ร่ วมกันรั กษ์ โลกเพือคนรุ่ นหน้ า - ลูกหลานของเรา
ดอน ปรมัตถ์วินยั
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ในโลกยุคดิจิทลั และการปฏิวตั ิอตุ สาหกรรมครั งทีสี คําว่า “big data” และ “Internet of Things” เป็ นสิงที
ได้ ยินกันบ่อยครัง และชวนให้ นึกว่าเป็ นเรื องเทคนิคทีซับซ้ อนและสือสารกันด้ วยภาษาดิจิทลั ทีคนนอกยากจะเข้ าใจ
อย่างไรก็ดี ไทยตระหนักดีถงึ โอกาสและความท้ าทายทีมาพร้ อมความทันสมัยดังกล่าว และต้ องการทีจะใช้ ประโยชน์
เพือการพัฒนาอย่างทัวถึงและครอบคลุมทุกมิติของมนุษย์ โดยเฉพาะในช่วงทีไทยเป็ นประธานอาเซียน ด้ วยเหตุนี
ไทยจึงได้ กําหนดแนวคิดหลัก “ร่ วมมือ ร่ วมใจ ก้ าวไกล ยังยืน” หรื อทีใช้ ภาษาอังกฤษว่า “Advancing Partnership
for Sustainability” เพือส่งเสริ มความยังยืนในทุกมิติ หรื อ “Sustainability of Things (SOT)”
ในการทํ า ให้ เ กิ ด ความยังยื น ทุก มิ ติ ไทยให้ ค วามสํ า คัญ กับ ความยังยื น ของสิ งแวดล้ อ มซึงเป็ น มิติ ที
สาธารณชนรั บรู้ และสนใจมากทีสุด อีกทังยังเป็ นส่วนสําคัญของเป้าหมายการพัฒนาทียังยื นของสหประชาชาติ ปี
๒๕๗๓ (United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development หรื อ SDGs) ซึงมีเป้าหมาย ๑๗ ข้ อ ที
แบ่งได้ เป็ น ๕ กลุ่ม หรื อ 5Ps คือ การอนุ รักษ์ โลก (Planet) การสร้ างสันติภาพ (Peace) การสร้ างความ
เจริญก้ าวหน้ า (Prosperity) การยกระดับความเป็ นหุ้นส่ วนเพือความร่ วมมือ (Partnership) และการส่ งเสริ ม
คุณภาพชีวิตประชาชน (People)
เมือกล่า วถึง การอนุรั ก ษ์ โลก อากาศบริ สุท ธิ และนํ าสะอาดเป็ น ปั จ จัย พื นฐานที สํ าคัญ ของคนและทุก
สิงมีชีวิต บนโลกนี แต่น่าเสีย ดายว่า มนุษย์ กลับเป็ น ผู้ที คุก คามทํา ร้ ายโลกใบนี มากกว่า ใครมาโดยตลอด การที
เป้าหมายการพัฒนาทียังยืนของสหประชาชาติให้ ความสําคัญกับการฟื นฟูและอนุรักษ์ โลกแสดงถึงความห่วงกังวล
ต่อสิงแวดล้ อมทีเพิมขึน จนมีเสียงเรี ยกร้ องให้ ใช้ แนวทางการพัฒนาทีสมดุล ซึงรวมถึงแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
(circular economy) ทีกําลังได้ รับความนิยมมากขึนในปั จจุบนั
ประเทศไทยตระหนักถึงความเกียวโยงระหว่างความยังยื นด้ านสิงแวดล้ อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ตลอดจนความสําคัญต่อผลสําเร็ จของการพัฒนาทียังยืนโดยรวม ประเทศไทยจึงได้ มีมาตรการทีจะอนุรักษ์
ฟื นฟู และบริ หารจัดการทรั พยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อมโดยคํานึงถึงความยังยื น ให้ มากขึน และได้ รวมไว้ ใ น
ยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ในการนี ประเทศไทยได้ ริเริ มแผนการลดก๊ าซเรื อนกระจกระดับชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๓ (Nationally
Determined Contribution Roadmap on Mitigation 2021 – 2030) เพือให้ ไทยลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกได้
ร้ อยละ ๒๐ ถึง ๒๕ ภายในปี ๒๕๗๓ ตามเป้าหมาย ซึงมีการดําเนินการอย่างต่อเนืองจนเมือปี ทีแล้ วสามารถลด
การปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์กว่า ๔๕.๗๒ ล้ านตัน หรื อนับเป็ นร้ อยละ ๑๒ ของเป้าหมายตามแผนซึงวางไว้ ทีร้ อยละ
๗ ถึง ๒๐ ภายในปี ๒๕๖๓ นอกจากนี ไทยยังสามารถฟื นฟูแนวปะการัง ๑๕๐ ไร่ และฟื นฟูพืนทีป่ าชายเลนกว่า ๕,๕๐๐
ไร่ ตลอดจนลดการใช้ ถงุ พลาสติกได้ กว่า ๔๓๕ ล้ านถุงตังแต่ปี ๒๕๖๐ เป็ นต้ นมา
นอกเหนือจากใช้ มาตรการภายในประเทศ ประเทศไทยยังผลักดันความร่ วมมือในเรื องทีเกียวกับปั ญหา
สิงแวดล้ อมกับ นานาประเทศ เพราะตระหนัก ถึงผลประโยชน์ ในระยะยาวของโลกเป็ นสําคัญ โดยได้ แสดงความ

-๒มุง่ มัน ทีจะดําเนินการตามพันธกรณีความตกลงปารี ส (Paris Agreement) ในการแก้ ไขปั ญหาการเปลียนแปลง
ของสภาพภูมอิ ากาศ ตลอดจนได้ ริเริ มความร่วมมือกับหุ้นส่วนระดับโลกต่าง ๆ เพือแลกเปลียนความรู้ ประสบการณ์
และ
แนวปฏิบตั ิอนั เป็ นเลิศ
การพัฒนาอย่างยังยืนเป็ นวาระระดับโลก ซึงต้ องการความร่ วมมือร่ วมใจของประเทศต่าง ๆ และไทยอยู่ใน
สถานะที จะขับเคลื อนเรื องนี ได้ เป็ นพิ เศษในปี นี เพราะนอกจากจะเป็ น ประธานอาเซี ยนแล้ ว ไทยยังเป็ น ประเทศ
ผู้ประสานงานอาเซีย นในเรื องความร่ วมมือด้ านการพัฒนาทียังยืน (ASEAN Coordinator on Sustainable
Development Cooperation) ซึงมีภารกิจในการยกระดับความร่ วมมือและการหาความเชือมโยงทีจะเสริ มซึงกัน
และกันระหว่างอาเซี ยนและสหประชาชาติ ทังนี ผลงานสําคัญที ไทยมีบทบาทนํ าในการจัดทํ า คื อ รายงานเรื อง
“Complementarities between the ASEAN Community Vision 2025 and the United Nations 2030 Agenda
for Sustainable Development: A Framework for Action” ซึงมีวตั ถุประสงค์ทีจะหาแนวทางเสริ มสร้ างศักยภาพ
ของอาเซี ย นกับ สหประชาชาติ และเพิ มความแข็ ง แกร่ งของกระบวนการสร้ างประชาคมอาเซี ย นเพื อให้ บ รรลุ
เป้าหมายการพัฒนาทียังยืนของสหประชาชาติไปพร้ อมกัน
หนึงในข้ อเสนอแนะในรายงานความเชือมโยง (Complementarities Report) ทีจะเกิดขึนจริ งในปี นี คือ
การจัดตังศูนย์ อาเซียนเพือการศึกษาและการหารื อด้ านการพัฒนาทียังยื น (ASEAN Centre for Sustainable
Development Studies and Dialogue) ในประเทศไทย ซึงจะได้ รับการสนับสนุนงบประมาณจากรั ฐบาลไทยและ
จะเป็ นกลไกประสานโครงการทีเกียวข้ องกับข้ อริ เริ มความเชือมโยง (Complementarities Initiative) ดังกล่าว โดย
ศูนย์ดงั กล่าวจะประสานงานกับศูนย์ เพือการพัฒนาทียังยืนอืน ๆ ในประเทศสมาชิกอาเซียนเพือสร้ างเครื อข่ายการ
พัฒนา ที ยังยืนในภูมิภาค
ในช่ ว งที ไทยดํ า รงตํ า แหน่ ง ประธานอาเซี ย น อี ก หนึ งวาระการพั ฒ นาที ยั งยื น ที ไทยจะผลั ก ดั น คื อ
สิงแวดล้ อมทางทะเล (marine environment) ซึงเป็ นเรื องทีไทยห่วงกังวลอย่างยิง โดยเฉพาะผลกระทบจากขยะ
ทะเล
(marine debris) เพราะนักวิจยั ได้ ค้นพบแพขยะทะเล (garbage patch) ขนาดใหญ่กลางมหาสมุทร
แปซิฟิก มีพืนทีใหญ่กว่ากรุ งเทพฯ ซึงเป็ นความเสียงสําหรับมนุษย์ทีอาจได้ รับอันตรายจากการบริ โภคปลาทีกินขยะ
ดังกล่าวเข้ าไป ทังยังเป็ นอันตรายต่อสัตว์ทะเล อาทิ เต่าและวาฬ ซึงตายปี ละนับแสนตัวเพราะกินขยะทะเลทีไม่
ย่อย นอกจากนี ขยะทะเลยังส่งผลเสียหายต่อการส่งเสริ มการท่องเทียวทางทะเล ซึงเป็ นแหล่งรายได้ สําคัญเพือ
การพัฒนาประเทศ
กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมได้ ศึกษาและค้ นพบว่า ขยะที ถูกทิงลงสู่ทะเลนันสามารถ
เคลือนทีไปได้ ทวโลก
ั
ดังนัน จึงมีความจําเป็ นอย่างยิงทีประเทศต่าง ๆ จะมีเวทีหารื อและร่ วมมือเพื อแก้ ไขปั ญหา
ดังกล่าว
ในกรอบอาเซียน ได้ มีการประชุมคณะทํางานเมือเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ และไทยได้ เป็ นเจ้ าภาพ
การประชุมรัฐมนตรี อาเซียนสมัยพิเศษด้ านขยะทะเล เมือวันที ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ และการประชุมระดับสูงเอเชียยุโรป ว่าด้ วยความยังยืนทางทะเล ระหว่างวันที ๗ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เพือเป็ นไปตามความมุ่งมันของไทยทีจะ
ขยายความเป็ นหุ้น ส่วนเพือความยังยืนโดยเริ มต้ นจากความยังยืน ด้ านสิงแวดล้ อม ก่อนทีจะขยายผลสู่มิติอืน ๆ
ต่อไปตลอดปี นี
ไทยเชือว่าแต่ละประเทศควรมีแนวทางการพัฒนาทียังยืนของตนเอง ในกรณี ของไทย ได้ ใช้ หลักปรั ชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy หรื อ SEP) ซึงได้ รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยู่หัว รัชกาลที ๙ เป็ น แนวทางการพัฒนา โดยหลัก ปรัช ญาดังกล่าวให้ ค วามสํ าคัญ กับ กระบวนการคิด ซึง

-๓ประกอบด้ วย การวิเคราะห์ หาสาเหตุของปั ญหา การหาหนทางแก้ ไขปั ญหาทีปฏิบตั ิได้ จริ ง และการนําหนทาง
ดังกล่าวมาปฏิบตั ิ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นส่วนสําคัญในนโยบายภายในประเทศและนโยบายต่างประเทศของ
ไทย โดยได้ เป็ นหลักการพืนฐานของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยตังแต่ปี ๒๕๔๕ ไทยได้ แบ่งปั น
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ ประเทศต่าง ๆ ใช้ เป็ นทางเลือกเพือบรรลุ SDGs ผ่านการจัดทําหลักสูตรอบรม
และ การก่อตังโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศต่าง ๆ ในเอเชียและแอฟริ กา
ความมุง่ มันของไทยต่อการพัฒนาอย่างยังยืนได้ รับการพิสจู น์จากความสําเร็ จทีผ่านมาและการมีส่วนร่ วม
ในปั จจุบนั ทังในประเทศไทยและในต่างประเทศ ซึงไทยพร้ อมทีจะขยายผลต่อไปให้ มากขึน การพัฒนาทียังยืนจะ
เป็ นประเด็นสําคัญในช่วงทีไทยเป็ นประธานอาเซียน และไทยจะร่วมมือกับประเทศสมาชิกและประเทศหุ้นส่วนอืน ๆ
ทัวโลกเพือสร้ างเครือข่ายการพัฒนาอย่างยังยืนตามทีกําหนดไว้ ใน SDGs เป้าหมายที ๑๗
………………………………

