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คำถาม #1 - ประโยชน1ในการขับเคลื ่อนการเปลี ่ยนแปลงระดับรากฐานเพื ่อความยั ่งยืน 

(Sustainability Transformation) ใหUเกิดขึ้นในประเทศไทย 

 

| ดร.ธัชไท กีรติพงค2ไพบูลย2 

 

คำว,า “transformation” ก็ปรากฏในร,างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติ ฉบับที่ 13 โดยเปuนธีมหลัก

ของแผนฯ “Thailand Transformation” หรือ “พลิกโฉมประเทศไทย” โดยมีจุดเน+นย้ำในช,วง 5 ปyต,อจากน้ี

ว,าจะทำยังไงให+เกิดการพลิกโฉมประเทศไทยขึ ้นมาได+ซึ ่งคงสอดคล+องกับหลักการของ Sustainability 

Transformations ที่ว,าด+วยการพลิกโฉมอย,างไรให+ยั่งยืนทั้งสามเสาหลักของความยั่งยืน (สังคม เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล+อม) และจากการประเมินสถานการณ<การพัฒนาในประเทศไทยในช,วงต+นของแผนการพัฒนา จะเห็น

ว,าประเทศไทยมีปMญหาท้ังสามเสาหลักอยู, และรุนแรงข้ึนในช,วงการระบาดของโควิด-19 
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ดร.ธัชไท ให+ความเห็นว,าแนวคิดเรื่องจุดคานงัดทั้ง 4 ที่ Prof. Dr. Peter Messerli ได+นำเสนอมีความสำคัญ

อย,างยิ่ง และหากเปรียบเทียบในแผน 13 จะถือเปuนปMจจัยเอื ้อ (enabling factor) โดยเฉพาะในประเด็น

วิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี (science and technology) เนื่องด+วยประเทศไทยต+องการขยับขึ้นเปuนประเทศ

รายได+สูงตามยุทธศาสตร<ชาติ 20 ปy แต,ยังมีข+อจำกัดในเรื่องทุน (capital) และแรงงาน (labor) อยู,สูง สิ่งหน่ึง

ท่ีจะช,วยสนับสนุนได+อย,างดีคือความรู+ด+านวิทยาศาสตร< เทคโนโลยี และนวัตกรรม นอกจากน้ี ก็เห็นว,าประเด็น

การบริหารจัดการ (governance) และเศรษฐกิจและการเงิน (economy and finance) ก็เปuนประเด็นท่ี

สำคัญเช,นกัน 

 

ความท:าทายสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงระดับรากฐานเพื่อบรรลุเปJาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(SDGs) 

1) การทำงานแบบไซโล (silo) ที่แบ,งแยก ไม,เชื่อมโยงและสอดประสานกันระหว,างหน,วยงาน ไม,

เพียงแต,ภาครัฐเท,าน้ัน แต,รวมถึงสถาบันการศึกษาด+วย 

2) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย,างรุนแรง (economic shock) เปuนสิ่งที่คาดการณ<ไม,ได+ ทำให+

เร,งการขับเคลื่อนถอยหลังแทนที่จะเดินหน+า (อุปมาเหมือนเหยียบคันเร,งรถที่เข+าเกียร<ผิด) โดย

องค<การสหประชาชาติเสนอ SDG Fund เปuนกลไกที่จะสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน โจทย<ที่ต+อง

คิดต,อคือ จะเร,งความก+าวหน+าให+เร็วข้ึนได+อย,างไร ภายใต+ทรัพยากรแต,ละประเทศท่ีมีจำกัด 

3) การกระตุ+นให+ทุกหน,วยงาน/ภาคส,วนที่เกี่ยวข+องมีส,วนร,วมในการเคลื่อนไปข+างหน+าด+วยกันอย,าง

เต็มท่ี 

 

| รศ. ดร.ปTทมาวดี โพชนุกูล 

 

รศ. ดร.ป'ทมาวดี ให/ความเห็นว4า ก4อนที่จะไปสู4แนวทางใหม4 คือ การเปลี่ยนแปลงระดับรากฐานเพื่อความยั่งยืน 

(Sustainability Transformation) จำเปXนต/องหาจุดที่เปXนป'ญหา (pain point) ของแนวทางการขับเคลื่อนเดิม

คือ SDG Framework ก4อน เพื่อประเมินได/ว4าแนวทางใหม4จะสามารถทำงานได/จริงหรือไม4 ในฐานะภาควิชาการท่ี

เร่ิมขับเคล่ือนเร่ือง SDGs มาต้ังแต4ต/น เดิมทำงานจากข/อมูล และตัวช้ีวัด (indicator) ต4าง ๆ โดยพยายามจัดลำดับ

ความสำคัญ จึงทำได/เรียนรู/ประโยชนnของ SDG Framework ท่ีทำให/เกิดการเปล่ียนแปลงในภาคส4วนต4าง ๆ ได/แก4 

ประการแรก ในมุมขององคnการสหประชาชาติท่ีประสบความสำเร็จในการทำให/ประเทศต4าง ๆ รับกรอบการ

พัฒนานี้ไปทำงาน เริ่มต/นที่ภาครัฐที่เปXนผู/กำหนดนโยบายที่ตระหนักรู/ถึงความสำคัญของการพัฒนาที่มีความ

สมดุลทั้ง 5 มิติ (5P) และความสำเร็จจากนานาประเทศก็ส4งต4อมาที่ไทย ข/อดีของแนวทางดังกล4าว คือ การมี

ตัวชี้วัดที่จับต/องได/ วัดทิศทางการทำงานได/ทั้งในประเทศเปXนรายปsและระหว4างประเทศ แต4ก็กลายเปXนกับดับและ

เปXนจุดอ4อนหนึ่งของการทำงานเนื่องจาก ไทยหรือบางประเทศที่ไม4มีตัวชี้วัดบางตัว ก็จะต/องใช/ความพยายามใน

การจัดการกับตัวช้ีวัดน้ัน ๆ 
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ประการที่สอง คือ ทำให/ภาคเอกชนตื่นตัวเรื่อง SDGs ซึ่งอาจถูกแปลงไปใช/ในรูปแบบของการทำกิจกรรมเพ่ือ

สังคม (CSR) หรือการทำรายงานความยั ่งยืน (sustainability report) แต4ยังคงเกิดคำถามว4าได/นำไปสู 4การ

เปล่ียนแปลงโมเดลทางธุรกิจได/จริงหรือไม4 และยังไม4มีกระบวนการท่ีติดตามเร่ืองน้ี 

 

ประการที่สาม ภาควิชาการเองมีการตื่นตัวนำกรอบการทำงานเรื่องความยั่งยืนไปใช/ในการตั้งโจทยnทางวิชาการ 

แต4ก็ยังมีหลายประเด็นที่มีความยากหรือท/าทายในการทำงาน เพราะต/องตั้งคำถามว4าควรจะใช/ SDGs ในการวิจัย

ต4อยอดอย4างไร? โดยควรจะตั้งเปXนโจทยnเพื่อแก/ป'ญหา หรือว4าอาจจะข/ามไปที่การคิดหาทางออกของป'ญหาเลย 

(solution) 

 

สำหรับความท'าทายแรกที่เกิดขึ้นที่เห็นตรงกันกับผู/พูดท4านอื่น ๆ คือ การไปไม4ถึงการปฏิบัติจริง ซึ่งต/องตั้งคำถาม

ว4าจะสะท/อนจากอะไร สำหรับภาคเอกชน อาจต/องดูนำมาสู4การเปลี่ยนแปลงโมเดลทางธุรกิจหรือไม4อย4างไร ใน

ส4วนของภาครัฐ เห็นการหยิบเปzาหมาย (goals) มาตั้ง กำหนดตัวชี้วัด แต4มาตรการต4าง ๆ ยังมีความเลือนราง ไม4

ชัดเจน ส4วนหนึ่งอาจเปXนผลมาจากวิกฤติต4าง ๆ อาทิ โควิด-19 ที่ทำให/เกิดความไม4สมดุลของแผนงานทางด/าน

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล/อม และท่ีสำคัญคือการไม4มีพ้ืนท่ีปฏิบัติการจริง โดยในมุมมองและประสบการณnตรง

มีความเชื่อใน SDGs in Action กับการนำ SDGs ไปปฏิบัติในท/องถิ่นโดยคำนึงถึงบริบทพื้นที่ (localizing SDGs) 

เพราะประเทศไทยมีความหลากหลายสูง ยกตัวอย4าง ระบบอาหารของประเทศไทย ในฝ'�งการผลิตมีทั้งการผลิต

แบบพอมีพอกิน แบบเกษตรพาณิชยnดั้งเดิม แบบ Smart Farming ที่อยู4ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ4 และ

การผลิตในระดับธุรกิจขนาดใหญ4พิเศษที่ใช/ทุนมาก (capital Intensive) และเปXนธุรกิจระหว4างประเทศได/ จึงเปXน

เรื่องสำคัญว4าเมื่อพูดถึงระบบอาหารของไทยต/องทำงานตรงจุดใดแน4นอน จึงเปXนเรื่องยากที่จะกำหนดจุดคานงัดท่ี

จะเข/าไปปฏิบัติการ ซ่ึงต/องศึกษาจากประสบการณnท่ีผ4านมาให/มาก 

 

ความท'าทายที่สอง คือการจัดลำดับความสำคัญ เนื่องจากหลายภาคส4วนมองว4ายังเหลือเวลาในการทำงานเรื่อง 

SDGs อีกหลายปs (ถึงพ.ศ. 2573) และยังไม4เร4งด4วนเท4ากับวิกฤตอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศ ดังนั้นต/องหาแนวทาง

ว4าจะทำให/เร่ิมขยับการทำงานเก่ียวกับความย่ังยืนต้ังแต4ป'จจุบันได/อย4างไร 

 

ความท'าทายที่สาม คือไม4ว4าจะเปXนการทำงานในเปzาหมายใดก็ตาม พบว4า องคาพยพไม4ครบ คือ ไม4มีผู /เล4น 

(actors) ที่มาจากทุกภาคส4วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม โดยเฉพาะอย4างยิ่งบทบาทของภาคประชา

สังคมและประชาชนที่ได/รับผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนาที่ไม4ยั่งยืน แต4หากดูจากโมเดลของประเทศไทยจะ

พบว4าให/ความสำคัญกับการทำงานที่ร4วมกับภาคประชาสังคมและประชาชนน/อยเกินไป การสร/างชุดความคิดและ

ความตระหนักรู/เรื่องความยั่งยืนให/แก4ประชาชนก็ยังไม4ชัดเจนส4งผลให/ไม4สามารถสร/างภาพใหญ4ออกมาได/ เพราะ

พื้นฐานคนไทยชอบอะไรที่เปXนรูปธรรม ดังนั้นควรหยิบประเด็นใดประเด็นหนึ่งขึ้นมาทำเพื่อให/เกิดภาพโดยต/อง

สร/างการมีส4วนร4วมให/มีองคาพยพครบถ/วน 
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สุดท/าย มองโอกาสของภาควิชาการ เนื่องจากภาควิชาการมีศักยภาพในการเปXนผู/ประสานงานระบบ (system 

integrator) เปXนเสมือนโซ4ข/อกลาง เพราะเปXนภาคส4วนที่มีข/อมูลที่สามารถเปXนเครื่องมือที่ใช/ในการเชื่อมโยงทุก

ภาคส4วนเข/าด/วยกันได/ ดังนั้นภาควิชาการจึงต/องให/ความสำคัญกับข/อมูล และจะใช/ศักยภาพของภาควิชาการได/

กระจายอยู 4ในทุกพื ้นที ่อย4างไรในการเปXนผู /ประสานงานระบบในระดับพื ้นที ่ หรือในบางประเด็นอย4างมี

ประสิทธิภาพ 

 

อย4างไรก็ตาม หากมองว4าวิทยาศาสตรnและเทคโนโลยีเปXนตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ แต4ในฐานะผู/ทำงานเรื่องแผนและ

งบประมาณ พบว4า S&T ก็มีความเปXนไซโล ดังนั้น เพื่อให/ภาควิชาการสามารถทำงานเปXนผู/ประสานระบบได/ เรา

จะมีนักวิชาการที่มองรอบด/าน (well-rounded) ไม4เน/นสาขาวิชาการหนึ่ง (discipline-based) มากเกินไป และ

สามารถท่ีจะเห็นความเช่ือมโยงของประเด็นต4างได/อย4างไร 

 

| นพ.สมศักด์ิ ชุณหรัศม์ิ  

 

ก4อนอื ่นนพ.สมศักดิ ์เองก็ตั ้งคำถามว4า การเปลี ่ยนแปลงระดับรากฐานเพื ่อความยั ่งยืน (Sustainability 

Transformation) คืออะไร ในมุมมองของการทำงานในภาคสาธารณสุข มีการทำงานที่เรียกว4า transformative 

learning อยู4มาก และมองความหมายของ “transformation” ว4าเปXนการเปล่ียนท่ีลงลึกถึงระดับวิธีคิด ดังน้ัน จึง

คิดว4าการนำเอาแนวคิด transformation มาใช/กับเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเปXนเรื่องดี เพราะประเด็นการพัฒนา

ที่ยั่งยืนต/องเปลี่ยนวิธีคิดถึงระดับรากฐานถึงความสัมพันธnระหว4าง มนุษยn-มนุษยn และ มนุษยn-สิ่งแวดล/อม ใหม4 

โดยต/องนิยามใหม4 (redefine) ในหลาย ๆ เร่ือง อาทิ คำว4าความม่ังค่ังและการพัฒนา และเห็นว4าการเปล่ียนแปลง

ระดับรากฐานไม4ใช4การทำแบบในรูปเดิมจนเกิดสมดุล เพราะแนวทางน้ีไม4ต/องอาศัยการเปล่ียนแปลงวิธีคิด 

 

แนวคิดการเปลี่ยนแปลงระดับรากฐานจากที่ได/รับฟ'งการนำเสนอมา เห็นว4าเปXนแนวคิดที่กว/างและมีความ

เชื่อมโยงในหลายด/าน ดังนั้นจึงขอเสนออีกมุม คือ การมองให/ลึก โดยไม4ใช4ความลึกทางวิชาการแต4เปXนความลึก

ด/านวิธีคิด และการเปลี่ยนแปลงระดับรากฐานเพื่อความยั่งยืนต/องเปXนไปอย4างพร/อมเพรียงเพราะเปXนการ

เปลี่ยนแปลงระดับรากฐานของสังคมหรือโลก (societal/global transformation) ไม4ใช4ระดับป'จเจกบุคคล จึง

ต/องทำให/มีการเรียนรู/และการคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลง (transformative learning & thinking) แบบทันทีทันใด 

(กฎ 20:80) นอกจากนี้ยังมองว4าแนวคิดการเปลี่ยนแปลงระดับรากฐานเปXนการทำงานระยะยาว ต/องทำความ

เข/าใจ และคำนึงว4าการทำงานแบบโปรแกรม หรือขับเคลื่อนด/วยตัวบ4งชี้ (indicator-driven) เหมาะสมกับการ

ทำงานแบบการเปลี่ยนแปลงระดับรากฐาน หรือไม4อย4างไร สุดท/ายต/องมีความยืดหยุ4น ปรับเปลี่ยน ดัดแปลงหรือ

ปรับตัว ต/องมีการมองการเปลี่ยนแปลงที่ในเชิงที่เปXนความท/าทายที่ซับซ/อนและผันผวน (adaptive challenge) 

มิใช4แค4ความท/าทายทางเทคนิคเท4านั้น รวมถึงต/องมองถึงวิธีการสร/างหุ/นส4วนความร4วมมือ (partnership) ใหม4 ๆ 

ให/เกิดข้ึนด/วย 
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ถ/าจะนำแนวคิด Sustainability Transformation มาใช/กับการขับเคลื่อน SDGs ให/เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับ

รากฐานได/จริง ยกตัวอย4าง ส่ิงท่ีต/องทำ ดังน้ี 

1. Rethink development – คิดใหม4เรื ่องการพัฒนา ต/องมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันแบบจริงจังถึง

ความหมายของการพัฒนา ว4าจริงจังมากน/อยเพียงใด 

2. Rethink prosperity – คิดใหม4เรื่องความมั่งคั่ง โดยประเด็นสำคัญคือการแสวงหากำไรสูงสุด (profit-

maximization) และการเพ่ิมประสิทธิภาพของการทำกำไร (profit optimization)  

3. Redefine policy process – คิดใหม4เร่ืองกระบวนเชิงนโยบาย หรือการปรับเปล่ียนคิดนโยบายใหม4 

4. Redefine partnership หรือการนิยามใหม4ของเรื่องการเปXนหุ/นส4วน ไม4ใช4เรื่องของการกระจายอำนาจ 

(decentralization) แต4จุดประสงคnท่ีต/องการคือการมีส4วนร4วม (participation) ท่ีมากกว4าน้ัน 

5. Redefine management practices and relationships - การนิยามแนวทางในการปฏิบัติ และ

การจัดการความสัมพันธnในรูปแบบใหม4เพ่ือการเปล่ียนแปลง 

 

สุดท/ายต/องมีการตั้งคำถามว4าสิ่งที่กำลังจะทำเปXนการเปลี่ยนแปลงระดับรากฐานเพียงแค4รูปแบบหรือหน/าตาอยู4

หรือไม4 สิ่งที่ทำอาจจะเปXนแค4เพียงตัวอย4างว4าได/ทำ แต4ยังไม4ได/เรียกร/องให/มีการเปลี่ยนแปลงระดับรากฐานในเชิง

วิธีคิด ซึ่งช4วงวิกฤตโควิด-19 ที่ผ4านมา มีหลายประเด็นช4วยกระตุ/นให/เกิดการทบทวนว4าความเหมาะสมของ

รูปแบบการทำงานที่ผ4านมา หรือว4าประเทศไทยต/องค/นหาวิธีการ วิธีคิดรูปแบบใหม4ที่จะนำมาใช/ในการทำงาน

เพ่ือให/เกิดการคิดใหม4 (rethink) ไปสู4การเปล่ียนแปลงระดับรากฐานเพ่ือความย่ังยืนท่ีแท/จริง 

 

| ดร.วนัน เพ่ิมพิบูลย2   

 

ขอยกประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะเกี่ยวข/องกับ SDGs ในหลายประเด็น แนวคิดท่ี

นำเสนอในวันน้ีมุ4งไปท่ีประเด็นทางด/านส่ิงแวดล/อมเปXนหลัก 

 

ดร. วนันเห็นว4าการเปลี่ยนแปลงระดับรากฐานจะเกิดไม4ได/เลยถ/าเราไม4มีการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ (systemic 

change) เราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงระดับรากฐานเพื่อความยั่งยืนโดยไม4พูดถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกไม4ได/ 

ภาคประชาสังคมระดับโลกมีโอกาสทำงานในหลายพื้นที่หรือการทำงานผ4านกลุ4มผู/มีส4วนได/ส4วนเสียกลุ4มหลัก 

(major groups of stakeholders) ต4างๆ ในเรื ่อง SDGs จึงเปXนพื้นที ่ให/ภาคประชาชนได/แสดงความคิดเห็น 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อย4างไรก็ตาม ภาคประชาสังคมยังไม4เห็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในระหว4างประเทศ ว4า

ความคิดเห็นจากภาคประชาสังคมได/ถูกนำไปใช/ ปรับ และบูรณาการไปถึงตรงส4วนใดบ/าง แต4สิ ่งเหล4านี้คือ

กระบวนการที่ดีและเปXนจุดเริ่มต/นที่ดีสำหรับภาคประชาสังคม โดย 2 เรื่องสำคัญในประเด็น ความร4วมมือพหุภาคี 

(multilateralism) ระดับโลกท่ีจะพูดถึง ประกอบด/วย  

 



 
 

 6 

ประเด็นสำคัญเรื่องแรกที่จะกล4าวถึง คือ การตั้งคำถามกับการเข/าไปมีส4วนในการการประชุมเรื่องเพื่อการ ลด ละ 

เลิกการใช/เชื้อเพลิงฟอสซิลที่จัดโดยองคnการสหประชาชาติของ Fossil Lobbyist จากภาคธุรกิจเชื้อเพลิงฟอสซิล 

ถึงในเชิงคุณธรรมและความซื่อสัตยnต4อการให/พื้นที่กับกลุ4มที่เปXนต/นเหตุของการทำให/เกิดป'ญหาการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศมาจนถึงทุกวันน้ี 

 

ประเด็นสำคัญเรื ่องที ่สองคือ ความช4วยเหลือเพื ่อการพัฒนาอย4างเปXนทางการ (Official Development 

Assistance: ODA) สำหรับท่ีเปXนเงินทุนขับเคลื่อน SDGs ให/ได/ไม4ถึงเปzาตามข/อตกลงที่ให/ไว/ ส4งผลให/ความ

สม่ำเสมอในการทำตามความมุ4งม่ันท่ีให/ไว/กับโลกก็เกิดความล/มเหลวไปด/วย 

 

ในระดับประเทศ กล4าวถึงงาน “เวทีก/าวพอดี” ที่จัดโดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห4งชาติเมื่อปsพ.ศ. 

2564 ได/เชิญเครือข4ายทางภาคประชาสังคมเกี่ยวกับการลดภาวะโลกร/อน ในเวทีได/มีการพูดถึงประโยคหนึ่งท่ี

สำคัญ คือ “build back better ยังไม4พอ ต/อง build back differently” กล4าวคือการสร/างอะไรที่ดีขึ้นจากเดิม

ยังคงไม4พอ ต/องมีการสร/างสิ่งท่ีมีความแตกต4างออกไปจากเดิมหรือการสร/างสิ่งใหม4ท่ีดีมากกว4าเดิม เพ่ือให/เกิดการ

เปลี่ยนแปลงระดับรากฐาน โดยสิ่งที่ควรจะแตกต4างไปจากเดิมและถือเปXนความท/าทายคือ แนวทางที่จะทำให/เกิด

การส4งผ4านอำนาจไปสู4มือประชาชน (people’s power) หรือการมีพลังต4อรองของภาคประชาชน ทำอย4างไรจะ

ตัดวงจรหรือตัวเชื่อมต4อการสนับสนุนของจากภาครัฐที่ไปยังกลุ4มภาคธุรกิจ แต4เปลี่ยนการสนับสนุนไปสู4กลุ4มท่ี

ได/รับผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนา 

 

การทำงานของประชาชนในระดับพื้นที่ ได/มีการทำงานตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนอยู4แล/วโดยไม4ต/องรอให/มี

การนำเอา SDGs ไปปฏิบัติในพ้ืนท่ี (SDG localization) ยกตัวอย4างเช4น การคัดค/านโรงไฟฟzาเทพา จังหวัดสงขลา 

การเสนอข/อเรียกร/องด/านสิ่งแวดล/อมที่อำเภออมก�อย จังหวัดเชียงใหม4 เปXนต/น ซึ่งกลุ4มประชาชนเหล4านี้กำลัง

รักษาวิถีชีวิต วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมในพื้นทีเพื่อให/อยู4รอดภายใต/การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศของโลก 

 

ประเทศไทยอาจต/องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนn (paradigm shift) ในการคิดว4าการทำงานเพื่อการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน ตาม SDGs หรือการเปลี่ยนแปลงระดับรากฐานเพื่อมุ4งบรรลุ SDG ควรมุ4งให/คนในประเทศอยู4ร4วมกันกับ

ส่ิงแวดล/อมและเกิดความม่ังค่ังได/ 

 

อีกความท/าทายที่สำคัญมากคือ จะทำอย4างไรให/มีการเห็นคุณค4า (recognize) สิ่งที่ภาคประชาชนทำอยู4มานาน

แล/วและดีอยู4แล/วเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และยกระดับการดำเนินการเหล4านั้นขึ้นมาเพื่อรายงานความก/าวหน/าท่ี

เกี่ยวข/องกับตัวชี้วัด SDGs และเพื่อดึงให/เข/ามามีส4วนร4วมด/วย (engage) ที่จะสามารถเปXนตัวบ4งบอกได/ว4าทิศทาง

ของประเทศควรจะไปทางไหน และสามารถนำมาเปXนตัวตั้งได/ว4าการเปลี่ยนแปลงระดับรากฐานจะเกิดขึ้นในแต4ละ

ภาคส4วนอย4างไร  
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คำถาม #2 - ประเทศไทยควรมีการขับเคลื่อน SDGs ตามแนวทางการเปลี่ยนแปลงระดับ

รากฐานเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Transformation) ไปในทิศทางใด? 
 

| ดร.วนัน เพ่ิมพิบูลย2   

 

ประเทศไทยต/องเริ ่มจากการสร/างการมีส4วนร4วม (engagement) กับสิ่งที ่ประชาชนในพื้นที่ทำแล/วเดิมแล/ว

ชี้ให/เห็นความเชื่อมโยงกันอย4างเปXนระบบ แล/วจึงค4อยใส4ศัพทnหรือภาษาทางด/าน SDGs เข/ามาทีหลัง  ยกตัวอย4าง

เช4น ตั้งต/นจากการไม4ยอมรับอุตสาหกรรมถ4านหินที่พื้นที่ทำอยู4เชื่อมโยงกับประเด็นโลกร/อน ซึ่งเปXนหนึ่งใน SDGs 

และทำความเข/าใจต4อมาอีกว4าเมื่อจัดการกับป'ญหานี้ จะส4งต4อให/สิ่งแวดล/อมดีขึ้น ทำมาหากินได/ คงวิถีชีวิตเดิมไว/

ได/ นำมาสู4การมีสุขภาวะท่ีดี ซ่ึงแตกย4อยมาแตะประเด็นใน SDGs อ่ืน ๆ ได/มากมาย  

 

ในการทำงานเพื่อให/เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับรากฐานเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Transformation) ต/อง

ให/ประชาชนในพื้นที่เข/ามามีส4วนร4วมเพราะเปXนผู/ได/รับผลกระทบ และมองประเด็นหนึ่ง ๆ อย4างแตกย4อยออกไป

ไม4ใช4ในลักษะไซโล ยกตัวอย4างเช4น ประเด็นเรื่องห4วงโซ4คุณค4าของระบบการผลิตอาหารในประเทศไทยที่ประสบ

ป'ญหาราคาปุ ยที่แพง ส4งผลซ้ำเติมให/ภาคเกษตรกรในพื้นที่ที่ได/รับผลกระทบโดยเฉพาะจากเรื่องโลกร/อนอยู4แล/ว 

แต4ไม4ได/รับความช4วยเหลือ รวมถึงประเด็นว4าราคาของผลผลิตไม4ได/สะท/อนต/นทุนของเกษตรกรที่ใช/ในการผลิตจน

ไปถึงปลายทางในการจำหน4าย เปXนต/น  

 

อีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญ ประเทศไทยได/รับงบประมาณจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียว ซึ่งสำนักงานโครงการพัฒนา

แห4งสหประชาชาติ (UNDP) ได/งบประมาณเพื่อใช/ทำงานร4วมกันกับกรมชลประทาน โดยโครงการดังกล4าวใช/ชื่อว4า 

โครงการส4งน้ำและบำรุงรักษาลุ4มน้ำยม-น4าน ป'ญหาที่เกิดขึ้นคือคนในพื้นที่ไม4ทราบและสงสัยว4าโครงการดัง

กล4าวคืออะไร การติดต4อประสานงานระหว4างผู/รับผิดชอบโครงการและประชาชนในพ้ืนที่มีข/อติดขัดหลายประการ 

นอกจากนี้เมื่อประชาชนในพื้นที่ได/อ4านรายงานและรายละเอียดโครงการพบว4า มีกลุ4มประชาชนผู/ได/ประโยชนnถึง

หลักแสนคน แต4คนเหล4านี้ไม4ได/ถูกดึงเข/ามามีส4วนร4วมเมื่อคิดโครงการ ถูกมองเปXนเพียงผู/ได/รับประโยชนn ดังนั้นใน

การทำโครงการต4าง ๆ ควรจะต/องดึงกลุ4มคนเหล4านี้เข/ามามีส4วนร4วมตั้งแต4เริ่มโครงการ เพื่อที่จะได/เกิดโครงการท่ี

ตอบโจทยnของประชาชนในพ้ืนท่ี และมองประชาชนกลุ4มน้ีเปXนส4วนหน่ึงท่ีสำคัญของการพัฒนา เปXนพันธมิตรท่ีเท4า

เทียมกันทางอำนาจ (equal partner) ต/องมีการเปลี่ยนแนวทาง ระบบวิธีคิด และนำไปสู4การเปลี่ยนขั้วอำนาจ 

(shifting power) ท่ีจะนำไปสู4การเปล่ียนผ4านการทำความเข/าใจ SDGs ในระดับประเทศ และระดับโลกได/ 

 

| นพ.สมศักด์ิ ชุณหรัศม์ิ  

 

สิ่งสำคัญที่อยากให/เกิดขึ้น คือ ภาควิชาการของประเทศไทย ต/องเปXนตัวกลางสำคัญในการขับเคลื่อน SDGs ไปถึง

ขั้นการเปลี่ยนแปลงระดับรากฐานในหลาย ๆ มิติได/ นักวิชาการต/องมีกลไกลที่ช4วยให/ทำงานได/อย4างต4อเนื่อง โดย



 
 

 8 

เมื่อลงลึกในรายละเอียด จุดเข/ากระทำ (entry point) ท่ีสำคัญ คือ พื้นที่ ซึ่งการทำงานกับพื้นที่ไม4มีส4วนไหนใน

การทำงานที่ไม4เข/ากับ SDGs เราต/องใช/ SDGs เปXนโอกาสในการขับเคลื่อนและสร/างการเปลี่ยนแปลง โดยใช/ 

ตัวชี้วัด และคำมั่นสัญญา (commitment) มาเสริมพลังในการทำงาน (empower) และ การสร/างหุ/นส4วนความ

ร4วมมือ 

 

ภาควิชาการต/องมีการทำงานด/วยวิธีการการเคลื่อนไหวทางวิชาการ (academic activism) ที่ทำให/เกิดความ

ภาคภูมิใจ และหวังว4ามหาวิทยาลัยจะหาวิธีการให/รางวัล (reward) การทำงานที่เอา SDGs เปXนตัวตั้ง ไม4ใช4การ

เอาวิชาการเปXนตัวตั้ง และตั้งสมมติฐานที่เชื่อว4าการใช/ประเด็นป'ญหาการพัฒนาที่ซับซ/อนนี้จะเปXนประโยชนnต4อ

งานทางด/านวิชาการได/ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิธีคิดของคนได/ และสร/างองคnความรู/ใหม4จากการทำงานจริงได/

ด/วยความสามารถของนักวิชาการได/ จากประสบการณnการทำงานจริงพบว4าเมื่อเอา SDGs เปXนตัวตั้ง จะทำให/เกิด

การคิดใหม4 (rethink) ในหลายประเด็น 

   

นพ.สมศักดิ์ฝ'นเห็นประเทศไทยเปXนผู/นำทางวิชาการเรื่อง SDGs ผ4านการทำงานกับพื้นที่ นอกจากนั้น นักวิชาการ

ต/องมีความสามารถทางวิชาการในการการจัดการกับการปรับตัว (adaptive management) การจัดการกับผู/มี

ส4วนได/ส4วนเสีย (stakeholder management) เปXนต/น และบทบาทสำคัญของนักวิชาการคือต/องสร/าง PILA 

(Participatory Interactive Learning through Action) หรือ การเรียนรู/อย4างมีปฏิสัมพันธnระหว4างกันแบบมี

ส4วนร4วมผ4านการปฏิบัติ 

 

ภาควิชาการต/องตระหนักอยู4เสมอว4าสิ่งที่กำลังทำคือการ การขับเคลื่อนเพื่อสร/างเปลี่ยนแปลง (drive change) 

ไม4ใช4เพียงให/ได/ความรู/ด/านทฤษฎีเท4านั้น แต4ต/องสร/างการเรียนรู/แบบลูปสามชั้น (triple loop learning) ต/องมี

การจัดการเพื่อให/เกิดการเรียนรู/ของนักวิชาการไปพร/อมกับเกิดวงจร (loop) ในการเรียนรู/ของการขับเคลื่อนแบบ

มีประสิทธิภาพจะไปได/ไกล สิ่งเหล4านี้เปXนการสร/างพลเมืองที่ตื่นรู/ (active citizen) ผ4านการลงมือทำและการ

เรียนรู/ร4วมกัน และจากประสบการณnที่ผ4านมา การที่นักวิชาการท่ีได/รับการยอมรับได/เข/าไปทำงานในพื้นที่นั้นเปXน

การสร/างความมั่นใจให/กับคนในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่รู/สึกไม4โดดเดี่ยว และนักวิชาการสามารถเปXนตัวเชื่อม

ระหว4างแนวราบกับแนวดิ่ง ซึ่งอาจจะส4งผลให/ กระบวนการกำหนดนโยบายระดับชาติมีประสิทธิภาพและคุณภาพ

ท่ีดีข้ึน เพราะนักวิชาการเองก็เปXนตัวเช่ือม ไม4ใช4เพียงเช่ือมความรู/แต4เปXน Voice ด/วย  

 

สุดท/ายเราพบว4าคนที่ทำงานตัวจริงในพื้นที่ มีความรู/มากไม4ใช4แต4แค4ชาวบ/าน แต4ยังรวมถึงหน4วยงานในพื้นที่ก็มี

นวัตกรรมหลากหลาย แต4ไม4ได/รับความสนใจหรือเห็นคุณค4าเท4าที่ควร คิดว4าเปXนเพียงความรู/ธรรมดาทั่วไป หรือ

ความรู/ในตัว (tacit knowledge) นักวิชาการต/องทำการเชื่อมความรู/ในตัวคนทำงานและความรู/ชัดแจ/ง (explicit 

knowledge) ให/ได/เหล4านี้ให/เปXนการเรียนรู/แบบลูปสามชั้นที่เปXนรูปธรรมได/ และเราต/องสร/างเครือข4ายทาง

วิชาการท่ีทำงานแบบ activism และมีการกลไกสนับสนุนท่ีจะทำให/นักวิชาการทำงานได/อย4างต4อเน่ือง 
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| รศ. ดร.ปTทมาวดี โพชนุกูล  

 

เมื่อพูดถึงประเด็นการนำ SDGs ไปปฏิบัติในท/องถิ่นโดยคำนึงถึงบริบทพื้นที่ (localizing SDGs) จะพบว4าทำงาน

กับแค4เพียงภาคประชาชนยังไม4เพียงพอ บ4อยครั้งที่เกิดความขัดแย/งกันของหน4วยงานภาครัฐกับคนในพื้นท่ี 

เนื่องจากไม4มีการสร/างความเข/าใจร4วมกัน จึงจำเปXนต/องมีองคาพยพที่ครบถ/วนและเห็นด/วยกับความสำคัญของ

ประเด็นการสร/างหุ/นส4วนการพัฒนาในพ้ืนท่ี 

 

การเปลี่ยนความคิดหรือการปรับกระบวนทัศนn (paradigm shift) จะเห็นได/ชัดเจนว4าจะเกิดขึ้นต4อเมื่อเกิดภาวะ

วิกฤต ซึ่งอาจจะหายไปเลยหรือเกิดการเปลี่ยนความคิดได/จริง แต4เมื่อลองตั้งคำถามย/อนกลับไปว4าถ/าไม4มีภาวะ

วิกฤต การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนnจะเกิดขึ้นได/อย4างไร เห็นว4าคำตอบคือการเรียนรู/ และการมีระบบนิเวศที่เอ้ือ

ให/เกิดการเปล่ียนแปลง 

 

บทบาทของภาควิชาการ สกสว. เองได/พยายามใส4แนวคิดเรื่อง SDGs เข/าไปเปXนกรอบการทำงานในการสำรวจว4า

แต4ละพื้นที่มีประเด็นป'ญหาการพัฒนาใดบ/างที่นำไปสู4ความไม4ยั่งยืน และใส4เข/าไปในแผนงานหลาย ๆ ระดับ 

ประเด็นสำคัญที่เห็นด/วยมาก คือการทำแผนงานในป'จจุบันค4อนข/างมีความเปXนไซโล เช4น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 

เมื่อพูดถึงเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ จะพุ4งไปเรื่องของรายได/หรือประเด็นเศรษฐกิจอื่น ๆ เราจึงต/องหาทางออกว4า

จะทำอย4างไรให/มองถึงรายได/ที่เปXนความยั่งยืน และมองถึงผลกระทบต4อสิ่งแวดล/อมด/วย เปXนต/น ความท/าทายท่ี

เกิดขึ้นประการหนึ่งคือ ต/องหาแนวทางและตั้งคำถามว4าจะสอดแทรกแนวคิด SDGs ลงไปในการทำงานแต4ละ

ประเด็นได/อย4างไร ในแผนงานของงานวิจัยเองก็มีบางยุทธศาสตรnตรงกับ 6 ธีมของการเปลี่ยนแปลงระดับรากฐาน 

และจะพยายามใส4ธีมเหล4านี้ลงในแผนการทำงานของระบบวิทยาศาสตรn วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) อีกประเด็น

สำคัญคือ ความแตกต4างระดับความเข/าใจขององคาพยพและภาคส4วนต4าง ๆ ในประเด็นน้ีและวิธีคิด หรือมองเปXน

เพียงงานวิจัยท่ีใช/ทำงานเท4าน้ัน 

 

ท/ายที่สุด เมื่อได/ความรู/จากงานวิจัยแล/ว สิ่งที่ขาดไป คือ การนำความรู/มาใช/ในการสร/างกระบวนการของการ

เรียนรู/ ภาควิชาการจึงมีความสำคัญมากที่ต/องเข/ามาเปXนตัวเชื่อมในประเด็นนี้ นักวิชาการต/องคิดในเชิงระบบและ

คิดแบบเชื่อมโยง เปXนตัวกลางในการชวนคุยเพื่อให/มองเห็นต/นเหตุของป'ญหา และเพื่อหาคานงัดที่มีพลังต4อการ

เปล่ียนแปลง 

 

| ดร.ธัชไท กีรติพงค2ไพบูลย2  

 

ขอเสริมในประเด็นท่ีเก่ียวกับการพัฒนาท่ีย่ังยืนในพ้ืนท่ี ในภาพรวมหลายภาคส4วนทราบกันอยู4แล/วว4าคนในพ้ืนท่ีได/

มีการทำกิจกรรมเพ่ือความย่ังยืนอยู4แล/ว ซ่ึงเรื่องน้ีเปXนประเด็นท่ีเห็นด/วยอย4างมาก ส4วนกลางเองก็เห็นความสำคัญ

ของ active partner และเห็นว4าการจุดประเด็น SDGs เพื่อให/เกิดขึ้นในแต4ละพื้นที่ต/องมีการทำโมเดลดอกเห็ด 
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เพื่อให/ผุดขึ้นมาทั้งประเทศ อย4างไรก็ตามป'ญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นและภาครัฐอยากแก/ไข คือการเกิดแรงเสียดทานใน

พื้นที่ ไม4ว4าจะเปXนระหว4างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ ระหว4างภาครัฐกับประชาชน หรือประชาชนกับ

ภาคเอกชนก็ โดยวิธีการหนึ่งคือการสนับสนุนให/ภาควิชาการเปXนผู/ประสานระบบ (system integrator) หรือ

ตัวกลางในการใช/ข/อมูลความรู/ทางวิชาการเพ่ือช4วยกำหนดแนวทางพัฒนาและการขับเคลื่อนท่ีเหมาะสมของแต4ละ

พื้นที่ เราต/องให/ความสำคัญกับข/อมูลทางวิชาการนอกจากนี้ ความเปXนกลางทางวิชาการจะส4งผลให/คนในพื้นท่ี

เห็นเปzาหมายร4วมกันได/มากข้ึน  

 

สุดท/ายต/องมีการทำงานร4วมกันระหว4างมหาวิทยาลัยขนาดใหญ4 มหาวิทยาลัยระดับภูมิภาค และมหาวิทยาลัยใน

ระดับท/องถิ่น โดยให/ความสำคัญมุ4งเน/นไปที่มหาลัยในท/องถิ่นที่เหมาะสมกับการเปXนตัวกลางทางวิชาการในพื้นท่ี 

เพราะว4าเข/าใจบริบทป'ญหาในพื้นที่และเข/าใจการทำงานของภาครัฐ และประการสำคัญอีกประการหนึ่ง คือต/อง

ใช/งานวิจัยโดยใช/วิทยาศาสตรnเปXนฐาน (science-based research) และใช/ข/อมูลมาทำงานเพื ่อสร/างการ

เปล่ียนแปลงระดับรากฐาน 

 

ปaดทUาย 
 

| ดร.ธัชไท กีรติพงค2ไพบูลย2  

 

ภาครัฐพร/อมที่จะดำเนินแผนงาน เปลี่ยนแปลงวิธีคิด และปรับตัวในการเดินไปข/างหน/าร4วมกันกับภาคส4วนอื่น ๆ 

มีการพูดคุยว4า system integrator จะเปลี่ยนอย4างไรให/เปXน system transformation ถึงแม/จะเปXนโจทยnที่ท/า

ทายเปXนอย4างมาก แต4การขับเคลื่อนประเทศไปสู4การบรรลุ SDGs เปXนสิ่งสำคัญ และทุกภาคส4วนต/องร4วมกันหาวิธี

เหยียบคันเร4งท่ีขับเคล่ือนประเทศไทยไปให/ถึง SDGs ให/ได/  

 

| รศ. ดร.ปTทมาวดี โพชนุกูล  

 

ประเทศไทยต/องหาประเด็นการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงระดับรากฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เหมาะสมกับ

บริบทของประเทศ เพื่อเปXนตัวเร4งให/เกิดการพัฒนาโดยไม4ยึดติดกับตัวชี้วัดมากเกินไป มุ4งเน/นไปที่ผลลัพธnของ

ความยั่งยืนในแต4ละด/าน ต/องมีมาตรการด/านการเงินและภาษีมาช4วยผลักดันการวางแผนให/เกิดโมเดลดอกเห็ด ซ่ึง

เงินทุนเปXนป'จจัยท่ีสำคัญเปXนอย4างมากในการเปล่ียนแปลงระดับรากฐานเพ่ือความย่ังยืน 

 

| นพ.สมศักด์ิ ชุณหรัศม์ิ  

 

กรอบการทำงานในช4วง 8 ปs จากนี้จนถึงปs 2573 ต/องตั้งจุดมุ4งหมายในการสร/างหุ/นส4วนและองคnความรู/ต4าง ๆ 

ร4วมกัน ประเทศไทยต/องมีโจทยn มีธีม และแนวทางการจัดการด/านความยั่งยืนเปXนของตนเอง ในภาคการศึกษา 
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ทั้ง มหาวิทยาลัยและนักวิชาการ จะต/องมีความเข/าใจเรื่องน้ี และเข/ามาเปXนแกนนำหลักในผลักดันให/เกิดประเด็น

เร่ืองความย่ังยืนท่ีกล4าวมา 

 

| ดร.วนัน เพ่ิมพิบูลย2   

 

การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงระดับรากฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืนให/เกิดขึ้นในประเทศไทยต/องคำนึงถึง 4 

ประเด็นสำคัญ ได/แก4 

1. Inclusive - รวมทุกภาคส4วนเข/ามาทำงานร4วมกัน ไม4แบ4งแยกในการทำงาน 

2. Integration - ต/องเกิดการรับรู / ให/ความสำคัญ และมีการเชื ่อมโยงทางความคิด รวมถึงการปฏิบัติ

แผนงานจริงในพ้ืนท่ีอย4างเปXนระบบ 

3. Knowledge – ให/ความสำคัญกับองคnความรู/ต4าง ๆ ทั้งจากภาควิชาการ และจากคนในพื้นที่หรือความรู/

จากภาคประชาสังคม 

4. Partnership - ต/องมีการสร/างความร4วมมือระหว4างภาครัฐและภาคประชาสังคม 

 
 
 
 

ทศพล ธิบัวพันธ, – ผู0จัดทำสรุปจากเวทีสัมมนา 

ชล บุนนาค  – ตรวจสอบความถูกต0อง 

 
 


