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บทคัดย่อ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ปีค.ศ.2016-2030 เป็นเป้าหมายการ
พัฒนาต่อเนื่องจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ปีค.ศ.2000-2015 ซึ่งขยาย
กรอบให้ครอบคลุมประเด็นที่สาคัญที่ MDGs ไม่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง อาทิ ความเหลื่ อ มลาของสั งคม การผลิ ต และบริ โ ภคที่ ยั่ ง ยื น
และการเติ บ โตอย่ า งเหมาะสม โดยแบ่งออกเป็น 17 เป้า หมาย 169 เป้า ประสงค์ และกว่า 230 ตัว ชี วัด ครอบคลุม
ภารกิจ 5P ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน (people) โลก (planet) ความเจริญก้าวหน้า (prosperity) สันติภาพ (peace) และ
ความร่วมมือ (partnership) เพื่อผลักดันให้ประเทศบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ที่มีส่วนร่วมในการผลักดัน SDGs ทังทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะ SDG12 ที่มีเป้าหมาย
หลั ก คื อ สร้ า งหลั ก ประกั น ให้ ม ี แ บบแผน การผลิ ต และการบริ โ ภค ที ่ ยั ่ ง ยื น (Sustainable Consumption and
Production : SCP) ให้เกิดขึนในประเทศ โดยคานึงถึงการเจริญเติบโตของภาคเศรษฐกิจ ควบคู่กับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular
Economy) ได้มีส่วนสาคัญในการสร้างเครือข่ายด้าน SCP ทังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ ช่ว ยกัน ผลักดันขับเคลื่อน
งานด้าน SDGs และเตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้และบุคลากร รวมถึงการจัดทาระบบฐานข้อมูล ที่สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลและการรายงานผลในภาพรวมของประเทศได้ โดยนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาดาเนินการขับเคลื่อน
การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ให้เกิดขึนอย่างเป็นรูปธรรม ให้ก้าวทันโลก โดยใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเข็มทิศนา
ทางการพัฒนาประเทศ
การจัดงานในครังนีแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก โดยภาคเช้า เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การใช้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ของนานาชาติและประเทศไทย สาหรับภาคบ่าย
เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน และการประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ผู้สนใจ รวมทังสมาชิกเครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย และสมาชิกบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สามารถเลือกเข้าร่วม
กิจกรรมเฉพาะภาคเช้า หรือเฉพาะภาคบ่าย ก็ได้

จัดโดย
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) ร่วมกับ
เครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย (ThaiSCPnet)
สถาบันคลังสมองของชาติ (KNIT) และ
บัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (TAST)
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กาหนดการ
กล่าวเปิด และแนะนาวัตถุประสงค์ของงาน
The role of Science Technology and Innovation in SDGs (in English) by
 Janet Salem, United Nations Environment Programme (UN environment)
 Sooksiri Chamsuk, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
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สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
 คุณนาพล ลิมประเสริฐ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.)
ดาเนินการอภิปรายโดย ดร.จิตติ มังคละศิริ, สวทช. และ ThaiSCPnet
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ
- แนวคิดการผลิตและการบริโภคทีย่ ั่งยืน กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
- การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
- ตัวอย่างและแบบฝึกหัด การขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ในภาคส่วนต่างๆ อาทิ
 อุตสาหกรรม
 เกษตรและอาหาร
 การท่องเที่ยวและบริการ
(รับประทานอาหารว่างในห้อง)
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