
 

 

 

  

17 มกราคม 2560  

สาหรับประชาสมัพนัธ์  

A Call to Action: เส้นทางของประเทศไทยในการรวมพลังเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

กรุงเทพมหานคร –สํานกัพิมพ์ตา่งประเทศ Editions Didier Millet 

(EDM) ร่วมกบั มลูนิธิมัน่พฒันา จดังานเปิดตวัหนงัสือ A Call to 

Action: Thailand and the Sustainable Development Goals 

(ปกแข็ง, 184 หน้า   (ท่ีนําเสนอข้อมูลเชิงลึกและความก้าวหน้า

เก่ียวกับความพยายามของประเทศไทยในการดําเนินการพัฒนา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือท่ีจะบรรลุเป้าหมายการ

พฒันาท่ียัง่ยืน  )Sustainable Development Goals – SDGs) ของ

องค์การสหประชาชาต ิ 

งานนีจ้ดัขึน้ท่ีโรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพมหานคร ในวนัท่ี 17 

มกราคม 2560 เวลา 12:15-15:30 น   .โดยมี รศ .ดร .จิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา  ประธานกรรมการมลูนิธิมัน่

พฒันา เป็นผู้กล่าวปาฐกถาเปิดงาน และมีการเสวนาในหวัข้อการพฒันาอย่างยัง่ยืน โดยผู้ เช่ียวชาญจาก

สาขาตา่งๆ หนงัสือนีจ้ะจดัจําหน่ายในประเทศไทยท่ีร้าน Asia Books และ Kinokuniya รวมถึงร้านหนงัสือ

ชัน้นําในประเทศตา่งๆ ทัว่โลก และท่ี Amazon.com ในราคาเล่มละ US$35 (1,250 บาท   (ท่ีผ่านมา  EDM 

ได้จัดทําหนังสือชัน้นําหลายเล่มท่ีเก่ียวกับประเทศไทยเช่น Thailand's Sustainable Development 

Sourcebook and King Bhumibol Aduyadej: A Life’s Work 

เนือ้หาโดยสรุป 

หนงัสือเลม่นีเ้ป็นหนงัสือเลม่แรกท่ีนําเสนอเนือ้หาเชิงลกึอย่างตรงไปตรงมาบนพืน้ฐานข้อมลูท่ีหลากหลาย

เก่ียวกบัสถานะของประเทศไทย ณ ปัจจุบนั บนเส้นทางท่ีจะบรรลเุป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยืนทัง้ 17 

ประการให้ได้ ภายในปี 2573 ซึ่งเป็นเป้าหมายท่ีกําหนดโดยองค์การสหประชาชาติเม่ือปี 2558  และ

องค์การสหประชาชาติได้ระบวุ่าเป็น  “การเรียกร้องให้เกิดการเปล่ียนแปลงในโลก” หนงัสือนีไ้ด้กล่าวถึง

ความท้าทายสําคญัท่ีประเทศไทยกําลงัเผชิญในด้านตา่งๆ แม้ว่าจะมีความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจในช่วง

หลายทศวรรษท่ีผา่นมา ท่ีสําคญัคือหนงัสือเลม่นีนํ้าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัการท่ีประเทศไทยใช้ปรัชญาของ



 

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช และการทรงงานด้านการพฒันา

ของพระองค์ เป็นเข็มทิศนําทางในการพัฒนาด้านต่างๆ หนังสือเล่มนีแ้บ่งออกเป็น 17 บท ตาม 17 

เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีเนือ้หาวิเคราะห์เป้าหมาย แนวทาง และสิ่งท่ียังจะต้อง

ดําเนินการในเร่ืองตา่งๆ เชน่ การเปล่ียนแปลงของสภาพภมูิอากาศ การสาธารณสขุ การขจดัความยากจน 

การบริโภคและการผลิตอย่างยัง่ยืน การผลิตพลงังานสะอาด และการจดัการระบบนิเวศ นอกจากนีแ้ล้ว

หนงัสือนีย้งักลา่วถึงตวัอย่างของการพฒันา ทัง้ท่ีประสบความสําเร็จและท่ียงัต้องดําเนินการ เพ่ือให้ผู้อ่าน

ได้เห็นถึงภาพรวมของความก้าวหน้าในการพฒันาของประเทศไทย และความจําเป็นท่ีจะต้องผนึกกําลงักนั

บนเส้นทางท่ีมุ่งสู่เป้าหมายของการพฒันาท่ียัง่ยืน  A Call to Action: Thailand and the Sustainable 

Development Goals (SDGs) เป็นแหล่งความรู้ท่ีมีคณุคา่สําหรับผู้ ท่ีสนใจว่าประเทศไทยจะทําให้เกิดการ

พฒันาท่ีสมดลุและยัง่ยืนได้อย่างไร ด้วยการบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นบนพืน้ดิน ในนํา้ 

หรือทรัพยากรมนษุย์  

ด้วยบทความตา่งๆ จากผู้ เช่ียวชาญด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืนและสถิติข้อมลูปัจจบุนัของประเทศไทย ทํา

ให้หนงัสือเลม่นีเ้หมาะสําหรับผู้ เช่ียวชาญด้านนโยบายและผู้ ท่ีสนใจด้านการพฒันาของประเทศไทย 

คณะผู้จัดทาํ 

ดร .ปรียานุช ธรรมปิยา  เป็นผู้ อํานวยการศนูย์สถานศกึษาพอเพียง มลูนิธิยวุสถิรคณุ และกรรมการมลูนิธิ

มัน่พฒันา มีผลงานวิจยัด้านเศรษฐกิจพอเพียงมากมาย ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมถึงผลงานใน

การขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษามานานกว่า 10 ปี นิโคลสั กรอสแมน จดัทํา

หนงัสือมากกว่า 10 เล่มเก่ียวกบัประเทศไทยให้กบั EDM รวมถึง Chronicle of Thailand, Thailand's 

Sustainable Development Sourcebook, A History of the Thai-Chinese,และ King Bhumibol 

Aduyadej: A Life’s Work. วิลล์ แบ๊กซ์เตอร์ เป็นนกัข่าวและช่างภาพซึ่งประจําอยู่ในเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใต้ตัง้แต่ปี  2546 โดยเป็นผลงานเก่ียวกบัประเด็นทางสงัคม สิทธิมนุษยชน และเร่ืองเก่ียวกับการพฒันา 

และทํางานอิสระให้กบั Al Jazeera, Der Spiegel, Internazionale และอ่ืนๆ นีน่า เว็กเนอร์ เป็นนกัข่าวซึ่ง

เขียนเก่ียวกบัประเด็นด้านชาติพนัธุ์และความรับผิดชอบของแวดวงธุรกิจในประเทศกําลงัพฒันา ผลงาน

ของนีนา่ได้รับการตีพิมพ์ใน Al Jazeera, The Atlantic และ The Huffington Post   

 

 

 



 

คาํกล่าวสาํคัญในงานเปิดตัวหนังสือ  

รองศาสตราจารย์ ดร  .จิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา  ประธานกรรมการมูลนิธิมัน่พัฒนา ได้กล่าวกับ

ผู้ เข้าร่วมในเวทีเสวนางานเปิดตวัหนังสือ A Call to Action : Thailand and the Sustainable 

Development Goals ความตอนหนึง่วา่ 

  “ .......ทุกท่านท่ีมาร่วมงานในวนันี ้ คงจะมีคําถามในใจว่า การพฒันาท่ียัง่ยืนตามแนวพระราชดําริและ

ปรัชญาของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 9 ท่ีทรงวางไว้จะคงอยู่คูส่งัคมไทยหรือไม่นัน้  ผมจึงขอ

อญัเชิญพระราชดํารัสตอนหนึง่ของสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 10 เม่ือวนัท่ี 31 ธันวาคมท่ีผ่านมา ความ

ว่า “... ในปีใหม่นี ้ขอให้ชาวไทยทุกคน มีความมุ่งม่ัน มีกําลังใจในอันท่ีจะร่วมกันปฏิบัติสรรพกิจ

น้อยใหญ่ ในภาระหน้าท่ีตามแนว พระบรมราโชบายท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช ได้พระราชทานไว้ให้งานทุกอย่างสําเร็จผล เป็นความดีความเจริญ ทัง้แก่ตนเอง แก่

ส่วนรวม และประเทศชาติ เป็นการรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  ในการนี ้ข้าพเจ้า  )สมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 10) ขอปฏิบัตหิน้าท่ีร่วมกับประชาชนชาวไทยโดยเตม็กาํลังความสามารถ เพ่ือ

สืบสานพระราชปณิธานเช่นกัน”…” 

 

ดร .ปรียานุช ธรรมปิยา กรรมการมูลนิธิมั ◌่นพัฒนา  

“..ประเทศไทยได้นําเสนอไว้ในเวทีโลกมาโดยตลอดว่า เราใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนําทางไปสู่การ

พฒันาท่ียัง่ยืน เพ่ือท่ีจะบรรลุ 17 เป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ และวนันี ้เรามีหนงัสือ A Call to 

Action: Thailand and the Sustainable Development Goals ท่ีนําเสนอตวัอย่างรูปธรรมในการน้อมนํา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพฒันาในระดบัต่างๆ รวมถึงตวัอย่างโครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ และการพฒันาประเทศตามหลกัการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดลุยเดชฯ ซึง่เป็นแบบอย่างท่ีทรงคณุคา่ท่ีจะนําพาการพฒันาประเทศไปสู่การบรรลเุป้าหมายการพฒันาท่ี

ยัง่ยืนได้…”  

“ในชว่ง 20 ปีท่ีผา่นมา จากภาวะวิกฤตทางการเงินในปี 2540 ทําให้เราได้เรียนรู้ว่าการพฒันาท่ีไม่สมดลุไป

ไม่รอด กล่าวคือไม่ยัง่ยืน เราผ่านวิกฤตทางสงัคมและรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมถูกทําลายบอ่ยครัง้ 

ประเทศไทยเราจึงต้องมีการไตร่ตรองให้มากขึน้ในการเลือกแนวทางการพฒันาท่ีเหมาะสมกับภูมิสงัคม 

ทรัพยากรท่ีเป็นจดุแข็งของเรา และพืน้ฐานทางวฒันธรรมของประเทศและแตล่ะพืน้ท่ี นัน่ก็คือ การพฒันา

ตามทางสายกลาง ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีเน้นความสมดลุของการพฒันา และการสร้าง



 

ภูมิคุ้มกนัเพ่ือพร้อมรับการเปล่ียนแปลง ทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดล้อม และวฒันธรรม เราจึงจะ

บรรลเุป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืนได้…”   

“และการท่ีจะทําให้การพฒันาท่ีสมดลุเกิดความยัง่ยืนในท่ีสุดได้นัน้ จําเป็นต้องบ่มเพาะหลกัคิดพอเพียง

ให้กับคนรุ่นใหม่ ยกตวัอย่างในเร่ืองของการศึกษา ซึ่งปัจจุบนัมีโรงเรียนกว่าคร่ึงหนึ่งในประเทศไทยท่ี

พยายามใช้หลกัการพอเพียงในการปลูกฝังเยาวชนให้มีหลกัคิดในการตดัสินใจและดําเนินชีวิต จนได้รับ

การรับรองว่าเป็น ‘สถานศึกษาพอเพียง’ และมีโรงเรียนท่ีผ่านการประเมินเป็นศนูย์การเรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศกึษา 121 โรง กระจายอยู่ทัว่ประเทศ ท่ีสามารถเป็นพ่ีเลีย้งให้กับ

โรงเรียนอ่ืนได้ โรงเรียนพอเพียงเหลา่นี ้คือแหลง่บม่เพาะบคุลากรท่ีจะชว่ยพฒันาประเทศให้เกิดการพฒันา

ท่ียัง่ยืน ทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต…”  

นายเสข วรรณเมธี 

ในปี 2559 ซึง่ไทยได้รับเกียรตแิละโอกาสให้ทําหน้าท่ีประธานกลุ่ม  77 เราก็ได้มีส่วนร่วมในการผลกัดนัและ

ขบัเคล่ือนวาระการพฒันาท่ียัง่ยืน ผา่นการนําเสนอตวัอยา่ง ประสบการณ์ และบทเรียนของไทยในการก้าว

ผา่นอปุสรรคด้านการพฒันาโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  )SEP) และโครงการ SEP for SDGs 

Partnership โดยมุ่งมัน่ท่ีจะขยายเครือข่ายไปยงักลุ่มประเทศกําลงัพฒันาเพ่ือนําเสนอหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการมุ่งสู่การบรรลเุป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืนในเวทีระหว่าง

ประเทศตอ่ไป 

กระทรวงการต่างประเทศยินดีให้การสนับสนุนการเผยแพร่หนังสือเล่มนีใ้ห้เป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง เพ่ือ

ถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นท่ีประจกัษ์ โดยหนงัสือ A Call to 

Action: Thailand and the Sustainable Development Goals ได้กล่าวถึงการดําเนินการของไทยในการ

นําหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพ่ือบรรลเุป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืนโดยแสดงให้เห็นถึงความ

เช่ือมโยงระหว่าง SEP กับ SDGs ในแตล่ะเป้าหมาย ประกอบด้วยสถิติ ข้อมูลประกอบ และมีบทความ

พิเศษจากผู้ เช่ียวชาญท่ีนําไปใช้ศึกษาและอ้างอิงได้ นบัเป็นหนังสือท่ีประเมินการดําเนินการเพ่ือบรรลุ

เป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยืนท่ีครอบคลุมเล่มแรกของไทยและเป็นการต่อยอดจากหนงัสือท่ีมูลนิธิมัน่

พฒันาร่วมกบับริษัท EDM เคยจดัทํา (Thailand’s Sustainable Development Sourcebook) ด้วย 

นายนิโคลัส กรอสแมน 

“…ในโอกาสท่ีประเทศไทยกําลงัเผชิญหน้ากบัการเปล่ียนแปลง หนงัสือเล่มนีก้ล่าวถึงว่าประเทศไทยควร

ทําอย่างไรสําหรับอนาคตในเร่ืองของประเด็นเร่งด่วนต่างๆ เช่น การเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ 



 

พลงังานทดแทนและความมัน่คงทางอาหาร เป้าหมายของเราคือการให้ข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นประโยชน์

ตอ่ผู้สนใจ…”  

“ประเทศไทยจะสามารถพฒันาตวัเองในเร่ืองของความยัง่ยืนได้หรือไม่ เรายงัคงต้องติดตามกนั อย่างไรก็

ตามด้วยนโยบาย แบบแผนปฏิบตัิ และข้อตกลงต่างๆ ท่ีประเทศทัง้หลายต้องปฏิบตัิตาม ประเทศไทยจึง

เหมือนกับประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีปัจจัยหลายๆ อย่างมาฉุดดึงให้การทํางานเก่ียวกับประเด็นเหล่านีไ้ม่ไปใน

ทิศทางท่ีต้องการ หนงัสือเลม่นีก้ลา่วถึงประเดน็เหลา่นีใ้นทกุแง่มมุ  

“สว่นหนึง่เพราะประเทศไทยมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงทําให้ประเทศนีเ้ป็นหนึ่งในไม่ก่ีประเทศใน

โลกท่ีมีสิ่งพิมพ์ในเร่ืองของความยัง่ยืนและเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืนค่อนข้างมาก คําถาม ณ ปัจจุบนั 

จงึไมไ่ด้อยูท่ี่เราสนใจหรือไม ่แตอ่ยูท่ี่เราปฏิบตัจินเห็นผลหรือยงั” 

///// 

 


