
สาระจดหมายข่าว
• วนัส่ิงแวดล้อมโลก 2564
• CE Innovation Policy Forum
• การเปล่ียนแปลงระดบัรากฐาน (Transformations) 

เพื่อการบรรลเุป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ในปี ค.ศ. 2030

วนัส่ิงแวดล้อมโลก 2564

"ถงึแมว้า่เราจะไมส่ามารถยอ้นเวลากลบัไปแกไ้ขระบบนิเวศ
ทีเ่สือ่มโทรมไปแลว้ได ้แต่เราสามารถฟ้ืนฟรูะบบนิเวศ
ขึน้มาใหมไ่ด ้ดว้ยการสรา้งเมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยพืน้ทีส่เีขยีว 
การรกัษาคุณภาพของแหลง่น ้าและชายฝ ัง่ รวมทัง้ลดการ

ปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกออกสูบ่รรยากาศ"
(UNICEF, 2021)
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ในทุกปี วนัท่ี 5 มิถนุายน ถูกก าหนดใหเ้ป็นวนัสิง่แวดลอ้ม
โลก ทัว่โลกได้ร่วมกนัจดักิจกรรมที่เป็นสญัลกัษณ์เพื่อสร้างความ
ตระหนักและปกป้องสิง่แวดลอ้ม โดยในปี 2564 มปีากสีถานเป็น
เจา้ภาพ และไดก้ าหนดธมี "Recreate, Re-imagine, Restore“ 
หรอื “ปลุกจนิตนาการ ปรบัแนวคดิ ปกป้องสิง่แวดลอ้ม” เพือ่รณรงค์
ใหท้ัว่โลกตระหนักถงึความส าคญัในการฟ้ืนฟูระบบนิเวศใหส้มบรูณ์ 
และคงไวซ้ึ่งความหลากหลายทางชวีภาพ เพื่อใหเ้รามธีรรมชาตทิี่
สวยงามสบืต่อไป นอกจากน้ี ประเทศเจ้าภาพปากีสถาน ยงัได้
เฉลมิฉลองเหตุการณ์ส าคญัหลายประการ อาทิ

• การปลูกต้นไม้พนัล้านต้น ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการขบัเคลื่อน
ของการปลกูตน้ไมจ้ านวน 10,000 ลา้นตน้

• การลงนามโดยสมัครใจครัง้ใหญ่ ภายใต้โครงการ “Bonn
Challenge” เพื่อฟ้ืนฟูพืน้ทีท่ีเ่สยีหายจากการเขา้ไปท ากจิกรรม
ของมนุษย ์หรอืปา่ทีถ่กูถาง ใหก้ลบัไปเป็นปา่

• การสนับสนุนนวตักรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การสนับสนุน
เงนิทุนในนวตักรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม

• ครัง้แรกของประเทศ กบัตราสารหนี้สเีขยีว (Green Bonds) ทีมุ่่งเน้น
ระดมทุนเพือ่ใชล้งทุนในโครงการทีส่ง่ผลดตี่อสิง่แวดลอ้ม

อา้งองิจาก Green Network (4 ก.ค. 2564)

สอวช. ร่วมกบั สมาคมส่งเสริมการผลิตและ
การบริโภคท่ียัง่ยืน (ประเทศไทย) จดั 

CE Innovation Policy Forum ครัง้ท่ี 1 สร้างการ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจหมนุเวียนกบัทุกภาคส่วน

งานเสวนา CE Innovation Policy Forum ครัง้ที ่1 ใน
หัวข้อ “ค าถามท่ีอยากให้ช่วยกันหาค าตอบ: เศรษฐกิจ
หมุนเวียนในบริบทไทย” จดัขึน้ในวนัพุธที่ 2 มถุินายน 2564
ผ่านระบบออนไลน์ โดยมกีารเชญิผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งจากทุกภาคส่วน
รว่มแลกเปลีย่นการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิหมุนเวยีนของไทย พรอ้ม
กับระดมความคิดเห็นต่อแนวทางการขับเคลื่ อนในกลุ่ม
อุตสาหกรรม และกลุ่มเกษตรและอาหาร เพื่อส่งต่อขอ้มลูใหภ้าค
นโยบายออกแบบกลไกต่อไป โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนา 
160 คน 

นอกจากน้ี สอวช. ยงัมีเครือข่ายที่มีบทบาทขบัเคลื่อน
เศรษฐกิจหมุนเวียนในด้านอื่น ๆ รวมทัง้มหาวิทยาลยั หน่วย
งานวจิยั และหน่วยงานทีใ่หก้ารสนับสนุนในเรื่องการให้ทุน และ
บุคลากร ที่จะช่วยให้สามารถขบัเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนได้
อย่างเป็นรปูธรรม ซึง่ทุกภาคส่วนมคีวามส าคญัต่อการขบัเคลื่อน
เศรษฐกจิหมุนเวยีนอย่างยิง่ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของภาคเอกชน 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลติ การบรกิาร รวมถึงภาคประชา
สงัคมทีต่อ้งมคีวามตระหนกัในเรือ่งนี้มากขึน้ 

สามารถอ่านรายละเอียดเก่ียวกนั วนัส่ิงแวดล้อม เพ่ิมเติมได้ท่ี
https://www.greennetworkthailand.com/วนัสิง่แวดลอ้มโลก-2564-world-environment-day-2021/
ส าหรบัท่านท่ีสนใจรายละเอียดการพดูคยุ ในรปูแบบ VDO ได้ทาง
https://www.youtube.com/watch?v=g4HcclN-1Gk

สามารถอ่านรายละเอียดเก่ียวกบั CE Policy เพิม่เตมิไดไ้ดท้ี่
https://www.nxpo.or.th/th/7874/?fbclid=IwAR3A_Z2Vb1cdqHNPU9k9G8W8slZxVgUSM37A
f7rBVdtKlOSilTqRksMS8-s
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โดย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ชล บนุนาค
ผูอ้ านวยการศนูยว์จิยัและสนบัสนุนเป้าหมาย
การพฒันาทีย่ ัง่ยนื (SDG Move) 
คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
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นับตัง้แต่วาระการพัฒนา 2030 ได้รับการรับรองโดย
ประเทศสมาชกิองค์การสหประชาชาต ิ193 ประเทศเมื่อวนัที่ 25 
กันยายน ค.ศ. 2015 ปจัจุบันนับเป็นปีที่ 6 แล้ว อย่างไรก็ดี
ความก้าวหน้าของการขบัเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพฒันาที่
ยัง่ยนื (Sustainable Development Goals: SDGs) ดจูะเป็นไป
อย่างเชื่องช้า และในบางเป้าหมายดูจะสวนทางกบัทิศทางที่พงึ
ประสงค์ ในภาพใหญ่ของโลก รายงาน Global Sustainable
Development Report 2019 (GSDR 2019) (Independent
Group of Scientists appointed by the Secretary - General 
2019) ซึง่เป็นรายงานทางการขององคก์ารสหประชาชาตทิีท่บทวน
ความกา้วหน้าของ SDGs ทุก 4 ปี รายงานว่าดว้ยการด าเนินการ
ทีเ่ป็นอยู่ในปจัจุบนั เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีโ่ลกจะบรรลุ SDGs ไดท้นัปี 
2030 นอกจากน้ียังมีอย่างน้อย 4 ประเด็นที่สวนทางกับทิศ
ทางการพฒันาทีพ่งึประสงค ์คอื ประเดน็ความเหลื่อมล ้าทีเ่พิม่ขึน้ 
ประเดน็การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ ประเดน็การจดัการของ
เสีย และประเด็นการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 
ซึง่ประเดน็เหล่าน้ีต่างเกีย่วพนักบัการผลติและการบริโภคทีย่ ัง่ยนื
ทัง้สิน้ นอกจากน้ี รายงาน Asia and The Pacific SDG Progress 
Report 2021 ของ UNESCAP (United Nations Economic and 
Social Commission for Asia and the Pacific 2021) ยงัชีใ้หเ้หน็
ดว้ยว่า ในแต่ละภูมภิาคเอเชยีและแปซฟิิกนัน้ เป้าหมายส่วนใหญ่
ยงัด าเนินการชา้กวา่ทีค่วรจะเป็น ในขณะทีเ่ป้าหมายทีถ่ดถอยนัน้
แตกต่างกนัไปตามแต่ละอนุภูมภิาค ส าหรบัเอเชยีตะวนัออกเฉียง
ใต้นัน้ เป้าหมายที่ไม่มีความก้าวหน้าและถดถอยประกอบด้วย
เป้าหมายที่ 12 การผลติและการบรโิภคที่ย ัง่ยนื เป้าหมายที่ 13 
การรบัมอืกบัความเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ เป้าหมายที่ 14
การอนุรกัษร์ะบบนิเวศทางทะเลและมหาสมทุร และเป้าหมายที่ 16
สนัตภิาพ ความยุตธิรรม และสถาบนัทีเ่ขม้แขง็

บทน า การที่จะขบัเคลื่อนให้เกิดความก้าวหน้าที่ทนัการณ์กบั
การบรรลุ ในปี 2030 ต้องอาศัยการขับเคลื่อนที่ เ ป็นการ
เปลี่ยนแปลงระดับรากฐาน (Transformation)  เพราะการ
แกป้ญัหาแบบเดมิ ๆ (Business as Usual) จะไม่สามารถท าให้
เราแกป้ญัหาความยัง่ยนืทีซ่บัซอ้นได ้รายงาน GSDR 2019 ระบุ
ว่าประเด็นปญัหาส าคัญของความล่าช้าหรือถดถอยในการ
ขบัเคลื่อนเป้าหมาย SDGs คือ การขาดการบูรณาการในการ
ขบัเคลื่อน ซึ่งการขาดบูรณาการนัน้ลงลึกไปถึงความเข้าใจที่
รฐับาลและภาคส่วนต่าง ๆ มีต่อเป้าหมาย SDGs เลยทีเดียว 
ความเขา้ใจทีค่ลาดเคลื่อนนัน้ท าใหก้ารวางแผนการท างาน การ
สรา้งหุน้สว่นความร่วมมอื หรอืกระทัง่การผลติและใชค้วามรูเ้พื่อ
การแกไ้ขปญัหาความยัง่ยนืนัน้ไมบ่รรลุเป้าหมาย การบรูณาการ
เป็นหน่ึงในหลกัการส าคญัของการขบัเคลื่อนเป้าหมาย SDGs 
(Sustainable Development Solutions Network 2015) ซึง่สบื
เน่ืองมาจากลกัษณะส าคญัของเป้าหมาย SDGs คือ ความไม่
สามารถแบ่งแยกกนัได ้(Indivisibility) (United Nations 2015) 
ซึง่หมายถงึเป้าหมาย (Goals) ทัง้ 17 เป้าหมายและเป้าหมาย
ย่อย (Targets) อีก 169 เป้าหมายไม่สามารถพิจารณาและ
ด าเนินการแยกกันได้เลย เพราะมันจะส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานไม่ทางใดก็ทางหน่ึง การพิจารณาและด าเนินการ
แยกกนัจะไมท่ าใหเ้กดิความกา้วหน้าของการขบัเคลื่อนเพราะแต่
ละเป้าหมายจะเหน่ียวรัง้กนัไว ้การพจิารณาอยา่งบรูณาการท าให้
เห็นว่าเป้าหมายใดส่งเสริมหรือขดักันอย่างไร ซึ่งจะน ามาซึ่ง
โจทย์ของการขับเคลื่อนคือ พลังท่ีเสริมกัน (Synergy) จะ
เพิม่ขึน้ไดอ้ย่างไร ในขณะทีเ่ป้าหมายทีข่ดัแยง้กนั (Trade-offs) 
เราจะจดัการหรอืเยยีวยาอยา่งไร

การเปล่ียนแปลงระดบัรากฐาน (Transformations) เพื่อการบรรลเุป้าหมายการพฒันา
ท่ียัง่ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในปี ค.ศ. 2030



2. แนวคิดท่ีว่าด้วยเร่ืองการเปล่ียนแปลงระดบัฐานราก 
(Transformations)

Entry Points รายละเอียด

1. ความเป็นอยูท่ี่ดีและศกัยภาพ
ของมนุษย ์(Human Well-being 
and Capabilities)

เกีย่วขอ้งกบัการแกป้ญัหาความยากจนและสรา้งความสามารถในการตัง้รบัปรบัตวัในหลายมติิ
ผา่นการใหบ้รกิารและชอ่งทางการเขา้ถงึบรกิารขัน้พืน้ฐานดา้นสุขภาพ การศกึษา น ้า สุขอนามยั 
พลงังาน การจดัการภยัพบิตั ิเทคโนโลยสีารสนเทศ ทีอ่ยู่อาศยั และกลไกคุม้ครองทางสงัคมได ้
โดยเน้นไปทีก่ลุ่มเปราะบางและมกัทิง้ไวข้า้งหลงั เช่น ผูห้ญงิและเดก็หญงิ ผู้พกิาร คนพืน้เมอืง 
เป็นตน้

2. เศรษฐกิจท่ียัง่ยืนและเป็นธรรม 
(Sustainable and Just 
Economies)

เกีย่วขอ้งกบัการวางแผนการลงทุนทีส่อดคลอ้งกบัทศิทางความยัง่ยนืในระยะยาวและการถอน
การลงทุนจากแนวทางที่ไม่ยัง่ยนื ความพยายามแยกการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจออกจาก
ความเสือ่มโทรมดา้นสิง่แวดลอ้ม การสง่เสรมิความเป็นอยู่ทีด่แีละโอกาสของคนทุกกลุ่ม และลด
ความเหลื่อมล ้าดา้นความมัง่คัง่และรายได ้โดยกระบวนการบรรลุเป้าหมายจ าเป็นจะตอ้งมคีวาม
แตกต่างกนัใหเ้หมาะกบับรบิทระดบัรายไดข้องแต่ละประเทศ

3. ระบบอาหารและรปูแบบของ
โภชนาการ (Food Systems and 
Nutrition Patterns)

เกีย่วขอ้งกบัการสรา้งเสรมิใหม้รีะบบอาหารและโภชนาการทีน่ าไปสู่การมสีุขภาพที่ดแีละก าจดั
ภาวะทุพโภชนาการ โดยตอ้งมผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มน้อยทีสุ่ด ซึง่ตอ้งอาศยัการเปลีย่นแปลง
โครงสรา้งพื้นฐาน นโยบาย กฎกตกิา บรรทดัฐาน และรสนิยมเกี่ยวกบัอาหารและโภชนาการ
นอกจากนี้ยงัครอบคลุมประเดน็ถงึหว่งโซ่คุณคา่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรโิภคอาหารทีย่ ัง่ยนืและการ
สนบัสนุนการเตบิโตของเกษตรกรรมยัง่ยนืในประเทศก าลงัพฒันา

4. การลดการปล่อยกา๊ซเรือน
กระจกของภาคพลงังานในขณะท่ี
ยงัเข้าถึงพลงังานได้ถ้วนหน้า 
(Energy Decarbonization with 
Universal Access)

เกี่ยวขอ้งกบัการส่งเสรมิการเขา้ถงึพลงังานทีจ่่ายไดแ้ละเชื่อถอืไดอ้ย่างทัว่ถงึ ผ่านการเร่งการ
จดัหาพลงังานสะอาดทีต่น้ทุนต ่าควบคู่ไปกบัการใชพ้ลงังานสมยัใหมเ่พือ่ปรุงอาหาร รวมถงึการ
กระจายอ านาจการผลติพลงังานทดแทนดว้ย นอกจากนี้ยงัเกี่ยวขอ้งกบัความร่วมมอืของภาค
ส่วนต่าง ๆ ทัง้ในระดบัชาติและนานาชาติในการเปลี่ยนรูปแบบระบบพลงังานให้ตอบโจทย์
เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื เป้าหมายทีเ่จด็ และความตกลงปารสีวา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ

5. การพฒันาเมืองและพืน้ท่ีก่ึง
เมืองก่ึงชนบท (Urban and Peri-
urban Development)

เกี่ยวขอ้งกบัการให้อ านาจและทรพัยากรแก่เมอืงในการด าเนินการ ออกนโยบายที่มีหลกัฐาน
สนับสนุน มีความครอบคลุม และมีส่วนร่วม นอกจากนี้ย ังเกี่ยวข้องกับความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนในการส่งเสรมินโยบายขจดัความยากจนที่มคีนเป็นศูนย์กลาง ลงทุนในเมอืงที่อยู่
อาศยัได ้มงีานทีม่คีุณค่าและเขา้ถงึบรกิารสาธารณะทีจ่ าเป็น โดยมจีดัการของเสยีและมลภาวะ
อยา่งมปีระสทิธภิาพ

6. ทรพัยากรร่วมทางส่ิงแวดล้อม
ระดบัโลก (Global Environmental 
Commons)

เกีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงในระดบัรากฐาน เพือ่การอนุรกัษ์ บ ารุงรกัษา และใช้ประโยชน์จาก
ทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งยัง่ยนื และสามารถบรรลุเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนืไดด้ว้ย นอกจากนี้
รฐับาลควรมกีารประเมนิผลกระทบภายนอกในดา้นลบต่อสิง่แวดลอ้ม รวมถงึบงัคบัใชน้โยบาย
และมาตรการทางเศรษฐศาสตรเ์พือ่เปลีย่นรปูแบบการผลติและการบรโิภคเพือ่ลดผลกระทบดา้น
สิง่แวดลอ้ม

ตารางที่ 1: Entry Points ส าหรบั Transformations เสนอโดยรายงาน GSDR 2019 
แหลง่ขอ้มลู: GSDR 2019 (Independent Group of Scientists appointed by the Secretary-General 2019) สรปุเป็นภาษาไทยเผยแพรใ่น
https://www.sdgmove.com/2021/05/04/sdg-updates-the-future-is-now-science-for-achieving-sustainable-development/
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เพือ่ใหก้ารขบัเคลื่อนเป็นไปอยา่งมกีารบรูณาการมากขึน้ มงีานวชิาการอยา่งน้อย 2 ชิน้ทีเ่สนอแนวคดิเกีย่วกบั Transformation 
คอื งานขององคก์ารสหประชาชาตเิอง คอื GSDR 2019 และอกีงานหนึ่งคอืงานของ Sachs และคณะ (Sachs et al. 2019) ทัง้สองงาน

เสนอวธิกีารเชือ่มโยง SDGs ต่าง ๆ ออกเป็น 6 ธมี ขอ้เสนอของทัง้ 2 งานมทีัง้สว่นทีค่ลา้ยกนัและแตกต่างกนั
ส าหรบังานของ GSDR 2019 เสนอ 6 ธมี (ในรายงานใชค้ าวา่ Entry Points) ดงัแสดงในตารางท่ี 1 ดงันี้

ตารางท่ี 1 ธีมของ Transformation ภายใต้งานของ GSDR 2019

https://www.sdgmove.com/2021/05/04/sdg-updates-the-future-is-now-science-for-achieving-sustainable-development/


จากตารางที ่1 จะเหน็ไดว้า่ Entry Points ส าหรบั Transformations เสนอโดยรายงาน GSDR 2019 นัน้ ในแต่ละธมีจะมี
ความเชือ่มโยงมติสิงัคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มเขา้ดว้ยกนั นอกจากนี้ GSDR 2019 ยงัเสนอดว้ยวา่การจะขบัเคลื่อนแต่ละธมี
ไปไดโ้ดยดงึทกุภาคสว่นมามสีว่นรว่มจะตอ้งค านึงถงึปจัจยัเชงิยุทธศาสตรอ์นัจะเป็นจดุคานงดั (Lever) ส าคญั 4 ประการ

1. ระบบบริหารจดัการ (Governance): ซึง่เน้นไปทีก่ารมกีฎกตกิาและระบบการบรหิารจดัการทีเ่หมาะสม มี
ประสทิธผิล สรา้งการมสีว่นรว่ม และมคีวามสอดคลอ้งในทุกระดบัทีจ่ะเกือ้หนุนใหก้ารขบัเคลือ่นเป็นไปไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ

2. ระบบเศรษฐกิจและทรพัยากรทางการเงิน (Economy and Finance) ซึง่เน้นไปทีร่ะบบแรงจงูใจในตลาดและ
ระบบเศรษฐกจิทีจ่ะตอ้งเอือ้หรอืไมข่ดัขวางการขบัเคลื่อนความยัง่ยนื พรอ้มกบัตอ้งมทีรพัยากรทางการเงนิและ
ทรพัยากรดา้นอื่น ๆ มาเพือ่สนบัสนุนการขบัเคลื่อนของทุกภาคสว่นดว้ย

3. การขบัเคล่ือนของปัจเจกชนและชมุชน (Individual and Collective Actions) ซึง่เน้นไปทีก่ารวางระบบ
เพือ่ใหป้ระชาชนคนธรรมดา และชุมชนทอ้งถิน่มศีกัยภาพและโอกาสทีจ่ะมสีว่นรว่มกบัการขบัเคลื่อนเป้าหมายการ
พฒันาทีย่ ัง่ยนืได้

4. วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวตักรรม (Science Technology and Innovation: STI) ซึง่เน้นไปทีก่าร
ขบัเคลื่อนการใชป้ระโยชน์และผลติองคค์วามรู ้เทคโนโลยแีละนวตักรรมแบบบรูณาการขา้มศาสตร ์
(Transdisciplinary) เพือ่การแกไ้ขปญัหาความยัง่ยนืทีซ่บัซอ้น

หากมองจากมุมของการผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนื (Sustainable Consumption and Production: SCP) แลว้ ประเดน็ SCP จะเกีย่วขอ้ง
กบัธมีที ่2 เศรษฐกจิทีย่ ัง่ยนืและเป็นธรรม (Sustainable and Just Economies) ธมีที่ 3 ระบบอาหารและรปูแบบของโภชนาการ (Food Systems and 
Nutrition Patterns) ธมีที ่4 การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของภาคพลงังานในขณะทีย่งัเขา้ถงึพลงังานไดถ้ว้นหน้า (Energy Decarbonization with 
Universal Access) ธมีที ่5 การพฒันาเมอืงและพืน้ทีก่ึง่เมอืงกึง่ชนบท (Urban and Peri-urban Development)ซึง่ผูเ้ขยีนมองวา่ การมองประเดน็ SCP 
ผ่าน Transformation นี้จะช่วยใหก้ารขบัเคลื่อนเรื่อง SCP ไม่เป็นไปเพื่อเรื่องสิง่แวดลอ้มเท่านัน้แต่ค านึงถงึความเป็นธรรม สุขภาพ และการเขา้ถงึ
โอกาสทางเศรษฐกจิ (เชน่ การเขา้ถงึพลงังาน) และมติสิงัคม เศรษฐกจิ อื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอกีดว้ย

งานของ Sachs และคณะ (2019) กเ็สนอธมีของการ Transformations มา 6 ธมีเชน่กนั ซึง่มรีายละเอยีดโดยสงัเขปดงัตารางที ่2 ดงันี้

Transformations รายละเอียด

1. การศึกษา เพศสภาพและความ
เหล่ือมล า้ (Education, Gender and 
Inequality)

หน่วยงานภาครฐัที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์นี้คือหน่วยงานด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์
เทคโนโลย ีครอบครวัและสงัคม นโยบายที่เกี่ยวขอ้งครอบคลุมประเดน็เรื่องการพฒันาเด็ก
ปฐมวยั การศกึษาขัน้พื้นฐาน การฝึกอาชพีและอุดมศกึษา กลไกการคุม้ครองทางสงัคมและ
มาตรฐานแรงงาน และการวจิยัและพฒันา

ผลลพัธข์ ัน้กลางทีค่าดหวงัคอืการศกึษาทีด่แีละทุนมนุษยท์ีพ่ฒันาขึน้ งานทีม่คีุณค่าและรายได้
ทีส่นบัสนุนกลุ่มเปราะบาง รวมไปถงึนวตักรรม อนัเป็นผลจากนโยบายดา้นการวจิยัและพฒันา  

2. สขุภาพ ความเป็นอยูท่ี่ดี และ
ประชากร (Health, Well-being and 
Demography)

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัยุทธศาสตรน์ี้คอืหน่วยงานดา้นสุขภาพ นโยบายทีเ่กี่ยวขอ้งครอบคลุม
ประเดน็หลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า พฤตกิรรมด้านสุขภาพและปจัจยัทางสงัคมที่ก าหนด
สุขภาพและสขุภาวะ

ผลลพัธข์ ัน้กลางทีค่าดหวงัคอืบรกิารสาธารณสุขทีม่ปีระสทิธภิาพและเขา้ถงึได ้ 
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ตารางท่ี 2 ธีมของ Transformation ภายใต้งานของ Sachs และคณะ 



3. การลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกใน
ภาคพลงังานและอตุสาหกรรมท่ียัง่ยืน 
(Energy Decarbonization and 
Sustainable Industry)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์นี้คือหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับสิ่งก่ อสร้างและอาคาร 
พลงังาน สิง่แวดล้อม และการคมนาคม นโยบายที่เกี่ยวข้องครอบคลุมประเด็นการเข้าถึ ง
พลงังานสะอาด การผลติไฟฟ้าทีป่ล่อยก๊าซคารบ์อนเป็นศูนย์ การเพิม่ประสทิธภิาพพลงังาน 
การเปลีย่นไปใชร้ถไฟฟ้าและพลงังานเชือ้เพลงิทีไ่มป่ล่อยคารบ์อน การลดมลภาวะ

ผลลพัธ์ข ัน้กลางที่คาดหวงัคอื การเขา้ถงึพลงังานส าหรบัทุกคน การลดการปล่อย ก๊าซเรอืน
กระจกในภาคพลงังาน น ้าและอากาศทีส่ะอาด

4. ระบบอาหาร ท่ีดิน น ้า และ
มหาสมทุรท่ียัง่ยืน (Sustainable Food, 
Land, Water and Oceans)

หน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งกบัยุทธศาสตรน์ี้คอืหน่วยงานดา้นการเกษตร สิง่แวดลอ้ม ประมง
และทรพัยากรชายฝ ัง่ ปา่ไม ้สขุภาพ ทรพัยากรน ้าและทรพัยากรธรรมชาต ินโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง
ครอบคลุมประเดน็ระบบการเกษตรทีม่ปีระสทิธภิาพและปรบัตวัไดท้ีผ่ลติอาหารที่ดตี่อสุขภาพ
และสนับสนุนวถิชีวีติของเกษตรกร การปกป้องความหลากหลายทางชวีภาพบนบกและในน ้า
รวมถงึการปกป้องปา่ การสง่เสรมิกฎกตกิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาหารเพือ่สุขภาพ การคา้และห่วงโซ่
อุปทานทีส่อดคลอ้งกบัการพฒันาทีย่ ัง่ยนื และการบรหิารจดัการการใชท้ีด่นิและน ้าอย่างบรูณา
การ

ผลลพัธข์ ัน้กลางทีค่าดหวงัคอืการใชท้ีด่นิ มหาสมทุรและระบบอาหารทีย่ ัง่ยนื  
5. เมืองและชมุชนยัง่ยนื (Sustainable 
Cities and Communities)

หน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งคอืหน่วยงานดา้นการคมนาคม การพฒันาเมอืง น ้าและสุขาภบิาล 
นโยบายทีเ่กีย่วขอ้งครอบคลุมประเดน็การเขา้ถงึน ้า สุขาภบิาลและการจดัการของเสยีของเมอืง 
การเดนิทางและระบบขนส่งทีย่ ัง่ยนื ทีอ่ยู่อาศยัทีม่คีวามกระจุกตวัมากขึน้ การปรบัตวัและการ
ตัง้รบัภยัพบิตัขิองเมอืง

ผลลพัธ์ข ัน้กลางที่คาดหวงัคือ โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบรกิารด้านการคมนาคม น ้าและ
สุขาภบิาล และความสามารถในการตัง้รบัปรบัตวัของเมอืงทีเ่พิม่ขึน้

6. การปฏิวติัเชิงดิจิทลัส าหรบัการ
พฒันาท่ียัง่ยืน (Digital Revolution for 
Sustainable Development)

หน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งกบัยุทธศาสตรน์ี้คอืหน่วยงานดา้นวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละ
หน่วยงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ นโยบายทีเ่กีย่วขอ้งครอบคลุมประเดน็โครงสรา้งพืน้ฐาน
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและอนิเตอรเ์น็ตบรอดแบนดท์ีเ่ขา้ถงึไดท้กุคน ความครอบคลุมและ
ทกัษะดา้นดจิทิลั การปกป้องความเป็นสว่นตวั และการใชเ้ทคโนโลยดีา้นดจิทิลัในการ
บรรลุ SDGs ทุกเป้าหมาย

ผลลพัธข์ ัน้กลางทีค่าดหวงัคอื โครงสรา้งพืน้ฐานและเทคโนโลยดีจิทิลัทีค่รอบคลุม มคีุณภาพ ใน
ราคาทีจ่า่ยได้

ตารางที่ 2: ธมี Transformations เสนอโดย Sachs และคณะ (2019)
แหลง่ขอ้มลู: Sachs และคณะ (2019)
ภาษาไทยเผยแพรใ่น https://www.sdgmove.com/2021/04/22/sdg-updates-six-transformations-to-achieve-the-sustainable-development-goals/
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ตารางท่ี 2 ธีมของ Transformation ภายใต้งานของ Sachs และคณะ (ต่อ) 

https://www.sdgmove.com/2021/04/22/sdg-updates-six-transformations-to-achieve-the-sustainable-development-goals/


ขอ้เสนอของ Sachs และคณะจะเน้นการออกแบบ Transformations ทีจ่ะตอบโจทยเ์ป้าหมาย SDGs และความตกลงปารสีวา่ดว้ย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ และเน้นว่าแต่ละธมีจะต้องมคีวามสอดคล้องกบัหน่วยงานภาครฐัทีม่อียู่แล้วดว้ยเพื่ อใหส้ามารถน าไป
ปฏบิตัติ่อไดง้า่ย โดยการปฏบิตักิารนัน้จะตอ้งอยู่ภายใตเ้กณฑบ์รรทดัฐาน 2 ประการคอื (1) การไมท่ิง้ใครไวข้า้งหลงั (Leave No One 
Behind) และ (2) การแยกทางระหว่างการเตบิโตทางเศรษฐกจิและความเสื่อมโทรมดา้นสิง่แวดล้อม และหลกัการเศรษฐกจิหมุนเวยีน 
(Decoupling and Circularity) 

เพือ่ใหก้ารขบัเคลื่อนตามแนว Transformations ประสบความส าเรจ็ Sachs และคณะ (2019) เสนอใหค้ านึงถงึปจัจยัสง่เสรมิการ
ขบัเคลื่อน 7 ประการ ประกอบดว้ย

ประการท่ี 1 ความเป็นไปได้ทางเทคนิค (Technical Feasibility)

ประการท่ี 2 พิจารณาและแก้ปัญหาความขดักนัของยทุธศาสตร ์(Address and Resolve Trade-Offs)

ประการท่ี 3 การระดมทนุเพ่ือการพฒันา (Finance for Development)

ประการท่ี 4 การพฒันาและใช้เทคโนโลยีใหม่ใหม่ (Development and Deployment of New Technology)

ประการท่ี 5 ความสอดคล้องถึงนโยบาย (Policy Coherence) 

ประการท่ี 6 ความสอดคล้องเชิงสถาบนั (Institutional Coherence) 

ประการท่ี 7 การมีส่วนร่วมของภาคประชาสงัคมและการอภิปรายสาธารณะ (Civil-Society Engagement and Public debate) 

หากพจิารณาจากมมุมองของ SCP จะพบวา่ ธมีที ่3 การลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกในภาคพลงังานและอุตสาหกรรมทีย่ ัง่ยนื (Energy 
Decarbonization and Sustainable Industry) ธมีที ่4 ระบบอาหาร ทีด่นิ น ้า และมหาสมุทรทีย่ ัง่ยนื (Sustainable Food, Land, Water and 
Oceans) และธมีที ่5 เมอืงและชุมชนยัง่ยนื (Sustainable Cities and Communities) จะมคีวามเกีย่วขอ้งกบัมติใิดมติหินึ่งของ SCP โดยตรง 

เมือ่เปรยีบเทยีบธมีดา้น Transformation ของเอกสารทัง้ 2 ชิน้จะพบวา่ ธมีทีก่ าหนดขึน้มคีวามคลา้ยคลงึกนั โดยจะกล่าวถงึประเดน็ดา้น
คุณภาพชวีติและความเหลื่อมล ้า ประเดน็ระบบการผลติอาหารและพลงังานทีย่ ัง่ยนื และประเดน็เรื่องเมอืงและชุมชนทีย่ ั ง่ยนื เป็นหลกัแมว้่าจะ
แตกต่างกนัในรายละเอยีดอยู่บา้ง จะมปีระเดน็ทีแ่ตกต่างกนัค่อนขา้งมากคอื ธมีที ่6 ของแต่ละเอกสาร โดย GSDR 2019 เน้นไปทีป่ระเดน็
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ในขณะทีข่อง Sachs และคณะ (2019) เน้นไปทีก่ารปฏวิตัเิชงิดจิทิลั

3. นัยยะต่อการขบัเคล่ือนเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน (SDGs) ในอนาคต
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นัยยะส าคญัท่ีมีต่อการขบัเคล่ือน SDGs ในทกุระดบัมีอย่างน้อย 3 ประการ

ประการแรก การมอง SDGs แยกเป็นเป้าหมายหรือเป้าหมายย่อยไม่ควรเกิดขึน้อีกต่อไป แต่ควรมองอย่างบูรณา
การเป็นธีม Transformation โดยใช้ประเดน็เหล่าน้ีเป็นตวัตัง้แล้วหน่วยงานของรฐัและหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ มา
ท างานและวางแผนร่วมกนัเพ่ือจดัการประเดน็เหล่าน้ี รฐับาลอาจตัง้รองนายกฯ ด้านใดด้านหน่ึงมาเป็นประธานเพื่อท า
หน้าท่ีบรูณาการข้ามกระทรวงในประเดน็ตามธีม Transformations ข้างต้นกไ็ด้ หรือปรบัคณะกรรมการเพ่ือการพฒันา
ท่ียัง่ยืน (กพย.) ท่ีปัจจุบนัมีเพียงคณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืนเพียงคณะเดียวท่ีท าหน้าท่ี
ขบัเคล่ือน ซ่ึงในทางปฏิบติัแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยท่ีหน่ึงอนุกรรมการจะสามารถขบัเคล่ือนประเดน็ท่ีหลากหลายและ
ซบัซ้อนได้ การผลกัดนัให้เกิด platform หรือเครือข่ายเชิงประเดน็เพ่ือรบัมือกบัประเดน็เป็นการเฉพาะและเช่ือมร้อย
เครือข่ายเชิงประเดน็เหล่านัน้อีกทีเพ่ือการบูรณาการในภาพรวมจึงมีความส าคญัอย่างย่ิงยวดต่อการขบัเคล่ือน SDGs 



ผูบ้รหิารสมาคมสง่เสรมิการผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนื (ประเทศไทย)
ดร.วจิารย์ สมิาฉายา นายกสมาคม

ดร.ไชยยศ บุญญากจิ อุปนายก คนที ่1
นายโกศล ใจรงัษี อุปนายก คนที ่2

นายพรศลิป์ พชัรนิทรต์นะกุล อุปนายก คนที ่3
ดร.พงษว์ภิา หล่อสมบรูณ์ กรรมการและเลขาธกิาร

รศ.ดร.ธ ารงรตัน์ มุง่เจรญิ ทีป่รกึษา

ทมีจดหมายขา่ว
ดร.พงษ์วภิา หลอ่สมบูรณ์ เลขาธกิาร Thai SCP Network
น.ส.พรีพร พละพลวีลัย์ รองเลขาธกิาร Thai SCP Network

นางเรไร เทีย่งธรรม เลขานุการเครอืขา่ย
น.ส.วภิาวรรณ์ คลงัเงนิ เลขานุการเครอืขา่ย
นางสริพิร น้อยโสภา เลขานุการเครอืขา่ย

นางสาว ดุษติา ไทยตรง ผูช้ว่ยรองเลขาธกิาร

ทา่นสามารถตดิตามความเคลือ่นไหวทีส่ าคญัของ  Thai SCP Network ไดท้ี ่http://thaiscp.net
ตดิต่อฝา่ยเลขานุการ  0619298246 อเีมล ์thaiscpnet@gmail.com

ปฏิทินท่ีเก่ียวข้องกบังาน SCP เดือน 
กรกฎาคม พ.ศ. 2564

Download ใบสมคัร
สมาชกิสมาคมสง่เสรมิการผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนื 

(ประเทศไทย)

• วนัที่ 12 ก.ค. 64 สมัมนา ONEP Moving forward to a 
New Sustainable Way of Life

• วนัที ่29 ก.ค. 64 9:00-12:00 น. สมัมนา SCP 
Towards Net Zero Emissions จดัโดยองคก์ารบรหิาร
จดัการก๊าซเรอืนกระจก และ Thai SCP Network 

• ตลอดเดอืนกรกฎาคม โปรดตดิตามการประชุม CE 
Innovation Policy Forum ของกลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่ม
เกษตรและอาหาร กลุ่มวจิยั วทิยาศาสตร ์และกลุ่มอื่นๆ 
ทาง website Thai SCP
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ประการท่ีสอง ทัง้สองเอกสารไม่ได้พูดเพียงเร่ือง SDGs แต่พูดถึงกลไกและปัจจยัเชิงระบบท่ีเก่ียวข้องด้วย 
ประเดน็เหล่าน้ีคือ Means of Implementation (MoI) หรือเครื่องมือในการน า SDGs ไปปฏิบติั ซ่ึงมีความส าคญัอย่าง
ย่ิงยวดต่อการขบัเคล่ือน แต่ในประเทศไทยให้ความส าคญัน้อย การขบัเคล่ือนต้องให้ความส าคญักบัมาตรการและ
กลไกการขบัเคล่ือนมากกว่าน้ี และมิใช่เพียงมาตรการและกลไกเฉพาะประเด็น แต่ต้องมีมาตรการและกลไกท่ี
สนับสนุนการขบัเคล่ือน SDGs ในภาพรวมอย่างเป็นระบบด้วยเพ่ือท าให้ Action ของทุกคนสอดประสานอย่างเป็น
ระบบน าไปสู่การเสริมพลงัซ่ึงกนัและกนั (Synergy)

ประการสดุท้าย กระบวนการเปล่ียนผ่านระดบัฐานราก (Transformation) ต้องเปิดกว้างและมีส่วนร่วมโดยทุก
ภาคส่วนอย่างเป็นระบบ แม้ว่าคนธรรมดาหรือภาคส่วนอ่ืนอาจไม่เข้าใจมิติทางเทคนิคบางประการ แต่คนเหล่าน้ีจะ
ช่วยช้ีให้เหน็ผลเสียท่ีอาจเกิดขึน้ได้จากมุมท่ีภาครฐัคิดไม่ถึง ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัน าเข้าการตดัสินใจเชิงนโยบายท่ี
ดี และจะช่วยให้การด าเนินนโยบายของภาครฐัส่งผลลบต่อสงัคมน้อยท่ีสดุ

http://thaiscp.net/

