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 ในโลกยุคดิจิทลัและการปฏิวตัิอตุสาหกรรมครังทีสี คําว่า “big data” และ “Internet of Things” เป็นสิงที

ได้ยินกนับ่อยครัง และชวนให้นึกว่าเป็นเรืองเทคนิคทีซบัซ้อนและสือสารกนัด้วยภาษาดิจิทลัทีคนนอกยากจะเข้าใจ 

อย่างไรก็ดี ไทยตระหนกัดีถงึโอกาสและความท้าทายทีมาพร้อมความทนัสมยัดงักลา่ว และต้องการทีจะใช้ประโยชน์

เพือการพฒันาอย่างทวัถึงและครอบคลมุทุกมิติของมนุษย์ โดยเฉพาะในช่วงทีไทยเป็นประธานอาเซียน ด้วยเหตุนี 

ไทยจงึได้กําหนดแนวคิดหลกั “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยงัยืน” หรือทีใช้ภาษาองักฤษว่า “Advancing Partnership 

for Sustainability” เพือส่งเสริมความยงัยืนในทกุมิติ หรือ “Sustainability of Things (SOT)”  

 ในการทําให้เกิดความยังยืนทุกมิติ ไทยให้ความสําคัญกับความยังยืนของสิงแวดล้อมซึงเป็นมิติที

สาธารณชนรับรู้และสนใจมากทีสุด อีกทงัยงัเป็นส่วนสําคญัของเป้าหมายการพฒันาทียงัยืนของสหประชาชาติ ปี 

๒๕๗๓ (United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development หรือ SDGs) ซงึมีเป้าหมาย ๑๗ ข้อ ที

แบ่งได้เป็น ๕ กลุ่ม หรือ 5Ps คือ การอนุรักษ์โลก (Planet) การสร้างสันติภาพ (Peace) การสร้างความ

เจริญก้าวหน้า (Prosperity) การยกระดับความเป็นหุ้นส่วนเพือความร่วมมือ (Partnership) และการส่งเสริม

คุณภาพชีวิตประชาชน (People) 

 เมือกล่าวถึงการอนุรักษ์โลก อากาศบริสุทธิและนําสะอาดเป็นปัจจัยพืนฐานทีสําคัญของคนและทุก

สิงมีชีวิตบนโลกนี แต่น่าเสียดายว่ามนุษย์กลับเป็นผู้ ทีคุกคามทําร้ายโลกใบนีมากกว่าใครมาโดยตลอด การที

เป้าหมายการพฒันาทียงัยืนของสหประชาชาติให้ความสําคญักบัการฟืนฟูและอนุรักษ์โลกแสดงถึงความห่วงกงัวล

ตอ่สิงแวดล้อมทีเพิมขนึ     จนมีเสียงเรียกร้องให้ใช้แนวทางการพฒันาทีสมดลุ ซงึรวมถงึแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 

(circular economy) ทีกําลงัได้รับความนิยมมากขนึในปัจจบุนั 

 ประเทศไทยตระหนักถึงความเกียวโยงระหว่างความยังยืนด้านสิงแวดล้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงัคม ตลอดจนความสําคญัต่อผลสําเร็จของการพฒันาทียงัยืนโดยรวม ประเทศไทยจึงได้มีมาตรการทีจะอนุรักษ์ 

ฟืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมโดยคํานึงถึงความยังยืนให้มากขึน และได้รวมไว้ใน

ยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

 ในการนี ประเทศไทยได้ริเริมแผนการลดก๊าซเรือนกระจกระดบัชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๓ (Nationally 

Determined Contribution Roadmap on Mitigation 2021 – 2030) เพือให้ไทยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้

ร้อยละ ๒๐ ถึง ๒๕ ภายในปี ๒๕๗๓ ตามเป้าหมาย ซึงมีการดําเนินการอย่างต่อเนืองจนเมือปีทีแล้วสามารถลด        

การปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กวา่ ๔๕.๗๒ ล้านตนั หรือนบัเป็นร้อยละ ๑๒ ของเป้าหมายตามแผนซงึวางไว้ทีร้อยละ 

๗ ถึง ๒๐  ภายในปี ๒๕๖๓ นอกจากนี ไทยยงัสามารถฟืนฟูแนวปะการัง ๑๕๐ ไร่ และฟืนฟูพืนทีป่าชายเลนกว่า ๕,๕๐๐ 

ไร่ตลอดจนลดการใช้ถงุพลาสติกได้กว่า ๔๓๕ ล้านถงุตงัแต่ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นมา 

 นอกเหนือจากใช้มาตรการภายในประเทศ ประเทศไทยยังผลกัดนัความร่วมมือในเรืองทีเกียวกับปัญหา

สิงแวดล้อมกับนานาประเทศ เพราะตระหนักถึงผลประโยชน์ในระยะยาวของโลกเป็นสําคัญ โดยได้แสดงความ
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มุง่มนั     ทีจะดําเนินการตามพันธกรณีความตกลงปารีส (Paris Agreement) ในการแก้ไขปัญหาการเปลียนแปลง

ของสภาพภมูอิากาศ ตลอดจนได้ริเริมความร่วมมือกบัหุ้นสว่นระดบัโลกต่าง ๆ เพือแลกเปลียนความรู้ ประสบการณ์

และ         แนวปฏิบติัอนัเป็นเลิศ 

 การพฒันาอย่างยงัยืนเป็นวาระระดบัโลก ซงึต้องการความร่วมมือร่วมใจของประเทศต่าง ๆ และไทยอยู่ใน

สถานะทีจะขับเคลือนเรืองนีได้เป็นพิเศษในปีนี เพราะนอกจากจะเป็นประธานอาเซียนแล้ว ไทยยังเป็นประเทศ              

ผู้ ประสานงานอาเซียนในเรืองความร่วมมือด้านการพัฒนาทียังยืน (ASEAN Coordinator on Sustainable 

Development Cooperation) ซึงมีภารกิจในการยกระดบัความร่วมมือและการหาความเชือมโยงทีจะเสริมซงึกัน

และกันระหว่างอาเซียนและสหประชาชาติ ทงันี ผลงานสําคัญทีไทยมีบทบาทนําในการจัดทํา คือ รายงานเรือง 

“Complementarities between the ASEAN Community Vision 2025 and the United Nations 2030 Agenda 

for Sustainable Development: A Framework for Action” ซงึมีวตัถุประสงค์ทีจะหาแนวทางเสริมสร้างศกัยภาพ

ของอาเซียนกับสหประชาชาติ และเพิมความแข็งแกร่งของกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนเพือให้บรรลุ

เป้าหมายการพฒันาทียงัยืนของสหประชาชาติไปพร้อมกนั 

 หนึงในข้อเสนอแนะในรายงานความเชือมโยง (Complementarities Report) ทีจะเกิดขึนจริงในปีนี คือ      

การจัดตงัศูนย์อาเซียนเพือการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาทียงัยืน (ASEAN Centre for Sustainable 

Development Studies and Dialogue) ในประเทศไทย ซงึจะได้รับการสนบัสนุนงบประมาณจากรัฐบาลไทยและ

จะเป็นกลไกประสานโครงการทีเกียวข้องกบัข้อริเริมความเชือมโยง (Complementarities Initiative) ดงักล่าว โดย

ศนูย์ดงักลา่วจะประสานงานกบัศูนย์เพือการพฒันาทียงัยืนอืน ๆ ในประเทศสมาชิกอาเซียนเพือสร้างเครือข่ายการ

พฒันา     ที ยงัยืนในภมิูภาค 

 ในช่วงทีไทยดํารงตําแหน่งประธานอาเซียน อีกหนึงวาระการพัฒนาทียังยืนทีไทยจะผลักดัน คือ 

สิงแวดล้อมทางทะเล (marine environment) ซงึเป็นเรืองทีไทยห่วงกงัวลอย่างยิง โดยเฉพาะผลกระทบจากขยะ

ทะเล        (marine debris) เพราะนกัวิจยัได้ค้นพบแพขยะทะเล (garbage patch) ขนาดใหญ่กลางมหาสมทุร

แปซิฟิก มพืีนทีใหญ่กวา่กรุงเทพฯ ซงึเป็นความเสียงสําหรับมนุษย์ทีอาจได้รับอันตรายจากการบริโภคปลาทีกินขยะ

ดงักลา่วเข้าไป      ทงัยงัเป็นอนัตรายตอ่สตัว์ทะเล อาทิ เต่าและวาฬ ซงึตายปีละนบัแสนตวัเพราะกินขยะทะเลทีไม่

ย่อย นอกจากนี       ขยะทะเลยงัสง่ผลเสียหายตอ่การส่งเสริมการท่องเทียวทางทะเล ซงึเป็นแหล่งรายได้สําคญัเพือ

การพฒันาประเทศ 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมได้ศึกษาและค้นพบว่า ขยะทีถูกทิงลงสู่ทะเลนันสามารถ

เคลือนทีไปได้ทวัโลก ดังนนั จึงมีความจําเป็นอย่างยิงทีประเทศต่าง ๆ จะมีเวทีหารือและร่วมมือเพือแก้ไขปัญหา

ดงักล่าว        ในกรอบอาเซียน ได้มีการประชุมคณะทํางานเมือเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ และไทยได้เป็นเจ้าภาพ

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมยัพิเศษด้านขยะทะเล เมือวันที ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ และการประชุมระดบัสงูเอเชีย-

ยุโรป ว่าด้วยความยงัยืนทางทะเล ระหว่างวันที ๗ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เพือเป็นไปตามความมุ่งมนัของไทยทีจะ

ขยายความเป็นหุ้นส่วนเพือความยังยืนโดยเริมต้นจากความยังยืนด้านสิงแวดล้อม ก่อนทีจะขยายผลสู่มิติอืน ๆ 

ตอ่ไปตลอดปีนี 

 ไทยเชือว่าแต่ละประเทศควรมีแนวทางการพัฒนาทียงัยืนของตนเอง ในกรณีของไทย ได้ใช้หลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy หรือ SEP) ซึงได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที ๙ เป็นแนวทางการพัฒนา โดยหลักปรัชญาดังกล่าวให้ความสําคัญกับกระบวนการคิด ซึง



 - ๓ -

ประกอบด้วย        การวิเคราะห์หาสาเหตขุองปัญหา การหาหนทางแก้ไขปัญหาทีปฏิบตัิได้จริง และการนําหนทาง

ดงักลา่วมาปฏิบติั 

 หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสว่นสําคญัในนโยบายภายในประเทศและนโยบายต่างประเทศของ

ไทย โดยได้เป็นหลกัการพืนฐานของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติของไทยตงัแต่ปี ๒๕๔๕ ไทยได้แบ่งปัน

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ประเทศต่าง ๆ ใช้เป็นทางเลือกเพือบรรล ุSDGs ผ่านการจดัทําหลกัสตูรอบรม

และ    การก่อตงัโครงการความร่วมมือทางวิชาการกบัประเทศตา่ง ๆ ในเอเชียและแอฟริกา 

 ความมุง่มนัของไทยต่อการพัฒนาอย่างยังยืนได้รับการพิสจูน์จากความสําเร็จทีผ่านมาและการมีส่วนร่วม       

ในปัจจุบนัทงัในประเทศไทยและในต่างประเทศ ซงึไทยพร้อมทีจะขยายผลต่อไปให้มากขึน การพัฒนาทียงัยืนจะ

เป็นประเด็นสําคญัในช่วงทีไทยเป็นประธานอาเซียน และไทยจะร่วมมือกบัประเทศสมาชิกและประเทศหุ้นส่วนอืน ๆ       

ทวัโลกเพือสร้างเครือข่ายการพฒันาอย่างยงัยืนตามทีกําหนดไว้ใน SDGs เป้าหมายที ๑๗  

 

……………………………… 

 

 
  


