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"This is our time. 
A moment for transformation. 

An era to re-ignite multilateralism. 
An age of possibilities."

 António Guterres
เลขาธิการสหประชาชาติคนปัจจุบัน (คนที่ 9)



SDG Move หรอืศนูย์วจิยัและสนบัสนนุเป้าหมายการ
พัฒนาท่ียัง่ยนื คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
เริม่ดำาเนินการมาต้ังแต่ปี 2559 โดยแรกเริม่นัน้เป็นองค์กรใน
รูปแบบโครงการประสานงานการวจิยัเพ่ือสนบัสนุนการพฒันา
ทีย่ัง่ยนื ภายใต้สำานกังานกองทนุสนับสนนุการวจิยั (สกว.) 
ก่อนทีจ่ะขยบักลบัเข้ามาสูค่ณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์ หลงัการปฏริปูระบบวจิยัของประเทศในปี 2562 
ถึงกระน้ัน ภารกิจของ SDG Move กไ็ม่เคยเปล่ียนไป หนึง่
ในภารกจิทีส่ำาคญัคอืการตดิตามความก้าวหน้าการขบัเคลือ่น

เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 
และทำาหน้าทีใ่นการรวบรวมและสือ่สารความรูท้ีเ่กีย่วข้อง
กับการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับ
นโยบายและระดบัปัจเจกชนเพือ่การสร้างความตระหนกัรู้ 

ในปี 2563 ทาง SDG Move ได้ร่วมมอืกับสำนกังาน
พฒันานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ซึง่ได้รบัทนุ
สนบัสนนุจากสำนกังานวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) และเหน็ว่าควร
มโีครงการ SDG Watch เพือ่ผลกัดนัภารกจิดงักล่าว เพราะ
ในปัจจบุนัยงัไม่มหีน่วยงานวชิาการใดทำหน้าทีด่งักล่าว ซึง่
หลังจากเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมา โครงก�ร SDG Watch 
พสิจูน์ให้เหน็แล้วว่า เป็นโครงการทีส่ร้างคุณปูการให้แก่การ
ขบัเคลือ่น SDGs โดยมีหน้าทีเ่ป็นแหล่งความรูเ้รือ่ง SDGs 
ภาษาไทยแหล่งเดียวของประเทศ ท่ีคนทำงานท้ังภาครัฐ 
เอกชน ประชาสงัคม และองค์กรระหว่างประเทศจะต้อง
ตดิตามเพือ่ให้ได้รบัข่าวสารทีท่นัเหตกุารณ์ และมุมมองจาก
ผูเ้ชีย่วชาญในประเด็น SDGs ทีส่ำคญัและเป็นทีส่นใจของ
สงัคม นอกจากน้ี เรายงัมองว่า SDG Watch จะเป็นพืน้ที่
ในการแลกเปลี่ยนมุมคิดและแบ่งปันความเชี่ยวชาญของ
นกัวชิาการในสาขาต่าง ๆ ทัว่ประเทศเพือ่ให้พวกเราทกุคน
มคีวามเข้าใจเกีย่วกับ SDGs และประเด็นทีเ่กีย่วข้องทีลึ่กซึง้
มากขึน้ เกดิเป็นชมุชนวชิาการเพือ่การขบัเคลือ่นการพฒันา
ทีย่ัง่ยนืในระยะยาว 

ในฐานะผูอ้ำนวยการ SDG Move ผมมคีวามภมูใิจ
ทีจ่ะนำเสนอ SDG Highlights 2021: A Year through 
COVID-19 แก่ผูอ่้านทุกท่าน SDG Highlights ฉบับนีจ้ะ
แสดงให้เหน็ถงึการทำงานของโครงการ SDG Watch ในปีที่
ผ่านมา และสังเคราะห์สิง่ทีพ่วกเราพบจากการทำงานความรู้
มาตลอดหนึง่ปี รวมถึงแสดงความมุ่งมัน่ของ SDG Move 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ IHPP และ
ผู้สนับสนุนทุกฝ่่ายในการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน 
SDGs ในประเทศไทย

นี่คอืปีแรกของ SDG Watch แต่ป ี2564 ก็ยงัเปน็
ปีปฏิบัติการโดย โควิด-19 ยังไม่หายไปไหน แม้เราจะได้
รู้จักกับไวรัสนี้มาจนเข้าสู่ปีที่สามแล้ว

ความยากลำบาก สับสน ความกลัว ความตาย
ของมนุษย์ในรูปแบบของเชื้อโรคนั้นเป็นที่รับรู้ได้ว่าใกล้ 
ชัดเจน และยาวนาน เรารู้สึกถึงความสัมพันธ์ในฐานะสิ่ง
มีชีวิตหนึ่งในนิเวศสังคมและสิ่งแวดล้อม เรารู้สึกว่าเราไม่
ได้เป็นตัวตนที่ยิ่งใหญ่ ควบคุมความเป็นไปของทุกสิ่ง แต่
ในขณะเดยีวกนั มนษุยก์ร็ะลกึไดว้า่เราไดม้าไกลเหลอืเกนิ 
หากวิกฤตินี้เกิดขึ้นเม่ือ 50 ปีท่ีแล้ว เราคงมิอาจรับมือ
และรักษาชีวติคนได้มากเท่านี ้ผูค้นขอบคุณและสรรเสริญ
บทบาทของบุคลากรภาคสาธารณสุข วทิยาศาสตร์สขุภาพ 
และนโยบายสาธารณะท่ีเกี่ยวข้องท้ังในระดับนานาชาติ
และระดับท้องถิ่น

ณ หว้งเวลาเดยีวกนั ทีเ่ราตา่งภาวนาถงึสขุภาพทีดี่
รอดพ้นและปรับตัวกับสถานการณ์โควิด-19 ได้ตลอด
รอดฝ่ั�ง ทกุคนคงรูส้กึไดว้า่ชวีติมนษุยภ์ายใต้การพัฒนาน้ัน
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ผู้้�ช่่วยศาตราจารย์ ช่ล บุุนนาค
ผู้้�อำำานวยการศ้นย์วิจัยและสนับุสนุน
เป้้าหมายการพััฒนาท่ี่�ยั�งยืน (SDG Move)

คุยกับุที่่มผู้้�บุริหาร 
SDG Watch

ญาณิิน จิวะกิดาการ หุยากรณิ์
รอำงผู้้�อำำานวยการฝ่่ายอำงค์ความร้� ศ้นย์วิจัยและ
สนบัุสนนุเป้า้หมายการพัฒันาที่่�ยั�งยนื (SDG Move)



จำเป็นต้องเคลื่อนตัวด้วยสิ่งอื่นด้วย คนต้องการปฏิสัมพันธ์
กับคนอื่นรอบตัว คนต้องการอาชีพที่ดีและสามารถเลี้ยง
ตนรวมถึงคนที่ดูแล คนต้องการการศึกษาที่มีคุณภาพ คน
ต้องการสร้างสายสัมพันธ์กับธรรมชาติ คนต้องการการ
ปฏบิติัอยา่งเสมอภาคท่ีเคารพในศกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุย ์คน
ตอ้งการธรรมาภบิาลในทกุระดบั และดเูหมอืนวา่เงือ่นไขของ
โควิด-19  บังคับให้ทุกคนต้องประนีประนอมกับสิ่งเหล่านั้น
และนั่นหมายถึงคนทำงานนอกสาขาสาธารณสุขต้องร่วม
ปรับตัวในการทำงานหนักเพื่อตอบสนองความต้องการที่ถูก
ส่งมาอีกทอดเหล่านี้ 

ในอีกทางหน่ึง ผู้คนก็ได้ประจักษ์ถึงสายใยความ
สมัพันธ์ของสิง่หนึง่ต่อทุก ๆ  สิง่ทีเ่หลือในโลก สือ่ต่างนำเสนอ
ผลกระทบของโควิด-19 ที่มีต่อเร่ืองเล็กและเร่ืองใหญ่ ต่อ
คนตัวเล็กและตัวใหญ่ที่อยู่ใกล้และอยู่ไกล ต่อชีวิตของสิ่งมี
ชีวิตอื่น ๆ ต่อสัดส่วนปริมาณสารอินทรีย์และอนินทรีย์จาก
กิจกรรมของมนุษย์ที่ปลดปล่อยสู่ดาวโลก ความสัมพันธ์ที่
เกี่ยวกันพัลวันไปกับความยั่งยืนอย่างปฏิเสธไม่ได้ 
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SDGs ยังได้ขยายมิติภาระรับผิดชอบออกไปโดย
กว้าง ให้ครอบคลุมพันธะหน้าที่ต่อสังคม ต่อเศรษฐกิจ 
และต่อโลกมิใช่เพียงพันธกิจโดยตรงของบุคคลหรือหน่วย
งาน เรามักนกึถึงกลไกภาระรับผิดชอบว่า คอื กลไกติดตาม 
ซึง่มส่ีวนถกู แต่ไม่ทัง้หมด โดยเรามกัไม่ได้ให้ความสำคญั
กบัส่วนอืน่ ๆ อย่างเพยีงพอ

ซึ่งภายใต้กรอบแนวคิดของโครงการเอดส์แห่ง
สหประชาชาต ิ(UNAIDS) กรอบภาระรบัผิดชอบ ประกอบ
ด้วย 3 กลไก ได้แก่

1) กลไกการตดิตาม (monitor) แสดงระบบข้อมลูตดิตาม
สถานการณ์หรอืความคบืหน้า
2) กลไกการประเมนิผล (evaluation) ซึง่แปรข้อมลูมาเป็น
ความหมาย เพือ่เชือ่มโยงไปสูก่ารรายงาน และ
3) กลไกการรายงาน (report) ท่ีรองรบัไปถงึการลงมอืทำ

จากทีก่ล่าวมาข้างต้น กรอบภาระรบัผดิชอบเปรยีบ
เสมือนสิ่งท่ีทำให้ทุกภาคส่วนมองเห็นซึ่งกันและกันและ
กรอบภาระรับผิดชอบท่ีดีควรมีส่วนผสมร่วมกันของ
การวางแผนทีด่ ีเกดิการเรยีนรู ้และได้ลงมอืทำร่วมกนัของ
ทัง้สงัคม โดยทีไ่ม่เพยีงแค่ตอบคำถามว่า หน่วยงานภาครฐั
มรีะบบรายงานข้อมลู SDGs หรือยงัหรอืใครเป็นผูร้ายงาน
ข้อมลู SDGs แต่คำถามอยูท่ีว่่า สงัคมไทยจะร่วมกนัสร้าง
กลไกอย่างไรให้มีข้อมูล (availability) ข้อมูลมีคุณภาพ 
และมีความหมาย เพื่อให้เกิดการนำข้อมูลและความรู้ที่
สามารถนำไปรายงานร่วมกนักบัทกุภาคส่วนอืน่ ๆ  ได้และนำ
องค์ความรู้ดังกล่าว มารองรับการลงมือทำโดยเฉพาะ
ในระดบันโยบาย (policy actions)

หวงัใจว่า SDG Highlights จะเป็นอกีย่างก้าวและเป็น
องค์ประกอบหนึง่ในภารกิจการสร้างกรอบภาระรับผดิชอบ
สำหรบั SDGs ท่ีมคีวามหมายของสงัคมไทยต่อไป

เมือ่สงัคมมข้ีอมลูทีม่คีณุภาพ มกีารเรยีนรู ้ และได้
ลงมือทำร่วมกนัภายใต้กรอบแนวคดิการพฒันาอย่างยัง่ยนืจึง
ทำให้ SDGs เกดิเป็นโอก�สทีมี่คว�มหม�ยอย่างทีค่วรเป็น

ซึง่แน่นอนว่าการบรรลุ SDGs ต้องอาศัยการลงมอืทำ 
(action) หากปราศจากการลงมือทำ SDGs ย่อมเป็นเพียง
โอกาสทีว่่างเปล่า โดยทีไ่ม่มสีงัคมใดสามารถบรรลุ SDGs ได้
โดยปราศจากกรอบภาระรับผดิชอบทีเ่ข้มแข็ง เพือ่กำกับให้
ทกุภาคส่วน ทกุหน่วยงาน ทกุคน “ทำสิง่ทีค่วรทำและไม่ทำ
สิง่ท่ีไม่ควรทำ” ได้

รายละเอียดของสิ่งเหล่านี้ได้รับการคลี่ออกมาจาก
งานศึกษาวิจัยนับร้อยนับพัน ผ่านการสื่อสารเป็นความรู ้
เปน็ขอ้คดิ เป็นบทเรยีนทีจ่ะไดน้ำมาขบคดิกนัไมห่วาดไมไ่หว 

ฝ่่ายองค์ความรู้ของ SDG Move ได้ช่วยกรองและ
ย่อยมาเสิร์ฟให้ท่านแล้ว

สิ่งที่ทุกท่านกำลังอ่านอยู่ในมือขณะน้ีเป็นหนึ่งใน
ผลผลิตแรก ๆ บนความต้ังใจท่ีอยากจะสื่อสาร สิ่งที่คน
ทำงานเกาะติด หรือ “watch” สังเคราะห์มาได้จากการ
ติดตามความรู้และความเคล่ือนไหวเก่ียวกับการพัฒนาที่
ยั่งยืนผ่านกรอบ SDGs ในยุคโควิด-19 อย่างละเอียดและ
ต่อเนื่อง ผ่านมุมมอง-ประสบการณ์-ความเป็นตัวตนคน
ทำงานในแวดวง SDGs หากท่านเป็นคนหนึ่งท่ีอยากจะ
ติดตามประเด็นความเคลื่อนไหวที่สำคัญในการขับเคลื่อน 
SDGs ในอกีปอีนัหนกัหนว่งทีผ่า่นมา SDG Highlights ฉบบั
นี้นับว่าเหมาะที่จะเป็นวัตถุดิบตั้งต้นให้กับอาหารจานหลัก
ของท่านอย่างแน่นอน

ขอขอบคุณจากใจที่เลือกหยิบมันขึ้นมา

นพั. ที่ักษพัล ธรรมรังส่
ผู้้�อำำานวยการสำานกังานพัฒันานโยบุายสุขภาพั
ระหว่างป้ระเที่ศ (IHPP)

หน่ึงปีท่ีผ่านมาของสำนักงานพัฒนาโยบายสุขภาพระหว่าง
ประเทศ (IHPP) ผ่านการดำเนนิงานและถอดบทเรยีนเป้าหมาย
การพัฒนาท่ียัง่ยนื (SDGs) ทำให้ได้มมุมองเกีย่วกบั SDGs 
ควบคูกั่บกรอบภาระรับผิดชอบ (Accountability Framework) 
ท่ีทกุคนในสงัคมมส่ีวนร่วมร่วมกัน ผ่าน 3 แนวคดิ ได้แก่

1) SDGs คอื แนวท�ง การพฒันาทีย่ัง่ยืนทีป่ระชาคมโลกอยากเหน็
2) SDGs คอื ฐ�นคดิ การพัฒนาท่ีสามารถประยกุต์ หยิบยมื ดัดแปลง
ไปใช้ได้ในทุกระดับ และ
3) SDGs คอื คว�มมุง่มัน่ และคว�มท้�ท�ย ร่วมกนัของทุกสงัคม

และเหนอือืน่ใด SDGs คอื โอก�ส โอก�ส และโอก�ส
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P - People: 
มิติสังคมและผู้คน



44
บทส่งท้าย

P - Peace: 
มิติสันติภาพ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมP - Prosperity:
มิติเศรษฐกิจและ
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P - Partnership:
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“SDG Port - Thailand”
ด้้วยเอกสารตีีพิิมพิ์/ส่�อ ทั้้�งหมด้

รายการ

จากแหล่่งข้้อมูล่ชั้้�นนำา อาทั้ิ สศชั้., SDSN,

ESCAP, WHO, FAO, ILO, UN Water,

UNICEF, UNFPA แล่ะ UNESCO

250

โดย 25 บทความเป็นผลงานของผู้เชี่ยวชาญจาก
o ศูนย์วิจ้ยนโยบายด้้านเศรษฐกิจสีเข้ียว (PRO-Green)

 ศูนย์วิจ้ยความเหล่่�อมล่ำ�าแล่ะนโยบายส้งคม (CRISP)

 คณะเศรษฐศาสตีร์ มหาวิทั้ยาล่้ยธรรมศาสตีร์

o คณะส้ตีวแพิทั้ยศาสตีร์, คณะสถาปััตียกรรมศาสตีร์ จุฬาล่งกรณ์มหาวิทั้ยาล้่ย

o คณะส้งคมศาสตีร์ มหาวิทั้ยาล่้ยเกษตีรศาสตีร์

o คณะมนุษยศาสตีร์แล่ะส้งคมศาสตีร์ มหาวิทั้ยาล่้ยราชั้ภ้ัฏรำาไพิพิรรณี

o คณะโบราณคด้ี มหาวิทั้ยาล่้ยศิล่ปัากร

o คณะบริหารธุรกิจแล่ะเทั้คโนโล่ยีสารสนเทั้ศ

 มหาวิทั้ยาล่ย้เทั้คโนโล่ยีราชั้มงคล่ตีะว้นออก

o คณะส้งคมศาสตีร์ มหาวิทั้ยาล่้ยเชีั้ยงใหม่

o ศูนย์ศึกษาส้นติีภัาพิแล่ะความข้้ด้แย้ง จุฬาล่งกรณ์มหาวิทั้ยาล่้ย

o ศูนย์นโยบายเพิ่�ออนาคตี (Think Forward Center)

o  บริษ้ทั้ ปั่าสาล่ะ จำาก้ด้

o กรมอนาม้ย, กรมควบคุมโรค กระทั้รวงสาธารณสุข้

o สำาน้กงานพ้ิฒนานโยบายสุข้ภัาพิระหว่างปัระเทั้ศ (IHPP)

SDG Watch หรือ โครงการ “การส่่อสารองค์ความรู้และติดตามสถานการณ์การดำาเนินงานเพื่อขับเคล่่อนเป้าหมาย
การพฒันาท่ีย่ังย่น (SDGs) ประเทศไทย” ได้ท้ั้ำาหนา้ทั้ี�ผล่ติี รวบรวม แล่ะเผยแพิร่องค์ความรูท้ั้ี�เกี�ยวข้อ้งก้บ SDGs ในหล่ากหล่าย
มิตีิ เพิ่�อเปั็นส่วนหนึ�งในแรงผล่้กด้้นการข้้บเคล่่�อนการพ้ิฒนาทั้ี�ย้�งย่นให้เกิด้ข้้�นในส้งคมไทั้ย โด้ยตีล่อด้ระยะเวล่าการทั้ำางาน 1 ปัี
ทั้ี�ผ่านมา เราได้้เห็นภัาพิรวมข้องกระแสการพิ้ฒนาทั้ี�ย้�งย่นผ่านการส่�อสารแล่ะร้บรู้ผ่านชั้่องทั้างตี่าง ๆ ข้อง SDG Move ด้้งนี�

SDG Watch at a glance:
ภาพัรวมผู้ลงาน SDG Watch 2564

พัฒนาฐานข้อมูล SDGs

SDG Watch at a glance:
ภาพัรวมผู้ลงาน SDG Watch 2564

โครงการ SDG Watch เผยแพร�ภายในป� 2564 

32%
เพ��มข�้นจากป� 2563

(ข�อมูลระหว�าง 1 ม.ค. - 31 ต.ค. 2564)

88

6931
SDG Insights SDG Updates

SDG 101

บทความว�เคราะห�
ประเด็น SDGs เชิงลึก

ความรู�เบื้องต�นของ SDGs

(ข�อมูลระหว�าง 1 ม.ค. - 8 พ.ย. 2564)

บทความจับประเด็น
SDGs ในกระแส

628
ข�าวที่เกี่ยวข�องกับ SDGs

SDG News

28
SDG Recommends

สื่อ/สาระ SDGs
แนะนำเพ�่อติดตาม

47
SDGs in Action
ตัวอย�างการดำเนินการตาม SDGs

จำนวนผู�ใช�เฟซบุ�กที่เห็นคอนเทนต�บนเพจทั้งหมด
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5

โพสต์ท่ีมียอดอ่านสูงท่ีสุด

โพัสต์ที่่�ม่
ยอำดอำ่านส้งที่่�สุด

10 ต้ีวอย่าง นว้ตีกรรมการดู้แล่สุข้ภัาพิ
ในยุคโควิด้-19 ระบาด้

SDG Updates | ปััจจ้ยส้งคมกำาหนด้สุข้ภัาพิ เม่�อโครงสร้าง
ทั้างส้งคม เศรษฐกิจ แล่ะการเม่อง กำาหนด้สถานะสุข้ภัาพิแล่ะ
อายุข้้ยข้องคุณไว้แล่้วตี้�งแตี่ย้งไม่เกิด้  

อ้ตีราค่าแรงข้้�นตีำ�าปัี 2564 ข้องปัระเทั้ศอาเซีียนเปั็นหนึ�ง
ในกลุ่่มทั้ี�ตีำ�าทั้ี�สุด้ในเอเชั้ียแล่ะตีำ�ากว่าปัระเทั้ศทั้ี�เศรษฐกิจ
พิ้ฒนาแล่้ว 

ใครควรฉีีด้หรือไม่ควรฉีีด้ว้คซีีนปั้องก้นโควิด้-19 
“Moderna mRNA-1273” แล่ะเราตี้องรู้อะไรบ้าง? 
WHO มีคำาแนะนำา 

SDG Insights | โครงการ ‘เราชั้นะ’ เพิียงปัระค้บปัระคอง
หรือจะปัร้บหน้าเศรษฐกิจไทั้ย? 

33,532 คร้�ง

14,721 คร้�ง

12,615 คร้�ง

11,268 คร้�ง

9,548 คร้�ง

สัดส่วน SDGs แต่ละเป้าหมายท่ีปรากฏใน SDG News
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SDG1 ขจัดความยากจน

ขจัดความหิวโหย

การศึกษาท่ี่�ม่คุณิภาพั

ความเที่่าเที่่ยมที่างเพัศ

ลดความเหลื�อำมลำ�า

เมือำงและชุ่มช่นที่่�ยั�งยืน

การผู้ลิตและการบุริโภคท่ี่�ยั�งยืน

การรับุมือำกับุการเป้ล่�ยนแป้ลงสภาพัภ้มิอำากาศ

นำ�าสะอำาดและการสุขาภิบุาล

ที่รัพัยากรที่างที่ะเล

ระบุบุนิเวศบุนบุก

ความสงบุสุข ยุติธรรม และสถาบัุนที่่�เข�มแข็ง

ความร่วมมือำเพั่�อำการพััฒนาท่ี่�ยั�งยืน

พัลังงานสะอำาดที่่�เข�าถึงได�

งานที่่�ม่คุณิค่าและการเติบุโตที่างเศรษฐกิจ

โครงสร�างพั่�นฐาน นวัตกรรม และอำุตสาหกรรม

15.07%

17.93%

13.45%

17.31%SDG5

SDG12

SDG3

SDG10

SDG7

SDG14

SDG16

SDG2

SDG9

SDG6

SDG13

SDG4

SDG11

SDG8

SDG15

SDG17

48.57%

13.33%

15.07%

20.17%

14.20%

18.31%

20.92%

20.42%

13.08%

15.94%

19.18%

20.05%

27.52%

สุขภาพัและความเป้็นอำย้่ที่่�ด่



เศรษฐกิจ BCG 

งานดูแลที่ไม�ได�รับค�าจ�าง 

การศึกษา
เพ�่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ความเหลื่อมล้ำ
ในการเข�าถึง

การศึกษาทางไกล 

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ คือ 

ภัยคุกคามด�านสาธารณสุข 

ป�ญหาสุขภาพจ�ต
จากมาตรการโคว�ด-19 

ความเหลื่อมล้ำ
ในการเข�าถึงวัคซีน 

ระบบอาหาร
ที่ยั่งยืน 

มลพ�ษในดิน 

ความมั่นคงทางอาหาร
และภัยพ�บัติ 

ป�จจัยสิ�งแวดล�อม
และโรคไม�ติดต�อ 

ความคุ�มครองทางสังคม 

ความยากจนขั้นรุนแรง 

อนามัยเจร�ญพันธุ�และ
การวางแผนครอบครัว 

telemedicine 

การเปลี่ยนผ�านพลังงาน 

งานที่มีคุณค�า 

Technology 
disruption 

ธรรมาภิบาลดิจ�ทัล 

inclusive system 

เศรษฐกิจหมุนเว�ยน 

ขยะพลาสติก 

การปนเป��อนของสารเคมี
ในทะเลและสิ�งแวดล�อม 

การปล�อยก�าซเร�อนกระจกสุทธิ
เป�นศูนย�ภายในป� 2593

Right to Breathe 
Clean Air 

มลพ�ษทางอากาศ
ในเมือง 

ทักษะแรงงาน 

ความเหลื่อมล้ำ
ระหว�างประเทศ

Interlinkages
Keywords แล่ะความเกี�ยวโยงก้บ #SDGs ในชั้่วงปัี 2564
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การบรรเทาหนี้ 

พ�้นที่ทางการคลัง 

ทาสสมัยใหม�

การลักลอบค�าสัตว�ป�า 

การประท�วง
ที่ใช�ความรุนแรง 

การเข�าถึงอินเทอร�เน็ต

ข�อมูลที่จำแนก 

หลักการตรวจสอบ
ด�านสิทธิมนุษยชน

อย�างรอบด�าน 

ความรุนแรงบนฐาน
ของเพศสภาพ 

การเง�นเพ�่อความยั่งยืน 

การไม�มีเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจและการเมือง 

ความร�วมมือแบบพหุภาคี 

ยาเสพติด 

เง�นผิดกฎหมาย 

ธรรมาภิบาลภาครัฐ 

การสูญพันธุ�ใหญ�
ครั้งที่หก 

สิทธิที่จะรู� 

ชนพ�้นเมือง
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ส�วนร�วมในกระบวนการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย 

ข�อมูลเท็จ / บิดเบือน 

สุขภาพหนึ่งเดียว 

หลักการความรับผิดชอบ
ที่เพ��มข�้นของผู�ผลิต 

กระแสน้ำอ��น
กัลฟ�สตร�มอ�อนกำลัง 

การเข�าถึงน้ำดื่มสะอาด
ปลอดภัย และการสุขาภิบาล 

การสูญเสียแนวปะการัง
พ�้นที่ทางระบบนิเวศ

ถิ�นที่อยู�อาศัย 

เป�าหมายการปกป�อง
และอนุรักษ� “30×30”

การลดการเพ��มข�้นของ
อ�ณหภูมิให�ไม�เกิน 1.5 ํC 

ภัยพ�บัติจากน้ำ 

การแก�ป�ญหาที่มี
ธรรมชาติเป�นพ�้นฐาน 
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2561

ปัี 2564 น้บเปั็นปัีทั้ี�ความเคล่่�อนไหวเก่อบทัุ้กมิติีข้อง
โล่กกำาล่้งเปัล่ี�ยนทิั้ศทั้างหล่้งจากเผชิั้ญก้บการแพิร่ระบาด้ข้อง
เชั้่�อไวร้สโควิด้-19 มาต้ี�งแตี่ปัี 2563 บ้างฟื้้�นต้ีวกล่้บมา บ้างย้ง
คงพิยายามอย่างหน้กเพิ่�อร้บม่อแล่ะปัร้บตี้ว บ้างไม่สามารถ
ฟื้้�นต้ีวแล่ะย้งตีกอยู่ในสภัาวะถด้ถอย เชั้่นเด้ียวก้นก้บเปั้าหมาย
การพิ้ฒนาทั้ี�ย้�งย่น (Sustainable Development Goals: 
SDGs) แม้โควิด้-19 จะเปั็นต้ีวเร่งให้เราตีระหน้ก พิร้อมก้บปัร้บ
ต้ีวเปัล่ี�ยนพิฤตีิกรรมให้ก้าวทั้้นโล่กใหม่ ทั้ว่าโรคอุบ้ตีิใหม่นี�ก็
ทั้ำาให้เราพิล่าด้หล่ายเปั้าหมายการพ้ิฒนาทั้ี�โล่กเก่อบจะบรรลุ่ 

เรียบเรียงโด้ย พิิมพิ์นารา อินตี๊ะปัระเสริฐ

ข้อ้คน้พิบจาก Sustainable Development Report 
& SDG Index 2021 สะทั้้อนให้เห็นว่าปัี 2564 เปั็นปัีแรกทั้ี�
คะแนนด้ช้ั้น ีSDGs ทั้้�วโล่กล่ด้ล่งกวา่คะแนนเฉีล่ี�ยจากปักีอ่น
หนา้ สะทั้อ้นใหเ้หน็วา่การแพิรร่ะบาด้ กล่ายเปัน็ปัจัจย้สำาคญ้
ทั้ี�ทั้ำาให้การบรรลุ่เปั้าหมายการพ้ิฒนาทั้ี�ย้�งย่นในปีั 2573 
เปั็นไปัได้้ยากข้้�น 

ค่าเฉล่�ยดัช่น่ SDG ระดับุโลก (2558 - 2563)

ค่าเฉลี่ยระดับโลก

ทั้ี�มา: Sustainable Development Report 2021

SDG Index

" คะแนนความก้าวหน้าท่ัวโลก
ถดถอยครั�งแรกในรอบ 30 ปี " 

64

65

66
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Overview 5Ps of SDGs:
สถานการณิ์ SDGs ในป้ี 2564
Overview 5Ps of SDGs:
สถานการณิ์ SDGs ในป้ี 2564

2559

2560

2558

2562
2563



  " คนจนขั�นรุนแรงเพิ่มข้�น
ในรอบ 30 ปี การพัฒนาของ
มนุษย์ถดถอยลงในทุกด้าน "

- People

หล�ยสิบปีที่ผ่่�นม� โลกของเรามีคนยากจน
ขัน้รนุแรง (มีรายได้ตำ่กว่า 1.90 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวนั หรือ
ประมาณ 60 บาท) น้อยลงเรือ่ย ๆ และคาดการณ์ว่าทุกคน
บนโลกจะสามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้ทันปี 2573 จน
กระทัง่การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ทำให้คนตกงานกะทนัหนั 
ขาดรายได้ และกลายเป็นคนจนมากขึน้ฉับพลัน สำนักงาน
กจิการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งสหประชาชาติ (UN DESA) 
เผยแพร่รายงาน Sustainable Development Goals Report 
2021 พบว่าเป็นครัง้แรกในรอบกว่า 20 ปีทีอ่ตัราความยากจน

ขั้นรุนแรง (extreme poverty) ระดับโลกเพิ่มขึ้น

เมื่อขาดรายได้ คนเหล่านี้ย่อมขาดแคลนอาหาร ไม่สามารถดูแลเล้ียงตนเอง ส่งผลกระทบไปถึงการพัฒนาตนเอง 
รายงาน  Human Development Report โดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เปิดเผยว่า ปี 2564 เป็นปีแรก
ที่ระดับการพัฒนาโดยรวมของมนุษย์ถดถอยลงนับตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลมาตลอด 30 ปี สะท้อนให้เห็นว่าโควิด-19 มีผลต่อ

ระดับการพัฒนาของมนุษย์ เช่น ทำให้เด็กต้องออกจากการศึกษากลางคัน เป็นต้น 

เชน่เดยีวกบัประเทศไทยทีเ่ดก็หลุดออกจากระบบการ
ศกึษาสงูมากขึน้ นกัเรยีนทีม่าจากครอบครวัทีอ่ยูใ่ตเ้สน้ความ
ยากจนต่ำสดุขาดสารอาหาร เนือ่งจากไม่มอีาหารกลางวันให้
รับประทานเพราะไม่ได้ไปโรงเรียน ส่งผลต่อการเกิดภาวะ
ทุพโภชนาการ (malnutrition) หรือต้องหลุดออกจากระบบ
การศึกษาเนื่องจากผู้ปกครองตกงาน ไม่มีรายได้เพียงพอที่
จะสนับสนุนให้เรียนต่อ นอกจากน้ี การบริหารจัดการและ
นโยบายสำหรับช่วยเหลือนักเรียนและครูผู้สอน และเพ่ือ
อำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนในภาวะที่ไม่ปกตินี้
ยังเป็นไปอย่างล่าช้าไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร และยังเป็น
ภาระแก่นักเรียน ผู้ปกครอง รวมถึงครูผู้สอนที่ต้องแบกรับ
การจัดหาทรัพยากร อุปกรณ์การเรียนการสอนด้วยตนเอง 
กลายเป็นการซ้ำเติม และสร้างแรงกดดันแก่ตัวผู้เรียนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม
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มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing)

ทำให้ผูค้นต้องพึง่พาเทคโนโลยีในการทำงานและใช้ในกิจวตัร

ต่าง ๆ มากขึ้น ส่งผลให้เทคโนโลยีเติบโตและเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเรว็ จนถกูนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากข้ึน อาท ิวดิโีอ

คอล การสื่อสารบนโซเชียลมีเดีย การหันมาให้คำปรึกษา

คนไข้ผ่านระบบโทรเวชกรรม (telemedicine) ที่เดิมต้อง

อาศัยระยะเวลาจึงจะเป็นที่ยอมรับแพร่หลายในสังคม แต่

เมือ่เกิดการระบาด ตวัเลือกเหล่านีจึ้งกลายเป็นตัวเลือกหลัก

อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีหลายอย่างนั้นจำเป็นต้อง

พึ่งพาอินเทอร์เน็ต World Data Lab (WDL) พัฒนากรอบ

การวัดระดับโลกว่าด้วย “ความยากจนทางอินเทอร์เน็ต” 

(internet poverty) เพื่อวัดจำนวนคนที่ไม่สามารถเข้าถึง

อนิเทอรเ์นต็ ดว้ยหลกัเกณฑ์ท์ีก่ำหนดขึน้จากความสามารถ

ในการจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตที่สามารถทำงานในระดับพ้ืนฐาน

ไดน้ัน้พบวา่มผีูค้นราว 1.1 พนัลา้นคน ยงัอยูใ่นความยากจน

ทางอินเทอร์เน็ต ถึงแม้ว่าการแพร่หลายของเทคโนโลยีใน

ระยะเวลาอันสั้นจะช่วยแก้ปัญหา แต่ก็เป็นการเพิ่มระยะ

หา่งของความสามารถในการเขา้ถงึโครงสรา้งพืน้ฐานเหล่านี้

ทัง้เพือ่การดำรงชีวติ การประกอบอาชีพ และการแข่งขันทาง

เศรษฐกิจ เป็นต้น

ปัญหาของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่มขึ้น

และแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงปัญหาข้อถกเถียง

ถึงคุณภาพของวัคซีนและการเร่งฉีดให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม

ประชากร โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา เป็นประเด็น

ในที่ประชุม G20 ที่กังวลว่าจะส่งผลต่อการฟ้�นฟูของ

เศรษฐกิจโลก ซึ่งปัจจุบันการฟ้�นตัวทางเศรษฐกิจทั้งภายใน

ประเทศและระหว่างประเทศเป็นไปอย่างไม่เท่าเทียม และ

อาจเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอีกครั้ง ขณะเดียวกันกับ

การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบ

เดิมและมาตรการควบคุมโรคบางภาคส่วนที่ไม่สามารถ

ปรับตัวได้ก็จำต้องปิดตัวลง สำหรับประเทศไทย รายงาน

ติดตามเศรษฐกิจไทย: เส้นทางสู่การฟ้�นตัวทางเศรษฐกิจ

ของธนาคารโลก ระบุว่า ภาคการส่งออกเป็นส่วนที่ช่วย

พยุงเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน ส่วนมาตรการให้เงินเยียวยา 

มาตรการด้านสาธารณสุข และโครงการฟ้�นฟูเศรษฐกิจต่าง ๆ  

รวมถึงมาตรการสนับสนุนด้านการคลังมีส่วนช่วยประคับ

ประคองอุปสงค์ภาคเอกชน และครัวเรือนท่ียากจนและ

เปราะบาง แม้จะคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของไทยจะฟ้�น

ตวัอย่างช้า ไม่สมำ่เสมอ และหนีส้าธารณะคาดว่าจะเพิม่สงูขึน้ 

   “ การฉดีวคัซีีนท่ีมคีณุภาพยงัคงส่ง
ผลต่อการฟ้ื้�นตวั และพัฒนาเศรษฐกจิ
โลก และการปรบัตวัในยคุ New normal 
ไม่ง่ายดายสำาหรบัทกุคน ”

- Prosperity

13 SDG Highlights 2021
A Year through COVID-19



ตลอดปี 2564 ทั่วโลกเผชิญกับภัยธรรมชาติใน
สภาวะอากาศแบบสุดขั้วทั้งร้อนจัด เย็นจัด และอุทกภัย
ครั้งใหญ่ ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากอากาศสูงข้ึน รายงาน
คณะกรรมการระหวา่งรัฐบาลวา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (IPCC) เปิดเผยว่าภายในปี 2583 อุณหภูมิ
เฉลี่ยโลกจะเพิ่มข้ึนถึง 1.5 องศาเซลเซียสเหนือระดับก่อน
ยุคอุตสาหกรรมอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ เว้นแต่จะมีการลด
ปริมาณคาร์บอนจำนวนมหาศาลเท่านั้นที่จะหยุดยั้ ง
สถานการณ์นี้ไม่ให้เกิดเร็วขึ้น 

นอกจากนี ้องคก์ารอนามยัโลกยงัไดม้กีารคาดการณ์
ว่าในอนาคตอันใกล้ ช่วงระหว่างปี 2573 - 2593 จะมี
ผูเ้สยีชวีติจากผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 
ทั้งจากการขาดสารอาหาร โรคมาลาเรีย โรคท้องร่วง และ
ความเครียดจากความร้อนเพิม่อกีประมาณ 250,000 ราย
ต่อปี โดยในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา การเกิด ‘คลื่นความ
ร้อน’ (heatwave) ที่เกิดข้ึนบ่อยคร้ังและกินเวลานานกว่า
เดมิไดค้รา่ชวีติคนทัว่โลกไปแลว้มากกวา่ 166,000 คน สว่น
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับการประเมินจาก Climate 
Risk Index ที่จัดทำโดย Germanwatch ให้อยู่ใน 10 อันดับ

ประเทศท่ีเสี่ยงจะได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศในระยะยาว

แม้การแย่งชิงทรัพยากรเกิดขึ้นคู่กับประวัติศาสตร์
การพัฒนามาโดยตลอด แต่ในสภาวะท่ีทรัพยากรน้อย
กว่าเดิม การแย่งชิงทรัพยากรยิ่งมีโอกาสเกิดมากและทวี
ความรุนแรง ซึ่งผู้ที่จะได้รับผลกระทบมักเป็นชนพื้นเมือง 
และผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นทอ้งถิน่เดมิทีอ่าจถกูบงัคบัใหต้อ้งโยกยา้ย
ถิน่ฐาน ปรากฏการณท์ีส่ะทอ้นไดช้ดัเจนคอืการแยง่ยดึทีด่นิ 
(land grab) รายงานของ International Land Coalition 
(ILC) เมือ่ปี 2555 ระบวุ่าระหว่างปี 2543 – 2554 การแย่ง
ยึดท่ีดินได้ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 2.03 ล้านตร.กม.
ทั่วโลก หรือราว ๆ ใหญ่กว่าขนาดของสหราชอาณาจักร
8 เท่าหรอืคดิเปน็ขนาดท้ังหมดของยโุรปตะวนัตกเฉยีงเหนอื

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นหนึ่งในภูมิภาค
ที่พบปัญหาการถือครองและใช้ทรัพยากรร่วมแต่ฝ่่ายเดียว
โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดต่อประเทศอื่น ๆ อาทิ 
การสร้างเขื่อนแม่น้ำโขงในประเทศต้นน้ำอย่างจีนและ
กำหนดเวลาการปล่อยและกักเก็บน้ำที่ผันผวนจนส่งผล 
กระทบตอ่ระบบนิเวศ พืน้ทีชุ่ม่น้ำ พนัธุป์ลา ตลอดจนวิถชีีวิต 
การเดินเรือของผู้อาศัยอยู่ในประเทศกลางและปลายน้ำ 
ได้แก่ ไทย ลาว นอกจากน้ี การท่ีเขื่อนจากต้นน้ำกักเก็บ
น้ำไว้ในปริมาณมากยังส่งผลต่อปริมาณน้ำท่ีจะใช้สำหรับ
ประเทศกลุ่มปลายน้ำที่อาจต้องเผชิญภาวะขาดแคลนน้ำ
สำหรับการเกษตร ขณะเดียวกันก็ยังคงมีความเสี่ยงที่จะ
เผชิญต่อน้ำท่วมฉับพลันเม่ือมีการระบายน้ำปริมาณมาก
ในฤดูฝ่น 

ไมเ่พยีงเทา่นี ้สำหรบัสถานการณภ์ายในประเทศไทย
มีปัญหาเรื่องการจัดสรรทรัพยากรท่ีดินเช่นเดียวกัน
กับในระดับโลก นอกจากนี้ ยังคงเผชิญปัญหาเกี่ยวกับ
การออกแบบแนวทางในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
คำนึงถึงสิทธิชุมชน อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตของชนพื้นเมือง 
โดยเฉพาะการขับไล่ การทวงคืนผืนป่า โดยปราศจาก
ความเข้าใจในแนวคิดการอาศัยและใช้ประโยชน์จากป่า
เพื่อยังชีพ จนนำมาสู่ความขัดแย้งระหว่างคนพื้นถิ่นกับ
หน่วยงานรัฐ เช่น กรณีการอพยพชาวกะเหรี่ยงจากบาง
กลอยเพื่อขึ้นทะเบียนแก่งกระจานเป็นมรดกโลก เป็นต้น

   “ Climate change เริม่ส่งผลกระทบ
รุนแรงข้�นอย่างเห็นได้ชัด ขณะท่ีคน
ไม่น้อยยังต้องเผชิญกับการถูกแย่งชิง
ทรัพยากร และที่ดินทำากิน ”

ไม่เพียงแต่ความรุนแรงของ climate 
change แต่การแย่งชิงทรัพยากรยังเป็นปัจจัย
ท่ีท้าทายและจะนำามาสู่ความเหล่่อมลำ�า และ
ความขัดแย้งท่ีรุนแรงข้�น 

- Planet
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ดัชนีสันติภาพโลก 2564 เปิดเผยข้อมูลว่า ระดับ
สันติภาพของโลกตกต่ำลง 0.07% โดยมี 73 ประเทศ ท่ีมี
ระดับสันติภาพตกต่ำลง และ 87 ประเทศ ที่มีระดับ
สันติภาพดีขึ้น ซ่ึงนอกจากจะเป็นผลจากความขัดแย้ง
และวิกฤติต่าง ๆ ตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ยังเป็นผล
มาจากความตึงเครียดระหว่างบรรดาประเทศมหาอำนาจ 
(major powers) และผลจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้
เศรษฐกจิไมม่เีสถยีรภาพในหลาย ๆ  ประเทศ ไมม่มีาตรการ
เยียวยาทางเศรษฐกิจ นำมาซึ่งความไม่พอใจของประชาชน
หรอืการตอ่ตา้นรฐับาลจนเกดิการประทว้งราว 15,000 ครัง้ 
หรือเพิ่มขึ้นทั่วโลก 10% และในจำนวนนี้ นับรวมถึงการ
ประท้วง Black Lives Matter, การประท้วงของชาวนา
อินเดีย และนโยบายด้านเศรษฐกิจในอเมริกาใต้ เป็นต้น

เช่นเดียวกบัพืน้ทีอ่ื่น ๆ ของโลก ภมูภิาคเอเชยีตะวนั
ออกเฉียงใต้ก็เผชิญกับการประท้วงแสดงความไม่พอใจต่อ
การบริหารจัดการกับโรคระบาดของรัฐ นอกจากนี้ยังมี
ประเดน็เกีย่วกบัความสงบและสนัตภิาพของประเทศสมาชกิ
อันได้แก่ เมียนมา ซ่ึงยังไม่มีท่าทีจะยุติลงและยังไม่ปรากฏ
ความพยายามในการเข้าไปมีบทบาทในการสร้างสันติภาพ
ของอาเซียน 

ส่วนประเทศไทย เผชิญกับปัญหาการละเมิดสิทธิ
มนษุยชนอยา่งนอ้ย 3 มิต ิดงันี ้มติิิแรก ก�รจำกดัเสรภี�พ
ในก�รแสดงออกท�งก�รเมือง การควบคุมตัวและจับกุม
ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนมา
ตั้งแต่ปี 2562 โดยล่าสุด ปีนีเ้ป็นปีครบรอบทีป่ระเทศไทย
ต้องรายงาน Universal Periodic Review (UPR) ซึ่ง

เป็นกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภาย
ใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ในเดือน
พฤศจิกายน 2564 ซึ่งในกระบวนการนี้มีภาคประชาสังคม
และองค์กรสิทธิมนุษยชนนำเสนอรายงานอีกฉบับหนึ่งเพื่อ
เปรียบเทียบและสะท้อนมุมมองท่ีมีต่อการดำเนินงานของ
รัฐบาลด้วย 

มติิทิีส่อง ก�รจำกัดเสรีภ�พสือ่และสทิธทิีจ่ะได้รบัรู้
ข้้อมูลข้่�วส�รข้องประช�ชน เพื่อการควบคุมการระบาด
โควิด-19 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดบริหาร
ราชการแผน่ดนิในสถานการณฉ์กุเฉนิมาอยา่งตอ่เนือ่ง และ
ยังออกข้อกำหนดท่ีเป็นไปในทางควบคุม จำกัดการนำเสนอ
ข่าวสาร ข้อเท็จจริงของสื่อมวลชน ซึ่งขัดต่อเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็น และสิทธิที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
อย่างร้ายแรง สำหรับประเด็นนี้ได้มีการยกเลิกข้อกำหนด
ข้างต้นในเวลาต่อมา

มิติิท่ีส�ม ประสิทธิภ�พ และคว�มโปร่งใสในก�ร
บริห�รจัดก�รข้องรัฐ โดยเฉพ�ะก�รควบคุมสถ�นก�รณ์
ก�รระบ�ดข้องโควิด-19 นับตั้งแต่การระบาดระลอก
ใหม่ การบริหารจัดการของรัฐแต่ละหน่วยงานสะท้อนถึง
ความไม่เป็นเอกภาพ มีแนวปฏิบัติท่ีขัดหรือแย้งกันระหว่าง
หน่วยงาน สร้างความสับสนให้กับประชาชน นอกจากนี้ยัง
มีการดำเนินงานที่ทำให้เกิดความกังวลต่อความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน อาทิ การไม่เปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกับ
การจัดซื้อวัคซีน การจัดสรรวัคซีนที่ไม่สอดคล้องกับ
หลกัเกณฑ์ท์ีก่ำหนดซึง่นำมาสูค่วามไมเ่ชือ่มัน่ของประชาชน

“ สันติภาพ เสรีภาพ และความม่ันคง 
ปลอดภัยของมนุษย์ กำาลังสั่นคลอน 
ทั�งท่ีเกิดจากการสงคราม การก่อ
ความไม่สงบ และความไม่พอใจใน
การบริหารงานของรัฐ ”

- Peace
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แม้ปี 2564 จะมีกำหนดการประชุมเวทีระดับนานาชาติเพือ่หารือและสร้างหมุดหมายแก้ปัญหาสำคัญของโลกโดยเฉพาะ

ส่วนสิง่แวดล้อม แต่ถงึกระนัน้ กย็งัไม่มปีรากฏการณ์ขบัเคลือ่นท่ีจรงิจังเป็นรูปธรรมมากนัก แม้จะมีสญัญาณท่ีดีจาก “นโยบ�ย 

Build Back Better” ของประธานาธิบดสีหรัฐอเมรกิา และท่าทีทีใ่ห้ความสนใจกบัการแก้ปัญหาในทางระหว่างประเทศมากขึน้ 

นอกจากน้ี รายงาน Sustainable Development Report 2021 ยงัสะท้อนว่าบางประเทศยงัขาดความสามารถในการเกบ็ข้อมลู 

และการจำแนกแยกประเภทข้อมูลเพือ่นำมาใช้วางแผน ตดิตาม และประเมนิผล

   “ ชอ่งวา่งของขอ้มลู การสนบัสนนุทางการเงนิ และ
ความร่วมม่อท่ีเป็นรูปธรรม ยังคงเป็นเร่่องท้าทาย
สำาหรับการบรรลุ SDGs เสมอมา ”

- Partnership
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P - People:  
มิติสังคมและผู้้�คน
เรียบเรียงโด้ย เนตีรธิด้าร์  บุนนาค

Keywords: ความยากจนข้้�นรุนแรง, ความคุ้มครองทั้างส้งคม, ระบบอาหารทั้ี�ย้�งย่น, 
ความม้�นคงทั้างอาหาร แล่ะภั้ยพิิบ้ตีิ, มล่พิิษในด้ิน, ความเหล่่�อมล่ำ�าในการเข้้าถึง
ว้คซีีน, ปััญหาสุข้ภัาพิจิตีจากมาตีรการโควิด้-19, ปััจจ้ยสิ�งแวด้ล่้อมแล่ะโรคไม่ตีิด้ตี่อ, 
การเปัล่ี�ยนแปัล่งสภัาพิภัูมิอากาศ ค่อ ภั้ยคุกคามด้้านสาธารณสุข้, telemedicine, 
ความเหล่่�อมล่ำ�าในการเข้้าถึงการศึกษาทั้างไกล่, การศึกษาเพิ่�อการพิ้ฒนาทั้ี�
ย้�งย่น, อนาม้ยเจริญพิ้นธุ์แล่ะการวางแผนครอบคร้ว, งานดู้แล่ทั้ี� ไม่ได้้ร้บค่าจ้าง

การแพร่ระบาดของโควิด-19 อาจทำให้ดัชนี
การพฒันามนษุยใ์นป ี2563 ตามรายงานการพฒันา
มนุษย์ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 
(UNDP) ซ่ึงได้ประเมินการพัฒนาด้านการศึกษา 
สุขภาพ และคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลก “ถดถอย” 
เป็นคร้ังแรกในรอบ 30 ปี นับตั้งแต่ริเริ่มแนวคิด
การประเมินดัชนีนี้เมื่อปี 2533

ผลกระทบโดยตรงของโควิด-19 นอกจากจะขัด
ขวางการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีแล้ว ยังทำให้
ความก้าวหน้าด้านสุขภาพด้านอ่ืน ๆ ในระดับโลก
หยุดชะงัก หรือถอยหลังเพราะต้องทุ่มสรรพกำลัง
เพือ่จัดการโรคระบาด ทัง้ยังทำใหร้ะบบเศรษฐกิจแทบ
ล่มสลาย ทำให้จำนวนผู้ที่ตกอยู่ในความยากจนขั้น
รุนแรงเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ประชากรหลายสิบหลายร้อย
ล้านคนต้องเผชิญกับความอดอยาก เด็กจำนวนมาก
มภีาวะทุพโภชนาการ เพราะครัวเรอืนไมส่ามารถเข้า

ถึงอาหารท่ีมีประโยชน์ได้ และยังรวมถึงระบบการ
ศึกษาที่ถูกรบกวนอย่างรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมา
กอ่น เดก็และเยาวชนสญูเสยีชว่งเวลาของการเรยีนรู้
เพราะการปิดสถานศึกษาและข้อจำกัดในการเข้าถึง
การเรียนออนไลน์ ส่งผลต่อพัฒนาการการอ่านออก
เขียนได้ของเด็กที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็น และ
ระดับความสามารถนี้จะส่งผลระยะยาวถึงช่วงชีวิต
ผู้ใหญ่ และถึงแม้ว่าไม่มีใครที่ไม่ได้รับผลกระทบ
จากวิกฤติสุขภาพในครั้งนี้ แต่ผู้หญิงก็เป็นเพศที่ต้อง
เผชิญผลกระทบทางลบจากหลาย ๆ มิติรุนแรงกว่า

เหล่านี้คือผลกระทบของโควิด-19 ที่มีต่อ
ความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ ยั่ ง ยื น ใ นมิ ติ สั ง ค ม แ ล ะผู้ ค น จ า ก ร า ย ง า น 
The Sustainable Development Goals Report 2021
ที่ ดู ท่ า จะ ไ ม่ถู กคลี่ คลายไปไ ด้ทั น ทีทั น ใดแ ม้
สถานการณ์ การแพร่ระบาดใหญ่จะจบลงแล้วก็ตาม
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ขจัดความยากจน
SDG 1
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ในระดบัประเทศ ธนาคารโลกได้ประเมนิว่าคนยากจน
ในประเทศไทยมีจำนวนเพิม่ขึน้ ในปี 2563 อนัเป็นผลมาจาก
การสญูเสยีรายได้เป็นระยะเวลานาน รายงานวิจยัผลกระทบ
ทางสงัคมและเศรษฐกจิจากการแพร่ระบาดของโควดิ-19 โดย
การสนบัสนนุของ สำนกังานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์
วจิยัและนวัตกรรม (สกสว.) นำโดย ดร. สมชัย จติสุชน จาก
สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย พบว่า อตัราการว่างงาน
ท่ีเพ่ิมสงูขึน้และการระบาดท่ีกลบัมาเป็นระลอก ๆ  อย่างต่อเนือ่ง
ทำให้ความมัน่คงทางการเงนิของครวัเรอืนรายได้น้อยและรายได้
ปานกลางสัน่คลอน และทำให้มีหนีค้รวัเรอืนเพิม่สงูขึน้ 

การระบาดยงัทำหน้าทีเ่ป็นดัง่กระจกสะท้อนปัญหาที่
หยัง่รากลึก อาทิ ก�รคุม้ครองท�งสงัคมทีไ่ม่เพยีงพอและไม่
ครอบคลมุเพือ่ให้ประชาชนสามารถอยูร่อดได้จากวกิฤตการณ์ 
ไม่เฉพาะแค่ในด้านสุขภาพ แต่ยงัหมายถึงการมีงานทำและ
ความม่ันคงทางรายได้ รายงานจากองค์กรแรงงานระหว่าง
ประเทศ (ILO) เผยว่ามีคนราว 4.1 พนัล้านคน (53% ของ

ประชากรโลก)ไม่ได้รับการคุม้ครองทางสงัคมใดเลยจากรฐับาล

ผล่กระทั้บข้องการแพิร่ระบาด้ข้องโควิด้-19 
ทั้ำาให้ความก้าวหน้าในการข้จ้ด้ความยากจนเดิ้นถอย
หล่ง้ รายงาน The Sustainable Development Goals 
Report 2021 ซีึ�งจด้้ทั้ำาโด้ยสำานก้งานกิจการเศรษฐกิจ
แล่ะสง้คมแห่งสหปัระชั้าชั้าติี (UN DESA) เผยว่า จำานวน
ผู้้�คนที่่�อำย่้ภายใต�ความยากจนขั�นรุนแรง (extreme 
poverty) ทัี่�วโลกในปี้ 2563 เพั่�มข้�นเป้็นครั�งแรก
ในรอำบุกว่า 20 ป้ี แล่ะมีปัระชั้ากรในภัูมิภัาคเอเชั้ียแล่ะ
แปัซีิฟื้ิกมากถึง 75 - 80 ล่้านคนโด้ยปัระมาณถูกผล่้ก
ล่งสูค่วามยากจนข้้�นรนุแรงในชั้ว่งปัทีั้ี�ผา่นมา ตีามข้อ้มลู่
จากธนาคารเพิ่�อการพิ้ฒนาเอเชั้ีย (ADB)

53% ของประชากรโลก ไม่ได้รับ
การคุ้มครองทางสังคม

NO
POVERTY11 NO
POVERTY



ระบบอาหารโลกยงัได้รบัผลกระทบทางลบจากฝี่มอืของมนษุย์ท้ังจากอตุสาหกรรม การทำฟาร์ม การทำเหมอืง และการ

จดัการของเสยีทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพจากเขตเมืองได้สร้างก�รปนเป้�อนมลพิษและส�รเคมีใน ‘ดิน’ ซึง่เป็นแหล่งผลติอาหาร
หลกัของโลก สารปนเป้�อนเหล่านีจ้ะเป็นอันตรายโดยตรงต่อร่างกายผูบ้รโิภค และยังทำให้คณุภาพของดนิเสือ่มโทรมลงเรือ่ย ๆ

จนอาจไม่สามารถเพาะปลูกพชืผลได้อีกในอนาคต

การแพร่ระบาดของโควิด-19 น้ันก็ยังทำให้

ห่วงโซ่อุปทานอาหารโลกตึงเครียดขึ้นและยังทำให้

เห็นว่าระบบอาหารโลกเปราะบางเพียงใด เมื่อเดือน

กนัยายน 2564 การประชุมสุดยอดด้านระบบอาหาร 

(UN Food Systems Summit) ครัง้แรกของโลกได้ถูก

จดัขึน้เพือ่สร้างการเปลีย่นแปลงวิธทีีโ่ลกผลิต บริโภค 

และคิดเกี่ยวกับอาหารเพื่อนำไปสู่การบรรลุ SDGs 

ทกุเป้าหมาย โดยหวัใจของการประชุมในครัง้นี ้คือ 

...การป้ฏิิร้ป้ระบุบุอำาหารให�เป็้นการผู้ลิต
และบุริโภคอำาหารอำย่างยั�งยืนเท่ี่านั�น ที่่�จะที่ั�ง
สามารถหล่อำเล่�ยงช่่วิตมนุษย์ทัี่�วโลกและ
เป้็นมิตรต่อำสิ�งแวดล�อำมไป้พัร�อำมกันได�

SDG 2
ขจัดความหิวโหย
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อาจพิดู้ได้ว้า่ ระบบอาหารข้องโล่กกำาล่ง้อยูใ่นจดุ้ทั้ี�ตีอ้งเผชิั้ญความเสี�ยงรอบด้า้นอยา่งทั้ี�ไมเ่คยเปัน็มากอ่น
โด้ยเฉีพิาะจากภ้ัยพิิบ้ติีทั้างธรรมชั้าติีทั้ี�เกิด้ข้้�นบ่อยคร้�งแล่ะรุนแรงมากข้้�นจนกล่ายเปั็น “ความปักติีใหม่” ทั้ี�โล่ก
จะตี้องเผชั้ิญ ทั้ำาให้หล่ายพิ่�นทั้ี�สูญเสียความม้�นคงทั้างอาหาร แล่ะย้งหมายถึงผล่กระทั้บทั้างโภัชั้นาการแล่ะ
สารอาหารทั้ี�หายไปัด้้วย รายงานข้องโครงการอาหารโล่ก (WFP) ให้ข้้อมูล่ว่า ผู้คนในตีอนใตี้ข้องมาด้าก้สการ์
หล่้กล่้านคนข้าด้ความม้�นคงทั้างอาหารไปัจนถึงข้้�นอด้อยาก เพิราะฤดู้แล่้งทั้ี�ยาวนานแล่ะรุนแรง ซีึ�งถ่อได้้ว่าเปั็น
คร้�งแรกในปัระว้ตีิศาสตีร์มนุษย์สม้ยใหม่ทั้ี� ความอำดอำยากเป้็นผู้ลมาจากวิกฤติสภาพัภ้มิอำากาศเป้็นสาเหตุ
เพัียงป้ระการเด่ยว



สองปัีทั้ี�โล่กตี้องเผชิั้ญก้บการแพิร่ระบาด้ ทั้ำาให้เห็นว่าวิกฤติีคร้�งนี�ส่งผล่กระทั้บอย่างรุนแรงแล่ะกว้างข้วาง
ตี่อชั้ีวิตีแล่ะความเปั็นอยู่ข้องผู้คน แม้ว่าความก้าวหน้าทั้างวิทั้ยาศาสตีร์จะทั้ำาให้โล่กมีความหว้งในการตี่อสู้ก้บ
โรคระบาด้นี�ด้ว้ยการผลิ่ตีว้คซีีนป้ัองก้นโควดิ้-19 ได้้ในเวล่าไมน่าน แตีค่วามท้ั้าทั้ายทั้ี�ตีามมา ค่อ “ความเหลื�อำมลำ�า
ในการเข�าถึงวัคซี่น” ทั้้�งภัายในแล่ะระหว่างปัระเทั้ศ ทั้ี�ย้งเปั็นโจทั้ย์ทั้ี�ทั้้าทั้ายสำาหร้บปัระชั้าคมโล่ก โด้ยเฉีพิาะ
การเกิด้ปัระเด้็น “ว้คซีีนชั้าตีินิยม” (vaccine nationalism) ทั้ี�ปัระเทั้ศรำ�ารวยทัุ้่มเงินซี่�อว้คซีีนจำานวนมหาศาล่
เกินพิอให้ปัระชั้าชั้นในปัระเทั้ศ ทั้ำาให้ปัระเทั้ศรายได้้น้อยตี้องรอคิวนานกว่าหรืออาจไม่สามารถเข้้าถึงว้คซีีน

ด้ง้น้�น ความร่วมมอ่ระด้บ้สากล่ผ่านโครงการ COVAX จ้งเกดิ้ข้้�นเพ่ิ�อถมช่ั้องว่างข้องการจด้้หาว้คซีนีทั้ี�ทั้ำาให้
ปัระเทั้ศรายได้้น้อยทั้ี�สดุ้สามารถได้้รบ้ว้คซีีนทั้น้เวล่า ถงึกระน้�น องค์การอนามย้โล่ก (WHO) ได้้ออกมากล่่าวเต่ีอน
ว่าการระบาด้ข้องโควิด้-19 อาจจะล่ากยาวไปัถงึปีั 2565 เน่�องจากสด้้ส่วนปัระชั้าชั้นกลุ่ม่ใหญ่ในปัระเทั้ศยากจนย้ง
ไม่ได้้รบ้ว้คซีีน โด้ยเฉีพิาะในทั้วีปัแอฟื้ริกา

SDG 3
สุขภาพัและ
ความเป้็นอำย้่ท่ี่�ด่
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โควิด-19 ไม่เพียงสร้างความเจ็บป่วยทางกาย
เท่านั้น แต่การล็อกดาวน์และลดการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรคนำมา
ซึ่งความเครียด กังวล เศร้า จนนำมาสู่ปัญห�ด้�นสุข้ภ�พ
จิติโดยเฉพ�ะในเด็ก วัยรุ่น และผู่้หญิง ท่ีพบอัตรา
การฆ่่าตัวตายสูงขึ้นในหลายพื้นที่

นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ย่ิงทำให้
เหน็ความรุนแรงของโรคไม่ตดิต่อทีเ่ป็นเงือ่นไขให้เกิดอาการ
หนักและเสียชีวิตได้มากกว่าเมื่อติดเชื้อ ซึ่งการเกิดโรค
ไมต่ดิตอ่นีม้คีวามเสีย่งด้านสิง่แวดลอ้มเปน็ปจัจยัสำคญั ยิง่
ทำให้เห็นความจำเป็นของก�รทำง�นบูรณ�ก�รข้้�มภ�ค
ส่วนเพื่อสร้�งสภ�พแวดล้อมที่คนส�ม�รถมีสุข้ภ�พที่ดี 
และปีนี้องค์การอนามัยโลกยังได้เผยแพร่เกณฑ์์แนะนำ
คณุภาพอากาศระดับโลก (Air Quality Guidelines: AQGs) 
ฉบับใหม่ในรอบ 15 ปี ที่ปรับลดค่าระดับมลพิษทางอากาศ
ที่ปลอดภัยเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชน

ปี 2564 นี้เป็นปีท่ีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทั่วโลก
ออกมาร่วมยืนยันว่า “ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ 
คือ ภัยคุกค�มด้�นส�ธ�รณสุข้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุคเร�” 
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่
กำหนดสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน โดยเฉพาะ
กลุม่ประชากรทีเ่ปราะบางและต้องการมาตรการการรับมอื
อย่างเร่งด่วนโดยการสนับสนุนจากผู้นำทั่วโลก



หล่้งจากตี้องเผชิั้ญก้บสถานการณ์การแพิร่ระบาด้ถึงเก่อบสองปัีเตี็ม มีน้กเรียนทั้ี�ได้้ร้บผู้ลกระที่บุจาก
การป้ิดโรงเรียนทั้้�งหมด้หรือปัิด้บางส่วนในหล่ายพิ่�นทั้ี� ทั้ำาให้เด็้กมากมายเสียโอกาสได้้ร้บการเรียนรู้ภัายใตี้
สภัาวะแวด้ล่้อมทั้ี�เหมาะสม ผู้อำานวยการระด้้บโล่กด้้าน Education Global Practice จากธนาคารโล่กได้้กล่่าว
ถึง “ค่าความเสียหายทั้ี�มองไม่เห็น” จากมาตีรการปัิด้โรงเรียนเพิ่�อร้บม่อก้บโรคระบาด้ว่าอาจทั้ำาให้เกิด้วิกฤตีิ
การศึกษาทั้ี�ร้ายแรงในรอบ 100 ปัี เน่�องจากเด้็กตี้องสูญเสียทั้้กษะการเรียนรู้ สุข้ภัาพิจิตี แล่ะพ้ิฒนาการทั้าง
ส้งคมแล่ะอารมณ์ความรู้สึกไปั ซีึ�งการเรียนทั้างไกล่ไม่สามารถตีอบสนองได้้

การศึกษาท่ี่�ม่คุณิภาพั
SDG 4

ข้อจำกัดอีกประการของระบบการศึกษาในยุคโควิดนี้ คือ 

ช่องว่�งท�งดิจิทัล (digital divide) ที่ยิ่งตอกย้ำความเหลื่อมล้ำ

ในการเข้าถึงการศึกษาจากที่บ้าน เมื่อแต่ละครอบครัวมีพื้นฐาน

ทางสังคมเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาใหม่ ๆ ที่จะทำให้ผู้เรียนมีทักษะและความรู้พร้อม

สำหรับการเปลี่ยนแปลง และความท้าทายใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น

รวดเร็วบนโลก ผ่านก�รผ่นวกประเด็นด้�นคว�มยั่งยืนเข้้�ไป

ในหลักสูติรก�รศึกษ�ที่มี เพื่อให้ผู้เรียนไม่ว่าจะในสาขาเฉพาะ

ทางใดไดเ้หน็ความเชือ่มโยง โดยเฉพาะประเดน็การเปลีย่นแปลง

สภาพภมูอิากาศทีถ่อืเปน็ประเดน็ฉกุเฉนิในยคุเรา ตามทีย่เูนสโก 

(UNESCO) ใหก้ารรบัรอง Berlin Declaration on Education for 

Sustainable Development (ESD) หรือปฏิญญาเบอร์ลินว่าด้วย

การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เรียกร้องให้ต้องมี ESD เป็น

องค์ประกอบหลักของระบบการศึกษาทุกระดับภายในปี 2568
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ความเที่่าเที่่ยมที่างเพัศ

หากพิิจารณาภัาพิรวมข้องความเหล่่�อมล่ำ�าระหว่างเพิศจากรายงาน 
Global Gender Gap Report 2021 โด้ย สภัาเศรษฐกิจโล่ก (WEF) ทั้ี�เผยแพิร่
เปั็นปัีทั้ี� 15 พิบว่า หากย้งคงข้้บเคล่่�อนปัระเด้็นนี�ด้้วยความเร็วแล่ะความ
จริงจ้งแบบเด้ิม จะต�อำงใช่�เวลาอำ่กถึง 135.6 ป้ี เพั่�อำให�ม่โลกที่่�หญิงและช่าย
เที่า่เที่ย่มกันอำยา่งแที่�จรงิ ทั้้�งในมิตีเิศรษฐกิจ การศึกษา สขุ้ภัาพิ แล่ะการเมอ่ง

SDG 5

รวมไปถึงคว�มกดดันจ�กก�รแบกรับภ�ระง�นดูแล

ภ�ยในบ้�นเพิม่สงูข้ึน้กว่าเดมิเนือ่งจากการปิดสถานศกึษา

และการเปลีย่นรูปแบบการทำงานเป็นการทำงานจากบ้าน

โควิด-19 ยังส่งผลกระทบทางลบอย่างรุนแรงต่อ

สขุภาวะทางเพศและอนามยัเจริญพนัธ์ุของเดก็หญิงและ

สตรี กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ซึง่

เปน็หน่วยงานด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพนัธ์ุ

ของสหประชาชาตคิาดการณว์า่มผีูห้ญงิเกอืบ 12 ลา้นคน 

ใน 115 ประเทศรายได้น้อยและรายได้ปานกลางที่ไม่

สามารถเข้าถึงบริการคุมกำเนิดเนือ่งจากข้อจำกัดในช่วง

ทีม่กีารระบาดของโรค จนนำมาซึง่การตัง้ครรภโ์ดยไมไ่ด้

วางแผน รวมไปถึงข้อมูลการคุมกำเนิดที่ขาดหายไปใน

ช่วงก่อนและระหว่างการระบาด ทำให้การประเมินผลก

ระทบที่อาจจะเกิดขึ้น อาทิ อัตราการเกิดในอนาคต 

ทำได้ยากขึ้น

ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจจากการ

แพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบในทางลบต่อ

ความก้าวหน้าเพื่อความเท่าเทียมทางเพศหลายประการ 

มกี�รร�ยง�นคว�มรนุแรงต่ิอสติรีและเดก็หญงิม�กข้ึ้น 

เพิม่คว�มเสีย่งต่ิอก�รแต่ิงง�นก่อนวัยอันควร และผู่ห้ญิง

เป็นฝ่่�ยสูญเสียติำแหน่งง�นในวิกฤติินี้ม�กกว่�ผู่้ช�ย 
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ป้ระเด็นส่งที่�าย

โควิด-19 คงไม่ใช่วิกฤตสุดท้ายท่ีจะโจมตี
มนุษยชาติ เพราะฉะนั้นการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือ
กับผลกระทบจากสภาวะฉุกเฉินจึงเป็นเร่ืองจำเป็น
เร่งด่วน โดยเฉพาะก�รกำหนดให้ก�รยกระดับ
ก�รคุ้มครองท�งสังคมเป็นองค์ประกอบหลัก
ข้องกลยุทธ์ก�รฟื้้�นฟืู้หลังสถ�นก�รณ์โรค
ระบ�ด ไอเดียของการจัดตั้ง “กองทุนระดับโลก
เพื่อการคุ ้มครองทางสังคม” (Global Fund for 
Social Protection) ได้รับความสนใจมากขึ้นในวง
สนทนาประชาคมโลกถึงความเป็นไปได้ของการมี
สถาบันระดับนานาชาติเพื่อสนับสนุนความช่วยเหลือ
ทางการเงินให้แก่ประเทศรายได้น้อยให้สามารถวาง
รากฐานและรักษาระบบการคุ ้มครองทางสังคมขั้นต่ำ
ได้อย่างยั่งยืน มีภูมิคุ ้มกันและความสามารถในการ
ฟ้�นตัว ช่วยคุ ้มครองประชาชนในประเทศให้พ้นจาก
ความยากจนขั้นรุนแรงได้

ในแง่ของการขจัดอุปสรรคที่จะสร้างความเท่า-

เทียมทางเพศ โดยเฉพาะเมื่อผู้หญิงมักตกเป็นผู้ได้รับ
ผลกระทบอยา่งไมไ่ดส้ดัสว่นในทกุวกิฤต ิทางหนึง่ทีเ่ปน็
ไปได้ คือ ก�รบริห�รจัดก�รงบประม�ณและ
ทรพัย�กรทีค่ำนึงถึงเดก็หญงิและผู่ห้ญิงม�กข้ึน้ 
ทั้งการเพิ่มงบประมาณการช่วยเหลือและการปรับงบ
ประมาณโดยผนวกประเด็นผู้หญิงเข้าไป ซึ่งจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการและเงื่อนไขของผู้หญิงได้
อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น

อยา่งไรก็ตาม การระบาดใหญ่ในครัง้นีเ้ป็นตัวเร่ง
ใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงในทุกมิต ิรวมไปถึงก�รเกิดข้อง
เทคโนโลยีและนวัติกรรมที่จะมีบทบ�ทสำคัญ
ในก�รแก้ปัญห�คว�มยั่งยืน อาทิ ในวงการสุขภาพ 
โควิด-19 ทำให้เกิดการพัฒนาระบบโทรเวชกรรม 
(telemedicine) อย่างเป็นรูปธรรมเพือ่ลดความเหลือ่มล้ำ
ในการเข้าถึงบริการสุขภาพ ที่หากมีการพัฒนาให้
ทำงานได้จริงในวงกว้างจะสร้างประโยชน์อย่างยิ่ง แม้
สถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลายจบไป
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นอกจากการเผชญิกบัการแพร่ระบาดของโควดิ-19 
ท่ีส่งผลต่อมิตทิางด้านเศรษฐกิจและสังคม ตัง้แต่ปัญหา
อตัราว่างงาน ปัญหาความเหลือ่มลำ้ทีถ่บีตวัสงูขึน้ในมติิ
ของความมัง่คัง่ การเข้าถงึวคัซนี รวมไปถึงปัญหาการเข้าถงึ
เทคโนโลยแีละนวตักรรมทีเ่อือ้ต่อการทำงานและการเรียนรู้
ภายใต้การเว้นระยะห่างทางสงัคม (social distancing)
ประเด็นทีเ่ป็นความท้าทายสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมาย
การพฒันาท่ียัง่ยนืในมติขิองความม่ังคัง่ ซึง่เป็นปัญหาเดมิ
ก่อนหน้าวกิฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคคือ ปัญห�มลพษิ
ในพืน้ทีเ่มอืง ถอืเป็นปัญหาสขุภาพใหญ่ทีส่ดุของมนษุย์ใน
ขณะนี ้ ร่วมกบัความท้าทายของการเปลีย่นผ่านพลงังาน
สูพ่ลงังานสะอาดทีต้่องควบคูไ่ปกบัการสร้างความมัน่คง
ทางพลังงานให้กับประชากรกว่าอีกหลายล้านที่ ยัง
ไม่เข้าถงึไฟฟ้า

มิติเศรษฐกิจและความมั�งคั�ง
เรียบเรียงโด้ย ภั้ทั้ราวุธ ภัาหา

P – Prosperity: 

Keywords: การเปัล่ี�ยนผ่านพิล่้งงาน, ทั้้กษะแรงงาน, งานทั้ี�มีคุณค่า, technology 
disruption, ธรรมาภับิาล่ด้จิทิั้ล้่, ความเหล่่�อมล่ำ�าระหวา่งปัระเทั้ศ, inclusive system, 
มล่พิิษทั้างอากาศในเม่อง, Right to Breathe Clean Air

24SDG Highlights 2021
A Year through COVID-19



อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา โลกของเรายัง

คงเผชิญกับความท้าทายที่อาจฉุดรั้งการเปลี่ยนผ่าน

พลังงาน (energy transition) โดยประชากรกว่า 770 

ล้านคน ไม่สามารถเข้าถึงไฟฟ้า และมีเพียง 10% ของ

ประเทศทัง้หมดทีเ่ดินหนา้ปรับปรุงประเด็นดา้นพลังงาน

มาอย่างต่อเน่ืองในช่วงสิบปีที่ผ่านมา

พัลังงานสะอำาดที่่�เข�าถึงได�
SDG 7

การปัระกาศหมดุ้หมายข้องโครงการสิ�งแวด้ล่อ้มแหง่สหปัระชั้าชั้าตี ิ(UNEP) ทั้ี�จะยตุีกิารใชั้น้ำ�ามน้เบนซีนิผสม
สารตีะก้�ว ทั้่าทีั้กลุ่่มปัระเทั้ศอุตีสาหกรรม G7 ทั้ี�แถล่งการณ์ร่วมยุตีิการสน้บสนุนทั้างการเงิน แล่ะความร่วมม่อ
ในกิจการพิล่้งงานไฟื้ฟื้้าจากถ่านหิน เปั็นกระแสการลงทุี่นเพั่�อำการเป้ล่�ยนผู่้านพัลังงานเพ่ั�มส้งข้�นอำย่าง
ต่อำเนื�อำง โด้ยในปัี 2563 ศ้กยภัาพิการล่งทัุ้นด้้านพิล่้งงานสะอาด้ในโล่กเพิิ�มข้้�น 2% เปั็น 303,500 ล่้านด้อล่ล่าร์
สหร้ฐฯ รวมไปัถึงปัระเทั้ศมหาอำานาจอย่างสหร้ฐอเมริกา ทั้ี�ก่อนหน้านี�ล่ด้บทั้บาทั้ตีนเองในการเปั็นผู้นำาเพิ่�อ
ข้้บเคล่่�อนปัระเด้็นสิ�งแวด้ล่้อมในระด้้บโล่ก อย่างไรก็ด้ี การก้าวข้้�นมาข้อง โจ ไบเด้น ได้้ตีอกยำ�าบทั้บาทั้สำาค้ญข้อง
สหร้ฐฯ ในการเปัล่ี�ยนผ่านพิล่้งงานในระด้้บระหว่างปัระเทั้ศ ตี้�งแตี่การใชั้้มาตีรการทั้างภัาษี แล่ะกล่้บเข้้ามาร่วมม่อ
ในข้้อตีกล่งปัารีส เหล่่านี�ล่้วนเปั็นสิ�งบ่งชั้ี�สำาค้ญข้องกระแสความพิยายามเร่งเปัล่ี�ยนผ่านพิล่้งงานสู่พิล่้งงาน
สะอาด้ในท้ั้�วทุั้กมุมโล่ก

ประชากรโลกกว่า 770 ล้านคน

ไม่สามารถเข้าถึงไฟื้ฟื้้า
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การแพิร่ระบาด้ข้องโควิด้-19 ส่งผล่ตี่อการหด้ต้ีวล่งข้องเศรษฐกิจโล่ก แม้จะคาด้การณ์ว่าในปัี 2564 
เศรษฐกิจจะกล่้บมาฟื้้�นต้ีว แตี่ภัายใตี้สถานการณ์ความเหล่่�อมล่ำ�าในการเข้้าถึงว้คซีีน การพิ้ฒนาเทั้คโนโล่ยี
การแข้่งข้้นทั้างภัูมิร้ฐศาสตีร์ หนี�คร้วเรือนแล่ะหนี�สาธารณะทั้ี�เพิิ�มสูงข้้�น ความอ่อนไหวเชั้ิงโครงสร้างในการเตีิบโตี 
(structural weaknesses in growth) แล่ะความเปัราะบางข้องความคุ้มครองทั้างส้งคม ล่้วนเปั็นปััจจ้ยทั้ี�จะ
บ้�นทั้อนความสามารถในการเติีบโตีอย่างย้�งย่นแล่ะครอบคลุ่ม ซึี�งตีอกยำ�าปััญหาความเหล่่�อมล่ำ�าเด้ิมทั้ี�มีอยู่แล่้ว
รุนแรงมากข้้�น

SDG 8
งานที่่�ม่คุณิค่า
และการเติบุโตที่างเศรษฐกิจ
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แนวโนม้ดงักลา่ว เปน็ความทา้ทายตอ่การสง่เสรมิ

การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม ยั่งยืน และมีงาน

ที่เหมาะสม แรงง�นยังติ้องเผ่ชิญกับก�รพัฒน�ข้อง

เทคโนโลยี ก�รปรับเปลีย่นทักษะวชิ�ชีพ อำน�จต่ิอรอง

กับน�ยจ้�งและรัฐบ�ลที่ลดน้อยถอยลง ประกอบกับ

อัติร�ค่�จ้�งข้ั้นติ่ำที่ติ่ำจนไม่สอดคล้องกับค่�ครองชีพ

สภาวะดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการมีคุณภาพ

ชวีติท่ีดีของกลุม่เปราะบาง โดยเฉพาะในระบบเศรษฐกจิ

ของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ที่มีสัดส่วนของแรงงาน

นอกระบบ เปน็สดัสว่นทีม่าก มกัถกูละเลยจากนโยบาย

คุ้มครองทางสังคม ประกอบกับสภาพความเป็นอยู่ใน

เมืองที่แออัด และขาดการเข้าถึงสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ก�รแพรร่ะบ�ดยังสง่ผ่ลใหเ้กดิปญัห�ท�งสังคม

จ�กก�รที่มีแรงง�นเด็กเพิ่มสูงข้ึ้น โดยมีการประเมิน

ว่าเด็กประมาณ 9 ล้านคน มีความเสี่ยงท่ีจะต้องกลาย

เป็นแรงงานเด็กภายในปี 2565 อันเป็นผลจากการปิด

โรงเรียน และครอบครัวตกงาน



อำินเที่อำร์เน็ตได�กลายเป็้นโครงสร�างพั่�นฐาน
หนึ�งท่ี่�สำาคัญในการใช่�เช่ื�อำมสังคมและวัฒนธรรม 
การเข�าถึงแหล่งข�อำม้ลและที่ักษะใหม่ ๆ รวมถึง
ส่งเสริมการพััฒนาในหลายด�าน  แตี่ ในข้ณะทั้ี�
อินเทั้อร์เน็ตีเตีิบโตีพิ่่งสูงข้้�นอย่างตี่อเน่�อง คร้�งหนึ�ง
ขอำงโลกยังไม่สามารถเข�าถึงอำินเที่อำร์เน็ตได�อำย่าง
ถ�วนหน�า นอกจากน้�น ห่วงโซี่ข้้อมูล่โล่ก แล่ะรายได้้จาก
การให้บริการด้ิจิทั้้ล่ ย้งอยู่ภัายใตี้การกระจุกต้ีวแล่ะ
ควบคุมโด้ยบรรษ้ทั้ข้นาด้ใหญ่ ความเหล่่�อมล่ำ�าในการ
เข้้าถึงโครงสร้างพิ่�นฐานทั้างข้้อมูล่ แล่ะการครอบงำาด้้ง
กล่่าว เปั็นหนึ�งในความทั้้าทั้ายสำาค้ญในการยกระด้้บ
การพ้ิฒนาส้งคมผ่านการเข้้าถึงโครงสร้างพิ่�นฐาน 

โครงสร�างพั่�นฐาน นวัตกรรม  
และอำุตสาหกรรม

SDG 9

ซีึ�งเป็ันหมุด้ทั้างเศรษฐกิจวิถีใหม่ในส้ด้ส่วนทั้ี�น้อยมาก 
จ้งแสด้งให้เห็นถึงข้้อจำาก้ด้ในการเข้้าถึงข้้อมูล่ข่้าวสาร
อย่างไม่เท่ั้าเทีั้ยม โด้ยเฉีพิาะในกรณีข้องการแพิร่ระบาด้
ทั้ี�การเข้้าถึงอินเทั้อร์เน็ตีเป็ันช่ั้องทั้างหล่้กในการเรียนรู ้
การทั้ำางาน แล่ะเข้้าถงึการคุ้มครองทั้างสง้คม 

โดยปั้จจุบุนัม่เพีัยง 20% ขอำงป้ระช่ากร
ในป้ระเที่ศกำาลังพััฒนาท่ี่�ม่อิำนเที่อำร์เน็ตใช่� 
และม่การเข�าถงึการซีื�อำขายสนิค�าอำอำนไลน์
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แม้โควิด้–19 ส่งผล่ให้ระด้้บความม้�งค้�งทั้้�วโล่ก
ล่ ด้ ล่ ง  แ ต่ เ มื� อำ ม อำ ง ใ น ภ า พั ข อำ ง ก า ร ก ร ะ จ า ย
ความมั�งคั�ง ยังพับุความเหลื�อำมลำ�าในระดับุส้ง โด้ย
มีบุคคล่เพิียง 1.1% ข้องปัระชั้ากรโล่กทั้ี�มีความม้�งค้�ง
รวมถึง 45.8% ข้องโล่ก ในข้ณะทั้ี�ปัระชั้ากร 55% 
มคีวามม้�งค้�งรวมก้นเพิยีงแค ่1.3% ข้องทั้้�งหมด้ข้องโล่ก
เทั้่าน้�น โด้ยในไทั้ย มีการกระจายต้ีวข้องความม้�งค้�ง
ทั้ี�เหล่่�อมล่ำ�าสูง โด้ยมีเพิียงแค่ 0.2% ข้องปัระชั้ากร
ทั้ี�ถ่อครองความม้�งค้�งรวมสูงกวา่ 1 ล่า้นเหรยีญสหรฐ้ฯ

ลดความเหลื�อำมลำ�า
SDG 10

1.3% 
ประชากรโลก 55%  
มีความม่ังคั่งรวมกันเพียงแค่

ของทั�งหมดของโลก

ส�เหติุคว�มเหลื่อมล้ำส่วนหนึ่ง
ม�จ�กโควิด-19 ท่ีติอกย้ำสถ�นก�รณ์
ข้องกลุ่มประเทศพัฒน�น้อยที่สุดว่�มี
คว�มเปร�ะบ�ง ประกอบกบัอตัราการฉีด
วคัซนีตำ่ทีคิ่ดเปน็เพยีง 2% เมือ่เทียบกบั
ประเทศพัฒนาแล้วที่ 41%
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มลพิษทางอากาศเป็นหน่ึงในความเสี่ยงด้านสาธารณสุขท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ด้้วยการคร่าชั้ีวิตีมนุษย์
กว่า 8.8 ล่้านคนตี่อปัี จ้งได้้มีการเสนอให้ค่าเฉีลี่�ยรายปัีข้อง PM2.5 ตี้องไม่เกิน 10 ไมโครกร้มตี่อลู่กบาศก์เมตีร 
จะถ่อว่าเปั็นระด้้บทั้ี�ปัล่อด้ภ้ัย แตี่มีพิ่�นทั้ี�เพิียง 8% ข้องโล่กเทั้่าน้�นทั้ี�มีคุณภัาพิอากาศตีรงตีามเกณฑ์์  ในข้ณะ
เด้ียวก้น หล่ายเม่องทั้้�วโล่กย้งเปั็นแหล่่งกระจุกต้ีวข้องกิจกรรมปัล่่อยมล่พิิษ โด้ยเม่องชั้้�นนำา 25 อ้นด้้บแรก ปัล่่อย
ก๊าซีเรือนกระจกคิด้เปั็น 52% ข้องปัริมาณทั้้�งหมด้ข้องโล่ก

เมือำงและชุ่มช่นที่่�ยั�งยืน
SDG 11

52% 
เม่องชั�นนำา 25 อันดับแรก 
ปล่อยก๊าซีเร่อนกระจก คิดเป็น

ของปริมาณทั�งหมด

29 SDG Highlights 2021
A Year through COVID-19

ทั้งนี้ จากการประเมินของโครงการสิ่งแวดล้อม

แห่งสหประชาชาต ิ(UNEP) พบว่า ประเทศส่วนใหญ่กลบั

ไม่ให้ความสำคัญในการกำหนดข้อบังคบัทางกฎหมายใน

การควบคุมคุณภาพอากาศ โดยพบว่า 1 ใน 3 ของ

ประเทศต่าง ๆ ในโลก ไม่มมีาตรฐานควบคมุคณุภาพ

อากาศแวดล้อมภายนอก หรือ Ambient Air Quality 

Standards (AAQs) ทีบ่งัคบัใช้ในระดับกฎหมาย ส่วนใน

กรณทีีม่มีาตรฐานดังกล่าว กม็กัไม่สอดคล้องกับแนวทาง

ทีถ่อืว่าปลอดภัย

กรณีของไทย เครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย 

(ThaiCan) ได้พยายามผลกัดนั (ร่าง) พระราชบญัญตัิ

กำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบ

บูรณาการ เพื่อให้รัฐได้คุ้มครองสิทธิที่จะได้ห�ยใจ

อ�ก�ศสะอ�ด (Right to Breathe Clean Air) และ

เพือ่ให้รัฐสามารถบริหารจัดการปัญหาหมอกควันพษิให้มี

ประสทิธิภาพ ซึง่มคีวามจำเป็นทีจ่ะต้องออกกฎหมายเพือ่

รบัรองและคุม้ครองสทิธขิองประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบ

จากมลพิษทางอากาศ แยกออกจากกฎหมายสิง่แวดล้อม

ทีค่รอบคลมุทกุเรือ่ง



ทิศทางที่สำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืนในส่วนของ P - Prosperity ภายใต้วิกฤติการระบาด

ของโควิด-19 คือ ก�รมีระบบธรรม�ภิบ�ลข้องโลก
ที่ทำง�นแบบบูรณ�ก�ร โดยคำนึงถึงมิติความเปราะ

บางของผู้คนที่ไม่เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะการส่งเสริม

ความเท่าเทียม/เสมอภาคให้เกิดข้ึนผ่านประเด็นเหล่านี้ใน

ประเทศกำลังพัฒนา เช่น การลงทุนในยาและการเข้าถึง

วคัซีนอย่างเท่าเทียม มนีวัตกรรมทีส่่งเสริมการเข้าถึงการเงิน 

มีกฎระเบียบอำนวยความสะดวกทางการค้า เพื่อช่วยเหลือ

ธุรกิจรายย่อยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โอกาสในธุรกิจ 

e-commerce ที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงมีทักษะดิจิทัล มีนโยบาย

ท่ีคำนึงถึ ง เพศสภาพ การลงทุนเพื่อการปรับตัวต่อ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบังคับใช้กฎหมาย

ควบคุมคุณภาพอากาศที่เข้มงวด การปรับปรุงระบบปรับ

อากาศและระบายอากาศ HVAC (Heating Ventilation and 

Air Conditioning) การพัฒนาอาคารแบบประหยัดพลังงาน

ให้มากขึ้น การออกแบบเมืองโดยคำนึงถึงการสร้างสภาพ-

แวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี (ป่าในเมือง หรือ urban 

forest) การพัฒนาระบบขนสง่มวลชนทีช่ว่ยแกป้ญัหามลพิษ 

พร้อมกับการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานต้ังแต่

การเข้าถึงไฟฟ้าอย่างครอบคลุม การใช้พลังงานหมุนเวียน 

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการไหลเวียน

ของกระแสการเงินระหว่าประเทศ และการส่งเสริม

“ธรรม�ภิบ�ลดิจิทัล (digital governance)” ใน
ระดับโลก เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโครงข่าย

ดิจิทัล เป็นต้น

ในระดับประเทศ รัฐบ�ลควรเข้้�ม�มีบทบ�ท
ช่วยเหลือแรงง�นในเร่ืองข้องก�รเปล่ียนผ่่�น ด้วย

การคุ้มครองสิทธิแรงงาน การพัฒนาทักษะผ่านการสร้าง

แพลตฟอร์มท่ีให้ข้อมูลครบวงจร การให้ความช่วยเหลือ

ด้านการเงินให้สามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานในพื้นที่อื่นได้ 

การตระหนักถึงประเด็นค่าครองชีพ ตลอดจนการส่งเสริม 

“งานสีเขยีว” (green jobs) เพ่ือรองรับการพัฒนาคุณภาพ

ชวีติของแรงงาน โดยเฉพาะก�รเติรียมคว�มพร้อมทกัษะ
แรงง�นใหม่ และก�รปฏิริปูก�รศกึษ�ทีค่รอบคลมุ 
เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทก�รเรียนรู้ที่เปล่ียนไป 

ควบคู่ไปกับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพและเพียงพอ

สำหรับทุกคน การเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ และมีค่าแรงเท่ากันใน

งานท่ีเท่ากนั (equal pay for equal work) มหีลกัประกัน

สุขภาพถ้วนหน้า ส่งเสริมระบบท่ีมีความรับผิดชอบและ

โปร่งใส เพิ่มการลงทุนสาธารณะในงานด้านการดูแล (care 

work) และต้ิองข้จัดระบบทีเ่ลือกปฏิบัิติต่ิิอผู่ค้นซ่ึึ่งมี
คว�มหล�กหล�ย ซึ่ึง่ทัง้หมดน้ีจะช่วยลดคว�มเหลือ่มลำ้
และประกันคุณภ�พชีวิติข้ั้นพื้นฐ�นข้องทุกคนได้

ป้ระเด็นส่งที่�าย
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Keywords: 
เศรษฐกิจหมุนเวียน, เศรษฐกิจ BCG, ข้ยะพิล่าสตีิก, การปันเปั้�อนข้องสารเคมีใน
สิ�งแวด้ล่้อม, การปัล่่อยก๊าซีเรือนกระจกสุทั้ธิเปั็นศูนย์ภัายในปัี 2593, ล่ด้การเพิิ�มข้้�น
ข้องอุณหภัูมิให้ ไม่เกิน 1.5 ำC, ภั้ยพิิบ้ตีิจากนำ�า, การเข้้าถึงนำ�าด้่�มสะอาด้ปัล่อด้ภั้ยแล่ะ
การสุข้าภัิบาล่, กระแสนำ�าอุ่นก้ล่ฟื้์สตีรีมอ่อนกำาล่้ง, การสูญเสียแนวปัะการ้งแล่ะพิ่�นทั้ี�ทั้าง
ระบบนเิวศแล่ะถิ�นทั้ี�อยูอ่าศ้ย, การสญูพ้ินธุ์ใหญค่ร้�งทั้ี�หก, เปัา้หมายการปักปัอ้งแล่ะอนรุ้กษ์ 
“30×30”, ชั้นพิ่�นเม่องก้บการพิ้ฒนาทั้ี�ย้�งย่น, หล่้กการความร้บผิด้ชั้อบทั้ี�เพิิ�มข้้�นข้อง
ผู้ผลิ่ตี, สุข้ภัาพิหนึ�งเด้ียว, การแก้ปััญหาทั้ี�มีธรรมชั้าตีิเปั็นพิ่�นฐาน

ปีน้ีเป็นอีกหนึง่ปีทีโ่ลกอยูบ่นทางเดมิของการทีม่จีำนวน

ประชากรเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะมีมากถึงหน่ึงหม่ืนล้านคน

ภายในปี 2593 โดยการบรโิภคทีล้่นเกนิได้สร้างแรงกดดนั

ต่อทรัพยากรธรรมชาติทีจ่ะถูกขูดรีดมาใช้เพือ่ผลิตสินค้าและ

อาหาร เป็นผลให้ 1 ใน 3 ของผนืดนิเสือ่มโทรมอย่างหนกั 

สญูเสยีพืน้ทีป่่าไม้มหาศาล มกีารทำประมงเกนิขนาด สตัว์

กว่าหน่ึงล้านสปีชส์ีอยูใ่นจุดเสีย่งสูญพนัธุ ์เป็นผลเสียต่อความ

หลากหลายทางชวีภาพและระบบนิเวศ มหินำซ้ำยังเผชญิกบั

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและภยัพบิตัทิางธรรมชาติ

ทีเ่ข้มข้นและเกดิถีข่ึน้ ร�ยง�นคว�มก้�วหน้� SDGs ใน

เอเชยีและแปซึ่ฟิิื้กปี 2564 ระบวุ่� SDG12 และ SDG15 

ยงัมพีฒัน�ก�รทีเ่ป็นไปอย่�งล่�ช้� ส่วน SDG13 และ 

SDG14 ก้�วหน้�ในลักษณะท่ีเสือ่มถอยลง โดยมข้ีอมลู

อืน่ชีว่้า 99 เมอืงใหญ่ในโลกทีเ่สีย่งได้รับผลกระทบจากวิกฤติ

สิง่แวดล้อมมากทีสุ่ดอยูใ่นทวีปเอเชีย แต่เมืองใหญ่ในเอเชีย

เสียเองกลับปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงที่สุด โดยที่มลพิษ

ทางอากาศยังไม่ลดลง และยังคงประสบกับปัญหาการลด

ปรมิาณขยะ การจดัการขยะ การจดัการสารเคมี นำ้สะอาด

และสขุาภบิาลทีด่ี 

ข้อมลูสำรวจออนไลน์ของบรษิทั Sandpiper 

Communications แสดงให้เหน็ว่า คนรุน่ Gen Z 

ในออสเตรเลยี จนี ฮ่่องกง และสิงคโปร์ “กงัวล” 

เรือ่งการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศมากท่ีสดุ 

ผลการสำรวจคนวัยหนุ่มสาวถึงความกังวลและ

โกรธเคืองต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยน

แปลงสภาพภมูอิากาศ (eco-anxiety) กเ็ป็นไป

ในลกัษณะเดยีวกนั รวมถงึบทสนทนาท่ีคนหนุม่

สาวอาจตดัสนิใจเลอืกไม่มลีกูมากขึน้ด้วย เพราะ 

“อนาคตที่่�ไม่่แน่นอนและไม่่ยั่่�งยืั่น”

เรียบเรียงโด้ย ถิรพิร  สิงห์ล่อ

ที่รัพัยากรธรรมช่าติและสิ�งแวดล�อำม
P – Planet: 
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หากสำารวจดู้ในรายล่ะเอียด้ สถานการณ์นำ�าข้องโล่กย้งไม่เป็ันไปัตีามแผน 
รายงานความค่บหน้าด้้านนำ�าโด้ย UN Water ระบุว่า ในบางพ่ิ�นทั้ี�อาจต้ีองเร่งม่อ
ให้มากกว่าเด้ิมถึง 4 เท่ั้า เพ่ิ�อบรรลุ่เป้ัาหมายภัายในเก้าปีันี� (พิ.ศ. 2573) อาทิั้ 
การมีแล่ะเข้้าถึงนำ�าด้่�มสะอาด้ สุข้าภิับาล่ สบู่ แล่ะนำ�าสำาหร้บล้่างม่อทั้ี� บ้าน 
การเพิิ�มการบำาบ้ด้นำ�าในโล่กแล่ะความร่วมม่อด้้านทั้ร้พิยากรนำ�าระหว่าง
ปัระเทั้ศ ทั้้� งนี�  ข้้อมูล่ด้้านนำ�า ในปัระเทั้ศทั้ี�รำ�ารวยแล่ะปัระเทั้ศทั้ี�ยากจนย้ง
มีชั้่องว่าง ทั้ำาให้อาจไม่สามารถสะท้ั้อนสถานการณ์นำ�าได้้อย่างครบถ้วน

นำ�าสะอำาดและการสุขาภิบุาล
SDG 6
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นอกจากพลาสติกแล้ว ปีนี้ยังพูดถึงเรื่อง

ส�รเคมีที่ปนเป้�อนในสิ่งแวดล้อมและกระทบ

ติ่อสุข้ภ�พข้องคน อาทิ สารรบกวนการทำงาน

ของต่อมไร้ท่อ (EDCs) ในของใช้และพลาสติก

ในชีวิตประจำวัน สารเคมีตลอดกาล (PFAS)

ที่ทั้งยุโรปและสหรัฐฯ เร่งศึกษาผลกระทบและ

ออกมาตรการป้องกันการใช้สารเคมีดังกล่าว 

ตลอดจนสาร PAHs หรือสารก่อมะเร็งมากกว่า 

100 ชนิดทีถู่กปลอ่ยสูอ่ากาศในทกุวนั แต่สว่นมาก

ยังไม่มีการกำกับดูแล

ไทั้ยก็ ได้้หยิบโมเด้ล่นี�มาผสมผสานเข้้าก้บ
เศรษฐกิจชั้ีวภัาพิแล่ะเศรษฐกิจสีเขี้ยว เสนอโมเด้ล่
เศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) 
เป็ันวาระแห่งชั้าติีปีันี� หว้งช่ั้วยเศรษฐกจิแล่ะการสร้างงาน 
คู่ก้บการพิ้ฒนาส้งคม ร้กษาสิ�งแวด้ล้่อมให้สมดุ้ล่ แล่ะ
ใช้ั้ทั้รพ้ิยากรอย่างมีปัระสิทั้ธิภัาพิ เช่ั้นทั้ี�สหภัาพิยุโรปัเป็ัน
ผูน้ำาในด้้านนี� แล่ะมคีวามรุด้หน้าทั้้�งนโยบายแล่ะมาตีรการ
สำาหรบ้ผูผ้ล่ติี การปัร้บว้ฒนธรรมใช้ั้แล้่วทั้ิ�งข้องผูบ้ริโภัค 
รวมถึงเตีรียมผล่้กด้้นให้มีการควบคุมแล่ะตีรวจสอบ
สนิค้าตีามมาตีรฐานสิ�งแวด้ล้่อมแล่ะสทิั้ธมินษุยชั้นตีล่อด้ 
ห่วงโซ่ีการผล่ติี

การผู้ลิตและการบุริโภคที่่�ยั�งยืน
SDG 12

ส่วนปััญหากอำงภ้เขาข้ยะกว่า 2 พิ้นล่้านต้ีนทั้้�วโล่กบนผ่นดิ้นแล่ะขยะพัลาสติกจำานวนกว่า 13 ล่้านต้ีนทั้ี�
ไหล่ล่งสู่ทั้ะเล่แล่ะมหาสมุทั้ร ถูกเติีมเข้้าไปัด้้วยเข็มฉ่ดยา ขวดแก�วบุรรจุวัคซ่ีน หน�ากากอำนามัย และขยะภาช่นะ
บุรรจุอำาหาร จากการสั�งแบุบุรบัุกลับุบุ�าน ที่่�กลายเป็้นขยะจำานวนนับุล�านจากผล่พิวงข้องโรคระบาด้ สะทั้้อน
ความสำาค้ญข้องโมเด้ล่เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึี�งเปั็นทั้ี�พิูด้ถึงก้นหนาหูในปัีนี� 

 “ผู้ลิตขยะน�อำยลงหรือำเที่่ากับุศ้นย์ เน�นเก็บุรักษา

ม้ลค่า นำากลับุมาใช่�ใหม่ ซี่อำมแซีม ตกแต่งใหม่ หรือำที่ำาให�

เหมือำนผู้ลิตใหม่ พัร�อำมกับุลดป้ริมาณิคาร์บุอำน” 
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ตี่อมาทั้ี�ไฮไล่ตี์สำาค้ญข้องปัีนี� ค่อ “รหัสฉุกเฉิน” ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โด้ยคณะกรรมการ
ระหวา่งร้ฐบาล่วา่ด้ว้ยการเปัล่ี�ยนแปัล่งสภัาพิภัมูอิากาศ (IPCC) ได้อ้อกรายงานเต่ีอนวา่ หากไมม่กีารล่ด้กา๊ซีเรอืนกระจก
อย่างจริงจ้ง คาด้ว่าภัายในสิ�นศตีวรรษนี� (2624 - 2643) อุณหภัูมิพิ่�นผิวโล่กจะเพิิ�มสูงข้้�นเกิน 1.5 ำC - 2 ำC ตีอกยำ�า
ความรุนแรงทั้างสภัาพิภูัมิอากาศแล่ะอุณหภูัมิสุด้ข้้�ว อาทิั้ ระด้้บนำ�าทั้ะเล่สูงข้ี�น ความเปั็นกรด้ในทั้ะเล่สูงข้้�น ธารนำ�าแข้็ง
แล่ะชั้้�นดิ้นเย่อกแข้็งคงต้ีวล่ะล่าย ภั้ยแล่้ง ไฟื้ปั่า แล่ะ “ภัยพิบัติจากนำ�า” ทั้ี�จะเกิด้ถี�ข้้�น โด้ยปัรากฏให้เห็นแล่้วก้บเหตีุการณ์
นำ�าทั้่วมในยุโรปัเหน่อแล่ะยุโรปักล่าง จีน รวมถึงไทั้ยเอง เปั็นความเสียหายทั้ี�ร้ายแรงกว่าเด้ิม ทั้้�งได้้ทั้ำาล่ายโครงสร้าง
พิ่�นฐานสาธารณูปัโภัค ความม้�นคงทั้างอาหาร เปั็นบ่อเกดิ้ข้องโรคตีิด้ตี่อ ไปัจนถงึปัระเด้็นการอพิยพิโยกย้ายถิ�นฐานแล่ะ
การพิล่้ด้ถิ�นจากเหตีุการเปัล่ี�ยนแปัล่งสภัาพิภัูมิอากาศทั้ี�เรียกว่า “climate migration” ซึี�งเปั็นทั้ี�พิูด้ถึงก้นมากข้้�น

ปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน 2564 

ยังมีเวทีทางการระดับโลก “ก�รประชุม COP26” ที่หวัง

เปน็ชอ่งทางผลักดันใหร้ฐัสมาชิกปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกสุทธิ

เปน็ศนูย ์(net-zero emission) ภายในป ี2593 และรว่มกนั

ลดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิให้ไม่เกิน 15°C โดยหนึ่งใน

คำถามที่ชวนติดตามก็คือ ประเทศที่ร่ำรวยซึ่งมีพันธกรณี 

“ระดมเงินทุน” ไปยังประเทศท่ีเปร�ะบ�ง จำนวน 1 แสน

ล้�นเหรียญสหรัฐฯ ต่ิอปี เพือ่ต่ิอสูกั้บก�รเปลีย่นแปลงสภ�พ

ภมูอิ�ก�ศนัน้ ทำสำเร็จหรอืไม่ โดยเฉพาะท่ีนานาประเทศ

เผชญิกบัปัญหาการเงนิและการคลงัจากโควดิ-19

การรับุมือำกับุ
การเป้ล่�ยนแป้ลงสภาพัภ้มิอำากาศ
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IUCN World Conservation Congress ที่เห็นชอบ ถือเป็น

อีกก้าวหนึ่งที่เรียกร้องให้มีการปฏิรูปกระบวนการตัดสินใจ

ทางนโยบายและกฎระเบยีบทีค่ำนงึถงึระบบนเิวศและสปชีสี์

สิง่มชีวิีตในท้องทะเล ภายใต้อนสุญัญาสหประชาชาติว่าดว้ย

กฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (United Nations Convention 

on the Law Of the Sea: UNCLOS)

การเปัลี่�ยนแปัล่งสภัาพิภูัมิอากาศย้งส่งผล่ต่ีอระบบทั้ะเล่โล่ก ทั้ำาให้การไหลเวียนขอำงกระแสนำ�าอำุ่นกัลฟ์์สตรีมอ่ำอำน
กำาลังลง  แปัรปัรวน แล่ะอาจหยุด้การเคล่่�อนต้ีวในปัี 2643 ซีึ�งจะส่งผล่ให้มีความหนาวเย็นมากข้้�น กระทั้บตี่อสิ�งมีชั้ีวิตีแล่ะ
ความม้�นคงทั้างอาหาร นอกจากนี� การเปัล่ี�ยนแปัล่งสภัาพิภูัมอิากาศย้งทั้ำาให้โล่กสญูเสียแนวปัะการ้งไปัถึง 14% ภัายในช่ั้วง 10 ปัทีั้ี�
ผ่านมา แล่ะเปั็นไปัได้้ว่าแนวปัะการ้งทั้้�วโล่กอาจล่ด้ล่งถึง 70 - 90% หรือสูญเสียไปัเก่อบทั้้�งหมด้ หากไม่มีการหยุด้ย้�ง

ป้ะการังทัี่�วโลกอำาจลดลงถึง

ภายในกลางศตวรรษน่�
70 - 90%

สว่นปีนีท่ี้เริม่ทศวรรษ “สมุทรศ�สติร์เพือ่ก�รพัฒน�

ทีย่ัง่ยืน 2564 - 2573” โดยหนุนการศึกษาวิจยัองค์ความรู้

ดา้นทะเลและชายฝ่ั�ง การอนรุกัษแ์ละใชป้ระโยชนจ์ากทะเล

และมหาสมทุร อาท ิการทำประมง เศรษฐกจิสนีำ้เงนิ (Blue 

Economy) เทคโนโลยีทางทะเล และยุทธศาสตร์การปรับตัว

และลดปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ (adaptation 

and mitigation) กลับประสบกับหลายเหติกุ�รณ์มลพษิและ

ก�รปนเป้�อนท�งทะเลที่น่ากังวล ทั้งข่าวที่ญี่ปุ่นจะปล่อยน้ำ

จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในฟุกุชิมะแต่เผชิญกับเสียงคัดค้าน 

และเม็ดไมโครพลาสติกที่ทะลักลงทะเลศรีลังกาจากเหตุ

ไฟไหม้เรือขนสินค้า กระนั้นก็ยังมีข่าวดีอยู่บ้างจากการที่ 

4 บริษัทระดับโลก BMW, Volvo, Google, และ Samsung 

SDI ลงนามกับกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล ห้�มทำเหมืองแร่

ใติ้ทะเลลึกเป็นก�รชั่วคร�ว เช่นเดียวกับเสียงส่วนใหญ่ใน 

ที่รพััยากรที่างที่ะเล
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สถานการณ์การสูญเสียพื้นที่ทางระบบนิเวศและถิ่นท่ีอยู่อาศัย

ที่ว่านี้ นักวิทย�ศ�สติร์จำนวนหนึ่งมีคว�มเห็นว่�โลกกำลังก้�วเข้้�สู่

ก�รสูญพันธ์ุใหญ่ครั้ งที่หก โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัย

อย่างการสูญเสียแมลงผสมเกสร การสูญเสียประชากรผึ้งและผีเสื้อ

ที่ จะทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงและปริมาณอาหารมี

ความไมแ่นน่อน ทัง้ยังมีรายงานการศึกษาทีป่ระเมินการสูญพันธุข์องชนิดพันธุ ์

หากสถานการณส์ิง่แวดลอ้มและสภาพภมูอิากาศเปน็อยา่งทีเ่ปน็หรอืเลวรา้ยลง

เช่น การสูญเสียสปีชีส์ลิงยักษ์แอฟริกาครั้งใหญ่ภายใน 30 ปีนี้ หรือ 98% 

ของอาณานิคมเพนกวินจักรพรรดิอาจจะสูญพันธุ์ภายในปี 2643 เป็นต้น

ด้วยความท่ีโลกยังมีงานท่ีต้องทำด้านสิ่งแวดล้อมอีกมาก ช่วงทิ้งท้าย

ป ี2564 นี ้ก�รประชมุ COP15 วา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพ ในกรอบ 

“Post-2020 Global Biodiversity Framework” กับเป้�หม�ยก�รปกป้อง

และอนุรักษ์ “30×30” - 30% ผ่ืนดิน และ 30% ทะเลและมห�สมุทร 

ภ�ยในปี 2573 มีการหารือกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมถึงโมเดล

การอนุรักษ์ที่จะใช้เป็นแนวทาง ซึง่นกัสิง่แวดล้อมและนกัสทิธมินษุยชนได้เสนอ

ให้กำหนดสทิธมินษุยชนเป็นศนูย์กลาง ตลอดจนให้ชนพ้ืนเมอืงและชมุชนท้องถิน่

มีบทบาทนำในฐานะผู้ปกป้องสิ่งแวดล้อมที่รัฐให้ความคุ้มครองและสนับสนุน 

เพื่อป้องกันความล้มเหลวของกรอบระหว่างประเทศ มาตรการนำโดยรัฐ 

รวมถึงป้องกันการแย่งยึดที่ดิน

ในส่วนข้องระบบนิเวศนำ�าจืด้บนแผ่นด้ินน้�น ม่แมน่ำ�าตามธรรมช่าตเิพัยีง 17% 
เที่่านั�นที่่� ได�รับุการคุ�มครอำง โด้ยย้งไม่มีกรอบระด้้บโล่กแล่ะเงินทุั้นทั้ี�ให้การปักปั้องแล่ะ

อนุร้กษ์ ทั้ำาให้ระบบนิเวศนำ�าจืด้มีความเสี�ยงตี่อกิจกรรมข้องมนุษย์ ข้ณะทั้ี�โลกส้ญเสย่ระบุบุ
นิเวศพั่�นที่่�ชุ่่มนำ�าไป้แล�ว 80% ขอำงที่ั�งหมด เพิราะความแปัรปัรวนในว้ฏจ้กรข้องนำ�า

ระบุบุนิเวศบุนบุก
SDG 15

จากทั้ะเล่แล่ะมหาสมุทั้รสู่ระบบนิเวศบนบกแล่ะนำ�าจืด้ ข้้อมูล่มหาวิทั้ยาล่้ยเคมบริด้จ์ ชั้ี� มีพิ่�นทั้ี�เพิียง 3% บนโล่กเทั้่าน้�น
ทั้ี�ย้งคงมีสภัาพิทั้างนิเวศวิทั้ยาทั้ี�สมบูรณ์ โด้ยทั้ี�สิ�งมีชั้ีวิตีด้้�งเด้ิมแล่ะถิ�นทีั้�อยู่อาศ้ยย้งไม่ถูกรบกวนจากกิจกรรมข้องมนุษย์ เชั้่น 
การเพิาะปัลู่ก การข้ยายเม่อง แล่ะผล่กระทั้บจากสายพ้ินธุ์ทั้ี�รุกราน เปั็นตี้น ท้ั้�งย้งมีข้้อมูล่ชั้ี�ว่า ป้่าแอำมะซีอำนถ้กที่ำาลายเพั่�ม
ข้�น 17% ที่ำาให�โลกส้ญเส่ยป้่าป้ฐมภ้มิส้งสุดเป้็นป้ีท่ี่�สาม (พิ.ศ. 2559, 2560, 2563) ครอบคลุ่มพิ่�นทั้ี� 9 ปัระเทั้ศโด้ยรอบ 
โด้ยนอกจากสาเหตีุด้้านการข้ยายพิ่�นทั้ี�ทั้ำาเกษตีรกรรมแล่้ว ย้งเปั็นผล่มาจากภัาวะแล่้งแล่ะไฟื้ปั่า รวมถึงการทั้ำาเหม่องทั้องคำา
ผิด้กฎหมาย แล่ะการแย่งยึด้ทั้ี�ดิ้น (land grab)
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ท้ายที่สุดนี้ ทิศทางที่โลกกำลังเดินหน้าไปจึง

เป็นการเชื่อมความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพ-

ภูมิอากาศในฐานะตัวเร่งปฏิกิริยา และการแก้ปัญหา

ที่มีธรรมชาติเป็นพื้นฐาน (Nature-based Solutions: 

NbS) ไว้ด้วยกัน หรือที่เรียกว่า “สุข้ภ�พหนึ่งเดียว” 

(One Health) เป็นการมองปัญหาอย่างเป็นองค์รวม

และตระหนักว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ

สู่การกำหนดนโยบายพร้อมดึงหุ้นส่วนและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียเข้าสู่กระบวนการ อนึ่ง รายงานของโครงการ 

ส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) และสภา

เศรษฐกิจโลก (WEF) ย้ำว่าโลกจะติ้องใช้เงินลงทุน

กับ NbS ม�กกว่�เดิมส�มเท่� ภ�ยในปี 2030 (พ.ศ. 

2573) ที่ 354,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี หรือคิด

เปน็การลงทนุท้ังหมด 4.1 ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐัฯ เพือ่

เป็นการสร้างงานและเพื่อสุขภาวะที่ดีของเราและโลก 

ส่วนในทางกฎหมายน้ัน บทสนทนาที่มีการ

ขับเคลื่อนอย่างน่าสนใจในปีนี้ก็คือ การผลักดันโดย

ชุมชนนักกฎหมายให้อ�ชญ�กรรมฆ่่�ล้�งสิ่งแวดล้อม 

หรือ Ecocide มีคว�มผ่ิดท�งอ�ญ�ระดับโลก ที่

สมควรมีการพิพากษาในศาลอาญาระหว่างประเทศ 

(International Criminal Court: ICC) อย่างจริงจัง

ส ำหรั บการผ ลิตและการบริ โภคที่ ยั่ ง ยื น 

ความพยายาม “ปดิลปู” วงจรของวัสดใุนระบบเศรษฐกจิ

หมุนเวียนเป็นสิ่งจำเป็น เพราะสามารถช่วยสกัด

การปนเป้�อนในสิ่งแวดล้อม โดยในอนาคตการออก

กฎหมายที่รับหลักก�รคว�มรับผ่ิดชอบท่ีเพิ่มข้ึ้นข้อง

ผู่ผ้่ลติิ (Extended Producer Responsibility: EPR)

มาบงัคบัใช้จะเป็นส่วนช่วยสำคัญ ส่วนในการรับมือกับ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากการปรับตัว

และการลดปัญหาแล้ว ยังสามารถเร่งพัฒนานวัติกรรม

ก�รเก็บกักค�ร์บอนลงสู่ชั้นใติ้ดิน เร่งพัฒนาสร้าง

ระบบเติือนภัยพิบัติิหล�กหล�ยประเภทล่วงหน้� 

(multi-hazard early warning systems) และความสามารถ

ปรับติัวให้พร้อมรับกับก�รเปล่ียนแปลง (resilience)

ทัง้หมดนี ้กเ็พือ่ให้ประชากรโลกยงัคงมีผนืดนิและ

มหาสมทุรใช้ต่อไป โดยตัง้อยูบ่นการพฒันาชวีติความเป็น

อยูท่ีด่แีละความมัง่คัง่ โดยทีไ่ม่ทำร้ายทรพัยากรของโลก 

แต่เป็น "Making Peace with Nature”

ประเด็นส่งท้ายป้ระเด็นส่งที่�าย
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Keywords: สทิั้ธิทั้ี�จะรู้, ข้้อมลู่เทั้จ็/บดิ้เบอ่น, ส่วนร่วมในกระบวนการต้ีด้สินใจเชั้งินโยบาย, ธรรมาภับิาล่
ภัาครฐ้, การไม่มเีสถยีรภัาพิทั้างเศรษฐกจิแล่ะการเมอ่ง, การปัระท้ั้วงทั้ี�ใช้ั้ความรนุแรง, ความรนุแรงบน
ฐานข้องเพิศสภัาพิ, หล้่กการตีรวจสอบด้้านสทิั้ธมินษุยชั้นอย่างรอบด้้าน, ยาเสพิตีดิ้, การล้่กล่อบ
ค้าสต้ีว์ป่ัา, เงินผดิ้กฎหมาย, ทั้าสสมย้ใหม่ (แรงงานเด็้ก บง้ค้บเด้ก็แต่ีงงาน ค้ามนุษย์)

ตามข้อมูลของดัชนีสันติภาพโลก 2564 ระดับ

สันติภาพในภาพรวมลดลงเพียงเล็กน้อยแต่มีนัยสำคัญ 

โดยมี 97 ประเทศ ขยายอิทธิพลทางการทหารมากข้ึน

และปัจจัยด้�นค่�ใช้จ่�ยท�งก�รทห�รที่เพิ่มข้ึ้นติ่อ 

GDP เป็นหนึ่งส�เหติุให้ 73 ประเทศ จ�ก 163 

ประเทศ มีสันติิภ�พลดลง ขณะที่ช่องว่างระหว่าง

ประเทศทีมี่สนัตภิาพมากทีสุ่ดกบัทีมี่สนัตภิาพนอ้ยทีสุ่ด

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 2556 เป็นต้นมา 

โดยที่แต่ละภูมิภาคมีความขัดแย้ง ความท้าทาย 

และการรับมือที่แตกต่างกันไป ยุโรป สามารถคงไว้ซ่ึง

เรียบเรียงโด้ย ถิรพิร  สิงห์ล่อ

มิติสันติภาพั
P – Peace: 

สันติภาพได้มากที่สุด ติะวันออกกล�งและแอฟื้ริก�

เหนือ มีสัญญาณดีขึ้นมากที่สุด แต่เป็นภูมิภาคที่มี

สันติภาพน้อยที่สุด อเมริก�เหนือและอเมริก�ใติ้ มี

ระดับสันติภาพตกต่ำลงมากที่สุด โดยความขัดแย้งใหม่

ปะทุขึ้นมากในแอฟื้ริก�แถบซึ่�เฮล แหลมแอฟื้ริก� 

และแอฟื้ริก�ซึ่ับซึ่�ฮ�ร� ขณะทีเ่อเชียแปซึ่ิฟื้ิก มีระดับ

สันติภาพที่ตกลงเพียงเล็กน้อย โดยเมียนมามีสันติภาพ

นอ้ยทีส่ดุในภมูภิาค สว่นไทยมรีะดบัสนัตภิาพตดิอนัดับ

ที่ 113 จาก 163 ประเทศ
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ผลกระทบของโควิด-19 ส่งผลให้อาชญากรรม
และความรุนแรงมีทวีคูณ ข้อมูลจากรายงานยาเสพติด
โลก 2564 ระบุว่า คนหันมาพึ่งยาเสพติดมากขึ้น
และสามารถซื้อหาได้ง่ายกว่าเดิมผ่านช่องทางออนไลน์ 
การกักตัวและการไม่ได้ไปโรงเรียน เป็นเหตุให้ผู้หญิง
และเด็กหญิงเผชิญกับความรุนแรงภายในบ้าน และ
คว�มรุนแรงบนฐ�นข้องเพศสภ�พ (Gender-based 
Violence) ท่ีเพิม่สงูข้ึนทัว่โลก เดก็ในบางประเทศเผชญิ
กับก�รบังคับแติ่งง�นในเด็ก แรงง�นเด็ก และก�รติก
เป็นเหยื่อข้องกลุ่มค้�มนุษย์

ข้อมูลสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม
แห่งสหประชาชาตปิระจำภมิูภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้
และแปซิฟิก (UNODC) มท่ีีระบวุ่า ก�รทุจรติิคอร์รปัชนั 
เป็นติัวก�รเอื้อให้ก�รลักลอบข้นคนเข้้�เมืองและ
ก�รค้�มนุษย์ทำได้สะดวกขึ้นในภูมิภาคนี้ เช่นเดียวกับ
ข้อมูลรายงานการค้ามนุษย์ปี 2564 โดยสหรัฐฯ ชี้ว่า
การทุจริตและหรอืเข้าไปพวัพนัของเจ้าหน้าท่ีรัฐ เป็นหน่ึง
ปัจจัยสกดัความพยายามขจัดปัญหาการค้ามนษุย์ของไทย 
ทำให้อนัดบัตกลงมาอยูท่ี่ Tier 2 Watch List ในปีนี้

โดยที่มีเงินและก�รเคลื่อนย้�ยเงินผ่ิดกฎหม�ย 
คดิเป็น 2.7% ของ GDP โลก สะท้อนช่องโหว่ของกฎ
ระเบยีบการเงนิในโลก การบงัคบัใช้ และงบประมาณที่
หายไปจากการพฒันา อนัเป็นการบ่อนทำลายความเชือ่มัน่
ต่อรัฐและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตี้�งแตี่ตี้นปัี โล่กมีความค่บหน้าด้้านสนธิส้ญญาห้ามอาวุธนิวเคล่ียร์ (Treaty on the Prohibition 
of Nuclear Weapons: TPNW) ถึงกระน้�น ปััญหามาตีรการเยียวยาทั้างเศรษฐกิจ อ้ตีราการว่างงาน แล่ะ
ความรู้สึกอ้ด้อ้�นจากมาตีรการล่็อกด้าวน์ในชั้่วงโรคระบาด้ นำามาซีึ�งความไม่พิอใจแล่ะการตี่อตี้านร้ฐบาล่ เกิด้
การปัระทั้้วงราว 15,000 คร้�ง การก่อจล่าจล่แล่ะเหตีุความรุนแรงอ่�นทั้ี�เกี�ยวเน่�องก้บโรคระบาด้กว่า 5,000 คร้�ง
ใน 158 ปัระเทั้ศ คิด้เปั็นการปัระทั้้วงเพิิ�มข้้�นทั้้�วโล่ก 10% โด้ยการปัระทั้้วงทั้ี�ใชั้้ความรุนแรง กล่ายเปั็นเทั้รนด้์
ในการปัระเมินส้นตีิภัาพิ ข้ณะทั้ี�การเล่่อกปัฏิบ้ตีิทั้ี�เกี�ยวก้บสถานการณ์โรคระบาด้ แล่ะอาชั้ญากรรมทั้ี�เกิด้จาก
ความเกล่ียด้ชั้้ง (hate crimes) มีมากข้้�น ปัีนี�ในหล่ายปัระเทั้ศไม่มีทั้้�งเสถียรภัาพิทั้างเศรษฐกิจแล่ะการเม่อง

อาชญากรรมยังครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม เครือข่าย
องค์กร TRAFFIC ผู้ จัดทำเอกสารสำรวจตลาด
ค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายในแม่โขงตอนล่าง มองว่า
อ�ชญ�กรรมก�รค้�สัติว์ป่�ผิ่ดกฎหม�ยยังเป็น
ความท้าทายสำคัญสำหรับภูมิภาค ขณะที่รายงาน
จาก Global Witness เผยว่า มีนักเคล่ือนไหวด้�นสิ่ง
แวดล้อมและสิทธิในท่ีดินท่ัวโลกถูกฆ่�ติกรรมเพิ่มสูง
ข้ึ้นในช่วงสองปีมานี้ โดยเกิดข้ึนบ่อยคร้ังในภูมิภาคที่มี
ความพยายามต่อต้านการทำเหมืองและทำสัมปทานป่าไม้

ความสงบุสุข ยุติธรรม 
และสถาบัุนที่่�เข�มแข็ง
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การดำเนินงานที่ผ่านมา รวมท้ังการผลักดันให้ SDGs 
เกิดขึ้นในระดับพื้นที่ 

โดยที่ก�รแบ่งแยกท�งดิจิทัล และก�รแบ่งแยก
ท�งข้้อมูล เป็นปัญหาใหม่ในยุคที่รัฐบาลผลักดันเป็น
รัฐบ�ลดิจิทัล การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้า
และการพัฒนา (UNCTAD) เสนอให้มีกรอบควบคุม
กำกบัและบรหิารจดัการขอ้มลูระดบัโลก ใหท้กุคนเขา้ถงึ
ข้อมูลข้ามพรมแดนได้โดยได้รับการคุ้มครอง และไม่ขัด
ตอ่กฎหมายและความมัน่คงของรัฐ เพือ่เสริมการพัฒนา
ในเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

หมดุสำคัญอีกประการคือการทีส่ำนักงานข้าหลวง
ใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ออก
มาเตือนการเดินหน้าใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ว่า 
การใช้อย่างไม่มีขอบเขต ไม่มีข้อจำกดั ไม่มีการควบคมุและ
รบัผดิชอบจะเป็นภยัคกุคามและ/หรือละเมิดสทิธมินษุย
ชนเสียเอง ดังน้ัน ติ้องมีหลักประกันว่�เทคโนโลยีจะ
ไม่ถูกนำไปใช้ในท�งที่ผ่ิด ต้องเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ 
โดยคำนงึถงึหลกัก�รติรวจสอบด�้นสทิธมินษุยชนอย�่ง

รอบด้�น (Human Rights Due Diligence: HRDD)

ตัวเลขที่กล่าวมานี้อาจต่ำกว่าความเป็นจริง 
เนื่องจากเสรีภ�พสื่อ สิทธิพลเมืองในก�รเข้้�ถึงข้้อมูล 
และคว�มโปร่งใสในก�รร�ยง�นข้้อมูลข้องรัฐ ดัชนี
เสรีภาพสื่อ 2564 โดยกลุ่มนักข่าวไร้พรมแดน เผยว่า
ผู้เสพข้อมูลข่าวสารอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์มากข้ึน 
โดยท่ีมีปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จ ข้อมูลที่
บดิเบอืน ขา่วลอื และทฤษฎีสมคบคิด สว่นบริษทัผลติสือ่
มีปัญหาช่องทางรายได้ ความเป็นอิสระในการนำเสนอ
ข่าวสาร และความปลอดภัยของสื่อมวลชน 

สะท้อนถึงการมีธรรม�ภิบ�ลในก�รบริห�ร
ข้องรัฐ และการที่รัฐถูกตั้งคำถามถึงความเป็น “รัฐบาล
เปิด” (Open Government) รายงานภาครัฐโลก 2564 
ประเมินว่า รัฐเองได้ถูกทดสอบขีดความสามารถในการ
รับมือกับวิกฤติการระบาดของโรค ตั้งแต่สถาบันและ
หน่วยงานภาครฐั การกำหนดนโยบายโดยเฉพาะบนฐาน
ของขอ้มลูทางวทิยาศาสตร ์ระบบยตุธิรรมและการบงัคบั
ใช้กฎหมาย การให้บริการขั้นพื้นฐาน การตระหนักถึง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสื่อสาร การติดตามและทบทวน

ป้ระเด็นส่งที่�าย

 Steve Killelea ผู้ก่อต้ี�งสถาบ้นเศรษฐศาสตีร์
แล่ะสน้ติีภัาพิ ยำ�าใหส้ง้คมใชั้ ้“สนัติภาพัเชิ่งบุวก” (Positive 
Peace) เปั็นเครื�องม่อพิร้อมร้บก้บความผ้นผวน อุด้รอย
ร้�วแล่ะรอยร้าวในกระบวนการพิ้ฒนา แล่ะฟื้้�นกล่้บจาก
วิกฤตีการณ์ โด้ยทั้ี�รางว้ล่โนเบล่สาข้าส้นติีภัาพิซีึ�งตีกเปั็น
ข้องส่�อมวล่ชั้นในปัีนี� เปั็นอีกหนึ�งเหตีุการณ์ยำ�าว่า สิที่ธิ
ที่่�จะร้� สิที่ธิในการแสดงความคิดเห็น สิที่ธิในการรวม
กลุ่ม แล่ะสิที่ธิการม่ส่วนร่วมในกระบุวนการตัดสินใจ
เช่ิงนโยบุาย มีความสำาค้ญยิ�งตี่อการพ้ิฒนาทั้ี�ย้�งย่น
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Keywords:
ความร่วมม่อแบบพิหุภัาคี, พิ่�นทั้ี�ทั้างการคล้่ง, การบรรเทั้าหนี�, การเงินเพิ่�อความย้�งย่น, 
ข้้อมูล่ทั้ี�จำาแนก, การเข้้าถึงอินเทั้อร์เน็ตี

เรียบเรียงโด้ย เนตีรธิด้าร์ บุนนาค

มิติหุ�นส่วนเพั่�อำการพััฒนา
P – Partnership

ข้อมูลจาก The Sustainable Development Goals Report 2021 ระบุว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 

ทีเ่กดิขึน้นีก้ำลังทดสอบความเขม้แขง็ของความรว่มมอืพหภุาคี (multilateral partnership) และการเปน็หุน้สว่นความรว่มมอื

ระดับโลก (global partnership) ผลกระทบของโควิด-19 นำมาสู่ปัญหาหนี้สินในหลายประเทศ และยังจำกัดพื้นที่ทาง

การคลังและทางนโยบาย โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา เพ่ือการลงทุนท่ีสำคัญ เช่น ฟ้�นฟูจากโรคระบาด การเข้าถึงวัคซีน

การรับมือและบรรเทาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการดำเนินการตามเป้าหมาย SDGs อื่น ๆ เป็นต้น
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เม่�อเด้่อนกรกฎาคม 2564 “การป้ระชุ่มเวท่ี่หารือำระดับุส้งที่างการเมือำงว่าด�วยการพััฒนาท่ี่�ยั�งยืน” หรือ High-level 
Political Forum on Sustainable Development (HLPF) ซีึ�งเปั็นเวทั้ีเพิ่�อการตีิด้ตีามความก้าวหน้าข้องการข้้บเคล่่�อน SDGs 
ในภัาพิรวมข้องโล่ก ได้้ถูกจ้ด้ข้้�นอีกคร้�งในรูปัแบบไฮบริด้เพิ่�อล่ด้ความเสี�ยงข้องการแพิร่กระจายข้องเชั้่�อไวร้สโควิด้-19 ซีึ�งการ
ปัระชัุ้มในปัีนี�พิิเศษกว่าการติีด้ตีามความก้าวหน้าในปัีทีั้�ผ่านมา โด้ยมีวาระ “SDGs in the time of crisis” เพิ่�อให้ผู้แทั้นข้องแตี่ล่ะ
ปัระเทั้ศได้้รายงานแล่ะแล่กเปัล่ี�ยนแนวทั้างในการตีอบสนองตี่อการระบาด้ข้องโรค ผล่กระทั้บข้องโควิด้-19 แล่ะแผนการฟื้้�นฟืู้
ภัายในปัระเทั้ศเพิิ�มเตีิม

ในเวทั้ี HLPF ปัีนี� ปัระเทั้ศไทั้ยได้้นำาเสนอรายงานผล่การทั้บทั้วนการด้ำาเนินงานตีามวาระการพิ้ฒนาทั้ี�ย้�งย่น 2030 
ระด้้บชั้าติีโด้ยสม้ครใจ หรือ VNR อย่างเปั็นทั้างการตี่อทีั้�ปัระชัุ้ม HLPF ซีึ�งน้บเปั็นคร้�งทีั้� 2 ข้องปัระเทั้ศร่วมก้บปัระเทั้ศสมาชั้ิก
สหปัระชั้าชั้าติีอีก 43 ปัระเทั้ศ

ความร่วมมอืำเพ่ั�อำ
การพัฒันาท่ี่�ยั�งยนื
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ในประเด็นการเงินและการคลัง ข้อมูลจากดัชนี 

SDGs ปี 2564 พบว่า ประเทศกำลังพัฒนาที่มีรายได้ต่ำ

ข้�ดพ้ืนที่ท�งก�รคลังเพ่ือจัดห�เงินทุนเพ่ือติอบสนอง

ภ�วะฉุกเฉินและแผ่นก�รฟื้้�นฟืู้ด้วยก�รลงทุนเป็นหลัก

ได้เพียงพอ โดยประเทศเหล่าน้ีไม่สามารถหาแหล่งเงินทุน

จากตลาดได้ง่ายเท่าประเทศรายได้สูงที่มีเครดิตมากกว่า

ผลคือมีแนวโน้มการฟ้�นตัวจากโรคระบาดที่ช้ากว่า 

เมื่อพิจารณาประเด็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศจะพบว่า ปัญหาและความท้าทายต่าง ๆ  ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน

ทั้งโควิด-19 และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีลักษณะเป็นปัญหา/ความท้าทายข้ามพรมแดนระหวา่งกนัทัง้สิน้ ดงันัน้ 

การเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลระดบัโลก (global governance) ในอนาคต จึงมีการเสนอว่าต้องปรับจากการเน้นท่ีความร่วมมือ

ทวิภาคี (bilateralism) ในปัจจุบัน หันกลับมาเสริมสร้�งคว�มร่วมมือพหุภ�คี (multilateralism) ให้เข้มแข็งขึ้นกว่า

เดิม และหลายประเด็นต้องการให้บรรดาประเทศพัฒนาแล้วที่มีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่นำทัพ ดังเช่นที่เลขาธิการ

องคก์ารสหประชาชาต ิAntónio Guterres ชีว้า่ “โลกไมอ่าจเดนิไปสูเ่ปา้หมายท่ีกำหนดไวใ้นการตอ่สูก้บัการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศได้เลย หากปราศจากการนำของบรรดาประเทศ G20” ท้ังด้านนโยบายและการลงมือทำ
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นอกจากการเพิ่มพื้นที่ทางการคลังแล้ว มีการเสนอว่า
ก�รบรรเท�หนี้ในระดับโลกยังจะสามารถช่วยให้ประเทศ
กำลังพฒันาสามารถพฒันา และฟ้�นฟจูากจากวิกฤตโิควิด-19
ได้อย่างยั่งยืนเช่นกัน และยังจะช่วยกระตุ้นการเปล่ียนผ่าน
เศรษฐกจิสูค่าร์บอนตำ่ และการลงทนุเพือ่รบัมอืกบัการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศใหเ้ดนิหนา้ตามเปา้หมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื
ได้อีกด้วย

ในระดบัประเทศไทย ในปี 2564 นีเ้องเป็นจดุเริม่ต้น
ที่ดีที่ Working Group on Sustainable Finance ซึ่งได้แก่
หน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงิน 5 หน่วยงานของไทยได้
เปิดตัว “แนวท�งก�รพัฒน�ภ�คก�รเงินเพ่ือคว�มย่ังยืน” 
(Sustainable Finance Initiatives for Thailand) ซึ่ง
จะเป็นความร่วมมือสำคัญในการกำหนดทิศทางและกรอบ
การดำเนินงานด้าน “Sustainable Finance” หรือ “การเงิน
เพื่อความยั่งยืน” ในภาคการเงินไทยเพ่ือการขับเคลื่อน
การเติบโตอย่างย่ังยืน

การแพร่ระบาดในครั้งนี้ ทำให้หลายประเทศเห็น
จุดอ่อนในระบบข้้อมูล สถิติิ และส�รสนเทศท่ีทำให้ผู้มี
อำนาจตดัสนิใจทำงานไดย้ากขึน้ ข้อมลูจาก The Sustainable 
Development Goals Report 2021 พบว่ามเีพียง 60 ประเทศ
ทั่วโลกเท่านั้นที่มีข้อมูลการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และ
อัตราการเสียชี วิตท่ีสามารถจำแนกตามอายุและเพศ 
(disaggregated data) และสามารถเข้าถึงได้ ข้อบกพร่อง
ของขอ้มลูนีไ้ม่เปน็ผลดตีอ่ชวีติผูค้น ตอ่การกำหนดนโยบาย 
วางแผนโครงการ และต่อการจัดการทรัพยากรเพ่ือปกป้อง
ผู้คนจากโรคระบาดและผลกระทบ โดยไม่เพียงเฉพาะ
การจัดการข้อมูลด้านสุขภาพเท่านั้น เพื่อการขจัด
ความยากจนให้สัมฤทธ์ิผลจำเป็นต้องมีข้อมูลท่ีแบ่งจำแนก
แยกประเภทโดยละเอียดและครอบคลุม เพื่อให้ผู้มีส่วน
ตัดสินใจหรือผู้บริจาคสามารถพัฒนานโยบายหรือโครงการ
ท่ีจัดการแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความยากจนได้ดีและ

ให้ความช่วยเหลือได้ตรงจุดมากขึ้น

เพือ่ใหป้ระเทศกำลังพฒันาทีมี่รายไดต้ำ่ไดม้โีอกาสฟ้�นตวัจากการแพรร่ะบาดของโควิด-19 ไดร้วดเร็วขึน้ รายงานดัชนี 

SDGs ปี 2564 จึงได้เสนอวิธีเพิ่มพื้นที่ทางการเงินด้วยการ (1) การจัดการการเงินระดับโลกท่ีดีขึ้น (2) การปฏิรูปภาษี 

(3) มตัีวกลางทางการเงนิโดยธนาคารเพือ่การพัฒนาระดบัพหภุาค ี(Multilateral Development Banks) และ (4) การผ่อนปรนหนี้ 

เมื่อปฏิเสธไม่ได้ว่าข้อมูลมีส่วนสำคัญในการ “Build Back Better” หลังการแพร่ระบาดและในการเร่งการดำเนินการเพื่อ

บรรลุ SDGs สิ่งที่จำเป็นคือก�รลงทุนเพ่ือโครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นข้้อมูลและส�รสนเทศ และการเสนอให้รวมผู่้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกฝ่่�ยเข้้�ม�ในระบบนิเวศข้องข้้อมูล รวมแหล่งข้อมูลทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะ

จากภาคประชาสังคมและสถาบันดา้นสิทธมินษุยชน เพือ่ใหเ้ขา้ใจบริบทในทอ้งถิน่ไดด้ขีึน้และสามารถระบุสาเหตุทีฝ่่งัรากลึก

ของการทำให้คนบางกลุ่มกลายเป็นกลุ่มคนชายขอบ นอกจากนี้ยังช่วยสะท้อนและติดตามข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ในกลยุทธ์

การขับเคลื่อน SDGs ในระดับชาติต่อไปด้วย

ป้ระเด็นส่งที่�าย
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จากกระแสทั้งหมดทั้งมวลภายใต้การจับตามองของโครงการ SDG Watch จะเห็นได้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 
เขา้ไปเกี่ยวโยงและสรา้งผลกระทบต่อเกือบทุกมิตขิองการพัฒนา ตั้งแต่ปญัหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ การศึกษา และ
ปัญหาทางสาธารณสุข ฯลฯ และยังเป็นสถานการณ์ที่ช่วยตอกย้ำความเปราะบางเดิมของโลกที่เผชิญอยู่ก่อนหน้าแล้ว โดย
เฉพาะปัญหาความเปราะบางทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การแข่งขันทาง
ภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศมหาอำนาจ การเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี ปัญหาเหล่านี้ได้สร้างความท้าทาย
ตอ่ระบบบริหารจัดการในระดับโลก ระดับภูมภิาค และระดับประเทศ ซึง่นับได้วา่ยังอยูห่่างไกลจากการเป็นระบบการจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ และเอื้อประโยชน์ที่ครอบคลุมกลุ่มบุคคลทุกกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับการอธิบายของโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (UNPD) ที่ได้สรุป 12 บทเรียนจ�กก�รดำเนินง�นที่ผ่่�นม� 12 เดือน ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 
เพื่อช่วยฉายภาพและสะท้อนความท้าทายและแนวทางสำคัญสำหรับการฟ้�นฟูโลก เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ดีกว่าเดิม ดังนี้

1. Facts save lives

3. Everything is connected

5. Progress can be precarious

7. Woman’s leadership is 
needed more than ever

9. Migrants are the future

11. The SDGs are more vital 
than ever

12. A crisis is also an opportunity

6. Biodiversity is keeping us alive

8. Many hands make light work

10. The more we know, the 
more effectively we can act 

4. We are not all treated equally, 
and that needs to change

2. Be fast, be global
ทัุ้กภัาคส่วนตี้องด้ำา เนินการบนพ่ิ�นฐานข้อง
ข้อ้เท็ั้จจริง รว่มก้นจด้้การก้บการแพิร่ข้า่วเท็ั้จ แล่ะให้
ปัระชั้าชั้นได้้ร้บข้้อมูล่ทั้ี�ถูกตี้อง

โควิด้-19 แสด้งให้เห็นถึงความเชั้่�อมโยงก้นอย่าง
แยกข้าด้ออกจากก้นได้้ยาก การฟ้ื้�นฟืู้จ้งต้ีอง
พิิจารณาถึงมิติีอ่�น ๆ ควบคู่ก้นอย่างเป็ันธรรม 
เทั้่าเทั้ียม แล่ะเปั็นมิตีรตี่อสิ�งแวด้ล่้อม

ตี้องมีความมุ่งม้�นร้กษาระด้้บการพ้ิฒนาทั้ี�ผ่านมา 
แล่ะด้ำาเนินการอยา่งต่ีอเน่�องตีอ่ไปั โด้ยเฉีพิาะในด้า้น
โอกาสทั้างเศรษฐกิจ สุข้ภัาพิ แล่ะการศึกษา

คำานึงถึงบทั้บาทั้ข้องผู้หญิงในการฟ้ื้�นฟืู้วิกฤตีิ แล่ะ
ปัระโยชั้นจ์ากการล่ด้ความไม่เทั้า่เทั้ยีมเชั้งิโครงสร้าง
ทั้ี�ผู้หญิงตี้องเผชั้ิญ

บทั้บาทั้สำาค้ญข้องผู้อพิยพิโยกย้ายถิ�นฐานในการ
ทั้ำาหน้าทั้ี�เป็ันบุคล่ากรด้้านสุข้ภัาพิ ด้้งน้�นจ้งต้ีอง
พิ้ฒนาส้งคมทีั้�มีความเสมอภัาคสำาหร้บทัุ้กคนเพิ่�อ
ร้บม่อก้บความทั้้าทั้ายใหม่ ๆ ทั้ี�จะเกิด้ข้้�น

การด้ำาเนินการตีามเปั้าหมายการพิ้ฒนาทั้ี�ย้�งย่นมี
ความสำาค้ญมากยิ�งข้้�น เพิราะทัุ้กมิติีข้องเศรษฐกิจ 
ส้งคม แล่ะสิ�งแวด้ล่้อมล่้วนเชั้่�อมโยงถึงก้น

เปั็นโอกาสทีั้�ทั้ำาให้เราตีระหน้กว่าความส้มพ้ินธ์ระหว่าง
เราก้บธรรมชั้าตีิทั้ี�ในตีอนนี�ไม่ถูกไม่ควร จ้งตี้องพิ้ฒนา
เศรษฐกิจแล่ะส้งคมในแนวทั้างทั้ี�คำานึงถึงคุณค่าทั้ี�แทั้้จริง
ข้องธรรมชั้าตีิ

การเข้้าถึงข้้อมูล่แบบเปัิด้ เอ่�อตี่อการด้ำาเนินการเพิ่�อ
ฟื้้�นฟืู้เศรษฐกิจแล่ะส้งคมอย่างมีปัระสิทั้ธิภัาพิ

ด้ำาเนนิการเพิ่�อร้กษาแล่ะฟ้ื้�นฟื้ธูรรมชั้าตีแิล่ะความหล่าก
หล่ายทั้างชีั้วภัาพิสูง เพ่ิ�อปักป้ัองมนุษยชั้าติีจากโรค
ระบาด้ทั้ี�รุนแรง

การใช้ั้เทั้คโนโล่ยีเพ่ิ�อตีอ่สูก้้บโรคระบาด้ได้ร้้บการพิิสูจน์
แล่้วว่าเปั็นปัระโยชั้น์อย่างมาก

แตี่ล่ะปัระเทั้ศมีความสามารถในการร้บม่อแตีกตี่างก้น
มาก ด้้งน้�น ตี้องทั้ำาให้แน่ใจว่ากลุ่่มคนเปัราะบางจะได้้ร้บ
ความชั้่วยเหล่่อ

การชั้่วยเหล่่อกลุ่่มทั้ี�มีความเปัราะบางอย่างรวด้เร็ว

จ�กบทเรยีนข้�้งติน้ ทำใหท้กุภ�คสว่นควรติระหนกัถงึก�รมองประเดน็ก�รพฒัน�อย�่งรอบด�้น ครอบคลมุในทกุ
มิติิ ด้วยก�รออกแบบและข้ับเคลื่อนนโยบ�ยที่สอดประส�นระหว่�งมิติิท�งสังคม สุข้ภ�พ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
ที่คำนึงถึงสิทธิและผ่ลกระทบข้องกลุ่มเปร�ะบ�ง โดยเฉพ�ะก�รเร่งฟื้้�นทุนท�งสังคม (social capital) ติั้งแติ่ก�รสร้�ง
คว�มไว้เนื้อเชื่อใจกัน (trust) คว�มเอื้อเฟื้้�อเผ่ื่อแผ่่ติ่�งติอบแทน (reciprocity) ก�รมีเครือข้่�ยท�งสังคม (networks) 
และก�รมีบรรทัดฐ�นท�งสังคม (social norms) ซึ่ึ่งจะเป็นร�กฐ�นที่สำคัญข้องหุ้นส่วนก�รพัฒน�ที่เปลี่ยนแปลงจ�ก

ฐ�นร�ก (transformative partnership) ในก�รบรรลุเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนติ่อไป

บุที่ส่งที่�าย
44SDG Highlights 2021

A Year through COVID-19



1. UNDESA ออกรายงาน ‘SDGs Report 2021’ พบผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้อัตราความยากจนขั้นรุนแรงทั่วโลกเพิ่มขึ้นในรอบ 20 ปี 

2. รายงานตัวชี้วัดการพัฒนาของ ADB พบว่าโควิด-19 ทำให้มี 80 ล้านคนในเอเชียและแปซิฟิกตกอยู่ในความยากจนขั้นรุนแรง

3. รายงาน สกสว. ระบุ ผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้ไทยมีคนจนเพิ่มขึ้นเกือบ 8 แสนคนในปี 2563

4. รายงาน ILO พบ ยังมีคนอีก 4.1 พันล้านทั่วโลก ที่ไม่ได้รับการคุ้มครองทางสังคมใดเลยจากรัฐบาลประเทศ

5. รายงานดิจิทัล ‘Damage and Losses in Agriculture 2021’ จาก FAO แสดงความเสียหายต่อเศรษฐกิจและโภชนาการจากภัยพิบัติ

6. ความอดอยากในมาดากัสการ์อยู่ในระดับหายนะ โดยมีสาเหตุจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศเพียงอย่างเดียว

7. ‘ดิน’ แหล่งผลิต 95% ของอาหารโลก ถูกปนเป้�อนอย่างหนักด้วยมลพิษจากกิจกรรมของมนุษย์

8. การปฏิรูประบบอาหารให้เป็นการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน หัวใจที่ UN Food Systems Summit เรียกร้องให้ลงมือทำ

9. การเข้าถึงวัคซีนก็มีประเด็น “ความเหลื่อมล้ำ” โจทย์สำคัญของ WHO และประชาคมโลก

10. “Vaccine Nationalism” ทำให้ประเทศที่รวยจนไม่เท่ากันเข้าถึงวัคซีนได้ไม่เท่าเทียม

11. จำนวนวัคซีนโควิด-19 ที่ประเทศร่ำรวยสัญญาจะส่งมอบให้ประเทศยากจนกว่า ไปถึงแล้วจริงเพียงแค่ 14% เท่านั้น

12. ตัวเลขการฆ่่าตัวตายของเด็กวัยเรียนในญี่ปุ่นพุ่งสูงสุดในรอบ 40 ปี ส่วนหนึ่งเพราะพิษโควิด-19

13. ผู้หญิงญี่ปุ่นฆ่่าตัวตายเพิ่มขึ้นในปี 2020 อาจเพราะโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อผู้หญิงรุนแรงกว่า

14. ปัจจยัสังคมกำหนดสขุภาพจติผา่นบรบิท SDGs โดย The Lancet Commission on Global Mental Health and Sustainable Development

15. WHO และ หน่วยงาน UN รวบรวม 500 วิธี ลดการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยจากปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

16. WHO ออกเกณฑ์์แนะนำคุณภาพอากาศใหม่ในรอบ 15 ปี หวังช่วยลดการเสียชีวิตจาก PM2.5 ได้หลายล้านคนต่อปี

17. กว่า 200 วารสารการแพทย์ระดับโลก เรียกร้องผู้นำโลกจัดการวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่เป็นภัยคุกคามด้านสุขภาพอย่างเร่งด่วน

18. หายนะจาก ‘สภาพอากาศร้อนจัด’ ผลกระทบวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่คร่าชีวิตคนทั่วโลก

19. ทักษะการเรียนรู้ สุขภาพจิต และพัฒนาการทางสังคม-ความรู้สึก: ต้นทุนที่เด็กสูญเสียไปจากการปิดโรงเรียนเพื่อรับมือกับโรคระบาด

20. หลักสูตรความยั่งยืน-climate change ในคณะแพทยศาสตร์ : จุดตั้งต้นการเปลี่ยนแปลงบุคลากรและระบบสุขภาพให้ยั่งยืนขึ้น

21. ฝ่ึกฝ่นครู – เชื่อมต่อ digital divide – คิดหลักสูตรใหม่ จินตนาการถึงการศึกษารูปแบบใหม่ในช่วงวิกฤติโรคระบาด

22. “Talentism” เตรียมทักษะให้พร้อมหลังโควิด-19 เริ่มได้ด้วย “การศึกษา” และ “อินเตอร์เน็ต” ที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคน

23. หลักสูตรการศึกษาถึงเวลาต้องเปลี่ยน – เมื่อการต่อสู้กับ Climate Change เริ่มต้นที่ห้องเรียน

24. ยูเนสโกประกาศ ‘การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน’ ต้องเป็นองค์ประกอบหลักของระบบการศึกษาทุกระดับภายในปี 2568

25. สถาบันอาชีวศึกษากับการปรับวิชา-เนื้อหา-วิธีการสอนให้สอดคล้องกับตลาดงานที่เปลี่ยนแปลงจากผลกระทบโควิด-19

26. อีก 135 ปี โลกถึงจะมี ‘ความเท่าเทียมทางเพศ’ – สรุปรายงาน GLOBAL GENDER GAP REPORT 2021

27. ช่องว่างรายได้ที่ต่างกันเพราะเพศสภาพ (Gender Pay Gap) มีทั้งย่ำแย่ลง ดีขึ้นแต่ยังใช้เวลานานเกินไป และถูกกระทบเพราะโควิด-19

28. UNFPA คาดการณ์โควิด-19 ทำให้ผู้หญิงหลายล้านคนไม่สามารถเข้าถึงบริการคุมกำเนิดได้

29. ข้อมูลการใช้ยาคุมกำเนิดที่หายไปช่วงโควิด-19 ทำให้ขาดข้อมูลอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิงและอัตราการเกิดในอนาคต

30. จดหมายถึงประธานที่ประชุม UN COP26 ร้องให้ปรับงบจัดการกับ climate change ที่ตระหนักถึงเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์

31. ผลกระทบจากโควิด-19 จะทำให้เด็กหญิงกว่า 10 ล้านคนเสี่ยงกับการแต่งงานก่อนวัยอันควร

32. ผูห้ญงิยงัคงเผชญิกบั ‘ความรนุแรงบนฐานของเพศสภาพ’ (GBV) ในแต่ละวนั แต่รฐับาลและงานด้านมนษุยธรรมยงัให้ความสำคญัน้อยเกนิไป

33. 7 ข้อเสนอเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง เพื่อแบ่งงานดูแลที่ไม่ได้รับค่าจ้างอย่างเท่าเทียมมากขึ้นระหว่างหญิงชาย

1. UNEP ประกาศว่า ยุคการใช้น้ำมันเบนซินผสมสารตะกั่ว ที่เป็นภัยสำคัญต่อสุขภาพมนุษย์และโลก สิ้นสุดลงแล้ว

2. กลุ่มประเทศ G7 ตกลงยุติให้เงินอุดหนุนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินทั้งหมดภายในปี 2021

3. 7 ประเทศเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ติดอันดับใน 40 ประเทศแรกที่น่าลงทุนด้านพลังงานสะอาดมากที่สุด 

4. SDG Insights | ข้อสังเกตต่อทิศทาง SDGs เมื่อชาติมหาอำนาจมีผู้นำชื่อ “โจ ไบเดน”

5. สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก : 3 ประเทศแรกที่นำโลกเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด ตามดัชนี Energy Transition Index

6. รายงานธนาคารโลกชี้ “เศรษฐกิจโลกปี 2564 จะฟ้�นตัว แต่เป็นไปอย่างช้าจนถึงปี 2568”

7. UNCTAD คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะฟ้�นกลับมาในปีนี้ แต่ช่องว่างระหว่างประเทศพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนาอาจจะขยายกว้างขึ้น

P - People:  
มิติสังคมและผู้้�คน

P - Prosperity
มิติเศรษฐกิจและความมั�นคง

อำ่านข�อำม้ลเพั่�มเติม
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8. อัตราค่าแรงขั้นต่ำปี 2564 ของประเทศอาเซียนเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ต่ำที่สุดในเอเชียและต่ำกว่าประเทศที่เศรษฐกิจพัฒนาแล้ว 

9. คำว่าจนยังไงก็เจ็บ ต่อให้อยู่ในสังคมที่รวยกว่าก็ตาม

10 ‘ถ้าหนูไม่ออกไปทำงาน ชีวิตก็จะแย่กว่าน้ี’ - เสียงเด็กหญิงจากกานาที่สะท้อนว่าความก้าวหน้ายุติ ‘แรงงานเด็ก’ ของโลกได้หยุดชะงักลง 

11. ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลจะเป็นอย่างไร? เมื่อครึ่งหนึ่งของโลกยังเข้าถึงอินเตอร์เน็ตไม่ได้ และไม่มีกรอบ “global data governance” 

12. ความมั่งคั่งโลกเมื่อสิ้นปี 2020 เพิ่มขึ้นแม้เผชิญโรคระบาด แต่สัดส่วนความมั่งคั่งเกือบครึ่งถือครองโดยคนเพียง 1.1% 

13. Nikkei Asia ออกสกู๊ปข่าวใหญ่ ‘วิกฤตสาธารณสุขที่อันตรายที่สุดในเอเชียไม่ใช่โควิด -19 แต่คือ มลพิษทางอากาศ’

14. 25 เมืองใหญ่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงถึง 52% ของปริมาณทั่วโลก โดยเมืองใหญ่ในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดที่สำคัญ 

15. รายงาน UNEP ชี้ให้เห็นว่า 1 ใน 3 ของประเทศทั่วโลกขาดกฎหมายควบคุมคุณภาพอากาศภายนอกอาคาร 

16. SDG Updates | พ.ร.บ. อากาศสะอาด หลักประกันให้คนไทยกลับมาสูดอากาศที่ดีต่อลมหายใจ 

17. ‘ความช่วยเหลือเพื่อการค้า’ (Aid-for-Trade) สำคัญมากขึ้นต่อประเทศกำลังพัฒนาและพัฒนาน้อยที่สุด ให้ฟ้�นจากโควิด-19

18. โควิด-19 ทำให้ความต้องการพัฒนาอาคารท่ีปลอดภัยต่อสุขภาพและประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น 

19. SDG Insights | ‘ป่าในเมือง’ โครงสร้างพื้นฐาน ใหม่เพื่อสุขภาพของคนเมืองใหญ่

20. ปฏิรูประบบขนส่งมวลชนหลังยุคโควิด-19 ไปสู่ความยั่งยืน เพื่อสุขภาพมนุษย์และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

21. ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลจะเป็นอย่างไร? เมื่อครึ่งหนึ่งของโลกยังเข้าถึงอินเตอร์เน็ตไม่ได้ และไม่มีกรอบ “global data governance” 

22. SDG Insights | แรงงาน…สู่โลกหลังโควิด-19 

23. การลงทุนในพลังงานสะอาดจะช่วยสร้างงานสีเขียวสูงถึง 10 ล้านตำแหน่งทั่วโลก

24. “Talentism” เตรียมทักษะให้พร้อมหลังโควิด-19 เริ่มได้ด้วย “การศึกษา” และ “อินเตอร์เน็ต” ที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคน 

25. 7 มมุมองของผูเ้ชีย่วชาญสูอ่นาคตทีเ่ทา่เทยีมข้ึน ดว้ยการลดความเหลือ่มลำ้ทัง้ ‘แนวด่ิงและแนวระนาบ’ (vertical and horizontal inequality) 

1. สุขภาวะโลกตอนนี้เป็นอย่างไร? : Recap ประเด็นอาหาร การผลิต/การบริโภค เมือง และ Climate Change 

2. ‘รายงานความก้าวหน้า SDGs ในเอเชียและแปซิฟิกปี 2021’ ของ ESCAP ชี้ #SDG13 #SDG14 #SDG16 สามความก้าวหน้าที่เสื่อม

ถอยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

3. รายงานจัดอันดับ 100 เมืองทั่วโลกท่ีมีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมสูงสุด โดย 99 เมืองอยู่ในทวีปเอเชีย

4. 25 เมืองใหญ่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงถึง 52% ของปริมาณทั่วโลก โดยเมืองใหญ่ในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดที่สำคัญ

5. เศรษฐกิจที่เติบโต-งานที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำ และจัดการกับสภาพภูมิอากาศ : 3 เป้าหมาย SDGs ที่คนรุ่น Gen Z ในเอเชียแปซิฟิก ‘เป็น

ห่วง’ มากที่สุด

6. การสำรวจภาวะ Eco-anxiety ของคนหนุ่มสาวใน 10 ประเทศ พบว่า 75% รู้สึกว่า “อนาคตของพวกเขาช่างน่าหวาดหวั่น”

7. การตระหนักถึงปัญหา Climate Change และอนาคตท่ีไม่แน่นอน ทำให้คนหนุ่มสาวอาจตัดสินใจเลือกที่จะไม่มีลูกมากขึ้น

8. รายงานความคืบหน้าด้านน้ำโดย UN Water ชี้ สถานการณ์น้ำของโลกไม่เป็นไปตามแผน #SDG6

9. โรคระบาดทำให้เราต้องหันมาสนใจเร่ืองการจัดการขยะทางการแพทย์อย่างยั่งยืนและปลอดภัย

10. SDG Insights | ขยะพลาสติกในทะเล: ความพยายามของภูมิภาคอาเซียน 

11. SDG Updates | เมื่อโลกต้องการโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ไทยจึงมี ‘BCG’ (Bio-Circular-Green Economy) เป็นวาระแห่งชาติปี 2564

12. พลาสติกในของใช้ในบ้านอาจรบกวนระบบต่อมไร้ท่อและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรา

13. สารเคมี PFAS ในโฟมที่ใช้ดับเพลิงก่อปัญหาปนเป้�อนในน้ำดื่มและน้ำบาดาลระยะยาว

14. จำเป็นต้องยกเลิกการใช้สารเคมี PFAS ‘ในทุกกรณี’ เมื่อการศึกษาล่าสุดพบสารเคมี PFAS ในน้ำนมแม่

15. สารก่อมะเร็ง PAHs มากกว่า 100 ชนิดถูกปล่อยสู่อากาศในทุกวัน แต่ส่วนมากยังไม่มีการกำกับดูแล – นับเป็นความเส่ียงต่อโรค

16. SDG Updates | Climate Change ไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ – ส่ิงที่รัฐต้องตระหนักจากรายงาน IPCC ล่าสุด

17. อ่านรายงานล่าสุด ‘สถานะสภาพภูมิอากาศของโลก 2563’: ดู Climate Change ว่าเป็นอย่างไรในช่วง 28 ปีที่ผ่านมา

18. ‘ภัยพิบัติจากน้ำ’ สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงมาทุกยุคสมัย และจะเกิดถี่ขึ้น – รุนแรงขึ้นเพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

19. SDG Updates | Climate Migration ไม่ว่าใครก็อาจต้อง ‘ย้ายบ้าน’ เมื่อภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ไม่มีที่อยู่ 

20. COP26 – “โอกาสสุดท้าย” รักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงขึ้นถึง 1.5 °C และ 4 หัวข้อหลักที่จะอภิปรายในการประชุม COP26

21. 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปีคือเงินที่จะต้องระดมไปยังประเทศเปราะบางสู้ Climate Change แต่ประเทศร่ำรวยจะทำสำเร็จหรือไม่?

22. SDG Updates | กระแสน้ำกัลฟ์สตรีมที่อ่อนกำลังจะส่งผลอย่างไรกับระบบทะเลโลก

23. รายงานสถานะแนวปะการังจากข้อมูล 40 ปี พบว่า โลกสูญเสียแนวปะการังไปถึง 14% ภายในช่วงแค่สิบปีที่ผ่านมา

24. เข้าสู่หมุดหมายใหม่แห่งทศวรรษ: “สมุทรศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2564 – 2573” (United Nations Decade of Ocean 

Science for Sustainable Development (2021 – 2030)

P - Planet
มิติที่รัพัยากรธรรมช่าติและสิ�งแวดล�อำม
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25. มลพิษในมหาสมุทร ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ทั้งโลกอย่างชัดเจน

26. ญีปุ่่นจะปล่อยน้ำจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในฟุกชุมิะ ค้านเสียงฝ่่ายห่วงผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและสุขภาพของประชากรรอบมหาสมุทรแปซฟิิก 

27. มลพิษทางทะเลครั้งร้ายแรง เมื่อ ‘เม็ดพลาสติก’ ทะลักลงทะเลศรีลังกาจากเหตุไฟไหม้เรือขนสินค้า

28. เสียงส่วนใหญ่ใน IUCN World Conservation Congress เห็นชอบห้ามทำเหมืองแร่ใต้ทะเลลึกชั่วคราว

29. BMW, Volvo, Google, และ Samsung SDI ลงนามกับ WWF ห้ามการทำเหมืองแร่ใต้ทะเลลึก

30. การศึกษาใหม่พบว่าโลกเหลือพื้นที่ที่ยังคงมีสภาพทางนิเวศวิทยาที่สมบูรณ์เพียง 3% เท่านั้น

31. ป่าอะเมซอนถูกทำลายเพิ่มขึ้น 17% ทำให้โลกสูญเสียป่าปฐมภูมิสูงสุดเป็นปีที่ 3 ขณะที่อินโดนีเซียและมาเลเซียทำผลงานได้ดีขึ้น

32. SDG Updates | การแย่ง-ยึดที่ดิน (Land grabs): การพรากสิทธิเหนือที่ดินและทรัพยากรไปจากชุมชนคนท้องถิ่น

33. โลกให้ความสนใจกับระบบนิเวศน้ำจืดบนแผ่นดินน้อยเกินไป เพราะมีแม่น้ำตามธรรมชาติเพียง 17% เท่านั้นที่ได้รับการคุ้มครอง

34. ม.เคมบริดจ์นำทีมพัฒนาดัชนีโลกหาต้นตอการสูญเสียแมลงผสมเกสร สัญญาณเตือนภัยของการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่

35. climate change: 1 ใน 3 ปัจจัย ‘ตัวเร่ง’ หลักที่จะทำให้โลกสูญเสียลิงยักษ์แอฟริกาครั้งใหญ่ ภายใน 30 ปีนี้

36. 98% ของอาณานิคมเพนกวินจักรพรรดิอาจจะสูญพันธุ์ภายในปี 2100 เมื่อน้ำแข็งละลายจากภาวะโลกรวน

37. นักสิ่งแวดล้อมและนักสิทธิฯ เรียกร้องให้ “30×30” ในกรอบ COP15 ใช้แนวทางสิทธิมนุษยชนเป็นศูนย์กลาง

38. โลกกำลังเดินหน้าด้วย ‘One Health’ เชื่อมความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพภูมิอากาศ และ Nature-based Solutions

39. โลกต้องใช้เงินลงทุนกับ ‘Nature-based Solutions’ มากกว่าเดิม 3 เท่าภายในปี 2573 เพื่อสุขภาวะที่ดีของเราและโลก

40. SDG Updates | แบนพลาสตกิเพิม่: แนวโน้มความสำเรจ็หรอืล้มเหลว? ทางเลอืกทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมจรงิหรอื? และใครบ้างต้องปรบัตวั?

41. ระบบเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินระดับชาติที่จัดการ ‘ภัยพิบัติธรรมชาติ’ พร้อมกับ ‘อันตรายทางชีวภาพ’ จะทำให้เอเชีย

แปซิฟิกมีภูมิคุ้มกันต่อโรคระบาด

42. SDG Updates | ‘Ecocide’ อาชญากรรมฆ่่าล้างสิ่งแวดล้อมกับการผลักดันให้มีความผิดทางอาญาระดับโลก 

43. ‘Making Peace with Nature’ รายงานของ UNEP ที่จะช่วยให้เราเข้าใจว่าทรัพยากรโลกสำคัญมากเพียงใดต่อตัวเราและลูกหลานของเรา

44. SDG Insights | มองไปข้างหน้าหลังการประชุม COP26: จุดเปลี่ยนหรือจุดจบของการต่อสู้กับ Climate Change? 

1. ‘สันติภาพ’ แบบไหน ที่จะนำสังคมและเศรษฐกิจให้ฟ้�นกลับจากโรคระบาดโควิด-19 ได้อย่างยั่งยืน : สถานการณ์สันติภาพโดยภาพรวม

2. ไทยมีระดับ ‘สันติภาพ’ อยู่ในอันดับ 113 จาก 163 ประเทศ ตาม Global Peace Index 2021

3. สนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 22 มกราคม 2564 จะสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างไร?

4. โควิด-19 เพาะเช้ือให้คนจำนวนไม่น้อยหันมาใช้ยาเสพติดมากขึ้น ส่วนคนขายปรับตัว ขายออนไลน์-ส่งไปรษณีย์

5. SDG Updates | ภาพรวมสถานการณ์ยาเสพติดโลกกับผลกระทบที่มีต่อ SDGs

6. ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กเพิ่มขึ้นในช่วงโควิด-19: UN Women, UNODC, IAWP ออกคู่มือสำหรับตำรวจ จัดการเคสโดยคำนึงประเด็น

ทางเพศและ “ผู้รอดชีวิต” เป็นศูนย์กลาง

7. ผูห้ญงิยงัคงเผชญิกบั ‘ความรนุแรงบนฐานของเพศสภาพ’ (GBV) ในแต่ละวนั แต่รฐับาลและงานด้านมนษุยธรรมยงัให้ความสำคญัน้อยเกนิไป

8. ผลกระทบจากโควิด-19 จะทำให้เด็กหญิงกว่า 10 ล้านคนเสี่ยงกับการแต่งงานก่อนวัยอันควร

9. ‘ถ้าหนูไม่ออกไปทำงาน ชีวิตก็จะแย่กว่านี้’ – เสียงเด็กหญิงจากกานาที่สะท้อนว่าความก้าวหน้ายุติ ‘แรงงานเด็ก’ ของโลกได้หยุดชะงักลง

10. ‘Broken Generation’ เด็กและเยาวชนที่แตกสลาย เมื่อโควิด-19 ในอินเดียคร่าชีวิตคนรุ่นพ่อแม่

11. ความพยายามขจัดการค้ามนุษย์ของไทยตกระดับมาที่ Tier 2 Watch List โดยที่ ‘การทุจริต’ เป็นหนึ่งในปัจจัยสกัดพัฒนาการ

12. ‘ทุจริตคอร์รัปชัน’ เอื้อให้การลักลอบขนคนเข้าเมืองและการค้ามนุษย์ทำได้สะดวกขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

13. ‘เงินผิดกฎหมาย’ พรากความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

14. 78,000 – ตัวเลขชิ้นส่วน/สินค้าทำจากสัตว์ป่าที่ลักลอบค้าขายใน 5 ประเทศแม่น้ำโขงตอนล่าง

15. นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิที่ดินทั้งหมด 227 คน ถูกฆ่าตรกรรมในปี 2020 นับเป็นตัวเลขสูงที่สุดในรอบ 9 ปี

16. นักข่าวทั่วโลก 62 คนถูกฆ่าตกรรมขณะปฏิบัติงานในปี 2563 และมีอีกจำนวนมากถูกคุกคาม-ข่มขู่ทางโลกออฟไลน์-ออนไลน์

17. SDG Updates | บทบาทของสื่อมวลชนต่อ SDGs ในวันที่ข่าวสารข้อเท็จจริงปะปนกับการบิดเบือน และเสรีภาพของสื่อถูกคุกคาม

18. รายงานภาครัฐโลก 2564 ประเมินโครงสร้างและกลไกเชิงสถาบันของชาติ 24 ประเทศ หลังจากรับ SDGs มาปฏิบัติได้ 5 ปีแล้ว 

19. ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลจะเป็นอย่างไร? เมื่อครึ่งหนึ่งของโลกยังเข้าถึงอินเตอร์เน็ตไม่ได้ และไม่มีกรอบ “global data governance”

20. สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนของ UN เรียกร้องให้มีการห้ามขาย-ใช้ AI ที่เป็นภัยคุกคามต่อสิทธิมนุษยชนเป็นการชั่วคราว

21. SDG Insights | เสรีภาพทางวิชาการ กับบทบาทของมหาวิทยาลัย ในฐานะพื้นที่พูดคุยให้สังคมพร้อมรับความเสี่ยงในอนาคต 

22. Right to know สิทธิได้รู้ : การเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างไรต่อการบรรลุ SDGs

P - Peace
มิติสันติภาพั
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1. UNDESA ออกรายงาน ‘SDGs Report 2021’ พบผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้อัตราความยากจนขั้นรุนแรงทั่วโลกเพิ่มขึ้นในรอบ 20 ปี 

2. นับถอยหลัง HLPF 2021

3. ธรรมาภิบาลโลก (global governance) หลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร ‘ความร่วมมือพหุภาคี’ ยังคงเป็นหัวใจสำคัญ

4. เลขาธิการ UN ย้ำ โลกจะต่อสู้กับ climate change ได้ เมื่อประเทศ G20 เห็นตรงกัน – แสดงบทบาทนำ

5. รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนฉบับล่าสุดเผย โควิด-19 ทำความก้าวหน้าการบรรลุ SDGs ‘ถดถอย’ และเรียกร้องให้เพ่ิมพื้นที่ทางการคลังใน

ประเทศกำลังพัฒนา

6. Build Back Better ที่ครอบคลุมและยั่งยืนในประเทศซีกโลกใต้เริ่มได้ด้วยการผ่อนปรนการชำระหนี้

7. เปิดตัว “แนวทางการพัฒนาภาคการเงินเพื่อความย่ังยืน” (Sustainable Finance Initiatives for Thailand) โดย 5 หน่วยกำกับดูแลภาค

การเงินไทย

8. กลไกทางการเงินกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

9. การจัดทำข้อมูล “Disaggregated data” มีความท้าทายและจะช่วยวัดความยากจนได้อย่างไร? UNECE เผยแพร่แนวทางช่วยไขปัญหาให้

นักสถิติและนักนโยบาย จัดการความยากจนได้ตรงจุดขึ้น

10. ข้อเสนอแนะเพ่ือสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือด้านข้อมูล SDGs ที่เข้มแข็ง และครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่่าย

11. ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลจะเป็นอย่างไร? เมื่อครึ่งหนึ่งของโลกยังเข้าถึงอินเตอร์เน็ตไม่ได้ และไม่มีกรอบ “global data governance”

12. World Data Lab พบว่าคนราว 1.1 พันล้านคน มี ‘ความยากจนทางอินเทอร์เน็ต’ (Internet Poverty)

P - Partnership
มิติหุ�นส่วนเพั่�อำการพััฒนา

SDG Move และ IHPP

สำานักงานพััฒนานโยบุายสุขภาพัระหว่างป้ระเที่ศ: IHPP
กระทั้รวงสาธารณสุข้ ถนนตีิวานนทั้์ ตี.ตีล่าด้ข้ว้ญ
อ.เม่อง จ.นนทั้บุรี 11000

E-mail: info.ihppthailand@gmail.com

Website: http://www.ihppthaigov.net/

Facebook: https://www.facebook.com/ihpp.thailand

คณะเศรษฐศาสตีร์ มหาวิทั้ยาล่้ยธรรมศาสตีร์ 
เล่ข้ทั้ี� 2 ถนนพิระจ้นทั้ร์ แข้วงพิระบรมมหาราชั้ว้ง เข้ตีพิระนคร
กรุงเทั้พิมหานคร 10200

E-mail: info@sdgmove.com

Website: https://www.sdgmove.com/

Facebook: https://www.facebook.com/sdgmoveth/

ศ้นย์วิจัยและสนับุสนุนเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั�งยืน: SDG Move
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 "During this pandemic, the most vulnerable 
have been the hardest hit ... We must increase 
our resilience. We must work together and 
take an integrated approach to health, hunger, 
climate, and equity crisis - no one is safe from 
COVID-19 until everyone is safe."

Volkan Bozkir
ประธานสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ






