตถุที่มนุษย์จะเข้ าไปจัดการ วางแผนใช้
ประโยชน์ ประเมินความเป็ นจริงหรื อสถานการณ์ จากนันจึ
้ งจัดการปั ญหาด้ วยการออกกฎ ระเบียบ ใช้ เทคโนโลยี
ต่างๆ เข้ าไปจัดการ ใช้ นโยบายเศรษฐกิจ การปฏิรูปสถาบัน โดยมองไม่เห็นความเชื่อมโยงของเงื่อนไขที่เชื่อมโยงของ
มิตดิ ้ านสังคม การเปลี่ยนแปลงทางประชากร เศรษฐกิจ การเมือง และยังมองไม่เห็นผลกระทบที่จะเป็ นความเสี่ยง
ต่างๆ กรอบในการทาความเข้ าใจปั ญหาแบบใหม่ คือ การมองให้ เห็นมิติของความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเงื่อนไขต่างๆ
ที่กว้ างขึ ้น และตระหนักและเข้ าใจว่ามนุษย์แต่ละคน มีกรอบวิธีมองปั ญหาสังคม ปั ญหาสภาพแวดล้ อม (หรื อสร้ าง
ภาพปั ญหา) ที่แตกต่างกัน และสิง่ เหล่านี ้ก็ยงั ถูกความเชื่อ อารมณ์ จริยธรรม มามีอิทธิพลกาหนดด้ วย
4) ก้ าวข้ ามเขตแดน – ขอบเขต (scale): ในกรอบวิธีคิดแบบเดิม การจัดการปั ญหา หรื อความเสี่ยงจะเน้ นไปที่มมุ มอง
ไม่ top-down approachs ก็ bottom-up approachs แต่ไม่ว่าจะใช้ มมุ มองใด ก็จะให้ ความสาคัญอยู่ภายใต้
ขอบเขตเพียงขอบเขตเดียว ไม่วา่ จะเป็ น หมูบ่ ้ าน จังหวัด ลุม่ น ้า หรื อประเทศ (หรื ออาจเป็ น global, regional and
local) ซึ่งวิธีคดิ เช่นนี ้เป็ นกรอบเชิงการเรี ยงลาดับ (Marston et al.,2005) ที่สามารถนาไปสูก่ ารเข้ าใจที่ผดิ ถึงสาเหตุ
และผลกระทบ รวมถึงการออกแบบในการแก้ ไขปั ญหา ในกรอบวิธีคดิ ใหม่นนั ้ เสนอให้ 1) ระมัดระวังความลาเอียง
ต่อเขตแดน – ขอบเขต 2) มองหาและทาความเข้ าใจ เขตแดน หรื อขอบเขตในความหมายใหม่ๆ และ 3) มองหาและ
ทาความเข้ าใจเขตแดน หรื อมิตทิ ี่มีความเชื่อมต่อกัน เช่น มิตขิ องเวลา หรื อ มิตขิ องพหุระดับ (multilevel)
5) โอกาสอยู่ในความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกัน : เมื่อต้ องคิดแก้ ไขปั ญหาในระดับโลก (global problem) เรามักจะมีวิธีคดิ
วิธีมองว่าจาเป็ นต้ องใช้ เครื่ องมือ – วิธีการในระดับที่ใหญ่พอกันด้ วย ไม่วา่ จะเป็ น กรอบปฏิบตั หิ รื อข้ อตกลงร่ วม
ระหว่างประเทศ และวางน ้าหนักไปแก้ ไขที่ปัญหา แต่จากกรณีความเสี่ยงของโลกในข้ างต้ น ชี ้ให้ เห็นว่า ในปั ญหา
หรื อความเสี่ยงแต่ละอย่าง ล้ วนแล้ วแต่ตอ่ เชื่อมโยงถึงกัน ในกรอบคิดใหม่ จึงเสนอให้ เราให้ ความสาคัญของ
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงเหล่านี ้ มากกว่า มองเห็นปั ญหาในระดับโลก หรื อภาพใหญ่เท่านัน้
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6) พลังของการเปลี่ยนแปลง (หรื ออนาคต) อยู่ที่การลงมือทาของคนเล็กที่เชื่อมต่อกัน : ในกรอบวิธิคดิ แบบเดิมการมอง
อนาคต การมองทางออกอยู่ที่พลังในการใช้ ข้อมูลจากอดีต เพื่อคาดการณ์ อนาคตที่ดีที่สดุ (best case scenario)
หรื อที่เลวร้ ายที่สดุ (worst-case scenario) ซึ่ง Rosentrater (2010: 257) เห็นว่าในหลายๆ ครัง้ มันเป็ นสิง่ ที่ไม่ลงตัว
ระหว่าง ขอบเขต, ทางออก และความถูกต้ องที่จะให้ ภาพอนาคต ขณะที่ Liverman และ Roman Cuesta (2008) ชี ้
ว่า มีข้อจากัดในการคาดการณ์อนาคตที่มาจากทฤษฎีที่แตกต่างหลากหลายเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์และ
สถาบัน รวมถึง ความไม่ตอ่ เนื่อง – ราบรื่ นของเงื่อนไขทางการเมือง เศรษฐกิจและเทคโนโลยี และที่สาคัญเรื่ อง
เหล่านี ้ล้ วนตกอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญเท่านัน้
แต่ในกรอบวิธีคิดใหม่ ประสบการณ์การลุกขึ ้นมาของหนุ่มสาวในประเทศอาหรับหลายประเทศ หรื อการ
เดินขบวนรณรงค์เรี ยกร้ องให้ บรรษัทยักษ์ ใหญ่เปลี่ยนวิถีการดาเนินธุรกิจที่เอื ้อต่อคนส่วนใหญ่ในนาม Occupy Wall
street ที่ระบาดไปในประเทศพัฒนาแล้ วทัว่ โลก หรื อ แม้ แต่ การเดินขบวนของคนญี่ปนนั
ุ่ บแสนคนที่กรุงโตเกียว เพื่อ
เรี ยกร้ องให้ รัฐบาลปิ ดโรงไฟฟ้าพลังงงานนิเวคลียร์ ทงหมดของประเทศ
ั้
หรื อการเดินขบวนของคนเยอรมันนีกว่า 2
แสนคน ก็ล้วนส่งผลสะเทือนต่อท่าทีของรัฐบาลและบริ ษัทเอกชนในการวางแผนจัดการพลังงานนิวเคลียร์ ทงสิ
ั ้ ้น สิง่
เหล่านี ้สะท้ อนให้ เห็นว่า การเปิ ดให้ ประชาชนคนเล็กคนน้ อยได้ มีกระบวนการเรี ยนรู้ร่วมกันผ่านพื ้นที่ทงแบบ
ั้
offline
และ online ก็สามารถสร้ างอนาคตผ่านกระบวนการการมีสว่ นร่วมในการวิเคราะห์ และลงมือปฏิบตั กิ ารได้ แทนที่จะ
ยอมรับภาพอนาคตที่เป็ นผลผลิตจากผู้เชี่ยวชาญ
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