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บทคัดยอ
รายงานฉบับนี้เปนรายงานฉบับ สมบู รณ ของโครงการประสานงานการวิจั ยเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ซึ่งถือเปนหนวยประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร (SRI Unit) หนวยที่ 14 ของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีวัตถุประสงคเพื่อรายงานผลการดําเนินงานทั้งหมดของ
โครงการตลอด 1 ปที่ผานมา (ระหวางสิงหาคม 2559 ถึง กันยายน 2560) โดยการดําเนินงานดังกลาว
เปนไปตามวัตถุประสงคของ โครงการประสานงานฯ มีทั้งหมด 5 ประการคือ (1) เพื่อสงเสริมสนับสนุน
งานวิจัยภายใตประเด็นงานวิ จัยที่สนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยื น(SDGs) (2) เพือ่ ประสานงาน
เครือขายนักวิจัยดานที่เกี่ยวของกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อจัดการองคความรูสังเคราะห และ
ถอดบทเรียนงานวิ จัยที่เกี่ยวกับเปาหมายดานตางๆ และผลิตเปน ขอ เสนอเชิงนโยบาย (3) เพื่อ
ประสานงานเชื่อมโยงเครือขายนักวิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่ทํางานในประเด็นที่
เกี่ยวของกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อจัดการองคความรู สังเคราะหและถอดบทเรียนภาคปฏิบัติที่
เกี่ยวของกับเปาหมายดานตางๆ (4) เพือ่ ติดตามความกาวหนาทางวิชาการของ SDGs ในระดับสากล (5)
เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร และสรางความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สถานการณปจจุบัน
และความคืบหนาเกี่ยวกับการดําเนินการที่เกี่ยวของเพื่อขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตลอดระยะเวลา 1 ปทผ่ี า นมา โครงการไดดาํ เนินงานหลายประการดังนี้ (1) รวมมือกับสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ในการจัดลําดับความสําคัญเปาประสงคของ
SDGs (2) สนับสนุนโครงการวิจัยสํารวจสถานะเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และ
ทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร สังคม และกฎหมาย จํานวน 12 โครงการ (3) จัดทําสื่อสาธารณะ
ในรูปแบบของเว็บไซต www.sdgmove.com และ Facebook Page ชื่อ SDG Move TH (4) เขารวม
ประชุ มกับ หนวยงานภาครัฐ ในกระบวนการระดมความคิ ดเห็ นเกี่ยวกั บ การจั ดทํา Roadmap ของ
หนวยงานหลักและหนวยงานรองที่เกี่ยวของกับเปาหมายและเปาประสงคนั้น ๆ (5) เขารวมประชุมกับ
ภาคเอกชน ประชาสังคม เยาวชน และองคกรระหวางประเทศ เพือ่ ใหความเห็นเกีย่ วกับการขับเคลือ่ น
และใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ SDGs (6) พัฒนาเนือ้ หา กิจกรรม และเครือ่ งมือการอบรมเพื่อใชในการ
อบรมใหกับภาคสวนตาง ๆ ที่เชิญนักวิจัยในโครงการไปเปนวิทยากร โดยมีทั้งในรูปแบบของเกมกระดาน
(Board game) และเกมการด และใชในการเรียนการสอน (7) ริเริ่มการทําฐานขอมูลหนวยงานที่มีภารกิจ
หรือดําเนินกิจกรรมที่สอดคลองกับ SDGs
ในการดําเนินงานยุทธศาสตรในอีก 3 ปขางหนา (ปที่ 2 ถึงปที่ 5) นั้น โครงการประสานงานการ
วิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงเล็งเห็นวา ในการขับเคลื่อน SDGs ดวยความรูและงานวิจัยนั้น มี
ยุทธศาสตร 4 ประการที่สําคัญ คือ (1) การพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานดานความรูและขอมูลเกี่ยวกับ SDGs
ที่เขาถึงไดโดยคนทุกกลุม (2) การสรางเครือขายนักวิชาการที่จะเขามาชวยกันหาทางออกใหกับปญหา
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ความยั่งยืนในประเทศไทย ในรูปแบบของ Sustainable Development Solution Network (SDSN)
(3) การสรางองคความรูแ ละพัฒนาแนวทางในการนํา SDGs ไปปฏิบัตจิ ริงในพื้นที่ (Localizing SDGs) (4)
การทํางานกับภาครัฐเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานใหสอดคลองกับหลักการของ SDGs ยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะกับหนวยงานของรัฐในสวนกลางซึ่งเปนสวนที่ทําหนาที่กําหนดนโยบาย
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Abstract
This report is the final report of the Research Coordination for Sustainable
Development Goals (SDGs) Project (SDG Move), the 14th Strategic Research Issue (SRI) unit
of Thailand Research Fund. The primary purpose is to report activities of the Project in
the past year (from August 2016 to September 2017). The activities are in accordance
with the objectives of the project. The objectives are in the followings manner: (1) to
support and facilitate research under topics related to the SDGs, (2) to coordinate
researchers whose researches are related to the SDGs and to formulate policy
recommendations from those research, (3) to create a network of the researchers and
other sectors (government, private, and civil society) who operate in the same area of
sustainable development in order to extract practical experience and knowledge on how
to operationalise the SDGs, (4) to monitor and review the progress of research on SDGs
at the international level, and (5) to disseminate the knowledge and the understanding,
the status, and the progress of the SDGs to the public.
The activities of the project of the past year are in the following manner: firstly,
the Project assisted the National Economic and Social Development Board (NESDB) on
prioritising the SDG targets. Secondly, it supported 12 research projects aiming at
identifying the present status of 12 SDG goals and to, preliminarily, survey economic,
social and legal instruments to achieve those goals in the context of Thailand. Thirdly, it
created a website (sdgmove.com), and other social media outlets, such as a Facebook
page: SDG Move TH, to promote the understanding of the SDGs. Fourthly, its team
participated in many meetings of Thai government agencies to comment on their SDG
roadmap constructively. Fifthly, the team also participated in meetings and workshops of
private sector, civil society organisations, and international organisations to provide
comments on how to implement the SDGs, and, sometimes, lecture on basic knowledge
of SDGs. Sixthly, content and tools (such as board or card games) for a workshop were
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developed for those workshops and classes. Lastly, the Project initiated a prototype
database of actors in all sectors working on the SDGs.
According to the experience of the first year, we believe that there are four
crucial strategic issues that we should address in the next three years, applying
knowledge and research as the main drivers, to support and promote the
implementation of the SDGs in Thailand. Firstly, we need to develop an accessible
knowledge infrastructure so that everyone can learn about the SDGs. Secondly,
Sustainable Development Solution Network (SDSN) needs to be established to gain more
cooperation from academics and researchers. Thirdly, knowledge and practices for the
localisation of SDGs need to be developed to get the global goals implemented at the
local level. Fourthly, the central government and its policy unit need to change their
operations to be more aligned with the SDGs.

บทสรุปผู้บริหาร
1. ความเป็นมาและภารกิจของโครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นเป้าหมายการพัฒนา
ของสหประชาชาติที่ต่อเนื่องมาจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหวรรษ (Millennium Development
Goals: MDGs) ที่เริ่มปี 2001 และหมดอายุในปี 2015 SDGs ที่ถูกนาเสนอในการประชุมสมัชชาใหญ่
องค์การสหประชาชาติในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ในเอกสารวาระการพัฒนา 2030 (The Agenda
2030) ซึ่งในครั้งนั้นรัฐสมาชิก 193 ประเทศได้ลงนามรับรองวาระการพัฒนา 2030 และให้คามั่ น
ร่วมกันว่าจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี ค.ศ. 2030 ในวันที่ 25 กันยายน ค.ศ. 2015
(พ.ศ. 2558)
 SDGs มีทั้ งหมด 17 เป้าหมาย (Goals) ซึ่งระบุถึงประเด็นที่เ ป้าหมายนี้ให้การครอบคลุม ภายใต้
เป้าหมายดังกล่าวมีเป้าประสงค์ (Targets) หรือเป้าหมายย่อย จานวน 169 เป้าประสงค์ ซึ่งทาหน้าที่
ขยายความให้เห็นว่าแต่ละเป้าหมายนั้นครอบคลุมประเด็นอะไรบ้าง โลกในปี 2030 จะมีลักษณะ
อย่ า งไร พร้ อ มทั้ ง เสนอแนวนโยบายในการบรรลุ เ ป้ า หมายบางส่ ว นไว้ ด้ วย และเพื่ อ ทบทวน
ความก้าวหน้าของ SDGs ได้อย่างเป็นระบบ ตัวชี้วัดระดับโลก (Global Indicators) ได้ถูกตั้งขึ้นเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าดังกล่าว เป็นจานวน 244 ตัวชี้วัด (แต่เนื่องจากมีตัวชี้วัดซ้า 12 ตัว จานวนจริง
ของตัวชี้วัดจึงเท่ากับ 232 ตัวชี้วัด) เป้าหมายทั้ง 17 เป้าหมายประกอบด้วย
เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่
เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่ นคงทางอาหารและยกระดับ โภชนาการและส่ง เสริม
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุก
วัย
เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง
เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้าและสุขอนามัย สาหรับทุกคนและมีการบริหาร
จัดการที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 7 สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา
เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงาน
เต็มที่ มีผลิตภาพและการมีงานที่เหมาะสมสาหรับทุกคน

เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม
และยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ
เป้าหมายที่ 11 ทาให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน
และยั่งยืน
เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 13 เร่งต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่าง
ยั่งยืนและต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้น
สภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่ส งบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความ
ยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
เป้าหมายที่ 17 เสริมความเข้ม แข็งให้แก่ กลไกการดาเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมื อ
ระดับโลกสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายทั้ง 17 เป้านี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย
กลุ่ม People: ครอบคลุมเป้าหมายที่ 1 2 3 4 และ 5
กลุ่ม Prosperity: ครอบคลุมเป้าหมายที่ 7 8 9 10 และ 11
กลุ่ม Planet ครอบคลุมเป้าหมายที่ 6 12 13 14 และ 15
กลุ่ม Peace ครอบคลุมเป้าหมายที่ 16 และ
กลุ่ม Partnership ครอบคลุมเป้าหมายที่ 17
 ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 193 ประเทศที่ร่วมรับรองวาระการพัฒนา 2030 และ SDGs ในการนี้รัฐบาล
ไทยจึงได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ชุดใหม่ขึ้น โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
และกรรมการประกอบด้วยตัวแทนจากภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชน ภาครัฐ ประกอบด้วย
ตัวแทนจากกระทรวงต่าง ๆ ภาควิชาการ ประกอบด้วย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
(TDRI) สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒ นาสัง คมและสิ่งแวดล้อม (GSEI) และ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) และภาคเอกชน ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และภายใต้ กพย. นี้มีคณะอนุกรรมการอีก 4 คณะ ประกอบด้วย (1)
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (2) คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจ
และประเมินผลการพัฒ นาที่ ยั่ง ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง (3) คณะอนุกรรมการ

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน และ (4) คณะอนุกรรมการว่าด้วยการ
ประเมินเชิงยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม (Strategic Environmental Assessment: SEA)
 เพื่อให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และคณะอนุกรรรมการอื่น ๆ สามารถ
ขับ เคลื่ อ นไปได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามจ าเป็ น ที่ แ ต่ ล ะคณะจะมี ค ณะท างานที่ ท าหน้ า ที่
ประสานงานนักวิชาการที่ทางานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายต่าง ๆ กับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ร่วมกันหาข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงมาตรการด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมและกฎหมาย และติดตามผล
การดาเนินงานด้าน SDGs ได้ “โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (SDGs) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ SDG Move จึงถูกตั้งขึ้นโดยสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) โดยในปัจจุบันมีฐานะเป็นหน่วยประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ (SRI Unit) ที่ 14 โดยมีภารกิจ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้
1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยภายใต้ประเด็นวิจัยที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
2) เพื่อประสานงานเครือข่ายนักวิจัยด้านที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อจัดการองค์
ความรู้ สังเคราะห์ และถอดบทเรียนงานวิจัยที่เกี่ยวกับเป้าหมายด้านต่าง ๆ และผลิตเป็นข้อเสนอ
เชิงนโยบาย (Policy Paper)
3) เพื่อประสานงานเชื่อมโยงเครือข่ายนักวิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่ทางาน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อจัดการองค์ความรู้ สังเคราะห์ และถอด
บทเรียนภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายด้านต่าง ๆ
4) เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการของ SDGs ในระดับสากล
5) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สถานการณ์
ปัจจุบัน และความคืบหน้าเกี่ยวกับการดาเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน
 ในปีที่ 1 (15 สิง หาคม 2559 ถึง 14 สิง หาคม 2560) โครงการประสานงาน ฯ มีแผนงานหลัก 3
แผนงาน ประกอบด้วย (1) งานประสานงานและสนับสนุนงานวิจัย (2) งานสารวจและจัดการองค์
ความรู้ และ (3) งานเผยแพร่ข้ อ มู ล ข่าวสาร โดยแผนงานที่ 1 งานประสานงานและสนับสนุน
งานวิจัยนั้น มี 2 กิจกรรมหลักคือ หนึ่ง ร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สัง คมแห่ง ชาติ (สศช.) และกระทรวงการต่างประเทศ ในการจัดการประชุม เชิง ปฏิบัติก ารเพื่ อ
จัดลาดับความสาคัญของเป้าประสงค์ SDGs จานวน 4 ครั้ง และ สอง คือ การสนับสนุนงานวิจัย โดย
การให้ทุ นวิจัยเพื่อ ให้มีก ารสารวจสถานะเป้าหมายการพัฒ นาที่ ยั่ง ยืนในบริบทประเทศไทย และ
มาตรการด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมและกฎหมาย แผนงานที่ส อง คืองานส ารวจและจัดการองค์
ความรู้ ซึ่ง ในส่วนนี้ เ น้นไปที่ ก ารติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการ SDGs ในระดั บ สากล และ
แผนงานที่สาม คือ งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งก็คือการจัดทาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับ SDGs

2. งานเชื่อมโยงเครือข่าย งานติดตาม และงานสนับสนุนงานสัมมนาที่เกี่ยวข้อง
2.1 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดลาดับเป้าประสงค์ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 แผนงานประสานงานและสนับสนุนงานวิจัย มีการดาเนินงาน 2 ส่วนหลัก คือ ประการแรกคืองาน
ประสานงาน ในส่วนนี้ทางโครงการได้ทางานร่วมกับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดลาดับความสาคัญของเป้าประสงค์
SDGs โดยจัดทั้งหมด 3 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 ครอบคลุมเป้าหมายกลุ่ม Planet ทั้งหมด จัด
วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ครั้งที่ 2 ครอบคลุมเป้าหมายกลุ่ม Prosperity ทั้งหมด จัดวันที่ 5 กันยายน
2559 ครั้งที่ 3 ครอบคลุมเป้าหมายกลุ่ม People และ Peace จัดวันที่ 12 กันยายน 2559 และครั้ง
ที่ 4 จัดร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ครอบคลุมเป้าหมายที่ 17 จัดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
และซึ่งคณะทางานจะทาหน้าที่จัดกระบวนการในการประชุม ดาเนินการประชุม รวมถึงสังเคราะห์
และสรุปผลการประชุมด้วย และท้ายที่สุดจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลในภาพรวมอีกครัง้
หนึ่ง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
 การจัดลาดับความสาคัญนั้นจะเริ่มด้วยการแนะนาโครงการและขั้นตอนทั้งหมดก่อน จากนั้นจะแบ่ง
ผู้เ ข้าร่วมออกเป็นกลุ่ม กลุ่ม ละประมาณ 20 คน โดยให้เ ป็นตัว แทนจากทั้ ง ภาครัฐ ภาควิ ชาการ
เอกชน และประชาสัง คม (แต่ในการจัดจริง นั้นผู้เ ข้าร่วมส่วนใหญ่เ ป็นภาครัฐ ) แล้วให้ผู้เ ข้าร่วม
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของแต่ละเป้าประสงค์ แล้วจึงให้แต่ละคนในกลุ่มช่วยประเมิน
ความส าคัญ ของเป้าหมาย โดยให้ ช่วยให้คะแนนแต่ล ะเป้าประสงค์ด้วยคะแนน 1-5 ตามเกณฑ์
ความส าคัญ (องค์ป ระกอบย่อ ยความ ความเร่งด่วนและผลกระทบ) และความพร้อมของแต่ล ะ
เป้าประสงค์ (องค์ประกอบย่อยคือความพร้อมด้านความรู้ ข้อมูล กฎหมาย ทรัพยากร และสังคม)
จากนั้นทางคณะทางานจะนาข้อมูลแต่ละองค์ประกอบมาหาค่าเฉลี่ย ในองค์ประกอบย่อย แล้วจึงนา
ค่าเฉลี่ยขององค์ประกอบย่อยแต่ละอันมาหาค่าเฉลี่ย เพื่อให้ได้คะแนนของแต่ละองค์ประกอบหลัก
คือ ความส าคัญ และความพร้อ ม ท้ ายที่สุดคะแนนของเป้าประสงค์ในแต่ล ะเป้าหมายจะต้องถูก
Normalized เพื่อให้สามารถนามาเปรียบเทียบข้ามกลุ่มได้
 ผลจากการลาดับความสาคัญแสดงไว้ในตารางที่ 1 ผลดังกล่าวถูกนาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่ง ยืนในการประชุมครั้งที่ 1/2559 (16 ธันวาคม 2559) และถูกรับรองเป็นมติของ กพย.
ด้วย

ตารางที่ 1: ผลการจัดลาดับความสาคัญเป้าประสงค์ SDGs
เป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่
1.3
ดาเนินการให้เป็นผลตามระบบและมาตรการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมของแต่ละประเทศและให้
ครอบคลุมถึงกลุ่มที่ยากจนและเปราะบาง ภายในปี 2573
เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
2.1
ยุติความหิวโหยและสร้างหลักประกันให้ทุก คน โดยเฉพาะที่ยากจนและอยู่ในภาวะเปราะบางอันรวมถึง
ทารกได้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มีโภชนาการและเพียงพอตลอดทั้งปี ภายในปี 2573
2.4
สร้ างหลั กประกั นว่ าจะมี ระบบการผลิต อาหารที่ ยั่ งยื นและด าเนิ นการตามแนวปฏิ บั ติ ท างการเกษตร
มีภูมิคุ้มกันที่จะเพิ่มผลิตภาพและการผลิต ซึ่งจะช่วยรักษาระบบนิเวศ เสริมขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อุทกภัยและภัยพิบัติอื่น ๆ และจะช่วย
พัฒนาที่ดินและคุณภาพดินอย่างต่อเนื่องภายในปี 2573
2.5
คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์ พืชที่ใช้เพาะปลูก สัตว์ในไร่นาและที่เลี้ยงตามบ้านเรือน
และชนิดพันธุ์ตามธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับพืชและสัตว์เหล่านั้น รวมถึงให้มีธนาคารเมล็ดพันธุ์และพืชที่มี
การจั ด การที่ ดี แ ละมี ความหลากหลายทั้ ง ในระดั บ ประเทศ ระดั บ ภู มิภ าคและระดั บ นานาชาติ แ ละ
สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรทางพันธุกรรมและ
องค์ความรู้ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอย่างธรรมและเท่าเทียมตามที่ตกลงกันระหว่างประเทศ ภายในปี 2573
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย
3.3
ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเรี ยและโรคเขตร้อนที่ถู กละเลยและต่อสู้กับโรคตับ อักเสบ
โรคติดต่อทางน้า และโรคติดต่ออื่นๆ ภายในปี 2573
3.4
ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสามผ่านทางการป้องกันและการรักษาโรคและ
สนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีภายในปี 2573
3.5
เสริมสร้างการป้องกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิดซึ่งรวมถึงการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดและการใช้
แอลกอฮอล์ในทางอันตราย
3.6
ลดจานวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2563
เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาส
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.1
สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ มี
คุณภาพเท่าเทียมและไม่มีค่าใช้จ่ายนาไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผลภายในปี 2573
4.2
สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึ กษาสาหรับ เด็ กปฐมวั ยที่ มีคุณภาพ เพื่อให้เ ด็กเหล่ านั้ นมี ค วามพร้ อมสาหรั บ การศึ กษาระดั บ
ประถมศึกษา ภายในปี 2573
เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อานาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน
5.2
ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงทั้งในที่สาธารณะและที่รโหฐาน รวมถึงการค้ามนุษย์
การกระทาทางเพศ และการแสวงประโยชน์ในรูปแบบอื่น
เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันเรื่องนาและการสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้สาหรับ
ทุกคน
6.1
บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้าดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถซื้อหาได้ภายในปี 2573

เป้าหมายที่7 สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซือหาได้ เชื่อถือได้
และยั่งยืน
7.3
เพิ่มอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโลกให้เพิ่มขึ้น 2 เท่า ภายในปี 2573
เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่
และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน
8.1
ทาให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยั่งยืนตามบริบทของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศพัฒนาน้อยที่สุดมีการขยายตัวอย่างน้อย ร้อยละ 7 ต่อปี
8.4
พัฒนาความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต และพยายามที่จะตัด
ความเชื่อมโยงระหว่างการเติบ โตทางเศรษฐกิจและการทาให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ซึ่งเป็นไปตามกรอบ
การดาเนินงาน 10 ปี ของโครงการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน โดยมีการมีประเทศพัฒนาแล้วเป็นผู้นา
ในการดาเนินการไปจนถึงปี พ.ศ. 2573
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพืนฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และ
ส่งเสริมนวัตกรรม
9.4
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเพิ่มประสิทธิ ภาพการใช้
ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น โดยทุกประเทศดาเนินการตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี 2573
เป้าหมายที่ 11 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ
10.1
ให้บรรลุอย่างต่อเนื่องและคงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่ยากจนที่สุด ในอัตราที่สูง
กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ภายในปี 2573
เป้าหมายที่ 11ทาให้เมืองและการตังถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน
11.5
ลดจานวนการตายและจานวนคนที่ได้รับผลกระทบ และลดการสูญเสียโดยตรงทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกั บ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของโลกที่เกิดจากภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงภัยพิ บัติที่เกี่ยวกับน้า โดยมุ่งเป้า
ปกป้องคนจนและคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ภายในปี 2573
เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
12.4
บรรลุ การจั ด การสารเคมี แ ละของเสี ย ทุ กชนิ ด ด้ วยวิ ธี ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มตลอดทั้ ง วงจรชี วิ ต
ของสิ่งเหล่านั้น ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่ตกลงกันแล้ว และลดการปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้น
ออกสู่อากาศ น้า และดินอย่างมีนัยสาคัญ เพื่อที่จะลดผลกระทบทางลบที่จะมีต่อสุขภาพของมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด ภายในปี 2563
เป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึน
13.1
เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับ
ภูมิอากาศในทุกประเทศ
13.2
บูร ณาการมาตรการด้ านการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิอากาศในนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ และการวางแผน
ระดับชาติ
เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน
14.4
ควบคุมการประมงอย่างมีประสิทธิภาพ และหยุดการจับสัตว์น้าเกินศักยภาพ การประมงผิดกฎหมาย ขาด
การรายงานและไร้การควบคุม การใช้เ ครื่องมือประมงที่ทาลายทรัพยากรและระบบนิเวศ ตลอดจนการ

ปฏิบัติตามแผนการจัดการที่กาหนดจากฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มีการฟื้นฟูทรัพยากรประมง
โดยเร็วที่สุด อย่างน้อยให้อยู่ในระดับที่สามารถจับสัตว์น้าได้อย่างยั่งยืนที่สุด (maximum sustainable
yield) ตามลักษณะทางชีวภาพของทรัพยากรนั้นๆ ให้เกิดผลสาเร็จภายในปี พ.ศ. 2563
14.6
ยับยั้งรูปแบบการอุดหนุนการประมงบางอย่างที่มีส่วนทาให้เกิดการประมงเกินขีดจากัด ขจัดการอุดหนุนที่
มีส่วนทาให้เกิดการประมงที่ผิดกฎหมาย ที่ไม่มีการรายงาน และไม่มีการควบคุม และระงับ การริเริ่มการ
อุดหนุนในลักษณะดังกล่าว ตระหนักว่าการใช้มาตรการพิเศษและแตกต่างที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
สาหรับ ประเทศกาลั งพัฒ นาและด้ วยพั ฒนาควรอยู่ภ ายใต้กรอบการเจรจาการอุด หนุ นการประมงของ
องค์การการค้าโลก ให้เกิดผลภายในปี พ.ศ. 2563
เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การ
กลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
15.1
สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน้าจืดในแผ่นดินรวมทั้ง
บริการทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน เฉพาะอย่างยิ่ง ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้า ภูเขาและเขตแห้งแล้ง โดยเป็นไปตาม
ข้อบังคับภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ ภายในปี 2563
15.2
ส่งเสริ มการดาเนิ นการด้านการบริห ารจัด การป่ าไม้ทุกประเภทอย่ างยั่ง ยืน หยุ ดยั้งการตัด ไม้ทาล ายป่ า
ฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรม และเพิ่มการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าทั่วโลก ภายในปี 2563
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และ
สร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
16.2
ยุติการข่มเหง การใช้ประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง การค้ามนุษย์ และความรุนแรงและการทรมานทุกรูปแบบที่
มีต่อเด็ก
16.5
ลดการทุจริตในตาแหน่งหน้าที่และการรับสินบนทุกรูปแบบ
เป้าหมายที่ 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดาเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสาหรับ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
17.1
เสริมความแข็ง แกร่งของการระดมทรัพยากรภายในประเทศ โดยรวมถึง ผ่านทางการสนับสนุนระหว่าง
ประเทศไปยังประเทศกาลังพัฒนา เพื่อพัฒนาขีดความสามารถภายในประเทศด้านเก็บภาษีและรายได้ของ
อื่นๆ ของรัฐ
17.11 เพิ่มส่วนแบ่งการส่งออกของประเทศกาลังพัฒนาในการส่งออกทั่วโลกให้สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ โดยเพิ่ม
ส่วนแบ่งของประเทศพัฒนาน้อยที่สุดให้สูงขึ้น 2 เท่า ภายในปี 2563
17.14 ยกระดับความสอดคล้องเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2.2 การติดตามและงานสนับสนุนความรู้ให้กับภาคส่วนต่าง ๆ
การดาเนินงานของภาคส่วนต่ าง ๆ ในช่วงปีที่ 1 นั้นถือว่าเป็นช่วงแรก ๆ ของการดาเนินการด้าน
SDGs ของประเทศไทย ในการนี้โ ครงการได้ติดตามการด าเนินงานของภาครัฐ ภาคประชาสัง คม และ
ภาคเอกชน จนทาให้เห็นภาพความเคลื่อนไหวบางประการดังต่อไปนี้
 ภาครัฐ: การขับเคลื่อนของภาครัฐนั้นผ่านกระบวนการทางานของ กพย. เป็นหลัก โดยในปีนี้ กพย.
ได้กาหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานหลัก และหน่วยงานรอง สาหรับแต่ละเป้าหมาย
โดยหน่วยงานหลักมักเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นของเป้าหมาย (Goal) โดยตรง ในขณะที่
หน่วยงานรองนั้นมั ก เป็นหน่วยงานที่ เ กี่ ยวข้องกั บ ประเด็นของเป้าประสงค์ (Targets) ในแต่ล ะ
เป้าหมายมากกว่า
นอกจากนี้ ในปี 2560 ประเทศไทยตัดสินใจเข้าร่วมการประชุมระดับสูงทางการเมืองว่าด้วย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level Political Forum on Sustainable Development) และนาเสนอ
รายงานการทบทวนความก้ า วหน้าของ SDGs ในประเทศโดยสมั ครใจ (Voluntary National
Review: VNR) ระหว่างวันที่ 10-19 กรกฎาคม 2060 ที่กรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา การนาเสนอ
รายงาน VNR ท าให้แต่ล ะกระทรวงจะต้องรวบรวมผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา ทาให้เกิดการ
ทางานร่วมกันระหว่างกระทรวงเพื่อจัดทารายงานดังกล่าว
กพย. ยังได้มอบหมายให้หน่วยงานหลักและรองจัดทา Roadmap ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง
และระยะยาว โดยให้แต่ละกระทรวงที่เป็นหน่วยงานหลักและรองกรอกข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการของ
กระทรวงลงในตารางข้อมูลที่จัดไว้ให้พร้อมส่งให้กับ สศช. ต่อไป ซึ่งการต้องส่ง Roadmap ให้ สศช.
นี้ ส่งผลให้ความถี่ของการประชุมที่เกี่ยวข้องกับ SDGs สูงขึ้นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ดี Roadmap ที่ทาขึ้น
นั้นยังคงเป็นเพี ยงการจับ โครงการที่มี อยู่เดิมมาจับ คู่กั บ SDGs แต่ยัง ไม่ มีก ารวิเคราะห์และเสนอ
โครงการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ต่าง ๆ มากนัก
 ภาคประชาสังคม: การจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อน SDGs ในภาคประชาสังคมค่อนข้างตื่นตัว โดยกลุ่มที่
ค่อนข้างตื่นตัวคือกลุ่มสมัชชาองค์กรพัฒนาเอกชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เครือข่าย
ของคณะกรรมการประสานงานองค์การพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) โดยเฉพาะที่ทางานด้านพลังงาน
ผู้หญิง สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และองค์กรในเครือข่ายของสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน ทั้ง 3 กลุ่มนี้มีภาพการรับรู้เรื่อง SDGs ในเชิงวิพากษ์ค่อนข้างมากในช่วงต้น แต่เมื่อได้
เรียนรู้เพิ่มขึ้นก็พบว่าสามารถใช้ SDGs เป็น action framework ในการทางานและใช้ในการเจรจา
ต่อรองกับภาคส่วนอื่น ๆ ได้มากยิ่งขึ้น
การสนับสนุนของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรมองค์การระหว่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ, สหภาพยุโรป และ Rotary Peace Center จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ช่วยให้การทางานของภาคประชาสังคมมีทิศทางและกรอบทางวิชาการที่ ชัดเจนขึ้น รวมถึงทาให้เกิด
เวที พูดคุยแลกเปลี่ยนที่ ห ลากหลายในหลายพื้นที่ ในประเทศไทย โครงการฯ เองก็ มีส่วนร่วมกั บ

กระบวนการและวงเสวนาต่าง ๆ มาโดยตลอดโดยทาหน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็นที่
เกี่ยวข้องกับ SDGs
 ภาควิชาการ: ภาควิชาการเป็นกลุ่มที่โครงการยังทางานด้วยไม่มากนัก สิ่งที่โครงการทาในปีที่ 1 มี 2
ประการคือ หนึ่ง เข้าร่วมเวทีสาธารณะและเวทีระดมความคิดเห็นต่าง ๆ ในรายประเด็น ที่เกี่ยวข้อง
กับแต่ละเป้าหมาย เพื่อให้ทราบว่าใครกาลังดาเนินการศึกษาเรื่องใดที่เกี่ ยวข้องกับ SDGs อยู่บ้าง
และ สอง คือ การเชื่อมเครือข่ายนักวิชาการที่ทางานรายประเด็นผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ความเห็นต่อ รายงานวิจัยสถานะเป้าหมายการพัฒ นาที่ ยั่ง ยืนในบริบ ทประเทศไทยฯ ซึ่ง
กระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้น 2 ครั้ง ครั้งหนึ่งคือ การนาเสนอรายงานขั้นกลาง อีกครั้งหนึ่งคือ การ
นาเสนอรายงานขั้นสุดท้าย อย่างไรก็ดีในปีแรกยังไม่ได้มีการขับเคลื่อนให้เป็นเครือข่ายที่ชัดเจนแต่
อย่างใด
 ภาคเอกชน: ภาคเอกชนนั้นมีองค์กรที่ขับเคลื่อนหลัก คือ เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (UN Global Compact Network Thailand) ที่ทาหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน
ของสมาชิกเครือข่าย UN Global Compact ในประเทศไทย ซึ่งสมาชิกแทบทั้งหมดเป็นบริษั ทยักษ์
ใหญ่ในประเทศไทย นอกจากนี้มู ลนิธิมั่ นพัฒนากับ สานัก ข่าวออนไลน์ ThaiPublica ยังมี การจัด
โครงการ Thailand SDGs Forum หลายครั้ง ตลอดปีแรก โดยจัดเป็นงานเสวนาในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับภาคเอกชนโดยตรง
 องค์กรระหว่างประเทศ: องค์กรที่จัดด้าน SDGs โดยตรงคือสหภาพยุโรป ซึ่งให้การสนับสนุนสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนในการจัดวงเสวนา
และการจัดให้เกิดการถอดบทเรียนและจัดการองค์ความรู้การขับเคลื่อนภายในภาคประชาสังคม
จากการติดตามการเคลื่อนไหวในปีแรกว่าด้วยเรื่อง SDGs พบว่า ในช่วงต้นของการขับเคลื่อน แรงเสียด
ทานระหว่างภาคประชาสังคมกับภาครัฐและเอกชนมีสูงมาก ความไว้เนื้อเชื่อใจกันมีอยู่ในระดับต่ามาก ทาให้
ในเบื้องต้นการดาเนินการของภาครัฐและเอกชนจึงไม่ได้รับการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมมากนัก อย่างไร
ก็ดี หลังจากที่มีการดาเนินการเรื่อง SDGs อย่างจริงจังโดยภาครัฐและภาควิชาการบางส่วน ทาให้ภาคประชา
สังคมบางส่วนมี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ภาครัฐได้ม ากยิ่งขึ้น โดยองค์กรที่ เป็นตัวเชื่อมหลักในภาครัฐคือ
กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ส่วนระหว่างภาคประชาสังคมกับเอกชนนั้นยังมีแรง
เสียดทานอยู่มาก อย่างไรก็ดีในช่วงปลายปี มีการรวมตัวของภาคเอกชนกับมูลนิธิมั่นพัฒนาไปทากิจกรรมการ
พัฒนาในบางพื้นที่ร่วมกับภาคประชาสังคมในพื้นที่อยู่บ้างเช่นกัน

3. การส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัย
3.1 ขั้นตอนการดาเนินการสนับสนุนงานวิจัย
 การส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของโครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในปีแรกโครงการพิจารณาว่างานวิจัยที่จาเป็นคือการศึกษาสถานการณ์
ปัจจุบันเพื่อให้ทราบสถานะของแต่ละเป้าหมาย ทางโครงการจึงประกาศรับข้อเสนองานวิจัยในหัวข้อ
“โครงการส ารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒ นาที่ ยั่ง ยื นในบริ บ ทประเทศไทย และทางเลือ ก
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อศึกษาสถานะปัจจุบันของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพั ฒนาที่ยั่งยืน (Goal) รวมถึง
วิเ คราะห์ค วามสอดคล้อ งของเป้า ประสงค์ (Targets) ที่ ก าหนดให้ และการปรับ และก าหนด
เป้าประสงค์ใหม่/เพิ่มเติมที่สอดคล้องกับบริบทประเทศไทย
2. เพื่อจัดลาดับความสาคัญของเป้าประสงค์ (Targets) ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Goal) โดย
พิจารณาความสาคัญและความพร้อมของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายนั้น ๆ
3. เพื่อประเมินสถานะด้านมาตรการที่ภาครัฐและหน่วยงานในภาคส่วนอื่น ๆ ดาเนินการอยู่ สารวจ
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยของไทยเกี่ยวกับมาตรการด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมายและ
ประสบการณ์จ ากต่างประเทศที่ส ามารถใช้ เป็นทางเลือกของมาตรการในการบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทยได้
 โครงการนี้มีระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 ถึง กันยายน 2560 โดยใช้เวลาในการประกาศ
โจทย์ รับข้อเสนอและคัดเลือก 2 เดือน มีระยะเวลาให้นักวิจัยในการทาการศึกษา 5 เดือน และ
นาเสนอและสังเคราะห์งานวิจัยอีก 2 เดือน รวมเป็น 9 เดือน
 หลังจากประกาศโจทย์วิจัยปรากฏว่ามีผู้สนใจส่งข้อเสนอมาทั้งสิ้น 60 ข้อเสนอจากทั่วประเทศ จาก
ข้อเสนอทั้ง หมดที 18 ข้อเสนอที่ตรงกับ เงื่อนไขของโครงการ คือเป็นการศึก ษาสถานะในระดับ
เป้าหมาย (goal) ครอบคลุมทุกเป้าประสงค์ของเป้าหมายนั้น ๆ ศึกษาการขับเคลื่อนเป้าประสงค์ต่าง
ๆ ในระดับประเทศและสากล และสรุปเป็นข้อเสนอเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเป้าหมายที่ทาการศึกษาได้
อย่างยั่งยืน ข้อเสนออื่น ๆ ทางโครงการเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลเพื่อสร้างความร่วมมือในการทางานใน
อนาคต
 ข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกขั้นต้นจะถูกแบ่งให้กรรมการตัดสินซึ่งเป็นคณะที่ปรึกษาทางวิชาการของ
โครงการและคณะทางานเพื่ออ่านและให้คะแนนในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ (1) ขอบเขตงานวิจัย
(2) ระยะเวลา (3) ข้อมูลผู้วิจัย (4) วิธีการศึกษา (5) งบประมาณ (6) ความสาคัญของปัญหา และ
(7)การทบทวนวรรณกรรม ในท้ายที่สุดมีโครงการทั้งหมด 12 โครงการที่ผ่านการคัดเลือก ครอบคลุม
12 เป้าหมาย ซึ่งถือว่าเกินกว่ากับเป้าหมายเชิงผลผลิตขั้นต่าของโครงการ (10 โครงการ) เป้าหมายที่

ครอบคลุมประกอบด้วยเป้าหมายที่ 1 2 4 5 7 8 9 12 13 14 15 และ 16 เป้าหมายที่ยังไม่มี
ข้อเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนทุนจานวน 5 เป้าหมาย ได้แก่เป้าหมายที่ 3 6 10 11 และ 17
รายชื่อนักวิจัยและต้นสังกัดแสดงไว้ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตารางสรุปขอเสนอโครงการที่ผ่านการคัดเลือก 12 โครงการ
เป้าหมาย
คณะวิจัย
1
ขจัดความยากจน
นางสมพร โกมารทัต
นางสาวศิริพร สัจจานันท์
นายเสน่ห์ เดชะวงศ์
2
ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร นายเสถียร ฉันทะ
และยกระดับโภชนาการสาหรับทุกคนในทุกวัย
4
สร้ า งหลั ก ประกั น ว่ า ทุ ก คนมี ก ารศึ ก ษาที่ มี นายชาญศักดิ์ ศรีสวัสดิ์สกุล
คุณภาพอย่ างครอบคลุมและเท่ าเที ย ม และ น.ส.วรัณศณางค์ บุณฑริก
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5
บร รลุ ความเท่ าเ ที ย มร ะห ว่ า งเ พศ แล ะ นายกรกิต ชุ่มกรานต์
เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ ส ตรี แ ล ะ น.ส.ยุวรี โชคสวนทรัพย์
เด็กหญิง
นางปรัทยุมน เลปนานนท์
7
สร้ า งหลั ก ประกั น ให้ ทุ ก คนสามารถเข้ า ถึ ง ผศ.ดร.อานาจ ผดุงศิลป์
พลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยาว์
รศ.ดร.เรณู สุขารมณ์
นายณัฐพัชร์ อารีรัชกลกานต์
8
ส่ ง เสริ ม การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ที่ ต่ อเนื่ อ ง ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์
ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิต ดร.วรัทยา ชินกรรม
ภาพและการมีงานที่เหมาะสมสาหรับทุกคน
9
สร้ า งโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ มี ค วามทนทาน นางดวงจันทร์ วรคามิน
ส่ง เสริมการพั ฒ นาอุต สาหกรรมที่ค รอบคลุ ม นางไพรินทร์ ชลไพศาล
และยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
นายอนุวัฒน์ ชลไพศาล
12 สร้ า งหลั ก ประกั น ให้ มีรู ป แบบการผลิ ต และ นายสุพจน์ ชุณหโชติอนันต์
บริโภคที่ยั่งยืน
นายนพนันท์ วรรณเทพสกุล
น.ส.ธิตา อ่อนอินทร์
13 เร่งต่ อสู้กับการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นางกรรณิการ์ ธรรมพานิชวงศ์
และผลกระทบที่เกิดขึ้น
น.ส.ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ
14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล น.ส.อาไพ หรคุณารักษ์
และทรั พยากรทางทะเลอย่ างยั่ ง ยื นเพื่ อการ น.ส.กาญจนา ย่าเสน
พัฒนาที่ยั่งยืน
15 ปกป้อง ฟื้นฟูและสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศ รศ.ดร.นาฏสุดา ภูมิจานงค์
บนบกอย่ างยั่ ง ยื น จั ด การป่ า ไม้ อย่ างยั่ ง ยื น ดร.อุทัย เจริญวงศ์
ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการ

สังกัดหัวหน้าโครงการ
ส ถ า บั น วิ จั ย สั ง ค ม แ ล ะ
เศรษฐศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี ม.ราชภัฏเชียงราย
คณะวิ ท ยาการ คอมพิ วเตอร์
ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
ส ถ า บั น วิ จั ย สั ง ค ม แ ล ะ
เศรษฐกิจ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
ส ถ า บั น วิ จั ย สั ง ค ม แ ล ะ
เศรษฐกิจ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่

ส ถ า บั น วิ จั ย สั ง ค ม แ ล ะ
เศรษฐกิจ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
วิ ท ยาลั ย นานาชาติ เ พื่ อ ศึ กษา
ความยั่ ง ยื น ม.ศรี น คริ น ทรวิ
โรฒ ประสานมิตร
สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นา
ประเทศไทย
สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นา
ประเทศไทย
ค ณ ะ สิ่ ง แ ว ด ว ล้ อ ม แ ล ะ
ทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล
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เป้าหมาย
คณะวิจัย
สังกัดหัวหน้าโครงการ
เสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่
และหยุ ด การสู ญ เสี ย ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการ นายจิรวัฒน์ สุริยะโชติชยางกูล สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นา
พัฒนาที่ยั่ง ยืน ให้ทุกคนเข้าถึ งความยุติ ธรรม ดร.นณริฏ พิศลยบุตร
ประเทศไทย
และสร้ างสถาบันที่ มีป ระสิ ทธิ ผ ล รับ ผิ ดชอบ
และครอบคลุมในทุกระดับ

 หลังจากได้รับการคัดเลือก โครงการประสานงานฯ จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินการใน
ตอนต้น ที่สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 ต่อมาจึงจัดให้มีการ
ประชุมเพื่อนาเสนอรายงานขั้นกลาง ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.
2560 โดยเปิดให้มีภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมให้ความเห็นแก่ร่างรายงาน มี ผู้เข้าร่วมจากภาครัฐ เอกชน
ประชาสัง คมและภาควิชาการ ประมาณ 210 คน จากนั้นนักวิจัยทุก ทีมส่งงานเมื่อครบกาหนด 5
เดือน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 และท้ายที่สุดมีการจัดประชุมร่างพิจารณา ร่างรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งหมดจานวน 44 คนจากภาคส่วนต่าง ๆ มาเป็นผู้อ่านและให้ความเห็นต่อร่างรายงาน เพื่อแก้ไข
และจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป
 หลังจากทุกโครงการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประสานงานฯ ได้ทาหน้า ที่สังเคราะห์งานทั้ง
12 ฉบับ เป็นรายงานสังเคราะห์ (แสดงในรายงานฉบับ เต็ม บทที่ 2) และได้จัดงานนาเสนอ เวที
สาธารณะ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย: สถานะและก้าวต่อไป เมื่อวันที่ 25 กันยายน
พ.ศ. 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี กล่าว
ปาฐกถาพิเศษ และตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางของงานวิจัย
สาหรับ SDGs ในอนาคต
3.2 ข้อค้นพบที่สาคัญบางประการจากการสังเคราะห์
3.2.1 คานิยาม
 คานิยามของคาศัพ ท์ที่ ร ะบุไว้ในเป้าหมาย เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด ส่วนใหญ่มีความชัดเจนและ
สอดคล้องกับบริบทประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 56.08 ของตัวคานิยามทั้งหมด อีกจานวนหนึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 19.59 ยังอยู่ในสถานะที่ต้องมีการปรับปรุงและหาข้อสรุปให้ชัดเจน เนื่องจากบางส่วนอาจ
ต้องมีการปรับให้ชัดเจน ปรับให้เหมาะกับบริบท บ้างยังไม่มีคานิยามจากสหประชาชาติแต่มีการใช้กนั

ทั่วไปอยู่ เป็นต้น ส่วนที่เหลือ ราวร้อยละ 24.33 ของคาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง (ที่ระบุไว้ในรายงาน) ที่ยังไม่
มีคานิยามที่ชัดเจนและไม่มีการอ้างอิง
 หากเปรียบเทียบระหว่าง 5 กลุ่ม (5 Ps) จากการสังเคราะห์พบว่า กลุ่ม Peace หรือเป้าหมายที่ 16 มี
คาศัพท์ที่ไม่มีคานิยามและไม่มีการอ้างอิงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.82 ของคาศัพท์ทั้งหมด (14 คา
จาก 44 คา) แต่ในทางกลับกันก็มีคาศัพท์ที่มีนิยามชัดเจนและสอดคล้องร้อยละ 63.64 (28 คา จาก
44 คา) ลักษณะเช่นนี้ใกล้เคียงกับกลุ่ม Planet และ Prosperity ที่ มีคาศัพท์ที่ชัดเจนและเหมาะกับ
บริบท เป็นสัดส่วนร้อยละ 62.73 และ 77.55 ตามลาดับ และคาศัพท์ที่ไม่มีนิยามและไม่มีการอ้างอิง
ร้อยละ 26.36 และ 16.33 ตามลาดับ จึงอาจกล่าวได้ว่า ทั้ง 3 กลุ่มนี้มีคาศัพท์ที่มีคานิยามไม่ชัดเจน
จานวนค่อนข้างน้อยมาก คือ ไม่เกินร้อยละ 12 ของปริมาณคาศัพท์ทั้งหมดของกลุ่ม และสถานการณ์
ของกลุ่ม Prosperity นั้นมีความชัดเจนที่สุด
 กลุ่ม People คือกลุ่มที่มีคานิยามที่ชัดเจนและตรงกับบริบทประเทศไทยน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ
39.42 ของคาศัพท์ทั้งหมดของกลุ่ม (54 คา จาก 137 คา) คาศัพท์ส่วนใหญ่กลับอยู่ในกลุ่มที่มีสถานะ
ต้องการการปรับปรุงและหาข้อสรุปให้ชัดเจน คิดรวมเป็นร้อยละ 35.77 และคาศัพท์ที่ไม่มีนิยามและ
ไม่มีการอ้างอิงเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.82
 ในระดับเป้าหมายนั้น เป้าหมายที่ 1 2 4 5 7 และ 12 เป็นเป้าหมายที่มีคาศัพท์ที่สาคัญเกินร้อยละ
50 ที่ยังไม่อยู่ในสถานะที่มีความชัดเจนและเหมาะกับบริบทประเทศไทย
3.2.2 ตัวชี้วัด (Indicators)
 สถานะของตัวชี้วัดในระดับต่าง ๆ
o ในภาพรวมจาก 12 เป้าหมาย มีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 153 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่มีข้อมูล
และพร้อมใช้งาน 73 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 48 ของตัวชี้วัดทั้งหมด ตัวชี้วัดที่พอมีข้อมูลแต่
ไม่อยู่ในสถานะพร้อมใช้งานด้วยเหตุผลต่าง ๆ 37 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 24.18 ของตัวชี้วัด
ทั้งหมด และตัวชี้วัดที่ยังไม่มีแผนการเก็บข้อมูลใด ๆ มีทั้งหมด 41 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 27
ของตัวชี้วัดทั้ งหมด โดยในกลุ่ม สุดท้ายนี้ แบ่ง ย่อยได้เ ป็นกลุ่ม ที่ ไม่ มี ข้อมูล แต่มี แผนและ
หน่วยงานรับ ผิดชอบแล้ว 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 7 และกลุ่มที่ไม่มีข้อมู ลและยังไม่ มี
แผนการเก็บข้อมูล 31 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 20 ของตัวชี้วัดทั้งหมด
o หากพิจารณาตามกลุ่มเป้าหมาย จะพบว่าเป้าหมายในกลุ่ม Prosperity (เป้าหมาย 7 8 และ
9) มีตัวชี้วัดที่สมบูรณ์ที่สุดโดยเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่น กล่าวคือ จากตัวชี้วัด 32 ตัว มีตัวชี้วัด
ที่มีข้อมูลพร้อมใช้ถึง 28 ตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 80 มีเพียง 4 ตัวชี้วัดเท่านั้นที่ยังไม่มีข้อมูล
และไม่มีแผนจัดเก็บข้อมูล (7.a.1, 7.b.1, 8.b.1, และ 9.4.1)
o กลุ่มที่มีความพร้อมระดับรองลงมาคือเป้าหมายกลุ่ม People (เป้าหมาย 1 2 4 และ 5) จาก
ตัวชี้วัดทั้งหมด 51 ตัว มีตัวชี้วัดที่พร้อมใช้งาน 29 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 56.86 ของตัวชี้วัด

o

o

o

o

o

ทั้งหมดในกลุ่ม ส่วนตัวชี้วัดที่ ไม่มี ข้อมู ลและไม่ มีแผนยัง เป็นสัดส่ วนที่ค่อนข้างใหญ่ คือ มี
ทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 19.61 ของตัวชี้วัดทั้งหมด เช่นเดียวกับเป้าหมายกลุ่ม
Planet (12 13 14 และ 15) จากตัวชี้วัดทั้งหมด 44 ตัว มีตัวชี้วัดที่มีข้อมูลพร้อมใช้ 12 ตัว
คิดเป็นร้อ ยละ 27.27 ของตัวชี้วัดทั้ งหมดในกลุ่ม ตัวชี้วั ดที่ ไม่มี แผนการเก็บ ข้อมู ลมี 10
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 22.73 ของตัวชี้วัดทั้งหมดในกลุ่ม
กลุ่ม Peace (เป้าหมายที่ 16) มีความพร้อมน้อยที่สุดในเรื่องตัวชี้วัด กล่าวคือ มีจานวน
ตัวชี้วัดที่พร้อมใช้คิดเป็นร้อยละ 17.39 ของตัวชี้วัดทั้งหมด (4 ตัวชี้วัด) อยู่ในสถานะข้อมูลไม่
พร้อมใช้ร้อ ยละ 43.48 (ข้อมูล กระจัดกระจาย 6 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 26.09) มี ข้อมูล เพียง
บางส่วน 4 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 17.39) และอยู่ในสถานะไม่มีข้อมูลและไม่มีแผนจัดเก็บข้อมูล
ร้อยละ 34.78 (8 ตัวชี้วัด)
สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่า ส าหรับตัวชี้วัดในกลุ่ม People Planet และ Peace นั้นปัญหาที่
สาคัญอยู่ที่ข้อมูลอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ เช่น มีแต่ยังไม่ได้คานวณให้สอดคล้อง ข้อมูลกระจัด
กระจายตามหน่วยงาน หรือมีข้อมูลเพียงบางส่วน ตัวชี้วัดลักษณะนี้ในกลุ่ม People คิดเป็น
ร้อยละ 22.73 ของตัวชี้วัดทั้งหมด กลุ่ม Planet คิดเป็นร้อยละ 45.45 ของตัวชี้วัดทั้งหมด
กลุ่ม Peace คิดเป็นร้อยละ 43.48 ของตัวชี้วัดทั้งหมด
ในระดับ เป้าหมายเราพบว่ า เป้าหมายที่ มี ความพร้อ มที่ สุดอยู่ในกลุ่ม Prosperity คื อ
เป้าหมายที่ 7 มีตัวชี้วัด 6 ตัว อยู่ในฐานะมีข้อมูลพร้อมใช้ทั้งหมด (ร้อยละ 100) เป้าหมายที่
8 จากตัวชี้วัด 17 ตัว มีตัวชี้วัดมีข้อมูลพร้อมใช้งาน 15 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 88) เป้าหมายที่ 9
จากตัวชี้วัด 12 ตัว มีตัวชี้วัดมีข้อมูลพร้อมใช้ 9 ตัว (ร้อยละ 75)
ในกลุ่ม Planet นอกเหนือจากเป้าหมาย 13 ที่จากตัวชี้วัดทั้ งหมด 7 ตัว อยู่ในสถานะมี
ข้อมูลพร้อมใช้ 4 ตัว (ร้อยละ 57.14) เป้าหมายอื่น ๆ มีตัวชี้วัดอยู่ในสถานะพร้อมใช้งานใน
ระดับที่ เท่ากับ หรือน้อ ยกว่าร้อยละ 30 ของตัวชี้วัดของเป้าหมายนั้น ๆ ทั้ งสิ้น กล่าวคือ
เป้าหมายที่ 12 มีตัวชี้วัดที่มีข้อมูลพร้อมใช้ ร้อยละ 30.77 ของตัวชี้วัดทั้งหมดในเป้าหมาย
เป้าหมายที่ 14 ร้อยละ 20 ของตัวชี้วัดทั้งหมด เป้าหมายที่ 15 ร้อยละ 14.29
สถานการณ์ของกลุ่ม People เรียกได้ว่ามีความหลากหลาย เป้าหมายที่ 2 มีข้อมูลพร้อมใช้
มากที่สุด จากตัวชี้วัด 14 ตัว มีตัวชี้วัดที่มีข้อมูลพร้อมใช้ 10 ตัว คิดเป็นร้อยละ 71.43 ของ
ตัวชี้วัดทั้งหมดของเป้าหมาย ลาดับต่อมาคือเป้าหมายที่ 1 จากทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัด
ที่มีข้อมูลพร้อมใช้ 8 ตัว คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของตัวชี้วัดทั้งหมดของเป้าหมาย ต่อมาคือ
เป้าหมายที่ 5 จากตัวชี้วัดทั้งหมด 14 ตัว มีตัวชี้วัดที่มีข้อมูลพร้อมใช้ 9 ตัว คิดเป็นร้อยละ
64.29 ของตัวชี้วัดทั้งหมดของเป้าหมาย ส่วนเป้าหมายที่ 4 นั้น จากตัวชี้วัดทั้งหมด 11 ตัว มี
ตัวชี้วัดที่มีข้อมูลพร้อมใช้เพียง 2 ตัว คิดเป็นร้อยละ 18.18 ของตัวชี้วัดทั้งหมด

 ความท้าทายเรือ่ งตัวชี้วัด มีดังนี้
o ตัวชี้วัดที่ไม่มีข้อมูลมักเป็นตัวชี้วัดที่ต้องมีการจาแนก (disaggregate) ลงไปถึงระดับเพศหรือ
สถานะความเปราะบาง
o ตัวชี้วัดที่ไม่มีข้อมูลมั กเป็นประเด็นที่ไม่เ คยอยู่ในความสนใจของประเทศไทยมาก่อน เช่น
การให้การศึกษาเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืน (4.7.1) สัดส่วนของ
เด็กหญิงและผู้หญิงที่ได้รั บการขลิบ/ตัดอวัยวะเพศ (5.3.2) สัดส่วนของส่วนแบ่งมูลค่าเพิ่ม
ของอุ ตสาหกรรมขนาดเล็กในมู ล ค่าเพิ่ม ของอุตสาหกรรมทั้ ง หมด (9.3.1) และประเด็น
สิ่งแวดล้อ มที่ ไม่ ได้ส่ง ผลกระทบต่อมนุษย์โดยตรง (เช่น ดัชนีการสูญเสียอาหาร (12.3.1)
ภาวะความเป็นกรดด่างในมหาสมุทร (14.3.1) ดัชนีของปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชั่น และความ
หนาแน่นของแพขยะพลาสติก (14.1.1) เป็นต้น
o ปัญหาของตัวชี้วัดที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่มี อาจเป็นเหตุมาจากว่า การได้มาซึ่งตัวชี้วัดนั้นต้อง
อาศัยความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงาน บางกรณีจึงอาจเกิดการเกี่ยงกันว่าใครต้องเก็บ
ข้อมูลจนสุดท้ายไม่มีคนเก็บข้อมูล บางกรณีเกิดปรากฏการณ์ตรงข้ามคือ มีหลายหน่วยงาน
เก็ บ ข้อมู ล แต่ก ระจัดกระจายและไม่เ คยนามาประสานและสรุป ข้อมู ล กัน เนื่องจากไม่ มี
องค์กรเจ้าภาพทาหน้าที่ในการเก็บและจัดการข้อมูลเหล่านั้น
o ตัวชี้วัดโดยเฉพาะภายใต้เป้าหมายที่ 16 ไปเกี่ยวพันกับประเด็นความมั่นคง ผลประโยชน์ที่
ผิดกฎหมาย และอาจเกี่ ยวข้ องกั บ การกระท าผิดของภาครัฐเอง ท าให้ข้อมู ล ส่วนนี้วาง
แผนการเก็บได้ยาก
o ตัวชี้วัดบางตัวที่ ไม่ มี ข้อ มู ล นั้น เป็นตัวชี้วัดระดับ โลก (Global Indicator) ที่ มุ่ ง ทบทวน
ความก้าวหน้าในระดับโลกมากกว่าระดับประเทศ
o ความท้ าทายที่ สาคัญ คือ ตัวชี้ วัดจ านวนมากยัง ไม่ มีค่าเป้าหมายกาหนดมาจากองค์ก าร
สหประชาชาติ และในประเทศไทยก็ไม่มีการกาหนดค่าเป้าหมายเหล่านั้นเช่นกัน
 ข้อเสนอเพื่อจัดการกับความท้าทายด้านตัวชี้วัด
o สานักงานสถิติและหน่วยงานรับผิดชอบ ปรับวิธีการเก็บข้อมูลให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้สามารถนามาแยกองค์ประกอบย่อยได้ โดยอนุกรรมการด้านข้อมูลภายใต้ กพย. ควร
อานวยความสะดวกด้านงบประมาณ และเทคนิควิธีในการเก็บข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุก
หน่วยงานมีศักยภาพที่เหมาะสม
o จัดให้มีหน่วยจัดการข้อมูลขั้นสุดท้าย (Data Clearing House) สาหรับข้อมูลที่ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน หรือมีหลายหน่วยงานเก็บข้อมูลชุดใกล้เคียงกันหลายชุด
เพื่ อให้เกิ ดความร่วมมื อ ระหว่างหน่วยงาน และประสานและดาเนินการให้เ กิ ดข้อมูล ชุด
สุดท้ายที่ใช้ประโยชน์ได้
o เปิดให้ภาคส่วนอื่ น โดยเฉพาะองค์ก รภาคเอกชน ภาคประชาสัง คมและองค์ก รระหว่าง
ประเทศ เข้ ามาเป็นผู้ตรวจสอบตัว ชี้วัดหลายตัวที่ เ กี่ ยวข้องกั บ ตัวภาคเอกชนเอง (เช่ น

ประเด็นของเสียด้านอาหาร) สิทธิมนุษยชน อาชญากรรมข้ามชาติ การกระทาผิดของภาครัฐ
ความไม่เป็นธรรมจากนโยบายและกฎหมายของรัฐ โดยอนุกรรมการควรอานวยความสะดวก
ในการจัดให้มีการเสริมสร้างศักยภาพ (Capacity Building) ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
o ต้องมีระบบการจัดการ (Governance) ที่ใช้ในการตัดสินใจเรื่องค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่
ละตัว ให้สอดคล้องกับ SDGs และบริบทของประเทศไทย โดยระบบดังกล่าวควรเปิดให้ภาค
ส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม และผลการตัดสินใจจะต้องมีผลบังคับให้หน่วยงานของรัฐนาไป
ปฏิบัติต่อได้
3.2.3 สถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 สถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน 12 เป้าหมาย
o ในส่วนของสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น คณะทางานได้ทาการสังเคราะห์จาก
ข้อมูลตัวชี้วัดที่นักวิจัยได้ทาการค้นคว้าและนาเสนอไว้ในงานวิจัย ซึ่งในการสังเคราะห์ในชั้น
นี้พบข้อ จากัดหลายประการ โดยเฉพาะข้อจากั ดที่เกิ ดจากการที่ เป้าหมายนั้นมีตัวชี้วัดไม่
ครบถ้วน ซึ่งเป็นปัญหาในหลายเป้าหมายดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อก่อนนี้ ข้อจากัดอีกประการ
หนึ่งคือหลายเป้าประสงค์ไม่มีการกาหนดค่าเป้าหมายเอาไว้ และเนื่องจากในงานชุดนี้เป็น
การศึก ษาเฉพาะสถานะของประเทศไทย หาได้มี ป ระเทศอื่นมาเป็นตัวเปรี ยบเที ยบไม่
คณะทางานจึงแก้ปัญหาโดยการกาหนดเกณฑ์เป้าหมายสาหรับการจัดประเภทเป็นตุ๊กตา
ขึ้นมา ตามตารางที่ 3 และอาศัยการเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของภูมิภาค/โลกและแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงที่ได้จ ากงานวิจัยหรือฐานข้อมู ล อื่น เช่น ฐานข้อมู ล ของ World Bank
(World Development Indicator: WDI) เป็นต้น จากข้อมูล เหล่านั้นจึงแปลงเป็นค่า
คะแนน นาคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดที่มีข้อมูลมาหาค่าเฉลี่ยเป็นคะแนนของเป้าหมายโดยไม่
นาตัวชี้วัดที่ไม่มีข้อมูลมาคิด
o ค่าเฉลี่ยของคะแนนตัวชี้วัดในแต่ละเป้าคือคะแนนสถานะของแต่ละเป้าหมาย ซึ่งสามารถ
จาแนกสถานะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนออกได้เป็น 7 กลุ่ม ตามตารางที่ 4

ตารางที่ 3 การคานวณคะแนนเพื่อหาสถานะในระดับตัวชี้วัดของ SDGs
ค่า
ข้อมูลสถิติเชิงบวก
คะแน แบบสัดส่วนร้อยละ
น
ของค่าเป้าหมาย

ข้อมูลสถิติเชิงลบ
แบบสัดส่วนร้อยละ
ของค่าเป้าหมาย

10

99% ≤ x < 100%

1% - 0%

8

90% ≤ x < 99%

5% ≥ x > 1%

6

70% ≤ x < 90%

10% ≥ x > 5%

4

50% ≤ x < 70%

30% ≥ x > 10%

2

X < 50%

X > 30%

ข้อมูลสถิติในรูปแบบอื่น ข้อมูลเชิงคุณภาพ ความก้าวหน้าใน)
/ หน่วยอื่น
ข้อตกลง/การดาเนินนโยบาย
ระหว่างประเทศ)
มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและ
เกิดผลเป็นที่ประจักษ์
พิจารณาเป็นกรณีโดย
เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย
ของภูมิภาคโลก/
แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลง และการ
ตีความของดัชนีอื่น ๆ

มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
มีการดาเนินงานเบื้องต้น
มีการออกกฎหมายตั้งหน่วยงาน
รับผิดชอบและวางนโยบายระยะ
สั้นยาว/กลาง/
ยังไม่มีการดาเนินการ

ตารางที่ 4 การคานวณคะแนนเพื่อหาสถานะในระดับเป้าหมายของ SDGs
สี

ความหมาย

เขียว

เป้าหมายนั้นมีความยั่งยืนแล้ว

เขียวอ่อน

เป้าหมายนั้นมีสถานะความยั่งยืนอยู่ในเกณฑ์ดี ใกล้บรรลุเป้าหมาย SDGs

เหลือง

เป้าหมายนั้นมีสถานะความยั่งยืนอยู่ในระดับปานกลาง

ส้ม

เป้าหมายนั้นมีสถานะความยั่งยืนอยู่ในระดับต่า

แดง

เป้าหมายนั้นมีสถานะความยั่งยืนอยู่ในขั้นวิกฤติ

เทา

ข้อมูลไม่เพียงพอ

ขาว

ยังไม่มีการทาวิจัยสารวจสถานะของเป้าหมายนี้ จะดาเนินการในปีที่ ของ 2
โครงการ

o จากการคานวณคะแนนแต่ละเป้าหมาย ทาให้ได้สถานะของเป้าหมายดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 สถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย (12 เป้าหมาย)
 สถานะของเป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืน
o สิ่งที่สาคัญไม่แพ้กันกับสถานะของเป้ าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนคือ สถานะของเป้าประสงค์
ภายใต้ 12 เป้าหมายดัง กล่าว ซึ่ง การศึก ษาสถานะของเป้าประสงค์นั้นอยู่บ นหลัก การ
เดียวกั นกั บ คานวณคะแนนสถานะของตัวชี้วั ดและเป้าหมายข้างต้น กล่าวคือ หลัง จาก
คานวณระดับคะแนนของตัวชี้วัดแล้ว หากเป้าประสงค์ใดมีตัวชี้วัดเพี ยงตัวเดียว คะแนนของ
ตัวชี้วัดนั้นจะเป็นคะแนนของเป้าประสงค์นั้น หากเป้าประสงค์ใดมีตัวชี้วัดมากกว่า 1 ตัว
ค่าเฉลี่ยของคะแนนตัวชี้วัดทั้งหมดภายใต้เป้าประสงค์นั้น จะเป็นคะแนนของเป้าประสงค์นั้น
ระดับคะแนนที่ใช้จาแนกสถานะความยั่งยืนของเป้าประสงค์นั้นอยู่บนหลักเกณฑ์เดียวกันกับ
การจาแนกสถานะของเป้าหมายที่กล่าวไปแล้วข้างต้น
o จากการคานวณคะแนน และพิจารณาเป้าประสงค์ต่าง ๆ ในเชิงยุทธศาสตร์แล้ว พบว่าเรา
อาจจะจาแนกเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Classification) ได้ออกเป็น 3 กลุ่ม
คือ
1) เป้าประสงค์ที่ใกล้บรรลุเป้าหมาย (Quick-win Targets) คือ เป้าประสงค์ที่หากให้
ความส าคั ญ และจั ด สรรทรั พ ยากรให้ จ ะมี โ อกาสบรรลุ สู ง มากในระยะสั้ น

เป้าประสงค์เหล่านี้คือเป้าประสงค์ที่อยู่ในสถานะยั่งยืนระดับดีห รือดีมาก (บรรลุ
เป้าหมายแล้ว)
2) เป้าประสงค์เร่งด่วน (Urgent Targets) คือ เป้าประสงค์ที่อยู่ในสถานะความยั่งยืน
ระดับต่าหรือวิกฤติ ต้องได้รับการให้ความสาคัญในการหาสาเหตุและแก้ปัญหาอย่าง
เร่งด่วน
3) เป้าประสงค์ที่ยังเป็นจุดบอด (Blind-Spot targets) คือ เป้าประสงค์ที่นักวิจัยที่ทา
โครงการรายงานว่ายังไม่มีข้อมูลเลยหรือมีข้อมูลเพียงบางส่วน ซึ่งทาให้ยังไม่ทราบ
สถานะที่แท้จริงของเป้าประสงค์นั้น
o เป้าประสงค์แต่ละประเภทข้างต้นได้แสดงไว้ในตารางที่ 5 6 และ 7
ตารางที่ 5 เป้าประสงค์ที่ใกล้บรรลุเป้าหมาย (Quick-win Targets)
เป้าประสงค์
ประเด็น Quick-win ของเป้าประสงค์นัน

สถานะ

1.1

การขจัดความยากจนขั้นรุนแรง (1.1.1)

ดีมาก

1.3

ความครอบคลุมของประชากรที่ได้รับความคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐาน (1.3.1)

ดี

1.4

ความครอบคลุมของประชากรที่เข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน (1.4.1)

ดี

1.5

การมียุทธศาสตร์การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น (1.5.3)

ดีมาก

4.1

การเข้าถึงและร้อยละของนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาชั้น ป.3 ป .6 และ ม.3 (เฉพาะด้าน
ปริมาณเท่านั้น) (4.1.1a, 4.1.1b, 4.1.1c)

ดี

4.2

การเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาก่อนประถามศึกษาของเด็กชายและ
เด็กหญิง (ปฐมวัย) (4.2.1, 4.2.2)

ดี

4.5

ความเท่าเทียมกันระหว่างเพศในการเข้าถึงการศึกษา (4.5.1)

5.1

ความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงการศึกษาและบริการด้านสุขภาพระหว่างเพศสภาพ

7.1

การเข้าถึงพลังงานไฟฟ้า (7.1.1)

8.5

ความเท่าเทียมกันด้านรายได้เฉลี่ยรายชั่วโมงของผู้มีงานทาจาแนกตามเพศ (8.5.1) และ
อัตราการว่างงานจาแนกตามเพศ (8.5.2)

ดี

8.7

ร้อยละและจานวนของเด็กอายุ 5-17 ปีที่เป็นแรงงานเด็ก จาแนกตามเพศและกลุ่มอายุ
(8.7.1)

ดี

8.10

การเข้าถึงบริการทางการเงิน ทั้งผ่านทางสาขาธนาคารพาณิชย์และตู้เอทีเอ็ม (8.10.1)
และบัญชีธนาคารผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (8.10.2)

ดี

ดีมาก
ดี
ดีมาก

ตารางที่ 6 เป้าประสงค์ที่เร่งด่วน (Urgent Targets)
เป้าประสงค์
ประเด็นเร่งด่วนของเป้าประสงค์นัน

สถานะ

2.2

สภาวะทุพโภชนาการของเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี โดยเฉพาะภาวะแคระแกร็น อ้วน และ
ภาวะโลหิตจางในหญิงมีครรภ์

ต่า

2.3

มูลค่าการผลิตต่อหน่วยแรงงาน (2.3.1) *ข้อมูลยังไม่ได้จาเพาะเจาะจงกับภาคเกษตร

วิกฤติ

2.4

สัดส่วนหรือร้อยละของพื้นที่เกษตรมีการทาเกษตรกรรมแบบยั่งยืน (2.4.1)

วิกฤติ

4.1

คุณภาพการศึกษาในทุกระดับ (4.1.1d, 4.1.1e, 4.1.1f,)

วิกฤติ

4.4

ร้อยละของผู้มีงานทาที่ใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต (4.4.1b และ 4.4.1c)

ต่า

5.2

การกระทารุนแรง และการกระทารุนแรงทางเพศต่อเด็กและสตรี

ต่า

5.4

การให้คุณค่าต่อการทางานบ้านแบบไม่ได้รับค่าจ้างและการรับผิดชอบร่วมกันภายใน
ครัวเรือน

ต่า

5.5

ความเท่าเทียมในด้านโอกาสการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมืองของผู้หญิง
(5.5.1)

5.6

ปัญหาแม่วันใส วัยรุ่นหญิงที่ตั้งครรภ์อัตราส่วนอายุระหว่าง 15-19 ปี

ต่า

7.2

สัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (7.2.1)

วิกฤติ

7.3

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (ค่าความเข้มของการใช้พลังงาน)

ต่า

8.2

อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของผลิตภาพแรงงาน (GDP/ประชากรผู้มีงานทา) (8.2.1)

ต่า

8.5

อัตราการว่างงานของคนพิการ

8.8

อัตราการเกิดอุบัติเหตุจาแนกตามเพศโดยเพศชายมีอัตราความถี่การเกิดอุบัติเหตุสูงกว่า
(8.8.1)และ การที่ไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบันกับองค์กรแรงงานระหว่างประเทศเรื่องเสรีภาพ
การสมาคม และสิทธิการต่อรองร่วม

ต่า

9.2

มูลค่าเพิ่มของภาคอุตสาหกรรมการผลิต และสัดส่วนของการจ้างงานในอุตสาหกรรมการ
ผลิตคิดเป็นสัดส่วนของการจ้างงานทั้งหมด

ต่า

9.3

สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมขนาดเล็กต่อมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมทั้งหมด
()9.3.1) และการเข้าถึงทรัพยากรทางการเงินของอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (9.3.2)

ต่า

วิกฤติ

วิกฤติ

เป้าประสงค์

ประเด็นเร่งด่วนของเป้าประสงค์นัน

สถานะ

9.5

จานวนผู้ทางานวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 1 ล้านคน (9.5.2) และการใช้จ่ายในภาค
สาธารณะและเอกชนในการวิจัยพัฒนา (9.5.1)

วิกฤติ

12.4

ความเสี่ยงที่จะมีสารเคมีตกค้างในเกษตรกรและผู้บริโภค และ สัดส่วนขยะอันตรายจาก
ชุมชนที่จัดการได้ต่อขยะอันตรายทั้งหมด

วิกฤติ

12.5

อัตราการนาขยะกลับมาใช้ใหม่ (Recycle Rate) ของประเทศ (12.5.1)

วิกฤติ

12.6

จานวนบริษัทที่เผยแพร่รายงานความยั่งยืน (12.6.1)

วิกฤติ

12.8

การดาเนินงานเพื่อให้มีการศึกษาเรื่องความเป็นพลเมืองโลก การพัฒนาที่ยั่งยืน และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระบบการศึกษา (12.8.1)

ต่า

13.3

การบูรณาการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปรับตัว การลดผลกระทบ และการ
เตือนภัยล่วงหน้าในหลักสูตรระดับประถาม มัธยม และอุดมศึกษา (13.3.1)

ต่า

15.2

ความคื บ หน้ าในการจั ด การป่ า ไม้ อ ย่ างยั่ ง ยื น ที่ ปั จ จุ บั น การด าเนิ นการของรั ฐ โดยใช้
กฎหมายเป็นหลักมีโอกาสทาให้เกิดความขัดแย้งสูงและอาจส่งผลต่อชุมชนใกล้เคียงป่า
(15.2.1)

ต่า

15.3

สัดส่วนของพื้นที่เสื่อมโทรมต่อพื้นที่ทั้งหมด (15.3.1)

ต่า

15.6

การบังคับใช้กฎหมาย การบริหาร และกรอบนโยบายเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่าง
ยุติธรรมและเท่าเทียม (15.6.1)

ต่า

15.8

การมีกฎหมายและทรัพยากรเพื่อการป้องกันหรือควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน และ
การบังคับใช้กฎหมายและดาเนินการในประเด็นดังกล่าว (15.8.1)

ต่า

15.9

ความก้าวหน้าในการกาหนดเป้าประสงค์ข องประเทศให้ สอดคล้องกับเป้าประสงค์ที่ 2
ของ Aichic Biodiversity และการนาแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติ

ต่า

ตารางที่ 7 เป้าประสงค์ที่เป็นจุดบอด (Blind-spot Targets)
เป้าประสงค์
ประเด็นตัวชีวัดที่ขาดข้อมูล/ของเป้าประสงค์นัน

สถานะ

1.2

สัดส่วนประชากรผู้ชายและผู้หญิง และเด็ก ที่อาศัยอยู่ภ ายใต้เส้นความยากจนในทุกมิติ
ตามนิยามแต่ละประเทศ

n/a

1.4

สัดส่วนของประชากรผู้ใหญ่ที่มีเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมายรับรองการถือครองที่ดิน
และประชากรเหล่านี้ทราบถึงสิทธิของตนเหนือที่ดินที่ตนถือครอง จาแนกตามเพศ และ
ประเภทการถือครอง

n/a

เป้าประสงค์

ประเด็นตัวชีวัดที่ขาดข้อมูล/ของเป้าประสงค์นัน

สถานะ

1.5

ผลกระทบจากภั ย พิ บั ติ ใ นรู ป ของจ านวนประชากรที่ เสี ย ชี วิ ต สู ญ หายและได้ รั บ
ผลกระทบ (1.5.1) และการสูญเสียทางเศรษฐกิจจากภัยพิบัติ (1.5.2)

n/a

2.3

รายได้เฉลี่ยของผู้ผลิตอาหารขนาดเล็ก จาแนกตามเพศ และสถานะพื้นเมือง (2.3.2)

n/a

2.5

ความหลากหลายและความสมบูรณ์ ของพันธุกรรมพืชและสัต ว์สาหรับ ความมั่นคงทาง
อาหารและการเกษตร (2.5.1) และสั ด ส่ วนของพั นธุ พื ช พั นธุ์ สั ตว์ ท้ องถิ่ นที่ แ บ่ ง ตาม
หมวดหมู่ด้านความเสี่ยง (2.5.2)

n/a

4.3

อัตราการเข้าเรียนของเยาวชนและผู้ใหญ่ ทั้งในระบบ นอกระบบการศึกษา รวมถึงการ
อบรมในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

n/a

4.4

สัดส่วนของเยาวชนและผู้ใหญ่ที่ มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จาแนกตามประเภททักษะ

n/a

4.7

ข้อมูลที่ทาให้ทราบถึงภาพรวมการดาเนินการด้านการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง
โลก และการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งในมิติของนโยบายการศึกษา หลักสูตร ระดับการศึกษา
ของครู และการประเมินผลนักเรียน (4.7.1)

n/a

8.4 และ 12.2 สถานะเกี่ยวกับ Material Footprint (MF), MF per capita, and per GDP, (8.4.1)
และ Domestic Material Consumption (DMC), DMC per capita และ DMC per
GDP (หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาลังจัดทาข้อมูล)

n/a

8.9

ข้อมูลทางเศรษฐกิจด้ านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะจานวนงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ย ว
และอัตราการเติบโตของงานที่ จาแนกตามเพศ

n/a

9.1

ข้อมูล การเข้าถึ งโครงสร้ างพื้นฐานด้ านการขนส่ ง ของประชากรในรูป ของสั ดส่ วนของ
ประชากรชนบทที่อาศัยอยู่ภายในระยะ 2 กิโลเมตรจากถนนที่ใช้งานได้ทุกฤดู (9.1.1)

n/a

9.4

ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยมูลค่าเพิ่มของการผลิต
ในภาคอุตสาหกรรม (9.4.1) (หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาลังจัดทาข้อมูล)

n/a

12.3

สถานะของการสูญเสียอาหาร ทั้งด้าน food lose และ food waste ในประเทศไทย

n/a

(หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาลังจัดทาข้อมูล)
12.4

สถานะของการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
สถิติของเสียอันตรายต่อหัว ที่ได้รับการบาบัด จาแนกตามประเภทการบาบัด (12.4.2)

n/a

13.1

สถานะของขี ดความสามารถในการปรั บ ตัวต่ ออั นตรายและภั ยพิ บั ติ ท างธรรมชาติ ใ น
รูปแบบของ สถิติเกี่ยวกับ จานวนผู้เสียชีวิต สูญหาย และผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

n/a

เป้าประสงค์

ประเด็นตัวชีวัดที่ขาดข้อมูล/ของเป้าประสงค์นัน

สถานะ

ต่อประชากร 100,000 คน
15.4

สถานะของระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชีวภาพของระบบเหล่านี้ในรูปแบบ
ของ ขอบเขตของพื้นที่คุ้มครองที่มีความสาคัญ ต่อความหลากหลายทางชีวภาพบนภูเขา
(15.4.1) และดัชนีพื้นที่ภูเขาสีเขียว (Mountain Green Cover Index) (15.4.2)

n/a

15.7

สถานะที่ของการล่าและขนย้ายพันธุ์พืชและสัตว์คุ้มครอง ในรูปของสัดส่วนการค้าสัตว์ป่า
โดยการถูกลับลอบนาเข้าหรือถูกค้าอย่างผิดกฎหมาย (15.7.1)

n/a

SDG 14

เป้าประสงค์ส่วนใหญ่ของ SDG14 ยังไม่มีความพร้อมด้านข้อมูลในการประเมินสถานะ
(ยกเว้นเป้าประสงค์ 14.2.1 และเป้าประสงค์ 14.4.1 ที่มีข้อมูล)

n/a

SDG 16

เป้าประสงค์ส่วนใหญ่ของ SDG16 ยังไม่มีความพร้อมด้านข้อมูลในการประเมินสถานะ
(ยกเว้นตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ที่ 16.3 (16.3.2), 16.9 (16.9.1) และ 16.10 (16.10.2))

n/a

o ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อเป้าประสงค์แต่ละประเภท
1) เป้าประสงค์ที่ใกล้บรรลุเป้าหมาย (Quick-win Targets) มีข้อเสนอนโยบาย 3
ข้อ
 จัดสรรทรัพยากรที่ จ าเป็นให้เ ป้าประสงค์ที่ อยู่ในสถานะ “ดี” ให้บ รรลุ
เป้าหมายได้โดยไว
 สาหรับเป้าประสงค์ในสถานะ “ดีมาก” ภาครัฐควรทาให้มั่นใจว่า กลุ่มคน
เปราะบาง ยากจนที่ สุด ชายขอบที่ สุด ได้รับ ประโยชน์จ ากเป้าประสงค์
เหล่านี้ด้วย โดยร่วมมือกับ องค์กรภาคประชาสัง คมที่ ทางานกับ กลุ่ม คน
เหล่านี้ เพื่อให้บริการของรัฐเข้าถึงพวกเขาได้มากขึ้น
 มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานะของเป้าประสงค์เหล่านีใ้ ห้
คงสถานะที่ยั่งยืน และอาศัยความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นๆ โดยเฉพาะภาค
ประชาสัง คมและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสี ยที่ เ กี่ ยวข้องในการร่วมติดตามและ
สะท้อนปัญหาให้ทันท่วงที
2) เป้าประสงค์ที่เร่งด่วน (Urgent Targets) มีข้อเสนอเชิงนโยบาย 3 ระยะ
 ระยะที่ 1 – รัฐจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษาวิจัยเพื่อให้เข้าใจปัญหาและ
สาเหตุของปัญหา และลงทุนในปัจ จัยที่ สาคัญ ต่อการบรรลุเป้าประสงค์
เหล่านี้ รวมถึงพิจารณาแก้ไขกฎหมายหรือปรับโครงสร้างองค์กรที่เกีย่ วข้อง
นอกจากนี้ บ างเป้ าประสงค์ที่ ต้ องการการวิ จัย พัฒ นาเชิง วิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมก็ควรต้องเริ่มดาเนินการตั้งแต่ช่วงระยะแรก

 ระยะที่ 2 – ดาเนินการในระดับมหภาค เพื่อให้ภาพรวมของเป้าประสงค์
นั้น ๆ พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ยั่งยืนขึ้น เพื่อให้ประชากรส่วนใหญ่หรือพื้นที่
เป้าหมายที่มีผลกระทบสูงมีสถานะที่ดีขึ้นมาก่อน
 ระยะที่ 3 – มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มที่ยากจนที่สุด ชายขอบที่สุด
ห่างไกลที่สุด เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ระยะนี้การทางานกับ
องค์ก รภาคประชาสังคมและองค์ก รท้ องถิ่นมี ความส าคัญมากเนื่องจาก
องค์กรเหล่านี้จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ได้มากกว่าภาครัฐ
 หมายเหตุ: แต่ละเป้าประสงค์มีธรรมชาติและบริบทที่แตกต่างกัน ระยะที่
กล่าวข้างต้นไม่ได้มีนัยยะในเชิงช่วงเวลาที่ตายตัว การแบ่งระยะควรจัดการ
ให้เหมาะกับธรรมชาติและบริบทของเป้าประสงค์นั้น ๆ
3) เป้าประสงค์ที่เป็นจุดบอด (Blind spot Targets)- เนื่องจากเป้าประสงค์เหล่านั้น
มักเป็นเป้าประสงค์ที่ ไม่ เคยได้รับความสนใจอย่างจริง จัง มาก่อน หรือมี ลัก ษณะ
เปราะบางต่อความขัดแย้ง หรือรัฐเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บ้างต้องการข้อมูลจาก
หลายหน่วยงานท าให้ไม่ อาจทราบข้อมู ลในภาพรวม เป้าประสงค์ป ระเภทนี้จึง
จาเป็นต้องอาศัยการดาเนินการที่ค่อนข้างพิเศษกว่าเป้าประสงค์ประเภทข้างต้น
และมีข้อเสนอในการดาเนินการดังนี้
 ควรมี ก ารจัด สรรทรั พยากรให้ ห น่ ว ยงานรั บ ผิ ดชอบหรือ นัก วิ ชาการที่
เกี่ยวข้องมาทาการศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะและวิธีการ
บรรลุเป้าประสงค์
 เป้าประสงค์ที่ค่อนข้างเปราะบางและเสี่ยงต่อความขัดแย้งควรมีการดึงภาค
วิชาการและภาคประชาสังคมเข้ามามีบทบาทเป็นคณะทางานในการเก็บ
ข้อมูลและประเมินสถานะของเป้าประสงค์นั้น และภาครัฐต้องอานวยการ
ด้านข้อมูลให้โดยอาจให้เป็นคาสั่งของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

4. การติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการของ SDGs ในระดับสากล
 หนึ่ง ในภารกิ จ ที่ส าคัญ ของโครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับ สนุนการพัฒ นาที่ ยั่งยืน (SDG
Move) ก็คือการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ SDGs ในระดับสากล ซึ่งก็คือการ
ติดตามบทความใหม่ ๆ ที่ตีพิมพ์ลงในวารสารนานาชาติ รวมถึงรายงานต่าง ๆ ขององค์กรระหว่าง
ประเทศที่จัดทาขึ้น จากการสารวจเบื้องต้นในฐานข้อมูลบทความทางวิชาการ พบว่าบทความหลาย
ชิ้นที่เขียนและตีพิมพ์ระหว่างปี 2012 – 2015 ตั้งแต่ก่อนที่ SDGs จะได้รับการยอมรับเสียอีก ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหาของ SDGs ก่อนที่จะมีการรับรองและ
ประกาศใช้ในปี 2015 ตัวอย่างงานที่สาคัญ เช่น งานของ Jeffrey D Sachs งานของ Biermann และ
คณะ (2014) และ Gupta และคณะ (2014) ซึ่ง 2 งานหลังนั้นเป็นงานเขียนใน Post2015/UNU-IAS
Policy Brief อั นเป็น ความร่วมมื อระหว่า ง United Nations University และ Project On
Sustainability Transformation Beyond 2015 (POST2015) และ Earth System Governance
Project
 บทสนทนาเกี่ยวกับ SDGs ในระดับสากลมีประเด็นค่อนข้างกว้างขวางและหลากหลายมาก อย่างไรก็
ดี บทความเหล่านี้อ าจแบ่ง ออกได้เ ป็น 4 กลุ่ม หลัก คือ กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่ม ที่ พิจ ารณา SDGs ใน
ภาพรวมด้านต่าง ๆซึ่งครอบคลุมประเด็นตั้งแต่เรื่องความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษ (Millennium Development Goals (MDGs)) กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
รายงานขององค์กรต่าง ๆ ขององค์การสหประชาชาติ ความสอดคล้องของ SDGs กับแนวคิดการ
พัฒนาและสานักคิดต่าง ๆ กระบวนการประเมินและการพัฒนาตัวชี้วัด การเสนอแนวทางการบรรลุ
SDGs ข้อควรระวัง ความท้าทาย รูปแบบของระบบการบริหารจัดการ (Governance) และสถาบัน
(Institution) เช่น งานของ Costanza และ Fioramonti (2016) ที่เสนอแนวทางการบรรลุ SDGs
ผ่านมุมมองของ Ecological Economics หรืองานของ Gupta และ Vegelin (2016) ที่เชื่อมโยงใช้
แนวคิด Inclusive Development ในการประเมิน SDGs เป็นต้น กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่พิจ ารณา
ประเด็น SDGs ในภาพรวมแต่ย่อขนาดลงมาในระดับภูมิภาคหรืออนุภูมิภาค เช่น งานของ Kumar
และคณะ (2016) ที่ศึกษาเรื่อง SDGs และเสนอยุทธศาสตร์ในการบรรลุ SDGs ในภูมิภาคเอเชียใต้
เป็นต้น กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่ศึกษาประเด็นรายเป้าหมาย (Goal) ซึ่งบทความวิชาการในกลุ่มนี้ เน้น
ศึกษาเฉพาะในเป้าหมายนั้น ๆ ซึ่งเป้าหมายที่น่าจะมีการศึกษามากที่สุดคือ เป้าหมายที่ 3 ว่าด้วย
เรื่องสุขภาพที่ดีและความเป็นอยู่ที่ ดี ที่ มีองค์กรระหว่างประเทศที่ส าคัญ คือ องค์การอนามั ยโลก
(World Health Organization: WHO) เป็นองค์กรกลางที่เหนี่ยวนาให้เกิดการศึกษาวิจัยในด้านนี้
(เช่น งานของ WHO (2015), Murray (2015) เป็นต้น ) และกลุ่มที่ 4 คือกลุ่มที่ใช้ประเด็นสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเป็นตัวตั้งแล้วเชื่อมโยงกับ SDGs เช่น งานของ Müller และคณะ (2015)
ว่าด้วยเรื่องบทบาทของชีวมวลในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรืองานของ Obersteiner และคณะ

(2016) ว่าด้วยเรื่องการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรที่ดินกับราคาอาหารภายใต้เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น
 เนื่องจากขอบเขตของประเด็นงานวิชาการระดับโลกมีค่อนข้างกว้างขวางในช่วงปีแรก จึงขอจากัด
ขอบเขตของการติดตามอยู่ที่ ประเด็นในกลุ่มที่ 1 ก่อน ซึ่งเป็นภาพรวมเกี่ยวข้องกับ เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้ คือ (1) จากเป้าหมายแห่งสหัสวรรษ (MDGs) มาสู่
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) (2) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: แนวโน้มปัจจุบันในระดับโลก)
(3) อุปสรรคและปัญหาในการรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (4) การขับเคลื่อนไปข้างหน้าในเวที
ระดับโลก ซึ่งเนื้อหาโดยละเอียดนั้นสามารถอ่านได้ในบทที่ 4
5. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน






โครงการประสานงาน ฯ ได้ป ระกาศความคืบ หน้าในการดาเนินการของโครงการประสานงานฯ
นาเสนอการศึกษาและงานวิชาการ ข่าวสาร และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ SDGs ผ่านทาง 4 ช่องทาง
ได้แก่
o เว็บไซต์ www.sdgmove.come (ภาษาไทย)
o เว็บไซต์ http://sdgmoveinenglish.wordpress.com (ภาษาอังกฤษ)
o Facebook Page: SDG Move TH
o Twitter: @SDGMoveTH
คณะทางานของโครงการมีส่วนในการนาความรู้เกี่ยวกับ SDGs เข้าไปในหลัก สูตรวิชาพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในชื่อวิชา ชีวิตและความยั่ง ยืน มธ.๑๐๓ รวมถึงเผยแพร่ข้อมู ล SDGs
ให้กับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นต้น การฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สภาเด็กและเยาวชน และโครงการอบรมครูจังหวัด
อุดรธรานี ร่วมกับศูนย์วิจัยเชิงนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (PRO-Green)
มีการพัฒนาหลักสูตรและเครื่องมือในการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง SDGs

6. จัดทาฐานข้อมูลเบืองต้นเกี่ยวกับการดาเนินงานของหน่วยงานในภาคส่วนต่าง ๆ


ฐานข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการดาเนินงานของหน่วยงานในภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ SDGs เป็น
สิ่งที่ได้รับการเรียกร้องจากภาคส่วนต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและช่วยให้การติดต่อประสานงานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ง่ายขึ้น ซึ่งในฐานะหน่วยงาน
ภาควิชาการที่ต้อ งปฏิสัมพั นธ์กั บหน่วยงานหลายภาคส่วน คณะทางานพิจ ารณาแล้วว่าโครงการ
ประสานงานฯ อยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสมกับการจัดทาฐานข้อมูลภาคส่วนต่าง ๆ





ในช่วงท้ายของโครงการในปีแรก โครงการได้ทดลองเก็ บ ฐานข้อมูล อย่างเป็นทางการในงานเวที
สาธารณะ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศไทย: สถานะและก้าวต่อไป” เมื่อวันที่
25 กันยายน 2560 ในเบื้องต้นยังมี 9 องค์กรเท่านั้นที่กรอกฐานข้อมูล จาแนกเป็นภาคประชาสังคม
2 องค์กร ภาควิชาการ 5 องค์กร และภาคเอกชน 1 องค์กร ทั้งนี้สาเหตุน่าจะมาจากการที่ ผู้เข้าร่วม
งานจะมากกว่าที่คาดไว้มาก ท าให้เ จ้าหน้าที่ ที่เ ตรียมไว้สาหรับ แนะนาการกรอกฐานข้อมู ล จึง ไม่
เพียงพอ
ในปีที่ 2 โครงการประสานงานฯ จะทยอยเก็บข้อมูลหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดทั้งปีผ่านกิจกรรมและการ
ประชุมต่าง ๆ ที่คณะทางานของโครงการเข้าไปมีส่วนร่วมต่อไป

7. ความท้าทาย บทเรียน และแนวทางในอนาคต








ความท้าทายสาคัญของการประสานงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ SDGs คือ การที่ SDGs เป็นประเด็นที่
ใหญ่โ ตและกว้างขวางมาก มี ตัวละคร พื้นที่ และระดับ การดาเนินงานที่ ห ลากหลายมาก ความ
หลากหลายนี้เองเป็นความท้าทายสาคัญในการทางาน ทาให้โครงการต้องจาแนกประเด็นที่จาเป็นที่
โครงการต้องทาจริง ๆ ออกจากประเด็นจานวนมากที่เกี่ยวข้อง
บทเรียนจากส่วนนี้ทาให้เห็นว่าการทางานของโครงการประสานงานฯ ไม่สามารถทาเรื่อง SDGs เพียง
อย่างเดียวได้ แต่ต้องเชื่อมประสานหน่วยอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก สกว. ที่ทางานในเชิงประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับ SDGs ส่วนโครงการประสานงานฯ นั้นมาทางานในเชิงกระบวนการ/วิธีการขับเคลื่อน
SDGs (Means of Implementation: MoI) แทน ซึ่งมีทั้งประเด็นเชิงนโยบายและมาตรการ การนา
SDGs ไปปฏิบัติในพื้นที่ ความร่วมมือระหว่างประเทศ การระดมทุนและทรัพยากร การสร้างศักยภาพ
และวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อ SDGs
สิ่งสาคัญในการขับเคลื่อน SDGs ในประเทศไทย คือ การทาให้ SDGs เป็นเป้าหมายของประเทศและ
ของท้องถิ่น และมีการดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งประเด็นนี้สอดคล้องกับแนวโน้มที่โลกให้ความ
สนใจกับการ Localizing SDGs นอกจากนี้ การทาให้หน่วยงานแต่ละภาคส่วนนา SDGs ไปใช้ในงาน
ของตนได้ก็เป็นโจทย์ที่สาคัญ ปัจจุบันภาคเอกชนได้มีการพัฒนาเครื่องมือเหล่านี้บ้างแล้ว เช่น SDG
Compass พัฒนาโดย UN Global Compact ร่วมกับ World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD) แต่ภาครัฐและภาคประชาสังคมยังต้องการเครื่องมือลักษณะนี้
ความท้าทายในการขับเคลื่อน SDGs ของไทย อีกประการหนึ่ง คือ การขาดโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ความรู้เกี่ยวกั บ SDGs ในประเทศไทย ซึ่งทาให้เจ้าหน้าที่ รั ฐและภาคเอกชนที่ เกี่ยวข้องติดตามหา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ยาก หากยังขาดความเข้าใจก็ทาให้การนาไปปฏิบัติยากยิ่งขึ้นไปอีก
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สารบัญ
หนา
บทคัดยอ
Abstract
บทสรุปผูบ ริหาร
สารบัญ

ก-1

บทที่ 1 บทนํา

1-1

1
2
3
4
5

ความเปนมาโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ
ขอบเขตการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน
ลําดับการรายงานความกาวหนาผลการดําเนินโครงการ ครัง้ ที่ 1

บทที่ 2 การสังเคราะหชุดโครงการวิจัย “โครงการสํารวจสถานะของเปาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนในประเทศไทยและทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร สังคมและกฎหมาย”
1
2
3
4
5

ความเขาใจเบื้องตนเกีย่ วกับเปาหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
สถานะของนิยามที่เกีย่ วของกับเปาหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ความสอดคลองและสถานะของตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
สถานะปจจุบันของเปาหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในบริบทประเทศไทย
สถานการณดําเนินงานในปจจุบันของภาคสวนตางๆในประเทศไทย

บทที่ 3 งานเชื่อมโยงเครือขาย งานติดตาม และงานสนับสนุนงานสัมมนาที่เกี่ยวของ
1 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดลําดับเปาประสงคภายใตเปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
2 งานติดตาม และงานสนับสนุนงานสัมมนาที่เกีย่ วของ
บทที่ 4 ติดตามความกาวหนาทางวิชาการของ SDGs ในระดับสากล
1 จาก MDGs สู SDGs เปาหมายการพัฒนาที่เปลี่ยนไปเพื่อความยั่งยืน
2 เปาหมายการพัฒนาทีย่ ั่งยืน: แนวโนมปจจุบันในระดับโลก
3 อุปสรรคและปญหาในการรับเปาหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
4 การขับเคลื่อน SDGs ไปขางหนาในเวทีระดับโลก
5 เอกสารอางอิง
(ก -1)

1-1
1-4
1-5
1-7
1-10
2-1
2-4
2-15
2-48
2-57
2-86
3-1
3-1
3-2
4-1
4-2
4-10
4-14
4-16
4-19
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บทที่ 5 การเผยแพรขอมูลขาวสาร และสรางความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
1 รูปแบบการนําเสนอสื่อสาธารณะ
2 ผลผลิตและขอมูลทางสถิติที่นําเสนอในสื่อสาธารณะออนไลน
3 การพัฒนาเกมไพ และ Infographic เพื่อใชในที่ประชุมและการอบรม
4

สรุปผลการดําเนินงาน

5-1
5-2
5-3
5-8
5-11

บทที่ 6 จัดทําฐานขอมูลเบือ้ งตนเกี่ยวกับการดําเนินงานของหนวยงานในภาคสวนตาง ๆ
1 ความเปนมา และความสําคัญ
2 โครงสรางฐานขอมูล และการทดลองลงรายละเอียดฐานขอมูล
3 การพัฒนาแนวทางการจัดทําฐานขอมูลดานเปาหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนใน
อนาคต
บทที่ 7 สรุป: อุปสรรคและขอจํากัด บทเรียนและแนวทางในอนาคต
1 ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด
2 บทเรียนและแนวทางในอนาคต
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก-1 ประกาศโจทยวิจยั และประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโครงการ
ภาคผนวก ก-2 หลักการและเหตุผล กําหนดการ การประชุมเสนอรายงานขั้นกลาง
“โครงการสํารวจสถานะของเปาหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนในบริบทประเทศไทย
และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร สังคม และกฎหมาย” 12 เปาหมาย
และขอเสนอแนะ
ภาคผนวก ก-3 หลักการและเหตุผล กําหนดการ การประชุมนําเสนอรางรายงานฉบับสมบูรณ
“โครงการสํารวจสถานะของเปาหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนในบริบทประเทศไทย
และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร สังคม และกฎหมาย” 12 เปาหมาย
และขอเสนอแนะ
ภาคผนวก ก-4 หลักการและเหตุผล กําหนดการ เวทีสาธารณะ “เปาหมายการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
ของประเทศไทย: สถานะและกาวตอไป” และขอเสนอแนะ
ภาคผนวก ก-5 การสงเสริมสนับสนุนงานวิจัยภายใตประเด็นงานวิจัยที่สนับสนุนเปาหมายการ
พัฒนาทีย่ ั่งยืน

(ก -2)

6-1
6-2
6-6

7-2
7-3
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สารบัญรูป
รูปที่

หนา

2.2-1
2.2-2
2.2-3
2.2-4

เปาหมายการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
การจัดกลุมเปาหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนออกเปน 5 กลุม (5 Ps)
ผูมีสวนไดสวนเสียกลุมหลัก
จํานวนคํานิยามในแตละเปาหมาย

2-7
2-7
2-13
2-16

2.2-5
2.2-6
2.2-7
2.2-8
2.2-9
2.2-10
3.3-1

สถานะของคํานิยามในภาพรวม
สถานะคํานิยามจําแนกตามเปาหมาย
สถานะของตัวชี้วดั ในภาพรวม
สถานะของตัวชี้วดั ระดับกลุมเปาหมาย
สถานะตัวชี้วดั ระดับเปาหมาย
สถานะของเปาหมายการพัฒนาทีย่ ั่งยืนในบริบทประเทศไทย
จํานวนรวมของการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยงั่ ยืนโดยหนวยงานภาครัฐ ภาค

2-18
2-21
2-50
2-51
2-53
2-63
3-14

ประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคเอกชน และองคกรระหวางประเทศ จัดจําแนกราย 17
เปาหมาย
3.3-2 จํานวนรวมของการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยงั่ ยืนโดยหนวยงานภาครัฐ ภาค
ประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคเอกชน และองคกรระหวางประเทศ จัดจําแนกตาม 3
วัตถุประสงคหลัก
3.3-3 สัดสวนการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยงั่ ยืนโดยหนวยงานภาครัฐ ภาคประชา
สังคม ภาควิชาการ ภาคเอกชน และองคกรระหวางประเทศ ที่ไดดําเนินการจัด จําแนก
ตาม 17 เปาหมาย
3.3-4 จํานวนรวมของการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยงั่ ยืนโดยหนวยงานภาครัฐ ภาค
ประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคเอกชน และองคกรระหวางประเทศ ที่ไดดําเนินการจัด
ทั้งหมด 17 เปาหมาย
3.3-5 จํานวนรวมของการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยงั่ ยืนโดยหนวยงานภาครัฐ ภาค

3-15

3-16

3-17

3-18

ประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคเอกชน และองคกรระหวางประเทศ จัดจําแนกราย 17
เปาหมาย
3.3-6 จํานวนรวมของการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยงั่ ยืนโดย หนวยงานภาครัฐ
3-19
ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคเอกชน และองคกรระหวางประเทศ จัดจําแนกตาม 3
(ก -3)
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วัตถุประสงคหลัก
3.3-7 สัดสวนการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยงั่ ยืนโดยหนวยงานภาครัฐ ภาคประชา
สังคม ภาควิชาการ ภาคเอกชน และองคกรระหวางประเทศ ที่ไดดําเนินการจัด จําแนก
ตาม 17 เปาหมาย

3-20

5.5-1 สัดสวนการเขาถึงเว็บไซตในแตละภูมิภาค ทัว่ โลก
5.5-2 สัดสวนการเขาถึงเว็บไซตรองในแตละภูมิภาค ทั่วโลก
5.5-3 การใชเกมกระดานในการใหความรูเกี่ยวกับภัยพิบัติ (น้ําทวม) ในเมืองเสี่ยงภัย

5-5
5-7
5-9

5.5-4 การใชเกมเพื่อใหความรูเกี่ยวกับ SDGs ใหกบั ตัวแทนเยาวชน ทีโ่ รงแรมเดอะ คาวา

5-9

ลิ คาซา รีสอรท จังหวัดอยุธยา
5.5-5 การใชเกมเพื่อใหความรูเกี่ยวกับ SDGs ใหกับตัวแทนผูนําชุมชน ที่มหาวิทยาลัย
บานนอก จังหวัดระยอง
5.5-6 ทดลองการใชเกมไพกบั ตัวแทนครูจงั หวัดอุดรธานี

(ก -4)

5-10
5-10
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สารบัญตาราง
ตารางที่
1.1-1
1.1-2

หนา
ตารางแสดงแผนการดําเนินงานโครงการ (15 สิงหาคม 2559 – 14 สิงหาคม 2560)

1-7
1-8

2.2-1
2.2-2
2.2-3

แสดงแผนการดําเนินงานโครงการ ระหวางเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2560
(ระยะ 6 เดือน)
SDG Matrix
สถานะคํานิยามจําแนกตามกลุมเปาหมาย
คํานิยามจําแนกตามกลุมเปาหมาย

2-14
2-19
2-22

2.2-4
2.2-5
2.2-6
2.2-7
2.2-8
2.2-9
3.3-1

การคํานวณคะแนนเพื่อหาสถานะในระดับตัวชี้วัดของ SDGs
การคํานวณคะแนนเพื่อหาสถานะในระดับเปาหมายของ SDGs
เปาประสงคที่ใกลบรรลุเปาหมาย
เปาประสงคเรงดวน
เปาประสงคที่เปนจุดบอด
สถานะของ 30 เปาประสงคที่สําคัญจําแนกตามกลุมเปาหมาย
แสดงลําดับการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อจัดลําดับเปาประสงค ภายใตเปาหมายการ

2-61
2-62
2-74
2-75
2-76
2-82
3-1

3.3-2
3.3-3
3.3-4
5.5-1
5.5-2
5.5-3

พัฒนาทีย่ ั่งยืน
แสดงลําดับเหตุการณการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทีย่ ั่งยืนโดยหนวยงาน
ภาครัฐ
แสดงลําดับเหตุการณการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทีย่ ั่งยืนโดยหนวยงานภาค
ประชาสังคม
แสดงลําดับเหตุการณการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทีย่ ั่งยืนโดยหนวยงานภาค
วิชาการ
การโพสตขอมูล ขาวสาร สถิติและบทความ บนเว็บไซด www.sdgmove.com แตละ
เดือน
จํานวนการเขาชมขอมูล ขาวสาร สถิติและบทความบนเว็ปไซด www.sdgmove.com
ในแตละเดือน
การโพสตขอมูล ขาวสาร สถิติและบทความบนเว็บไซด
https://sdgmoveinenglish.wordpress.com ในแตละเดือน
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สารบัญตาราง (ตอ)
ตารางที่
5.5-4 จํานวนการเขาชมขอมูล ขาวสาร สถิติและบทความบนเว็บไซด
https://sdgmoveinenglish.wordpress.com ในแตละเดือน
5.5-5 จํานวนคนทีก่ ดเขามาดู Page หรือวา Post ของคณะทํางานรายเดือน

(ก -6)

หนา
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาโครงการ
1.1 หลักการและเหตุผล
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เปนเปาหมาย
การพัฒนาที่นานาประเทศรวมทั้ง ประเทศไทยไดล งนามและมีคํามั่นรวมกันในการประชุมสมั ชชาใหญ
แหงสหประชาชาติ เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 เปาหมายดังกลาวเปนการสานตอเปาหมายการพัฒนา
แหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ที่หมดอายุลงในป ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2557)
ในขณะเดียวกันก็เปนการรับวาระดานการพัฒนาที่ยั่งยืนมาจากการประชุม Earth Summit ที่กรุง ริโอ
เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ในป ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) เขามาประกอบดวย นอกจากสหประชาชาติยงั
จัดใหมีการรับความคิดเห็นจากผูคนกลุมตาง ๆ จากทั่วโลกผานชองทางออนไลน เพื่อมาเปนขอมูลในการ
รางเปาหมายการพั ฒ นาที ่ยั่ง ยื นอี ก ด วย เปาหมายการพัฒ นาที่ยั่ง ยืน (SDGs) จึง ถือ ไดวาเปนวาระ
การพัฒนาในระดับโลกที่สําคัญที่สุดวาระหนึ่ง และจะเริ่มดําเนินการตั้งแตป ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2558)
ไปจนถึงป ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573)
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มีเปาหมาย (Goal) ทั้งหมด 17 ขอ ภายใน 17 ขอนี้มี
เปาประสงค (Targets) ทั้งหมด 169 เป าประสงค เปาหมายทั้ง 17 ขอสามารถแบง ไดเ ปน 5 กลุม
(เรียกวา 5Ps) ไดแก
กลุมที่หนึ่ง คือ กลุม People ครอบคลุมเปาหมายที่เกี่ยวของกับสังคมและคุณภาพชีวิตของ
ผูคน ประกอบดวย
- เปาหมายที่ 1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่
- เปาหมายที่ 2 ยุตคิ วามหิวโหย บรรลุความมัน่ คงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และ
สงเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
- เปาหมายที่ 3 สรางหลักประกันวาคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและสงเสริมสวัส ดิภาพสําหรั บ
ทุกคนในทุกวัย
- เปาหมายที่ 4 สร างหลัก ประกันวาทุก คนมีก ารศึก ษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุม และ
เทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต
- เปาหมายที่ 5 บรรลุความเทาเทียมระหวางเพศ และเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสตรี
และเด็กหญิง
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กลุมที่สอง คือ กลุม Prosperity เปาหมายในกลุมนี้ครอบคลุมประเด็นทางเศรษฐกิจ
ประกอบดวย
- เปาหมายที่ 7

สรางหลักประกันใหทุกคนสามารถเขาถึงพลังงานสมัยใหมที่ยั่งยืนในราคา
ที่ยอมเยา
- เปาหมายที่ 8 สงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยื น
การจางงานเต็มที่ มีผลิตภาพและการมีงานที่เหมาะสมสําหรับทุกคน
- เปาหมายที่ 9 สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความทนทาน สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม
- เปาหมายที่ 10 ลดความไมเสมอภาคภายในประเทศและระหวางประเทศ
- เปาหมายที่ 11 ทํ าใหเ มือ งและการตั้ง ถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภั ย
มีภูมิตานทานและยั่งยืน
กลุมที่สาม คือ กลุม Planet เปาหมายกลุมนี้ครอบคลุมประเด็นดานสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากร ธรรมชาติ ประกอบดวย
- เปาหมายที่ 6 สรางหลักประกันวาจะมีก ารจัดใหมีน้ําและสุขอนามัยสําหรับทุ กคน
และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน
- เปาหมายที่ 12 สรางหลักประกันใหมีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
- เปาหมายที่ 13 เรงตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
- เปาหมายที่ 14 อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเล
อยางยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- เปาหมายที่ 15 ปกป อ ง ฟ น ฟู และสนั บ สนุน การใช ร ะบบนิ เ วศบนบกอย างยั ่ง ยื น
จัดการปาไมอยางยั่งยืน และตอสูการกลายสภาพเปนทะเลทราย หยุด
การเสือ่ มโทรมของที่ดินและฟนสภาพกลับมาใหม และหยุดการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ
กลุมที่สี่ คือ กลุม Peace ครอบคลุม 1 เปาหมาย คือ เปาหมายที่ 16 สงเสริมสังคมที่
สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนใหทุกคนเขาถึงความยุติธรรมและสรางสถาบันที่มปี ระสิทธิผล
รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ และ
กลุมที่หา คือ กลุม Partnership ครอบคลุม 1 เปาหมาย คือ เปาหมายที่ 17 เสริมความ
เขมแข็งใหแกกลไกการดําเนินงานและฟนฟูสภาพหุนสวนความรวมมือระดับโลกสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
สํ าหรั บ ประเทศไทยนั้น รัฐ บาลไดตั้ง คณะกรรมการเพื่อ การพัฒ นาที่ยั่ง ยืน (กพย.)
มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เปนคณะกรรมการหลักในการขับเคลือ่ นการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน มีคณะอนุกรรมการอยูภายใต กพย. 3 คณะ ประกอบดวย
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1) อนุกรรมการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
2) อนุกรรมการสงเสริมความเขาใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ
3) อนุก รรมการพัฒ นาระบบขอ มูลสารสนเทศเพื่อ สนับ สนุนการพัฒ นาที่ยั่งยืน ภายใต
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีคณะทํางานยอยอีก 3 คณะทํางาน คือ
- คณะทํางานที่ 1 รับผิดชอบการบูรณาการการดําเนินงานและจัดลําดับความสําคัญในการ
ขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
- คณะทํางานที่ 2 รับผิดชอบการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามเปาหมายการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน
- คณะทํางานที่ 3 ปรับปรุงกลไกมาตรการดานเศรษฐศาสตร สังคมและกฎหมาย เพื่อสงเสริม
การพัฒนาที่ยั่งยืน
1.2 การขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สูการปฏิบัติ
1) แนวทาง (Means) ที่ทําใหบรรลุผลความสําเร็จของแตละเปาหมาย (Means to achieve
Goal): โดยพิจารณาจากขอเสนองานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของและประสบการณทํางานของแตละหนวยงาน
2) การจั ดลําดับ ความสําคั ญของเป าประสงค (Prioritizes Targets) ที่อยูภายใตแตล ะ
เปาหมาย (Goal): เพื่อความชัดเจนของการกําหนดแผนงานในชวงเวลา 5 ปแรก, 5 ปที่สอง และ 5
ปที่สาม
3) การพิจารณากําหนดตัวชีว้ ดั (Indicator) ทีเ่ หมาะสมในแตละเปาหมาย (Goal):
• อาจมีการกําหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับบริบทปญหาของประเทศไทย
• การปรับปรุงตัวชี้วัดรวมของ กพร. (JKPI)
• เพิ่มเติมตัวชี้วัดในมิติเศรษฐกิจพอเพียง
4) การจัด ทําแผนการขั บ เคลื่อ น (Roadmap) ให บ รรลุ เ ป าหมาย: โดยพิ จ ารณาถึ ง
ความเชื่อมโยงและสอดคลองกับนโยบาย, แผนงาน, แผนแมบท
• แผนเสนอกฎหมายของหนวยงาน
• ขอเสนอการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแหงชาติ (37 วาระ)
• ขอเสนอประเด็นตามแผนการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (67 เรื่อง) ฯลฯ
• รวมทั้งการกําหนดนโยบาย มาตรการ และกลไกบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อนใหบรรลุ
เปาหมายดวย
ในการทําบรรลุภารกิจของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
การขั บเคลือ่ นเปาหมายการพัฒ นาที่ยัง่ ยืน (SDGs) สูการปฏิบัตินั้น มีความจําเปนอยางยิ่ง ที่จะตองมี
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คณะทํางานที่ทําหนาที่ในการประสานงานนักวิชาการที่ทํางานเกี่ยวของกับ เปาหมายตางๆ หนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเอกชนไม แสวงหากํ าไร ให ทํางานร วมกั นเพื่อ บูร ณาการการดําเนินงาน
การขับเคลือ่ นเปาหมายตาง ๆ เสนอแนะขอปรับปรุงกลไกมาตรการดานเศรษฐศาสตร สังคมและกฎหมาย
และติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานตามเป า หมายการพั ฒ นาที ่ยั ่ง ยื น หน ว ยงานที ่เ กี ่ย วข อ งภายใต
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงเห็นวาควรตั้ง “ศูนยประสานงานการวิจัยเพื่อ
สนับ สนุนเป าหมายการพั ฒ นาที ่ยั่ง ยืน” (SDG Move) ขึ้น โดยในปที่ 1 นั้น เป าหมายของศูนย
ประสานงาน SDG Move คื อการดําเนินการประสานงาน สนับ สนุนนักวิจัย และจัดการประชุม เชิง
ปฏิบัติการเพื่อคนควา วิเคราะห สังเคราะห และจัดทําขอเสนอเกี่ยวกับประเด็นตอไปนี้
1) การจัดลําดับความสําคัญ (Ranking) ของเปาประสงค (Target) ของแตละ เปาหมาย
(Goal) และระหวางเปาหมายดวยกันเอง
2) วิธกี าร (Means) หรือจุดคานงัด (Tipping point) ในการบรรลุเปาประสงคและเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนแตละขอ
3) การจัดทําตัวชี้วัด (Indicator) ในการประเมินการดําเนินงานเพือ่ บรรลุเปาประสงคและ
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมตัวชี้วัด
4) การจัดทําแผนการบรรลุเปาหมาย (Roadmap) ของแตละเปาหมาย และบูรณาการแผน
ดังกลาว
5) การจัดทํ าแนวทางในการประเมิ นและวั ดผล (Measurement and Evaluation)
การดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
นอกจากนี้ยังมีหนาที่เชื่อมโยงเครือขายนักวิชาการ ภาครัฐและภาคประชาชนผานการจัดเวที/
เขารวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เวทีนโยบายและเวทีสาธารณะที่เกี่ยวของกับ SDGs ติดตามความกาวหนา
ทางวิชาการของ SDGs ในระดับสากล และทําการสื่อสารสาธารณะเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
SDGs ใหกับภาคสวนตาง ๆ ไดรับทราบอีกดวย
2. วัตถุประสงคของโครงการ
1) เพื่อสงเสริมสนับสนุนงานวิจัยภายใตประเด็นงานวิจัยที่สนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
2) เพื่อประสานงานเครือขายนักวิจัยดานที่เกี่ยวของกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อจัดการ
องคความรู สัง เคราะหและถอดบทเรียนงานวิจัยที่เกี่ยวกับเปาหมายดานตางๆ และผลิตเปนขอ เสนอ
เชิงนโยบาย (Policy Paper)
3) เพื่อประสานงานเชื่อมโยงเครือขายนักวิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ที่ทํางานในประเด็นที่เกี่ยวของกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อจัดการองคความรู สังเคราะหและถอด
บทเรียนภาคปฏิบัติที่เกี่ยวของกับเปาหมายดานตางๆ
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4) เพือ่ ติดตามความกาวหนาทางวิชาการของ SDGs ในระดับสากล
5) เพื ่อ เผยแพร ขอ มู ล ข าวสาร และสรางความเขา ใจเกี่ยวกับ เปาหมายการพัฒ นาที่ยั่ง ยื น
สถานการณ ป จ จุ บั น และความคื บ หนาเกีย่ วกั บ การดํา เนินการที่เ กี่ย วขอ งเพื่อ ขับ เคลื่อ นเปา หมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน
3. ขอบเขตการดําเนินงาน
จากวัตถุประสงคขา งตนสามารถแบงแผนงานออกไดเปน 3 กลุม และมีผลผลิตเปาหมายดังนี้
3.1 งานประสานงานและสนับสนุนงานวิจยั
- งานประสานงาน (จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ)
เปนการประสานงานเพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดลําดับความสําคัญของเปาประสงค
(Prioritized targets) รวมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)
จํานวน 3 ครั้ง ตามกลุมเปาหมาย SDGs 3 กลุม ไดแก ครั้งที่ 1 กลุม Planet (เปาหมายที่ 6, 12, 13, 14,
15) ครั้งที่ 2 กลุม Prosperity (เปาหมาย 7, 8, 9, 10, 11) และครั้งที่ 3 กลุม People (เปาหมายที่ 1, 2,
3, 4, 5) และ Peace (เป าหมายที่ 16) ซึ่งคณะทํ างานจะทําหน าที่จั ดกระบวนการในการประชุม
ดําเนินการประชุม รวมถึงการสังเคราะหและสรุปผลการประชุมดวย ทั้งนี้ ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดลําดับ ความสํ าคั ญ ของเป าประสงคนั้นก็เ พื่อ ใหมีขอ มูล การเรียงลําดั บ Target ของแตล ะ Goal
ในเรือ่ งความสํ าคัญ และความพร อมของแตล ะ Target และแตล ะ Goal โดยการเชิญเจาหนาที่รัฐ
นักวิชาการ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาสังคมที่ทํางานเกี่ยวของโดยตรงกับเปาประสงคนั้นๆ มาให
ขอมูลประกอบกับขอมูลทางสถิติเทาที่มีอยู
- งานสนับสนุนการวิจยั
งานสนับ สนุนงานวิจั ยเบื้อ งต นในการวิ เ คราะห ส ถานการณ แ ละทบทวนมาตรการที่
เกี่ยวของกับ SDGs ในประเทศไทย และสรางเครือขายนักวิชาการและหนวยงานที่รับผิดชอบ SDGs
ผลผลิตเปาหมาย
• รายงานผลลั พ ธ ก ารจั ดการประชุม เชิ ง ปฏิ บัติก ารเพื่อ จัดลํ าดับ และขอ เสนอใน
การทํางานตอ
• รายชื่อเครือขายนักวิจัย/นักวิชาการ SDGs และภาคีอื่นๆ
• บทความ/รายงานการวิ เ คราะห สั ง เคราะห ส ถานการณ หรื อ มาตรการเบื ้อ งต น
เพื่อ SDGs ในประเทศไทย อยางนอย 10 เรื่อง
• ขอเสนอการวิจัย SDGs อยางนอย 10 เรื่อง
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3.2 งานสํารวจและจัดการองคความรู
ผลผลิตเปาหมาย
• รายงานความกาวหนาทางวิชาการ SDGs ในระดับสากล
3.3 งานเผยแพรขอมูลขาวสาร
ผลผลิตเปาหมาย
• เว็บไซตเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ SDGs
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4. แผนการดําเนินงาน
ตารางที่ 1-1 แสดงภาพรวมแผนการดําเนินงานโครงการ (15 สิงหาคม 2559 – 14 สิงหาคม 2560)
กิจกรรม
1

2

3

สวนที่ 1: Workshop
ประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับ สศช.
สังเคราะหผลการจัด WS
สวนที่ 2: วิจัยเบื้องตน
ชี้แจงแนวทางการทํางานแกคณะนักวิชาการ
ประชุม steering committee วิชาการครั้งที่ 1
ประกาศโจทยและรับขอเสนอโครงการ
พิจารณาขอเสนอโครงการและจัดสรรทุน
สนับสนุนการดําเนินการวิจัยเบื้องตน
รายงานความกาวหนาตอ steering & สศช
สังเคราะหและบูรณาการ
เวทีสาธารณะ ผลการบูรณาการ
จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ SDGs ระยะที่ 1 และขอเสนอ
โครงการระยะที่ 2
ประชุม steering committee วิชาการครั้งที่ 2 พิจารณาผล
ระยะ 1 และขอเสนอโครงการระยะ 2
สวนที่ 3: ติดตามสถานการณและสื่อสารสาธารณะ
ติดตาม SDGs สากลและในประเทศ
จัดทํา website สือ่ สาร

15 ส.ค.
(1)

พ.ศ.2559
15 ก.ย. 15 ต.ค. 15 พ.ย.
(2)
(3)
(4)

15 ธ.ค.
(5)

15 ม.ค.
(6)

15 ก.พ.
(7)

15 มี.ค.
(8)

พ.ศ.2560
15 เม.ย. 15 พ.ค.
(9)
(10)

15 มิ.ย.
(11)

15 ก.ค.-14 ส.ค.
(12)
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ตารางที่ 1-2 แผนการดําเนินงานโครงการ ระหวางเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2560 (ระยะ 6 เดือน)
กิจกรรม
กิจกรรมดานการสนับสนุนงานวิจัย/วิชาการ
1. โครงการการสํารวจสถานะของเปาหมายการพัฒนาทีย่ ่ังยืนในบริบทประเทศไทยและ
ทางเลือกมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย
- สงรายงานความกาวหนาครัง้ ที่ 1 (20 เม.ย.)
- นําเสนอรายงานความกาวหนาครัง้ ที่ 1 (1 พ.ค.)
- สงรางรายงานฉบับสมบูรณ (20 มิ.ย.)
- นําเสนอรางรายงานฉบับสมบูรณ (1 ก.ค.)
- สงรายงานฉบับสมบูรณ (1 ส.ค.)
2. การสํารวจความกาวหนาทางวิชาการในระดับโลกที่เกี่ยวของกับ SDGs :
- เขียนบทความวิชาการอยางนอยเดือนละ 1 บทความ
3. การสังเคราะหองคความรูจากงานวิจัยที่ไดทุนจากโครงการสํารวจสถานะของเปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ฯ
- สังเคราะหงานวิจัย
- จัดทํารางรายงานการสังเคราะหองคความรูและขอเสนอเชิงนโยบาย
- เวทีสาธารณะเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากภาคสวนตาง ๆ
- จัดทํา Infographic เพื่อเผยแพรขอเสนอการสังเคราะหและขอเสนอเขิงนโยบาย
กิจกรรมดานเครือขายและการติดตามการขับเคลือ่ น SDGs
4. การประสานเชือ่ มโยงเครือขาย
- จัดทําเอกสารสรุปประจําเดือนเรื่องการติดตามความคืบหนาการขับเคลื่อน SDGs
5. ออกแบบ และจัดทําฐานขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการดําเนินงานของหนวยงานในภาคสวน

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.
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ตาง ๆ โดยเฉพาะหนวยงานภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน
- สํารวจ และรวบรวมขอมูล
- ออกแบบระบบฐานขอมูล
- จัดทําระบบฐานขอมูล
กิจกรรมดานสื่อสาธารณะ
6. กิจกรรมสื่อสาธารณะเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับ SDGs และแจงขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับ
การขับเคลือ่ น SDGs ในประเทศไทย (เว็บไซต www.sdgmove.com)
- จัดทํา infographic ใหความรูเกี่ยวกับ SDGs
- รวบรวมและเชื่อมโยงฐานขอมูลทางสถิติและทางวิชาการที่เกี่ยวของกับ SDGs
- พัฒนาหนาเว็บไซตใหเหมาะกับการใชงานของนักวิจัยและองคกรที่เกี่ยวของ
- ประชาสัมพันธใหบุคคลทั่วไปรูจักเว็บไซตและ Facebook Page ของโครงการผาน
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพภายในคณะทํางาน
6. การพัฒนาความรูความเขาใจเรื่อง SDGs ภายในคณะทํางาน
- กิจกรรมพัฒนาความรูความเขาในเรื่อง SDGs ในคณะทํางาน
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5. ลําดับการรายงานความกาวหนาผลการดําเนินโครงการ ครั้งที่ 1
รายงานฉบั บ นี ้ เป น การรายงานความก า วหนา ครั ้ง ที ่ 1 เพื ่อ รายงานผลการดํ า เนิ น งาน
“โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” ระหวางวันที่ 15 สิงหาคม 2559
ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2560 รวมระยะเวลา 12 เดือน โดยที่ผานมาคณะทํางานไดดําเนินกิจกรรมเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคของการดําเนินโครงการ มีลําดับการนําเสนอ ดังนี้
บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 สงเสริมสนับสนุนงานวิจัยภายใตประเด็นงานวิจัยที่สนับสนุนเปาหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
บทที่ 3 งานเชื่อมโยงเครือขาย งานติดตาม และงานสนับสนุนงานสัมมนาที่เกี่ยวของ
บทที่ 4 ติดตามความกาวหนาทางวิชาการของ SDGs ในระดับสากล
บทที่ 5 การเผยแพรขอมูลขาวสาร และสรางความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
บทที่ 6 จัดทําฐานขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการดําเนินงานของหนวยงานในภาคสวนตางๆ
บทที่ 7 สรุป: อุปสรรคและขอจํากัด บทเรียนและแนวทางในอนาคต
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก-1 ประกาศโจทยวิจัย ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโครงการ
ภาคผนวก ก-2 หลักการและเหตุผล กําหนดการ การประชุมเสนอรายงานขั้นกลาง
“โครงการสํ ารวจสถานะของเป าหมายการพั ฒ นาที่ยั่ง ยื นในบริ บ ท
ประเทศไทย และทางเลื อกมาตรการทางเศรษฐศาสตร สั งคม และ
กฎหมาย” 12 เปาหมาย และขอเสนอแนะ
ภาคผนวก ก-3 หลักการและเหตุผล กําหนดการ การประชุมนําเสนอรางรายงานฉบับ
สมบูรณ “โครงการสํารวจสถานะของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
บริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร สังคม
และกฎหมาย” 12 เปาหมาย และขอเสนอแนะ
ภาคผนวก ก-4 หลักการและเหตุผล กําหนดการ เวทีสาธารณะ “เปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของประเทศไทย: สถานะและกาวตอไป” และขอเสนอแนะ
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บทที่ 2
การสังเคราะหชดุ โครงการวิจยั
“โครงการสํารวจสถานะของเปาหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนในประเทศไทย
และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร สังคมและกฎหมาย”
บทนํา
เนือ่ งดวยในการประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิก
193 ประเทศ รวมถึ ง ประเทศไทยไดล งนามและมีคํามั่นวาจะรวมกันบรรลุเปาหมายการพัฒ นาที่ยั่ง ยืน
(Sustainable Development Goals) และรัฐบาลไทยมีความตั้งใจที่จะบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยอาศัยกระบวนการการมีสวนรวมกับภาคสวนอื่น ๆ ทั้งภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม
ภายในป ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573)
อยางไรก็ ดีในป จจุ บั นสั งคมไทยยั งขาดองคความรูทีเ่ กีย่ วขอ งกับสถานะปจจุบันของประเทศไทย
ภายใตบริบทของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งองคความรูนี้มีความจําเปนอยางยิ่งตอการวางแผนยุทธศาสตร
การหามาตรการทางเศรษฐกิ จ สั ง คมและกฎหมาย การจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ การพั ฒ นาตั ว ชี ้วั ด
และการปฏิบั ติก ารเพื ่อ บรรลุ เ ป าหมายดั ง กลาว จึ ง สมควรที่จ ะตอ งทําการศึ ก ษาสถานะของเปาหมาย
การพัฒ นาที่ยั่ง ยื นในบริ บ ทประเทศไทย พรอ มทั้ง ระบุวาเปาประสงค (Targets) ใดในเป าหมายนั้น ๆ
มีความสําคัญเรงดวนกวากันอยางไร และสํารวจทางเลือกของมาตรการเศรษฐกิจ สังคมและกฎหมายที่เปน
ไปได เพื่อเปนพื้นฐานสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยตอไป
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สัง คมแห งชาติ (สศช.) ได ดําเนินการจั ดสั ม มนาเพือ่ จัดลําดับ ความสําคัญของเปาประสงคของเป าหมาย
การพัฒนาที่ยั่ง ยืน ในวันที่ 26 สิ งหาคม, 5 และ 12 ตุลาคม 2559 พบวา มีสภาพปญหาสําคัญที่พ บจาก
การจัดสัมมนา ดังนี้
1. ปญหาดานการกําหนดนิยาม ความหมาย คําจํากัดความของเปาประสงค ตัวชีว้ ดั และคาเปาหมาย
2. ปญหาการขาดการบูรณาการองคความรูที่มีอยูเพื่อใหเห็นสถานะการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย
3. ปญหาการขาดการบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
4. ปญหาการขาดการบูรณาการดานขอมูลทางสถิติระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
5. ปญหาดานความรวมมือในการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ในภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
จากสภาพป ญ หาดั ง กล าว จึง มี ความสนใจที่จ ะสนับ สนุนศึก ษาวิจัยในเรื่อ งสถานะของเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย โดยไดกําหนดกรอบหัวขอ การวิจัยเรื่อง “การสํารวจสถานะของ
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคมและกฎหมาย”
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
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1. เพื่อศึกษาสถานะปจจุบันของประเทศไทยที่เกี่ยวของกับเปาประสงค (Targets) ภายใตเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Goal) โดยพิจารณาความสําคัญและความพรอมของประเทศไทยในการบรรลุ
เปาหมายนัน้ ๆ
2. เพือ่ จัดลํ าดั บความสํ าคั ญของเป าประสงค (Targets) ภายใต เปาหมายการพั ฒนาที่ยั่งยืน (Goal)
โดยพิจารณาความสําคัญและความพรอมของประเทศไทยในการบรรลุเปาหมายนัน้ ๆ
3. เพื่อสํารวจมาตรการเศรษฐกิจ สังคมและกฎหมาย และประสบการณจากตางประเทศทีส่ ามารถใช
เปนทางเลือกของมาตรการในการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทยได
การขอบเขตการวิจัยของโครงการนี้จะครอบคลุมเปาหมายทั้ง 17 เปาหมาย แตเนื่องดวยขอจํากัด
ดานงบประมาณในปแรกโครงการประสานงานฯ สามารถใหทนุ ได 12 โครงการครอบคลุม 12 เปาหมายและ
อีก 5 เปาหมายจะมีการใหทุนอีกครั้งในปที่ 2 นักวิจัยแตละคณะจะตองเลือกเปาหมายมาหนึ่งเปาหมายและ
ทําการศึกษาครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้
• ปญหาดานการกําหนดนิยาม ความหมาย คําจํากัดความของเปาประสงคและตัวชีว้ ดั ความสําเร็จ
• ปญหาความสอดคลองระหวางตัวชี้วัดดังกลาวกับบริบทของประเทศไทย และเสนอตัวชี้วัดที่เหมาะสม
กับบริบทของประเทศไทยโดยสังเขป (เนื่องจากจะมีการพัฒนาตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับบริบทประเทศ
ไทยตอไปในอนาคต)
• สํารวจสถานะปจจุบันของเปาประสงคในแตละเปาหมายในดานสถานการณปจจุบัน หมายรวมถึ ง
ชองวางระหวางสถานะปจจุบันกับเปาหมาย สัดสวนผูคน/พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ ระดับความรุนแรง
ของปญหาที่เกี่ยวของกับเปาประสงค
• สํารวจสถานะปจจุบันของเปาประสงคในแตละเปาหมายในด านการดําเนินงานในปจ จุบัน รวมถึง
กิจกรรม โครงการ แผนงาน นโยบาย กฎหมาย ฯลฯ ที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน
และองคกรระหวางประเทศ ไดดําเนินการอยูในประเทศไทย
• ประเมิ น ความพร อ มในการบรรลุ เ ป า หมายการพั ฒ นาที ่ยั ง่ ยื น โดย ความพร อ ม รวมถึ ง
ความพรอมดานองคความรู ดานขอมูลทางสถิติ ดานกฎหมายและโครงสรางการบริหารงาน ดาน
ประสิทธิภาพบริหารจัดการของภาคสวนตาง ๆ ดานทรัพยากรและงบประมาณตาง ๆ ทั้งในภาครัฐ
และนอกภาครั ฐ ดานการมี ส วนร วมและบูรณาการระหวางภาคสวนตาง ๆ (ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ) ในการบรรลุเปาหมาย
• การจัดลําดับความสําคัญของเปาประสงคในเปาหมายนัน้ โดยอาศัยผลการศึกษาที่ไดจากการสํารวจ
สถานะและการประเมินความพรอมขางตน
• สํารวจมาตรการทางเลือกดานเศรษฐกิจ สังคมและกฎหมาย(หรือเชิงสถาบัน) ทั้ง จากในประเทศ
และตางประเทศ โดยมุงเนนมาตรการที่นาจะเปนจุดคานงัด (Tipping Point) ที่จะทําใหสามารถ
บรรลุเปาประสงคนั้น ๆ ได
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โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ไดทําการ
ประกาศโจทยและเชิญชวนใหนักวิจัยจากสภาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยตาง ๆ สงขอเสนอโครงการวิจัยเขามา
โดยเปดใหมกี ารสงขอเสนอโครงการเขามาในชวงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ซึ่งมีขอเสนอโครงการสงเขา
มาถึง 60 โครงการ ขอเสนอโครงการที่ผานการคัดเลือกมีทั้งหมด 12 โครงการ ครอบคลุมเปาหมายตอไปนี้
• เปาหมายที่ 1 ขจัดความยากจน
• เปาหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการสําหรับทุกคน
ในทุกวัย
• เป าหมายที่ 4 สร างหลั ก ประกั นว าทุก คนมีก ารศึก ษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุม และเทาเทียม
และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต
• เปาหมายที่ 5 บรรลุความเทาเทียมระหวางเพศ และเสริมความเขมแข็งใหแกสตรีและเด็กหญิง
• เปาหมายที่ 7 สรางหลักประกันใหทุกคนสามารถเขาถึงพลังงานสมัยใหมที่ยั่งยืนในราคาทีย่ อ มเยา
• เปาหมายที่ 8 สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจางงานเต็มที่
มีผลิตภาภพ และการมีงานที่เหมาะสมสําหรับทุกคน
• เปาหมายที่ 9 สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความทนทาน สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม
และยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม
• เปาหมายที่ 12 สรางหลักประกันใหมีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
• เปาหมายที่ 13 เรงตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบที่เกิดขึ้น
• เปาหมายที่ 14 อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
• เปาหมายที่ 15 ปกปอง ฟนฟู และสนับสนุนการใชระบบนิเวศบนบกอยางยั่งยืน จัดการปาไมอยาง
ยั่งยืน ตอสูการกลายสภาพเปนทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟนสภาพกลับมาใหม
และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
• เปา หมายที ่ 16 ส ง เสริ ม สั ง คมที ่ส งบสุข และครอบคลุ ม เพื่อ การพั ฒ นาที่ยั่ง ยื น ให ทุก คนเข าถึ ง
ความยุติธรรมและสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
ขอเสนอขางตนเปนขอเสนอจากนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยชั้นนําทั่วประเทศ ไดแก
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ธุร กิจบัณฑิต มหาวิ ท ยาลั ยศรี นครินทรวิโ รฒ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม มหาวิท ยาลัยราชภัฏเชียงราย และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระยะเวลาการดําเนินโครงการทัง้ 12 โครงการ อยูระหวางเดือนมกราคมถึง
เดือนมิถุนายนและสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ที่ผานมา หลังจากที่รายงานการ
วิจัยฉบับสมบูรณแลว โครงการประสานงานมีหนาที่ในการสังเคราะหและบูรณาการผลการวิจัยจากโครงการ
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ทั้ง 12 โครงการ รวมถึง จัดทํ าข อเสนอเชิ งนโยบายเบือ้ งตนจากความรูท ี่ไดจากรายงานวิจัยดัง กลาว อนึ่ง
รายละเอียดทีจ่ าํ เพาะเจาะจงของแตละเปาหมายจะไมถกู นํามารวมเอาไวในรายงานนี้ ผูสนใจสามารถติดตาม
ไดจากงานวิจยั ฉบับเต็มของแตละเปาหมาย
รายงานการสัง เคราะหองคความรูจากโครงการสํารวจสถานะของเป าหมายการพัฒนาที่ยั่งยื นใน
บริบทประเทศไทยและทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร สังคมและกฎหมาย ปที่ 1 นี้มีจุดมุงหมายที่จะ
ฉายภาพรวมของโครงการวิจัยทั้ง 12 โครงการ ใหเห็นถึงสถานะดานตาง ๆ ของเปาหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนใน
บริบทประเทศไทย รวมถึงชี้ใหเห็นถึงความคลายคลึงและความแตกตางของสถานะเหลานั้นระหวางเปาหมาย
ขอตกลงหรือขอขัดแยงที่เกี่ยวของ และขอสังเกตที่ไดจากการเปรียบเทียบผลการวิจัยทั้ง 12 โครงการ เพือ่
นําไปสูขอเสนอและขอสังเกตในเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อน SDGs ในประเทศไทยเสนอตอคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อน ภายใตคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป
โครงรางของบทนี้ประกอบดวย 5 หัวขอ หัวขอที่ 1 ใหความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับเปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) หัวขอที่ 2 เปนการสังเคราะหประเด็นดานสถานะของนิยามที่เกี่ยวของกับเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะในระดับเปาประสงคและตัวชี้วัด หัวขอที่ 3 สังเคราะหประเด็นความสอดคลอง
และสถานะของตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หัวขอที่ 4 สังเคราะหสถานะปจจุบันของเปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และหัวขอที่ 5 สรุปภาพรวมสถานการณการดําเนินงานในปจจุบันของ
ภาคสวนตาง ๆ ในประเทศไทย

2.1 ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.1.1 ความเปนมาของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปจจุบันโลกเผชิญปญหาความไมยั่งยืนในหลายมิติ ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสันติภาพ
ปญหาความยากจนยังคงเปนปญหาสําคัญของโลกที่เหนี่ยวรั้งมิใหผูคนจํานวนมากสามารถบรรลุการมีชีวิตที่ดี
ได ปญ หาความยากจนนี้มิใชเพียงแตในมิติเ ศรษฐกิจเทานั้น แตรวมถึงมิติในดานสุขภาพ ความมั่นคงทาง
อาหาร การเขาถึงโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจก็ยังเปนไปในแบบที่ไมครอบคลุมและไมยั่งยืน
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ผานมานั้นขาดกลไกกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาที่เปนธรรม กอใหเกิดความไม
เทาเทียมกัน (Inequality) ในหลายมิติไมวาจะเปนความไมเทาเทียมกันทางรายได ความไมเทาเทียมกันใน
การเขาถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจและโอกาสทางสังคมและการเมือง ซึ่งความไมเทาเทียมนี้เกิดขึ้นทั้งในระดับ
ภายในประเทศและระหวางประเทศ กระบวนการผลิตทางเศรษฐกิจ ทั้งอาหาร พลังงาน สินคาอุตสาหกรรม
และการบริการตาง ๆ มีสวนสําคัญในการเพิ่มแรงกดดันใหแกขอบเขตของผืนพิภพ (Planetary Boundaries)
(Rockstrom, Steffen, Noone, society, 2009, n.d.) กอใหเกิดปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate change) ปญหา Eutrophication ปญหามลพิษในแหลงน้ําและอากาศ ปญหาการจัดการของเสีย
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การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและการสูญ พันธุครั้งที่ 6 (the sixth mass extinction) และ
การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินที่นําไปสูการสูญเสียพื้นที่ปา (Deforestation) ซึ่งยอนกลับไปสงผลลบตอปญหา
อื่น ๆ ที่กลาวมากอนหนานี้
ความตระหนั ก ในป ญ หาเหล า นี ้ในระดับ โลกมีเ พิ่ม ขึ้นเรื่อ ย ๆ โดยเฉพาะหลัง จากป ค.ศ. 2008
วิกฤติการณทางเศรษฐกิจในระดับโลกที่เริ่มจากสหรัฐอเมริกา ตามมาดวยวิกฤติการณในเขตเศรษฐกิจที่ใช
อัตราแลกเปลี่ยน Euro สงผลใหคนทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศพัฒนาแลวตั้งคําถามกับแนวทางการพัฒนาใน
ปจจุบัน นํามาซึ่งกระแสการประทวงและความเคลื่อนไหวเพื่อใหมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยยะสําคัญ (เชน การ
ประท วงที่ Wall Street) ในขณะเดียวกั น ความเข าใจถึ ง สาเหตุ และผลกระทบที่จ ะเกิ ดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) อันเนื่องมาจากผลการศึกษาของ คณะกรรมการระหวางรัฐ
วาดวยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change) มีความชัดเจน
ขึ้น อย างยิ่ง และมี ข อ สรุ ป ว า การเปลี ่ยนแปลงสภาพภู มิอ ากาศเปน ผลจากการกระทํา ของมนุ ษย และ
การดําเนินการและความรวมมืออยางจริงจังของทุกประเทศเปนสิ่งที่จําเปนในการหยุดยั้งไมใหอุณหภูมิเฉลี่ย
ของโลกเพิ่มขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียสโดยเปรียบเทียบกับระดับอุณหภูมิกอนการปฏิวัติอุตสาหกรรม และชวย
ใหป ระเทศทีจ่ ะไดรับ ผลกระทบรวมถึง คนเปราะบางกลุ ม ต าง ๆ สามารถปรับ ตั วกั บ ผลกระทบจากการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศได
ความตระหนักดั งกลาวสะทอนอยางชั ดเจนในการประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน
(United Nations Conference on Sustainable Development UNCSD) ในป ค.ศ. 2012 ที่กรุงริโอ เดอ
จาไนโร ประเทศบราซิล หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวาการประชุม Rio+ 20 ซึง่ เปนการประชุมครบรอบ 20 ปของ
การประชุ ม สหประชาชาติ วา ด ว ยสิ ง่ แวดลอ มและการพั ฒ นา (United Nations Conference on
Environment and Development) ที่กรุงริโอ ในป ค.ศ. 1992 ในการประชุมนี้เองที่กระบวนการจัดทําราง
วาระการพัฒนา 2030 (Agenda 2030) ไดเริ่มขึ้นและตอเนื่องเปนเวลา 3 ปจนกระทั่งถึงป ค.ศ. 2015 เพื่อให
วาระการพัฒนา 2030 เปนวาระการพัฒนาที่ตอเนื่องจากเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษที่เริ่มในป 2001
และจบลงในป 2015
กระบวนการจั ด ทํ าร า งวาระการพั ฒ นา 2030 ซึ ่ง องค ป ระกอบสํ าคั ญ ในวาระนีก้ ็ คื อ เป าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs นั้น เปนกระบวนการที่ดําเนินไปในทุกระดับ ตั้งแตการประชุมเจรจาตอรองใน
ระดับชาติไปจนถึงกระบวนการการสรางการมีสวนรวมผานชองทางออนไลนและกระบวนการที่จัดขึ้นโดย
องคกรพัฒนาเอกชน (Non-governmental Organizations: NGOs) และองคกรภาคประชาสังคม (Civil
Society Organization: CSOs) ทั่วโลก ซึ่งกระบวนการดังกลาวทําใหผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตาง ๆ และกลุม
คนเปราะบางจากทัว่ โลก มีโอกาสมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในป ค.ศ. 2015 ในการประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ รัฐและประเทศสมาชิก 193 ประเทศ
ไดลงนามยอมรับวาระการพัฒนา 2030 และเปาหมายการพัฒนาแหงสหประชาชาติ ซึ่งประเทศไทยในรัฐบาล
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ก็เปนหนึ่งในประเทศสมาชิกที่ลงนามยอมรับวาระการพัฒนานี้
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2.1.2 เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีทั้งหมด 17 เปาหมาย ประกอบดวยเปาหมายตอไปนี้
• เปาหมายที่ 1 ขจัดความยากจน
• เปาหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการสําหรับ
ทุกคนในทุกวัย
• เปาหมายที่ 3 สรางหลักประกันวาคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและสงเสริมสวัสดิภาพสําหรับทุกคน
ในทุกวัย
• เป า หมายที ่ 4 สร างหลั ก ประกันวา ทุก คนมีก ารศึ ก ษาที่มีคุณ ภาพอยางครอบคลุ ม และ
เทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต
• เป า หมายที่ 5 บรรลุ ความเทาเทียมระหวางเพศ และเสริม ความเขมแข็ง ใหแกสตรีและ
เด็กหญิง
• เปาหมายที่ 6 สรางหลักประกันวาจะมีการจัดการใหมีน้ําและสุขอนามัยสําหรับทุกคนและมี
การบริหารจัดการที่ยั่งยืน
• เปาหมายที่ 7 สรางหลักประกันใหทุกคนสามารถเขาถึงพลังงานสมัยใหมที่ยั่งยืนในราคา
ที่ยอมเยา
• เปาหมายที่ 8 สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจางงาน
เต็มที่ มีผลิตภาภพ และการมีงานที่เหมาะสมสําหรับทุกคน
• เปาหมายที่ 9 สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความทนทาน สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม
• เปาหมายที่ 10 ลดความไมเสมอภาคภายในประเทศและระหวางประเทศ
• เป า หมายที ่ 11 ทํ าให เ มื อ งและการตั้ง ถิ่น ฐานของมนุษ ย มีค วามครอบคลุ ม ปลอดภั ย
มีภูมิตานทานและยั่งยืน
• เปาหมายที่ 12 สรางหลักประกันใหมีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
• เปาหมายที่ 13 เรงตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบที่เกิดขึ้น
• เปาหมายที่ 14 อนุ รั กษ และใชป ระโยชนจ ากมหาสมุท ร ทะเล และทรัพยากรทางทะเล
อยางยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
• เปาหมายที่ 15 ปกปอง ฟนฟู และสนับ สนุนการใชระบบนิเวศบนบกอยางยั่งยืน จัดการ
ปาไมอยางยั่ง ยืน ตอสูการกลายสภาพเปนทะเลทราย หยุดการเสื่อ มโทรมของที่ดินและ
ฟน สภาพกลับมาใหม และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
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• เปาหมายที่ 16 สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึง
ความยุติธรรมและสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
• เป า หมายที ่ 17 เสริ ม ความเขม แข็ ง ให แกก ลไกการดําเนินงานและฟน ฟูส ภาพหุนสว น
ความรวมมือระดับโลกสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ภาพที่ 2-1: เปาหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (SDGs)

ภาพที่ 2-2: การจัดกลุมเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเปน 5 กลุม (5 Ps)
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เปาหมายขางตนครอบคลุมประเด็นดานสังคม (People - เปาหมายที่ 1 2 3 4 และ 5) เศรษฐกิจ
(Prosperity - เปาหมายที่ 7 8 9 10 และ 11) สิ่งแวดลอมและทรัพยากร (Planet - เปาหมายที่ 6 12 13 14
และ 15)) สันติภาพ ความยุติธรรมและธรรมภิบาล (Peace – เปาหมายที่ 16) และหุนสวนการพัฒนา
(Partnerships for the Goals – เปาหมายที่ 17) อนึ่งการที่ SDGs ถูกแบงเปน 17 เปาหมายนั้นมิใชวาเรา
ควรจะพิจ ารณา SDGs แบบแยกส วนเป น 17 สวน แตเปนวิธีก ารแบง เปาหมายที่มุงหมายใหก ารสื่อ สาร
เรื่องความยั่งยืนซึ่งเปนเรื่องที่ซับซอน ใหสาธารณะเขาใจไดงายที่สุดเทาที่จะเปนไปได
ภายใตแตละเปาหมายจะมีสิ่งที่เรียกวา เปาประสงค (Targets) ซึ่งโดยรวมมีทั้งหมด 169 เปาประสงค
เปาประสงคนี้เอง คือ เนื้อหาสาระของ SDGs คือสัญญาประชาคมทีผ่ ูแ ทนจากประเทศตาง ๆ ทัว่ โลกเจรจา
ตอ รอง จนสุดท ายได อ อกมาเป น SDGs ที่ทุก ประเทศยอมรับ ในระดับ เปาหมาย (Goals) เปาประสงค
(Targets) ทําหนาที่กําหนดประเด็นที่เกี่ยวของและขอบเขตของเปาหมายนั้น ๆ หากทานมีโอกาสเขาไปศึกษา
รายละเอียดของเปาประสงคในเว็บไซตขององคการสหประชาชาติจะพบวา แตละเปาประสงคมีตัวเลขกํากับ
เชน 1.1 1.2 1.3 เปนตน แตในตอนทายของเปาหมายนั้น ตัวเลขของเปาประสงคจะเปนตัวเลขผสมกั บ
ตัวอักษร เชน 1.a 1.b เปนตน เปาประสงคสองประเภทนี้มีความแตกตางกัน โดยเปาประสงคที่ถูกกํากับดวย
ตัวเลขเทานั้นเปนเปาประสงคที่ระบุถึงผลลัพธ (Outcome) ของ SDGs เชน ลักษณะของสุขภาวะดานตาง ๆ
ของผูคน คุณภาพและระดับการศึกษา เปนตน นอกจากนี้เปาประสงคเหลานี้ยังอาจระบุถึงผลลัพธในเชิงของ
การเกิดขึ้นของเงื่อนไขเชิงสถาบัน ในรูปนโยบายหรือกฎหมาย เปาประสงคที่เปนตัวเลขผสมตัวอักษรนั้นเปน
เปาประสงคที่ระบุถึง Means of Implementation (MoI) (อาจยกเวนเปาหมายที่ 17) ที่เปาประสงคจะระบุ
ถึงนโยบายหรื อความรวมมือ ระหวางประเทศบางประการเพื่อใหประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะประเทศกําลัง
พัฒ นาสามารถบรรลุ เ ป าหมายการพั ฒ นาที่ยั่ง ยืนได รวมไปถึง การปฏิบัติป ฏิญ ญาสากลดานตาง ๆ เชน
ขอตกลงและปฏิญญาตาง ๆ ภายใตองคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) องคกรแรงงาน
สากล (International Labor Organization) กรอบการดําเนินงานเซนไดเพื่อ ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
(2558 – 2573) (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 – 2030) ความตกลงปารีส
(Paris Agreement) วาระปฏิบัติการแอดดิสอาบาบาวาดวยการระดมทุนเพื่อการพัฒนา (Addis Ababa
Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development) และ
แนวทาง SAMOA Pathway เปนตน
เพือ่ ใหมน่ั ใจวามีการติดตามความกาวหนาอยางเปนระบบ SDGs แตละเปาประสงคจะมีตัวชี้วัดที่ใชใน
การประเมินความกาวหนาของเปาประสงคแตละเปาประสงคดวย หากนับตัวชี้วัดรวมทั้งหมดจะมีทั้งหมด 244
ตัวชี้วัด แตเนื่องจากมีตัวชี้วัด 9 ตัวที่ซ้ํากันภายใต 2-3 เปาประสงค จํานวนที่แทจริงของตัวชี้วัดจึงเทากับ 232
ตัวชี้วัด (https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/) ตัวชี้วัดที่ซ้ํากันประกอบดวยตัวชี้วัด
ตอไปนี้
• 8.4.1/12.2.1: รองรอยการใชวตั ถุดบิ และการใชวตั ถุดบิ ตอหัว และตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
(GDP)
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• 8.4.2/12.2.2: การบริ โ ภควั ตถุ ดิบ ในประเทศและการบริโ ภควัตถุ ดิบ ในประเทศตอ หัว และต อ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)
• 10.3.1/16.b.1: สัดสวนของประชากรที่รายงานวารูสึกถูกแบงแยกเชื้อชาติหรือถูกขมขู / คุกคามใน
12 เดือ นที่ผานมาตามขอบัญญัติพื้นฐานของการหามเลือกปฏิบัติในการแบง แยกเชื้อชาติภายใต
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ
• 10.6.1/16.8.1: สัดสวนของสมาชิก และสิท ธิในการออกเสียงของประเทศกําลังพัฒนาในองคก ร
ระหวางประเทศ
• 15.7.1/15.c.1: สัดสวนการคาสัตวปา โดยหลอกลวงหรือผิดกฎหมาย
• 15.a.1/15.b.1: การชวยเหลือเพื่อการพัฒนาอยางเปนทางการ (ODA) และการใชจายของรัฐเกี่ยวกับ
การอนุรักษและความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศอยางยั่งยืน
• 1.5.1/11.5.1/13.1.1: จํานวนผูเสียชีวิต สูญหาย และผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติตอประชากร
100,000 คน
• 1.5.3/11.b.1/13.1.2: สัดสวนของเมืองที่มีกลยุท ธลดความเสี่ยง และการฟนฟูใหสูสภาพปกติ มี
ความสอดคล อ งกั บ กรอบการทํ า งานระหว า งประเทศที ่ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบ (อาทิ ผู ป ระสบ
ความสําเร็จในการวางแผนการลดความเสีย่ งภัยพิบัติ Hyogo Framework for Action 2005-2015)
ซึ่งประกอบดวยกลุมคนเปราะบาง และกลุมคนชายขอบ ตามแผนที่กําหนดไว มีการนําไปดําเนินการ
และติดตามผล
• 1.5.4/11.b.2/13.1.3: จํานวนประเทศที่มียุทธศาสตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติระดับประเทศ และ
ระดับทองถิ่น
นอกจากนี้ ตัวชี้วัด SDGs นั้นยังไมสมบูรณทั้งหมด และสามารถแบงออกไดเปน 3 กลุม (Tier) โดย
กลุมที่ 1 (Tier 1) เปนตัวชี้วัดที่มีคอนเซปชัดเจนแลว มีวิธีการเก็บขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
และมีมาตรฐาน ขอมูลมีการเก็บโดยประเทศตาง ๆ อยางตอเนื่อง อยางนอยรอยละ 50 ของประเทศทัง้ หมด
และของประชากรในแตละภูมิภาคที่ตัวชี้วัดนั้นมีความสอดคลอง กลุมที่ 2 (Tier 2) เปนกลุมที่ตัวชี้วัดมีคอน
เซป วิธีก ารเก็ บ ขอ มู ล และมาตรฐานเหมื อ นกับ กลุมแรก แตวาขอ มูลไมไดถูก เก็บ อยางตอ เนื่อ งในหลาย
ประเทศ และกลุมสุดทาย กลุมที่ 3 (Tier 3) เปนตัวชี้วัดที่ยังไมมี วิธีการเก็บขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ หรือยังไมมีมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับสําหรับตัวชี้วัดนั้น วิธีการเก็บขอมูลและมาตรฐานของตัวชี้วัดใน
กลุมนี้ยังอยูระหวางการพัฒนาและ/หรือทดสอบ ลาสุด แตละกลุมตัวชี้วัดมีจํานวนตัวชี้วัดเปนจํานวนดังนี้
กลุมที่ 1 มี 82 ตัวชี้วัด กลุมที่ 2 มี 61 ตัวชี้วัด และกลุมที่ 3 มี 84 ตัวชี้วัด นอกจากนี้ยังมีอีก 5 ตัวชี้วัดที่มี
องคประกอบยอยถูกจัดอยูในหลายกลุมตัวชี้วัด
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2.1.3. หลักการพื้นฐานของ SDGs
การทําความเขาใจ SDGs นั้นจําเปนตองอาศัยความเขาใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานเบื้องหลัง SDGs
ดวย ทั้งนี้เพื่อใหในกระบวนการการนําไปปฏิบัตินั้นอยูบนความเขาใจที่ถูกตอง มิเชนนั้นแลวอาจทําใหการนํา
SDGs ไปปฏิบัติเพือ่ ใหบรรลุตามเปาหมายอาจผิดจากเจตนารมยของตั วเป าหมายการพั ฒนาทีย่ ั ง่ ยืนได
หลักการพื้นฐานของ SDGs ประกอบดวยแนวคิด 5 ประการ (Sustainable Development Solution
Network, 2015) คือ
1. การพัฒนาที่ครอบคลุม (inclusive development)
2. การพัฒนาแบบบูรณาการ (integrated development)
3. การพัฒนาที่เปนสากล (universal development)
4. การพัฒนาที่เนนที่ระดับทองถิ่น (locally-focused development)
5. การพัฒนาที่ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี (technology-driven development)
การพัฒ นาที่ครอบคลุม (inclusive development) ถือ เปนหลักการหลักของ SDGs หมายถึง
การพัฒนาที่ไมทิ้งใครไวขางหลัง (Leave no one behind) หลักการนี้มุงใหคนยากจน คนเปราะบางและ
คนชายขอบกลุมตาง ๆ ไดรับประโยชนจากการพัฒนา เขาถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และบริการ
สาธารณะตาง ๆ เขาถึงทรัพยากรธรรมชาติและบริการทางระบบนิเวศ ไดรับการคุมครองจากภัยพิบัติอันเกิด
จากการธรรมชาติและการเปลีย่ นแปลสภาพภูมิอากาศ รวมไปถึงกําหนดบทบาทใหกลุมคนรวย/ประเทศ
พัฒนาแลวมีสวนในการชวยเหลือกลุมคนขางตนดวย (Gupta & Vegelin, 2016) หากพิจารณาในรายละเอียด
ของเปาประสงคในเปาหมายตาง ๆ จะพบวามีการระบุถึงกลุมคนที่เปนผูมีสวนไดสวนเสียหลักขององคการ
สหประชาชาติทั้งสิ้น กลุมผูมีสวนไดสวนเสียขององคการสหประชาชาติประกอบดวย ภาคธุรกิจเอกชน เด็ก
และเยาวชน เกษตรกร กลุมชาติพันธุ รัฐบาล/องคกรปกครองสวนทองถิ่น แรงงานและสหภาพแรงงาน องคกร
พัฒนาเอกชน (NGOs) และชุมชนนักวิชาการ
การพัฒนาที่เปนสากล (Universal Development) หมายถึงการพัฒนาที่ทุกประเทศในโลกตอง
รวมกันบรรลุทั้งสิ้น มิใชเปาหมายสําหรับประเทศยากจนเทานั้น หลักการนี้เปนจุดตางที่สําคัญ ของ SDGs
เมื่อเทียบกับ MDGs (Millennium Development Goals) ที่เปนเปาหมายการพัฒนาสําหรับประเทศยากจน
สําหรับ SDGs นั้นประเทศที่มีระดับการพัฒนาระดับสูงอยางประเทศแถบสแกนดิเนเวียก็ยังมีความทาทาย
ในบางประเด็นที่ตองจัดการ ขอมูลจาก SDG Index ป 2016 แสดงใหเห็นวาแมในดานสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศเหลานี้จะอยูสถานะที่คอนขางดี แตประเด็นดานสิ่งแวดลอมหลายประเด็นโดยเฉพาะใน เปาหมาย
ที่ 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบและยั่งยืน ยังคงทําไดไมดีนัก นอกจากนี้ปญหาความไมยั่งยืนในปจจุบัน
ที่ทาทายที่สุดของมนุษยชาติอยางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบยังเปนปญหาที่ทุกประเทศ
จะไดรับผลกระทบรวมกัน ทุกประเทศจึงตองรวมมือกันอยางหลีกเลี่ยงไมได
การพัฒนาแบบบูรณาการ (integrated development) หมายถึงการพัฒ นาที่ตองพิจารณาและ
ดําเนินการในหลายมิตพิ รอม ๆ กัน จะทําแบบแยกสวนจากกันไมได (indivisibility) ยกตัวอยางเชน ในการ
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บรรลุเ ปาหมายที่ 2 การขจัดความหิวโหย ภาวะทุ พโภชนาการ และการสง เสริม การเกษตรที่ยั่งยืน ยอมมี
ความเกี่ยวของกับปญ หาความยากจนและการเขาถึง ทรัพยากรทางเศรษฐกิจในเปาหมายที่ 1 การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าํ และการลดมลพิษทางน้าํ ในเปาหมายที่ 6 การเขาถึงพลังงานเพื่อการผลิตทางการเกษตร
ซึง่ เกี่ยวของกั บเป าหมายที ่ 7 การจ างงานที่ดีในเป าหมายที่ 8 เทคโนโลยีและนวัตกรรมในเปาหมายที่ 9
ของเสียทีเ่ ปนเศษอาหาร (Food Waste) ในเป าหมายที่ 12 และอาจสง ผลกระทบตอ การใชพื้นที่และ
การบริหารจัดการปาอยางยั่งยืนในเปาหมายที่ 15 ได เปนตน หรือเปาหมายที่ 5 เรื่องความเทาเทียมทางเพศ
ก็แฝงอยูในทุก ๆ เปาหมาย หรือเปาหมายที่ 12 การผลิตและบริโภคอยางรับผิดชอบและยั่งยืนจะมีผลอยาง
สําคัญในการลดปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (เปาหมาย 13) และเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน
(เปาหมายที่ 7) และทรัพยากรทั้ง ในทะเลและมหาสมุทร (เปาหมายที่ 14) และบนบก (เปาหมายที่ 15)
บางก็วาเปาหมายที่ 16 เรื่องสันติภาพ การเขาถึงความยุติธรรมและการมีสถาบันที่เขมแข็งนั้นเปนรากฐาน
ของการบรรลุ SDGs ทุกเปาหมาย
การพัฒนาที่เนนระดับทองถิ่น (Locally-focused Development) หมายถึงวา ในการบรรลุ SDGs
นั้นตองเปนการพัฒนาที่ทําในระดับทองถิ่น ไมวาจะเปนชนบทหรือเมืองก็ตาม เพราะแตล ะพื้นที่มีเงื่อนไข
บริบท ทุนตั้งตน ความตองการ และความทาทาย ที่แตกตางกัน การพัฒนาในระดับทองถิ่นโดยกระตุนและ
เสริมพลังใหผูเลนและผูมีสวนไดสวนเสียระดับทองถิ่นมีบทบาทนําจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ตอการบรรลุ SDGs
เพื่อใหความริเริ่มและแนวทางการแกไขปญหาตาง ๆ เหมาะสมและตอบโจทยของพื้นที่ โดยมี SDGs ทั้ง
เปาประสงคและตัวชี้วัดเปนตัวเชื่อมรอยประสบการณของแตละพื้นที่เขาดวยกัน
การพัฒนาที่ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี (Technology-driven Development) หมายถึงการพัฒนาที่
ตองใชป ระโยชน จากความกาวหน าทางเทคโนโลยี ดานตาง ๆ ในการหาแนวทางในการบรรลุ และติ ดตาม
ความกาวหนาของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งประเด็นเรื่องเทคโนโลยีนี้ถูก กลาวถึงใน SDGs ในหลาย
เป าหมาย เช น เปาหมายที่ 2 เป า ประสงค ที่ 2.a มี ก ารกล าวถึ ง การลงทุ น ในการวิ จัยด านการเกษตร
และพั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื ่อ เพิ ่ม ขี ด ความสามารถในการผลิ ต สิน ค า เกษตร เป า หมายที ่ 3 เรื่อ งสุ ข ภาพ
มีเ ปาประสงค 3.b ที ่ก ล าวถึ ง การสนั บ สนุนการวิจัยและพัฒ นาวัคซีน และยา เปาหมายที่ 5 เรื่อ งความ
เทาเทียมกันระหวางเพศสภาพ มี เป าประสงค 5.b ทีพ่ ูดถึงการเพิ่มพูนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อสงเสริมการใหอํานาจแกผูหญิง เปาหมายที่ 9 เรื่องโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาอุตสาหกรรม
และการสง เสริม นวั ตกรรม มีเ ป าประสงค 9.5 ที่พูดเรื่อ งการเพิ่ม พูนงานวิจัยทางวิท ยาศาสตร ยกระดับ
ความสามารถทางเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรม เปนตน
การเขาใจหลัก การพื ้นฐานข างต นมีความสําคัญ ในการดําเนินการเพื่อ บรรลุ SDGs เพราะหาก
ปราศจากหลักการขางตน การดําเนินการเพื่อบรรลุ SDGs อาจเปนไปในแนวทางทีไ่ มตรงตามเจตนารมณของ
SDGs ก็ได เชน หากพิจารณาแค 17 เปาหมาย การดําเนินการอาจยังคงเปนแบบแยกสวน ขาดการบูรณาการ
ในการทํางานเชนเดิม หรืออาจมุงเปาที่ภาพรวมแตลืมผลกระทบที่จะมีตอคนเปราะบางกลุมตาง ๆ ก็เปนได
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2.1.4 ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders)
ผูม ีสวนได สวนเสี ย มีส วนสํ าคั ญอยางยิง่ ตอการบรรลุ SDGs ทั้งนี้เพราะการพัฒ นาจําเปนตอ งมี
กลุมผูที่ไดรับประโยชนที่ชัดเจน ยิ่งเมื่อ SDGs ตองการที่จะไมทิ้งใครไวขางหลังดวยแลว เราจําเปนตองระบุวา
ใครคือกลุมคนเหลานั้นที่การพัฒนาจะไมทิ้งพวกเขาไวขางหลัง ในประเทศไทย เมื่อกลาวถึงผูมีสวนไดสวนเสีย
ภาคสวนตอไปนี้มักจะถูกจัดเปนผูมีสวนไดสวนเสียในสังคม ไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
ในบางโอกาสก็มีภาควิ ชาการด วย แตห ากพิ จารณาผูมีสวนได สวนเสียในกรอบขององค การสหประชาชาติ
(United Nations: UN) จะพบวา ผูมีสวนไดสวนเสียนั้น ครอบคลุมมากกวาแค 4 ภาคสวนขางตน
กรอบการพิจารณาผูมีสวนไดสวนเสียของ UN ไดแบงกลุมผูมีสวนไดสวนเสียสําหรับการบรรลุ SDGs
ออกเปน 9 กลุมใหญ เรียกวา Major groups ไดแก ภาคธุรกิจเอกชน (Business and industry) ภาครัฐของ
ประเทศหรือทองถิ่นนั้น (Local authorities) องคกรพัฒนาเอกชน (Non-Governmental Organization)
ชุมชนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Scientific and Technological Community) ผูหญิง (Women)
เด็กและเยาวชน (Children and Youth) กลุมชาติพันธุ (Indigenous Peoples) แรงงานและสหภาพแรงงาน
(Workers and Trade Unions) และกลุมเกษตรกร (Farmers) นอกจากนี้ยังมีกลุมผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ ที่
รัฐบาลแตละประเทศอาจจะพิจารณารวมดวย เชน กลุมผูพิการ คนชรา องคกรอาสาสมัคร เครือขายชุมชน
ผูอพยพ เปนตน

ภาพที่ 2-3: ผูมีสวนไดสวนเสียกลุมหลัก (Major Groups of Stakeholders)
ที่มา: https://sustainabledevelopment.un.org/aboutmajorgroups.html
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การทํางานเรือ่ ง SDGs จําเปนตองพิจารณามิติของผูมีสวนไดสวนเสียเหลานี้ดวย ใน 9 กลุมขางตนเรา
อาจมองได ว า ภาคธุ ร กิ จ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ ่น /ภาครั ฐ องค ก รพั ฒ นาเอกชน และชุ ม ชน
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนภาคสวนที่มีบทบาทในการสนับสนุนการขับเคลื่อน SDGs สวนอีก 5 กลุม
ที่เหลื อเป นภาคสวนที่มักมีบทบาทในการเปนผูที่จะรับผลประโยชนจากการบรรลุ SDGs และเปนกลุม ที่
เปาหมายและเปาประสงคตาง ๆ ของ SDGs ใหความสนใจ อยางไรก็ดี ไมจําเปนวาบทบาทของกลุมตาง ๆ
เหลานี้จะคงที่เสมอไป ในบางกรณี เกษตรกรหรือ เด็กและเยาวชน อาจจะมีบทบาทเปนผูส นับสนุนและ
ขับเคลื่อน SDGs ก็ไดเชนกัน
2.1.5. กลไกการดําเนินงานเพื่อบรรลุ SDGs (Means of Implementation)
ในวาระการพัฒ นา 2030 มิ ไ ด ก ล า วเพีย งเปา หมายการพัฒ นาที่ยั่ง ยืนเทานั้น แตก ลาวถึ ง กลไก
การดําเนินงานเพือ่ บรรลุ SDGs (Means of Implementation หรือ MoI) เอาไวดวย MoI สําหรับ SDGs
เปนองคประกอบของกลไกที่ห ลากหลาย ประกอบดวย กลไกในการระดมทรั พยากรทางการเงิน กลไกใน
การพัฒ นาวิทยาศาสตรเ ทคโนโลยี และกลไกการถ ายทอดเทคโนโลยี การเสริมสรางศั กยภาพ (Capacity
building) การทําใหกติกาการคาโลกและกระบวนการโลกาภิวัฒนมีความเทาเทียมกัน การรวมกลุมกันใน
ระดับภูมิภาค (Regional Integration) และการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการบรรลุ SDGs ในระดับชาติ
(national enabling environment)
กลไกขางตนจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากภาคสวนตาง ๆ ทั้งภายในประเทศ และความรวมมือ
ระหวางประเทศ ในประเทศนั้นภาครัฐถือเปนผูรับผิดชอบเบื้องตนในการนําวาระการพัฒนา 2030 ไปปฏิบัติ
แตการปฏิบัตินั้นอาจทําไดทั้งในลักษณะทําโดยภาครัฐเองหรือทํารวมกับภาคสวนอื่นดวยก็ได ซึ่ง ภาคสวนอื่น
ในระดั บ ชาติ ภู มิ ภาคและโลกต างมี ความรั บ ผิ ดชอบในการสนับ สนุน เป า หมายเพือ่ การพัฒ นาที ่ยัง่ ยื น
เชนเดียวกัน กลไกดังกลาวอาจอยูในรูปของ Multi-stakeholders partnership ก็ไดโดยอาจทําเปนหุนสวน
ภาคีแบบแยกเปนประเด็น ๆ ไป ก็ได
ในปแรกนี้ โจทยวิจัยของ สกว. มุงเนนไปที่การศึกษาสถานะของ SDGs มากกวา ฉะนั้นในรายงาน
สังเคราะหและรายงานวิจัยของแตละเปาหมายจะไมไดกลาวถึง MoI มากนัก แตเหตุผลที่รวมประเด็นเรื่อง
MoI เขามาไวในหัวขอเรื่องความเขาใจพื้นฐานนี้ดวยเพื่อใหผูอานเห็นภาพรวมเกี่ยวกับ SDGs ไดครบถวน
เพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาเพิ่มเติมตอไป
2.1.6. บทสังเคราะห 1: SDG Matrix
ความเขาใจขางตนจะนําไปใชประโยชนอยางไรไดบาง ? ความเขาใจเรือ่ งเปาหมายและเปาประสงค
SDGs อาจนําไปใชประโยชนไดในแงของการทําความเขาใจวาโครงการพัฒนาที่องคกรหรือชุมชนหนึ่ง ๆ กําลัง
ดําเนินการอยูมีความเกี่ยวของกับ SDGs อยางไร (SDG Mapping) เพื่อใหมิติของการเชื่อมโยงชัดเจนขึ้น
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ผูวิจัยเสนอใหมีการเพิ่มมิติของผูมีสวนไดสวนเสียเขามาดวย เพือ่ ทําใหเขาใจชัดยิ่งขึ้นวา โครงการ
ดังกลาว ชวยตอบโจทยคนกลุม ใดบาง อยางไร และสรางตาราง SDG Matrix ขึน้ ตาราง SDG Matrix
คือ เครื่องมือที่ผูวิจัยเสนอขึ้นมาทําหนาที่ในการ Mapping SDGs ตารางมีลกั ษณะเปนตารางทีม่ ี 2 มิติ มิติที่ 1
คือเปาหมายหรือเปาประสงค มิติที่ 2 คือ ผูมีสวนไดสวนเสีย เราจะไดตาราง จํานวนเปาประสงค x จํานวนผูมี
สวนไดสวนเสีย
เปาหมาย/เปาประสงค SDGs

กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
กลุมตาง ๆ

ตารางที่ 2-1 SDG Matrix

การ Mapping โดย SDG Matrix มีประโยชนอยางไร? การ Mapping ลงใน SDG Matrix จะชวยให
เราเห็นชองวางของโครงการพัฒนากําลังดําเนินการอยู วามีความเกี่ยวพันกับเปาประสงคใด และมีผูมีสวนได
สวนเสียสวนใดเกี่ยวของบาง และในทางกลับกันก็จะเห็นดวยวามีชองวาง (Gap) อะไรอยูบาง ทําใหเห็นวามี
ประเด็นใดหรือกลุมเปาหมายใดที่ควรทํางานเพิ่มเติมอะไรไดบาง นอกจากนี้ยังชวยใหกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่
มักถูกทิ้งไวขางหลังไดรับการพิจารณาอยางเปนระบบมากขึน้ นอกจากนี้ SDG Matrix ยังอาจเพิ่มมิติอื่น ๆ
เชน มิติเชิงพื้นที่ เขาไปในเครื่องมือนี้ไดอีก ซึ่งจะชวยใหการเปรียบเทียบระหวางพื้นที่มีความเปนระบบมากขึ้น
สรุป
บทที่ 1 มุงที่จะสรางความเขาใจพื้นฐานเรื่อง SDGs ทั้งดานความเปนมา โครงสรางของ SDGs ที่
ประกอบดวยเปาหมาย 17 ขอ เปาประสงค 169 ขอ และตัวชี้วัด 232 ตัว พรอมทั้งนําเสนอประเด็นประกอบ
อื่น ๆ ที่จ ะชว ยสร า งความเข า ใจเกี ่ย วกั บ SDGs ได แ ก หลัก การพื้น ฐานของ SDGs ทั้ง 5 ประการ
ประกอบดวย การพัฒนาที่ครอบคลุม การพัฒนาที่เปนสากล การพัฒนาแบบบูรณาการ การพัฒนาที่เนนระดับ
ทองถิ่น และการพัฒนาที่ใชเทคโนโลยีเปนตัวขับเคลื่อน ผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตาง ๆ ตามกรอบขององคการ
สหประชาชาติ และกลาวถึงกลไกในการดําเนินงาน (MoI) พอสังเขปเพื่อใหผูอานเห็นภาพรวมไดครบถวน
รวมถึงลองสรางกรอบ SDG Matrix เพื่อ ประยุกตใชในการ Mapping SDGs กับ โครงการพัฒนาที่มีอ ยู
ในปจจุบัน
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2.2 สถานะของนิยามที่เกี่ยวของกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
หัวขอ นี ้จะกล าวถึง สถานะของนิ ยามที่เ กี่ยวขอ งกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่ง ยืนทั้ง 12 โครงการ
ในการกําหนดขอบเขตของงานวิจยั ในโครงการการสํารวจสถานะเปาหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนในบริบทประเทศ
ไทย และมาตรการเศรษฐศาสตร สังคมและกฎหมาย นั้น นิยามเปนหนึ่งในมิติที่สําคัญที่เราจําเปนตองทราบถึง
สถานะ วานิยามที่กําหนดขึ้นเปนอยางไร มีความสอดคลองกับบริบทประเทศไทยหรือไม หรือสอดคลองกับ
นิย ามที ่เ ราใช ในประเทศหรื อ ไม ทั ้ง นี เ้ นื ่อ งจากการนํ า SDGs ไปดํ าเนิ น การและการติ ด ตามและวั ด
ความกาวหนาจําเปนตองอาศัยนิยามที่ตรงกัน จึงจะสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
โครงรางของบทนี้ประกอบดวย หัวขอ 2.2.1 ที่จะทําหนาที่ฉายภาพรวมใหเห็นถึงสถานะของคําศัพท
และคํานิยามที่เกี่ยวของกับ SDGs 12 เปาหมายที่เราพิจารณา หัวขอ 2.2.2 ฉายภาพที่เจาะลึกลงไปอีกระดับ
หนึ่งใหเห็นวาหากพิจารณาในระดับกลุมเปาหมาย (P) แลวเปาหมายกลุมใดมีคํานิยามอยูในสถานะอยางไร
หัวขอ 2.2.3 เจาะลึกลงไปถึงสถานะของนิยามในระดับเปาหมาย หัวขอ 2.2.4 สรุปถึงสาเหตุของปญหาความ
ไมชัดเจนและ/หรือไมสอดคลองกับบริบทประเทศไทยของนิยามตาง ๆ และ หัวขอ 2.5 คือบทสรุปและความ
ทาทายในการจัดการกับความไมชดั เจนเหลานี้
2.2.1 สถานะของนิยามในภาพรวม
คณะทํางาน SDG Move ไดรวบรวมคําศัพทและคํานิยามที่มีความสําคัญตอเปาหมายการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน จากรายงานฯ ทัง้ 12 ฉบับ ดังนั้นภายในเลมรายงานการวิจัยฯ ทั้ง 12 ฉบับอาจจะมีคํานิยามตอคําศัพท
อื่น ๆ ที่ไมไดปรากฏในรายงานการสังเคราะหฉบับนี้ เนื่องจากคําเหลานี้อาจจะเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย
อยูแลว หรือว าอาจจะซ้ํากับ คําในเป าหมายอื่น จากรายงานวิจัยทั้ง 12 ชิ้น พบวานิยามของคําสําคัญ ใน
เปาประสงคและตัวชี้วัดของเปาหมาย 12 เปาหมาย มีทั้งหมด 337 คํา จําแนกไดตามกราฟขางลาง
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ภาพที่ 2-4 จํานวนคํานิยามในแตละเปาหมาย

หลังจากทําการสังเคราะหรายงานการวิจัยทั้ง 12 เปาหมายนี้ แลว ผูวิจัยสามารถจําแนกคํานิยาม
สําคัญออกเปน 2 กลุม ประกอบดวย:
1. คําศัพทที่มีนิยามที่ชัดเจนและตรงกับบริบทของประเทศไทย (หรือมีการบัญญัติคํานิยามใหตรงกับ
บริบทประเทศไทย)
2. คําศัพทที่นิยามยังมีปญหาไมพรอมใชงาน แบงออกไดเปน 5 หมวดหมูดังนี้
a. คํานิยามที่ตรงกับบริบทของประเทศไทย แตยังตองมีการปรับปรุงใหชัดเจน
b. คํานิยามที่มีความชัดเจนแตยังไมตรงกับบริบทของประเทศไทย
c. ยังไมมคี าํ นิยามจากสหประชาชาติแตประเทศไทยมีการกําหนดคํานิยามแลว (หรือเหมาะสม
แตเพียงในบริบทของประเทศไทย)
d. ไมมคี าํ นิยามทีช่ ดั เจนภายในรายงาน (ซึ่งอาจจะเนื่องมาจาก คํา ๆ นั้นมีความหมายเฉพาะตัว
หรือเปนที่รูจักโดยกวางขวาง) แตมีการอางอิงถึงหนวยงานที่กําหนดคําแปล/คํานิยาม
e. คําศัพทไมมีคํานิยาม (ซึ่งอาจจะเนื่องมาจาก คํา ๆ นั้นมีความหมายเฉพาะตัว หรือเปนที่รูจัก
โดยกวางขวาง) และไมมีการอางอิง
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เมื่อจําแนกแลวเราพบวา จากคํานิยามทั้งหมด 337 คําจาก 12 เปาหมาย มี คํานิยาม 189 คํา ที่มี
ความชัดเจนแลวและตรงกับบริบทของประเทศไทย คิดเปนรอยละ 56.08 ของคํานิยามทั้งหมด คํานิยามที่ตรง
กับบริบทไทยแลวแตยังตองการการปรับปรุงนั้น มีทั้งหมด 4 คํา คิดเปนรอยละ 1.19 ของคํานิยามทั้งหมด
สองกลุมนี้ถือวาเปนกลุมของคํานิยามที่พอใชการไดแลว อาจตองมีการปรับปรุงอีกเล็กนอย
กลุม ทีย่ งั ตองการการตรวจสอบและตัดสินใจวาจะใชนิยามของไทยหรือของสหประชาชาติมี 2 กลุม
หลักคือ กลุมที่คํานิยามมีความชัดเจนจากสหประชาชาติแลวแตยังไมตรงกับบริบทของประเทศไทย มีทั้งหมด
9 คํา คิดเปนรอยละ 2.67 ของคํานิยามทั้งหมด และ ยัง ไมมีคํานิยามจากสหประชาชาติแตป ระเทศไทยมี
การกําหนดคํานิยามแลว (หรือเหมาะสมเพียงในบริบทของประเทศไทย) มีทั้ง หมด 11 คํา คิดเปนรอยละ
3.26 ของคํานิยามทั้งหมด
82

189
42

4

9

11

คําศัพทไมมีคํานิยามและไมมีการอางอิง
ไมมีคํานิยามที่ชัดเจนภายในรายงานแตมีการอางอิงถึงหนวยงานที่กําหนดคําแปล/คํานิยาม
ยังไมมีคํานิยามจากสหประชาชาติแตประเทศไทยมีการกําหนดคํานิยามแลว
คํานิยามที่มีความชัดเจนแตยังไมตรงกับบริบทของประเทศไทย
คํานิยามที่ตรงกับบริบทของประเทศไทย แตยังตองมีการปรับปรุงใหชัดเจน
คํานิยามทีมีความชัดเจนและตรงกับบริบทของประเทศไทย

ภาพที่ 2-5: สถานะของคํานิยามในภาพรวม

มีคํานิยามอีก 82 คําที่ยังไมมีคํานิยามและไมมีการอางอิงถึงหนวยงานที่กําหนดคําแปลหรือคํานิยาม
คิดเปนรอยละ 24.33 ของคํานิยามทั้งหมด อยางไรก็ดี สาเหตุที่ไมมีคํานิยามและไมมีการอางอิงอาจมีสาเหตุ
มาจากการที่คําเหลานั้นมีความหมายเฉพาะหรือเปนที่รูจักโดยกวางขวางก็เปนได มีคํานิยาม 42 คํา ที่ไมมีคํา
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นิยามแสดงในรายงานแตมกี ารอางอิงถึงหนวยงานทีก่ าํ หนดคําแปล/คํานิยาม นั่นหมายถึงวามีผูรับผิดชอบดูแล
แลว คิดเปนรอยละ 12.46 ของคํานิยามทั้งหมด

2.2.2 สถานะนิยามจําแนกตามกลุมเปาหมาย (P): People, Prosperity, Planet, Peace และ
Partnership
ตารางที่ 2-2 : สถานะคํานิยามจําแนกตามกลุมเปาหมาย (P)
ประเภทคํานิยาม
Peace รอยละ Planet
คําศัพทไมมีคํานิยาม
31.82
29
14
และไมมกี ารอางอิง
ไมมีคํานิยามที่ชัดเจน
ภายในรายงานแตมกี าร
0.00
7
อางอิงถึงหนวยงานที่
0
กําหนดคําแปล/คํา
นิยาม
ยังไมมีคํานิยามจาก
สหประชาชาติแต
1
2.27
4
ประเทศไทยมีการ
กําหนดคํานิยามแลว
คํานิยามที่มีความ
ชัดเจนแตยังไมตรงกับ
1
2.27
0
บริบทของประเทศไทย
คํานิยามที่ตรงกับบริบท
ของประเทศไทย แตยัง
0
0.00
1
ตองมีการปรับปรุงให
ชัดเจน
คํานิยามทีมคี วาม
ชัดเจนและตรงกับ
28
63.64
69
บริบทของประเทศไทย

รอยละ

Prosperity

รอยละ

People รอยละ

26.36

8

16.33

34

24.82

6.36

0

0.00

35

25.55

3.64

3

6.12

3

2.19

0.00

0

0.00

8

5.84

0.91

0

0.00

3

2.19

62.73

38

77.55

54

39.42
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รวม

44

100

110

100

49

100

137

100

ในกลุม People คํานิยามสวนใหญนั้นตรงกับบริบทของประเทศไทยแลว แตทวาคําศัพทบางคํายัง
ตองผานการปรับปรุงจากหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหเปนที่ชัดเจน เขาใจตรงกัน คําที่ใชตองมีความหมาย
แนนอนตรวจสอบได และเหมาะสมกับบริบทในดานสังคมของประเทศไทย
คําศัพทใหม ๆ หลายคํา (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการเกษตร) ยังไมมีการกําหนดภาษาไทย คณะนักวิจัย
ไดใชตัวสะกดเปนภาษาอังกฤษ หรือ การทับศัพทโดยถอดอักษรเปนอักษรไทยเพื่อใหอานไดสะดวก ในสวน
คําศัพทที่ไมมี คํานิ ยามส วนใหญ นัน้ เปนคํ าทีม่ ีความหมายเฉพาะตัว หรือ เปนที่รูจ ัก โดยกวางขวางอยูแลว
อยางไรก็ตาม ทางคณะทํางาน SDG Move เห็นวาคําเหลานี้จําเปนที่จะตองมีคํานิยาม หรือ อยางนอยก็ควรมี
การอางอิงถึงหนวยงานที่อาจทําการกําหนดคํานิยามของคําศัพทนั้น ๆ เพื่อใหเปนที่เขาใจโดยทั่วไป อีกทั้ง
เพื่อใหแนใจวาทุกหนวยงานเขาใจ
ในกลุม Prosperity คํานิยามสวนใหญนั้นตรงกับ บริบ ทของประเทศไทยแลว แตวาสัดสวนของ
คําศัพทในกลุม P นี้มีคอนขางนอยเมื่อเทียบกับ P อื่น ๆ โดยเฉพาะในเปาหมายที่ 7 ที่มีคํานิยาม/คําศัพท
เพียงแค 9 คํา (และ 8 คําในจํานวนนี้ไมมีคํานิยามและไมมีการอางอิงถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ)
คํานิยามสวนใหญในกลุม Planet เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ซึ่งเปนสิ่งที่ดีเนื่องจากคําศัพท
หลาย ๆ คําในกลุ ม นี ้เ ป นคํ าศั พ ท ทางเทคนิค ดัง นั้นคํานิยามจะตอ งมีความหมายที่แนนอนตรวจสอบได
หนวยงานที่เ กี่ยวของจะตองรีบดําเนินการนิยามคําศัพทที่ยังไมมีคํานิยามใหเขากับบริบทของประเทศไทย
เพื่อ สรางมาตรฐานกลางในการเก็ บขอ มูล และชวยให การสื่อสารภายในและละหว างองค กร ไมวาจะเปน
ภาครัฐ เอกชน หรือ ประชาสังคม เปนไปไดอยางสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนีก้ ารมีคํานิยามที่มีความหมาย
แนนอนยังชวยใหการเผยแพรองคความรูเ กี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมใหกั บ
บุคคลทั่วไปเปนไปไดอยางงายขึ้น
ในกลุม Peace คํานิยามสวนใหญคอนขางที่จะเปนสากลและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยเปน
สวนใหญ และในสวนของคําศัพทที่ไมมีคํานิยามนั้นตางก็เ ปนคําที่มีความหมายเฉพาะตัวและรูจักกันโดย
กวางขวางโดยหน วยงานที ่เ กี ่ยวข อ งอยู แล ว ดัง นั้นจึง ไมนาจะมีปญ หากับ การกําหนดนโยบายการพัฒ นา
ประเทศที่สนับสนุนตอความยั่งยืน
คํานิยามสําหรับ Arab Spring นั้นไมเกี่ยวของบริบทของประเทศไทยโดยตรงเพราะเปนเหตุการณที่
ไมไดเกิดขึ้นภายในประเทศไทย อยางไรก็ตาม ประเทศไทยสามารถเรียนรูเกี่ยวกับเหตุการณดังกลาวไวเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนในนัยยะสันติภาพตอไป
2.2.3 สถานะนิยามจําแนกตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 12 เปาหมาย
เมือ่ จําแนกตามเปาหมาย SDGs ที่โครงการทําการพิจารณา รายงานวิจัยทั้ง 12 โครงการชี้ใหเห็นวา
เปาหมายที่มีคําศัพทนิยามชัดเจนและสอคดลองกับบริบทประเทศไทยนั้น มีอยูทั้งหมด 6 เปาหมายจาก 12
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เปาหมายทีท่ าํ การสํารวจสถานะ ประกอบดวยเปาหมายที่ 8 9 13 14 15 และ 16 โดยคําศัพทของเปาหมาย
เหลานีม้ ีการนิยามที่ชัดเจนและคํานิยามสอดคลองกับบริบทประเทศไทยมากกวารอยละ 50 ของคํานิยาม
ทั้งหมดของเปาหมาย ซึ่งเปนเปาหมายในกลุม Prosperity Planet และ Peace ในขณะที่ เปาหมายที่ 1 2 4
5 และ 7 มีคําศัพททีมีนิยามชัดเจนและสอดคลองกับบริบทประเทศไทยนอยกวารอยละ 50 ของคําศัพทที่
เกี่ยวของทั้งหมด ซึงแปลวายังตองมีการทําใหนิยามมีความชัดเจนและเปนที่ยอมรับตอไป
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ภาพที่ 2-6 : สถานะคํานิยามจําแนกตามเปาหมาย
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ตารางที่ 2-3 :……
เปาหมาย
1

ประเภทของคํานิยาม
คํานิยามที่มีความชัดเจนและ 1. ความยากจน (Poverty)
ตรงกับบริบทของประเทศไทย 2. เสนความยากจน (Poverty Line)

คําศัพท

1

คํานิยามที่มีความชัดเจนและ 1. Disaster ซึ่งสามารถแปลเปนภาษาไทยไดสองคํา นั่นคือ ภัยพิบัติ และ สาธารณะภัย เนื่องจากคําศัพทสองคํานี้มีความหมาย
ตรงกับบริบทของประเทศไทย
ที่คอนขางแตกตางกัน หนวยงานที่เกี่ยวของจึงตองมีการกําหนดใหชัดเจนวาสําหรับเปาหมายที่ 1 นี้ ควรใชคําไหน และควรมี
แตยังตองมีการปรับปรุงให
การเก็บขอมูลเชนใด
ชัดเจน

1

คํานิยามที่มีความชัดเจนแตยัง
ไมตรงกับบริบทของประเทศ
ไทย

1. ความยากจนขัน้ รุนแรง (Extreme Poverty) ทีท่ างสหประชาชาติกําหนดไวทต่ี ํ่ากวา 1.90 ดอลลารสหรัฐตอวัน นั้นอาจจะ
ต่ําไปสําหรับบริบทของประเทศไทย
2. การบริการขั้นพืน้ ฐาน (Basic Services) มีการกลาวถึงในงานวิจยั มากมาย แตทวารัฐบาลไทยยังไมไดกําหนดการบริการขั้น
พื้นฐานที่แนชัด อยางไรก็ตามในรายงานฉบับสมบูรณ คณะผูวิจัยไดมีการอางถึงเงื่อนไขที่ระบุไวในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยซึ่งมีความเกี่ยวของกับการบริการขั้นพื้นฐาน
3. การเงินระบบฐานราก (Microfinance) เปนคําที่คณะนักวิจัยเลือกใชในการศึกษาครั้งนี้ แตทวาในแตละงานวิจัยและ
หนวยงานที่เกี่ยวของมีการนิยามคําวา microfinance ทีต่ า งกัน ยกตัวอยางเชน การเงินชุมชนรายยอย การเงินในระดับ
จุลภาค การเงินระดับฐานราก ธนาคารคนจน

คํานิยามที่มีความชัดเจนและ
ตรงกับบริบทของประเทศไทย

1. ความหิวโหย (Hunger)

2

2. ความชุกของการขาดสารอาหารหรือขาดแคลนสารอาหาร (Prevalence of Undernourishment)
3. ความมัน่ คงทางอาหาร (Food security)
4. การมีอาหารอยางเพียงพอ (Food Sufficiency)
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โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
เปาหมาย

ประเภทของคํานิยาม

คําศัพท
5. การพึง่ พาตนเองได (Autonomy)
6. ความเชื่อมั่น (Reliability)
7. ความเปนธรรม (Equity)
8. ความยั่งยืน (Sustainability)
9. การมีอาหารเพียงพอ (Food Availability)
10. การเขาถึงอาหาร (Food Access)
11. การใชประโยชนจากอาหาร (Food Utilization)
12. การมีเสถียรภาพดานอาหาร (Food Stability)
13. ภาวะทุพโภชนาการ (Malnutrition)
14. ความไมมน่ั คงทางอาหารและโภชนาการ (Food and Nutrition Insecurity)
15. ภาวะโภชนาการ (Nutritional status)
16. ภาวะโภชนาการทีด่ ี (Good nutritional status)
17. ภาวะโภชนาการทีไ่ มดี (Bad nutritional status)
18. การขาดสารอาหารหลักระดับจุลภาค (Micronutrient deficiency)
19. การขาดสารอาหารหลักระดับมหภาค (Macronutrient deficiency)
20. การขาดสารอาหารและรางกายแคระแกร็น (Malnutrition and Stunting)
21. ภาวะโภชนาการเกิน ที่กอใหเกิดโรคอวนและนํามาซึ่งโรคเรื้อรังตาง ๆ (Obesity and other nutrition related chronic
diseases)
22. ภาวะโภชนาการที่เกิดขึ้นกับครั้งแรกในหญิงที่ตั้งครรภเมื่ออยูในวัยรุน (Nutrition in relation to early pregnancy)
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เปาหมาย

ประเภทของคํานิยาม

คําศัพท
23. สังคมผูสูงอายุ (Aging society)
24. การบู ร ณาการการลดความเสี่ย งจากภั ย พิ บั ติ ใ นการพั ฒ นา (Mainstreaming Disaster Risk Reduction into
Development)
25. เกษตรกรรมยั่งยืน (Sustainable Agriculture)
26. เกษตรธรรมชาติ (Natural farming)
27. เกษตรอินทรีย (Organic Farming)
28. เกษตรผสมผสาน (Integrated Farming)
29. วนเกษตร (Ago-forestry)
30. ความหลากหลายทางพันธุกรรม (Genetic diversity)
31. ความหลากหลายทางชนิดพันธุ (Species diversity)
32. ความหลากหลายทางระบบนิเวศ (Ecosystem diversity)
33. มาตรการกีดกันทางการคาทางภาษีศลุ กากร (Tariff Barriers)
34. มาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษี (Non-tariff Barriers)
35. ฟวเจอร (Futures)
36. ออปชัน่ (Options)
37. ฟอรเวิรด (Forward)
38. สวอป (Swap)

2

คํานิยามที่มีความชัดเจนแตยัง
ไมตรงกับบริบทของประเทศ

1. การมีอาหารอยางเพียงพอ (Food Sufficiency) เนื่องจากไมไดกลาวถึงบริบทของประเทศไทย
2. Agrodiversity มีคาํ นิยามแตยงั ไมมกี ารแปลคําศัพทเปนภาษาไทยในรายงานฯ
2 - 24

โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
เปาหมาย

ประเภทของคํานิยาม
ไทย

คําศัพท
3. Agrobiodiversity มีคํานิยามแตไมมีการแปลคําศัพทเปนภาษาไทยในรายงานฯ
4. Organizational diversity มีคาํ นิยามแตไมมกี ารแปลคําศัพทเปนภาษาไทยในรายงานฯ
5. Biophysical diversity มีคาํ นิยามแตไมมกี ารแปลคําศัพทเปนภาษาไทยในรายงานฯ
6. Management diversity มีคาํ นิยามแตไมมกี ารแปลคําศัพทเปนภาษาไทยในรายงานฯ

2

2

ยังไมมีคํานิยามจาก
สหประชาชาติแตประเทศไทย
มีการกําหนดคํานิยามแลว
(หรือเหมาะสมแตเพียงใน
บริบทของประเทศไทย)
ไมมีคํานิยามที่ชัดเจนภายใน
รายงาน (ซึง่ อาจจะ
เนือ่ งมาจาก คํา ๆ นั้นมี
ความหมายเฉพาะตัว หรือ
เปนที่รูจักโดยกวางขวาง) แต
มีการอางอิงถึงหนวยงานที่
กําหนดคําแปล/คํานิยาม

1. เกษตรทฤษฎีใหม

1. การยุติความหิวโหย (End hunger) จากสหประชาชาติ
2. เสนความยากจนทางดานอาหาร (Food Poverty Line) จาก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(สศช.)
3. เสนความยากจนทีไ่ มใชอาหาร (Non Food Poverty Line) จาก สศช.
4. ความชุกของของภาวะเตีย้ แคระแกร็น (stunting) จาก สหประชาชาติ
5. ความชุกของภาวะผอม (Wasting) จาก สหประชาชาติ
6. ความไมมั่นคงทางอาหารเรื้อรัง (Chronic Food Insecurity) จาก พ.ร.บ.คณะกรรมการอาหารแหงชาติ
7. ความไมมน่ั ทางอาหารชัว่ คราว (Transitory Food Insecurity) จาก พ.ร.บ.คณะกรรมการอาหารแหงชาติ
8. การเขาถึงทรัพยากรอาหาร (Food resources access) จาก South Centre
9. ดัชนีมวลกายหรือนาหนักสัมพัทธ (Body Mass Index หรือ BMI) จาก สมาคมคลินิกทางโภชนาการและเมตาโบลิซึมแหง
ยุโรป
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โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
เปาหมาย

ประเภทของคํานิยาม

คําศัพท
10. สารอาหารหลัก (Macronutrients) จาก องคการอนามัยโลก
11. ระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืน (Sustainable Food System) จาก สหประชาชาติ
12. ธนาคารเมล็ดพันธุ (Seed Bank) จาก กรมวิชาการเกษตร
13. ธนาคารที่รวบรวมพันธุกรรมพืชที่เก็บในสภาพปลอดเชื้อ (In vitro Bank) จาก กรมวิชาการเกษตร
14. ธนาคารที่รวบรวมพันธุกรรมพืชในสภาพเย็นยิ่งยวด (Cryobank) จาก กรมวิชาการเกษตร
15. ธนาคารทีร่ วบรวมพันธุกรรมพืชในสภาพแปลงปลูก (Field Bank) จาก กรมวิชาการเกษตร

2

ไมมคี าํ นิยาม (ซึ่งอาจจะ
เนือ่ งมาจาก คํา ๆ นั้นมี
ความหมายเฉพาะตัว หรือ
เปนที่รูจักโดยกวางขวาง) และ
ไมมกี ารอางอิง

1. ระดับประสบการณในการขาดความมั่นคงทางอาหาร (Food Insecurity Experience Scale)
2. ความมัน่ คงทางอาหารทัว่ ไป (Generally food secure)
3. อัตราการตายอยางหยาบ (Crude Mortality Rate)
4. ความไมม่ันคงทางอาหารเรือ้ รัง (Chronically food insecure)
5. ความชุกภาวะทุพโภชนาการ(Malnutrition Prevalence)
6. วิกฤตอาหารเฉียบพลันและการดํารงชีพ (Acute food and livelihood crisis)
7. การเขาถึงอาหาร/ความเพียงพอ (Food Access/Availability)
8. ภาวะฉุกเฉินของมวลมนุษยชาติ(Humanitarian emergency)
9. ความหลากหลายการบริโภคอาหาร (Dietary Diversity)
10. ความอดอยาก/ภัยพิบัติของมนุษยชาติ (Famine/ humanitarian catastrophe)
11. การเขาถึงนาสะอาด/ความเพียงพอ (Water Access/Availability)
12. ยุทธศาสตรการรับมือ (Coping Strategies)
13. ทรัพยากรการดํารงชีพ (Livelihood Assets)
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โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
เปาหมาย

ประเภทของคํานิยาม

คําศัพท
14. อธิปไตยทางอาหาร (Food sovereignty)
15. ความชุกของภาวะทุพโภชนาการ (Prevalence of malnutrition)
16. ภาวะน้ําาหนักเกิน (Overweight)
17. อัตราตายและภาวะทุพพลภาพ (Childhood morbidity and mortality)
18. ความผิดปกติทางกายภาพ (Physical disorder)
19. ภาวะผิดปกติทางสติปญ
 ญาและความพิการ (Neurologic disorder and handicaps)

4

คํานิยามที่มีความชัดเจนและ
ตรงกับบริบทของประเทศไทย

1. การศึกษาที่ครอบคลุม (Inclusive education)
2. ดัชนีความเทาเทียม (Parity Index)
3. รอยละของโรงเรียนทีมีแหลงน้ําดื่มขั้นพื้นฐาน (Proportion of schools with basic drinking water)
4. รอยละของโรงเรีย นที่มีอุปกรณด านสุข อนามั ยสําหรั บเพศเดียว (Proportion of schools with single sex basic
sanitation)

4

นิยามที่มีความชัดเจนแตยังไม
ตรงกับบริบทของประเทศไทย

1. Education for All มีคาํ นิยามแตไมมคี าํ แปลเปนภาษาไทยในรายงานฯ

4

ไมมีคํานิยามที่ชัดเจนภายใน
รายงาน (ซึง่ อาจจะ
เนือ่ งมาจาก คํา ๆ นั้นมี
ความหมายเฉพาะตัว หรือ
เปนที่รูจักโดยกวางขวาง) แต
มีการอางอิงถึงหนวยงานที่
กําหนดคําแปล/คํานิยาม

1. การศึกษาระดับ ประถมและมั ธยมศึ กษา (Primary and Secondary School) จาก Incheon Declaration and
Framework for Action for the implementation of Sustainable Development Goal 4, สหประชาชาติ และ
Thematic Indicators to Monitor the Education 2030 Agenda
2. การจั ด การประเมิ นผลการเรีย นรู ร ะดับ ประเทศ (Administration of a nationally representative learning
assessment) จาก Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of Sustainable
Development Goal 4, สหประชาชาติ และ Thematic Indicators to Monitor the Education 2030 Agenda
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เปาหมาย

ประเภทของคํานิยาม

คําศัพท
3. อัต ราการเขาเรี ย นเริ ม่ แรกต ออั ต ราเรี ย นชั น้ ปสุ ด ทาย (Gross intake ratio to the last grade) จาก Incheon
Declaration and Framework for Action for the implementation of Sustainable Development Goal 4,
สหประชาชาติ และ Thematic Indicators to Monitor the Education 2030 Agenda
4. อัตราการจบการศึกษา (Completion rate) จาก Incheon Declaration and Framework for Action for the
implementation of Sustainable Development Goal 4, สหประชาชาติ และ Thematic Indicators to Monitor
the Education 2030 Agenda
5. อัตราการไมไดเขาโรงเรียน (Out-of-school rate) จาก Incheon Declaration and Framework for Action for the
implementation of Sustainable Development Goal 4, สหประชาชาติ และ Thematic Indicators to Monitor
the Education 2030 Agenda
6. ดัชนีความเทาเทียมกัน (ผูหญิง/ ผูชาย/ ในเขต/ นอกเขต/ ความมั่งคั่งสูง-ต่าํ และอืน่ ๆ เชน สถานะความพิการ คนพื้นเมือง
และความขัดแยงอื่น ๆ หากมีขอมูล) โดยในระยะแรก ใหใชอัตราการเขาเรียนในแตละระดับ เพื่อประเมินความเทาเทียมกัน
[Parity indices (female/male, rural/urban, bottom/top wealth quintile and others such as disability
status, indigenous peoples and conflict-affected, as data become available) for all education indicators
on this list that can be disaggregated] จาก Incheon Declaration and Framework for Action for the
implementation of Sustainable Development Goal 4, สหประชาชาติ และ Thematic Indicators to Monitor
the Education 2030 Agenda
7. อั ต ราร อยละของนั กเรี ย นในชั้นประถมศึ กษา ซึ่ง มี ภ าษาแรก หรื อภาษาแม เ ป นภาษาเดี ย วกั บ ภาษาที่ใ ช ในการสอน
(Percentage of students in primary education whose first or home language is the language of
instruction) จาก Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of Sustainable
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เปาหมาย

ประเภทของคํานิยาม

คําศัพท
Development Goal 4, สหประชาชาติ และ Thematic Indicators to Monitor the Education 2030 Agenda
8. ขอบเขตที่นโยบายซึ่ง มี ม าตรเป นฐานชั ด เจนได ป รั บ เปลี่ย นการจั ด สรรทรั พ ยากรทางการศึ กษา เพื่อ กลุม ประชากร
ผูดอยโอกาส (Extent to which explicit formula based policies reallocate education resources to
disadvantaged populations) จาก Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation
of Sustainable Development Goal 4, สหประชาชาติ และ Thematic Indicators to Monitor the Education
2030 Agenda
9. รายจายดานการศึกษาตอนักเรียนหนึ่งคน จําแนกตามระดับการศึกษาและแหลงเงินทุน (Education expenditure per
student by level of education and source of funding) จาก Incheon Declaration and Framework for Action
for the implementation of Sustainable Development Goal 4, สหประชาชาติ และ Thematic Indicators to
Monitor the Education 2030 Agenda
10. อัตรารอยละของเงินชวยเหลือดานการศึกษาทั้งหมดที่จัดสรรใหแกกลุมประเทศที่มีรายไดต่ํา (Percentage of total aid to
education allocated to low income countries) จาก Incheon Declaration and Framework for Action for
the implementation of Sustainable Development Goal 4, สหประชาชาติ และ Thematic Indicators to
Monitor the Education 2030 Agenda
11. อัต ราการอ านออกเขี ย นไดข องเยาวชน/ผู ใ หญ (Youth/adult literacy rate) จาก Incheon Declaration and
Framework for Action for the implementation of Sustainable Development Goal 4, สหประชาชาติ และ
Thematic Indicators to Monitor the Education 2030 Agenda
12. อัตราการมีสวนรวมของเยาวชน/ผูใหญในโครงการการรูหนังสือ (Participation rate of youth/ adults in literacy
programmes) จาก Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of Sustainable
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โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
เปาหมาย

ประเภทของคํานิยาม

คําศัพท
Development Goal 4, สหประชาชาติ และ Thematic Indicators to Monitor the Education 2030 Agenda
13. อั ต ราร อยละของนั กเรี ย นอายุ 15 ป ที แ่ สดงให เ ห็ น ถึ ง ระดั บ ความรู ด า นวิ ท ยาศาสตร สิ ่ง แวดล อ ม และ โลกศึ กษา
(Percentage of 15-year- old students showing proficiency in knowledge of environmental science and
geoscience) จาก Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of Sustainable
Development Goal 4, สหประชาชาติ และ Thematic Indicators to Monitor the Education 2030 Agenda
14. อัตรารอยละของโรงเรียนที่ส อนเรื่องเชื้อเอชไอวีแ ละเพศศึกษาซึ่งเป นทักษะที่สํา คัญ ตอการดารงชีพ (Percentage of
students by age group (or education level) showing adequate understanding of issues relating to global
citizenship and sustainability) จาก Incheon Declaration and Framework for Action for the
implementation of Sustainable Development Goal 4, สหประชาชาติ และ Thematic Indicators to Monitor
the Education 2030 Agenda
15. ขอบเขตซึ ง่ กรอบโครงการโลกวาด วยสิท ธิ มนุ ษยชนศึกษาไดนาไปปฏิบั ติ ในระดั บประเทศ (Extent to which the
framework on the World Programme on Human Rights Education is implemented nationally) จาก ขอมติ
UNGA 59/113
16. WASH (Monitoring Water, Sanitation and Hygiene) จาก ความร วมมือพิเศษระหวาง องค กรอนามัย โลก และ
UNICEF
17. สัดสวนของโรงเรียนที่มีการเขาถึง (a) ไฟฟา (b) อินเทอรเน็ตที่ใชในการเรียนการสอน (c) เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการ
เรียนการสอนน (d) โครงสร างพื้นฐาน และวัส ดุอุปกรณที่ไ ดรับการปรั บใหเ หมาะสมกับ นักเรี ยนที่มี ความบกพร องทาง
รางกาย (e) นาดื่มพื้นฐาน (f) สิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน ดานสุขอนามัยที่แบงแยกตามเพศ และ (g) สิ่งอํานวยความ
สะดวกพื้นฐานในการทําความสะอาดมือ (Proportion of schools with access to: (a) electricity; (b) the Internet
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เปาหมาย

ประเภทของคํานิยาม

คําศัพท
for pedagogical purposes; (c) computers for pedagogical purposes; (d) adapted infrastructure and
materials for students with disabilities; (e) basic drinking water; (f) single-sex basic sanitation facilities;
and (g) basic handwashing facilities) จาก นิยามตัวชี้วัดของ WASH ในเรื่อง น้ํา สุขอนามัย และสุขลักษณะสําหรับทุก
คน
18. อัตรารอยละของนักเรียนที่โดนกลั่นแกลง โดนลงโทษทางกาย โดนคุกคาม เผชิญความรุนแรง ถูกเลือกปฏิบัติเนื่องเพราะ
เพศสภาพและการถูกลวงละเมิดทางเพศ (Percentage of students experiencing bullying, corporal punishment,
harassment, violence, sexual discrimination and abuse) จาก Incheon Declaration and Framework for
Action for the implementation of Sustainable Development Goal 4, สหประชาชาติ และ Thematic
Indicators to Monitor the Education 2030 Agenda
19. จํานวนครั้งที่นักเรียน บุคลากร และสถานศึกษาถูกทํารายโจมตี (Number of attacks on students, personnel and
institutions) จาก Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of Sustainable
Development Goal 4, สหประชาชาติ และ Thematic Indicators to Monitor the Education 2030 Agenda
20. สัดสวนของครูในระดับ (a) กอนประถมศึกษา (b) ประถมศึกษา (c) มัธยมศึกษาตอนตน และ (d) มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่ง
อยางนอยที่สุดไดรับการฝกอบรม (เชน การฝกอบรมการสอน) ซึ่งเรียกรองใหดําเนินการกอนหรือระหวางชองที่ทําการสอน
ในระดับ ที่ส อดคลองกับ ประเทศผูใ หทุน (Proportion of teachers in: (a) preprimary; (b) primary; (c) lower
secondary; and (d) upper secondary education who have received at least the minimum organized
teacher training (e.g. pedagogical training) preservice or in-service required for teaching at the relevant
level in a given country) จาก Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of
Sustainable Development Goal 4, สหประชาชาติ และ Thematic Indicators to Monitor the Education 2030
2 - 31

โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
เปาหมาย

ประเภทของคํานิยาม

คําศัพท
Agenda

4

5

ไมมคี าํ นิยาม (ซึ่งอาจจะ
เนือ่ งมาจาก คํา ๆ นั้นมี
ความหมายเฉพาะตัว หรือ
เปนที่รูจักโดยกวางขวาง) และ
ไมมกี ารอางอิง
คํานิยามที่มีความชัดเจนและ
ตรงกับบริบทของประเทศไทย

1. ความเทาเทียม (Equitable)
2. การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality education)

1. เพศสภาพ (Gender)
2. เพศวิถี (sexuality)
3. การเลือกปฏิบัติตอสตรี (Discrimination against Women)
4. การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ (Gender Discrimination)
5. การกระทํารุนแรงตอสตรีและเด็กหญิง (Violence against women and girls)
6. วัยรุน (Teenager)
7. เพศวิถีศึกษา
8. อนามัยการเจริญพันธุ
9. บริการอนามัยการเจริญพันธุ
10. การจัดสวัสดิการสังคม

5

ยังไมมีคํานิยามจาก
สหประชาชาติแตประเทศไทย
มีการกําหนดคํานิยามแลว
(หรือเหมาะสมแตเพียงใน
บริบทของประเทศไทย)

1. นักเรียน ในบริบทสากลสากลอาจจะใชคาํ วา Student ซึ่งก็สามารถแปลไดวานักศึกษาหรือผูที่กําลังรับการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทาอยูในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน
2. นักศึกษา ในบริบทสากลสากลอาจจะใชคําวา Student ซึ่งก็สามารถแปลไดวาผูซึ่งกําลังรับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั้งประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาหรือเทียบเทาอยูในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน
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โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
เปาหมาย
5

ประเภทของคํานิยาม
ไมมคี าํ นิยาม (ซึ่งอาจจะ
เนือ่ งมาจาก คํา ๆ นั้นมี
ความหมายเฉพาะตัว หรือ
เปนที่รูจักโดยกวางขวาง) และ
ไมมกี ารอางอิง

คําศัพท
1. กลุมผูมีความหลากหลายทางเพศ (LGBTIQ หรือ Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersexual and
Questioning)
2. ระบบสองเพศ (Binary system หรือ Two-sex system)
3. ภาวะแอบซอน (Closeted)
4. การสงตัวเขาไปบําบัด (Conversion Therapy)
5. วิถีทางเพศ (Sexual Orientation)
6. อัตลักษณทางเพศ (Gender Identity)
7. กลุมชายรักชาย (Male Homosexual)
8. ความผิดปกติในอัตลักษณของตน (Gender identity disorder)
9. ภาวะเพศกํากวม (Intersexual)
10. คนขามเพศ (Transgender)
11. ทฤษฎีการแสดงออก (Performativity)
12. ลําดับชั้นและความแปลกแยก (New forms of hierarchy and exclusions)
13. อาชาญกรรมเพื่อเกียรติยศ (Honour crime)

7

7

ยังไมมีคํานิยามจาก
สหประชาชาติแตประเทศไทย
มีการกําหนดคํานิยามแลว
(หรือเหมาะสมแตเพียงใน
บริบทของประเทศไทย)
ไมมคี าํ นิยาม (ซึ่งอาจจะ

1. การเขาถึงพลังงาน

1. สังคมคารบอนต่ํา (Low Carbon Society หรือ LCS)
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เปาหมาย

ประเภทของคํานิยาม
คําศัพท
เนือ่ งมาจาก คํา ๆ นั้นมี
2. ความเขมขนของการใชพลังงาน (Energy Intensity)
ความหมายเฉพาะตัว หรือ
3. ความหลากหลายของเชือ้ เพลิงในการผลิตพลังงาน (Fuel Diversity)
เปนที่รูจักโดยกวางขวาง) และ
4. พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy)
ไมมกี ารอางอิง
5. ความเขมของการใชพลังงาน (Energy Intensity)
6. วัฏจักรชีวิต (Life Cycle)
7. พลังงานหมุนเวียนสมัยใหม (Modern Renewables)

8

คํานิยามที่มีความชัดเจนและ
ตรงกับบริบทของประเทศไทย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม (Inclusive Growth)
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน (Sustainable Economic Growth)
การจางงาน (Employment)
ผลิตภาพ (Productivity)
ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติที่แทจริง (Real Gross Domestic Product หรือ Real GDP)
ผลิตภาพแรงงาน (Labour Productivity)
ผูมีงานทํา (Employed Person)
แรงงานนอกระบบ (Informal workers)
แรงงานในระบบ (Formal workers)
รองรอยการใชวัตถุดิบ (Material Footprint)
การบริโภควัตถุดิบในประเทศ (Domestic Material Consumption)
คาจาง (Wages)
ผูว า งงาน (Unemployed)
กําลังแรงงานรวม (Labour Force)
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เปาหมาย

ประเภทของคํานิยาม

คําศัพท
15.
16.
17.
18.

งาน (Work)
งานอันตราย (Dangerous Job)
การบาดเจ็บจากการทํางาน (Occupational Accidents)
การเขาถึงบริการทางการเงิน

8

ยังไมมีคํานิยามจาก
สหประชาชาติแตประเทศไทย
มีการกําหนดคํานิยามแลว
(หรือเหมาะสมแตเพียงใน
บริบทของประเทศไทย)

1. เด็กทํางาน ซึ่งหมายความวา เด็กที่เรียนหนังสือไปดวย ทํางานไปดวย และเด็กที่ทํางานอยางเดียวโดยไมไดเรียนหนังสือ
และจะถือวาเปนแรงงานเด็กตอเมื่อ ก). เด็กอายุตั้งแต 5 – 12 ป ทํางานเชิงเศรษฐกิจใด ๆ ในทุกประเภทกิจการ ข). เด็ก
อายุตั้งแต 13 – 14 ป ทํางานเชิงเศรษฐกิจที่ไมใชงานเบา หรือทํางานเชิงเศรษฐกิจใด ๆ ที่มีจํานวนชั่วโมงการทํางาน
มากกวา 14 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ค). เด็กอายุตั้งแต 15 – 17 ป ทํางานอันตรายตามที่กาํ หนดในกฎหมาย หรือทํางานเชิง
เศรษฐกิจใด ๆ ทีม่ จี ํานวนชั่วโมงการทํางานมากกวา 48 ชั่วโมงตอสัปดาห
2. การทํางานเชิงเศรษฐกิจ คือ การทํางานใด ๆ มากกวาหนึง่ ชั่วโมงตอสัปดาห โดยอาจไดรบั คาจางหรือคาตอบแทนการ
ทํางานหรือไมกไ็ ด อาจทําเปนประจําหรือเปนครัง้ คราว โดยไมนบั งานบานที่ทาํ ในบานของตนเอง

9

คํานิยามที่มีความชัดเจนและ
ตรงกับบริบทของประเทศไทย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

โครงสรางพืน้ ฐาน (Infrastructure)
เขตเมือง (Urban Population)
เขตชนบท (Rural Population)
ปริมาณผูโดยสารและสินคาที่ขนสงจําแนกตามรูปแบบการขนสง (Passenger and freight volumes, by mode of
transport)
ภาคอุตสาหกรรม (Industry)
การจางงานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing employment)
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (Small and medium scale industries)
การเงินระดับฐานราก (Microfinance)
2 - 35
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เปาหมาย

ประเภทของคํานิยาม

คําศัพท
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

12

คํานิยามที่มคี วามชัดเจน
และตรงกับบริบทของ
ประเทศไทย

การวิจยั พืน้ ฐาน (Basic Research)
การวิจยั ประยุกต (Applied Research)
การวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research)
บุคลากรทางการวิจยั และพัฒนา (R&D Personal)
บุคลากรทางการวิจยั และพัฒนาแบบรายหัว (Headcount หรือ HC)
บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาที่ทําการวิจัยเทียบเทาเต็มเวลา (Full-time equivalence: FTE)
โครงสรางพืน้ ฐานทางการวิจยั และพัฒนา
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ (National Competitiveness)
ความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาอยางเปนทางการ (Official Development Assistance หรือ ODA)
เทคโนโลยีระดับสูง
เทคโนโลยีระดับกลาง
โทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile telephone)

1. การผลิตและการบริโภคที่ยงั่ ยืน (Sustainable Consumption and Production หรือ SCP)
2. การเติบโตทางเศรษฐกิจดวยอัตราคงที่ (Steady stage growth)
3. เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
4. สภาวะสมบูรณแบบของความยัง่ ยืน (Utopia)
5. เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)
6. เศรษฐกิจสีฟา (Blue Economy)
7. วิถีชีวิตแบบจุลนิยม (Minimalism)
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เปาหมาย

ประเภทของคํานิยาม

คําศัพท
8. การใชชีวิตเพื่อสุขภาพและความยัง่ ยืน (Life style of Health and Sustainability หรือ LOHAS)

12

12

คํานิยามที่มคี วามชัดเจนแต
ยังไมตรงกับบริบทของ
ประเทศไทย
ไมมีคํานิยาม (ซึง่ อาจจะ
เนื่องมาจาก คํา ๆ นั้นมี
ความหมายเฉพาะตัว หรือ
เปนที่รูจักโดยกวางขวาง)
และไมมีการอางอิง

1. Zero Waste หรือ No Impact มีคํานิยามแตยังไมมีการแปลคําศัพทเปนภาษาไทยในรายงานฯ

1. การไหลและการใชทรัพยากร (Material flow and resource productivity)
2. การสูญเสียอาหาร (Food Loss)
3. อาหารเหลือทิง้ (Food Waste)
4. เทคโนโลยีที่ดที ี่สุด (Best Available Technology หรือ BAT)
5. ฐานขอมูลวัฏจักรชีวิตของวัสดุและพลังงานของประเทศ (Thai National Life Cycle Inventory Database)
6. ความเขมขนของการใชทรัพยากรเพื่อการผลิต (Resource intensity)
7. การขยายความรับผิดชอบของผูผลิต (Extended Producer Responsibility หรือ EPR)
8. อัตราการนํากลับมาใชใหม (recycle rate)
9. ลดใชขยะเปนศูนย (Zero Waste)
10. บริษัทขนาดกลางและเล็ก (Small Medium Enterprise หรือ SME)
11. สินคาและบริการทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม (Green Product)
12. ตลาดสําหรับสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Market)
13. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy หรือ SEP)
14. การศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Education for Sustainable Development หรือ EDS)
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โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
เปาหมาย
13

ประเภทของคํานิยาม

คํานิยามที่มคี วามชัดเจน
และตรงกับบริบทของ
ประเทศไทย

คําศัพท
1. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change)
2. การปรับตัวตอการเปลีย่ นแปลงภูมิอากาศ (Climate Change Adaptation)
3. ความสามารถในการปรับตัว (Adaptive Capacity)
4. การลดกาซเรือนกระจก (Mitigation)
5. กรณีฐาน (Baseline)
6. ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ (Climate Variability)
7. ความสามารถในการรับมือ (Coping Capacity)
8. ความเสีย่ ง (Risk)
9. ความเปราะบาง (Vulnerability)
10. ภัยพิบตั ิ (Disaster) สําหรับเปาหมายที่ 13 นี้ คําวา Disaster จะหมายถึง ภัยพิบตั ิ
11. ความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ (Disaster Risk)
12. การลดความเสีย่ งจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Reduction)
13. ผูเสียชีวิต (Deaths)
14. ผูไดรับผลกระทบ (Affected persons)
15. ผูที่ไดรับบาดเจ็บหรือเจ็บปวย
16. ผูที่อพยพ
17. ผูที่ยายถิ่นฐาน
18. เหตุการณอันตราย
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เปาหมาย

ประเภทของคํานิยาม

คําศัพท
19. อุทกภัย (Hydrological disasters)
20. ภัยแลง (Drought)
21. ภัยจากไฟปาและหมอกควัน (Forest Fire and Smoke)
22. ภัยจากแผนดินไหว (Earthquake)
23. ภัยจากสึนามิ (Tsunami)

13

13

ยังไมมีคาํ นิยามจาก
สหประชาชาติแตประเทศ
ไทยมีการกําหนดคํานิยาม
แลว (หรือเหมาะสมแตเพียง
ในบริบทของประเทศไทย)
ไมมีคํานิยาม (ซึง่ อาจจะ
เนื่องมาจาก คํา ๆ นั้นมี
ความหมายเฉพาะตัว หรือ
เปนที่รูจักโดยกวางขวาง)
และไมมีการอางอิง

1. ผูที่สูญเสียที่อยูอาศัยหรือที่อยูอาศัยถูกทําลายจากเหตุการณอันตราย
2. บานที่ถูกทําลาย
3. บานที่ไดรับความเสียหาย
4. ผูที่ไดรับความชวยเหลือดานอาหาร
1. อากาศแปรปรวนสุดโตง (Extreme Weather Events)
2. ภัยทางอุตุนยิ มวิทยา (Meteorological disasters)
3. ภัยทางภูมิอากาศ (Climatological disasters)
4. ภัยทางชีววิทยา (Biological disasters)
5. พัฒนาใหดียงิ่ ขึ้นและปลอดภัยกวาเดิม (Build Back Better and Safer)
6. การประเมินความตองการหลังเกิดสาธารณภัย (Post-Disaster Need Assessment : PDNA)
7. การซอมสราง (reconstruction)
8. การฟนสภาพ (rehabilitation)

14

คํานิยามที่มคี วามชัดเจน

1. ดัชนีปรากฏการณยูโทรฟเคชั่น (Index of coastal eutrophication: ICEP)
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เปาหมาย

ประเภทของคํานิยาม

และตรงกับบริบทของ
ประเทศไทย

คําศัพท
2. ความหนาแนนของขยะพลาสติกในน้ําทะเล (Floating Plastic Debris density)
3. แนวทางการจัดการบนฐานระบบนิเวศ (Ecosystem-based Approaches)
4. เขตเศรษฐกิจจําเพาะ (Exclusive Economic Zones)
5. ภาวะความเปนกรดในทะเลเฉลี่ย (Average Marine Acidity หรือ pH)
6. พื้นที่คุมครอง (Protected Areas)
7. ในสวนพื้นที่คุมครองทางทะเล (Marine Protected Area หรือ MPA)
8. การประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU
Fishing)
9. การประมงที่ยงั่ ยืน (Sustainable Fisheries)
10. เทคโนโลยีทางทะเล (Marine Technology)
11. การประมงขนาดเล็กหรือการประมงพืน้ บาน (Small-Scale Fisheries)
12. อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล (United Nations Convention on the Law of the Sea หรือ
UNCLOS)

15

คํานิยามที่มคี วามชัดเจน
และตรงกับบริบทของ
ประเทศไทย

1. ปาไม (Forest)
2. พื้นที่ปาไม
3. พื้นที่คุมครอง (Protected Area)
4. พื้นที่ที่มีสวนสําคัญตอการดํารงอยูของความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลก
5. อุทยานแหงชาติ (National Park)
6. เขตรักษาพันธสตั วปา (Wildlife Sanctuary)
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เปาหมาย

ประเภทของคํานิยาม

คําศัพท
7. วนอุทยาน (Forest Park)
8. เขตหามลาสัตวปา (Non – hunting areas)
9. สวนพฤกษศาสตร (Botanical Garden)
10. สวนรุกขชาติ (Arboretum)
11. พื้นที่ลุมน้ําชั้น 1 (Watershed class 1)
12. ปาชายเลนอนุรักษ (Conservation Mangrove Forest)
13. การจัดการปาอยางยัง่ ยืน (Sustainable forest management)
14. ความเสื่อมโทรมของทีด่ ิน (Land degradation)
15. ความสมดุลของกําจัดการทรัพยากรทีด่ ิน (Land degradation neutrality)
16. ดัชนีปกคลุมภูเขา (Mountain green cover index)
17. พื้นที่สีเขียวที่ปกคลุม (Green cover)
18. ดัชนีรายชื่อสิ่งมีชีวติ ที่อยูในภาวะคุกคาม (Red list index)
19. ขอตกลงการถายโอนพันธุกรรมมาตรฐาน (Standard Material Transfer Agreement หรือ SMTA)
20. สัดสวนของสัตวปาที่มีการซื้อขายทีถ่ ูกลักลอบลาหรือถูกลักลอบคา (Proportion of traded wildlife that was
poached or illicitly trafficked)
21. สัตวปา (Wildlife)
22. การรุกล้ํา (Poaching)
23. การคาผิดกฎหมาย (Illicit trafficking)
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เปาหมาย

ประเภทของคํานิยาม

คําศัพท
24. ใบอนุญาตการสงออก (Export Permits)
25. การจับกุม (Seizures)
26. มาตรการรวม (Aggregation measure)

15

ไมมีคํานิยามที่ชดั เจน
ภายในรายงาน (ซึง่ อาจจะ
เนื่องมาจาก คํา ๆ นั้นมี
ความหมายเฉพาะตัว หรือ
เปนที่รูจักโดยกวางขวาง)
แตมีการอางอิงถึงหนวยงาน
ที่กําหนดคําแปล/คํานิยาม

1. เขตสงวนชีวมณฑล (Biosphere Reserve)
2. พื้นที่ธรรมชาติดงั้ เดิม (Wilderness area)
3. อนุสรณสถานธรรมชาติ (National monument or feature)
4. พื้นที่การจัดการที่อยูอาศัยและชนิดพันธุ (Habitat/species management area)
5. ภูมิทัศนทางบกและทางทะเลที่มีการปองกัน (protected landscape/seascape)
6. พื้นที่คุมครองที่มีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน (protected area with sustainable use of natural
resources)

15

16

ไมมีคํานิยาม (ซึง่ อาจจะ
เนื่องมาจาก คํา ๆ นั้นมี
ความหมายเฉพาะตัว หรือ
เปนที่รูจักโดยกวางขวาง)
และไมมีการอางอิง
คํานิยามที่มคี วามชัดเจน
และตรงกับบริบทของ
ประเทศไทย

1. การปกคลุมที่ดินและการเปลีย่ นแปลงการปกคลุมทีด่ ิน (Land cover and land cover change)
2. ผลผลิตของทีด่ ิน (Land productivity)
3. การสะสมคารบอนเหนือและใตดิน (Carbon stocks above and below ground)
4. แหลงสงวนธรรมชําติทเี่ ขมขน (Strict nature reserve)
1. การทรมาน (Torture)
2. การปฏิบตั ิหรือการลงโทษอื่นที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ํายีศักดิศ์ รี (Torture and Other Cruel, Inhuman
and Degrading Treatment or Punishment)
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เปาหมาย

ประเภทของคํานิยาม

คําศัพท
3. การคามนุษย (Human Trafficking)
4. การคาหญิง
5. เสรีภาพ (freedoms) ขัน้ พืน้ ฐานของประชาชนใน 3 ประการ
6. นิติรัฐ (Rechtsstaat)
7. อาชญากรรมขามชาติ (Transnational Crime)
8. องคกรอาชญากรรม (Organized Crime)
9. การทุจริต (Corruption)
10. การจัดการปกครอง (Governance)
11. หลักนิติธรรม (Rule of Law)
12. หลักความโปรงใส (Transparency)
13. หลักความมีสวนรวม (Participation)
14. หลักความรับผิดชอบ (Accountability)
15. หลักประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Effectiveness and Efficiency)
16. หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented)
17. หลักความเสมอภาคและการนับรวมทุกกลุมคน (Inclusiveness or Inclusion)
18. การบังคับใชและโครงสรางเชิงสถาบัน (Enforcement and institutional framework)
19. สิทธิของผูถ ือหุน และสภาพความเปนเจาของ (Shareholder rights and ownership)
20. การปฏิบตั ิตอผูถือหุนอยางยุติธรรม (Equitable treatment of shareholders)
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เปาหมาย

ประเภทของคํานิยาม

คําศัพท
21. การปฏิบตั ิตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางยุติธรรม (Equitable treatment of stakeholders)
22. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and transparency)
23. ความรับผิดชอบของคณะผูบริหาร (Board responsibilities)
24. เอกสารพิสูจนทราบตัวบุคคล (Identification Paper)
25. สิทธิของพลเมือง (Citizen Right)
26. สิทธิไดรู (Right to Know)
27. สิทธิ (Right)
28. การฆาโดยเจตนา (Intentional Homicide)

16

16

16

คํานิยามที่มคี วามชัดเจนแต
ยังไมตรงกับบริบทของ
ประเทศไทย
ยังไมมีคาํ นิยามจาก
สหประชาชาติแตประเทศ
ไทยมีการกําหนดคํานิยาม
แลว (หรือเหมาะสมแตเพียง
ในบริบทของประเทศไทย)
ไมมีคํานิยาม (ซึง่ อาจจะ
เนื่องมาจาก คํา ๆ นั้นมี
ความหมายเฉพาะตัว หรือ
เปนที่รูจักโดยกวางขวาง)

1. การปฏิวตั ปิ ระชาธิปไตยในอาหรับ (Arab Spring) แมวาการปฏิวตั ิประชาธิปไตยในอาหรับจะไมไดเกิดขึ้นในประเทศ

ไทยหรือมีผลประทบกับประเทศโดยตรง อยางไรก็ตามประเทศไทยอาจจะเรียนรูไดจากเหตุการณนี้
1. ทุจริตตอหนาที่

1. อาชญากรรมภาคประชาชน (Victimization Survey)
2. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม (Fear of Crime)
3. การจํากัดอํานาจของรัฐบาล (Constraints on Government Powers)
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เปาหมาย

ประเภทของคํานิยาม

และไมมีการอางอิง

คําศัพท
4. การปลอดจากคอรรัปชัน (Absence of Corruption)
5. การมีรัฐบาลที่เปดกวาง (Open Government)
6. การรับรองสิทธิขั้นพื้นฐาน (Fundamental Rights)
7. การมีความสงบเรียบรอยและความปลอดภัย (Order and Security)
8. การบังคับใชกฎหมายและระเบียบขอบังคับ (Regulatory Enforcement)
9. กระบวนการยุตธิ รรมทางแพง (Civil Justice)
10. กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา (Criminal Justice)
11. กระบวนการยุติธรรมที่ไมเปนทางการ (Informal Justice)
12. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Human Rights Commissions)
13. ผูตรวจการแผนดินรัฐสภา (Ombudsman)
14. สถาบันที่จัดตั้งขึ้นเปนพิเศษ (Specialized Institutions)
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ในขณะที่หนึ่งในเปาหมายหลักของ SDGs ก็คือการทําหนาที่เปนภาษากลางในการเชื่อมผูมีสวนไดเสีย
ทั้งหมดเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน แตทวาในขณะนี้ SDGs กลับไมไดทําหนาที่นี้อยางเปนประสิทธิภาพใน
ประเทศไทย เนื่องดวยเหตุผลที่วา SDGsถูกเขียนขึ้นในภาษาที่ไมใชภาษาไทย แตละหนวยงานที่เกี่ยวขอ ง
อาจจะเขาใจคําศัพทคําเดียวกันดวยนิยามและบริบทที่แตกตางกัน ปญหานี้กอใหทําเกิดความสับสนและเขาใจ
ผิดระหวางหนวยงานซึ่งมีผลกระทบทําใหการเก็บขอมูลไมวาจะเปนเชิงคุณภาพหรือเชิงสถิติเปนไปไดอยางชา
และไมมีประสิทธิภาพ ตัวอยางเชนคําวา "ความยืดหยุน" หรือ Resilient ซึ่ง คํา ๆ นี้มีความหมายที่แตกตาง
กันอยางสิ้นเชิงในศาสตรที่เนนดานสังคม เชน การปรับตัวตอโลกรอน และ ศาสตรที่เนนดานวิทยาศาสตร
หรือจะเปนคําศัพทอยางเชนคําวา “Food Waste” หรือ “Food Lost” ที่คนสวนใหญคอนขางคุนชิน แตเมื่อ
ใหอธิบายวาคืออะไรและประกอบดวยอะไรบาง กลับทําไดยาก
คําศัพทภาษาอังกฤษบางคําอาจมีความหมายมากกวาหนึง่ ความหมายในภาษาไทย โดยความหมายใน
ภาษาไทยนี้อาจจะแตกตางกันโดยสิ้นเชิง ความหมายที่แตกตางกันนี้ทําใหการรวบรวมขอมูลเปนไปไดยากและ
ไมเปนสากล ยกตัวอยางเชนคําวา "disaster" ซึ่งสามารถแปลไดเปนคําวา "ภัยพิบัติ" หรือ “สาธารณภัย” เมื่อ
ความหมายไมตรงกัน มันจึงเปนเรื่องที่ยากที่จะรางนโยบายที่สามารถใหประโยชนตอคนทุกกลุมและชวยใน
การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุก ๆ ดาน ยกตัวอยางเชน หากทางภาครัฐตองการลดจํานวนผูตายจาก “disaster” ตอ
ป จํานวนคนเหลานี้รวมถึงผูเสียชีวิตจากการจลาจลหรือการถูกชางปาที่เขามากินขาวโพดในไร (ซึ่งถูกจัดวา
เปนสาธารณภัย) เหยียบดวยหรือไม
นอกจากนี้คําศัพทที่ใชใน SDGs โดยสหประชาชาติ อาจจะไมเหมาะสมกับบริบทของไทย อยางไรก็
ตามกลุมนักวิจัยทั้ง 12 กลุม ไดทําการวิเคราะหปญหาเหลานี้ไวในรายงานฉบับสมบูรณ
2.2.4 เหตุของปญหา
สาเหตุของความไมชัดเจนและหรือไมสอดคลองมีอยูหลายประการ ประกอบดวย
• คําบางคําแปลเปนภาษาไทยได สองคํา เชน คําวา Disaster ซึ่งปรากฏในหลายเปาหมาย เชน
เปาหมายที่ 1 11 และ 13 เปนตน แปลเปนภาษาไทยไดทั้ง “ภัยพิบัติ” และ “สาธารณะภัย”
และก็ยังไมแนชัดวาควรใชคําแปลคําใด หรือคําวา Microfinance ก็สามารถใชภาษาไทยแทนได
หลายคํา เชน การเงินชุมชนรายยอย การเงินฐานราก ธนาคารคนจน เปนตน
• คําศัพทบางคําผูกพันกับคาบางอยางที่ถูกกําหนดในระดับโลก เชน ระดับความยากจนขั้นรุนแรง
(Extreme poverty) สหประชาชาติกาํ หนดเสนความยากจนไวท่ี 1.90 ดอลลาร สรอ. ซึ่งอาจต่ํา
ไปสําหรับบริบทประเทศไทย
• คําศัพทหลายคํายังไมมีคําแปลเปนภาษาไทย เชน คําศัพทในเปาหมายที่ 2 เชน Agrodiversity,
Biophysical Diversity, เปาหมายที่ 12 เชน Zero Waste เปนตน
• คําศัพทมกี ารกําหนดโดยหลายองคกร/คณะกรรมการ และในงานวิจัยไมไดระบุชัดเจนวามีการตก
ลงแลวหรือยังวาใหใชคาํ นิยามใดในการดําเนินงานตอไป
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• คําบางคําเปนคําที่มีความหมายเฉพาะตัวหรือรูจักโดยกวางขวาง แตก็มีความไมแนนอนวาในการ
ขับเคลื่อ น SDGs นั ้นนิยามที ่ชีช้ ัดจริง ๆ เปนอยางไร เชน คําวา Quality Education หรื อ
การศึ ก ษาที ม่ ี คุ ณ ภาพ หรื อ คํ า ศั พ ทใ นเปา หมายที ่ 5 เช น ภาวะเพศกํ า กวม (intersexual)
อาชญากรรมเพื่อเกียรติยศ (Honour crime) สังคมคารบอนต่ํา (Low Carbon Society: LCS)
วัฏจักรชีวติ (Life Cycle) พลังงานหมุนเวียนสมัยใหม (Modern Renewable) การปกคลุมที่ดิน
และการเปลี่ยนแปลงการปกคลุมที่ดิน เปนตน
• คําบางคํายังไมมกี ารกําหนดคํานิยามจากสหประชาชาติ เนือ่ งจากขอจํากัดดาน Metadata ที่ยัง
ไมมีการกําหนดมา
• เปนไปไดวาอาจมีคําศัพทและนิยามบางสวนที่นักวิจัยของโครงการทั้ง 12 โครงการ ไมไดระบุไว
ในรายงานอยางชัดเจน แตจริง ๆ แลวอาจมีการนิยามเอาไวแลวก็ได อาจจะดวยสาเหตุท่ีนักวิจัย
มีความรูความเขาใจในสาขานั้นอยางยิ่งจนใชคําศัพทเหลานั้นอยางเปนปกติ จึงไมไดใสคํานิยามไว
ก็เปนได ฉะนั้นจํานวนของคําศัพทและนิยามที่ชัดเจนและสอดคลองบริบทประเทศไทยแลวที่
แสดงไวขางตนอาจมีความคลาดเคลื่อนเล็กนอย
สรุปและความทาทาย
ความชัดเจนหรือไมของนิยามคําศัพทที่เกี่ยวของกับเปาประสงคและตัวชี้วัดของ SDGs มีความสําคัญ
ตอการขับเคลื่อ นและติ ดตามตรวจสอบความก าวหนาของ SDGs เพราะความชัดเจนเหลานี้ไปพันผูกกั บ
กระบวนการเก็บขอมูล การสื่อสารตอสาธารณะ หรือกระทั่งการกําหนดนโยบายดวย จากโครงการวิจัยทั้ง 12
โครงการ คําศัพทที่เกี่ยวของกับเปาประสงคและตัวชี้วัดทั้งหมดมีราว 337 คํา ประมาณรอยละ 56.08 ของ
คําศัพททั้งหมดเทานั้นที่มีความชัดเจนและสอดคลองกับบริบทของไทย ในขณะที่เปาหมายกลุม Prosperity
โดยเฉพาะเปาหมายที่ 8 และ 9 มีคําศัพทที่นิยามชัดเจนรอยละ 90 – 100 เปาหมายกลุม People ทั้ง 4
เปาหมาย (เปาหมายที่ 1 2 4 และ 5) เปาหมายที่ 7 (กลุม Prosperity) และเปาหมายที่ 12 (กลุม Planet)
กลับมีคําศัพทที่มีนิยามชัดเจนและสอดคลองกับบริบทประเทศไทยต่ํากวารอยละ 50 ของคําศัพทที่เกี่ยวของ
กับเปาหมายนั้น สะทอนวาประเทศไทยยัง มีงานตองทําอีกพอสมควรในการสรางความชัดเจนในเชิงนิยาม
ใหกับคําศัพทที่เกี่ยวของกับ SDGs
ความทาทายที่สําคัญในการจัดการกับปญหาเรื่องนิยามของคําศัพทที่เกี่ยวของกับ SDGs นั้นมี 2 สวน
สวนแรกคือความทาทายทางเทคนิค (Technical Challenge) หมายถึง ความทาทายในเชิงความรูแ ละเทคนิค
ในการกําหนดนิยามที่เกี่ยวของ ซึ่งในบริบทประเทศไทยไมนาจะมีปญหาเนื่องจากประเทศไทยมีนักวิชาการ
ทีเ่ ชีย่ วชาญในสาขาตาง ๆ อยูแ ลว และมีความสัมพันธอันดีกับองคกรระหวางประเทศอยาง UN และองคกร
ตาง ๆ ในเครือ UN ที่ใหความชวยเหลือทางเทคนิค
สวนทีส่ อง คือ ความทาทายดานระบบการบริหารจัดการ (Governance Challenge) กลาวคือ เมื่อ
มีความรูทางเทคนิคแลว และหากสองหนวยงานที่เกี่ยวของมีความเห็นที่แตกตางกันเกี่ยวกับนิยาม เรามีกลไก
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อยางไรในการตัดสินใจวาควรจะใชคําศัพทใด ใชคํานิยามใด ความทาทายสวนที่สองนี้เองที่เปนสวนสําคัญและ
ไมไดรับ ความสนใจในการขั บเคลื ่อน SDGs ในประเทศไทย มิเ พียงประเด็นดานนิยามเทานั้น แตร วมถึ ง
ประเด็นอื่น ๆ ที ่จํ าเพาะเจาะจงกั บ เป า หมายหนึ่ง ๆ ที่ตอ งอาศัยความรวมมือ จากหลายกระทรวงและ
ตองตัดสินใจทั้ง ในเรื่อ งทางเทคนิคและเรื่อ งเชิง การบริหารจัดการดวย ที่ตอ งการกลไกที่มีสวนรวมและมี
ประสิทธิภาพในการตัดสินใจในประเด็นเหลานี้

2.3 ความสอดคลองและสถานะของตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัดเปนหนึ่งองคประกอบที่สําคัญของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) เนือ่ งจากเปนสิง่ ทีใ่ ชในการประเมินสถานการณและติดตามความกาวหนาของการบรรลุ SDGs
ตัวชี้วัดของ SDGs มีทั้งหมด 232 ตัวชี้วัด กระจายอยูภายใต 169 เปาประสงคและ 17 เปาหมาย ถูกกําหนด
โดย Statistic Division ภายใต Department of Economic and Social Affairs ขององคก าร
สหประชาชาติ เนื่อ งดวยตัวชี้วัดเหลานี้มีจุดประสงคหลักเพื่อ ติดตามความกาวหนาของ SDGs แบบขาม
ประเทศ ฉะนั้นตัวชี้วัดของ SDGs จะมีลักษณะไมซับซอน และมีจํานวนไมมากเกินไปในแตละเปาประสงค
เพื่อใหการเก็บขอมูลและการประมวลผลของแตละประเทศเปนไปไดโดยไมยากเกินไป นอกจากนี้สิ่งที่ควร
ทราบคือ Metadata ของตัวชี้วัดที่กําหนดนิยามของคําศัพทที่เกี่ยวของและอธิบายวิธีการเก็บขอมูล ยังไมไดมี
สมบูรณครบทุกตัวชี้วัด แตแบงออกเปน 3 กลุม (Tiers) Tier 1 คือ ชุดตัวชี้วัดที่มี Metadata สมบูรณแลว
และประเทศเกินครึง่ หนึ่งมีก ารเก็บขอมูลอยางตอเนื่อง (82 ตัวชี้วัด) Tier 2 คือ ชุดตัวชี้วัดที่มี Metadata
สมบูรณ แลวแตมีเพียงไมกี่ประเทศที่เก็บขอมูลอยางตอเนื่อ ง (61 ตัวชี้วัด) Tier 3 คือ ชุดตัวชี้วัดที่ยังไม มี
Metadata (84 ตัวชี้วัด)
การสํารวจสถานะตัว ชี้วัด SDGs ในบริบ ทประเทศไทยมีค วามจําเป นกับ การขั บ เคลื่อ น SDGs
ในประเทศไทย และถือเปนหนึ่งในขอบเขตการวิจัยของโครงการสํารวจสถานะเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
บริบทประเทศ และทางเลื อกมาตรการเศรษฐศาสตร สังคม และกฎหมาย ทัง้ 12 โครงการ การทราบถึง
สถานะตัวชีว้ ดั จะชวยใหทราบวา เราจะตองทํางานอีกมากนอยเพียงใดในแงของตัวชี้วัดจึงจะสามารถมีระบบที่
สมบูรณพอที่จะติดตามความคืบหนาของ SDGs ในประเทศไทยได บทที่ 3 ทําหนาที่ฉายภาพรวมของสถานะ
ตัวชี้วัด SDGs ทั้ง 12 เปาหมายจาก 17 เปาหมาย (ครอบคลุมเปาหมายที่ 1 2 4 5 7 8 9 12 13 14 15 และ
16) ใหเห็นวาตัวชี้วัดประเทศไทยมีความพรอมเพียงใด ในหัวขอ 3.1 จะฉายใหเห็นภาพรวมทั้งหมด หัวขอ 3.2
เจาะลึกลงไปในระดับของกลุมของเปาหมาย (People Prosperity Planet และ Peace – Partnership ไมได
รวมอยู) หัวขอที่ 3.3 เจาะลึกลงไปใหเห็นสถานะในระดับของเปาหมายเพื่อชี้ใหเห็นวา เปาหมายใดมีสถานะ
แบบใด หัวขอที่ 3.4 สังเคราะหและชี้ใหเห็นความทาทายหลักของประเด็นเรื่องตัวชี้วัด SDGs ในประเทศไทย
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2.3.1 สถานะของตัวชี้วัดในภาพรวม
จากการทบทวนงานวิจยั ภายใตโครงการสํารวจสถานะเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนในบริบทประเทศ
ไทย ฯ ทั้ง 12 โครงการ พบวา เราสามารถจัดประเภทตัวชีว้ ดั ทัง้ หมดออกไดเปน 7 ประเภท (ซึ่งจะใชในการ
จัดปรเภทของตัวชี้วัดในทุกระดับ) ประกอบดวย
1. ตัว ชี ว้ ั ด ที ่มี ข อ มู ล พร อ มใช คื อ ตั ว ชี ้วัด มี ลั ก ษณะข อ มู ล ทีส่ มบู ร ณ มี ข อ มู ล ครบถ ว นเป น ไปตาม
Metadata ของ ตัวชีว้ ดั SDGs ทีก่ าํ หนดโดยองคการสหประชาติ
2. ตัวชี้วัด ที ่มี ข อ มู ล แต ไม พ ร อ มใช คื อ ตัวชี้วัด มีขอ มูล แต ยัง ไมอ าจนํามาใชได เนื่อ งจากลัก ษณะ
การจัดเก็บขอมูลยังไมเปนไปตามเกณฑ หรืออาจยังไมไดมีการจําแนกประเภท จึงตองมีการตรวจสอบ
ขอมูลกอน
3. ตัวชี้วัดที่มีขอมูลแตกระจัดกระจาย คือ ตัวชี้วัดมีขอมูลในแตละสวนกระจัดกระจายอยูตามหนวยงาน
โดยยังไมไดมีการรวบรวมและจัดเก็บอยางเปนระบบ โดยอาจขาดองคกรหรือหนวยงานกลางในการ
ทําหนาที่รวบรวมขอมูล
4. ตัวชี้วัดมีขอมูลบางสวน คือ ตัวชี้วัดมีขอมูลเพียงบางสวนและตองมีการจัดเก็บขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่
ยังขาดอยู
5. ตัวชี้วัดยังไมมีขอมูลแตมีแผนในการจัดเก็บ คือ ยังไมมีขอมูลที่ถูกจัดเก็บ แตมีแผนในการจัดเก็บขอมูล
โดยอาจระบุเกณฑและหนวยงานในการดําเนินการจัดเก็บไวแลว
6. ตัวชี้วัดยังไมมีแผนในการจัดเก็บขอมูล คือ ปจจุบันยังไมมีขอมูลสําหรับตัวชี้วัดนี้และยังไมมีหนวยงาน
ผูรับผิดชอบในการเก็บขอมูลตัวชี้วัดนั้น ๆ โดยตรง หรือประเทศไทยยังไมมีกลไกในเรื่องดังกลาว
7. ตัวชี้วัดไมมีความเกี่ยวของกับประเทศไทย คือ ตัวชี้วัดที่มีมติที่ประชุมของหนวยงานหลัก/หนวยงาน
รอง และ/หรือ คณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงานเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหความเห็นชอบวา
ตัวชี้วัดนั้น ๆ ไมมีความเกี่ยวของกับประเทศไทย
จากทั้ง 12 โครงการ พบวา ตัวชี้วัดทั้งหมดใน 12 เปาหมายนี้มีจํานวนทั้งสิ้น 153 ตัวชี้วัด และเมื่อ
จําแนกตามสถานะแลว พบวา ตัวชี้วัดที่มีขอมูลและพรอมใชงาน มีทั้งหมด 73 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 48 ของ
ตัวชี้วัดทั้งหมด อีกรอยละ 52 ของตัวชี้วัดทั้งหมดนั้น มิใชวาไมมีขอมูลเสียทีเดียวแตขอมูลมักอยูในสถานะที่ยัง
ไมเหมาะกับการใชงาน ไมวาจะเปนมีขอมูลพรอมแตยังไมไดถูกจัดการใหพรอมใช มีอยู 6 ตัวชี้วัด คิดเปนรอย
ละ 4 ของตัวชี้วัดทั้งหมด มีขอมูลแตกระจัดกระจายอยูตามหนวยงานตาง ๆ และยังไมมีคนรวบรวมอยางเปน
ระบบมีทั้งหมด 14 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 9 ของตัวชี้วัดทั้งหมด และมีขอมูลเพียงบางสวน 17 ตัวชี้วัดคิดเปน
รอยละ 11 ของตัวชี้วัดทั้งหมด ตัวชี้วัดที่ยังไมมีขอมูลเลยก็มีเชนกัน โดยแบงเปนตัวชี้วัดที่ยังไมมีขอมูลแตมี
แผนการเก็บขอมูลแลว มีหนวยงานที่รับผิดชอบแลวมีทั้งหมด มีทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 7 ของ
ตัวชี้วัดทั้งหมด และตัวชี้วัดที่ยังไมมีขอมูลและยังไมมีแผนการเก็บขอมูล มีทั้งหมด 31 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ
20 ของตัวชี้วัดทั้งหมด ซึ่งนับวามีจํานวนมาก
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ภาพที่ 2-7 สถานะของตัวชีว้ ดั ในภาพรวม
ขอ มู ล ข า งต น บ ง ชี้วา อย างน อ ยภายใต 12 เป าหมายนี ้ ภาครั ฐไทยยัง มีสิง่ ทีต่  อ งดํ าเนิ นการอี ก
พอสมควรในการจัดทําขอ มูล ใหพ รอมใช เพื่อ ใช ในการติ ดตามความกาวหน าของ SDGs สิ่ง สําคัญ ที่ควร
ดําเนินการอันดับแรกคือมอบหมายใหมีหนวยงานรับผิดชอบในการเก็บขอมูลของตัวชี้วัดที่ยังไมมีแผนการเก็บ
ขอมูล สวนที่มีขอมูลบางสวนหรือขอมูลกระจัดกระจายนั้น อาจตองจัดใหมีหนวยงานที่ทําหนาที่จัดการขอมูล
ขั้นสุดทาย (data clearing house) เพื่อทําใหขอมูลที่กระจัดกระจายมารวมอยูที่เดียว มีการกรองคัดเลือก
และจัดทําใหขอมูลใชการไดตอไป
2.3.2 สถานะของตัวชี้วัดในระดับกลุมเปาหมาย
เมื่อเจาะลึกลงไปในระดับกลุมของเปาหมาย พบวา 12 โครงการวิจัยฯ ครอบคลุมกลุมเปาหมาย 4
กลุม จาก 5 กลุม ประกอบดวยกลุม People Prosperity Planet และ Peace และเมื่อพิจารณาสถานะ
ของตัวชี้วัดจําแนกตามกลุมของเปาหมายแลวมีขอคนพบดังนี้
ประการแรก ตัวชี้วัดของเปาหมายกลุม Prosperity ในชุดโครงการวิจัยนี้ครอบคลุมเปาหมายที่ 7 8
และ 9มีความสมบูรณมากที่สุดโดยเปรียบเทียบกับกลุมอื่น โดยมีตัวชี้วัดที่มีขอมูลพรอมใช 28 ตัวชีว้ ัด คิดเปน
ร อ ยละ 80 ของตั ว ชี ้วัด ทั ้ง ในกลุ ม เป า หมายนี ้ มี เ พีย ง 4 ตั ว ชี ้วั ดที ่ยั ง ไมมี แ ผนในการจัด เก็ บ ขอ มู ล ซึ ่ง
ประกอบดวยตัวชี้วัด 7.a.1 ปริมาณการระดมเงินดอลลาร สรอ. ตอป เริ่มในป 2020 ตามพันธะสัญญาเรื่อง
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การระดมเงินใหถงึ แสนลานดอลลาร สรอ. ตัวชี้วัด 7.b.1 การลงทุนในพลังงานที่มีประสิทธิภาพ คิดเปนรอยละ
ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) และจํานวนการลงทุนทางตรงจากตางประเทศในโครงสรางพื้นฐาน
และเทคโนโลยี เพื่อ นําไปสูก ารบริการที่พัฒ นาอยางยั่ง ยืน ตัวชี้วัดที่ 8.b.1 การใชจายรวมภาครัฐสําหรั บ
การคุมครองทางสังคมและแผนการจางงานคิดเปนรอยละของงบประมาณประเทศและผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ และตัวชี้วัด 9.4.1 ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอหนวยมูล คาเพิ่ม การผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรม ตัวชี้วัดเหลานี้แมยังไมมีแผนการจัดเก็บขอมูลในชวงที่นักวิจัยทํางานวิจัย แตก็มีหนวยงานที่
เริม่ วางแผนในการทําขอมูลเรื่องนี้หลังจากนั้น เชน ตัวชี้วัด 9.4.1 ทางกระทรวงอุตสาหกรรม รวมกับ UNIDO
(United Nations Industrial Development Organization) และหนวยงานที่เกี่ยวของในการวางแผนใน
การพัฒนาตัวชี้วัดตัวนี้ เปนตน (อางอิงการประชุมที่กระทรวงคมนาคม เปาหมายที่ 9)

ภาพที่ 2-8 สถานะของตวชี้วัดระดับกลุมเปาหมาย (P)

กลุมเปาหมายที่มีระดับความพรอมรองลงมาคือ เปาหมายกลุม People ซึ่งในชุดงานวิจัยนี้ครอบคลุม
เปาหมายที่ 1 2 4 และ 5 ในกลุมนี้มีตัวชี้วัดทั้งหมด 51 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่มีขอมูลพรอมใชงาน 29 ตัวชีว้ ดั คิด
เปนรอยละ 56.86 ของตัวชี้วัดทั้งหมดในกลุม อยางไรก็ดี ยังมีตัวชี้วัดที่ยังไมมีขอมูลและยังไมมีแผนในการเก็บ
ขอมูลที่ชัดเจน 10 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 19.61 ของตัวชี้วัดทั้งหมดของกลุมเปาหมายนี้ อีกกลุมเปาหมาย
หนึ่งที่มีตัวชี้วัดที่มีความพรอมในสัดสวนทีต่ําก็คือ กลุม Planet ซึ่งในชุดงานวิจัยนี้ครอบคลุมเปาหมายที่ 12
13 14 และ 15 จากตัวชี้วัดทั้งหมด 44 ตัวชี้วัด มีเพียง 12 ตัวชี้วัดที่มีขอมูลพรอมใช คิดเปนรอยละ 27.27
ของตัวชี้วัดทั้งหมดในกลุม ในขณะเดียวกันก็มีตัวชี้วัดที่ยังไมมีแผนในการเก็บขอมูลถึง 10 ตัวชี้วัดซึ่งคิดเปน
รอยละ 22.73 ของตัวชี้วัดทั้งหมดของกลุมนี้
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อยางไรก็ดีแมวาเหตุผลที่เปาหมายทั้งในกลุม People และ Planet มีความไมพรอมคอนขางมากอาจ
ตองพิจารณาในระดับของเปาหมายอาจเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นก็ตาม สิ่งที่สังเกตเห็นไดจากขอมูล ณ จุดนี้ก็คือ
ความไมพรอมของตัวชี้วัดนั้น สวนหนึ่งไมใชเพราะไมมีขอมูล แตเปนเพราะขอมูลไมอยูในสภาพที่พรอมใช ทั้งมี
ขอมูลแลวแตยังไมไดคํานวณใหสอดคลองกับ ตัวชี้วัดของ SDGs ขอมูลกระจัดกระจายอยูตามหนวยงาน หรือมี
ขอมูลเพียงบางสวน ซึ่งในกลุม People นั้น ตัวชี้วัดทั้ง 3 สถานะนี้รวมกันแลวมีทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด คิดเปน
รอยละ 22.73 ของตัวชี้วัดทั้งหมด สวนกลุม Planet นั้นมีตัวชี้วัดทั้ง 3 สถานะนี้รวมกันทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด
คิดเปนรอยละ 45.45 ของตัวชี้วัดทั้งหมด
กลุมเปาหมายที่ตัวชี้วัดมีสถานะความพรอมนอยที่สุดคือกลุม Peace ซึ่งประกอบดวยเปาหมายที่ 16
เปาหมายเดียว มีตัวชี้วัดที่มีขอมูลพรอมใชจํานวนนอยที่สุดคือ 4 ตัวชี้วัดเทานั้น คิดเปนรอยละ 17.39 ของ
ตัวชี้วัดทั้งหมดในกลุมนี้เทานั้น ตัวชี้วัดสวนใหญอยูในสถานะที่ขอมูลกระจัดกระจาย (6 ตัวชี้วัด รอยละ 26.09
ของตัวชี้วัดทั้งหมดในกลุม) มีขอมูลเพียงบางสวน (4 ตัวชี้วัด รอยละ 17.39 ของตัวชี้วัดทั้งหมดในกลุม)และยัง
ไมมีแผนในการจั ดเก็ บ ข อ มู ล (8 ตั วชี ้วัด ร อ ยละ 34.78) เปนไปไดวา สาเหตุเ กิดจากเปาประสงคห ลาย
เปาประสงคในเปาหมายนี้ตองเปนการทํางานรวมกันระหวางหลายหนวยงาน ในประเด็นที่มีความละเอียดออน
และเกี่ยวพันกับเรื่องความมั่นคง ทําใหขอมูลมีสถานะดังกลาว
2.3.3 สถานะของตัวชี้วัดในระดับเปาหมาย
เมื่อพิจารณาสถานะของตัวชี้วัดในระดับเปาหมาย จะเห็นไดวามีความแตกตางจากการพิจารณาใน
ระดับของกลุมเปาหมายอยูบาง เปาหมายในกลุม Prosperity ที่มีความพรอมของตัวชี้วัดในอัตราที่สูงที่สุดนั้น
เมื่อพิจารณาในระดับเปาหมายก็พบวาทุกเปาหมายมี ความพรอมในอัตราที่ใกลเคียงกัน โดยเปาหมายที่ 7
(พลังงานทีส่ ะอาดและเขาถึงได) จากตัวชี้วัดทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด อยูในสถานะมีขอมูลพรอมใช 6 ตัวชี้วัด คิดเปน
รอยละ 66.67 ของตัวชี้วัดทั้งหมดของเปาหมายนี้ เปาหมายที่ 8 (งานที่ดีและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ)
จากตัวชี้วัดทั้ง หมด 17 ตัวชี้วัด อยูในสถานะมีขอ มูล พรอ มใช 15 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 88 ของตัวชี้วัด
ทั้งหมดในเปาหมายนี้ เปาหมายที่ 9 (โครงสรางพืน้ ฐาน อุตสาหกรรมและนวัตกรรม) มีตัวชี้วัดทั้งหมด 12
ตัวชี้วัด อยูในสถานะมีขอมูลพรอมใช 9 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 75 ของตัวชี้วัดทั้งหมดในเปาหมายนี้
เปาหมายในกลุม Planet ซึ่งครอบคลุมเปาหมายที่ 12 ถึง 15 นั้นเมื่อพิจารณาในระดับเปาหมายแลว
ก็พบวามีสถานการณใกลเคียงกับการพิจารณาในระดับกลุมเปาหมาย ในกลุมนี้เปาหมายที่ดูจะมีความพรอม
มากทีส่ ดุ หากพิจารณาจากสถานะตัวชีว้ ัด คือเปาหมายที่ 13 (การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)
จากตัวชี้วัดทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด อยูในสถานะที่มีขอมูลพรอมใชทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 57.14 สวน
เปาหมายอื่น ๆ ในกลุมเดียวกันมีตัวชี้วัดที่อยูในสถานะมีขอมูลพรอมใช ในระดับที่เทากับหรือนอยกวารอยละ
30 ของตัวชี้วัดทั้งหมด โดยเปาหมายที่ 15 (ระบบนิเวศบนบกและน้ําจืด) มีตัวชี้วัดที่อยูในสถานะมีขอมู ล
พรอมใช 2 ตัวชี้วัดจากตัวชี้วัดทั้งหมด 14 ตัวชี้วัด คิดเปนรอ ยละ 14.29 ของตัวชี้วัดทั้งหมดในเปาหมายนี้
เทานั้น เปาหมายที่ 14 (ระบบนิเวศและสภาพแวดลอมทางทะเล มหาสมุทรและชายฝง) มีตัวชี้วัดที่อยูใน
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สถานะมีขอมูลพรอมใช 2 ตัวชี้วัดจากตัวชี้วัดทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 20 ของตัวชี้วัดทั้งหมด และ
เปาหมายที่ 12 (การบริโภคและผลิตที่รับผิดชอบ) มีตัวชี้วัดที่อยูสถานะมีขอมูลพรอมใช 4 ตัวชีว้ ดั จากตัวชี้วัด
ทั้งหมด 13 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 30.77 ของตัวชี้วัดทั้งหมดในเปาหมายนี้

ภาพที่ 2-9 สถานะตัวชี้วัดระดับเปาหมาย

กลุมที่มีความหลากหลายดานสถานะตัวชี้วัดคือเปาหมายในกลุม People เปาหมายที่มีสัดสวนของ
ตัวชี้วัดที่อยูในสถานะมีขอมูลพรอมใชมากที่สุดคือเปาหมายที่ 2 (ขจัดความหิวโหยและสงเสริมเกษตรกรรมที่
ยั่ง ยืน) เปาหมายนี ้มีตัวชี ้วัดทั ้งหมด 14 ตัวชี้วัด อยูในสถานะมีขอ มูล พรอ มใช 10 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ
71.43 ของตัวชี้วัดทั้งหมดในเปาหมายนี้ สวนที่เหลืออยูสถานะที่ขอมูลกระจัดกระจาย 2 ตัวชี้วัด ไมมีขอมูลแต
มีแผนในการจัดเก็บขอมูล 1 ตัวชี้วัดและยังไมมีแผนการเก็บขอมูลอีก 1 ตัวชี้วัด เปาหมายที่มีความพรอมใน
ลําดับถัดมาคือเปาหมายที่ 1 (ขจัดความยากจน) กลุมนี้มีตัวชี้วัดทั้งหมด 12 เปาหมาย อยูในสถานะมีขอมูล
พรอมใช 8 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 66.67 ของตัวชี้วัดทั้งหมดในเปาหมายนี้ อยูสถานะที่มีขอมูลแตยังไมพรอม
ใช ตอ งมีการปรับปรุง ให เข ากั บบริบทไทยมากกวานี้ 2 ตัวชี้วัด ยัง ไมมีขอ มูล แตมีแผนในการเก็บขอมูล 1
ตัวชี้วัดและไมมีขอมูลและไมมีแผนอีก 1 ตัวชี้วัด เปาหมายที่มีความพรอมในระดับรองลงมาคือเปาหมายที่ 5
(ความเทาเทียมกันระหวางเพศสภาพ) เปาหมายนี้มีตัวชี้วัดทั้งหมด 14 ตัวชี้วัด อยูในสถานะที่มีขอมูลพรอมใช
ทั้งหมด 9 ตัวชี้วัดคิดเปนรอยละ 64.29 ของตัวชี้วัดทั้งหมดในเปาหมายนี้ สวนตัวชี้วัดที่ยังไมพรอมนั้นอยูใน
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สถานะที่ไมมี ข อ มู ล และยั ง ไม มี แผนการเก็ บ ขอ มูล 4 ตั วชี้วัด และยัง ไมมีขอ มูล แต มีแผนแลว 1 ตั วชี้ วั ด
เปาหมายที่ตัวชี้วัดมีความพรอมนอยที่สุดคือเปาหมายที่ 4 (การศึกษาที่มีคุณภาพ) จากตัวชี้วัดทั้งหมด 11
ตัวชี้วัด มีตัวชี ้วัดอยูใ นสถานะมีขอมู ล พร อ มใชเ พียง 2 ตัวชี้วัด คิดเปนรอ ยละ 18.18 ของตัวชี้วัดทั้งหมด
ปญหาของตัวชี้วัดในเปาหมายนี้คือ มีขอมูลเพียงบางสวน (4 ตัวชี้วัด) และยังไมมีขอมูลและไมมีแผนการเก็บ
ขอมูล 5 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 45.45 ของตัวชีว้ ัดทัง้ หมด
2.3.4. สังเคราะห: ความทาทายเรื่องตัวชี้วัด
ความไม พ ร อ มของตั วชี ้วัด นั ้นเป น ภาพสะทอ นที่คอ นข างดีเ กี่ยวกับ สถานการณข องภาครัฐและ
การขับเคลื่อน SDGs ในประเทศไทย หากพิจารณาสถานะของตัวชี้วัดในภาพรวม จะเห็นวา ตัวชี้วัดที่ไมพรอม
มีสาเหตุมาจากการที่ประเทศไทยไมมีขอมูลถึงรอยละ 27 ของตัวชี้วัดทั้งหมด และมีตัวชี้วัดที่มีขอมูลแตไม
พรอมใชงาน กระจัดกระจายหรือไมสมบูรณอยูรอยละ 24 ของตัวชี้วัดทั้งหมดใน 12 เปาหมายที่พิจารณา ซึ่ง
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแตละเปาหมาย มีขอคนพบตอไปนี้
ประการแรก ตัวชี้วัดที่ไมมีขอมูลมักเปนตัวชี้วัดที่จําเปนตองมีการจําแนก (disaggregate) ลึกลงไปถึง
ความแตกตางระหวางเพศสภาพหรือสถานะความเปราะบาง โดยเฉพาะทีก่ ระจายอยูตามเปาหมายตาง ๆ ซึ่ง
สะทอนวารัฐไทยใหความสําคัญกับขอมูลในภาพรวมมากกวาการเจาะลึกลงไปดูขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมคนที่
มักจะถูกทิ้งไวขางหลัง เชน สัดสวนของประชากรภาคเกษตรทั้งหมดที่เปนเจาของหรือมีสิทธิเหนือพื้นที่ทํากิน
ทางการเกษตร จําแนกตามเพศ และสวนแบงของผูหญิงที่เปนเจาของที่ดิน (5.a.1) เปนตน
ประการที่สอง ตัวชี้วัดที่ไมมีขอมูลมักเปนประเด็นดานสังคม เศรษฐกิจ และ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่ไมอยูในความสนใจของประเทศไทยมากอน เชน ตัวชี้วัดราคาอาหารที่ผิดปกติ (2.c.1) การให
การศึกษาเกี่ยวกับความเปนพลเมืองโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืน (4.7.1) สัดสวนของครูที่ไดรับการฝกอบรม
(4.c.1) สัดสวนของเด็กหญิงและผูหญิงที่ไดรับการขลิบ/ตัดอวัยวะเพศ (5.3.2) สัดสวนของสวนแบงมูลคาเพิ่ม
ของอุตสาหกรรมขนาดเล็กในมู ลค าเพิ่มของอุ ตสาหกรรมทั้งหมด (9.3.1) ดัชนีก ารสูญเสียอาหาร (Food
waste) ภาวะความเปนกรด-ดางในมหาสมุทร (14.3.1) ดัชนีของปรากฏการณยูโทรฟเคชั่น (Eutrophication)
และความหนาแนนของแพขยะพลาสติก (14.1.1) ระบบนิเวศภูเขา (15.4.1, 15.4.2) การใชประโยชนจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางเปนธรรม (15.6.1) สัดสวนประชากรที่รูสึกปลอดภัยเมื่อเดินบริเวณพื้นที่
อาศัยเพี ยงลําพั ง (16.1.4) เป นต น ซึ ่ง ลั ก ษณะเหลานี้ส ะทอ นวิธีม องของรัฐวา การพั ฒ นาจะต อ งมุง ให
คนสวนใหญไดประโยชน การพัฒนาหรือประเด็นดานสิ่งแวดลอมที่ไมไดเกี่ยวกับความเปนอยูของผูคนโดยตรง
จะยังไมไดรับความสนใจมากนัก จึงทําใหขอมูลเหลานั้นขาดความสมบูรณ
ประการที่สาม บางตัวชี้วัดตองการตองเปนความรวมมือระหวางหลายหนวยงานทํางานรวมกัน และ
ในบางกรณีขอมูลสําหรับตัวชี้วัดนั้น ๆ อาจจะอยูตรงพื้นที่เกรงใจระหวางหนวยงาน จึงทําใหไมมีการเก็บขอมูล
อย า งเปน ระบบ เช น ตั วชี ว้ ั ด เรือ่ ง ยอดรวมการไหลเวี ย นความช ว ยเหลื อ อย า งเป น ทางการ (Official
Development Assistance) บวกความชวยเหลืออยางเปนทางการอื่น ๆ ที่ภาคเกษตรกรรมไดรับ (2.a.2)
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ตัวชี้วัดนี้อยูภายใตเปาหมายที่ 2 ในหนวยงานหลักคือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ แตขอมูลเกี่ยวกับ ODA
อยูในการดูแลของกระทรวงการตางประเทศ ตัวชี้วัดที่วาดวย สัดสวนโรงเรียนที่เขาถึงสาธารณู ปโภคและ
โครงสรางพื้นฐาน (4.a.1) อยูภายใตเปาหมายที่ 4 หนวยงานหลักคือกระทรวงศึกษาธิการแตโครงสรางพื้นฐาน
ตาง ๆ เชน ไฟฟา อินเตอรเน็ต คอมพิวเตอร น้ําดื่ม ฯลฯ อยูในการดูแลของหนวยงานอื่น ตัวชี้วัดวาดวย
การลงทุนในพลังงานที่มีประสิทธิภาพ คิดเปนรอยละของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) และจํานวนการ
ลงทุนทางตรงจากตางประเทศในโครงสรางพื้นฐานและเทคโนโลยีเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน (7.b.1) อยู
ภายใตเปาหมายที่ 7 ซึ ่งหน วยงานหลักคื อกระทรวงพลังงาน แตขอมูลเรื่องจํานวนการลงทุนทางตรงจาก
ตางประเทศอาจอยูในความดูแลของหน วยงานและกระทรวงสายเศรษฐกิจ เชน สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน เปนตน สัดสวนของพื้นที่ดินที่ถูกทําใหเสื่อมโทรมเทียบกับพื้นที่ดินทั้งหมด (15.3.1) อยู
ภายใตเ ปาหมายที่ 15 ซึ่งหนวยงานหลัก คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แตก ารพัฒนา
คุณภาพดินอาจอยูภ ายใตขอบเขตงานของกรมพัฒนาทีด่ นิ เปนตน
นอกจากนี้ ในกรณีของเปาหมายที่ 16 ซึ่งมีหลายหนวยงานรับผิดชอบเกี่ยวของหลายหนวยงานมาก
ทําใหขอมูลมีความกระจัดกระจายและไมสมบูรณ คือแตละองคกรมีขอมูลแคเพียงบางสวนเทานั้น เชน จํานวน
เหยื่อของการฆาตกรรมตอประชากร 100,000 คน (16.1.1) การเสียชีวิตที่เกี่ยวของกับความขัดแยงตอจํานวน
ประชากร 100,000 คน (16.1.2) จํ านวนเหยื่อ การค ามนุษยตอจํ านวนประชากร 100,000 คน (16.2.2)
สัดสวนของวัยรุนหญิงและชายอายุ 18-29 ปที่เคยถูกระทําความรุนแรงทางเพศกอนอายุ 18 ป (16.2.3) เปน
ตน
ประการที่สี่ ตัวชี้วัดหลายตัวโดยเฉพาะที่อยูภายใตเปาหมายที่ 16 เปนตัวชี้วัดที่ตองอาศัยขอมูล ที่
เกี่ยวของกับประเด็นความมั่นคงหรือเกี่ยวพันกับผลประโยชนที่ผิดกฎหมาย หรือในบางกรณีขอมูลเหลานั้น
อาจเกี่ยวขอ งกับ การกระทําผิดของภาครัฐเอง ทําใหขอ มูล เหลานี้วางแผนการเก็บไดยาก เชน มูล คารวม
ทั้งหมดของกระแสเขาออกของเงินที่ผิดกฎหมาย (16.4.1) สัดสวนของอาวุธขนาดเล็ก และอาวุธเบาที่ถูกยึดได
ซึง่ มีการบันทึกและติดตาม ตามทีร่ ะบุไวในกฎหมายและมาตรฐานระหวางประเทศ (16.4.2) สัดสวนของบุคคล
ที่เคยติดตอกับเจาหนาที่ของรัฐอยางนอย 1 ครั้งเพื่อใหสินบนหรือถูกเรียกสินบน โดยเจาหนาที่ของรัฐในชวง
ระยะเวลา 12 เดือนที่ผานมา (16.5.1) สัดสวนขององคกรธุรกิจที่เคยติดตอกับเจาหนาที่ของรัฐอยางนอย 1
ครั้งเพื่อใหสินบนหรื อถู ก เรี ยกสิ นบน โดยเจาหนาทีข่ องรัฐในชวงระยะเวลา 12 เดือ นที่ผานมา (16.5.2)
สัดสวนประชากรที่พึง พอใจกับ การบริการสาธารณะครั้ง ลาสุดที่ตนไดใชบริการ (16.6.2) และจํานวนคดี
ฆาตกรรม ลั กพาตัว การถูกพราก การกัก ขังหนวงเหนี่ยว การทรมานผูสื่อขาว บุคลากรที่เกี่ยวของกับสื่อ
สหภาพทางการคา และผูใ หความชวยเหลือดานสิทธิมนุษยชนในชวง 12 เดือนที่ผานมา (16.10.1) เปนตน
ประการที่หา ตัวชี้วัดที่ไมมีขอมูลตองการ ขอมูลที่เกี่ยวกับสถานะของประเทศตาง ๆ วามีระบบหรือ
มีกฎหมายนั้น ๆ หรือไม หรือทําตามขอตกลงระหวางประเทศหรือไม ซึง่ มักอยูน อกเหนือขอบเขตงานของ
หนวยงานหลักที่ดูแลเปาหมายนั้น เชน สัดสวนของประเทศที่กรอบกฎหมายรับประกันความเทาเทียมของ
ผูหญิงในสิทธิการเปนเจาของที่ดิน (5.a.2) ปริมาณการระดมเงินดอลลาร สรอ. ตอป เริ่มในป 2020 ตามพันธะ
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สัญญาเรื่องการระดมเงินใหถึงแสนลานดอลลาร สรอ. (7.a.1) จํานวนประเทศที่มีแผนปฏิบัติการดานการผลิต
และการบริโภคอยางยั่งยืน (12.1.1) ความกาวหนาของประเทศตาง ๆ ในระดับปฏิบัติในการใชเครื่องมือ /
กลไกระหวางประเทศเพื่อตอสูกับการประมง IUU (14.6.1) สัดสวนประเทศที่มีการนํากฎหมายที่เกี่ยวของของ
ประเทศมาบังคับใชและมีการจัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอในการปองกันหรือ ควบคุมชนิดพันธุตางถิ่นที่
รุกราน (15.8.1) สัดสวนของสมาชิก และสิทธิในการออกเสียงของประเทศกําลัง พัฒ นาในองคก รระหวาง
ประเทศ (16.8.1) เปนตน
ประการสุดทาย หลายตัวชีว้ ดั ยังไมมีการกําหนดคาเปาหมาย คาเปาหมายคือคาที่เปนเกณฑในการ
บอกวาตัวชี้วัดนี้บรรลุตามเปาประสงคแลวหรือยัง มีตัวชี้วัดเพียงบางตัวเทานั้นที่มีคาเปาหมาย เชน ตัวชี้วัด
1.1.1 สัดสวนของประชากรที่อยูใตเสนความยากจนสากล ซึ่งคาเปาหมายคือรอยละ 0 หรือตัวชี้วัด 7.1.1
สัดสวนประชากรที่เขาถึงพลังงานสมัยใหม ซึ่ง คาเปาหมายคือรอ ยละ 100 แตตัวชี้วัดอื่นยัง ไมมี การตกลง
คาเปาหมายที่ชัดเจน
2.3.5 ขอเสนอแนะในการจัดการกับความทาทายดานตัวชี้วัด
จากความทาทายทัง้ 5 ประการขางตน ผูวิจัยสามารถเสนอขอเสนอแนะเพื่อจัดการกับความทาทาย
ดานตัวชี้วัดไดดังนี้
สําหรับความทาทายประการที่หนึ่ง (ขอมูลทางสถิติมีอยูแตไมสามารถ disaggregate ได) และสอง
(หลายประเด็นยังไมมีการเก็บ ขอมูล) นั้น สิ่งที่ควรทําคือตองไปปรับที่วิธีก ารเก็บขอมูลของสํานักงานสถิ ติ
แหงชาติและหนวยงานที่รับผิดชอบการเก็บขอมูลทางสถิติแตละตัว ที่จะตองเก็บใหครอบคลุมประเด็นที่ยังไม
เคยมีการเก็บมากอน และเก็บขอมูลใหละเอียดพอที่จะสามารถนํามาแยกใหเห็นถึงสภาวะของคนกลุมตาง ๆ
ซึ่งในการดําเนินการเหลานี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน
(อนุกรรมการดานขอมูล) ภายใตคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ควรทําหนาที่เปนผูตัดสินใจ
อํานวยความสะดวกทั้งดานงบประมาณและองคความรูในการพัฒนาเทคนิควิธีในการเก็บขอมูลที่ยังขาดอยู
รวมถึงพัฒนาใหเจาหนาที่ทุกหนวยงานมีศักยภาพที่เหมาะสมในการเก็บขอมูล และมีกระบวนการติดตามที่มี
ประสิทธิภาพใหทุกหนวยงานเก็บขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ
สําหรับความทาทายประการที่สาม คือ มีหลายหนวยงานเกี่ยวของในเปาประสงคและตัวชี้วัดหนึ่ง ๆ
ทําใหเกิดพื้นที่เกรงใจ ไมมีการเก็บขอมูลและไมแนใจวาใครควรจะเก็บ หรือเก็บโดยหลายองคกรแตไมเคยมี
การประสานขอมูลกัน สิ่งที่นักวิจัยเสนอก็คือ แตละเปาหมายควรมีหนวยงานทางวิชาการทําหนาที่เปน หนวย
จัดการขอมูลขั้นสุดทาย (Data Clearing House) ทําหนาทีพ่ ฒ
ั นาแนวทางการเก็บขอมูล รวบรวมและผสาน
ขอมูลที่ไดรับจากหนวยงานตาง ๆ ใหกลายเปนตัวชี้วัดขั้นสุดทายที่ใชในการติดตามความกาวหนาของ SDGs
ได ตัวอยางที่มีการดําเนินการไปแลว เชน ในเปาหมายที่ 12 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สําหรับความทาทายประการที่สี่ คือ ตัวชี้วัดที่ตองอาศัยขอมูลที่เกี่ยวของกับประเด็นความมั่นคงหรือ
เกี่ยวพันกั บผลประโยชนที่ผิดกฎหมาย หรือในบางกรณีขอ มูลเหลานั้นอาจเกี่ยวของกับการกระทําผิดของ
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ภาครัฐเอง ความทาทายขอนี้ชี้ใหเห็นวาหากการเก็บขอมูลทางสถิติตองพึ่งพาภาครัฐเพียงอยางเดียวนั้น อาจมี
ขอจํากัดที่ทําใหไมสามารถไดขอมูลเหลานั้นมาได หรือไมไดขอมูลที่เที่ยงตรง จุดนี้เองที่อนุกรรมการดานขอมูล
และ กพย. จะตองเปดใหภาคสวนอืน่ ๆ โดยเฉพาะภาคประชาสังคมและองคกรระหวางประเทศโดยเฉพาะ
ดานสิทธิมนุษยชน และองคกรหรือสมาคมของภาคธุรกิจเขามามีสวนรวมในการเก็บขอมูลเหลานี้ โดยเฉพาะ
ขอมูลสําหรับตัวชี้วัดในเปาหมายที่ 16 เพื่อใหไดขอมูลที่เที่ยงตรงและทั่วถึง โดยอนุกรรมการดานขอมูลจะตอง
เปนเจาภาพในการจัดใหมีการพัฒนาวิธีการเก็บขอมูล ฝกอบรมเจาหนาที่ของภาคสวนที่เกี่ยวของใหสามารถ
เก็บ ขอ มูล ได อ ย างถู ก ต อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ รวมถึง มีร ะบบการสง ขอ มูล ที่มีป ระสิท ธิภาพและแมนยํ า
โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม
สําหรับความทาทายประการทีห่ า กระทรวงการตางประเทศอาจตองเปนศูนยกลางในการรวบรวม
และติดตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวของประเด็นที่เกี่ยวของกับการระหวางประเทศ หรือสถานการณในระดับโลก เชน
ประเด็นเกี่ยวกับความชวยเหลืออยางเปนทางการ (ODA) ในดานตาง ๆ ทั้งที่ประเทศไทยเปนผูรับและผูให
หรือความกาวหนาเกี่ยวกับปฏิบัติตามขอตกลงระหวางประเทศตาง ๆ ของประเทศไทยและประเทศตาง ๆ
ทั่วโลก เปนตน
สําหรับความทาทายประการสุดทาย จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีกลไกหรือกติกาที่ใชในการตัดสินเรื่อง
คาเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัว ใหสอดคลองกับ SDGs และเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย กลไกและ
กติกาดังกลาวตองมีลักษณะที่เปดใหภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับตัวชี้วัดนั้นไดมีสวนรวมกับการกําหนดคา
เปาหมาย (Multi-stakeholder platform) และมีกลไกในการตัดสินที่เมื่อตกลงใจแลวจะกลายเปนผลบังคับ
ใชใหหนวยงานของภาครัฐนําไปปฏิบัติตอไปได ไมควรใหหนวยงานภาครัฐเปนผูกําหนดแตฝายเดียว

2.4 สถานะปจจุบันของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย
หนึ่งในวัตถุประสงคหลักของการสนับสนุนงานวิจัยโครงการสํารวจสถานะเปาหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ในบริบทประเทศไทย และทางเลือ กมาตรการเศรษฐศาสตร สังคม และกฎหมาย ก็คือ การตอบคําถามวา
ปจจุบันสถานะของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศไทยปจจุบันเปนอยางไร ซึ่งในปแรกนี้
ขอมูลเกี่ยวกับสถานะปจจุบันของ SDGs ในบริบทประเทศไทยจะครอบคลุม 12 เปาหมาย ประกอบดวย
เปาหมายที่ 1 2 4 5 7 8 9 12 13 14 15 และ 16 อยางไรก็ดี ในรายงานนี้จะสามารถนําเสนอสถานะได
เฉพาะเปาหมายที่พอมีขอมูลตัวชี้วัดเทานั้น ทําใหอาจมีบางเปาหมายที่ในปจจุบันเราเองก็ยังไมทราบสถานะที่
ชัดเจน ซึง่ รายละเอียดจะกลาวตอไปในรายงาน
ในระดับโลก Sustainable Development Solution Network (SDSN) ไดมกี ารจัดทํา SDG Index
(2017) ซึง่ เปนรายงานสถานะของ SDGs แตละประเทศรวมทั้งประเทศไทย ในรายงานดังกลาวจัดใหประเทศ
ไทยอยูในอันดั บ ที ่ 55 จาก 157 ประเทศทีมีขอ มูล ที่เ ขาถึง ได พรอ มทั้งมีก ารประเมินรายเปาหมายดวย
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อยางไรก็ดี สิ่งที่ SDSN ใชในการประเมินแตละเปาหมายนั้นเปนเพียงบางตัวชี้วัดที่พ อจะเปนตัวแทนหรือ
นําเสนอสาระสําคัญของเปาหมายนั้น ๆ ไดเทานั้น หาไดครอบคลุมทุกเปาประสงคที่กําหนดไวใน SDGs ไม
ยกตั วอยางเชน เปาหมายที่ 1 ขจัดความยากจน มีตัวชี้วัด 3 ตัวคือ Poverty headcount ratio at $
1.90/day (%), Projected Poverty headcount ratio at $190/day (%) in 2030 และ Poverty line
50% (%) ในขณะที่เ ปาประสงคภายใตเ ปาหมายที่ 1 ครอบคลุมอี กหลายประเด็นเชน ความครอบคลุม
มาตรการคุมครองทางสังคม และความสามารถในการปรับตัวตอภัยพิบัติของกลุมคนเปราะบาง เปนตน อีก
ตัวอยางหนึ่งคือ เปาหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ SDG Index ใชตัวชี้วัด 5 ตัวในขณะที่ เปาหมายที่ 4 มี
ตัวชี้วัดทั้งหมด 11 ตัว เปนตน การเลือกตัวชี้วัดเพียงบางตัวของ SDG Index นั้นมีเหตุผลที่ชัดเจนก็คือ ดัชนี
ตองการเปรียบเทียบสถานะของ SDGs ของประเทศตาง ๆ จึงตองเลือกตัวชี้วัดบางตัวที่ประเทศสวนใหญมี
ขอมูลอยูและในขณะเดียวกันก็เปนตัวแทนของเปาหมายนั้นได นอกจากนี้ขอมูลตาง ๆ ยังตองสามารถแปลง
เปนเชิงปริมาณไดอีกดวย จึงจะสามารถนํามาคํานวณเปนดัชนีได
ชุดโครงการทั้ง 12 โครงการและรายงานสังเคราะหฉบับนีต้ อ งการจะทดลองประเมินสถานะของ
SDGs ในวิธีที่ตางออกไป ก็คือ เจาะเฉพาะในบริบทของประเทศไทยเทานั้นแลวพิจารณารายเปาประสงค ราย
ตัวชี้วัดของแตละเปาหมายเลย วาปจจุบันมีสถานะเปนอยางไร ซึ่งขอ มูล โดยละเอียดเกี่ยวกับ สถานะราย
เปาหมายนั้นผูอานสามารถอานไดจากรายงานฉบับเต็มของแตละเปาหมาย สําหรับรายงานสังเคราะหฉบับนี้
จะนําบูรณาการผลการศึกษาและนําเสนอสถานะของ SDGs ทั้ง 12 เปาหมาย เพื่อใหเห็นสถานะของ SDGs
ในภาพรวมของประเทศไทย
ในบทนี้จะนําเสนอหัวขอตอไปนี้ หัวขอที่ 2.4.1 นําเสนอขอบเขตและวิธกี ารคิดคํานวณคะแนนของแต
ละเป าหมายและเกณฑในการจัดประเภทวาเป าประสงค ใด เป าหมายใด อยูใ นสถานะใด หั วข อ ที่ 2.4.2
นําเสนอสถานะของประเทศไทย เพื ่อ ให เ ห็นวาในปจจุบันสถานะของเปาหมายการพัฒนาที่ยัง่ ยืนทั้ง 12
เปาหมายในบริบทประเทศไทยเปนอยางไร หัวขอที่ 2.4.3 การจัดประเภทเปาประสงค SDGs เชิงยุทธศาสตร
หัวขอที่ 2.4.4 นําเสนอขอสังเกตบางประการจากสถานะของเปาหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน
2.4.1 ขอบเขตและวิธีการคิดคํานวณคะแนนของแตละเปาประสงคและเปาหมาย
ขอบเขตของเปาหมายที่เราพิจารณาในรายงานสังเคราะหฉบับนี้ในเบื้องตนคือ 12 เปาหมาย ประกอบดวย
• เปาหมายที่ 1 ขจัดความยากจน
• เปาหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการสําหรับทุกคนใน
ทุกวัย
• เปาหมายที่ 4 สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต
• เปาหมายที่ 5 บรรลุความเทาเทียมระหวางเพศ และเสริมความเขมแข็งใหแกสตรีและเด็กหญิง
• เปาหมายที่ 7 สรางหลักประกันใหทุกคนสามารถเขาถึงพลังงานสมัยใหมที่ยั่งยืนในราคาที่ยอมเยา
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• เปาหมายที่ 8 สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจางงานเต็มที่ มี
ผลิตภาภพ และการมีงานที่เหมาะสมสําหรับทุกคน
• เปาหมายที่ 9 สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความทนทาน สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม
และยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม
• เปาหมายที่ 12 สรางหลักประกันใหมีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
• เปาหมายที่ 13 เรงตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบที่เกิดขึ้น
• เปาหมายที่ 14 อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืนเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
• เปาหมายที่ 15 ปกปอง ฟนฟู และสนับสนุนการใชระบบนิเวศบนบกอยางยั่งยืน จัดการปาไมอยาง
ยั่งยืน ตอสูการกลายสภาพเปนทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟนสภาพกลับมาใหม
และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
• เปาหมายที่ 16 สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความ
ยุติธรรมและสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
โดยอีก 5 เปาหมายคือ เปาหมายที่ 3 6 10 11 และ 17 จะประกาศโจทยและจัดสรรทุนในปที่ 2 ของ
โครงการ
เนื่อ งจากเงื ่อนไขของนั ก วิจั ย 12 ทีมมีความแตกตางกัน และสถานะของขอ มูล ตัวชี้วัดของแตล ะ
เปาหมายมีความแตกตางกัน จึงอาจทําใหไมสามรถตอบโจทยเรือ่ งสถานะไดทกุ เปาประสงค และบางเปาหมาย
โดยเฉพาะเปาหมายที่ 16 เปนเปาหมายที่ขอ มูลนอยเกินกวาจะนํามาประเมินสถานะได ฉะนั้นในรายงาน
สังเคราะหนี้จะสามารถสรุปสถานะของ SDGs ไดเพียง 11 เปาหมาย สวนเปาหมายที่ 16 จะอยูใ นสถานะที่ไม
มีขอมูลเพียงพอ
รายงานวิจัยของแตละโครงการจะมีบทที่กลาวถึงสถานะของเปาหมายนั้น ๆ ในบริบทประเทศไทย ใน
บทนัน้ นักวิจยั จะรายงานสถานะของเปาหมายในรายละเอียด โดยนําเสนอขอมูลทางสถิติตามตัวชี้วัด ในบาง
กรณีที่ตัวชี้วัดไมสมบูรณ หรือตัวชี้วัดเปนในเชิงคุณภาพที่เกี่ยวของกับการดําเนินนโยบายหรือดําเนินการตาม
ขอตกลงระหวางประเทศ นักวิจัยจะมีคําอธิบายเพิ่มเติมใหทราบถึงการดําเนินงานหรือทาทีของไทยในการ
ดําเนินการตามขอตกลงระหวางประเทศนั้น หรือหากไมมีขอมูลจริง ๆ นักวิจัยก็จะรายงานวาไมมีขอมูล
ในการแปลงรายละเอียดทางสถิตทิ น่ี กั วิจยั รายงานมาเปนคะแนนเพื่อนํามาประเมินสถานการณของ
SDGs นั้น มีกระบวนการดังนี้
1.1 คะแนนสถานะของตัวชี้วัดที่จะนํามาแปลงเปนสถานะของเปาประสงคนัน้ เปนคะแนนที่มี 5
ระดับ ระดับต่ําสุดคือ 2 คะแนน ถัดมาคือ 4 6 8 และ 10 คะแนนตามลําดับ โดย 10 คือระดับคะแนนสูงสุด
ระดับคะแนนต่าํ สุด 2 คะแนน หมายความวา ตัวชี้วัดนั้นสื่อใหเห็นถึงสถานะที่หางไกลจากการบรรลุเปาหมาย
ที่สุด ระดับคะแนนสูงสุด 10 คะแนนหมายความ ตัวชี้วัดนั้นสื่อใหเห็นถึงสถานะที่บรรลุเปาหมายสูงสุดแลว
นอกจากนี้ คะแนนแตละลําดับจะมีสีกํากับ โดย ที่ 2 คะแนนจะถูกกํากับดวยสีแดง 4 คะแนนจะถูกกํากับดวย
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สีสม 6 คะแนนจะถูกกํากับดวยสีเหลือง 8 คะแนนถูกกํากับดวยสีเขียวออน และ 10 คะแนนถูกกํากับดวยสี
เขียวเขม
1.2 หากตัวชี้วัดใชขอมูลทางสถิติและขอมูลทางสถิติเหลานั้นเปนดานบวก หากขอมูลทางสถิติที่เปน
สัดสวนต่ํากวารอยละ 50 ถือวาได 2 คะแนน คือหางไกลจากการบรรลุตัวชี้วัดนั้นที่สุด หากอยูในชวงระหวาง
รอยละ 50 ถึง 70 ถือวาได 4 คะแนน อยูระหวางรอยละ 70-90 ถือวาไดคะแนน 6 คะแนน ถาขอมูลมีสัดสวน
เทากับรอยละ 90-99 ใหถือวาไดคะแนน 8 คะแนน สวนหากไดตัวชี้วัดตั้งแตรอยละ 99 ขึ้นไปถึง 100 ใหถือ
วาไดคะแนน 100 คะแนน อนึง่ เกณฑเ หลานี้กํ าหนดขึ้นมาเพราะตั วชีว้ ั ดส วนใหญ ยัง ขาดการกํ าหนดคา
เปาหมาย อยางไรก็ดีหากตัวชี้วัดนั้นมีการกําหนดคาเปาหมายไวแลว จะใชคาเปาหมายนั้นเปนเปาที่หากบรรลุ
ถึงจะได 10 คะแนน แลวนําคาปจจุบันมาคํานวณเปนสัดสวนกับคาเปาหมายเพื่อใชในการคํานวณคะแนนอีกที
แลวใชเกณฑคะแนนที่กลาวขางตน
1.3 หากตัวชี้วัดใชขอมูลทางสถิติและขอมูลทางสถิติเหลานั้นเปนดานลบ หากขอมูลทางสถิติในทาง
ลบมีสัดสวนเกินรอยละ 30 ถือวาได 2 คะแนน หากมีสัดสวนระหวางรอยละ 10-30 ถือวาได 4 คะแนน หากมี
สัดสวนนอยกวารอยละ 10 แตมากกวารอยละ 5 ถือวาได 6 คะแนน หากมีสดั สวนนอยกวารอยละ 5 แตไมถึง
0 ถือวาได 8 คะแนน ถ ามี สั ดส วนเท ากั บร อยละ 0 ถือวาได 10 คะแนน การกําหนดเกณฑเชนนี้มีเ หตุผ ล
เดียวกับที่อธิบายไวขางตน กลาวคือ ตัวชี้วัดหลายตัวยังไมไดมีการกําหนดคาเปาหมายที่ชัดเจนทําใหประเมิน
ไดลาํ บาก
อยางไรก็ดีหากตัวชี้วัดนั้นมีการกําหนดคาเปาหมายไวแลว จะใชคาเปาหมายนั้นเปนเปาที่หากบรรลุ
ถึงจะได 10 คะแนน แลวนําคาปจจุบันมาคํานวณเปนสัดสวนกับคาเปาหมายเพื่อใชในการคํานวณคะแนนอีกที
แลวใชเกณฑคะแนนที่กลาวขางตน
1.4 หากตัวชี้วัดนั้นมีลักษณะเปนเชิงคุณภาพหรือเกี่ยวกับความกาวหนาในการดําเนินนโยบายหรือ
ปฏิบตั ติ ามขอตกลงระหวางประเทศ จะถือวาหากไมมกี ารดําเนินการใด ๆ จะให 2 คะแนน (สีแดง) หากมีการ
ออกกฎหมาย มีหนวยงานที่รับผิดชอบ และ/หรือมีแผนระยะสั้น กลาง ยาวแลว จะให 4 คะแนน (สีสม) หากมี
การดําเนินการอืน่ ๆ ตามมาจะพิจารณาใหคะแนนไปตามสวน เปนกรณีไป
1.5 หากขอมูลอยูในรูปของหนวยอื่น จะอาศัยขอมูลอื่นประกอบ เชน การเปรียบเทียบระหวางคาของ
ตัวชี้วัดของไทยกับคาเฉลี่ยของภูมิภาค หรือของโลก แนวโนมการเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดการและประเมิ น
ขอมูลตัวชี้วัดจากแหลงอื่น เชน SDG Index เปนตน
1.6 สําหรับตัวชี้วัดที่ไมมีขอมูลจะไมนํามาคํานวณ
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ตารางที่ 2-4 การคํานวณคะแนนเพื่อหาสถานะในระดับตัวชี้วัดของ SDGs

ขอมูลสถิติเชิงบวกแบบสัดสวน
รอยละของคาเปาหมาย

ขอมูลสถิติเชิงลบแบบ
สัดสวนรอยละของคา
เปาหมาย

99% ≤ x < 100%

1% - 0%

8

90% ≤ x < 99%

5% ≥ x > 1%

6

70% ≤ x < 90%

10% ≥ x > 5%

50% ≤ x < 70%

30% ≥ x > 10%

X < 50%

X > 30%

คาคะแนน

10

4
2

ขอมูลสถิติในรูปแบบอื่น / หนวยอื่น

ขอมูลเชิงคุณภาพ (ความกาวหนาในการดําเนิน
นโยบาย/ขอตกลงระหวางประเทศ)
มีการดําเนินงานอยางตอเนือ่ งและเกิดผลเปนที่
ประจักษ

มีการดําเนินงานอยางตอเนือ่ ง
พิจารณาเปนกรณีโดยเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของ
ภูมิภาค/โลก แนวโนมการเปลีย่ นแปลง และการ มีการดําเนินงานเบื้องตน
ตีความของดัชนีอื่น ๆ
มีการออกกฎหมายตัง้ หนวยงานรับผิดชอบและวาง
นโยบายระยะสั้น/กลาง/ยาว
ยังไมมกี ารดําเนินการ
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1.7 หลังจากไดระดับคะแนนของแตละตัวชี้วัดที่พอมีขอมูลแลว เราจะนําตัวชี้วัดมาประมวลเพื่อใหได
ระดับคะแนนของเปาหมายนัน้ โดยจะนําคะแนนของแตละตัวชีว้ ดั ในเปาหมายนัน้ มาบวกรวมกันแลวหารดวย
จํานวนตัวชี้วัดของเปาหมายนั้นที่นํามาคํานวณ เพื่อใหไดคะแนนของเปาหมาย
คะแนนที ่ได จ ะนํ ามี สีกํ ากั บ โดยกํ าหนดใหชวงคะแนนหนึ่ง ๆ มีสีประกอบ โดยหากคะแนนของ
เปาหมายตกลงในชวงใด จะถูกแทนดวยสีที่กํากับชวงนั้นและมีความหมายตามสีดังนี้
ตารางที่ 2-5 การคํานวณคะแนนเพื่อหาสถานะในระดับเปาหมายของ SDGs
ชวงคะแนน
สี
ความหมาย
9 ≥ x ≥ 10

เขียว

เปาหมายนั้นมีความยัง่ ยืนแลว

8≥x>9

เขียวออน

6≥x>8

เหลือง

4≥x>6

สม

เปาหมายนั้นมีสถานะความยั่งยืนอยูในระดับต่ํา

0≥x>4

แดง

เปาหมายนั้นมีสถานะความยั่งยืนอยูในขั้นวิกฤติ

N/A

เทา

ขอมูลไมเพียงพอ

N/A

ขาว

ยังไมมีการทําวิจัยสํารวจสถานะของเปาหมายนี้ จะดําเนินการในปท่ี 2 ของ
โครงการ

เปาหมายนั้นมีสถานะความยั่งยืนอยูในเกณฑดี ใกลบรรลุเปาหมาย SDGs
เปาหมายนั้นมีสถานะความยัง่ ยืนอยูใ นระดับปานกลาง

2.4.2 สถานะของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย
จากการประมวลผลโครงการวิจัยสํารวจสถานะเปาหมายการพัฒนาทีย่ ัง่ ยืนในบริบทประเทศไทย
และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร สังคมและกฎหมาย 12 โครงการดวยขอมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่มีขอมูล
เราไดผลดั งที่แสดงในภาพที่ 2-10 จากภาพดั งกล าวเราจะเห็นว า มี 12 เป าหมายที่ทํ าการศึกษา และมี 5
เปาหมายที่ยังไมไดทําการสํารวจสถานะในโครงการปที่ 1 คือเปาหมายที่ 3 6 10 11 และ 17 ในบรรดา 12
เปาหมายที่งานวิจัยในปที่ 1 ครอบคลุม มี 2 เปาหมายที่มีขอมูลไมเพียงพอคือเปาหมายที่ 14 และ 16 ที่แสดง
ดวยสีเทาตามภาพ สวนเปาหมายที่มีขอมูลและมีการประเมินสถานะนั้นมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้
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รูปที่ 2-10 : สถานะของเปาหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนในบริบทประเทศไทย (12 เปาหมาย)
เปาหมายที่ 1 ขจัดความยากจน เปนเปาหมายที่อยูในสถานะความยั่งยืนในระดับดี และถือวาใกล
บรรลุเปาหมาย มีตัวชี้วัดที่อยูในระดับที่อยูในเกณฑที่จัดไดวาบรรลุเปาหมายแลว 2 ตัวชี้วัด คือ (1) สัดสวน
ประชากรที่อยูต่ํากวาเสนความยากจนสากลฯ ซึ่งในป 2558 มีจํานวนประชากรอยูต่ํากวาเสนความยากจนรอย
ละ 0.6 ของประชากรทั้งหมด และ (2) ยุทธศาสตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติระดับประเทศและระดับทองถิ่น
ซึ่งนักวิจัยรายงานวา ประเทศไทยมียุทธศาสตรดังกลาวที่ชัดเจนทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น สําหรั บ
ตัวชี้วัดที่อยูระดับดี คือ (1) สัดสวนของประชากรที่ไดรับความคุมครองทางสังคมขั้นพื้นฐาน ประชากรไทย
แทบทั้งหมดมีสิทธิในประกันสังคม ระบบประกันสุขภาพถวนหนา กองทุนทดแทน สวัสดิการขาราชการและ
ระบบการประกันภัยอื่น ๆ ซึ่งในป พ.ศ. 2558 ประชากรราวรอยละ 98.5 เขาถึงระบบประกันสุขภาพแบบใด
แบบหนึ่ง และ (2) สัดสวนของประชากรอาศัยในครัวเรือนที่เขาถึงบริการขั้นพื้นฐาน ซึ่งนักวิจัยรายงานวา
นอกเหนือจากการเขาถึงระบบสุขภาพแลว ประชากรรอยละ 87.2 ของประชากรทัง้ หมด เขาถึงการศึกษาขั้น
พื น้ ฐาน ได รั บ เบี ้ย ยั ง ชี พ 7.7 ล า นคน มี ไ ฟฟ า ใช ร อ ยละ 99.9 ของประชากรทั ้ง หมด เข า ถึ ง บริ ก าร
โทรศัพ ทเคลื่อ นที่ รอ ยละ 95.9 อยางไรก็ดี มีตัวชี้วัดที่มีส ถานะความยั่ง ยืนระดับปานกลางก็คือ ตัวชี้วัดที่
เกี่ยวกับสัดสวนประชากรที่อยูต่ํากวาเสนความยากจนของประเทศ ซึ่งในป พ.ศ.2558 มีคนจนอยูร อ ยละ 7.21
ทีเ่ สนความยากจน 2,644 บาทตอเดือน
อยางไรก็ดี แมวา ในภาพรวมประเทศไทยจะทําไดดใี นเปาหมายเรือ่ งความยากจน แตเมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เปราะบางแลว พบวายังมีความทาทายที่ตองดําเนินการแกไขอยู
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เชน ในป พ.ศ. 2558 คนพิการเพียงรอยละ 2 ไดรบั การประกันตนคนพิการ และในปเดียวกัน จากเด็กทั้งหมด
5.4 ลานคน มีเด็ก 4.1 ลานคน (รอยละ 76) ที่เปนลูกแรงงานนอกระบบและยังไมไดรับการคุมครอง
เปาหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการสําหรับทุกคน
ในทุกวัย เปนเปาหมายที่สถานะความยั่งยืนอยูในขั้นวิกฤติ เปาหมายนี้มีเปาประสงคและตัวชี้วัด 2 ดาน คือ
ดานโภชนาการและดานเกษตรกรรม ตัวชี้วัดของเปาหมายนี้ไมมีตัวชี้วัดใดอยูในสถานะความยั่งยืนเกินไปกวา
ระดับปานกลาง ตัวชี้วัดที่อยูในระดับนี้ประกอบดวยตัวชี้วัด 2.1.1 ความชุกของการขาดสารอาหารหรือภาวะทุ
โภชนาการ ซึ่งนักวิจัยรายงานวาในป พ.ศ. 2558 มีประชากรไทยทีอ่ ยูใ นภาวะทุโภชนาการราวราวรอยละ 7.4
ของประชากรทั้งหมด ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 องคประกอบยอยที่ 2 ภาวะผอมของเด็กต่ํากวา 5 ป ก็มีสถานะความ
ยั่งยืนอยูในระดับกลาง ในป พ.ศ. 2554 มีเด็กอายุต่ํากวา 5 ปที่มีภาวะผอมรอยละ 16.4 ของประชากรเด็ก
ในชวงอายุ นั้น สวนภาวะแคระแกร็นของเด็ก อายุต่ํากวา 5 ป นัน้ ถูกจัดใหอยูในสถานะที่มีความยั่ง ยืนต่ํา
เนื่องจากมีประชากรเด็กอายุต่ํากวา 5 ป รอยละ 16.4 ที่มีภาวะแคระแกร็น และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ซึ่งสถานะ
ความยั่งยืนต่ํานี ้สอดคล องกับ ตัวชีว้ ัดของ SDG Index อีกดวย นอกจากนี้ตัวชีว้ ัดตอไปนีก้ ็อยูในสถานะ
ความยั่งยืนต่ํา ไดแก ภาวะอวนของเด็กต่ํากวา 5 ป ในป พ.ศ. 2555 อยูที่รอยละ 10.9 ของเด็กในชวงอายุ
เดียวกันทั้งหมด และ ภาวะโลหิตจางในหญิงมีครรภ คิดเปนรอยละ 19.66 ของหญิงมีครรภ ในป พ.ศ. 2554
เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดในฝงของตัวชี้วัดดานเกษตรกรรม สถานะของตัวชี้วัดเหลานี้ที่พอมีขอมูลนั้น ไมสูดีนัก โดย
ตัวชี้วัดทั้ง 2 ตัวที่มีขอมูลนั้นอยูสถานะความยั่งยืนในระดับวิกฤติ ตัวชี้วัดดังกลาวไดแก (1) มูลคาการผลิตตอ
หนวยแรงงาน จําแนกตามรายสาขาในภาคเกษตรกรรมนัน้ (2.3.1) พบวา มูลคาการผลิตตอหนวยแรงงานภาค
เกษตรในป พ.ศ. 2558 มีคาเทากับ 100,860 บาทตอคนตอป ในขณะทีค่ า เปาหมายเทากับ 280,000 บาทตอ
คนตอปภายในป พ.ศ. 2564 ซึ่ง มูล คาในป พ.ศ. 2558 นัน้ คิดเปนรอยละ 36 ของค าเปาหมาย และ (2)
สัดสวนหรือรอยละของพื้นที่เกษตรที่มีการทําเกษตรแบบยั่งยืน ซึ่งในป พ.ศ. 2558 นั้นพื้นที่เกษตรยั่งยืนคิด
เปนรอยละ 1.13 ของพื้นที่เกษตรทั้งหมดเทานั้น
เปา หมายที่ 4 สร างหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยา งครอบคลุมและเทาเทีย ม
และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต เปาหมายนี้มีสถานะความยั่งยืนอยูในระดับปานกลาง ซึ่งแมวา
ระดับเปาหมายจะอยูในระดับปานกลาง แตในระดับตัวชี้วัดนั้นมีทั้งตัวชี้วัดที่อยูสถานะที่ยั่งยืนแลวก็มีและอยู
ในสถานะวิ กฤติก็มี ตัวชี้วัดของประเทศไทยที่มีส ถานะความยั่งยืนอยูในเกณฑบ รรลุเ ปาหมายแลวมีอยู 2
ตัวชี้วัด คือ (1) ตัวชี้วัดที่วาดวยการเขาถึงการศึกษาในระดับประถมศึกษา (4.1.1a) โดยขอมูลจากรายงาน
Thailand Multiple Indicator Cluster Survey 2015-2016 โดย UNICEF (2016)ในป พ.ศ.2557 รายงาน
วามีเด็กที่สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 3 รอยละ 99.9 ของเด็กในชวงอายุเดียวกัน และ (2) ตัวชี้วัดวา
ดวย ความเทาเทียมกันระหวางเพศในทุกระดับการศึกษา (4.5.1) ซึ่งตามดัชนี Gender Parity Index นั้น
ประเทศไทยได 1 ในระดับประถมศึกษา หมายความวา ทัง้ เด็กหญิงและเด็กชายมีโอกาสเขาถึงการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาอยางเทาเทียมกัน ในขณะที่ในระดับมัธยมศึกษานั้นเด็กผูหญิงมีโอกาสมากกวาเด็กผูชายเสียดวย
ซ้ํา (คาดัชนีเท ากั บ 1.11) สําหรั บตั วชี ้วัดของประเทศไทยที่มีส ถานะความยั่ งยื นอยูในเกณฑ ดี ใกลบ รรลุ
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เปาหมายก็คือ (1) รอยละของเด็กอายุต่ํากวา 5 ปที่มีพัฒนาการตามวัยฯ ในป พ.ศ. 2558 คิดเปนรอยละ
91.1 ของเด็กในชวงอายุเดียวกัน (2) อัตราการเขาเรียนปฐมวัย ซึ่งในปเดียวกันคิดเปนรอยละ 98.7 ของเด็ก
ในชวงอายุเดียวกัน (3) รอยละของนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาชั้น ป. 6 (4.1.1b) ซึ่งในป พ.ศ. 2557 คิดเปน
รอยละ 97.9 ของเด็กในชวงอายุเดียวกัน (4) รอยละของนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาชั้น ม. 3 (4.1.1c) ซึ่งในป
เดียวกันคิดเปนร อ ยละ 92.9 ของเด็ ก ในช วงอายุเ ดียวกัน (5) อันตราการอานออกเขียนไดและมีทัก ษะ
การคํานวณของคนอายุ 15 ป และ อายุ 15-24 ปนั้น แมไมจําแนกตามเพศแตก็มีสัดสวนที่คอนขางสูงคือ รอย
ละ 90 ขึ้นไป สําหรับตัวชี้วัดที่สถานะความยั่งยืนอยูระดับปานกลางมีตัวชี้วัดเดียวคือ อัตราการเขาเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งในป พ.ศ. 2558 นั้นมีประชากรรอยละ 48.86 ของประชากรในกลุมอายุที่สอดคลองกับ
ชวงอายุนี้ และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นและสูงกวาคาเฉลี่ยของภูมิภาค
อยางไรก็ ดี ประเด็ นด านการศึ ก ษาที่ยังเปนปญ หาขั้นวิก ฤติสําหรับ ประเทศไทย คือ ปญ หาดาน
คุณภาพการศึกษาในทุก ระดับ ตัวชีว้ ัดวาดวยร อ ยละของนัก เรียนระดับ ป. 3 ที่มีคาคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบความสามารถพื ้นฐานของผู เ รี ยนระดับ ชาติ ป. 3 ที่ผานเกณฑ (รอ ยละ 50 ของคะแนนทั้ง หมด)
(4.1.1d) มีเพียง 41.84 ของนักเรียนชั้น ป. 3 ทั้งหมด รอยละของนักเรียนระดับ ป. 6 cละ ม. 3 ที่มีคะแนน
เฉลี่ยผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) แตละวิชาผานเกณฑที่กําหนด (รอยละ 50 ของ
คะแนนทัง้ หมด) (4.1.1e)) อยูในระดับที่ต่ํามาก โดยระดับ ป. 6 นัน้ ในป พ.ศ. 2559 ระดับคะแนนเฉลี่ยทั้ง 3
วิชานั้นไมผานเกณฑ (คณิตศาสตร 40.47 คะแนน ภาษาอังกฤษ 34.59 คะแนน และ วิทยาศาสตร 41.22
คะแนน) เชนเดียวกับระดับ ม. 3 (คณิตศาสตร 29.31 คะแนน ภาษาอังกฤษ 31.9 คะแนน และวิทยาศาสตร
34.99 คะแนน) และระดับม. 6 (คณิตศาสตร 24.88 คะแนน ภาษาอังกฤษ 27.76 คะแนน และวิทยาศาสตร
31.62 คะแนน) เชนเดียวกับคะแนนการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (Programme
for International Student Assessment หรือ PISA) (4.1.1f) ที่ประเทศไทยนั้น ไดคะแนนตํากวาคาเฉลี่ย
มาตรฐานของประเทศ OECD ในทุกสาขา มีคาเฉลี่ยคะแนนในทุกสาขาวิชาลดลง และมีนักเรียนที่ผลคะแนน
อยูในระดับที่ 1 คือต่ําที่สุด สูงถึงรอยละ 35.8 ของนักเรียนที่เขาสอบ และผลคะแนนอยูในระดับที่ 4 คือสูงสุด
เพียงรอยละ 1.7 ของนักเรียนที่เขาสอบ ซึ่งคาเฉลี่ยของประเทศ OECD อยูที่รอยละ 13 และ 15.3 ตามลําดับ
เปาหมายที่ 5 บรรลุความเทาเทียมระหวางเพศ และเสริมความเขมแข็งใหแกสตรีและเด็กหญิง ใน
เปาหมายนี้นักวิจัยไดใชผลการประเมินและจัดอันดับของหนวยงานและองคกรระหวางประเทศตาง ๆ ในการ
โดยเฉพาะการประเมินจาก World Economic Forum (WEF) และ UN Women ประกอบการรายงาน
สถานะของเปาประสงคและตัวชี้วัดตาง ๆ ที่ยังไมมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนในสวนของประเทศไทย เปาหมายนี้อยูใน
สถานะความยั่งยืนที่ต่ํา แตเชนเดียวกันกับเปาหมายที่ 4 แมวา ภาพรวมของเปาหมายจะอยูในระดับต่ํา แตก็มี
หลายตัวชี้วัดที่ประเทศไทยทําไดดี เปาประสงคที่ 5.1 ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีตอผูหญิงและเด็กหญิง
ในทุก ที่ เปนเป าหมายที ่มีส ถานะคอ นข างดี แมวาตัวชีว้ ัดที่ 5.1.1 คือ การมีก รอบกฎหมายจะตองใชเ พื่อ
สนับ สนุน บัง คั บ ติ ดตาม ตรวจสอบความเทาเทียม และการไมแบง แยกในหลัก พืน้ ฐานทางดานเพศ ซึง่
ประเทศไทยนี้มีกรอบกฎหมายเหลานี้ แตนักวิจัยเลือกใชการประเมินของ World Economic Forum ดวย
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และพบวา การเลือกปฏิบัติของผูหญิงและเด็กหญิงในประเทศไทยในมิติตาง ๆ นั้นอยูในสถานะคอนขางดี โดย
ความแตกตางระหวางเพศสภาพในดานการเขาถึงบริการดานสาธารณสุขนั้นประเทศไทยถูกจัดเปนอันดับ 1
ในการจัดอันดับของ WEF หมายถึงไมมคี วามแตกตางในความสามารถของการเขาถึงบริการดานสาธารณะสุข
เชนเดียวกับการเขาถึงการศึกษาที่ไดคาคะแนนถึง 0.99 แมวาประเทศไทยจะอยูในอันดับที่ 74 ก็ตาม สําหรับ
เปาประสงคที่ 5.3 ขจัดแนวปฏิบัติที่เปนภัยทุกรูปแบบ อาทิ การแตงงานในเด็กกอนวัยอันควรโดยการบังคับ
และการทําลายอวัยวะเพศหญิง ก็เชนกัน ตัวชี้วัดของเปาประสงคนี้คือ สตรีอายุระหวาง 20-24 ป ที่แตงงาน
หรืออยูดวยกันกอนอายุ 15 ปและกอนอายุ 18 ป อยูในเกณฑที่ดี ใกลสถานะยั่งยืนแลว เพราะมีจํานวนนอย
แตปจจุบันก็มีแนวโนมเพิ่มขึ้น
อยางไรก็ดีเปาประสงคและตัวชี้วัดที่อยูในสถานะวิกฤติในเปาหมายนี้คือ เปาประสงคที่ 5.5 ที่วาการ
สรางหลักประกันวาผูหญิงจะมีสวนรวมอยางเต็มที่และมีประสิทธิผลและมีโอกาสที่เทาเทียมในการเปนผูนําใน
ทุกระดับของการตัดสินใจในทางการเมือง เศรษฐกิจ และภาคสาธารณะ โดยมีตวั ชีว้ ดั สองตัวคือ ตัวชี้วัด 5.5.1
สัดสวนของผูหญิงดํารงตําแหนงในรัฐสภา และการปกครองทองถิ่น และตัวชี้วัด 5.5.2 สัดสวนของผูหญิงใน
ตําแหนงบริ หาร ซึ่งในสวนนี้ตัวชี้วัดที่มีขอ มูลคือ 5.5.1 และพบวา ในป พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีผูหญิง มี
ตําแหนงในรัฐสภาเพียง 12 ที่นั่งจากที่นั่งทั้งหมด 250 ที่นั่ง คิดเปนรอยละ 4.8 ของที่นั่งทั้งหมด ซึ่งถือวาต่ํา
มาก ถูกจัดอยูในอันดับที่ 182 จาก 193 ประเทศ หากเทียบกับประเทศในเอเชียนั้นทําไดดีกวาศรีลังกาเพียง
ประเทศเดียว อีกเปาประสงคหนึ่งที่อยูสถานะวิกฤติคือ เปาประสงคที่ 5.2 ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีตอ
ผูหญิงและเด็กหญิงในที่สาธารณะและทีร่ โหฐาน รวมถึงการคามนุษย การกระทําทางเพศ และการแสวงหา
ประโยชนในรูป แบบอื่น จากการจัดอันดับของ UN-Women ประเทศไทยมีการกระทํารุนแรงทางเพศตอ
ผูหญิงเปนอันดับที่ 7 จากทั้งหมด 71 ประเทศที่ถูกจัดอันดับ (สอดคลองกับตัวชี้วัดที่ 5.2.2) ซึ่งถือวาอยูใน
สถานะวิก ฤติ อีก ตัวชี้วัดในเปาประสงคเ ดียวกันที่อ ยูส ถานะยั่งยืนระดับต่ําคือ ตัวชี้วัดที่ 5.2.1 สัดสวนของ
ผูหญิงและเด็กอายุ 15 ปขึ้นไปที่เคยอยูรวมกับคูของตนไดรับความรุนแรงทางรางกาย ทางเพศหรือทางจิตใจ
โดยคูของตนในปจจุบัน หรือคูของตนกอนหนาในชวงเวลาอยางนอย 12 เดือนที่ผานมา จําแนกตามรูปแบบ
ความรุนแรงและอายุ อยางไรก็ดีตัวชี้วัดนี้มีขอมูลไมสมบูรณ นักวิจัยจึงใชการจัดอันดับของ UN-Women
เชนกัน และในกรณีนี้ประเทศไทยถูกจัดอยูในอันดั บที่ 36 จาก 75 ประเทศที่ถูกจัดอันดับในการจัดอันดั บ
ประเทศที่มีเ ด็ก และสตรีถูกระทํารุนแรง อีกประเด็นที่อ ยูในสถานะที่ยั่งยืนในระดับ ต่ําและเปนประเด็นที่
สังคมไทยใหความสําคัญก็คือเรื่องแมวัยใส ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับ เปาประสงคที่ 5.6 สรางหลักประกันวาจะมี
การเขาถึงสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุและสิทธิการเจริญพันธุโดยถวนหนา ฯ ตัวชี้วัดที่ 5.6.1 คือ
สัดสวนของผูหญิงอายุ 15.49 ป ทีท่ าํ การตัดสินใจทางดานความสัมพันธทางเพศ การใชการคุมกําเนิด และการ
ดูแลสุขภาพการเจริญพันธุดวยตนเอง ซึ่งตัวชี้วัดที่ใชจริงคือ อัตราสวนวัยรุนหญิงที่ตั้งครรภอายุระหวาง 15-19
ป ซึ่ง ขอมูล ทางสถิติชี้วา ในป พ.ศ. 2555 มีแม วัยใส 58.3 คนตอประชากรหญิ งวัยรุน 1,000 คน และในป
พ.ศ. 2557 มี 57.9 คนตอประชากรหญิงวัยรุน 1,000 คน ซึ่งวามีสถานะความยั่งยืนอยูในระดับต่ําแตมีสัดสวน
นอยลง
2 - 66

โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

เปาหมายที่ 7 สรางหลักประกันใหทุกคนสามารถเขาถึงพลังงานสมัยใหมที่ยั่งยืนในราคาที่ยอมเยา
เปนเปาหมายดานเศรษฐกิจเปาหมายหนึ่งที่อยูสถานะความยั่งยืนระดับต่ํา เปาหมายนี้มีเปาประสงคที่เปน
เปาประสงคดานผลลัพธ 3 ขอประกอบดวยเปาประสงค 7.1 การสรางหลักประกันวามีก ารเขาถึง บริการ
พลังงานสมัยใหมในราคาทีส่ ามารถหาซื้อได และเชื่อถือไดภายในป 2573 เปาประสงค 7.2 เพิ่มสัดสวนของ
พลังงานทดแทนในการผสมผสานการใชพลังงานของโลก ภายในป 2573 และเปาประสงค 7.3 เพิ่มอัตราการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานของโลกใหเพิ่มขึ้น 2 เทาภายในป 2573 ใน 3 เปาประสงคนี้มีตัวชี้วัด
ทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่อยูสถานะยั่งยืนและถือไดวาบรรลุเปาหมายแลวคือ ตัวชี้วัดที่ 7.1.1 รอยละของ
ประชากรที่เขาถึงไฟฟา ในป พ.ศ. 2557 ประชากรรอยละ 100 เขาถึงพลังงานไฟฟา อยางไรก็ดีนี่เปนตัวชี้วัด
เดียวที่อยูในระดับยั่งยืนของเปาหมายนี้
อีก 3 ตัวชี้วัดมีระดับความยั่งยืนลดหลั่นกันลงไปดังนี้ ตัวชี้วัด 7.1.2 รอยละของประชากรที่พึ่งพา
พลังงานสะอาดและเทคโนโลยีเปนหลัก อยูที่รอยละ 76 ของประชากรทั้งหมดในป พ.ศ. 2557 อยูระดับความ
ยั่งยืนระดับปานกลางลําดับตอมาตัวชี้วัดที่ 7.3.1 ความเขมของการใชพลังงานที่สัมพันธกับพลังงานขั้นตนและ
ผลิ ตภั ณฑ ม วลรวมภายในประเทศ (GDP) มี คา ความเขม พลั ง งาน (ktoe/1000 ลา นบาท) อยูที่ 8.15
ktoe/1000 ลานบาท และเมื่อแยกเปนรายภาคเศรษฐกิจ พบวาความเขมของการใชพลังงานมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
ในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคครัวเรือน ในขณะที่เพิ่งบริการคอนขางคงที่ ซึ่งความเขมของ
พลังงานนี้ ยิง่ มากแปลวาประสิ ทธิ ภาพการใชพลังงานยิง่ ต่าํ ลําดับสุดทาย ตัวชี้วัดที่ 7.2.1 สัดสวนการใช
พลังงานทดแทนตอการใชพลังงานขั้นสุดทาย ซึ่งในประเทศไทยนั้นมีสัดสวนลดลงจากรอยละ 31.8 ในป พ.ศ.
2533 เปนรอยละ 15.8 ในป พ.ศ. 2545 และมีสัดสวนคอนขางคงที่ตลอดชวงป พ.ศ. 2545-2557 เนือ่ งจาก
แนวโนมคอนขางที่คงที่ในระดับต่ํา จึงจัดใหตัวชี้วัดนี้อยูในสถานะวิกฤติ
เปาหมายที่ 8 สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจางงานเต็มที่
มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสําหรับทุกคน เปาหมายนี้มีเปาประสงคดานผลลัพธถงึ 10 เปาประสงค
และมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวของทั้งหมด 15 ตัวชี้วัด ในภาพรวมเปาหมายนี้มีสถานะความยั่งยืนอยูในระดับปานกลาง
สถานะความยั่งยืนของตัวชี้วัดสวนใหญอยูในเกณฑดีและปานกลาง จะมีตัวชี้วัดเพียงบางตัวเทานั้นที่สถานะ
ความยั่งยืนอยูในระดับต่ําแตไมถึงขั้นวิกฤติ ตัวชี้วัดที่ประเทศไทยทําไดดีคือตัวชี้วัดภายใตเปาประสงคที่ 8.5
บรรลุการจางงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสําหรับหญิงและชายทุกคน รวมถึงเยาวชนและ
ผูมีภาวะทุพพลภาพ และใหมีการจายที่เทาเทียมสําหรับงานที่มีคุณคาเทาเทียมกัน ตัวชี้วัดที่อยูในสถานะที่จัด
วาบรรลุเปาหมายแลว คือตัวชี้วัด 8.5.2 อัตราการวางงานจําแนกตามเพศ กลุม อายุ และความพิการ เปาหมาย
ที่บรรลุนี้คือเปาหมายดานความเทาเทียมกันระหวางเพศ ที่ความแตกตางเรื่องกการวางงานของเพศชายและ
เพศหญิงนอยมาก ถือวามีความใกลเคียงกันมาก ตัวชีว้ ดั 8.5.1 รายไดเฉลี่ยรายชั่วโมงของผูมีงานทําชายและ
หญิง ฯ ก็อยูในสถานะความยั่งยืนที่ดี มีความแตกตางระหวางรายไดระหวางเพศในป พ.ศ. 2559 อยูที่ 201
บาทตอเดือนและมีแนวโนมลดลงเรือ่ ย ๆ อยางไรก็ดี อัตราการวางงานของคนพิการคอนขางนาเปนหวง หาก
พิจารณาตามเกณฑที่ร ายงานนี้ตั้งขึ้นก็คืออยูในภาวะวิก ฤติ เหตุผ ลคือ ขอมูล สถานการณดานคนพิการใน
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ประเทศไทยประจําเดือนธันวาคม 2559 ของกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพบวา มีคนพิการที่
สามารถประกอบอาชีพได ที่ยังคงไมไดประกอบอาชีพถึงรอยละ 61.60 (492,427 คน) ของแรงงานที่อยูในวัย
ทํางาน (799,342 คน) ซึ ่ง เพิ ่ม ขึ ้นจากสถิ ติป พ.ศ. 2558 ที่มีจํานวนคนพิก ารที่ป ระกอบอาชีพ ไดแตไมได
ประกอบอาชีพ 130,212 คน อีก 2 เปาประสงคที่ทําไดดีคือเปาประสงค 8.7 ดําเนินมาตรการโดยทันทีและมี
ประสิทธิภาพเพื่อขจัดแรงงานบังคับ ยุติความเปนทาสสมัยใหมและการคามนุษย และยับยั้งและกําจัดการใช
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายที่สุดซึ่งรวมถึงการเกณฑและการใชทหารเด็ก และยุติการใชแรงงานเด็กในทุก
รูปแบบในป 2568 ซึ่งสถิติบงชี้วา ปจจุบันมีเด็กที่ทํางานแลวเขาขายแรงงานเด็กประมาณรอยละ 2.9 ของเด็ก
ทั้งหมด ถือวาอยูในสถานะความยั่งยืนระดับดี ใกลบรรลุเปาหมาย และเปาประสงค 8.10 เสริมความแข็งแกรง
ของสถาบันทางการเงินภายในประเทศเพื่อสง เสริมและขยายการเขาถึงการธนาคาร การประกันภัย และ
บริการทางการเงินแกทุกคน ซึ่งจากสถิติบงชี้วาตัวชี้วัดทั้ง 2 ตัว คือ 8.10.1 จํานวนของสาขาธนาคารพาณิชย
และตูเอทีเอ็ม มีสถานะความยั่งยืนอยูในระดับดี ดูไดจากจํานวนสาขาและตูที่มีจํานวนมากและยังมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น และ 8.10.2 ร อยละของผูใ หญที ่มีบัญ ชีกับธนาคารหรือ สถาบันการเงินผานโทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่ง
สะทอนถึงการเขาถึงบริการทางการเงิน มีสถานะความยั่งยืนอยูในเกณฑดี โดยมีครัวเรือนเพียงรอยละ 4.23 ที่
ตองการแตไมสามารถใชบริการทางการเงินได
เปาประสงคที่มีสถานะความยั่งยืนอยูในระดับนอยมีอยู 3 เปาประสงค คือ เปาประสงคที่ 8.2 บรรลุ
การมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับทีส่ งู ขึน้ ผานการทําใหหลากหลาย การยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม
รวมถึง การมุงเนนในภาคสวนที่มีมูล คาเพิ่มสูง และใชแรงงานเขมขน มีตัวชี้วัดคือ ตัวชี้วัด 8.2.1 อัตราการ
เติบโตเฉลี่ยตอปของรายไดที่แทจริงตอประชากรผูมีงานทํา ตัวชี้วัดนี้มีสถานะความยั่งยืนในระดับนอย แมวา
จะเพิ่มขึ้นอยางตอ เนื่องอยูที่รอยละ 4.4 ตอป แตผลิตภาพของแรงงานไทยนั้นอยูในระดับต่ํา สถาบันการ
จัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development: IMD) จัดใหไทยอยูที่ลําดับ
ที่ 57 จากทั้งหมด 63 ประเทศในดานผลิตภาพการผลิต อีกเปาประสงคหนึ่งที่อยูในสถานการณนาเปนหวงคือ
เปาประสงค 8.6 ลดสัดสวนของเยาวชนที่ไมมีง านทํา ที่ไมมีการศึกษาและที่ไมไดรับการฝกอบรมภายในป
2563 ซึ ่ง ตั วชี ้วัด ของเป าประสงค นี ้คื อ ตั ว ชีว้ ั ด 8.6.1 สัด สว นของเยาวชน (15-24 ป) ที่ไ มไ ดอ ยูใ นภาค
การศึก ษาและการจางงานหรือฝกอบรม ตัวชี้วัดดังกลาวอยูในสถานะความยั่ง ยืนในระดับ นอ ย เนื่องจาก
สัดสวนของเยาวชนในกลุม นี้ เพิ่ มขึ้ นเรื่อ ย จากรอ ยละ 12.7 ในป พ.ศ. 2557 เปนรอ ยละ 13.7 ในป พ.ศ.
2559 เปาประสงคสุดที่ที่มีตัวชี้วัดอยูในสถานะความยั่งยืนระดับต่ําคือเปาประสงคที่ 8.8 ปกปองสิทธิแรงงาน
และสงเสริมสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัยและมั่นคงสําหรับผูทํางานทุกคน รวมถึงผูทํางานตางดาว
โดยเฉพาะหญิงตางดาวและผูที่ทํางานเสี่ยงอันตราย โดยตัวชี้วัดที่อยูในสถานะความยั่งยืนระดับต่ําคือ ตัวชี้วัด
8.8.2 การเพิ่มขึ้นของการปฏิบัติตามสิทธิแรงงานในประเทศ (เสรีภาพในการชุมนุมและการเจรจาตอรองรวม)
โดยยึดหลักธรรมนูญขององคกรแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization: ILO) และ
กฎหมายภายในประเทศจําแนกตามเพศ และสถานะแรงงานตางดาว เหตุที่สถานะความยั่งยืนอยูในระดับต่ํา
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เนื่องจากประเทศไทยยังไมไดใหสัตยาบันกับ ILO ในเรื่องเสรีภาพการสมาคมและสิทธิการตอรองรวม ซึ่ง ILO
ใหความสําคัญมาก สวนเปาประสงคและตัวชี้วัดอื่น ๆ มีสถานะความยั่งยืนอยูในระดับปานกลาง
เป า หมายที ่ 9 สร า งโครงสร า งพื ้นฐานที่มีค วามทนทาน สง เสริม การพั ฒ นาอุ ตสาหกรรมที่
ครอบคลุม และยั่งยืน และสงเสริม นวัตกรรม เปาหมายนี้ มีส ถานะความยั่ง ยืนอยู ในระดั บต่ํ า สถานะของ
ตัวชี้วัดในเปาหมายนี้จะแตกตางจากเปาหมายอื่น เพราะเปาหมายอื่นจะมีการผสมกันระหวางเปาประสงคที่
ทําไดดีแลวกับเปาประสงคที่ยังมีสถานะความยั่งยืนในระดับต่ํา แตเปาหมายนี้เปนการผสมกันระหวางตัวชีว้ ดั ที่
มีสถานะความยั่งยืนในระดับต่ําหรือวิกฤติ กับตัวชี้วัดที่ไมมีขอมูล มีตัวชี้วัดที่ทําไดดีเพียงตัวชี้วัดเดียว และเปน
ตัวชี้วัดที่จริง ๆ จั ดอยู ในเปาประสงคประเภท Means of Implementation แตเนือ่ งดวยโดยเนือ้ หามี
ลักษณะใกลเคียงกับเปาประสงคประเภทผลลัพธ จึงขอรวมไวในรายงานนี้เพื่อใหเห็นภาพดวย เปาประสงคที่มี
ขอมูลและอยูในเกณฑดีของเปาหมายที่ 9 นั้นคือ เปาประสงคที่ 9.c การเพิ่มการเขาถึงเทคโนโลยีดานขอมูล
และการสื่อสาร และพยายามจะจัดใหมีการเขาถึง อินเตอรเ น็ตโดยถวนหนาและในราคาที่สามารถจายได
สําหรับประเทศพัฒนานอยที่สุด ภายในป 2563 ตัวชี้วัดของเปาประสงคนี้ (9.c.1) คือ รอยละของประชากรที่
อยูในพื้นที่ที่มีสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่ จําแนกตามเทคโนโลยี จากขอมูลในป พ.ศ. 2558 นั้น รอยละ 97
ของประชากรอยูในพื้นที่ที่มีสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่และอินเตอรเน็ต
เปาประสงคที่มีความยั่งยืนอยูในระดับต่ําคือเปาประสงคที่ 9.2 สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและยัง่ ยืน และภายในป 2573 ใหเพิ่มสวนแบงของอุตสาหกรรมในการจางงานและผลิตภัณฑมวล
รวมของประเทศโดยใหเปนไปตามสภาวะแวดลอมของประเทศ และใหเพิ่มสวนแบงขึ้นเปน 2 เทาในประเทศ
พัฒนานอยที่สุด และเปาประสงคที่ 9.3 เพิ่มการเขาถึงบริการทางการเงินโดยรวมถึงเครดิตในราคาที่สามารถ
จายไดใหแกอุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดเล็กโดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา และใหเพิ่มการผนวกกลุม
เหล า นี ้เ ข า สู ห ว งโซ มู ล ค า และตลาด โดยสํ า หรั บ เป า ประสงค ที ่ 9.2 นั ้น ตั ว ชี ้วั ด ที ่ 9.2.1 มู ล ค า เพิ ่ม
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต คิดเปนสั ดสวนของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศนั้นอยูที่รอยละ 27-28 ของ
ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศและมีแนวโนมลดลงเรื่อย ๆ จัดวามีสถานะความยั่งยืนอยูในระดับต่ํา ตัวชี้วัดที่
9.2.2 การจางงานในอุตสาหกรรมคิดเปนรอยละของการจางงานรวมทั้งหมด อยูที่รอยละ 13-17 ของการจาง
งานทั้งหมด ยัง ไมถึง 1 ใน 5 ของกําลัง แรงงานทัง้ หมด จัดวามีส ถานะความยั่งยืนอยูในระดับต่ํา สําหรับ
เปาประสงคที่ 9.3 นั้น ตัวชี้วัดที่ 9.3.1 สัดสวนมูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางคิดเปน
รอยละตอมูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรมทั้งหมด มีแนวโนมลดลงจากรอยละ 26.4 ในป พ.ศ. 2553 เปนรอยละ
23.5 ในป พ.ศ. 2557 จัดวามีสถานะความยั่งยืนอยูในระดับต่ํา และตัวชี้วัดที่ 9.3.2 รอยละของอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กที่มีการกูยืมหรือมีวงเงินที่ธนาคารใหกูยืมไดสูงสุด พบวามีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเพียง
รอยละ 16.5 ของกจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศทีเ่ ขาถึงการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร
พาณิชย อยางไรก็ดีวิสาหกิจเหลานี้ยังเขาถึงบริการทางการเงินดานสินเชื่อฐานรากได มีมูลคา 1.3 ลานลนบาท
คิดเปนรอยละ 24.7 ของสินเชื่อทั้งระบบ เปาประสงคที่อยูในสถานะความยั่งยืนระดับวิกฤติ คือเปาประสงค
9.5 เพิ่มพูนการวิจัยทางวิทยาศาสตร ยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมในทุก
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ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา และใหภายในป 2573 มีการสงเสริมนวัตกรรมและใหเพิ่มจํานวน
ผูทํางานวิจัยและพัฒนา ตอประชากร 1 ลานคน และการใชจายในภาคสาธารณะและเอกชนในการวิจัยและ
พัฒนาใหเ พิ่ม มากขึ้ น ตัวชี้วัดทั้ ง 2 ตัวภายใตเ ปาประสงคนี้อ ยูในระดับ วิก ฤติ ตัวชี้วัดที่ 9.5.1 สัดสวนของ
คาใชจายการวิจัยและพัฒนาตอ GDP ของไทยอยูท ีร่ อยละ 0.62 ของ GDP ในป พ.ศ. 2558 ซึ่งถือวาอยูใน
ระดับต่ํามาก มีสถานะความยั่งยืนอยูในระดับวิกฤติ อีกตัวชี้วัดหนึ่งคือ ตัวชี้วัดที่ 9.5.2 สัดสวนนักวิจัย (เทียบ
เปนการทํางานเต็มเวลา) ตอประชากร 1,000,000 คน ในป พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีสัดสวนนักวิจัยเทากับ
974 คนตอประชากร 1 ลานคน ต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศเอเชียแปซิฟกที่อยูที่ 1,650 คนตอประชากร ตอ
ประชากร 1 ลานคน
เปา หมายที ่ 12 สร า งหลักประกั นใหมีแ บบแผนการผลิตและการบริโ ภคที่ยั่งยืน เป าหมายนี้มี
สถานะความยั่งยืนอยูในระดับต่ํา ในภาพรวมนั้นเปาประสงคตาง ๆ ภายใตเปาหมายนี้อยูในสถานะความยั่งยืน
ที่หลากหลาย เปาประสงคที่มีตัวชี้วัดอยูในเกณฑดีคือ เปาประสงคที่ 12.1 ดําเนินการใหเปนผลตามกรอบการ
ดําเนินงานระยะ 10 ปวาดวยการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ทุกประเทศนําไปปฏิบัติโดยประเทศที่พัฒนาแลว
เปนผูนํา โดยคํานึงถึงการพัฒนาและขีดความสามารถของประเทศกําลังพัฒนา ตัวชี้วัด 12.1.1 คือ จํานวน
ประเทศที่มีแผนปฏิบัติการระดับชาติดานการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน หรือมีหลักการดาน SCP เปนลําดับ
ความสําคั ญ หลั ก หรื อ เป าหมายของนโยบายระดับ ชาติ ซึ่ง ในบริ บ ทประเทศไทยนั้นป จ จุบัน กรอบการ
ดําเนินการระยะ 10 ป ดังกลาวมีแผนการขับเคลื่อนในระดับชาติแลว จึงจัดอยูในเกณฑที่มีความยั่งยืนในระดับ
ดี ใกลบรรลุเปาหมาย เปาประสงคที่มีตัวชี้วัดจัดอยูในสถานะความยั่งยืนระดับปานกลาง มี 2 เปาประสงค คือ
เปาประสงคที ่ 12.2 และ 12.7 เป าประสงค ที ่ 12.2 บรรลุก ารจัด การที่ยั่ง ยื นและการใช ท รัพ ยากรทาง
ธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพภายในป 2573 ตัวชี้วัดทั้ง 2 ตัวภายใตเปาประสงคนี้ คือ 12.2.1 ตัวชี้วัดการ
บริโภคพื้นฐานตอการใชทรัพยากร (Material Footprint: MF) และตัวชี้วัดการบริโภคพื้นฐานตอตัว (MF per
capita) และตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (MF per GDP) แมจะขอมูลจะอยูระหวางการคํานวณโดย
หนวยงานในประเทศไทย แตโครงการสิง่ แวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) ไดคํานวณไวและพบวา MF และ
MF per capita เพิ่มขึ้น แต MF per GDP อยูในระดับเทาเดิม และต่ํากวาประเทศกําลังพัฒนาในกลุม Asia
Pacific เชนเดียวกับตัวชี้วัดที่ 12.2.2 การบริโภควัตถุดิบในประเทศ (Domestic Material Consumption:
DMC) และการบริโภควัตถุดิบในประเทศตอหัว (DMC per capita) และตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
(GDP) (DMC per GDP) เปาประสงคที่ 12.7 สงเสริมแนวปฏิบัติดานการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐที่ยั่งยืน ตาม
นโยบายและการใหลําดับความสําคัญของประเทศ สําหรับเปาประสงคนี้ตัวชี้วัดคือ 12.7.1 จํานวนประเทศทีมี
การดําเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติการดานการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐอยางยั่งยืน ในประเทศไทย
การจัดซือ้ จัดจ าง อย างยั ่งยื นนัน้ มี แผนและไดดําเนินการไปแลว 2 ระยะ ปจ จุบันกําลัง อยูใ นชวงการเริ่ม
ดําเนินการระยะที่ 3
เปาประสงคที่มีตัวชี้วัดอยูในสถานะความยั่งยืนระดับวิกฤติ คือ เปาประสงคที่ 12.4 12.5 และ 12.6
เปาประสงคที่ 12.4 มีรายละเอียดคือ บรรลุเรื่องการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดตลอดวงจรชีวิตของสิ่ง
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เหลานั้นดวยวิธีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ตามกรอบความรวมมือระหวางประเทศที่ตกลงกันแลว และลดการ
ปลดปลอยสิ่งเหลานั้นออกสูอากาศ น้ํา และดิน อยางมีนัยสําคัญ เพื่อจะลดผลกระทบทางลบตอสุขภาพของ
มนุษยและสิ่งแวดลอมใหมากที่สุด ตัวชี้วัดที่พอมีขอมูลคือ ตัวชี้วัด 12.4.2 ของเสียอันตรายตอหัว (สัดสวนของ
เสียที่ไดรับการบําบัดของเสีย จําแนกตามประเภทการบําบัด) ตัวชี้วัดนี้ยังไมไดมีการคํานวณตามตัวชี้วัดของ
SDGs แตนกั วิจยั ไดหาขอมูลประกอบดานตาง ๆ มารายงานและพบวาหลายประเด็นอยูใ นภาวะวิกฤติ เชน (1)
ความเสี่ยงที่จะมีสารเคมีทางการเกษตรตกคางในเกษตรกรและผูบริโภคอยูที่รอยละ 30 ของจํานวนประชากร
(2) สัดสวนของขยะอันตรายจากชุมชนที่จัดการไดตอขยะอันตรายทั้งหมดคิดเปนเพียงรอยละ 0.042 ในป
พ.ศ. 2558 อยางไรก็ดี การกําจัดกากอุตสาหกรรมและการกําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้ออยางถูกตองอาจจัดอยูใน
สถานะความยัง่ ยืนระดับปานกลาง เพราะสําหรับการกําจัดกากอุตสาหกรรมนั้น ตามรายงานของภาครัฐระบุ
วากํ าจัดได ทั้งหมด แตรายงานอาจต่ํากวาที่เปนจริงเพราะยัง คงมีขาวโรงงานอุตสาหกรรมลัก ลอบทิ้ง ขยะ
อุตสาหกรรมแบบผิดกฎหมายอยู สวนขยะมูลฝอยติดเชื้อนั้นมีการกําจัดอยางถูกตองรอยละ 75 ของขยะติด
เชื้อทั้งหมด สําหรับ เปาประสงค 12.5 ซึ่งเปนเรื่องการลดการเกิดของเสียโดยใหมีการปองกัน การลดปริมาณ
การใชซาํ้ และการนํากลับมาใชใหมภายในป 2573 นั้น จากสถิติในป พ.ศ.2558 มีขยะเพียง 8.35 ตันที่ถูกนํา
กลับมาใชใหม (Recycle) คิดเปนรอยละ 31 ของขยะทั้งหมด จัดอยูในสถานะความยั่งยืนระดับวิกฤติ สําหรับ
เปาประสงคที่ 12.6 สนับสนุนใหบริษัทโดยเฉพาะบริษัทขามชาติและบริษัทขนาดใหญ รับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืน
ไปใช และผนวกขอมูลดานความยั่งยืนลงในวงจรการรายงานของบริษัทเหลานั้น ตัวชี้วัด 12.6.1 คือ จํานวน
บริษัทที่ตีพิมพรายงานความยั่งยืน ในบริบทประเทศไทย มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยทั้งหมด 732
บริษัท ปจจุบันมี 124 บริษัทที่ทํารายงานความยั่งยืน คิดเปนรอยละ 16.9 ของบริษัทจดทะเบียน จัดอยูใน
สถานะความยั ่งยื นระดั บวิ ก ฤติ /ต่ํามาก และทายที่สุ ดเปาประสงคทีอ่ ยูใ นสถานะความยั่งยืนระดับต่ํา คือ
เปาประสงคที่ 12.8 สรางหลักประกันวาประชาชนในทุกแหงมีขอมูลที่เกี่ยวของกับความตระหนักถึงการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและวิถีชีวิตที่สอดคลองกับธรรมชาติภายในป 2573 ซึ่งในสถานะของประเทศไทยนั้น ไดมีการเริ่มไป
บางในดานสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอมเพื่อความยั่งยืน และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แตยัง
ขาดมิติเรื่องของความเปนพลเมืองโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป า หมายที ่ 13 ปฏิ บั ติก ารอย า งเร ง ดว นเพื่อ ตอ สูกั บ การเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิ อ ากาศและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น เปาหมายนี้มีสถานะความยั่งยืนอยูในระดับปานกลาง เปาหมายนี้มีทั้งหมด 3 เปาประสงค
ตัวชี้วัดภายใตเปาประสงคเชิงผลลัพธ 6 ตัวชี้วัด อยูในสถานะความยั่งยืนระดับต่ําเพียง 1 ตัวชี้วัดเทานั้น อีก 2
ตัวชี้วัดอยูในระดับปานกลาง อีก 2 ตัวชี้วัดอยูในระดับดี และ 1 ตัวชี้วัดไมมีขอมูล ตัวชี้วัดที่มีส ถานะความ
ยั่งยืนในระดับดี 2 ตัวชี้วัดไดแก ตัวชี้วัดที่ 13.1.2 และ 13.2.1 สําหรับตัวชี้วัด 13.1.2 นั้นคือ จํานวนประเทศ
ทีม่ ีและดําเนิ นการตามยุ ท ธศาสตร ก ารลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในระดับ ชาติที่ส อดคลอ งกับกรอบการ
ดําเนินงานเซนไดฯ ซึ่งประเทศไทยนั้นเขารวมและรับรองกรอบการดําเนินงานเซนได และมีการวางแผนการ
ดําเนินการภายในประเทศเรียบรอยแลว อยางไรก็ดียังคงตองมีการบูรณาการระบบขอมูลสาธารณภัยมากกวา
นี้ และอาศัยองคความรูจากการวิจัยและพัฒนาในการวางแผนและกําหนดนโยบาย สําหรับตัวชี้วัด 13.2.1 คือ
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การบูร ณาการมาตรการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอ ากาศในนโยบาย ยุ ท ธศาสตร และการวางแผน
ระดั บ ชาติ ซึ ่ง ในขณะนี ้มี แ ผนมาตรการด า นการเปลี ่ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศแล ว โดยกระทรวง
ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ ่งแวดล อ มเป นเจาภาพ อยางไรก็ดี การบูรณาการเรื่อ งการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเขาไปในยุทธศาสตรดานอื่น ๆ หรือกระทรวงอื่น ๆ ยังไมชัดเจนนัก
สําหรั บ ตั วชี ้วัดที ่มี ส ถานะความยั ่ง ยืนในระดับ ปานกลาง 2 ตัวชี้วัดนั้นไดแก ตัวชีว้ ัด 13.1.3 และ
13.3.2 สํ าหรั บ ตั ว ชี ้วั ด 13.1.3 นั ้น คื อ สั ด สว นขององคก รปกครองส วนท อ งถิ่น ที่มี และดํ าเนิน การตาม
ยุทธศาสตรการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในระดับทองถิ่นที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการลดความเสี่ยงจากภัย
พิบัติในระดับชาติ ซึ่งในปจจุบันนั้นมีแผนยุทธศาสตรและการดําเนินการในระดับจังหวัดทุกจังหวัดแลว สวนใน
ระดับองคก รปกครองสวนทองถิ่นนั้นยังไมครอบคลุม ทั้งหมด จัดวาอยูในระดับปานกลาง สําหรับตัวชี้วัดที่
13.3.2 การสือ่ สารการเสริมสรางความเขมแข็งในการสรางขีดความสามารถระดับสถาบัน ระบบและบุคคล ใน
การปรับ ตัว การบรรเทา การถายทอดเทคโนโลยี และการพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ประเทศไทยมี ห น วยงานที ่
รับผิดชอบเรื่องนี้คือ สํานักพัฒนาศักยภาพและเผยแพรองคความรู องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก
(องคการมหาชน) ทําหนาที่ในการเผยแพรความรูดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใหกบั หนวยงานภาครัฐ
ตาง ๆ และประชาชนทั่วไป อยางไรก็ดียังไมสามารถประเมินผลกระทบอันเกิดจากหนวยงานดังกลาวไดจึงขอ
จัดใหตัวชี้วัดนี้มีสถานะความยั่งยืนอยูในระดับปานกลาง สวนตัวชี้วัดสุดทายที่มีสถานะความยั่งยืนในระดับต่ํา
คือตัวชี้วัด 13.3.1 การบูรณาการการลดการปลอยกาซเรือนกระจก การปรับตัว การลดผลกระทบ และการ
เตือนภัยลวงหนาในหลักสูตรระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากในประเทศไทยเพิ่งเริ่มมีการนํา
เรื่องการเตือ นภัยลวงหนาและการเผชิญสถานการณภัยพิบัติเขาไปในโรงเรียนนํารองบางแหงที่ตอ งเผชิ ญ
สถานการณภัยพิบัติบอยครั้งเทานั้น แตยังไมไดเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรอยางเปนทางการ
เปา หมายที่ 15 ปกป อง ฟ นฟู และสนับสนุนการใชระบบนิเ วศบนบกอยา งยั่งยืน จัดการปาไม
อยางยั่งยืน ตอสูการกลายสภาพเปนทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟนสภาพกลับมาใหม
และหยุ ด การสู ญ เสี ย ความหลากหลายทางชี ว ภาพ เป า หมายนี ้มี ส ถานะความยั ่ง ยื น อยู ใ นระดั บ ต่ ํา
เปาประสงคสวนใหญมีสถานะความยั่งยืนอยูในระดับต่ําและมีที่อยูในระดับปานกลางอยูบาง เปาประสงคที่
ตัวชี้วัดมีสถานะความยั่งยืนอยูในระดับปานกลางคือเปาประสงคที่ 15.1 สรางหลักประกันวาจะมีการอนุรักษ
การฟนฟู และการใชร ะบบนิ เ วศบนบกและในน้ําจืดในแผนดินรวมทั้งบริก ารทางระบบนิเวศอยางยั่ง ยืน
โดยเฉพาะอย างยิง่ ปาไม พื ้นที ่ชุม น้าํ ภู เ ขา และเขตแหง แลง โดยเปนไปตามขอ บังคับภายใตความตกลง
ระหวางประเทศภายในป 2563 เปาประสงคนี้มีตัวชี้วัด 2 ตัวคือ 15.1.1 สัดสวนพื้นที่ปาไมตอพื้นที่ทั้งหมด
ปจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปาคิดเปนรอยละ 31.6 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ โดยเปาหมายของภาครัฐคือ
การมีพื้นที่ปารอยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด ฉะนั้นพื้นที่ปาในปจจุบันจึงคิดเปนรอยละ 79 ของพื้นที่เปาหมาย
จึงถูกจัดวามีสถานะความยั่งยืนอยูในระดับปานกลาง อยางไรก็ดี ปญหาที่รัฐบาลไทยตองพิจารณาใหดีคือการ
เพิ่มพื้นที่ปารอยละ 40 จะสงผลกระทบตอผูคนกลุมที่จนที่สุดที่อาจมีที่ดินทางการเกษตรอยูติดพื้นที่ปา หรือ
พึ่งพาอาศัยผลผลิตจากปาเพื่อการดํารงชีพหรือไม เพราะถาหากสงผลกระทบ ก็จะกลายเปนวาการบรรลุ
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เปาประสงคนี้กลับสงผลกระทบตอเปาหมายอื่นของ SDGs ดวย อีกตัวชี้วัดหนึ่งคือ 15.1.2 สัดสวนของพื้นที่
สําคัญสําหรับความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งทางบกและในน้ําจืด ซึ่งถูกปกคลุมไปดวยพื้นที่คุมครอง จําแนก
ตามประเทศ ระบบนิเวศ ปจจุบันในประเทศไทยพื้นที่สําคัญเหลานี้คิดเปนรอยละ 20.26 ของพื้นที่ประเทศ
ขาดอีกประมาณรอยละ 5 ตามเปาหมายของประเทศ คิดเปนพื้นที่ประมาณ 16 ลานไร ซึ่งจัดอยูในสถานะ
ความยัง่ ยืนระดับปานกลาง
ตัวชี้วัดอื ่น ๆ ของเป าประสงค อื ่น ๆ อยูใ นสถานะความยั่ง ยืนระดับ ต่ํา ทั้ง ตัวชี้วัด 15.2.1 ความ
คืบหนาในการจัดการปาไมอยางยั่งยืน ซึ่งอยูในระดับต่ําเพราะวายังมีตัวชี้วัดยอยของ IUCN ที่ยังขาดอยูและ
กรมปาไมและกรมอุ ทยานฯ ยั งคงใช กฎหมายเปนหลัก ในการจัดการปา ทําใหมีโ อกาสเกิดการขัดแยง สูง
ตัวชี้วดั 15.3.1 สัดสวนพื้นที่เสื่อมโทรมตอพื้นที่ทั้งหมด โดยในป พ.ศ. 2544 มีสัดสวนที่ดินศักยภาพต่ําถึงรอย
ละ 60.09 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ ตัวชี้วัดที่ 15.5.1 ใช Red list index of Species Survival ซึ่งจาก
ขอมูลจากรายงาน SDG Index พบวาไดคาดัชนีเทากับ 0.8 (ดัชนีมีคาอยูในชวง 0-1) ซึง่ รายงานดังกลาวจัดให
อยูในสถานะวิกฤติ ตัวชี้วัดที่ 15.6.1 จํานวนประเทศทีม่ ีการยอมรับกรอบกฎหมายกรอบการบริหารจัดการ
และกรอบนโยบายเพื่อสรางความมั่นใจในความเปนธรรม และความเทาเทียมในการแบงปนผลประโยชน ซึง่ ใน
ขอนี้ประเทศไทยไดล งนามในพิ ธีส ารนาโงยาแลว แตขอมูลยังไมชัดเจนเรื่องการนําไปปฏิบัติตอ ตัวชี้วัดที่
15.8.1 สัดสวนประเทศที่ไดใชกฎหมายระดับชาติที่เกี่ยวของและปกปองทรัพยากรอยางเพียงพอหรือควบคุม
ชนิดพันธุตางถิ่นที่ถูกรุกราน ซึ่งในประเทศไทยมีกฎหมายมาเปนเวลานานแลว แตอาจยังมีปญหาเรื่องการ
บั ง คั บ ใช เนื ่อ งจากป ญ หาพื ช สั ต ว ต า งถิ ่น รุ ก รานยั ง มี ป รากฎอยู ใ ห เ ห็ น ทั ่ว ไป และตั ว ชี ้วั ด ที ่ 15.9.1
ความกาวหนาของการสรางเปาประสงคระดับชาติตามทีร่ ะบุไวในแผนยุทธศาสตรความหลากหลายทางชีวภาพ
ค.ศ. 2011-2020 (Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020) เปาประสงคที่ 2 ของ Aichi Biodiversity
ซึ่งในปจจุบัน ซึ่งในประเทศไทยมีการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 25602564 แลว แตยังไมปรากฏการณบังคับใชที่ชัดเจน
2.4.3 การจัดประเภทเปาประสงค SDGs เชิงยุทธศาสตร
หลังจากทีเ่ ราพอทราบสถานะของเปาหมาย SDGs ทั้ง 12 สถานะที่ผานการทําวิจัยมาแลวในปที่ผาน
มา ขั้นตอนตอไปคือการระบุใหเห็นในเชิงยุทธศาสตรวาเปาประสงคใดควรขับเคลื่อนตอไปอยางไร สาเหตุที่
การจัดประเภทและรางขอเสนอเชิงยุทธศาสตรจะตองลงมาระบุที่ระดับเปาประสงคเปนเพราะเปาประสงค
ของ SDGs คือรายละเอียดของเปาหมายนั้น ๆ คือ ภาพฝ นทีผ่  านการเจรจาตอ รองผานเวที ตาง ๆ ตัง้ แต
Rio+12 ในป พ.ศ. 2555 จนถึงป 2558และเปนที่ยอมรับรวมกันแลว ฉะนั้นการดําเนินการใด ๆ ก็ตามตอง
พิจารณาที่รายละเอียดของเปาประสงคเปนหลัก
จากขอ มูลที่ได จากรายงาน 12 ฉบับ รายงานสัง เคราะหฉบับนี้จัดประเภทเปาประสงคของทั้ง 12
เปาหมายออกเปน 3 ประเภท ประเภทที่ 1 คือ เปาประสงคที่ใกลบรรลุเปาหมาย (Quick-Win targets)
ซึ่งเปาประสงคนี้หากใหความสําคัญและจัดสรรทรัพยากรใหแลวมีโอกาสบรรลุสูงมากในระยะสัน้ เปาประสงค
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เหลานี้คือเปาประสงคที่อยูในสถานะความยั่งยืนระดับดีหรือดีมาก(บรรลุเปาหมายแลว) ดังที่แสดงเอาไวใน
ตารางที่ 2-6 ประเภทที่ 2 คือเปาประสงคเรงดวน (Urgent targets) ซึ่งเปาประสงคเหลานี้อยูในสถานะ
ความยั่งยืนระดับต่ําหรือกระทั่งวิกฤติ จําเปนตองไดรบั การใหความสําคัญในการหาสาเหตุและแกปญหาอยาง
เรงดวน ดังทีแ่ สดงเอาไวในตารางที่ 2-7 ประเภทที่ 3 คือ เปาประสงคที่เปนจุดบอด (Blind-spot targets)
ซึ่งก็คือเปาประสงคหรือบางแงมุมของเปาประสงคนั้นที่ยังไมมีขอมูล ทําใหเราไมทราบเสียดวยซ้ําวาปจจุบัน
สถานะของประเด็นเหลานั้นเปนอยางไร ไมมีขอมูลในระดับที่นักวิจัยของโครงการทั้ง 12 โครงการไมสามารถ
หาขอมูลจากแหลงอื่นมาทดแทนไดดวย เปาประสงคเหลานี้แสดงเอาไวในตารางที่ 2-8
ตารางที่ 2-6 เปาประสงคที่ใกลบรรลุเปาหมาย (Quick-Win targets)
เปาประสงค
ประเด็น Quick-win ของเปาประสงคนน้ั

สถานะ

1.1

การขจัดความยากจนขัน้ รุนแรง (1.1.1)

ดีมาก

1.3

ความครอบคลุมของประชากรที่ไดรับความคุมครองทางสังคมขั้นพื้นฐาน (1.3.1)

ดี

1.4

ความครอบคลุมของประชากรที่เขาถึงบริการขั้นพื้นฐาน (1.4.1)

ดี

1.5

การมียุทธศาสตรการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ระดับประเทศและระดับทองถิ่น (1.5.3)

ดีมาก

4.1

การเขาถึงและรอยละของนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาชั้น ป.3 ป. 6 และ ม.3 (เฉพาะดาน
ปริมาณเทานั้น) (4.1.1a, 4.1.1b, 4.1.1c)

ดี

4.2

การเขาถึง การพัฒนา การดูแล และการจัด การศึกษาก อนประถมศึกษา (ปฐมวัย) ของ
เด็กชายและเด็กหญิง (4.2.1, 4.2.2)

ดี

4.5

ความเทาเทียมกันระหวางเพศในการเขาถึงการศึกษา (4.5.1)

5.1

ความเทาเทียมกันในการเขาถึงการศึกษาและบริการดานสุขภาพระหวางเพศสภาพ

7.1

การเขาถึงพลังงานไฟฟา (7.1.1)

8.5

ความเทาเทียมกันดานรายไดเฉลี่ยรายชั่วโมงของผูมีงานทําจําแนกตามเพศ (8.5.1) และ
อัตราการวางงานจําแนกตามเพศ (8.5.2)

ดี

8.7

รอยละและจํานวนของเด็กอายุ 5-17 ปที่เปนแรงงานเด็ก จําแนกตามเพศและกลุมอายุ
(8.7.1)

ดี

8.10

การเขาถึงบริการทางการเงิน ทั้งผานทางสาขาธนาคารพาณิชยแ ละตูเอทีเอ็ม (8.10.1)
และบัญชีธนาคารผานระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ (8.10.2)

ดี

ดีมาก
ดี
ดีมาก
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ตารางที่ 2-7 เปาประสงคเรงดวน (Urgent targets)
เปาประสงค
ประเด็นเรงดวนของเปาประสงคนั้น

สถานะ

2.2

สภาวะทุพโภชนาการของเด็กอายุต่ํากวา 5 ป โดยเฉพาะภาวะแคระแกร็น อวน และ
ภาวะโลหิตจางในหญิงมีครรภ

2.3

มูลคาการผลิตตอหนวยแรงงาน (2.3.1) *ขอมูลยังไมไดจําเพาะเจาะจงกับภาคเกษตร

วิกฤติ

2.4

สัดสวนหรือรอยละของพื้นที่เกษตรมีการทําเกษตรกรรมแบบยั่งยืน (2.4.1)

วิกฤติ

4.1

คุณภาพการศึกษาในทุกระดับ (4.1.1d, 4.1.1e, 4.1.1f,)

วิกฤติ

4.4

รอยละของผูมีงานทําที่ใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต (4.4.1b และ 4.4.1c)

ต่ํา

5.2

การกระทํารุนแรง และการกระทํารุนแรงทางเพศตอเด็กและสตรี

ต่ํา

5.4

การให คุณคาต อการทํางานบานแบบไมไ ดรับ คาจางและการรับผิ ดชอบรวมกันภายใน
ครัวเรือน

ต่ํา

5.5

ความเท าเที ย มในด านโอกาสการมี ส ว นร วมในการตั ด สิ นใจทางการเมื องของผูห ญิ ง
(5.5.1)

วิกฤติ

5.6

ปญหาแมวัยใส (อัตราสวนวัยรุนหญิงที่ตั้งครรภอายุระหวาง 15-19 ป

ต่ํา

7.2

สัดสวนของการใชพลังงานทดแทนตอการใชพลังงานขั้นสุดทาย (7.2.1)

วิกฤติ

7.3

ประสิทธิภาพการใชพลังงาน (คาความเขมของการใชพลังงาน)

ต่ํา

8.2

อัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปของผลิตภาพแรงงาน (GDP/ประชากรผูมีงานทํา) (8.2.1)

ต่ํา

8.5

อัตราการวางงานของคนพิการ

8.8

อัตราการเกิดอุบัติเหตุจําแนกตามเพศโดยเพศชายมีอัตราความถี่การเกิดอุบัติเหตุสูงกวา
(8.8.1) และ การที ไ่ ทยยั ง ไม ไ ด ใ ห สัต ยาบั นกับ องค กรแรงงานระหวางประเทศเรื อ่ ง
เสรีภาพการสมาคม และสิทธิการตอรองรวม

ต่ํา

9.2

มูลคาเพิ่มของภาคอุตสาหกรรมการผลิต และสัดสวนของการจางงานในอุตสาหกรรมการ
ผลิตคิดเปนสัดสวนของการจางงานทั้งหมด

ต่ํา

9.3

สั ด ส วนมู ล ค าเพิ ม่ ของอุ ต สาหกรรมขนาดเล็ กต อมู ล ค าเพิ ม่ ของอุ ต สาหกรรมทั ง้ หมด
(9.3.1) และการเขาถึงทรัพยากรทางการเงินของอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (9.3.2)

ต่ํา

9.5

จํานวนผูทํางานวิจัยและพัฒนาตอประชากร 1 ลานคน (9.5.2) และการใชจายในภาค
สาธารณะและเอกชนในการวิจยั พัฒนา (9.5.1)

วิกฤติ

ต่ํา

วิกฤติ
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12.4

ความเสี่ยงที่จะมีสารเคมีตกคางในเกษตรกรและผูบริโภค และ สัดสวนขยะอันตรายจาก
ชุมชนที่จัดการไดตอขยะอันตรายทั้งหมด

วิกฤติ

12.5

อัตราการนําขยะกลับมาใชใหม (Recycle Rate) ของประเทศ (12.5.1)

วิกฤติ

12.6

จํานวนบริษัทที่เผยแพรรายงานความยั่งยืน (12.6.1)

วิกฤติ

12.8

การดําเนินงานเพื่อใหมีการศึกษาเรื่องความเปนพลเมืองโลก การพัฒนาที่ยั่งยืน และการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศในระบบการศึกษา (12.8.1)

ต่ํา

13.3

การบูรณาการการลดการปลอยกาซเรือนกระจก การปรับตัว การลดผลกระทบ และการ
เตือนภัยลวงหนาในหลักสูตรระดับประถาม มัธยม และอุดมศึกษา (13.3.1)

ต่ํา

15.2

ความคื บ หน าในการจั ด การป าไม อย างยั ง่ ยื น ที ป่  จ จุ บั นการดํ าเนิ นการของรั ฐ โดยใช
กฎหมายเปนหลักมีโอกาสทําใหเกิดความขัดแยงสูงและอาจสงผลตอชุมชนใกลเคียงปา
(15.2.1)

ต่ํา

15.3

สัดสวนของพื้นที่เสื่อมโทรมตอพื้นที่ทั้งหมด (15.3.1)

ต่ํา

15.6

การบังคับใชกฎหมาย การบริหาร และกรอบนโยบายเพื่อใหเกิดประโยชนรวมกันอยาง
ยุติธรรมและเทาเทียม (15.6.1)

ต่ํา

15.8

การมีกฎหมายและทรัพยากรเพื่อการปองกันหรือควบคุมชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน และ
การบังคับใชกฎหมายและดําเนินการในประเด็นดังกลาว (15.8.1)

ต่ํา

15.9

ความกาวหนาในการกําหนดเปาประสงคข องประเทศใหสอดคล องกับเปาประสงคที่ 2
ของ Aichic Biodiversity และการนําแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวของไปปฏิบัติ

ต่ํา

ตารางที่ 2-8 เปาประสงคที่เปนจุดบอด (Blind-spot targets)
เปาประสงค
ประเด็น/ตัวชี้วัดที่ขาดขอมูลของเปาประสงคนั้น

สถานะ

1.2

สัดสวนประชากรผูชายและผูหญิง และเด็ก ที่อาศัยอยูภายใตเสนความยากจนในทุกมิติ
ตามนิยามแตละประเทศ

n/a

1.4

สัดสวนของประชากรผูใหญที่มีเอกสารสิทธิถูกตองตามกฎหมายรับรองการถือครองที่ดิน
และประชากรเหลานี้ทราบถึงสิทธิของตนเหนือที่ดินที่ตนถือครอง จําแนกตามเพศ และ
ประเภทการถือครอง

n/a

1.5

ผลกระทบจากภั ย พิ บั ติ ใ นรู ป ของจํ า นวนประชากรที ่ เสี ย ชี วิ ต สู ญ หายและได รั บ
ผลกระทบ (1.5.1) และการสูญเสียทางเศรษฐกิจจากภัยพิบัติ (1.5.2)

n/a

2 - 76

โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
2.3

รายไดเฉลีย่ ของผูผ ลิตอาหารขนาดเล็ก จําแนกตามเพศ และสถานะพืน้ เมือง (2.3.2)

n/a

2.5

ความหลากหลายและความสมบูรณ ของพันธุกรรมพืชและสัต วสําหรับ ความมั่นคงทาง
อาหารและการเกษตร (2.5.1) และสั ด ส วนของพั นธุ พื ช พั นธุ ส ั ตว ท องถิ น่ ที แ่ บ ง ตาม
หมวดหมูดานความเสี่ยง (2.5.2)

n/a

4.3

อัตราการเขาเรียนของเยาวชนและผูใหญ ทั้งในระบบ นอกระบบการศึกษา รวมถึงการ
อบรมในชวง 12 เดือนที่ผานมา

n/a

4.4

สัดสวนของเยาวชนและผูใหญที่มีทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จําแนกตามประเภททักษะ

n/a

4.7

ขอมูลทีท่ าํ ใหทราบถึงภาพรวมการดําเนินการดานการจัดการศึกษาเพื่อความเปนพลเมือง
โลก และการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งในมิติของนโยบายการศึกษา หลักสูตร ระดับการศึกษา
ของครู และการประเมินผลนักเรียน (4.7.1)

n/a

สถานะเกี่ยวกับ Material Footprint (MF), MF per capita, and per GDP, (8.4.1)
8.4 และ 12.2 และ Domestic Material Consumption (DMC), DMC per capita และ DMC per
GDP (หนวยงานที่เกี่ยวของกําลังจัดทําขอมูล)

n/a

8.9

ขอมูลทางเศรษฐกิจดานการทองเที่ยว โดยเฉพาะจํานวนงานในอุตสาหกรรมทองเที่ย ว
และอัตราการเติบโตของงานที่ จําแนกตามเพศ

n/a

9.1

ขอมูล การเขาถึ งโครงสรางพื้นฐานด านการขนส ง ของประชากรในรูป ของสั ดส วนของ
ประชากรชนบททีอ่ าศัยอยูภ ายในระยะ 2 กิโลเมตรจากถนนที่ใชงานไดทุกฤดู (9.1.1)

n/a

9.4

ขอมูลเกี่ยวกับปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอหนวยมูลคาเพิ่มของการผลิต
ในภาคอุตสาหกรรม (9.4.1) (หนวยงานที่เกี่ยวของกําลังจัดทําขอมูล)

n/a

12.3

สถานะของการสูญเสียอาหาร ทั้งดาน food lose และ food waste ในประเทศไทย
(หนวยงานที่เกี่ยวของกําลังจัดทําขอมูล)

n/a

12.4

สถานะของการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดดวยวิธีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ
สถิติของเสียอันตรายตอหัว ที่ไดรับการบําบัด จําแนกตามประเภทการบําบัด (12.4.2)

n/a

13.1

สถานะของขี ดความสามารถในการปรั บ ตัวต ออั นตรายและภั ยพิ บั ติ ท างธรรมชาติ ใ น
รูปแบบของ สถิติเกี่ยวกับ จํานวนผูเสียชีวิต สูญหาย และผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ
ตอประชากร 100,000 คน

n/a

15.4

สถานะของระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชีวภาพของระบบเหลานี้ในรูปแบบ
ของ ขอบเขตของพื้นที่คุมครองที่มีความสําคัญตอความหลากหลายทางชีวภาพบนภูเขา
(15.4.1) และดัชนีพื้นที่ภูเขาสีเขียว (Mountain Green Cover Index) (15.4.2)

n/a
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15.7

สถานะที่ของการลาและขนยายพันธุพืชและสัตวคุมครอง ในรูปของสัดสวนการคาสัตวปา
โดยการถูกลับลอบนําเขาหรือถูกคาอยางผิดกฎหมาย (15.7.1)

n/a

SDG 14

เปาประสงคสวนใหญของ SDG14 ยังไมมีความพรอมดานขอมูลในการประเมินสถานะ
(ยกเวนเปาประสงค 14.2.1 และ เปาประสงค 14.4.1 ที่มีขอมูล)

n/a

SDG 16

เปาประสงคสวนใหญของ SDG16 ยังไมมีความพรอมดานขอมูลในการประเมินสถานะ
(ยกเวนตัวชี้วัดของเปาประสงคที่ 16.3 (16.3.2), 16.9 (16.9.1) และ 16.10 (16.10.2)

n/a

จากตารางขางตน ผูวิจัยมีขอเสนอในการดําเนินการตอเปาประสงคแตละประเภทดังนี้
1) เปาประสงคที่ใกลบรรลุเปาหมาย (Quick-Win Targets) – เปาประสงคกลุมนี้เปนเปาประสงค
ที่สถิติในภาพรวมชี้ใหเห็นวาเปาประสงคนั้นแทบจะบรรลุทั้งหมดแลว สิ่งที่ควรจะดําเนินการตอเปาประสงค
ประเภทนี้มี 3 สวน
สวนที่ 1: จัดสรรทรัพยากรที่จําเปนในการทําใหเปาประสงคเหลานี้ที่อยูในสถานะ “ดี” คือ
ใกลจะบรรลุเปาหมาย สามารถบรรลุเปาหมายไดโดยเร็ว
สวนที่ 2: สําหรับเปาประสงคที่อยูสถานะ “ดีมาก” นั้น ภาครัฐควรทําใหมั่นใจวา กลุมคนที่
ยากจนที่สุดและชายขอบที่สุดเปนกลุมที่ไดรับประโยชนจากเปาประสงคเหลานี้ดวย ในประเทศรายไดปาน
กลางขั้นสูงอยางประเทศไทยนั้น กลุมคนทียากจนที่สุดและชายขอบนั้นมีปริมาณไมมาก ฉะนั้นเมื่อพิจารณาใน
ระดับ ทัง้ ประเทศ อาจจะมี สั ดส วนไม ถึง รอ ยละ 1 เสียดวยซ้ํา อยางไรก็ดี เนื่อ งจากคนกลุมนี้นี่เ องที่เ ปน
กลุมเปาหมายสําคัญของ SDGs ฉะนั้นเมื่อประเทศไทยตอบโจทยเปาหมายคนกลุมใหญไดแลว รัฐบาลและผูมี
สวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของควรจะหันมาใหความสนใจกับคนกลุมที่มักถูกทิ้งไวขางหลัง เชน กลุมคนพิการ คนไร
บาน คนไรรัฐ เปนตน โดยอาศัยรัฐตองสรางความรวมมือกับองคกรภาคประชาสังคม (CSOs) ที่ทํางานกับคน
กลุมเหลานี้เพื่อที่บริการของรัฐที่จําเปน จะไดเขาถึงคนเหลานี้ไดมากขึ้น
สวนที่ 3: มอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของ ติดตามสถานการณของเปาประสงคเหลานี้ ให
ยังคงอยูในสถานะที่ยั่งยืนตอไป ในการติดตามสถานการณเ หลานี้ควรอาศัยความรวมมือกับภาคสวนอื่น ๆ
โดยเฉพาะภาคประชาสังคม (CSOs) และผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของโดยตรง ผานพื้นที่การมีสวนรวมที่
หลากหลาย เพื่อใหปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นสะทอนมาสูภาครัฐไดโดยเร็ว นําไปสูการแกไขปญหาที่ทันทวงที
ตอไป
2) เปาประสงคที่เรงดวน (Urgent Targets) – เปาประสงคกลุมนี้เปนเปาประสงคที่สถิติภาพรวมชี้
วา อยู ใ นสภาวะวิ ก ฤติ ห รื อ มี ร ะดั บ ความยั ่ง ยืน ต่ ํา เปา ประสงค เ หล านี ้ค วรเปน เปา ประสงค ที ่ภาครัฐ ให
ความสําคัญอยางยิ่ง และดึงภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของโดยเฉพาะภาควิชาการและภาคประชาสังคมเขามามี
สวนรวมในการวางแผนทุกระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1– รั ฐอาจจั ดสรรทรัพยากรไปเพื่อการศึก ษาวิจัยเพือ่ ใหเ ขาใจสภาพปญหาและ
สาเหตุใหชัดเจนมากขึ้น พรอมทั้งลงทุนในปจจัยที่สําคัญตอการบรรลุเปาประสงคเหลานี้ รวมถึงอาจทําการ
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พิจ ารณาและแก ไขกฎหมายหรื อ ปรั บ โครงสรางองคก รที่เ กี่ยวขอ งเพื่อ ใหก ารบรรลุเ ปาประสงคเ หลานี้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น บางเปาประสงคที่ตองการการวิจัยพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ก็ควรจะตองเริ่มดําเนินการตั้งแตชวงระยะแรก
ระยะที่ 2– ภาครัฐเริ่มดําเนินการในระดับมหภาคกอน กลาวคือ มุงดําเนินการเพื่อใหสถานะ
ในภาพรวมของเปาประสงคนั้น ๆ พัฒ นาไปในระดับ ที่ดีขึ้น ยั่งยืนขึ้น หากพูดถึงกลุมเปาหมายหรือพื้นที่
เปาหมายก็คือ มุงที่กลุมเปาหมาย/ประชากรสวนใหญของประเทศหรือพื้นที่เปาหมายที่มีผลกระทบสูง กอน
ระยะที่ 3 – ภาครัฐมุงเนนกลุมเปาหมายที่เปนกลุมที่ยากจนที่สุด ชายขอบที่สุด หรือพื้นที่ที่
หางไกลที่สุด เพื่อใหแนใจวาไมมีใครถูกทิ้งไวขางหลัง ในระยะนี้ การทํางานอยางเขมขนกับองคกรภาคประชา
สังคมเพื่อใหเขาถึงกลุมคนที่รัฐมักเขาไมถึงจะมีความสําคัญอยางยิ่งยวด
แนนอนวาเปาประสงคแตละขอนั้นมีลักษณะจําเพาะเจาะจง ทั้งในแงกลุมเปาหมาย พื้นที่ หรือกระทั่ง
วิธีการในการบรรลุเปาประสงค เทคโนโลยี นวัตกรรม กฎหมาย และตัวละครที่เกี่ยวของ และแตละระยะนั้น
อาจจะแตกตางกันไปในแตละเปาประสงค เชน บางเปาประสงคที่อยูในสถานะวิกฤติอาจยังขาดการศึกษาที่
เปนระบบ เชน ประเด็นผลิตภาพของแรงงานรายสาขาอุตสาหกรรม เปาประสงคลักษณะนี้ก็อาจจะตองเริ่ม
ตั้งแตระยะที่ 1 เพื่อทําความเขาใจสถานะของปญหาและสาเหตุ เปนตน ระยะของการศึกษานี้อาจจะสั้นหรือ
ยาวก็ได แตไมควรศึกษานานจนเกินไป บางเปาประสงคที่อยูภาวะวิกฤติอาจจะมีพื้นฐานการศึกษาและความ
เขาใจปญหาอยูแลว แตยงั ขาดการจัดการแกปญ
 หาอยางจริงจังและขาดทรัพยากร ก็อาจจะขยับเขาระยะที่ 2
แลวดําเนินการไดเลย เปนตน หรือบางเปาประสงคมีความจําเพาะเจาะจงกับกลุมคนชายขอบ/เปราะบาง ก็
ดําเนินการระยะที่ 3 เลยก็ไดเชนกัน
3) เป า ประสงค ทีเ่ ปนจุดบอด (Blind-spot Targets) – เปาประสงคเ หลานี้สวนใหญเ ปน
เปาประสงคหรือเปาหมายที่ไมเคยไดรับความสนใจอยางจริงจังมากอน (เชนเปาหมายที่ 14 วาดวยเรื่องระบบ
นิเวศในทะเล มหาสมุทรและชายฝง) หรือมีลักษณะที่เปราะบางตอความขัดแยงสูง หรือภาครัฐเปนผูมีสวนได
สวนเสี ยในเปาหมายนั้น (เช น เป าหมายที่ 16 ดานสันติภาพ สถาบันที่เ ขม แข็ง และความยุติธรรม) บาง
เปาประสงคจําเปนตองอาศัยขอมูลจากหลายแหลง จากหลายหนวยงานทั้งระดับกรมและกระทรวง ทําใหไม
อาจทราบขอมูลในภาพรวมได
เปาประสงคประเภทนี้จําเปนตองอาศัยการดําเนินการที่คอนขางพิเศษกวาการดําเนินงานปกติที่ทํา
โดยหนวยงานที่รับผิดชอบ สําหรับเปาประสงคที่มีหนวยงานรับผิดชอบอยูแลวเพียงแตประเด็นเหลานี้อาจ
ไมไดอยูใ นความสนใจของภาครัฐ การดําเนินการก็ควรจะเปนในแนวของการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูมาใหกับ
หนวยงานที่รับผิดชอบมากขึ้นเพื่อดําเนินการศึกษาสถานะและดําเนินการเพือ่ บรรลุเปาประสงคนั้น ๆ สําหรับ
เปาประสงคที่เปราะบางตอความขัดแยงสูง ๆ หรือภาครัฐเปนผูมีสวนไดสวนเสียในเปาหมายนั้นดวย ภาครัฐ
ควรตองเปดใจกวางและดึงเอาภาควิชาการและภาคประชาสังคมเขามามีบทบาทสําคัญ ตัง้ เปนคณะทํางานใน
การทําขอมูลเกี่ยวกับสถานการณของเปาประสงคนั้น ๆ และภาครัฐเปนผูอํานวยความสะดวกดานขอมูลแทน
ซึ่งในการที่จะใหภาครัฐที่เกี่ยวของใหขอมูลนั้น จําเปนตองมีคําสั่งการมาจากคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่
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ยั่งยืน (กพย.) หรืออยางนอยที่สุดคือ จากอนุกรรมการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (อนุกรรมการชุด
ที่ 1) เพื่อบังคับใหหนวยงานที่เกี่ยวของใหความรวมมือและใหขอมูลกับคณะทํางานที่ตั้งขึ้น สวนเปาประสงคที่
ตองอาศัยขอมูลจากหลายแหลงเพราะตองบูรณาการขอมูลจากหลายฝายเขาดวยกัน อนุกรรมการขับเคลื่อน
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (อนุกรรมการชุดที่ 1) ควรทําหนาที่เปนเจาภาพดึงทุกฝายมาปรึกษาหารือและ
มอบหมายใหมกี ารดําเนินการเชือ่ มประสานดานขอมูลตอไป
2.4.4 เปรียบเทียบกับผลการจัดลําดับความสําคัญ 30 เปาประสงค
โครงการประสานงานการวิ จั ยเพื ่อ สนั บ สนุนการพัฒ นาทียั่ง ยืน (SDG Move) มีสวนรวมกั บ
กระบวนการจัดลําดับความสําคัญเปาประสงค 30 เปาประสงค ที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติเปนเจาภาพ เมื่อชวงปลายป พ.ศ. 2559 การจัดลําดับครั้งนั้น อาศัยกระบวนการการมีสวน
รวมจากหนวยงานที่เกี่ยวของ นักวิชาการ ภาคประชาสังคม ที่ทํางานในประเด็นที่เกี่ยวของกับเปาหมายและ
เปาประสงคตาง ๆ โดยขอใหหนวยงานสงผูที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นที่เกี่ยวของกับเปาหมายนั้น ๆ มาให
ความเห็นวาในเปาหมายนัน้ เปาประสงคใดบางที่มีความพรอมและมีความสําคัญ ซึ่งในมิติความสําคัญนั้นมีการ
แบงมิติยอยออกเปนมิติความเรงดวนและมิติผลกระทบดวย สวนดานความพรอมก็จะจําแนกออกเปน 4 มิติ
ประกอบดวย ความพรอมดานความรู ขอมูล กฎหมาย ทรัพยากร และดานการรับรูของสังคม ในกระบวนการ
ดังกลาว ผูที่เขารวมจะตองชวยกันใหคะแนนแตละเปาประสงค 1 ถึง 5 ในมิติตาง ๆ ขางตน แตเนื่องจากใน
การใหคะแนนแตละเปาหมาย ทําโดยคนคนละกลุมกัน จึงไมสามารถเปรียบเทียบคะแนนกันโดยตรงได ผูจัด
จึง มิไดใชคะแนนดิ บ ทีไ่ ด แตอ าศั ยกระบวนการทางสถิติ (Z-score) เพื่อ ใหการจัดลําดับ ความสําคัญ ของ
เปาประสงคในแตละเปาหมายสามารถนํามาเปรียบเทียบกันได หลังจากจัดลําดับใหมดวยคะแนน Z-score
แลว จึงเลือกเปาประสงคที่มีความสําคัญและมีความพรอมออกมาได 30 เปาประสงค คิดเปนประมาณรอยละ
24 ของเปาประสงคเชิงผลลัพธทั้งหมด
อยางไรก็ดี เมื่อนําเปาประสงค 30 เปาประสงคที่สําคัญมาเปรียบเทียบกับคะแนนสถานะความยั่งยืน
ของเปาประสงคนั้น ๆ ที่ไดจากการทําวิจัยสถานะเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ฯ ทั้ง 12 โครงการแลว ตามที่
แสดงไวในตาราง 4-6 (ดานลาง) พบวา ทั้ง 30 เปาประสงคที่จัดลําดับมาไดนั้น ไมมคี วามสอดคลองกับสถานะ
ความยัง่ ยืนแตอยางใด หมายถึงใน 30 เปาประสงคนี้มีสถานะความยั่งยืนตั้งแตระดับดีมากไปจนถึงระดับวิกฤติ
และไมมีขอมูล
ถึงกระนั้นก็ตาม ความไมสอดคลองกันนี้ยังไมสามารถสรุปไดวา เปาประสงคทั้ง 30 เปาประสงคมี
ปญหา แตในเบื้องตน ความไมสอดคลองที่เกิดขึ้นอาจอธิบายไดวา เปาประสงคทั้ง 30 เปาประสงคที่ผานการ
จัดลําดับความสําคัญมาแลวนั้นถูกจัดบนพื้นฐานของหลายเกณฑประกอบกันทั้งความสําคัญและความพรอม
มิใชเฉพาะสถานะความยั่งยืนของเปาหมายนั้น หากวากันตามจริงแลว สถานะความยั่งยืนของเปาประสงคนั้น
มิไ ด ถูก นํ ามาพิ จ ารณาโดยตรงในกระบวนการจัด ลํ า ดับ ความสํา คั ญ เสี ย ดว ยซ้ าํ แต แ ฝงอยู ในมิ ติค วาม
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“เรงดวน” ซึ่งเปนสวนหนึ่งของมิติความสําคัญ ฉะนั้นความไมสอดคลองที่เกิดขึ้นอาจเปนสิ่งที่คาดหวังไดวาจะ
เกิดขึ้น
อยางไรก็ดี ผูวิจัยคิดวา การจัดประเภทของเปาประสงคจากรายงานสัง เคราะหฉบับนี้อาจมีความ
เหมาะสมกับการดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมากกวาเปาประสงค 30 เปาประสงค เพราะ
ขอมูลที่นํามาใชในการจัดประเภทของเปาประสงคนั้นเปนการจัดประเภทที่มีขอมูลรองรับและมีความชัดเจน
ในแงของมิติที่ใชในการจัดประเภท คือ สถานะความยั่งยืนของเปาประสงคนั้น เทานั้น ซึ่งอาจถือไดวาเป น
baseline สําหรับการขับเคลื่อน SDGs ตอไปได
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โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ตารางที่ 2-7: สถานะของ 30 เปาประสงคที่สําคัญจําแนกตามกลุมเปาหมาย (5Ps)
เปาประสงค
สถานะ

เปาประสงค

สถานะ

เปาประสงคในเปาหมายกลุม PEOPLE (1, 2, 3, 4 และ 5)
1.3 ดําเนินการใหเปนผลตามระบบและมาตรการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสม
ของแต ละประเทศ และให ค รอบคลุ ม ถึง กลุม ที ย่ ากจนและเปราะบางภายในป
2573

ดี

3.4 ลดการตายกอนวัยอันควรจากโรคไมติดตอใหลดลงหนึ่งในสาม ผานการปองกัน
และการรักษาโรค และสนับสนุนสุขภาพจิตและความเปนอยูที่ดี ภายในป 2075

2.1 ยุติความหิวโหยและสรางหลักประกันใหทุกคนโดยเฉพาะคนที่ยากจนและอยู
ในภาวะเปราะบางอันรวมถึงทารกไดเขาถึงอาหารที่ปลอดภัย มีโภชนาการ และ
เพียงพอตลอดทั้งป ภายในป 2573

ปาน
กลาง

3.5 เสริมสรางการปองกันและการรักษาการใชสารในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึงการใชยา
เสพติดในทางทีผ่ ดิ และการใชแอลกอฮอลในทางอันตราย

2.4 สรางหลักประกันวาจะมีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืนและดําเนินการตามแนว
ปฏิบัติทางการเกษตรที่มีภูมิคุมกันที่จะเพิ่มผลิตภาพและการผลิต ซึ่งจะชวยรักษา
ระบบนิ เ วศ เสริ ม ขี ด ความสามารถในการปรั บ ตั วต อ การเปลี ่ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ภาวะอากาศรุนแรง ภัยแลง อุทกภัย และภัยพิบัติอื่น ๆ และจะชวย
พัฒนาที่ดินและคุณภาพดินอยางตอเนื่องภายในป 2573

วิกฤติ

3.6 ลดจํานวนการตายและบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง ภายใน
ป 2563

2.5 คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุพืชที่ใชเพาะปลูก สัตวในไร
นาและที่เลี้ยงตามบานเรือนและชนิดพันธุตามธรรมชาติที่เกี่ยวของกับพืชและสัตว
เหล านั น้ รวมถึ ง ให มีธนาคารเมล็ ด พั นธุ แ ละพื ช ที ม่ ี การจั ด การที ่ดี แ ละมี ค วาม
หลากหลาย ทั้ง ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ และสราง
หลักประกันวาจะมีการเขาถึงและแบงป นผลประโยชนเกิดจากการใชทรัพยากร
ทางพั นธุกรรมและองค ความรู ท องถิน่ ที เ่ กี ย่ วข องอยางเป นธรรมและเท าเที ย ม
ตามทีต่ กลงกันระหวางประเทศภายในป 2573

ไมมี
ขอมูล

4.1 สร า งหลั กประกั นว า เด็ ก ชายและเด็ กหญิ ง ทุ ก คนสํ าเร็ จ การศึ กษาระดั บ
ประถมศึ กษาและมั ธยมศึ กษาที ม่ ี คุ ณภาพ เท าเที ย ม และไม มี ค าใช จาย นํ าไปสู 
ผลลัพธทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในป 2573
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ต่ํา

โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
เปาประสงค

สถานะ

3.3 ยุติการแพรกระจายของเอดส วัณโรค มาลาเรีย และโรคเขตรอนที่ถูกละเลย
และตอสูกับโรคตับอักเสบ โรคติดตอทางน้ํา และโรคติดตออื่น ๆ ภายในป 2573

เปาประสงค

สถานะ

4.2 สรางหลักประกันวาเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเขาถึงการพัฒนา การดูแล และ
การจัดการศึ กษาระดั บกอนประถมศึกษา สําหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายใน
2573 เพื่อใหเด็กเหลานั้นมีความพรอมสําหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา

ดี

5.2 ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีตอผูหญิงและเด็กหญิงทั้งในที่สาธารณะและที่
รโหฐาน รวมถึง การค ามนุ ษย การกระทําทางเพศ และการแสวงหาประโยชนใ น
รูปแบบอื่น

วิกฤติ

เปาประสงคในเปาหมายกลุม PROSPERITY (7, 8, 9, 10 และ 11)
7.3 เพิ่มอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานของโลกใหเพิ่มขึ้น 2 เทา
ภายใน 2573

ต่ํา

9.4 ยกระดับโครงสรางพื้นฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพื่อใหเกิดความยั่งยืน โดย
เพิ ม่ ประสิ ท ธิ ภ าพการใช ท รั พ ยากรและการใช เ ทคโนโลยี แ ละกระบวนการทาง
อุตสาหกรรมที่สะอาดและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น โดยทุกประเทศดําเนินการ
ตามขีดความสามารถของแตละประเทศ ภายในป 2573

8.1 ทําใหการเติ บโตทางเศรษฐกิจต อหัวประชากรมีความยั่งยืนตามบริบทของ
ประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งใหมีผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของประเทศพัฒนา
นอยที่สุด มีการขยายตัวอยางนอยรอยละ 7 ตอป

ปาน
กลาง

10.1 ใหบรรลุอยางตอเนื่องและคงการเติบโตของรายไดในกลุมประชากรรอยละ 40
ที่ยากจนที่สุด ในอัตราที่สูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศภายในป 2573

8.4 ปรับปรุงประสิทธิภ าพการใชทรัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิ ต
อยางตอเนื่อง และพยายามที่จะไมเชื่อมโยงระหวางการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนไปตามกรอบการดําเนินงาน 10 ป วาดวย
การผลิ ต และการบริ โ ภคที ่ยั ่ง ยื น โดยมี ป ระเทศที ่พั ฒ นาแล ว เป น ผู นํ าในการ
ดําเนินการไปจนถึงป 2573

ปาน
กลาง

11.5 ลดจํานวนการตายและจํานวนคนทีไ่ ดรบั ผลกระทบและลดการสูญเสียโดยตรง
ทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของโลกที่เกิดจากภัยพิบัติ
ซึ่งรวมถึงภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้ํา โดยมุงเปาปกปองคนจนและคนที่อยูในสถานการณที่
เปราะบาง ภายในป 2573
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ไมมี
ขอมูล

โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
เปาประสงค

สถานะ

เปาประสงค

สถานะ

14.4 ภายในป 2563 ใหกํากับอยางมีประสิทธิผลในเรื่องการเก็บเกี่ยวและยุติการ
ประมงเกิ นขี ด จํ ากั ด การประมงที ผ่ ิ ด กฎหมาย ที ไ่ ม มี การรายงาน และไม มี การ
ควบคุม และแนวปฏิ บัติดานการประมงที่เปนไปในทางทําลาย และดําเนินการให
เปนผลตามแผนการบริหารจัดการที่อยูบนฐานวิทยาศาสตร เพื่อจะฟนฟูมวลปลา
(fish stock) ในเวลาที่สั้นที่สุดที่จะเปนไปได อยางนอยที่สุดในระดับที่สามารถไปถึง
จุด สู ง สุ ด ทีใ่ ห ผ ลตอบแทนแบบยัง่ ยื น (maximum sustainable yield) ตาม
คุณลักษณะทางชีววิทยาของสัตวน้ําเหลานั้น

วิกฤติ

เปาประสงคในเปาหมายกลุม Planet (6, 12, 13, 14, และ 15)
6.1 บรรลุเปาหมายการใหทุกคนเขาถึงน้ําดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถซื้อ
หาได ภายในป 2573

12.4 บรรลุเ รือ่ งการจัดการสารเคมี และของเสียทุกชนิดตลอดวงจรชีวิตของสิ่ง
เหลานั้นดวยวิธีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ตามกรอบความรวมมือระหวางประเทศ
ที่ตกลงกันแลว และลดการปลดปลอยสิ่งเหลานั้นออกสูอากาศ น้ํา และดินอยางมี
นัยสําคัญ เพือ่ จะลดผลกระทบทางลบตอสุขภาพของมนุษยและสิง่ แวดลอมใหมาก
ที่สุดภายใน 2563

วิกฤติ

14.6 ภายในป 2563 ยับยั้งรูปแบบการอุดหนุนการประมงบางอยางที่มีสวนทําให
เกิ ด การประมงเกิ นขี ด จํ ากัด ขจั ด การอุด หนุ นที ม่ ี ส วนทํ าให เ กิ ด การประมงที ผ่ ิ ด
กฎหมาย ที่ไมมีรายงาน และที่ไมมีการควบคุม และระงับการริเริ่มการอุดหนุนใน
ลักษณะดังกลาว ตระหนักวาการปฏิบัติที่เปนพิเศษและแตกตางที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผลสําหรับประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนานอยที่สุดควรเปนสวน
ควบในการเจรจาการอุดหนุนการประมงขององคการการคาโลก

ต่ํา

13.1 เสริม ภูมิตานทานและขี ดความสามารถในการปรับตัวต ออันตรายและภั ย
พิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวของกับภูมิอากาศในทุกประเทศ

ปาน
กลาง

15.1 สรางหลักประกันวาจะมีการอนุรักษ การฟนฟูและการใชระบบนิเวศบนบก
และในน้ําจืดในแผนดินรวมทั้งบริการทางระบบนิเวศอยางยั่งยืน เฉพาะอยางยิ่ง ปา
ไม พื้นที่ชุมน้ํา ภูเขาและเขตแหงแลง โดยเป นไปตามขอบังคับภายใตความตกลง
ระหวางประเทศภายในป 2563

ปาน
กลาง

13.2 บู ร ณาการมาตรการด านการเปลี่ย นแปลงสภาพภู มิ อากาศในนโยบาย
ยุทธศาสตร และการวางแผนระดับชาติ

ดี

15.2 สงเสริมการดํ าเนินการด านการบริห ารจัด การปาไม ทุกประเภทอยางยั่งยื น
หยุดยั้งการตัดไมทําลายปา ฟนฟูปาที่เสื่อมโทรม และเพิ่มการปลูกปาและฟนฟูปา

ต่ํา
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เปาประสงค

สถานะ

เปาประสงค
ทั่วโลก ภายในป 2563

เปาประสงคในเปาหมายกลุม Peace (16) และ Partnership (17)
16.2 ยุติการขมเหง การใชหาประโยชนอยางไมถูกตอง การคามนุษย และความ
รุนแรงและการทรมานทุกรูปแบบที่มีตอเด็ก

ไมมี
ขอมูล

17.11 เพิ่มสวนแบ งการส งออกของประเทศกําลัง พัฒนาในการสงออกทั่วโลกให
สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ โดยเพิ่มสวนแบงของประเทศพัฒนานอยที่สุดใหสูงขึ้น 2 เทา
ในป 2563

16.5 ลดการทุจริตในตําแหนงหนาที่และการรับสินบนทุกรูปแบบ

ไมมี
ขอมูล

17.14 ยกระดับความสอดคลองเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

17.1 เสริมความแข็งแกรงของการระดมทรัพยากรภายในประเทศ โดยรวมถึงผาน
ทางการสนั บ สนุ น ระหว า งประเทศไปยั ง ประเทศกํ าลั ง พั ฒ นา เพื่ อ พั ฒ นาขี ด
ความสามารถภายในประเทศในการเก็บภาษีและรายไดอน่ื ๆ ของรัฐ
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2.5 สถานการณดําเนินงานในปจจุบันของภาคสวนตาง ๆ ในประเทศไทย
การบรรลุเป าหมายนั้นในงานวิจัยนี้จะทําการศึ กษาความพร อม 5 ดานที่หนุนเสริมการขับ เคลื่อ น
เปาหมายการพั ฒนาที ่ยั่งยื น โดยความพร อ ม 5 ดานนั้น ไดแก ดานกฎหมาย ดานขอมูล ดานองคความรู
(งานวิจัยที่มารองรับ) ดานเครือ่ งมือและแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ และดานอืน่ ๆ โดยจากการศึกษาพบวา
ความพรอมที่มากที่สุด จะเปนความพรอมดานขอมูล ดวยระดับภาพรวมนั้นมีหนวยงานรับผิดชอบ ทั้งในระดับ
กระทรวง และหนวยงานสนับสนุน
ความพรอมทีร่ องลงมาจะเปนดานความรู แนวทางการดําเนินงาน นโยบาย เนื่องจากหลายประเด็น
เปนประเด็นการดําเนินงานพัฒนาภายในประเทศที่ทําอยูแลว ทําใหมีประสบการณ ความรูในการดําเนินงาน
และมีตนแบบในพื้นที่ในการขับเคลื่อน แตในสวนความพรอมที่นอยที่สุดจะเปน ดานกฎหมายที่จะมาบังคับใช
ให เ อื ้อ ในการดํ าเนิ น งาน หรื อ สนั บ สนุ นการขับ เคลื ่อ น สาเหตุ ที ่ยัง ไม พ ร อ มเนือ่ งจากกฎหมายมี ความ
สลับซับซอน มีผลกระทบเชื่อมโยง มีลักษณะที่เฉพาะทาง ซึง่ สงผลตอเวลาในการศึกษาผลกระทบ และตองใช
เวลาในการศึก ษา คอ นขางมากพอสมควร โดยจากที่ก ล าวมานั้นสามารถสรุ ป สั ง เคราะห ให เ ห็ นสถานะ
ความพรอมในแตละดาน
2.5.1. ความพรอม และความไมพรอมดานกฎหมาย
ความพรอมดานกฎหมาย
สําหรับความพรอ มดานกฎหมาย สวนมากเปนความพรอ มกฎหมาย ทีเกิดจากการเปนประเด็น
ขอบังคับรวมกันในระดับโลก หรือระหวางประเทศ ที่มีการกําหนดไวอยูแลว ซึ่งเปนผลทําใหประเทศสมาชิก
อยางประเทศไทยเองไดประโยชนดว ย สามารถนํามาใชในการกําหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการ ที่สามารถ
นํามาพัฒนาเปนกฎหมายของประเทศได อยางเชน สนธิสญ
ั ญาระหวางประเทศ กรอบขอตกลงทางกฎหมาย
เปนตน โดยกรณีตวั อยางความพรอมดานกฎหมาย สามารถแสดงใหเห็นระบุในแตละเปาหมาย ดังตอไปนี้
กรณีเริ่มแรกเปาหมายที่ 14 จะมีประเด็นความพรอมในดานกฎหมายประกอบดวย 2 สวน โดยสวน
แรกการประกาศเขตเศรษฐกิจ จําเพาะ ตามหลั ก การของอนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ วาด วยกฎหมายทะเล
(UNCLOS) เพื ่อการอนุ รั ก ษและใช ป ระโยชนพื้นที่และทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝง อยางยั่ง ยืน ตาม
เปาประสงคที่ 14.c ที่ทําใหการดําเนินนโยบาย มาตรการของประเทศไทยเองมีความชัดเจนมากขึ้นภายใต
อนุสัญญานี้
สวนที่สอง การที่ประเทศไทยกําหนดคํานิยามของพื้นที่คุมครองทางทะเลขึ้นนั้น ตามตัวชี้วัดที่ 14.5.1
ประเทศไทยเองสามารถยึดคํานิยามของ IUCN และ CBD เกิดเปนพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ. 2558 (มาตรา 20) ผลลัพธทําใหการกําหนดนิยามของพื้นที่
คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเอง มีความชัดเจนมากขึ้น
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ความไมพรอมดานกฎหมาย
ความไมพรอมดานกฎหมาย สามารถสรุปใหเห็นประเด็นปญหารวมกันในแตละเปาหมายของ SDGs
โดยประเด็นความไมพรอมรวมกันดานกฎหมาย มีทั้งสิ้น 4 กลุม ไดแก
1) กลุมความไมพรอมในการบังคับใชกฎหมาย ซึ่งเกิดจากขาดทรัพยากรบุคลากร ความรู วิธีการ
ในการใชกฎหมาย การตีความจากกฎหมาย โดยความไมพรอมดานกฎหมายของเปาหมายที่มีความไมพรอม
นี้ สามารถทําใหเห็นกรณีตัวอยางไดหลายกรณี ดังนี้
เริ่มจากเปาหมายที่ 1 ที่เนนเรื่องการกําจัดความยากจน ดวยภาครัฐของประเทศไทยมีกฎหมายที่
คุม ครองทางสัง คมหลายส วน ที ่มีก ารกํ าหนดใหผ ลลัพ ธเขาถึง กลุม คนเปราะบางตาง ๆ แตก ารบังคับ ใช
กฎหมายเกี่ยวกับเปาประสงคและตัวชี้วัดนี้ที่ตรงกับเปาหมายที่ 1 นั้น จากการศึกษาของนักวิจัยพบวาในสวน
ของงบประมาณที่สนับสนุนการแกปญหาความยากจนของประเทศตามนโยบาย มาตรการตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ยังพบวามีความพรอมในระดับนอย ดวยรัฐมีการกําหนดนโยบาย มาตรการตาง ๆ ที่สวนทางกับงบประมาณที่
มี ในระดับมาก เมือ่ กําหนดแนวทางโครงการ หรือกําหนดแผนงานใด ๆ ตองใชงบประมาณซึง่ เปนกลไกสําคัญ
ในการขับเคลื่อน แตความพรอมในเรื่องงบประมาณกลับมีในระดับนอย ไมเพียงพอครอบคลุมระดับปญหาใน
ระดับประเทศได
ในสวนของเปาหมายที่ 2 ที่ยังมีปญหาในการบังคับใช กับความเหมาะสมกับสถานการณของปญหาที่
เปลี่ยนแปลงไป อาทิ กฎหมายที่ดิน กฎหมายปาไม กฎหมายประมง เปนตน ที่จะสนับสนุนใหเกิดผลลัพธตาม
เปาประสงคที่ 2.3 ดวยการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายไดของผูผลิตอาหารรายเล็ก โดยเฉพาะผูหญิง
คนพื้นเมือง เกษตรกรแบบครอบครัว คนเลี้ยงปศุสัตว ชาวประมงใหเพิ่มขึ้นเปนสองเทา โดยรวมถึงการเขาถึง
ที่ดินและทรัพยากรและปจจัยนําเขาในการผลิต ความรู บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสสําหรับการเพิ่ม
มูลคาและการจางงานนอกฟารมอยางปลอดภัยและเทาเทียม ซึ่งทางกฎหมายในปจจุบันมีแนวทาง แตขาด
แนวทางทีเ่ หมาะสมในการบังคับใชกฎหมาย
สําหรับเปาหมายที่ 5 แมวาประเทศไทยจะยืนยันวามีผลบังคับใชทั่วราชอาณาจักร แตก็ยังปรากฏวา
ผูหญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตยังไดรับความรุนแรงในรูปแบบตางๆ ทั้งความรุนแรงในครอบครัวและ
ชุ ม ชน แต ไม ป รากฏรายงานอยางเปนทางการ เนื่อ งจากยั ง คงพึ่ง พากลไกความยุ ติธรรมทางศาสนา ซึ่ง
คณะกรรมการส วนใหญเ ปนผูชาย ทําให ผูหญิงไมกลาเลาปญหาที่ตนเผชิญ (คณะกรรมการสิท ธิมนุษยชน
แหงชาติ, 2559) ซึ่งปญหาหลักคือการเขาถึงความยุติธรรมตามพระราชบัญญัติ ไมเพียงแตผูหญิงมุสลิมเทานั้น
แตยังหมายความรวมถึงผูหญิงอีกจํานวนมากที่ยังไมสามารถเขาถึงความยุติธรรมได โดยเฉพาะอยางยิ่งความ
รุนแรงในครอบครัวและการกระทําผิดทางเพศ ซึ่งจากปญหาที่เกิดขึ้นสงผลใหการบังคับใชกฎหมายในสวนนีย้ งั
มีปญหาอยูมาก
สุดทายเปาหมายที่ 15 ในภาพรวมกฎหมายมีความครอบคลุมพอสมควร ไมวา จะเปนเรื่องของการใช
มาตรการทางการอนุรกั ษ การควบคุม การปองกัน และการสงเสริมสนับสนุน แตสิ่งที่เปนขอสังเกตสําหรับ
ดานกฎหมายคือ การมีกฎหมายหลายฉบับ จากหลายหนวยงานที่มีวัตถุประสงคเฉพาะที่แตกตางกันออกไป
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ทําใหเกิดการทับซอนของสิทธิ์ (เชน พื้นที่ปาไมกับแหลงทองเที่ยว หรือพื้นที่อนุรักษกับพื้นที่ทํากิน/อยูอาศัย
ของประชาชนที่อยูม านาน) ทําใหประเด็น การขาดกําลังเจาหนาที่ที่จ ะไปบัง คับใชก ฎหมาย ตอ งมีความ
เชี่ยวชาญ สงผลทําใหการดําเนินการทางดานนี้ยังไมประสบผลเทาที่ควร
2) กลุมความไมพรอม จากความไมชัดเจนของการระบุขอบังคับ หรือระเบียบตาง ๆ ในกฎหมาย
ซึ่งมีสวนที่เกิดจากการระบุขอกฎหมายที่ไมชัดเจน ทําใหตีความไดไมชัดเจน โดยสามารถยกตัวอยางความ
ไมชดั เจน ผานเปาหมาย SDGs แตละเปาหมาย ไดดงั นี้
ในสวนเป าหมายที่ 2 ด านกฎหมายยัง ไมมีความชัดเจน และไมมีก ฎเกณฑ ระเบียบ ขอ บัง คับ ที่
เกี่ยวข อ งให ภาคส ว นหรื อ องค ก รที ่เ กี ่ย วข อ งต อ งปฏิ บั ติตาม เช น การขาดสารอาหาร การจั ดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ การเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนในหนวยงาน เปนตน
นอกจากนั้นเปาหมายที่ 5 ก็ควรจะมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระทํารุนแรงตอสตรี
และเด็ กหญิ ง เชน ปรับ ปรุ งแกไขกฎหมายที่เกีย่ วของเพือ่ กําหนดนิยาม รูปแบบและบทลงโทษของการ
คุกคามทางเพศ ใหชดั เจนทัง้ ในประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัตคิ มุ ครองแรงงานพ.ศ. 2541 เพื่อให
เกิดความชัดเจนมากขึน้
3) กลุมความไมพรอมจากความไมครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวของ เชน สิทธิตาง ๆ อาจเกิดจาก
การที่ไมมีนิยามที่ครอบคลุม หรือขาดความเชี่ยวชาญ ประสบการณ อาจไมมีการสรางการมีสวนรวมของผูมี
สวนไดสวนเสีย หรือสวนที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมกําหนด ทําใหมีสวนที่จะทําใหหลายกลุมคนอาจยังถูกทิ้ง
ไวเบื้องหลังอยูบาง โดยตัวอยางกรณีในแตละเปาหมายนั้น แสดงใหเห็นไดดังนี้
เริ่มที่เปาหมายที่ 2 จําเปนตองมีกลไกเพื่ออุดหนุนการสงออกสินคาเกษตร ที่ยังไมมีมารองรับในสวนนี้
นอกจากนั้นที่มีกลไกอยูแลวตองทบทวนกลไกเพื่อสนับสนุนระบบการคาพหุภาคีที่ยังไมไดครอบคลุมประเทศคู
คา และมีการทบทวนแนวทาง/แกไขมาตรการการกีดกันทางการคาทีเ่ หมาะสม
มาสูเ ปาหมายที่ 5 มีสวนของความไมครอบคลุมในการคุม ครองแรงงานผูหญิงที่ทํางานอยูที่บาน
รายได สวัสดิการตาง ๆ ผูหญิงกลุมชาติพันธุที่ “ยังคงประสบปญหาในการเขาถึงกระบวนการพัฒนาสถานะ
บุคคลตามกฎหมายมากกวาผูช าย ทําใหมีปญหาในการเขาถึงสิทธิในการดํารงชีวิตและการรับบริการจากรัฐ
เชน การอยูอาศัย การเดินทาง การศึกษา บริการสาธารณสุข และมักตกเปนเหยื่อของนักคามนุษยไดโดยงาย
ในเปาหมายที่ 5 เองนั ้น การปรั บ ปรุงคํานิยามของพระราชบัญ ญัติความรุนแรงในครอบครัวให
ครอบคลุ ม บุ คคลในครอบครั วทั ้ง หมด เช น คนทํา งานบ าน แม วา จะไม มีนิ ติสั ม พั น ธก็ ตาม และดํ าเนิ น
การคุมครองผูเสียหายโดยพลัน แมวาจะไมมีการแจงความรองทุกข
นอกจากนั ้น เป า หมายที ่ 7 เป น ส ว นเนื ้อ หากฎหมายที ่ยั ง ไม มี และยั ง ไม ค รอบคลุ ม ได แ ก
กรอบกฎหมายเฉพาะสําหรับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน และมาตรการราคาคารบอน
ถัดมาในเป าหมายที่ 8 ปจ จุบั นยัง ไมมีกฎหมายรับรองสิทธิใหกับแรงงานนอกระบบ ประกอบกับ
แรงงานนอกระบบสวนใหญมีสภาพการจางงานที่ไมแนนอนสภาพแวดลอมการทํางานไมเอื้ออํานวยตอการ
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ติดตอ กับ หนวยราชการหรื อ นายจ าง และไมมีก ารรวมกลุม กันอย างชั ดเจน ทําให ขาดอํ านาจต อ รองใน
การเรียกรองสิทธิตา ง ๆ ตามกฎหมายแรงงาน
สุดทายตัวอยางในเปาหมายที่ 12 มีการออกพระราชบัญญัติควบคุม หามใชสารเคมีสําเร็จ 4 ชนิด
ผานกลไกของกระทรวงสาธารณสุข แตก็ยังมีสารเคมีอีกหลายชนิดที่อยูในกระบวนการสั่งหาม แตก็ยังไมเปน
ผลที่ยังครอบคลุมสารอันตรายไดครบถวนพอ
4) กลุมความไมพรอมจากแนวทางที่ลาสมัย ไมเชิงรุก ไมไดสนับสนุน หรือเอื้อประโยชนในการ
ขับเคลื่อน SDGs เปนสวนที่อาจเกิดจากการไมเทาทันสังคมที่เปลี่ยนแปลง และขึ้นกับแนวทางปฏิบัติเดิม ๆ ที่
ไมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งแตละเปาหมาย มีกรณีที่นาสนใจ ไดแก
เริ่มจากเปาหมายที่ 5 สาระสําคัญของกฎหมายคุมครองเด็ก สวนใหญเนนไปที่การทํางานในเชิงตั้งรับ
โดยมุงแกไขปญหาที่เกิดกับกลุมเด็กที่พึงไดรับการสงเคราะหและกลุมเด็กที่พึงไดรับการคุมครองสวัสดิภาพ
โดยยังไมสะทอนการทํางานปองกันเชิงรุกไดเทาที่ควร
ถัดมาที่เปาหมายที่ 9 ควรให รั ฐบาลออกกฎหมายตอ งถายทอดความรูและเทคโนโลยีใหคนไทย
หลังจากบริษัทตางชาติเขามาตั้งโรงงานในเมืองไทยและไดรับสิทธิประโยชนเปนระยะเวลาหนึ่งแลว เชน 10 ป
ในปจจุบันเราตองซื้อเทคโนโลยีใหมตลอดเวลา ไมคอยไดรับประโยชนดานความรูและการพัฒนาเทคโนโลยี
จากการลงทุนจากตางประเทศเทาทีค่ วร
มาถึ ง เปาหมายที่ 12 กําลัง พยายามอย างเร ง ด วนในการผ านร างกฎหมายจั ดการซากผลิ ตภั ณฑ
อิเล็กทรอนิกสระบบโครงสรางปจจุบันยังไมเอื้อใหเกิดระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน เชน ระเบียบรีไซเคิล
ขัดกับระเบียบคุณภาพและความปลอดภัย
สุด ท า ยเป า หมายที ่ 13 กํ าลั ง ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย เพื ่อ ส ง เสริ ม การปรั บ ตั ว ตอ การเปลี ่ยนแปลง
ภูมิอากาศ เพื่อเปดชองทางในการใชเงินของกองทุนเพื่อสนับสนุนงานดานการปรับตัว
2.5.2 ความพรอม และความไมพรอมดานขอมูล
ความพรอมดานขอมูล
สําหรับความพรอมในดานขอมูลนั้น แมวาในบทที่ 3 จะไดชี้ใหเห็นลักษณะทั่วไปของขอมูลทางสถิติที่
เกี่ยวของกับตัวชี้วัดของ SDGs ไปโดยละเอียดแลว ในแงของการจัดการหรือการดําเนินงานนั้น ดานขอมูล
จัดเปนดานที่มีความพรอมพอสมควร เนื่องจากมีก ารมอบหมายหนวยงานรับผิดชอบหลัก หนวยงานรอง
ทําหนาที่เก็บขอมูลเกือบจะครบถวน ทุกเปาประสงค แตในดานคุณภาพของขอมูลนั้นยังคงมีปญหาอยูตามทีไ่ ด
นําเสนอไปแลวในบทที่ 3 นอกจากนี้ขอมูลที่จัดเก็บทางนักวิจัยของโครงการฯ ยังไมพบเปนหลักฐานที่ชัดเจน
วาไดนาํ มาใชเปนแนวทางการในการพัฒนาเปนขอเสนอนโยบายที่ตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน
ซึ่งจําเปนตองติดตาม และผลักดันใหเกิดการบันทึกที่เปนแหลงที่ชัดเจน และผลักดันใหเกิดการนําไปใชผลัก
นโยบายใหชดั เจนมากขึน้
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โดยประเด็นความพรอมรวมกันดานขอมูล มีเพียงประเด็นเดียว คือ ความพรอมดานการมีหนวยงาน
รับผิดชอบ ที่มีหนวยงานที่เปนเจาภาพรับผิดชอบจัดเก็บ หรืออาจรวมกันจัดเก็บในหลายหนวยงาน ตัวอยางใน
เปาหมายที่ 2 แมเปนเรือ่ งเกษตร หากมีสวนทีเ่ กีย่ วของกับภาคอุตสาหกรรม เชน ประเด็นการคา แรงงาน
ตลาด ฯ จะมี ข อ มู ล ที น่  าสนใจ เป น ประโยชน พ อสมควร โดยมี สํา นัก งานสถิ ติแ ห ง ชาติ และสํ านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และกระทรวงตางๆ ที่มีสวนรับผิดชอบรวมเก็บขอมูล
เชน กระทรวงเกษตร กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย กระทรวงแรงงาน เปนตน
ความไมพรอมดานขอมูล
สําหรับความไมพรอมดานขอมูลนั้น คณะทํางานโครงการฯ พบวาความไมพรอมดานขอมูลสามารถ
สรุปใหเห็นประเด็นปญหารวมกันในแตละเปาหมายของ SDGs โดยประเด็นความไมพรอมรวมกันดานขอมูล มี
ทั้งสิ้น 4 กลุมหลัก ๆ คือ
1) กลุมความไมพรอมจากการขาดขอมูลที่นาเชื่อถือ คุณภาพของขอมูล เปนความไมพรอมที่เกิด
จากแหลงขอมูล วิธีการเก็บขอมูล เครื่องมือในการจัดเก็บ ไมมีความนาเชื่อถือมากพอ ทีสงผลใหเกิดความ
ไมนาเชื่อถือเกิดขึ้น โดยสามารถจําแนกใหเห็นลักษณะแตละเปาหมาย ดังนี้
เริ่ม ที่เ ป าหมายที่ 1 ในส วนการจั ดเก็บ ขอ มูลคนจนที่มีอยูตลอดทั้งจากภาครัฐ หนวยงานองคก ร
ระหวางประเทศ อยางเชน กระทรวงมหาดไทย สํานักงานสถิติ UNICEF เปนตน แตในสวนของการทํางานของ
ภาครัฐ เอง นั กวิจัยของเปาหมายนี้พบวา ความนาเชื่อถือของขอมูลยัง ตองพิสูจน เนื่องจากขอมูลเองยังไม
สามารถนําไปใชขามกันระหวางหนวยงาน และนอกจากนั้นยังไมพบวารัฐสามารถใชขอมูลที่มี ในการนําไป
กําหนดนโยบายใหไปถึงเปาหมายได
ในเปาหมายที่ 4 พบวาขอมูลสถิติ มีการเก็บโดยหนวยงานรัฐ และหนวยงานองคกร UNICEF อยาง
ตอเนื่อง โดยตัวชี้วัดหลัก ๆ ที่สําคัญสวนใหญ สามารถหาขอมูลทางสถิติมาตอบไดแลว โดยเฉพาะเปาประสงค
ที่มีมากอนตั้งแตแผนเปาหมายเพื่อการพัฒนาแหงสหัสวรรษแลว(MDGs) แตในการนําขอมูลไปใชยงั ตองมีการ
ทบทวน ซึ่งสะทอนใหเห็นผลจากคุณภาพการศึกษาที่ผานมาวาไมประสบความสําเร็จตามมาตรฐานนั้น รัฐเอง
จําเปนตองใชขอมูลในการพัฒนานโยบายที่สําคัญที่สามารถสะทอนผลในเชิงบวกเพิ่มมากขึ้น
ในเปาหมายที่ 7 พบวายังตองมีการทบทวนการเก็บขอมูล ควรมีการเก็บกลุมที่หลากหลาย มีความ
ละเอียดมากขึ้น เพื่อใหขอมูลสามารถไปใชไดครอบคลุมตามตัวชี้วัดที่กําหนดในเปาประสงค
สุดทายในเปาหมายที่ 16 พบวามี 2 กรณียอยในความไมพรอม คือ กรณียอยแรกเรื่องความเที่ยงตรง
และความทันสมัยของขอมูลที่มีอยู กรณียอยที่สอง พบวาประเด็นหนึ่งที่สามารถสะทอนถึงความไมพรอม ที่มา
จากความพร อ มและตั ว ชี ้วั ด ร ว มของหน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบหลั ก และหน วยงานรับ ผิ ด ชอบรองในแต ล ะ
เปาประสงค ทั้งนี้ เนื่องจากการไมบูรณาการการทํางานกันอยางแทจริง จึงทําใหไมมีขอมูลที่เปนเอกภาพใน
ประเด็นหรือขอมูลเดี่ยวกัน ซึ่งสงผลตอไปยังเรื่องความนาเชื่อถือของขอมูลและหลักเกณฑที่กําหนดขึ้น
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2) กลุมความไมพรอม ที่เกิดจากความไมครอบคลุม และขาดขอมูลในบางสวน ทีอ่ าจเกิดจาก
บทบาทหนาที ่ของหน วยงานที ่รั บ ผิ ดชอบ มีบ ทบาทเพียงบางสวนในการทํางาน สง ผลใหขอ มูล ไมไดถูก
ดําเนินการเก็บ หรือการทํางานของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมด ขาดการบูรณาการการทํางานรวมกัน โดย
สามารถจําแนกใหเห็นลักษณะแตละเปาหมาย ดังนี้
• ในเปา หมายที่ 1 มี ขอ มู ล การเข าถึง บริก ารขั้นพื้นฐานของประชาชน ด านเศรษฐกิ จ การศึก ษา
สวัสดิการสังคม การเขาถึงไฟฟา ประปา โทรศัพท แตยังขาดขอมูลเกี่ยวกับการถือครองที่ดินประเภท
ตาง ๆ ของประชาชน ยังไมครอบคลุมเรื่องที่สําคัญที่มากพอ
• ในเปาหมายที่ 2 ยังขาดการเก็บรวบรวมขอมูลที่ละเอียดมากขึ้น และเขาถึงผูมีสวนไดเสีย ในบาง
ประเด็น/บางกลุม อายุ/บางกลุมเสี่ยง หรือกลุมภาวะเปราะบาง
• สําหรับเปาหมายที่ 4 ขอมูลสถิติบางสวน ยังเก็บไดไมละเอียด ครอบคลุม กลุมเปาหมายในระดับตาง
ๆ เชน การศึกษาของชนพื้นเมือง การศึกษาของกลุมเด็กเล็ก เปนตน
• ส ว นเป า หมายที ่ 5 ข อ มู ล ที ่เ กี ่ย วกั บ สตรี ใ นแต ล ะด า น มี ก ารจั ด เก็ บ อยู ห ลายหน ว ยงาน ไม มี
การประสานงานเพื่อรับผิดชอบรวบรวมขอมูล และขอมูลสถิติตาง ๆ ยังไมมีความตอเนื่อง แตจาก
การที่นักวิจัยของโครงการ ฯ เขารวมสังเกตการณประชุมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย ไดรับทราบวาในอนาคตจะมีการมอบหมายใหมี
หนวยงานกลางเปนผูรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําตัวชี้วัดใหเปนระบบมากขึ้น ซึ่งเปนผลดีที่นักวิจัยจะได
นําขอมูลมาวิเคราะหไดหลายหลายมิติยิ่งขึ้น
• ในเปาหมายที่ 7 แมมีการเก็บขอมูลสถิติในตัวชี้วัดโดยองคการอนามัยโลก แตยังขาดขอมูลในสวนของ
พลังงาน เทคโนโลยี และเครื่องมือภายในครัวเรือนอื่น ๆ ประกอบเพิ่มเติม นอกจากนั้นขอมูลทาง
สถิติที่เกี่ยวของกับเงินวิจัยทางดานพลังงานมีอยู แตยังขาดระบบการจัดเก็บขอมูลที่เปนมาตรฐาน
สวนที่ยังขาดขอมูล ไดแก ผูใชพลังงานไดรับขอมูลการใชไฟฟาแบบ real time ผูใชพลังงานสามารถ
ควบคุมการใชไฟฟาระยะไกล (Remote control) และขอมูลเชิงเปรียบเทียบการใชไฟฟาของผูใชเอง
กับผูใชพลังงานคนอื่น
• ในเปาหมายที่ 12 ยังไมมีระบบเก็บขอมูลขยะเศษอาหาร และการสูญเสียอาหารตลอดวงจรการผลิต
และการบริโภคการเก็บขอมูลตลอดวงจรการผลิต มีความทาทายเนื่องจากตองรวมมือกับทุกภาคสวน
(รัฐฯ-ผูผลิต-ผูบริโภค)
• ในเปาหมายที่ 13 การจัดเก็บขอมูลฐานในปจจุบันยังไมครบถวน โดยทางกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) ภายใต ก ระทรวงมหาดไทย มีก ารดําเนินการจัดเก็ บ ฐานขอ มูล สําหรับ ภัย 4
ประเภท เทานัน้ ประกอบดวย อุทกภัย ภัยแลง วาตภัย และอัคคีภัย หนวยงานที่ดูแลขอมูลเกี่ยวกับ
ภัยจากดินโคลนถลมแผนดินไหว และสึนามิ และไฟปาและหมอกควัน จําเปนตองดําเนินการเก็ บ
ขอมูลฐาน ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองทําการกําหนดเปหมายสําหรับตัวชี้วัดนี้รวมกัน
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สุดทายในภาพรวมการเก็บขอมูลที่อาจจะไมสะทอนความเปนจริงของประเทศ ดวยการดําเนินการ
เก็บขอมูลเพื่อวัดผลองคกร ไมไดเปนไปเพื่อวัดผลไดอยางแทจริง อยางเชนเปาหมายที่ 16 ทีจ่ ากการศึกษา
พบวาภาพรวมของขอมูลมีการเก็บขอมูลที่ไมตอเนื่อง การไมจําแนกขอมูลตามเพศ อายุ หรือจําแนกกลุมตาง
ๆ ก็เปนประเด็นที่พบวาทําใหไมครอบคลุมเชนเดียวกัน
3) กลุมความไมพรอมจาก แนวทางการเก็บขอมูล ที่ไมสม่ําเสมอ ไมสามารถนํามาเปรียบเทียบได
เปนกลุมที่ไมพรอมที่มีสาเหตุมาจาก การที่ภาครัฐเอง ไมสามารถเขาไปเก็บได ดวยบทบาทหนาที่ และความ
ยากในการจัดเก็บ หรือไมไดเขาไปมีสวนรวมสนับสนุน ในการลงมือจัดเก็บขอมูลเอง แตใชขอมูลของหนวยงาน
ภายนอก ที่มีการจัดเก็บอยู ซึ่งทําใหวัตถุประสงค และแนวทางการเก็บขอมูลในเรื่องระยะเวลาไมตรงกับความ
ตองการ โดยสามารถจําแนกใหเห็นลักษณะตามเปาหมาย ดังนี้
ในเปาหมายที่ 9 การจั ดทําและรายงานขอมู ล การเก็บรวบรวมและคํานวณขอมู ลของตั วชี้วัด 9.4
หนวยงานที่รับ ผิดชอบจะไมมีขอมูล ครบทุก ป แตมีขอมูลเปนราย 2 ป เนื่องจากกระบวนการเก็บรวบรวม
ขอมูล ระบบการคํานวณนําเขาคณะกรรมการพิจารณา 5 สาขากิจกรรมหลัก ทีต่ องมีคณะกรรมการทํางาน
คณะอนุกรรมการ 5 ชุด และและคณะกรรมการชุดใหญ จึงจะไดผลสรุปรายงานตัวเลขเปนทางการ มีขั้นตอน
หลายขัน้ ตอน และแตละขัน้ ตอนใชเวลามาก
4) กลุมความไมพรอม จากการขาดการกําหนดแนวทาง ความรู และวิธีการที่ชัดเจน เปนความไม
พรอมที่อาจเกิดจากการกําหนดขอบเขต นิยาม หรือการมีความรูไมเพียงพอ ทําใหไมสามารถจัดเก็บได โดย
สามารถจําแนกใหเห็นลักษณะแตละเปาหมาย ดังนี้
ในเปาหมายที่ 9 ขอมูลตัวชี้วัด สัดสวนของประชากรชนบทที่อาศัยอยูภายในระยะ 2 กิโลเมตรของ
ถนนที่สามารถใชงานไดทุกฤดู เนื่องจากยังไมไดขอสรุปคํานิยาม “ถนนที่ใชงานไดทุกฤดูกาล” ที่มีห ลาย
หนวยงานเกีย่ วของ
นอกจากนัน้ ในเปาหมายที่ 9 ประเด็นดานความพรอมของขอมูลอาจไมใชประเด็นสําคัญตัวชี้วัดของ
เป าหมายที่ 9 ส ว นประเด็ น ที ่ควรให ความสําคั ญ ในอนาคตคือ การกําหนดเปาหมายของตัวชี้วัด ซึ่ง ใน
เปาหมายที่ 9 มีตัวชี้วัดหลายตัวที่ประเทศไทยยังไมมีการกําหนดคาเปาหมาย
ในเปาหมายที่ 12 ที่มีความพยายามอยางแข็งขันในการใหความรูเรื่องสิ่งแวดลอมกับประชาชนทั่วไป
แตมีขอจํากัดเรื่องกําลังทรัพยากรบุคคล(กรมสงเสริมฯ)
นอกจากนั้น ไมมีหลักสูตรการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน และ ประชากรโลก บรรจุในการศึกษาภาค
บังคับ ถึงแมจะมีการระบุในแผนเรื่องสิ่งแวดลอมศึกษาและความยั่งยืน
สุดทายเปาหมายที่ 16 ปญหาและขาดความพรอมอยูหลายประการ ไมวาจะเปนการไมมีนิยาม หรือมี
นิยามไมครอบคลุม หรือมีนิยามที่ไมตรงกับบริบทสากล
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2.5.3 ความพรอม และความไมพรอมดานองคความรู (งานวิจัยที่มารองรับ)
ความพรอมดานองคความรู
การขับเคลื่อนที่นําไปสูความยั่งยืนนั้น ภายใตความโกลาหลของปญหาที่ซอนทับกันหลายมิติ และมี
สาเหตุที่หลากหลายมากนั้น ทําใหแนวทางการขับเคลื่อนจําเปนตองใชองคความรูจากงานวิจัยเปนสวนชวยให
การขับเคลือ่ นมีการใชความรูใ นการกําหนดนโยบาย หรือมาตรการทีส่ อดคลองกับปญหาที่ตองการแกไข โดย
ปจจุบันพบวามหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เนนผลิตงานวิจัยที่ไมยุงยากซับซอน โดยพล.อ.ประยุทธ จันทร
โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ใหความเห็นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560
ที่ผานมาวา มหาวิทยาลัยวิจัยของไทยควรสรางงานวิจัยที่ตอบโจทยนโยบายของประเทศเพิ่มมากขึ้น ตอ ง
ลงทุนวิจัยและพัฒนามากขึ้น และใชประโยชนจากนักวิจัยในมหาวิทยาลัย
จากการศึกษาสถานะของนักวิจัยทั้ง 12 เปาหมาย ทําใหพบวาประเทศไทย มีความพรอมในสวนของ
องคความรูในการขับเคลื่อน ที่เปนภูมิปญญามาพอสมควร เปนการเนนองคความรูในภาคเกษตร สิ่งแวดลอม
ปาไมอยูพอสมควร โดยสามารถสรุปใหเห็นกรณีตัวอยางในแตละเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังตอไปนี้
ในเปาหมายที่ 2 การพัฒนาเกษตรกรรมยัง่ ยืน ประเทศไทยมีการพัฒนาเรือ่ งเกษตรกรรมมาอยาง
ตอเนื่อง และมีการเผยแพรองคความรู ที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมยั่งยืน พบวามีความรูเกษตรกรรมยั่งยืน ในระดับ
ปจเจกบุคคลมากพอสมควรที่สามารถนําไปใชในการขับเคลื่อนได
สุดทายตัวอยางในเปาหมายที่ 15 ที่มีองคความรูเกี่ยวกับ พื้นที่สีเขียว เชน พื้นที่ปาไม พื้นที่การใช
ประโยชนที่ดิน พื้นที่แหลงน้ํา เปนองคความรูคอนขางจะสมบูรณเนื่องจากพัฒนาการ ของงานวิจัยและการใช
เทคโนโลยีมีมาตอเนื่องพอสมควร
ความไมพรอมดานองคความรู
จากการสํารวจสถานะดานองคความรู จากงานวิจัยในประเทศไทย พบวาประเทศไทยยังอยูในชวง
เริ่ม ตนถึง กลาง ในการพั ฒ นาวิจั ย เมื ่อ เที ยบกับ ประเทศที่พัฒ นาเรื่อ งความยั่ง ยืนในระดับ แนวหนา โดย
คณะทํางานโครงการ ฯ พบวาความไมพรอมดานองคความรู สามารถสรุปใหเห็นลักษณะผานกรณีตัวอยางได
ดังนี้
เริ่มจากเปาหมายที่ 2 ที่เกี่ยวของกับประเด็นเกษตรกรรมยั่งยืนนั้น จําเปนตองมีสวนที่ตองพัฒนาองค
ความรู 4 เรื่อง ไดแก 1) องคความรูเกี่ยวกับการจัดการเกษตรกรรมยั่งยืนยังมีขอจํากัดเฉพาะกลุม 2) ภาครัฐ
ไมมุงเนนสงเสริมสนับสนุนแนวคิดเกษตรกรรมยั่งยืนอยางเต็มที่โดยจะเห็นไดจากนโยบายการอนุญาตการ
นําเขาปุยและสารเคมี ทางการเกษตรป หลายหมื่นลานบาท 3)ประชาชนและภาคส วนการผลิตยั งขาดองค
ความรู และความตระหนักในระบบการผลิตเกษตรกรรมยั่งยืน 4)ภาคเกษตรยังขาดการวางแผนที่ดีเกี่ยวกับ
การรับมือภัยพิบัติ รวมทั้งภาคชุมชนเองยังขาดขอมูลและองคความรูในการรับมือสถานการณตาง ๆ
นอกจากนั้นในเปาหมายที่ 2 ยั งขาดองคความรู อีก 5 เรื่อ งที่สําคัญ เรื่อ งที่หนึ่ง เกี่ยวกับ เลือ กใช
มาตรการทีส่ รางหลักประกันไดวา ตลาดคาอาหารและตลาดสัญญาซือ้ ขายลวงหนาหรือตลาดอนุพันธสามารถ
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ทํางานไดอยางเหมาะสม และอํานวยความสะดวกในการเขาถึ งขอมูลของตลาดและขอมูลสํารองอาหารได
อยางทันการณ
เรื่องที่ส องเป นเรื่องการขาดองคความรูท ี่จําแนกในแต ละรายการของขนาดกิจ การ และขาดการ
กระจายองคความรูแกหนวยงานที่เ กี่ยวขอ ง อยางเชน การอุดหนุนการสงออกทางการเกษตร ยัง ขาดองค
ความรูระดับการอุดหนุนการสงออกยังอยูในแวดวงจํากัดเฉพาะกลุมหนวยงานที่รับผิดชอบ
เรื่องที่สาม ที่ยังขาดองคความรูเกี่ยวกับพันธุพืชพันธุสัตวทองถิ่นที่แบงหมวดหมูออกเปนอยูในความ
เสี่ยง ไมอยูในความเสี่ยง หรือไมรูระดับความเสี่ยงตอการจะสูญพันธุ
เรื่องที่สี่ ยังขาดองคความรูเกี่ยวกับมาตรการการลงทุนตลอดจนการยกระดับความรวมมือระหวาง
ประเทศในเรื่องโครงสรางพื้นฐานในชนบท การวิจัยเกษตรและขยายบริการ การพัฒนาเทคโนโลยี และการทํา
ธนาคารยีนของพืช และสัตว
เรื่อ งสุดทาย ยังขาดการสรางองคความรูเกี่ยวกับการนิยามตัวชี้วัดและการขยายผลใหกับ องคก ร
หนวยและภาคสวนที่เกี่ยวขอ ง และการสรางความเขาใจกับหนวยงานที่เ กี่ยวของรวมถึ งประชาชนยั งเปน
ปญหาโดยเฉพาะนิยาม กระบวนการดําเนินงาน องคความรูต อ สาธารณะ และการติดตามประเมินผล
ในส วนเปาหมายที่ 4 มี ส วนที ่ขาดองค ความรู ทีส่ นั บ สนุ นแนวทาง นโยบายการพัฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษาที่ชัดเจน โดยที่ผานมายังไมสามารถแกไขปญหาไดถูกจุด จากผลคุณภาพการศึกษาไทยทีไ่ ดผลต่าํ ลง
ในเปาหมายที่ 12 องคความรูในการใชเครื่องมือ แนวทางการวัดผลอยูในระหวางตรวจสอบความ
แมนยําของขอมูล เพื่อใหมีความคลาดเคลื่อนนอยมาก ไดแก (1) การบรรลุการจัดการจัดการที่ยั่งยืน และการ
ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ ภายในป พ.ศ. 2573 (2) การคํานวณการอุดหนุนราคาเชื้อเพลิง
ฟอสซิลอยางถูกตองที่ทําไดยาก
ถัดมาในเปาหมายที่ 14 ปจจุบันประเทศไทยยังไมมีองคความรูในการกําหนดวิธีและมาตรฐานของ
แหลงน้ําชายฝง ในการตรวจสอบระดั บความรุนแรงและความถี่ของปรากฏการณยูโทรฟเคชั่น ยกเวนการ
ทดสอบเชิงพื้นที่โดยใชการวิเคราะหปริมาณแพลงกตอนพืช (คลอโรฟลด เอ) และปริมาณฟอสฟอรัสทัง้ หมด
รวมถึงยังไมมมี าตรการทีช่ ดั เจนและเปนมาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบความหนาแนนของขยะพลาสติกใน
น้ําทะเล (Floating plastic debris density)
นอกจากนัน้ ในเปาหมายที่ 14 ประเทศไทยยังไมมกี ารกําหนดระดับของการผลิตสาขาประมงที่ย่ังยืน
เพื่อการคํานวณผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในดานผลผลิต (Production Approach) ดวยการ
ขาดองคความรูที่ยืนยันถึงความจําเปนในการนําไปกําหนดใน GDP
ตัวอยางสุ ดทายในเปาหมายที่ 15 แมองคความรูเกี่ยวกับพื้นที่สีเขียว เชน พื้นที่ปาไม พื้นที่การใช
ประโยชนที่ดิน พื้นที่แหลง น้ํา องคความรูคอนขางจะสมบูร ณเนื่องจากพัฒนาการของงานวิจัยและการใช
เทคโนโลยีมีมาตอเนื่องพอสมควร แตในสวนของการจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต จะยังคง
กระจัดกระจาย ไมสมบูรณ และยากแกการเขาถึง

2 - 94

โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

2.5.4 ความพรอมและความไมพรอมในดานเครื่องมือและแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ
ความพรอมดานเครื่องมือ และแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ
ความพรอมในเรื่องเครื่องมือ มาตรการ แนวทางในการขับเคลื่อนนั้นจะกําหนดผานแผนยุทธศาสตร
นโยบายตาง ๆ ที่มีการกําหนดออกมาทั้งจากระดับรัฐบาล ระหวางประเทศ ตลอดที่ผานมา โดยในสวนที่พรอม
นั้นจะมาจากกลไกคณะทํางานระดับประเทศ ความพรอมของกระทรวง จากโครงสรางการทํางานที่แตกตาง
กันไป 9k,กรอบมาตรฐาน หรื อ กรอบยุ ท ธศาสตรข องประเทศที่เ ปนแนวทางทํา ใหไ ดบ ทเรี ยนจากการ
ดําเนินงานทีผ่ า นมา โดยประเด็นความพรอมในภาพรวมของทุกเปาหมายทั้ง 12 ขอที่ไดทําการสํารวจสถานะ
นั้น พบวาดานเครื่องมือ และแนวทางการดําเนินงานนั้น สามารถจําแนกรูปแบบความพรอมได 3 กลุมหลัก ๆ
ไดแก
1. ความพรอมในการมีผูรับผิดชอบ ในสวนนี้ทุกเปาหมายจะมีกระทรวงที่เปนหนวยงานหลัก และ
หนวยงานสนับสนุน รับผิดชอบรวมกัน
2. ความพร อมในการมี แผนการดําเนินงาน ยุทธศาสตรของกระทรวงที่รับ ผิดชอบ ใหเกิดบรรลุ
เปาหมาย ในทุกกระทรวงก็จะมีแผน และยุทธศาสตรในการบรรลุเปาหมาย
3. ความพรอมจากการพัฒนาแผน หรือแนวทางทีม่ มี าตรฐาน ทีไ่ ดรบั การยอมรับในระดับสากล
โดยสามารถจัดรูปแบบความพรอมของการมีกลุม ไดดังนี้
เริ่มจากเปาหมายที่ 7 ดวยกระทรวงพลังงานเปนหนวยงานรับผิดชอบหลักของเปาหมายที่ 7 นี้ โดย
ทางกระทรวง ฯ ไดนาํ มาตรฐานตาง ๆ เขามาพิจารณา ซึง่ ถือไดวา เปนเครื่องมือสําคัญสําหรับประเทศไทยใน
การเพิม่ ประสิทธิภาพการใชพลังงาน เชน กรอบภายใต IES Scenario นั้นมีการนําแผนอนุรักษพลังงาน ค.ศ.
2015–2036 (EEP 2015) โดยแผนอนุรักษพลังงานมีเปาหมายลดความเขมขนการใชพลังงานในรูปแบบตาง ๆ
ไดแก ไฟฟา ความรอน และน้ํามัน ลงรอยละ 30 ในปพ.ศ. 2579 เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2553 หรือแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและทางเลื อก (AEDP 2015) ที่จะเปนเครื่อ งมือสําคัญในการเพิ่มสัดสวนการใชพลังงาน
หมุนเวียน
ถัดมาในเปาหมายที่ 12 ในการดําเนินการใหเปนผลตามกรอบการดําเนินงานระยะ 10 ป วาดวยการ
ผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนนั้น อยูในระหวางการจัดทําแผนขับเคลื่อนการ ผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ป พ.ศ.
2560-2579 โดยไดรบั ความรวมมือจาก สหภาพยุโรป (EU) มีการศึกษาเพื่อทําโครงการนํารองอยางชัดเจน
ในเปาหมายที่ 5 SDG Roadmap ของกระทรวงพัฒนาสังคมสังคมและความมั่นคงของมนุษย ได
วางแผนการดําเนินงานระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว โดยมีแนวทางกํากับ ใหมีระบบและกลไกติดตาม
ประเมินผลเพื่อรายงานความกาวหนาแกสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติทุก 6
เดือน
สําหรั บ เป าหมายที ่ 9 มีแผนยุท ธศาสตร ก ระทรวงอุ ตสาหกรรมพ.ศ. 2559-2564 เป นมาตรการ
เสริมสรางความรู ความขาใจเรื่องความสําคัญของมาตรฐานและความเชื่อมั่นของเครื่องหมายมาตรฐาน ใหกับ
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ผูป ระกอบการ และผูบ ริ โ ภค เพื อ่ ใหป ระชาชน/ผูบ ริโ ภคสามารถเขาถึง และไดรับ ขอ มูล ขาวสารเกี่ยวกับ
มาตรฐานตาง ๆ อยางถูกตองและครบถวน
นอกจากนัน้ ในเปาหมายที่ 9 หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก กระทรวงอุตสาหกรรม มีมาตรการสงเสริม
การมีสวนรวมของภาคประชาชน โดยชุมชนที่อาศัยอยูบริเวณทองถิ่นใกลเคียงพื้นที่ประกอบการ ใหมีสวนรวม
ในการเฝาระวัง กํากับดูแลการประกอบกิจการโรงงานตางๆ ใหมีความปลอดภัยไมสงผลกระทบตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ซึ่งเปนการพัฒนาเครือ ขายเฝาระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดลอม จากการมีสวนรวมของ
ทองถิ่นและชุมชน
ในกรณี เป าหมายที ่ 12 มีแผนยุทธศาสตรในการดําเนินการใหบ รรลุเ ปาหมายที่ชัดเจน เชน แผน
ยุทธศาสตรการทองเที่ยวโดยชุมชนของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาซึ่งจัดทําบทฐานแนวคิดความยั่งยืน มี
แผนสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมดําเนินการสรางความตระหนักแกประชาชนทั่วไป แผนการจัดซื้อจัดจางสี
เขียว ปจจุบัน ระยะที่ 3 ระหวางป พ.ศ. 2560-2564 จัดทําโดยกรมควบคุมมลพิษ และกรมบัญชีกลางมีการ
กําหนดเปาหมาย และมีคูมือแนวทางที่ชัดเจน และแผนการศึกษาลอกับยุทศาสตรชาติ 20 ปที่ใหความสําคัญ
กับสิ่งแวดลอมและความยั่งยืน
กรณี สุดท ายเปาหมายที ่ 13 มีการดําเนิ นการโดยกระทรวงทรั พยากรฯ ที่เ ป นเจ าภาพหลั ก ตาม
นโยบายยุทธศาสตร และการวางแผนระดับชาติดานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซึ่งเปนการดําเนินการโดย
หลายหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน การผนวกรวมกับยุทธศาสตรที่ 5 ของรางกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป
ทําใหเปนการดําเนินการแบบองครวม
ความไมพรอมดานเครื่องมือ และแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ
ความไมพรอ มดานเครื่อ งมือ และแนวทางนั้น สามารถสรุป ใหเห็นประเด็นปญ หารวมกันในแตล ะ
เปาหมายของ SDGs โดยประเด็นความไมพรอมรวมกันดานเครื่องมือ แนวทางการดําเนินงานตาง ๆ มีทั้งสิ้น 4
กลุม คือ
(1) กลุมความไมพรอมของแผนการดําเนินงาน แนวทาง บทบาท ที่ไมครอบคลุม และชัดเจน โดย
กลุมนี้เปนความพรอมที่เกิดจากความไมครอบคุลมในการกําหนดแผน บทบาทที่รับผิดชอบเขาไปในเนื้อหา
หรือ โดยกรณีตวั อยางแสดงในแตละเปาหมาย SDG ไดดังนี้
เริ่มที่เปาหมายที่ 1 รัฐบาลมีแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ จํานวน 12 ฉบับแลว แต
พบวายังมีคนที่ไดรับประโยชนจากสวนนี้ โดยเฉพาะคนจน ยังมีกลุมคนที่เขาไมถึงทรัพยากรของรัฐจากแผนที่
เกิดขึ้นนี้ จากจํานวนคนจนที่ยังมีอยู สะทอนใหเห็นวาจําเปนตองมีกลไก กระบวนการที่มีประสิทธิภาพในทุก
ระดับมากขึ้น
กรณีถัดมาเปาหมายที่ 5 ดวยนโยบายที่ไมครอบคลุม เปนสวนนโยบายที่รัฐกําหนดขึ้น โดยบางครั้ง
ไมไดเลือกปฏิบัติหรือกีดกัน แตผลที่เกิดขึ้นอาจจะเปนการเลือกปฏิบัติตอผูหญิงทางออม เชน การชวยเหลือ
ประชาชนรายไดในภาวะเศรษฐกิจตกต่าํ และมีมาตรการออกเช็ค 2,000 บาทใหกับผูมีรายไดไมเกิน 10,000
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บาทตอเดือน ทั้งหญิงชาย ที่เปนแรงงานในระบบสามารถเขาถึงความชวยเหลือนี้ไดอยางเสมอภาคกัน แต
ปรากฏวา แรงงานนอกระบบ ซึ่งมีผูหญิงถึงรอยละ 60-70 ตองตกหลนไปจากมาตรการดังกลาว เพราะไมเขา
ขายในเงือ่ นไขทีส่ ามารถตรวจสอบได
ตอมาเปาหมายที่ 8 แมจะมีแบบแผนแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อใหมีการเติบโตอยางยั่งยืน
นั้น ประเทศไทยมีทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป แตจําเปนตองมี
การทบทวน ความชัดเจน และความคลอบคลุมกลุมคนตาง ๆ ในสังคมที่จะไดรับประโยชน
ในส ว นเปา หมายที่ 13 มี ก ารจั ด ทํา ยุท ธศาสตรช าติ ดา นการลดความเสี ย่ งจากภั ยพิ บัติ โดยใน
ระดับชาติมแี ผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ.2558 ปจจุบันอยูระหวางการหารือรวมกับ
ภาคสวนที่เกี่ยวข อ ง แต ห นวยงานที ่ตอ งรั บผิดชอบใหบ รรลุเ ปาหมาย ยัง ไมไดดําเนินการที่ชัดเจน อยาง
กระทรวงศึกษาธิการยังไมไดบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการลดปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว
การลดผลกระทบ การเตือนภัยลวงหนาไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน
สุดทายในเปาหมายที่ 15 มีการกระจายความรับผิดชอบไปตามหนวยงานตางๆ ทัง้ ในกระทรวงเกษตร
และสหกรณ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยบางบทบาทอาจจะมีสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอมเปนเจาภาพ แตก็ยังคงตางดําเนินงานภายใต อํานาจหนาที่ที่
กระจายออกไปเชนเดิม
2) กลุมความไมพรอมของนโยบาย ที่ไมสามารถแกปญหาไดตรงจุด หรือแกไดเพียงบางสวน โดย
เปนผลจากการกําหนดแนวทางที่ไมไดใชองคความรูในการกําหนด และอาจไมไดส รางการมีสวนรวมของ
เจาของปญหา ใหเขามามีสว นรวมมากพอ โดยสามารถยกกรณีตามตัวอยางแตละเปาหมาย ไดดงั นี้
เริ่มที่เป าหมายที่ 1 ลัก ษณะของนโยบายและโครงการตางๆที่รัฐดําเนินการเพื่อแกไขปญ หาความ
ยากจน สวนใหญยังอยูในรูปของเงินสงเคราะห และเงินอุดหนุน การจัดสรรงบประมาณของรัฐ เพื่อลดสัดสวน
ความยากจนจากป 2557-2560 นั้นอยูในสัดสวนที่สูงเปนลําดับตนของงบประมาณรายจายประจําปของแตละ
ป แตอยางไรก็ตามการใชงบประมาณของแตละหนวยงานมีความซ้าํ ซอนกันในบางประเด็น
ในกรณีของเปาหมายที่ 2 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ที่มีบทบาทในการดําเนินการสรางองค
ความรูการขจัดภาวะทุพโภชนาการใหกับประชาชน แตในการสรางความเขาใจกับหนวยงานที่เกี่ยวของใน
พื้นที่ รวมถึงประชาชนยังเปนปญหา ในการสื่อสารใหเกิดการรับรู
สุดทายในเปาหมายที่ 5 การลงทุนทางดานโครงสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานยังคงไมเพียงพอ ยังขาด
อุปกรณและผลิตภัณฑที่ชวยลดเวลาและแรงงาน ยังขาดศูนยการดูแลเด็กและผูสูงอายุที่สามารถเขาถึงได และ
ขาดนโยบายที่สนับสนุนความเปนครอบครัว หรือการทํางานในบาน ที่ประเทศอื่น ๆ เริ่มมีการพัฒนาใหเกิด
ความยั่งยืนในสวนนี้แลว
3) กลุมความไมพร อมในการดําเนินงาน ที่ขาดความตอเนื่อง หรือการปรับเปลี่ยนแนวทางอยู
เสมอ สามารถยกกรณีศกึ ษาในแตละเปาหมาย ไดดงั นี้
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เริ่มที ่เป าหมายที่ 1 แมจะเปนเปาหมายที่ภาพรวมบรรลุเ กณฑของตัวชี้วัดแลวในเรื่องรายได แต
สัดสวนคนจนทีว่ ดั โดยเสนความยากจนของประเทศลดลงตามลําดับ แตหากพิจารณาจากเสนความยากจนของ
ประเทศป 2558 ซึ่งเทากับ 2,644 บาท/เดื อน/คนแลว ณ จํานวนเงินดังกลาวเมื่อเทียบกับ คาครองชีพใน
ปจจุบันจะเห็นวาจํานวนดังกลาวเปนจํานวนเงินที่ต่ํากวาที่บุคคลจะสามารถดํารงชีพอยูไดในสภาวะคาครอง
ชีพปจจุบัน
สุดทายเปาหมายที่ 5 จากนโยบายทีไ่ มตอ เนือ่ ง ขาดเสถียรภาพในการดําเนินการ อยางเรือ่ งความเทา
เทียมทางเพศที่ยากในการใหความสนใจ หรือการมีชั่วครั้งชั่วคราวเกิดขึ้นในรัฐสภา ในขณะที่มีความพยายามที่
จะทําใหรัฐสภาทันสมัย แตประเด็นความออนไหวทางเพศในรัฐสภาก็ยังตองปรับปรุงมาก โดยใหมีการเปลี่ยน
ขนบธรรมเนียมทางวัฒนธรรมและทําใหการดําเนินงานตาง ๆ ทันสมัยขึ้น เกิดความเทาเทียมใหครอบคลุมมาก
ขึ้น
4) กลุมความไมพรอมของการจัดสรรทรัพยากร ดวยเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนเรื่องใหม และ
ในเนื้อหา บทบาทที่ตองขับเคลื่อนนั้น หนวยงานยังไมสามารถประเมินทุน หรือทรัพยากรไดสอดคลองกับแผน
หรือเปาหมายที่เกิดขึ้น ทําใหยังคงเปนปญหาในสวนนี้ ซึ่งสามารถยกกรณีศึกษาตามเปาหมายไดคอื
ในเปาหมายที่ 15 การจัดสรรทรัพยากรของหนวยงานที่รับผิดชอบหลัก พบวายังมีความไมเพียงพอ
ตอการดําเนินงานตามแผนที่ใชขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของหนวยงานที่รับผิดชอบนี้เอง ดวย
เนื้อ หาที่ห ลากหลาย มี บ ทบาทภารกิ จ ที่ ตอ งพั ฒ นาขึ้น ใหม และมี ความละเอีย ดอ อ นในประเด็ นที่ตอ ง
ทําการศึกษา ทําให เปนการดําเนิ นงานไปพรอ มการพัฒนาประเด็นในการดําเนิ นงานใหมไปพรอมกั น โดย
อาจจะยกเวนสําหรับทางหนวยงานทีภ่ ารกิจ หลั ก อาจจะตอบสนอง ครอบคลุ ม หรือ มีความเชือ่ มโยงตอ
เปาหมายโดยตรงก็ทาํ ใหสามารถใชงบประมาณรวมกันได
2.5.5 ความพรอม และความไมพรอมดานอื่น ๆ
ความพรอมดานอื่น ๆ สามารถสรุปใหเห็นประเด็นปญหารวมกันในแตละเปาหมายของ SDGs โดย
ประเด็นความพรอมรวมกันดานอื่น ๆ เปนความพรอมในการขับเคลื่อนรวมกับภาคสวนอื่น ๆ นั้นจะเปนความ
พรอมจากมุม มองจากภาคประชาสังคม หรื อภาคประชาชนในรูปแบบหนึ่ง ที่อาจยังไมสมบูร ณแบบในการ
แกปญหา และมีพลังในการขับเคลื่อนมากนัก ยังขาดการสนับสนุนอยูมาก และความไมพรอมในการขับเคลื่อน
รวมกับภาคสวนอื่น ๆ จะเปนการขับเคลื่อนของภาคสวนอื่น ๆ ในระดับสากลที่มีผลตอประเทศไทย แตรัฐไทย
ไมไดเขาไปรวมขับเคลื่อนแตแรก เมื่อเกิดกรณีขอพิพาท หรือเกิดผลลัพธที่สงผลในทางลบ จึงทําใหเกิดกระตุน
การทํางานลงมือแกปญหาจึงกลายเปนการทํางานเชิงรับมากกวา ยากตอการพัฒนาใหเทาเทียมกับประเทศ
พัฒนาแลว
ในสวนของความพรอม ยกตัวอยางผานเปาหมายที่ 13 ดวยภาคประชาสังคม และประชาชน รวมกัน
เปนองคกรชุมชน ไดมบี ทบาทในการจัดการภัยพิบตั ติ า ง ๆ ในระดับชุมชนกันเองมากขึน้ โดยเนนใชทุนภายใน
ชุมชน เชน กองทุนสวัสดิก ารชุมชนกลุมออมทรัพย เปนตน และรัฐเองยังไมสามารถเขาถึงกลุมคน และไม
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สามารถลงมือทํางานในเชิงประเด็นเหลานีเ้ องได นอกจากนั้นยังไมมีแนวทางสนับสนุนทํางานรวมกัน ใหเกิด
เปนองคความรูขยายผลตอไป
นอกจากนัน้ ในเปาหมายที่ 13 มีการเชื่อมโยงเครือขายที่ทําใหชมุ ชนสามารถจัดการปญหาภัยพิบัติใน
พื้นที่ได เชน เครือขายองคกรชุมชนในการจัดการปญหาอุทกภัย เปนตน
ในสวนของความไมพรอมนั้น ผานกรณีของเปาหมายที่ 14 โดยประเทศไทยในฐานะสมาชิกของ FAO
แต เ พิง่ เริม่ ต นในการปฏิบัติตามขอบัญ ญัติภายใตจรรยาบรรณในเรื อ่ งการทํ าประมงอยางรั บ ผิดชอบของ
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ พ.ศ. 2538 (CCRF) ซึ่งกําหนดหลักการและมาตรฐานทีเ่ กี่ยวกับ
การอนุรักษการจัดการ และการพัฒนาการประมงที่ครอบคลุมถึงประเด็นดานการจางงาน รายได และความ
มั่นคงดานอาหารของการประมงพื้นบาน หลั งจากโดนใบเหลือ ง โดย EU จากกรณีที่ป ระเทศไทยยัง ไมมี
มาตรการเพียงพอในการตอ ตานการทําประมงที่ผิ ดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร ก ารควบคุ ม (IUU
Fishing) สงผลใหประเทศไมสามารถจับสัตวน้ําได และการประมงของประเทศไทยไดรับผลกระทบ ไปจนใน
ระดับประเทศถึงระดับครัวเรือน จากความไมยั่งยืนที่เกิดขึ้นดวย
2.5.6 ขอเสนอแนะในการพัฒนาความพรอมในการบรรลุ SDGs
นอกจากสวนเนื้อหาการสังเคราะหใหเห็นถึงระดับความพรอม และความไมพรอมในดานตาง ๆ แลว
ทางคณะทํางานไดส รุป ขอ เสนอแนะประกอบ เพื่อใชในการพัฒ นาให เกิ ดความพรอ มในภาพรวมของการ
ขับเคลื่อนในระดับประเทศที่จะทําใหบรรลุตามเปาหมายของ SDGs นั้น แบงตามประเด็นออกเปน 3 ดาน คือ
ดานกฎหมาย ดานขอมูล และดานองคความรู โดยจะเปนการสรุปขอเสนอแนะที่คนพบจากการทบทวน และ
จากการไดทาํ การศึกษาทีผ่ า นมา สามารถสรุปตามประเด็นทัง้ 3 ดาน ดังตอไปนี้
(1) ดานกฎหมาย มีขอ เสนอแนะแนวทางในการพัฒนา แบงออกเปน 4 เรื่อง ดังนี้
1.1) สําหรับจุดแข็งของประเทศไทย คือ มีความพรอมทางดานตัวบทกฎหมาย ทั้งพระราชบัญญัติ
และแนวนโยบายปฏิบัติที่ครอบคลุมเกือบทุกประเด็น แตจุดออนที่สําคัญ คือ การขาดกลไก การบังคับ
ใช การติดตามทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ในบางประเด็นขาดการประสานงานระหวางหนวยงานที่ตองทํางาน
รวมกัน หรือเปนการทํางานที่เกิดความซ้ําซอน
1.2) ตัวชี้วัดหลายตัวที่ป ระเทศไทยยัง ไม มีก ารกํ าหนดค าเป าหมาย ดั ง นัน้ วาระในการวิจั ยใน
อนาคตของไทยเอง ควรทําใหเกิดการกําหนดตัวชีว้ ดั ทีท่ า ทายและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ควรเนนการจัดสรรทุนแกนักวิชาการใหเกิดการทํางานรวมกับ
หนวยงานทีท่ าํ งานวิจยั ในระดับตาง ๆ เพื่อทําใหการกําหนดคาเปาหมายสามารถทําใหพรอมในการ
เปนเปาหมายเพื่อพัฒนาแผนการดําเนินงานของประเทศใหเทาทันตอการพัฒนาใหเกิดความยั่งยืน
1.3) การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบที่ลาสมัย ที่ไมสอดคลอง ที่ขัดแยงกัน หรือไมครอบคลุม ตาม
ขอ สรุ ป จากการทบทวนในรายงานสั ง เคราะห เ ล ม นี้ จะเป นประโยชน ที่ทํ า ให เ กิ ดการศึ ก ษาถึ ง
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ผลกระทบใหชัดเจนมากขึ้น หนวยงานสนับสนุนตาง ๆ ควรใหและนําไปสูการผลักดันเปนการพัฒนา
ขอกฎหมายของประเทศไทยไดตอ
1.4) ในส ว นมาตรการทางกฎหมายควรจะคํ า นึ ง ถึ ง การแก ไ ขป ญ หา ที ่จ ะส ง ผลก อ ให เ กิ ด
ผลประโยชนโดยรวม ที่จะชวยสงเสริมหรือสนับสนุน ไมใชเพียงการปราบปรามปอ งกัน เชน การ
จัดการปาชุมชน การจัดการโฉนดชุมชน การสงเสริมการเพาะพันธุพืช-สัตวเพื่อการคา เปนตน
(2) ดานขอมูล จากการทบทวน มีขอเสนอแนะ ในระดับ ภาพรวมของประเทศไทย ที่ควรจะตอ ง
พัฒนาใหเกิดขึ้น แบงออกเปน 5 เรื่อง ดังนี้
2.1) สํ า หรั บ การที ่จ ะได ม า หรื อ เข า ถึ ง ซึ ่ง ข อ มู ล ของหน ว ยงานในประเทศไทยนั ้น มี ค วาม
ยากลําบาก เนื่องจากขอมูลโครงการเหลานี้กระจัดกระจายอยูในหลายหนวยงานของภาครัฐ บาง
โครงการ ไม ไ ด ป ระกาศอย า งเป นสาธารณะบนเว็บ ไซต ทําใหก ารนําข อ มูล ไปใชเ ปน เรื่อ งยาก
นอกจากนั้นในสวนของบทบาทหนาที่ของแตละหนวยงานที่จะรายงานโครงการที่มีความเกี่ยวของเขา
มาใหกับ ฝายเลขาฯ ของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ไดทราบนั้น ก็เปนสวนที่ยัง
เปนขอจํากัด ขอเสนอแนะควรจะตองมีการรณรงคใหแตละหนวยงานเขาใจ ตื่นตัว หรือปรับเปลี่ยน
แนวทางการดํ าเนิ นงานของภาครัฐใหพรอ มตอการขับเคลื่อ นงานที่มีความซับ ซอ นมากขึ้น เพื่อ
สนับสนุนใหเกิดการบรรลุตามแผนของเปาหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไดงายขึ้น
2.2) ขอมูลสวนใหญเปนขอมูลที่เก็บโดยหนวยงานภาครัฐ สําหรับผลการดําเนินการตาง ๆ และใน
สวนของภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการนั้น ขอมูลยังคอนขางกระจัดกระจายยังไมได
มีการเก็บรวบรวมอยางเปนระบบ จึงจําเปนที่จะตองมีหนวยงานกลางของแตละภาคสวนทีจ่ ะรวม
แหลงขอมูลเพื่อทําใหเกิดการเชื่อโยงขอมูลในการดําเนินงานขับเคลื่อนไปทั้งองคาพยพ
2.3) ขอมูลสวนใหญเปนขอมูลซึ่งสะทอนภาพรวมระดับประเทศ แตทวายังขาดข อมูลในระดับ
จังหวัดและระดับทองถิ่นมาประกอบการวิเคราะห เพื่อใหไดภาพที่ชัดเจน และสมบูรณยิ่งขึ้น
2.4) จากการสํารวจเบื้องตน พบวา ขอมูลสถิติ หลายสวนยังไมถูกตองตามวิธีการทางสถิติและ
ควรเนนใหทนั สมัยมากขึน้ นอกจากนั้นเว็บไซตของแตละหนวยงานก็ใหความสําคัญกับขอมูลสถิติไม
เหมือ นกันทํ าใหรู ปแบบของการจั ดเก็บ ไมอ ยูในสภาพที่นํามาใชวิเคราะหได ควรจะมี การกํ าหนด
โครงสร างของข อ มู ล สถิ ติ ที ใ่ ช ใน SDGs ทั้ง หมดแบบบู ร ณาการร วมกั น และควรมี ก ารพัฒ นา
metadata ของประเทศไทยเอง เพื่อใหสมบูรณแบบ มีหนวยงานที่รับผิดชอบ ใหสามารถเชื่อมโยง
ขอมูลผานเครือขายกลางนี้ได และจําเปนตองมีฝายตรวจสอบขอมูล ที่ทําการเก็บใหขอมูลมีความ
เที่ยงตรงแมนยํามากขึ้น
2.5) การทํางานทีข่ าดการบูรณาการระหวางหนวยงานและการประสานขอมูลที่หลากหลายใหเปน
ชุดขอมูลเดียวกัน การเก็บขอมูลที่ซ้ําซอน และขอมูลที่ควรมีความแตกตางกันในการจําแนกขอมูล
เพื่อ การวิ เคราะห ผ ลลั พ ธ ทีแ่ ตกต าง ชั้นความลับ และความมั่นคงของขอ มูล เปนตน ทั้ง นีป้ ญ หา
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ดังกลาวมีผลตอความพรอมในการดําเนินการของแนวทางทีเ่ หลืออยางมี นัยยะสําคัญ เพราะหาก
ปญหาไมไดดําเนินการใหคลี่คลายแลวก็จะมีผลตอความเขาใจในการจัดเก็บขอมูลของหนวยงานที่
รับผิดชอบ สงผลใหคุณภาพของขอมูลไมเปนไปตามบริบทสากล
3) ดานแนวทางการขับเคลื่อน องคความรู พบวาในการทบทวนมีขอเสนอแนะที่การดําเนิ นงาน
ควรพัฒนาเพื่อใหบรรลุเปาหมายในระดับประเทศมากขึ้น แบงเปน 4 เรื่อง ดังนี้
3.1) ควรพัฒนาใหเกิดกลไกในการการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานในระดับตาง ๆ ทุก
ภาคสวน ทั้ง ในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสัง คม และภาควิ ชาการ โดยจําเปนตอ งศึก ษาถึ ง
แนวทางหรือกลไกในระดับโลก เพื่อนํามาพัฒนาแนวทางกลไกของประเทศไทยเพิ่มเติม
3.2) นิยามตาง ๆ การกําหนดคําจํากัดความ ความหมาย ของศัพททางเทคนิค ควรใหสอดคลอง
กันในระหวางประเด็นทางกฎหมาย และผลกระทบจากขอบเขตอํานาจหนาที่ของแตละหนวยงาน
ทั้งนี้เพื่อใหองคความรูท ใ่ี ชในการกําหนดขอบเขตการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน (เชน พื้นที่
สีเขียว กับ พื้นที่ปา และคนเปราะบาง เปนตน) ควรจะมีความหมายเดียวกันทุกหนวยงาน
3.3) ควรจัดทําโครงสรางของการดําเนินงาน อํานาจหนาที่ และตัวชี้วัดของแผนระดับตาง ๆ ที่
ตอบสนองตอ Sustainable Development Goals โดยตรง ใหสอดคลองกับ metadata ตามแตละ
หนวยงานที่รับผิดชอบของแตละเปาหมาย เพื่อใหเห็นภาพรวม และสรางผลกระทบในภาพรวมของ
SDGs ในระดับประเทศ
3.4) ทุกหนวยงานที่รับผิดชอบที่มีปญหาคลายคลึงกัน เชน เรื่องทรัพยากรที่ไมเพียงพอ ควรที่จะ
มีการศึกษาเชิงลึกของภาระงาน กรอบอัตรากําลัง กรอบงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบภาระ
งานภายใตกรอบ SDGs ทั้งหมด จะทําใหการวางแผนงานเปนไปไดตามความเปนจริงอยางชัดเจน
มากขึ้น
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บทที่ 3
งานเชื่อมโยงเครือขาย งานติดตาม และงานสนับสนุนงานสัมมนาที่เกี่ยวของ
คณะทํางานดําเนินการประสานงานเชือ่ มโยงเครื อข ายนั กวิ ชาการ ภาครัฐ ภาคประชาสัง คม
ภาคเอกชน และองคกรระหวางประเทศที่ทํางานในประเด็นที่เกี่ยวของกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เพื่อจัดการองคความรู สังเคราะห และถอดบทเรียนภาคปฏิบัติที่เกี่ยวของกับเปาหมายดานตาง ๆ ดังนี้
1. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดลําดับเปาประสงคภายใตเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตารางที ่ 3-1 แสดงลํ าดั บ การจั ดประชุม เชิง ปฏิบัติก ารเพื่อ จัดลําดับ เปาประสงค ภายใตเ ปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน
วันที่

สถานทีจ่ ัดงาน

เปาหมายที่ครอบคลุม

26 ส.ค. 59

โรงแรมโนโวเทล สยาม

5 ก.ย. 59

โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส
หลานหลวง

เปาหมายดานสิ่งแวดลอม (กลุม Planet)
- เปาหมายที่ 6 สรางหลักประกันว าจะมี การจั ดใหมี น้ําและสุขอนามั ย
สําหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน
- เปาหมายที่ 12 สรางหลักประกันใหมีรูปแบบการผลิตและการบริโภค
ที่ยั่งยืน
- เป า หมายที ่ 13 เร ง ต อ สู กั บ การเปลี ่ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
และผลกระทบที่เกิดขึ้น
- เปาหมายที่ 14 อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเล
และทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- เปาหมายที่ 15 ปกปอง ฟนฟู และสนับสนุนการใชระบบนิเวศบนบก
อยางยั่งยืน จัดการปาไมอยางยั่งยื นตอสูการกลายสภาพเปนทะเลทราย
หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟนสภาพกลับมาใหม และหยุด
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
เปาหมายดานเศรษฐกิจ (กลุม Prosperity)
- เปาหมายที่ 7 สรางหลักประกันใหทุกคนสามารถเขาถึงพลังงานสมัยใหม
ที่ยั่งยืนในราคาที่ยอมเยา
- เปาหมายที่ 8 สง เสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่อง ครอบคลุ ม
และยั่งยืนการจางงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสําหรับ
ทุกคน
- เป าหมายที่ 9 สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความทนทาน ส งเสริ มการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม
- เปาหมายที่ 10 ลดความไมเสมอภาคภายในประเทศและระหวาง
ประเทศ
- เปาหมายที่ 11 ทําใหเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษยมีความ
3-1
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12 ก.ย. 59

โรงแรมโนโวเทล สยาม

25 พ.ย. 59 กระทรวงการ
ตางประเทศ
28 พ.ย. 59 โรงแรมโนโวเทล สยาม

ครอบคลุมปลอดภัยมีภูมิตานทานและยั่งยืน
เปาหมายดานสังคม (กลุม People) และดานสันติภาพ (กลุม Peace)
- เปาหมายที่ 1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่
- เป าหมายที่ 2 ยุ ติ ค วามหิ วโหย บรรลุ ค วามมั่นคงทางอาหารและ
ยกระดับโภชนาการ และสงเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
- เปาหมายที่ 3 สรางหลักประกันวาคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและสงเสริ ม
สวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย
- เปาหมายที่ 4 สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยาง
ครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต
- เปาหมายที่ 5 บรรลุความเทาเทียมระหวางเพศ และเสริมสรางความ
เขมแข็งใหแกสตรีและเด็กหญิง
- เปาหมายที่ 16 สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนา
ทีย่ ั ง่ ยื นใหทุ กคนเข าถึ ง ความยุติ ธรรมและสร างสถาบั นที ม่ ี ประสิ ท ธิ ผ ล
รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
- เปาหมายที่ 17 เสริมความเขมแข็งใหแกกลไกการดําเนินงานและฟนฟู
สภาพหุนสวนความรวมมือระดับโลกสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
- หนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมรวมพิจารณาผลการจัดลําดับ
ความสําคัญ

2. งานติดตาม และงานสนับสนุนงานสัมมนาที่เกี่ยวของ
2.1 การจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยหนวยงานภาครัฐ
การจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยหนวยงานภาครัฐ พบวา มีความคืบหนา
ในการดําเนินงานดานการสรางความชัดเจนในการจัดสรร และกําหนดความรับผิดชอบตามเปาหมาย และ
เปาประสงคการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเปนการทําความเขาใจ ยอมรับตามบทบาทหนาที่ และอํานาจของ
กระทรวงหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนความพยายามรวมมือในการพัฒนาระบบฐานขอมูลสําคัญ
ของประเทศเพื่อตอบรับดัชนีชี้วัดเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ดวยเหตุนี้จึงพบผลการดําเนินงานอยางเปน
รูปธรรมอยางเปนลําดับ นับแตวันที่นายกรัฐมนตรี ไดทําการอนุมัติใหเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเขามา
ผนวกกับ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแหง ชาติ ฉบับ ที่ 12 รวมทั้ง การปรั บ ความสอดคล อ งและ
ความสัมพันธกับแผนชาติ 20 ป อีกทั้งการบูรณาการใหเขากับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ ใน
วันที่ 10 – 19 กรกฎาคม 2560 หนวยงานภาครัฐ นําโดยกระทรวงการตางประเทศ ไดตัดสินใจเขารวม
การนําเสนอผลการดําเนินงานในระดับสากล จึงสงผลใหกระทรวงตางๆ มีการทํางานรวมกันที่มากขึ้น
รวมถึงความรวมมือในการระดมความคิดเห็นระหวางหนวยงานเพื่อจัดทํา Roadmap ทั้งระยะสั้น ระยะ
กลาง และระยะยาว ก็เปนอีกหนึ่งการขับเคลื่อนที่สําคัญที่ห นวยงานภาครัฐไดมีการดําเนินการตลอด
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ระยะเวลาชวง 1 ปที่ผานมาดวย ซึ่งสามารถลําดับการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดย
หนวยงานภาครัฐโดยสังเขปได ดังนี้
ตารางที่ 3-2 แสดงลําดับเหตุการณการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยหนวยงานภาครัฐ
วันทีจ่ ัดงาน

รายละเอียดงานประชุม

1-2 ธันวาคม 2559

งานประชุมสัมมนาเรือ่ ง “สรางสุขที่ปลายทาง” จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ (สช.) ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์

22 ธันวาคม 2559

งานประชุ ม สัม มนาเรื ่อง “สรุ ป ผลการประชุ ม รั ฐ ภาคี อนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ วาด วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ สมัยที่ 22 (COP 22) และรางแผนแผนปฏิบัติการเตรียมความ
พรอมของประเทศไทยในการดํ าเนิ นความร วมมื อภายใต กรอบความตกลงปารี ส” จั ดโดย
สํานั กงานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ง่ แวดล อม ร วมกั บ องค การบริ ห าร
การจัดการกาซเรือนกระจก (องคกรมหาชน) และ องคกรความรวมมือระหวางประเทศของ
เยอรมัน (GIZ) ณ โรงแรมสวิสโซเทล ปารคนายเลิศ กรุงเทพฯ

4 มกราคม 2560

งานประชุม สั มมนาเรื่อง SDGs Roadmap จัด โดย สํานั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิ จและสั ง คมแห ง ชาติ ณ สํ านั กงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จและสั ง คม
แหงชาติ
งานประชุม เวที ส าธารณะว าด วยหลั กนิ ติ ธรรมและการพัฒ นาที ย่ ั ง่ ยื น เรื อ่ ง “แนวทางเชิ ง
บูรณาการสูหลักนิติธรรมเพื่อนําวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ป ค.ศ. 2030 ไปสูการปฏิบัติ” ณ
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ จัดโดย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย (สธท.)
งานประชุมสัมมนาเรือ่ ง “60 Years Thai-German Partnership for Sustainable
Development” จัดโดย กรมความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ

11 มกราคม 2560

15 มกราคม 2560
16 มกราคม 2560

งานประชุมสัมมนา Orientation SDGs Research จัดโดย SDG Move ณ หองประชุม 1 ชั้น
15 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)

17 มกราคม 2560

งานสั มมนาเชิ งปฏิ บั ติ ก าร เ รื่ อ ง “แนวทาง การขั บเค ลื ่อ นเกษต รกร รมยั ่ง ยื น ”
ณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ จัดโดย อนุกรรมการขับเคลือ่ นเกษตรกร
ยั ่ง ยื น ตามแนวทางปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และสํ า นั ก ยุ ท ธศาสตร ก ารเกษตร วิ จั ย
ประเมินผล และสงเสริมกิจการพิเศษ สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ
งานประชุมคณะทํางานขั บเคลื่อน เรื่อง “การดํ าเนินงานเปาหมายการพัฒนาที่ยั่ง ยืนที่ 12
สรางหลักประกันใหมีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2560” จัดโดยสํานักงาน
นโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ง่ แวดล อ ม ณ สํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
งานประชุมเสวนา เรื่อง “นโยบายน้าํ ไทย: ฐานความรูเพื่ออนาคต” ณ โรงแรมรามาการเดนส
กรุงเทพฯ จัดโดยสถาบันคลังสมองชาติ รวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

18 มกราคม 2560

19 มกราคม 2560
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24 มกราคม 2560

26 มกราคม 2560

27 มกราคม 2560

2 กุมภาพันธ 2560

งานประชุมคณะทํางานขับเคลื่อน เรือ่ ง “การดําเนินงานเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 14
อนุรักษและใชประโยชนมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2560” จัดโดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ณ กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง
การประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “บทบาทภาคประชาสังคมในการขับเคลือ่ นเปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน” ณ โรงแรม เดอะ เบอรเคลีย โฮเต็ล ประตูน้ํา จัดโดยคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทํา Roadmap เรื่อง “การขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยื น สําหรั บเปาประสงค 30 ลํ าดั บแรก” จัด โดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการ
เศรษฐกิ จและสั ง คมแห ง ชาติ ณ สํ านั กงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จและสั ง คม
แหงชาติ
งานประชุมคณะทํางานเรือ่ ง “การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามเปาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนครั้งที่ 1/2560” จัดโดย กระทรวงการตางประเทศ ณ กระทรวงการตางประเทศ

4 กุมภาพันธ 2560

การประชุมคณะทํางานการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนลําดับที่ 8 และ 10 และการ
จัดทํา Roadmap จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
16 กุมภาพันธ 2560 การประชุมคณะทํางาน เรือ่ ง “เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัด” จัดโดย กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รวมกับสํานักงานสถิติแหงชาติ ณ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
17 กุมภาพันธ 2560 การประชุม “คณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงานเปาหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนที่ 6 สราง
หลักประกันวา จะมีการจัดใหมีน้ําและสุขอนามัยสําหรับทุกคน และมีการบริหาจัดการที่ยั่งยืน
ครั้งที่ 1/2560” ณ หองประชุมสายชล ชั้น 9 อาคารกรมทรัพยากรน้ํา จัดโดยกรมทรัพยากร
น้ํา
28 กุมภาพันธ 2560 การประชุมเวทีสาธารณะ ITD Public Forum: Sustainable Education for Inclusive
Society ณ หองเซซาน-เลอนัว ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแคว กรุงเทพฯ จัดโดยสถาบัน
ระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องค การมหาชน) รวมกับ สํานักความสัม พันธ
ตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1-3 มีนาคม 2560 เวทีสานพลังชุมชนทองถิ่นเขมแข็งสูเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจําป 2560
ตามรอยพอสานต อปฏิบั ติการชุม ชนทองถิ่นน าอยู ณ EH 106 ศูนยนิทรรศการและการ
ประชุ ม ไบเทค บางนา กทม. จั ด โดยสํ า นั กสนั บ สนุ นสุ ข ภาวะชุ ม ชน สํ านั กงานกองทุ น
สนั บ สนุ นการสร างเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.) ร วมกั บ กรมส ง เสริ ม การปกครองท องถิ น่ (สถ.)
กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) สถาบั นพัฒนาองค กรชุม ชน (องคการมหาชน) (พอช.) ศูนย
คุณธรรม (องคการมหาชน)
4-5 มีนาคม 2560 เวทีสนทนากลุมและประกอบสรางยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชน พ.ศ. 2560-2567 ณ ห อ งนนทรี 3 ชั้ น 4 โรงแรม เค.ยู . โฮม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน จัดโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยและคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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10 มีนาคม 2560

ประชุมคณะทํางานจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามเปาหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน ครัง้ ที่
2/2560 ณ หองประชุม 3 กระทรวงการตางประเทศ จัดโดยกระทรวงการตางประเทศ
20 มีนาคม 2560
ประชุมคณะทํางานจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ครั้งที่ 3/2560 ณ หองประชุม 3 กระทรวงการตางประเทศ จัดโดยกระทรวงการตางประเทศ
21 มีนาคม 2560
การประชุ ม เป ด ตั ว โครงการ Towards SDG 12: SCP Patterns though the
implementation of 10YFP in Thailand ณ ห องจามจุ รี บอลรู ม เอ (Jamjuree
Ballroom A) ชั้นเอ็ม (M) โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ จัดโดยสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับสหภาพยุโรป
23 มีนาคม 2560
การขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กับการถักทอภาคีเพื่ออนาคต ณ หอง
ประชุม 701 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (ชั้น 7) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดโดย
กระทรวงการตางประเทศ และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(ศูนยศึกษาสันติภาพและความขัดแยง สถาบันวิจัยสังคม และเครือขายสถาบันวิจัย)
30 มีนาคม 2560
เสวนา "ป าในเมื อง กั บ ความยั ง่ ยืน สู ไ ทยแลนด 4.0" ณ หอจดหมายเหตุ ท านพุ ท ธทาส
อินทปญ โญ กรุง เทพฯ จั ด โดย โครงการจั ดการข อมูล ข าวสารเชิง ประเด็นสู ส าธารณะ ใน
โครงการความเต็ม ใจจายเพื่อพื้นที่ป าในเมือง ภายใต สํานักงานกองทุนสนั บสนุนการวิ จัย
(สกว.)
11 เมษายน 2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา Roadmap การขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนดาน
การศึกษา
19 เมษายน 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน จัด
โดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
24 เมษายน 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแนวทางการดําเนินงาน (Roadmap) ของเปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน เปาหมายที่ 5 จัดโดย กองสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
27 เมษายน 2560 ประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงานเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ 14
3 พฤษภาคม 2560 การประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงานเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ 13 ปฏิบัติการ
อยางเรงดวนเพื่อตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบที่เกิดขึ้น
จัดโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
5 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการขับเคลือ่ นการดําเนินงานตามเปาหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน เปาหมายที่ 1
จัดโดย กระทรวงมหาดไทย
11 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการขับเคลือ่ นการดําเนินงานตามเปาหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน เปาหมายที่
11
จัดโดยกระทรวงมหาดไทย
18 พฤษภาคม 2560 การประชุมหารือ การพิจารณาเกี่ยวกับคํานิยามที่สําคัญในเปาหมาย SDGs ครั้งที่ 11
ณ หองประชุม 401 สํานักงานสถิติแหงชาติ
24 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะทํางานจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามเปาหมายการพั ฒนาที่ยั่ง ยืน ครั้ง ที่
4/2560 จัดโดย กระทรวงการตางประเทศ กรมองคการระหวางประเทศ
6 มิถนุ ายน 2560
ประชุ มปฏิบั ติการจัด ทาขอมูล ตัวชี้วัดและเป าหมายตามเป าประสงคภ ายใต เป าหมายการ
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โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
พัฒนาที่ยั่งยืนเปาหมายที่ 4 เวลา 09.00-16.30 น. ณ หองประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4
ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ จัดโดย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
7 มิถนุ ายน 2560
การประชุ ม หารื อ เชิ ง สร า งสรรค (Constructive Dialogue)
เกี่ ย วกั บ การรายงาน
ความกาวหนาในการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย เวลา 14.0016.00 น. ณ หองวิเทศสโมสร กระทรวงการตางประเทศ
12 มิถนุ ายน 2560 กําหนดการประชุมเชิงปฏิ บัติการระดับ ชาติ ภายใต โครงการ “การเสริมสรางศักยภาพของ
ประเทศไทย เพื่อการบรรลุเ ปาหมายวาระการพัฒนาอยางยั่งยืนของสหประชาชาติ ป พ.ศ
2573” เวลา 08.30-16.30 น. ณ หองราชา 2 (ชั้น 11 อาคาร 2) โรงแรมปริ๊นซ พาเลซ มหา
นาค จัดโดยสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมกับสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคา
และ การพัฒนา
14 มิถนุ ายน 2560 การพิ จ ารณา Roadmap ขั บ เคลื ่อ นเป า หมายการพั ฒ นาที ่ยั ่ง ยื น (Sustainable
Development Goals-SDGs): เปาหมายที่ 9 - เปาประสงค 9.4 ยกระดับโครงสรางพื้นฐาน
และปรับปรุงอุตสาหกรรม เพื่อใหเกิดความยั่งยืน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรและ
การใชเทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมทีส่ ะอาดและเปนมิตรตอสิง่ แวดลอมมาก
ขึน้ เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห องประชุ ม 4 กระทรวงคมนาคม จั ด โดยสํ านั กงานปลั ด ฯ และ สํ านั กนโยบายและ
ยุทธศาสตร กระทรวงคมนาคม
23 มิถนุ ายน 2560 ระเบี ยบวาระการประชุม คณะทํางานขั บเคลื่อนการดํ าเนินงานตามเปาหมายการพั ฒนาที่
ยั่งยืน เปาหมายที่ 1 และเปาหมายที่ 11 ณ หองประชุม 3 ศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย
จัดโดยกระทรวงมหาดไทย
26 มิถนุ ายน 2560 ประชุมสรุปผลการดําเนินโครงการ Towards SDG 12: SCP Pattern through the
implementation of 10YFP in Thailand เวลา ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร ค กรุงเทพฯ
จัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
28 มิถนุ ายน 2560 การประชุมเชิงสรางสรรค (Constructive Dialogue) ระหวาง เจาหนาที่ระดับนโยบายของ
หน ว ยงานภาครั ฐ กั บ เครื อ ข า ยผู ห ญิ ง ภาคประชาสั ง คมการขั บ เคลื ่อ นและติ ด ตามการ
ดําเนินงานของรัฐตามเปาหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน (SDGs) ณ โรงแรมรอยัลเบญจา สุขุมวิท 5
กรุงเทพมหานคร โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย กับมูลนิธิผูหญิงและเครือขายผูหญิงเพื่อความกาวหนาและสันติภาพ
3 กรกฎาคม 2560 การประชุมประจําป 2560 ของสศช. เรื่องขับเคลื่อนแผนฯ 12 สูอ นาคตประเทศไทย เวลา
8.00-13.30 น. ณ หอง แกรนด ไดมอนด บอลรูม ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สศช.)
17 กรกฎาคม 2560 เวทีสาธารณะวาดวยหลักนิติธรรมและการพัมนาที่ยั่งยืน หลักนิติธรรมกับการพัฒนาโดยศึกษา
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่เกา เวลา 8.30- 17.15 น. ณ
หองณภาลัย บอลรูม โรมแรมดุสิต ธานี กรุง เทพมหานคร โดยสถาบันเพื่อการยุ ติธรรมแห ง
ประเทศไทย
18 กรกฎาคม 2560 การประชุมวิพากษ ยุทธศาสตรการวิจัยรายประเด็นการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู
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โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ชุมชน เวลา 9.00-17.00 น. ณ หองแคทลียา 2 ชั้น 1 โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพฯ โดย
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ

2.2 การจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยหนวยงานภาคประชาสังคม
การจั ด ประชุ ม เพื ่อ ขั บ เคลื่อ นการพัฒ นาที่ยั่ง ยืน โดยหนวยงานภาคประชาสัง คม พบว า
ภาคประชาสังคมเปรียบเปนกําลังสําคัญในการปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ พรอมกับ
สะทอนภาพความรวมมือของเครือ ขายที่เ ขมแข็ง ในประเด็นดานตางๆ ทั้งภายในและระหวางประเทศ
จึงพบความคืบหนาในการดําเนินการดานความพยายามในการสรางความสอดคลองในการทํางานเดิมกับ
เปาหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนในระดับสากล และความพยายามผลักดันใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่สามารถ
เติมเต็มการนําเสนอรายงานการดําเนินงานเชิงวิชาการของประเทศไทย ภายใตช่ือ “Shadow Report”
นอกจากนี ้ยังพบว า ภาคประชาสั ง คมมีความกระตือ รือ รนมากขึ้นในการยกระดับการทํางานร วมกับ
ภาควิชาการ เพือ่ การทํางานที ่เป นประโยชนแกสังคมจากฐานงานวิจัยใหม ากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถลําดับ
การจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยหนวยงานภาคประชาสังคมโดยสังเขป ดังนี้
ตารางที่ 3-3 แสดงลําดับเหตุการณการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนโดยหนวยงาน
ภาคประชาสังคม
วันทีจ่ ัดงาน
26 พฤศจิกายน
2559
11 ธันวาคม 2559
24 ธันวาคม 2559

17 มกราคม 2560
26 มกราคม 2560

2 กุมภาพันธ 2560
3 กุมภาพันธ 2560

รายละเอียดงานประชุม
งานประชุมสั มมนาเรื่อง “ทะเลไทยใบเหลือง EU-TIER กับการคามนุษย” จัด โดย TCIJ
หอศิ ลปวัฒ นธรรมแหง กรุ งเทพมหานคร (BACC) และ Friedrich Ebert Stiftung ณ
หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร
งานเสวนาประชาชนเรือ่ ง “กาวไปขางหนาอยางยัง่ ยืนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน” จัด
โดย คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กิจกรรมและงานเสวนาเรื่อง “Poverty, inc. : The poor stay poor while the rich get
hipper” จัดโดย Documentary club รวมมือกับ AirPay wallet และ หอศิลปวัฒนธรรม
แหงกรุงเทพมหานคร ณ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร
งานเปดตัวหนังสือ “A Call to Action Thailand and the Sustainable Development
Goals” จัดโดย มูลนิธิมั่นพัฒนา ณ โรงแรมสยามเคมพินสกี้ กรุงเทพฯ
การประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “บทบาทภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน” จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ณ โรงแรม
เดอะ เบอรเคลีย โฮเต็ล ประตูน้ํา
การเสวนา เรือ่ ง ความเหลื่อมล้ํา “เทาไหร (ถึง) เทากัน?” จัดโดย มูลนิธิ Oxfam ณ สยาม
สมาคม กรุงเทพฯ
การประชุ มเสวนา เรื่อง “การเสวนารวมพลังภาคประชาสั งคมเพื่อเปาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน ครั้งที่ 1” จัดโดย สถาบันวิจัยประชากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ อาคารวิศิษฐ
ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
6-7 กุมภาพันธ 2560 งานประชุมสมัชชาสามัญในหัวขอ “ขับเคลื่อนประเทศไทยสู การพัฒนาที่ยั่งยืน” จัดโดย
สมั ช ชาองค กรเอกชนด านการคุ ม ครองสิ ง่ แวดล อมและอนุ รั กษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ณ
โรงแรมเอเชีย แอรพอรต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี
27 กุมภาพันธ 2560 สหภาพยุโรป และเครือขายภาคประชาสังคมรวมขับเคลื่อน “ยุทธศาสตรสังคมไทยสูเปน
หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ โรงแรมคอนราด ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จัด
โดยสหภาพยุโรป (EU), สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน และคณะกรรมการประสานงานองคกร
พัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
2 มีนาคม 2560
ยกเครื่องระบบ EHIA - เดินหนา SEA : เริ่มตนจากโรงไฟฟากระบี่ ณ หอง 701 อาคารเฉลิม
ราชกุม ารี 60 พรรษา จุ ฬาลงกรณ มหาวิท ยาลั ย จั ด โดยสถาบั นวิ จัยสั ง คม จุฬาฯ ศู นย
สันติ ภาพและความขัด แยง สถาบั นธรรมรั ฐเพื่อการพัฒ นาสังคมและสิ่ง แวดลอม สมั ชชา
องคกรเอกชนดานการคุมครองสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ กลุมคณาจารย
เพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และชมรมนักขาวสิ่งแวดลอม
14 มีนาคม 2560
การประชุม เสวนา “เสวนารวมพลังภาคประชาสังคมเพื่อเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้ง
ที่ (Sustainable Development Goal) ครั้ งที่ 2” (เฉพาะกลุ ม) ณ หอง 419 ชั้น 5
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย สถาบันสิ่งแวดลอมไทย และสถาบันวิจัย
สังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2 พฤษภาคม 2560 การสัมมนาเครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมกับการขับเคลื่อนและติดตามการ ดําเนินการ
ของรัฐตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จัดโดยดวยมูลนิธิผูห ญิง (FFW) รวมกั บ
เครื อขายผูห ญิงเพื่อความกาวหนาและสันติ ภาพ (WNPP) มู ลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย
คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน (กป.อพช)
23 พฤษภาคม 2560 ทิศทาง SDGs (ภาคประชาสังคม) จัดโดย สถาบันวิจัยสังคม
5 มิถนุ ายน 2560
ภาพรวมปญหามลพิษอุตสาหกรรม 2558-2559 และผลการศึกษาโลหะหนักในตะกอนดิน 8
จังหวัด เวลา 08.30-13.00 น. ณ หองประชุมคริสตัล 2-4 ณ โรงแรมเซนจูรี่ พารค จัดโดย
มูลนิธิบูรณะนิเวศ
6 มิถนุ ายน 2560
งานประชุมในเวที Thailand SDGs Forum 2017#1 : Business in action”เวลา 08.30–
13.30 น. ณ หอง Beverly Hill & New York โรงแรม คอนราด ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ
23 มิถนุ ายน 2560
การปรึกษาหารือเพื่อเสริมสรางความรวมมือภาคประชาสังคมในการดําเนินการและติดตาม
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 16 (SDG 16) ณ หองประชุม 701 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60
พรรษา ชัน้ 7 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดโดยHLPF ALLIANCE
28 มิถนุ ายน 2560
การประชุมเชิงสรางสรรค (Constructive Dialogue) ระหวาง เจาหนาที่ระดับนโยบายของ
หน ว ยงานภาครั ฐ กั บ เครื อข ายผู ห ญิ ง ภาคประชาสั ง คมการขั บ เคลื ่อนและติ ด ตามการ
ดําเนินงานของรัฐตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เวลา ณ โรงแรมรอยัลเบญจา
สุขุมวิท 5 กรุงเทพมหานคร โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย กับมูลนิธิผูหญิงและเครือขายผูหญิงเพื่อความกาวหนาและ
สันติภาพ

2.3 การจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยหนวยงานภาควิชาการ
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การจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยหนวยงานภาควิชาการ พบวา นอกจาก
การสรางชุมชนนักวิจัยดานการพัฒนาที่ยั่งยืนดวยการสนับสนุนและทุนการวิจัยอันเปนวัตถุประสงคของ
โครงการ ทางคณะทํางานไดดาํ เนินการประสานเครือขายในภาควิชาการสวนอืน่ ๆ เพือ่ พัฒนาความรวมมือ
และเพิ่มเสริมศักยภาพการทํางานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนใหมีประสิทธิภาพยิ่ง ขึ้น อีกทั้งยังมีการจัดเวที
สาธารณะเพื ่อ ระดมความคิ ด เห็ น ในเชิ ง รายประเด็ น ต า งๆ เพื ่อ ตอบสนองต อ การพั ฒ นาที ่ยั ่ง ยื น
ในหลากหลายเปาหมาย ซึ่งสามารถลําดับการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยหนวยงาน
ภาควิชาการโดยสังเขป ดังนี้
ตารางที่ 3-4 แสดงลําดับเหตุการณการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยหนวยงานภาค
วิชาการ
วันทีจ่ ัดงาน
9 ธันวาคม 2559

11 ธันวาคม 2559

11 มกราคม 2560

16 มกราคม 2560
17 มกราคม 2560

19 มกราคม 2560

3 กุมภาพันธ 2560

3 กุมภาพันธ 2560

รายละเอียดงานประชุม
งานประชุมสัมมนารวมระหวางธนาคารโลก และทีดีอารไอ เรื่อง “แนวโนมเศรษฐกิจของ
เอเชียตะวันออกและประเทศไทยใน 2560” จัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
(TDRI)
ณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
งานเสวนาประชาชนเรือ่ ง “กาวไปขางหนาอยางยัง่ ยืนโดยประชาชนและเพือ่ ประชาชน”
จั ด โดย คณะรั ฐ ศาสตร จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ณ คณะรั ฐ ศาสตร จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย
งานประชุมเวทีสาธารณะว าดวยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่อง “แนวทางเชิ ง
บูรณาการสูหลักนิติธรรมเพื่อนําวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ป ค.ศ. 2030 ไปสูการปฏิบัติ” จัด
โดย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย (สธท.) ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
งานประชุมสัมมนา Orientation SDGs Research จัดโดย SDG Move ณ หองประชุม 1
ชั้น 15 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
งานสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ การ เรื อ่ ง “แนวทางการขั บ เคลื่อนเกษตรกรรมยั่ง ยื น” จั ด โดย
อนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรยั่ง ยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสํานั ก
ยุทธศาสตรการเกษตร วิจัย ประเมินผล และสงเสริมกิจการพิเศษ สํานักงานสภาเกษตรกร
แหงชาติ ณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ
งานประชุม เสวนา เรื่อง “นโยบายน้าํ ไทย: ฐานความรูเพื่ออนาคต” จัดโดยสถาบันคลั ง
สมองชาติ รวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ณ โรงแรมรามาการเดนส กรง
เทพฯ
งานประชุมสัมมนาเรือ่ ง “งานเสวนาจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว เรื่อง “มุงสูเศรษฐกิจสีเขียว
ดานการบริโภคที่ยั่งยืน” จัดโดย ศูนยวิจัยนโยบายดานเศรษฐกิจสีเขียว (PRO-Green) คณะ
เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
การประชุมเสวนา เรื่อง “การเสวนารวมพลังภาคประชาสังคมเพื่อเป าหมายการพัฒนาที่
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9 กุมภาพันธ 2560

23 กุมภาพันธ 2560
24 กุมภาพันธ 2560

10 มีนาคม 2560

30 มีนาคม 2560

30 มีนาคม 2560

22 พฤษภาคม 2560
29 พฤษภาคม 2560

30 พฤษภาคม 2560

30 พฤษภาคม 2560

ยั่งยืน
ครั้งที่ 1” จัดโดย สถาบันวิจยั ประชากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ อาคารวิศิษฐ ประจวบ
เหมาะ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
งานประชุ ม สั ม มนาเรื ่อง "Research for Sustainable Life" จั ด โดย สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) องคการสงเสริมวิชาการแหงประเทศญี่ปุน (JSPS) และ
สมาคมศิษยเกาเจเอสพีเอส แหงประเทศไทย (JAAT) ณ โรงเแรมอโนมา กรุงเทพฯ
ประชุ มหารื อ SDGs ประเด็นสิ่ง แวดลอม (ไม เ ปนทางการ) ณ ห องประชุม 1 ชั้น 14
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
เสวนาวิชาการ “เวทีนโยบายสาธารณะเพื่อฝาขามภาวะเหลื่อมล้ํา”
Coping with Inequalities: ‘Knowledge - Policy Interface Agenda’
ณ หองประชุม ชั้น 7 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดโดย
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, เครือขาย
จุฬาฯ นานาชาติ, คณะกรรมการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงสังคม (UNESCO – MOST
แหงประเทศไทย) และมูลนิธศิ าสตราจารยเกษมอุทยานิน
การประชุมนานาชาติ "The 4th Conference of International Consortium for Social
Well-being Studies" ภายใต หั วขอเรื อ่ ง "Social Well-being and Sustainable
Development Goals in Asia จัดโดยสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับ
Center for Social Well-being Studies at Senshu University และเครือขายจุฬาฯ
นานาชาติ (Chula Global Network)
เสวนา "ปาในเมื อง กับ ความยั่ง ยืน สู ไ ทยแลนด 4.0" ณ หอจดหมายเหตุท านพุท ธทาส
อินทปญ โญ กรุ งเทพฯ จัดโดย โครงการจั ดการขอมูลข าวสารเชิงประเด็นสูสาธารณะ ใน
โครงการความเต็มใจจายเพื่อพื้นที่ปาในเมือง ภายใต สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.)
ประชุ ม แลกเปลี ย่ นเรี ย นรู ป ระสบการณ การรวมพลั ง ภาคประชาสั ง คมเพื อ่ SDG จาก
มาเลเซีย ณ หองประชุม ศูนยศึกษาสันติภาพและความขัดแยง อาคารจามจุรี 10 ชั้น 16
จุฬาฯ โดยสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สัมมนามุมมองเพือ่ ความยัง่ ยืนของสังคมไทย
จัดโดย ศูนยบริการแกชุมชน และคณะสังคมศาสตร มศว.
ประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟงความเห็น “โครงการสํารวจสถานะของเปาหมายการพัฒนา
ที ย่ ั ง่ ยื น ในบริ บ ทประเทศไทย และทางเลื อ กมาตรการทางเศรษฐศาสตร สั ง คม และ
กฎหมาย” เปาหมายที่ 8
เวลา 08:30 – 13:00 น. ณ หองประชุม Victory 1 โรงแรมวิกทรี (Vic3) กรุงเทพฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟงความเห็น “โครงการสํารวจสถานะของเปาหมายการพัฒนา
ที ย่ ั ง่ ยื น ในบริ บ ทประเทศไทย และทางเลื อ กมาตรการทางเศรษฐศาสตร สั ง คม และ
กฎหมาย” เปาหมายที่ 14
เวลา 09.00-13.00 น. ณ หองประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ประชุมระดมความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสีย โครงการ EU PDSF เรื่อง "Towards SDG
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31 พฤษภาคม 2560

2 มิถนุ ายน 2560

2 มิถนุ ายน 2560
2 มิถนุ ายน 2560

5 มิถนุ ายน 2560

7 มิถนุ ายน 2560

7 มิถนุ ายน 2560

13 มิถนุ ายน 2560

23 มิถนุ ายน 2560

29 มิถนุ ายน 2560

12-SCP Patterns through the implementation of 10YFP in Thailand" ในวันที่ 30
พ.ค. 60 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมเซนจูรี่ พารค
ประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟงความเห็น “โครงการสํารวจสถานะของเปาหมายการพัฒนา
ที ย่ ั ง่ ยื น ในบริ บ ทประเทศไทย และทางเลื อ กมาตรการทางเศรษฐศาสตร สั ง คม และ
กฎหมาย” เปาหมายที่ 15
เวลา 9.00 -12.30 น ณ โรงแรมรามาการเดน
ประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟงความเห็น “โครงการสํารวจสถานะของเปาหมายการพัฒนา
ที ย่ ั ง่ ยื น ในบริ บ ทประเทศไทย และทางเลื อ กมาตรการทางเศรษฐศาสตร สั ง คม และ
กฎหมาย” เปาหมายที่ 12
เวลา 09:00-12:00 ณ คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ของนักเศรษฐศาสตร ครั้งที่ 11 ณ หองประชุม จิระ บุญมาก
อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
การประชุ มกลุม ยอยเพื่อรับ ฟง ความคิด เห็ นตอสถานะความพรอม และมาตรการในการ
บรรลุเปาหมายที่ 13 ปฏิบัติการอยางเรงดวนเพื่อตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Climate Action) เวลา 09.00-13.00 น. ณ หองประชุมชั้น 2
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
“เวทีสัมมนาผูมีสวนไดสวนเสียเรื่องการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันจันทรที่
๕ มิถุ นายน 2560 ระหวางเวลา 08.30–16.30 น. ณ โรงแรมที อาร ร็ อคฮิ ลล อํ าเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา จัดโดย
ประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟงความเห็น “โครงการสํารวจสถานะของเปาหมายการพัฒนา
ที ย่ ั ง่ ยื น ในบริ บ ทประเทศไทย และทางเลื อ กมาตรการทางเศรษฐศาสตร สั ง คม และ
กฎหมาย” เปาหมายที่ 16
เวลา 8.30 -12.00 น. ณ หองประชุมใหญ เอบีชั้น 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย
การประชุมกลุมยอยเพื่อระดมความคิดเห็น เรื่อง “การสํารวจสถานะของเปาหมายของการ
พั ฒ นาที ย่ ั ง่ ยื นในบริ บ ทประเทศไทย และทางเลื อกมาตรการทางเศรษฐกิ จ สั ง คมและ
กฎหมาย : เปาหมายที่ 1 เวลา 8.30 -12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
เสวนาเรื่อง “Achieving the SDGs: The Role of Small Businesses” เวลา 9.00 น. –
12.00 น. ณ หองเจริญวิศวกรรม ชั้น 2 อาคาร 4 คณะวิ ศวกรรมศาสตร จุ ฬาลงกรณ
มหาวิ ท ยาลั ย จั ด โดยสหภาพยุ โ รปประจํ าประเทศไทย ร ว มกั บ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Global Capitalism and the Well-being of SDGs: New Science - Policy Interface
Agenda 9.00-12.30 น. ณ Room 701 Chaloem Rajakumari 60 Building,
Chulalongkorn University จัดโดย Chulalongkron University
กําหนดการประชุม SRI SRI Meeting ครั้งที่ 4/2560 (นอกสถานที)ประจําป 2560 เวลา ณ
โรงแรมดาษดา เดอะ ฟลาวเวอร เอสเซ็ นส เ สส รี ส อร ท เขํ าใหญ ปราจี น บุ รี จั ด โดย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
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30 มิถนุ ายน 2560

13 กรกฎาคม 2560

21 กรกฎาคม 2560

Thailand’s Public Policy Conflict on Energy Security: Case of Krabi Coal-fired
Power Plant/ นโยบายการพัฒนาและความขัดแยงเรื่องความมั่นทางพลังงาน กรณีโรง
ไฟฟาถานหินกระบี่ ณ ศูนยโรตารี เพื่อสันติภาพ จุ ฬาฯ โดยRotary Peace Center at
Chulalongkorn Univerity
การสร างการรั บรูใ นสั งคมไทย เวลา 12.30-16.00 น. ณ หองประชุมคึ กฤทธิ์ ปราโมช
สถาบันไทยคดีศึกษา ตึกอเนกประสงค 1 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ทาพระจันทร)
โดยสกว.และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
“การคาระหวางประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศกําลังพัฒนาสู เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs): กรณีศึกษากลุมประเทศอนุภูมิภาคลุม
แมนาํ้ โขง เวลา 9.30-12.30 น. ณ ณ อาคารนวมินทราธิราชชั้น 14 หองประชุม 1 สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ถ.เสรีไทย กรุงเทพฯ โดยสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคา
และการพัฒนา (องคการมหาชน)

2.4 การจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยหนวยงานภาคเอกชน
เมื ่อ วั นที ่ 9 ธันวาคม 2559 คณะทํ างานโครงการประสานงานการวิ จั ยเพื่อ สนั บ สนุ น
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ไดรับเกียรติใหเขารวมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กาวสูโกลบอลคอมแพ็ ก
ประเทศไทยเพื่อเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในฐานะผูดําเนินกิจกรรมสวนงานเสวนาการระดมสมอง
เกีย่ วกับ บทบาทสมาชิก UN Global Compact และเครือขายโกลบอลคอมแพ็ก ประเทศไทยเพือ่
การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งผลที่ไดรับออกมาเปนที่นาพึงพอใจสําหรับการแสดงบทบาทการมีสวนรวมของบริษทั
ตางๆ ซึ่งนับเปนกาวแรกที่สําคัญ อยางไรก็ตามทางคณะทํางานฯ และเครือขายตางๆ ยังคงมีความตั้งใจ
ที่จะรวมมือกันสรางเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเพื่อการทํางานที่มีประสิทธิผลชัดเจนมากยิ่งขึ้น
พรอมกับแสดงความเปนกลางดวยการสื่อสารผานภาควิชาการ กอปรกับคํานึงถึงการสื่อสารจากหนวยงาน
ภาคเอกชนทุกขนาด เพื่อแสดงความจริงจังตอการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนอยางมีสวนรวมมากขึ้นจากเดิม
รวมถึงการดําเนินการของภาคธุรกิจโดยมาก จะเปนไปในลักษณะองคกรผูรวมจัดหรือเปนในลักษณะผูร ว ม
ให ความคิดเห็นในแนวทางการขับ เคลื่อ นของภาคธุ ร กิ จ ซึ่ง จะปรากฏในเวที ตางๆ เช น งานประชุ ม
“Thailand SDGs Forum 2017#1 : Business in action” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 โดย
องคกรภาคประชาสังคม เปนตน
2.5 การจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยองคกรระหวางประเทศ
การจัดประชุมเพื่อ ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยองคก รระหวางประเทศ พบวา มีการ
ประสานความรวมมือจากหลากหลายภาคสวนในการดําเนินงาน โดยมากจะเปนการระดมความคิดเห็น
และจัดทํ าแผนยุ ท ธศาสตร เ พื ่อ นํ า ไปสูก ารผลัก ดัน ใหเ ปนนโยบายสาธารณะและนโยบายระดับ ชาติ
โดยครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแตระบบสุขภาพ สวัสดิการสังคม เกษตรกรรม ทรัพยากร ดิน น้ํา ปา ไม ทะเล
การพัฒนาเมือง เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน โดยจะเห็นไดจากการเปนหนวยงานในการรวมจัด
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เวทีตางๆ เชน การเปดตัวโครงการ Toward SDG 12: SCP Patterns though the implementation
of 10YFP in Thailand โดยสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับสหภาพ
ยุโรป ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2560 หรือการขับเคลื่อนในประเด็นยุทธศาสตรสังคมไทยสูเปาหมาย
การพัฒนาที ่ยั่งยื น ซึง่ จึดขึ ้นโดยสหภาพยุโ รป (EU) สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน และคณะกรรมการ
ประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2560 เปนตน
สรุปภาพรวมการดําเนินงานดานการเชือ่ มโยงเครือขายการดําเนินงานดานการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน
ดวยการติดตาม และการสนับสนุนงานสัมมนาที่เกี่ยวของ พบความคืบหนาในการขับเคลื่อนเปนรูปธรรม
อยางเปนลําดับและตอเนื่อง ดวยการผลักดันจากทั้ง 5 ภาคสวน ดวยเครือขายที่มีศักยภาพแตกตางกันแต
สามารถเติมเต็มซึ่งกันและกัน โดยการจัดสรรความรับผิดชอบในการสรางฐานขอมูลสําคัญของประเทศ
จากภาครัฐ การสรางความสอดคลองในการทํางานและความรวมมือกับภาควิชาการ ในภาคประชาสังคม
ภาคเอกชน และองคกรระหวางประเทศ ทีร่ วมมือกับภาคประชาชนเพือ่ ยกระดับการทํางานเพื่อสังคม
ใหเกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
ตลอดชวงระยะเวลา 1 ปที่ผานมา จากขอมูลการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคเอกชน และองค กรระหวางประเทศ สามารถสรุ ปผล
ในเชิงสถิตไิ ดใน 2 ชวง ดังนี้

ชวงที่ 1: ระยะ 10 เดือนแรก
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(เดือนสิงหาคม 2559 ถึง เดือนพฤษภาคม 2560)

รูปที่ 3-1 จํ า นวนรวมของการจั ดประชุม เพื่อขับเคลื่อนการพั ฒนาที่ยั่งยื นโดยหนวยงานภาครั ฐ
ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคเอกชน และองคกรระหวางประเทศ จัดจําแนกราย 17 เปาหมาย
1.1 จํา นวนรวมของการจัดประชุม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยหนวยงานภาครั ฐ
ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคเอกชน และองคกรระหวางประเทศ จัดจําแนกราย 17 เปาหมาย
จะเห็ น ได วา การจั ด เวที ข องทุ ก ภาคสว นรวมกั น ในช ว งเดื อ นสิ ง หาคม 2559 ถึ ง
เดือนพฤษภาคม 2560 นั้น เปาหมายที่มีก ารจัดเวทีมากที่สุดคือ เปาหมายที่ 1 การยุติความยากจน
ในทุกรูปแบบ โดยมีการจัดเวทีจํานวนมากถึง 38 ครั้ง รองลงมาคือ เปาหมายที่ 12 การสรางรูปแบบ
การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน มีการจัดเวทีจํานวน 36 ครั้ง ในขณะที่อันดับสามคือ เปาหมายที่ 13
ดําเนินการอยางเรงดวนเพื่อแกปญหาโลกรอน, เปาหมายที่ 14 การอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากร
ทางทะเลอยางยั่งยืน, เปาหมายที่ 15 การสงเสริมการใชประโยชนที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก และ
เปาหมายที่ 16 สงเสริมสันติภาพและการเขาถึงระบบยุติธรรมอยางเทาเทียมกัน ซึ่งมีการจัดเวทีพูดคุยกัน
34 ครั้ง ในขณะที่เปาหมายที่มีการจัดเวทีนอยที่สุดในชวงเดือนสิงหาคม 2559 ถึงเดือนพฤษภาคม 2560
คือเปาหมายที่ 17 การสรางความรวมมือระดับสากลตอการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีการจัดเวทีเพียง 27 ครั้ง
1.2 จํา นวนรวมของการจัดประชุม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยหนวยงานภาครั ฐ
ภาคประชาสั ง คม ภาควิ ช าการ ภาคเอกชน และองค ก รระหว า งประเทศ จั ด จํ า แนกตาม 3
วัตถุประสงคหลัก
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รูปที่ 3-2 จํา นวนรวมของการจั ดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยหนวยงานภาครัฐ
ภาคประชาสั ง คม ภาควิ ช าการ ภาคเอกชน และองค ก รระหว า งประเทศ จั ด จํ า แนกตาม 3
วัตถุประสงคหลัก
จะเห็นไดวาการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยงั่ ยืนทั้ง 17 เปาหมายทีจ่ ดั โดย 5 ภาคสวน
สามารถจําแนกรูปแบบหรือวัตถุประสงคในการจัดไดใน 3 ลักษณะ ไดแก
1) การจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ซึ่งมีการจัดเวทีมากที่สุดเปนอันดับ 1 คือ
จํานวน 58 ครั้ง
2) การจัดทําขอเสนอ หรือแผนงาน มีการจัดเวทีรองลงมา คือ จํานวน 24 ครั้ง
3) การจัดงานเผยแพรความรู มีการจัดเวทีนอยทีส่ ุด คือ จํานวน 5 ครั้ง

1.3 สัดสวนการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยหนวยงานภาครัฐ ภาคประชา
สังคม ภาควิชาการ ภาคเอกชน และองคกรระหวางประเทศ ทีไ่ ดดาํ เนินการจัด จําแนกตาม 17
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เปาหมาย

รูปที่ 3-3 สัดสวนการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทีย่ ั่งยืนโดยหนวยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม
ภาควิชาการ ภาคเอกชน และองคกรระหวางประเทศ ทีไ่ ดดาํ เนินการจัด จําแนกตาม 17 เปาหมาย

จะเห็นไดวา ตลอดเดือนสิงหาคม 2559 ถึงเดือนพฤษภาคม 2560 มีการจัดประชุมเกี่ยวกับการ
พัฒนาที่ยั่งยืนโดยองคกรหรือหนวยงานจากแตละภาคสวนที่แตกตางกัน หากดูจากสัดสวน จะพบวา
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ภาครัฐมีการจัดเวทีในแตละเปาหมายโดยเฉลี่ย 14 ครัง้ ภาคประชาสังคม 9 ครัง้ ภาควิชาการ 10 ครั้ง
ภาคเอกชน 1 ครั้ง และองคกรระหวางประเทศ นอยกวา 1 ครั้ง
1.4 จํานวนรวมของการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยหนวยงานภาครัฐ ภาค
ประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคเอกชน และองคกรระหวางประเทศ ที่ไดดําเนินการจัดทั้งหมด 17
เปาหมาย

รูปที่ 3-4 จํานวนรวมของการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยหนวยงานภาครัฐ ภาคประชา
สังคม ภาควิชาการ ภาคเอกชน และองคกรระหวางประเทศ ที่ไดดําเนินการจัดทั้งหมด 17 เปาหมาย

จะเห็นไดวา ตลอดชวงเดือนสิงหาคม 2559 ถึงเดือนพฤษภาคม 2560 แตละภาคสวนไดเปน
เจาภาพจัดการประชุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนรวม 17 เปาหมาย โดยมีหนวยงานภาครัฐเปนเจาภาพจัดมาก
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ที่สุด จํานวน 240 ครัง้ รองลงมาคือภาควิชาการ จํานวน 175 ครั้ง ภาคประชาสังคม จํานวน 155 ครั้ง
ภาคเอกชน จํานวน 17 ครั้ง และองคกรระหวางประเทศ จํานวน 5 ครั้ง
ชวงที่ 2: เดือนมิถุนายน 2560
2.1 จํานวนรวมของการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยหนวยงานภาครัฐ ภาค
ประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคเอกชน และองคกรระหวางประเทศ จัดจําแนกราย 17 เปาหมาย

รูปที่ 3-5 จํานวนรวมของการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยหนวยงานภาครัฐ ภาคประชา
สังคม ภาควิชาการ ภาคเอกชน และองคกรระหวางประเทศ จัดจําแนกราย 17 เปาหมาย
จะเห็นไดวา การจัดเวทีของทุกภาคสวนรวมกันในชวงเดือนมิถุนายนที่ผานมานั้น เปาหมายที่มี
การจัดเวทีมากที่สุดคือ เปาหมายที่ 12 การสรางรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยงั่ ยืน โดยมีการจัดเวที
จํานวนมากถึง 12 ครั้ง รองลงมาคือ เปาหมายที่ 1 การยุตคิ วามยากจนในทุกรูปแบบ และเปาหมายที่ 4
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การสงเสริมโอกาสในการเรียนรูของทุกคน มีการจัดเวทีจํานวน 10 ครั้ง ในขณะที่เปาหมายทีม่ กี ารจัดเวที
นอยที่สุด คือ เปาหมายที่ 6 การจัดการน้ําอยางยั่งยืนและพรอมใชสําหรับทุกคน, เปาหมายที่ 10 การลด
ความเหลือ่ มล้ําทั้งภายในและระหวางประเทศ, เปาหมายที่ 14 การอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากร
ทางทะเลอยางยั่งยืน, เปาหมายที่ 15 การสงเสริมการใชประโยชนที่ยงั่ ยืนของระบบนิเวศบนบก และ
เปาหมายที่ 17 การสรางความรวมมือระดับสากลตอการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึง่ มีการจัดเวทีเปาหมายละ 7 ครั้ง
2.2 จํ านวนรวมของการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดย หนวยงานภาครัฐ
ภาคประชาสั ง คม ภาควิ ช าการ ภาคเอกชน และองค ก รระหว า งประเทศ จั ด จํ า แนกตาม
3 วัตถุประสงคหลัก

รูป ที่ 3-6 จํ า นวนรวมของการจั ด ประชุ ม เพื ่อ ขั บ เคลื ่อ นการพั ฒ นาที ่ยัง่ ยืน โดย หน วยงานภาครั ฐ
ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคเอกชน และองคกรระหวางประเทศ จัดจําแนกตาม 3 วัตถุประสงค
หลัก
จะเห็นไดวาการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยงั่ ยืนทั้ง 17 เปาหมายทีจ่ ดั โดย 5 ภาคสวน
สามารถจําแนกรูปแบบหรือวัตถุประสงคในการจัดไดใน 3 ลักษณะ ไดแก
1. การจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ซึ่งมีการจัดเวทีมากที่สุดเปนอันดับ 1 คือ จํานวน 12
ครั้ง
2. การจัดงานเผยแพรความรู มีการจัดเวทีรองลงมา คือ จํานวน 7 ครั้ง
3. การจัดทําขอเสนอ หรือแผนงาน มีการจัดเวทีนอยที่สุด คือ จํานวน 4 ครั้ง
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2.3 สั ด ส ว นการจั ด ประชุ ม เพื ่อ ขั บ เคลื อ่ นการพั ฒ นาที ่ยั ่ง ยื น โดยหน ว ยงานภาครั ฐ
ภาคประชาสั ง คม ภาควิ ช าการ ภาคเอกชน และองค ก รระหว า งประเทศ ที ไ่ ด ดํ า เนิ นการจั ด
จําแนกตาม 17 เปาหมาย

รูปที่ 3-7 สัดสวนการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยหนวยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม
ภาควิชาการ ภาคเอกชน และองคกรระหวางประเทศ ทีไ่ ดดาํ เนินการจัด จําแนกตาม 17 เปาหมาย
จะเห็นไดวา ตลอดชวงเดือ นมิถุนายนที่ผานมา มีก ารจัดประชุมเกี่ยวกับ การพัฒนาที่ยั่งยื น
โดยองคกรหรือหนวยงานจากแตละภาคสวนที่แตกตางกัน หากดูจากสัดสวน จะพบวา ภาครัฐมีการจัดเวที
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ในแตละเปาหมายโดยเฉลีย่ 3 ครัง้ ภาคประชาสังคม 2 ครั้ง ภาควิชาการ 5 ครั้ง ภาคเอกชนไมมีการจัด
เวที และองคกรระหวางประเทศเปนลักษณะการจัดเวทีรวม
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บทที่ 4
ติดตามความกาวหนาทางวิชาการของ SDGs ในระดับสากล
หนึ ่ง ในภารกิ จ ที ่สํ าคั ญ ของโครงการประสานงานการวิจัย เพื่อ สนับ สนุน การพัฒ นาที่ยั่ง ยื น
(SDG Move) ก็คือการติดตามความกาวหนาทางวิชาการของ SDGs ในระดับสากล ซึ่งก็คือการติดตาม
บทความใหม ๆ ทีต่ ี พิมพ ลงในวารสารนานาชาติ รวมถึงรายงานตาง ๆ ขององคก รระหวางประเทศที่
จัดทําขึ้น จากการสํารวจเบื้อ งตนในฐานขอมูล บทความทางวิชาการอยาง Google Scholar พบวา
บทความทางวิชาการหลายชิ้นเขียนและตีพิมพกอนที่ SDGs จะยอมรับอยางเปนทางการเสียอีก ตั้งแต
ป ค.ศ. 2012 เชน งานของ Jeffrey D Sachs (2012) งานของ Biermann และคณะ (2014) และ
Joyeeta Gupta และคณะ (2014) ใน POST2015/UNU-IAS Policy Brief อันเปนความรวมมือระหวาง
United Nations University และ Project on Sustainability Transformation Beyond 2015
(POST2015) และ Earth System Governance Project เปนตน นาจะเปนเพราะบทสนทนาเกี่ยวกับ
SDGs นาจะเริ่มมาตั้งแตชวงหลังการประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา ณ กรุง ริโอ
เดอ จาเนโร ในป ค.ศ. 2012 ฉะนั้นนักวิชาการดานสิ่ง แวดลอมชั้นนําจึงเริ่มบทสนทนาเพื่อพยายาม
ปรับรูปแบบและเนื้อหาของ SDGs กอนที่จะประกาศใชในป ค.ส. 2015
บทสนทนาของ SDGs ในระดับสากลมีประเด็นคอนขางกวางขวางและหลากหลายมาก อยางไร
ก็ดีบทความเหลานี้อาจแบงออกไดเปน 4 กลุมหลักก็คือ กลุมที่ 1 เปนกลุมที่พิจารณา SDGs ในภาพรวม
ในดานตาง ๆ ซึ่งครอบคลุม ประเด็นตั้งแตเรื่องความเชื่อมโยงระหวางเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ
(Millennium Development Goals (MDGs)) กับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รายงานของ
องคกรตาง ๆ ขององคการสหประชาชาติ ความสอดคลองของ SDGs กับแนวคิดการพัฒนาและสํานักคิด
ตาง ๆ กระบวนการการประเมินและการพัฒนาตัวชี้วัด การเสนอแนวทางการบรรลุ SDGs ขอควรระวัง
ความท าทาย รูป แบบของระบบการบริ ห ารจั ดการ (Governance) และสถาบัน (Institution) เชน
งานของ Costanza และ Fioramonti (2016) ที เ่ สนอแนวทางการบรรลุ SDGs ผานมุม มองของ
Ecological Economics หรือ งานของ Gupta และ Vegelin (2016) ที่เชื่อมโยงใชแนวคิด Inclusive
Development ในการประเมิน Sustainable Development Goals เปนตน กลุมที่ 2 เปนกลุม ที่
พิจ ารณาประเด็น SDGs ในภาพรวมแตยอ ขนาดลงมาในระดับภูมิภาคหรือ อนุภูมิภาค เชน งานของ
Kumar และคณะ (2016) ที่ศึกษาเรื่อง SDGs และเสนอยุทธศาสตรในการบรรลุ SDGs ในภูมิภาคเอเชีย
ใต เปนตน กลุมที่ 3 เปนกลุมที่ศึกษาประเด็นเปนรายเปาหมาย (Goal) ซึ่งบทความวิชาการในกลุมนี้
เนนศึกษาเฉพาะในเปาหมายนั้น ๆ ซึ่งเปาหมายที่นาจะมีการศึกษามากที่สุดคือเปาหมายที่ 3 วาดวยเรื่อง
สุขภาพที่ดี ที่มีองคกรระหวางประเทศที่สําคัญคือ องคการอนามัยโลก (World Health Organization:
WHO) เปนองคกรกลางที่เหนี่ยวนําใหเกิดการศึกษาวิจัยในดานนี้ (เชน งานของ WHO, 2015, Murray,
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2015) และ กลุมที่ 4 คือกลุมที่ใชประเด็นดานสังคม เศรษฐกิจ หรือสิ่งแวดลอมเปนตัวตั้งแลวเชื่อมโยงกับ
SDGs เชน งานของ Müller และคณะ (2015) วาดวยเรื่องบทบาทของชีวมวลในเปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน หรืองานของ Obersteiner และคณะ (2016) วาดวยเรื่องของการประเมินความสัมพันธระหวาง
ทรัพยากรที่ดินกับราคาอาหารภายใตเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนตน
เนื่องจากขอบเขตของประเด็นในงานวิชาการระดับโลกมีคอนขางกวางขวาง ในชวงปแรกจึงขอ
จํากัดขอบเขตของการติดตามอยูที่ประเด็นในกลุม ที่ 1 กอน ซึ่ง เปนภาพรวมที่เกี่ยวของกับเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบดวยตาง ๆ หัวขอตอไปนี้คือ (1) จากเปาหมายการพัฒ นาแห งสหัส วรรษ
(Millennium Development Goals: MDGs) มาสูเ ปาหมายการพัฒ นาที่ยั่ง ยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) (2) เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: แนวโนมปจจุบันในระดับโลก (3)
อุปสรรคและปญหาในการรับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (4) การขับเคลื่อนไปขางหนาในเวทีระดับโลก
1 จาก MDGs สู SDGs เปาหมายการพัฒนาที่เปลี่ยนไปเพื่อความยั่งยืน
1.1 ความเปนมา
MDGs (Millennium Development Goals) หรือเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ
เกิดจากการรวมตัวกันในการประชุมสุดยอดแหงสหัสวรรษขององคการสหประชาชาติที่มหานครนิวยอรก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ป พ.ศ. 2543 โดยผูนําประเทศไดมีการตกลงรวมกันถึงเปาหมายในการพัฒนา
รวมกันทั้งสิ้น 8 เปาหมาย โดยกําหนดกรอบเวลาในการบรรลุไว 15 ป คือ ระหวางป พ.ศ. 2543-2558
(ค.ศ.2000-2015) MDGs จึงเปรียบเสมือนเปนประวัติศาสตรและการขับเคลื่อนของโลกในการจัดการกับ
ปญหาสําคัญที่เกิดขึ้น MDGs ไดสื่อสารทําใหสังคมโลกไดเกิดความตื่นตัวตอการแกไขปญหาความยากจน
โรคติ ด ต อ การไม ไ ด รั บ การศึ ก ษาของเด็ ก ทั ่ว โลก ความไม เ ท า เที ย มกั น ทางเพศ และการทํ า ลาย
ทรัพ ยากรธรรมชาติ นอกจากนีก้ ารที ่ MDGs วางเป าหมายที่ชัดและมี เ วลากํ ากั บ ทํ าให ก ารสื่อ สาร
เกิดประสิทธิภาพมากกวาการทําแผนในยุค 90’s
ด วย MDGs ไดสิ้นสุดระยะของเป าหมายตามที่กํ าหนดในป พ.ศ. 2558 ทาง UN ได มี
การเตรียมการ และจัดประชุม ลวงหนาในหลากหลายระดั บ รวมไปถึ ง การรวบรวมความคิ ดเห็ นของ
ประชาคมโลกผาน internet เปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป กอน พ.ศ. 2558 เพื่อรวมกําหนดกรอบใน
การเสริ ม สรางมาตรฐานชีวิตความเปนอยูของประชาชนทั่วโลกในระยะต อ ไปได มี ก ารกําหนดกรอบ
เปาหมายใหมที่เรียกวา เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs (Sustainable Development Goals)
ออกมาเมื่อ เดือ นกันยายน พ.ศ. 2558 โดยจะใช เปาหมายนี้เป นกรอบในการขับเคลื่อนโลกไปจนถึง
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2573 (15 ป) ซึ่ง SDGs ไดถูกพัฒนาบนพื้นฐานการมองความเชื่อมโยงระหวาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยมีเปาหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งถือเปนการเปลี่ยนแปลงฐานคิด
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เปาหมายของ MDGs ที่กําหนดเปาหมายเพื่อเสริมสรางมาตรฐานชีวิตความเปนอยูของประชาชน 1 โดย
SDGs ไดมีการกําหนดเปาหมายแบงออกเปน 17 เปาหมาย (สามารถดูรายละเอียดเปาหมายตางๆไดที่
https://sdgmove.com) นอกจาก 17 เปาหมายดังกลาวที่มีการพัฒนาใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดลอมตามแนวทางของ SDGs แลวสําหรับประเทศไทยเองนั้น ยังใหความสําคัญกับมิติทางดาน
วัฒนธรรมอีกดวย
0

1.2 ความสําเร็จในการพัฒนาจากการขับเคลื่อน MDGs
MDGs (Millennium Development Goals) หรือเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ
ไดกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดในการพัฒนาที่ทุกประเทศตองบรรลุใหไดภายในป พ.ศ. 2558 ทั้งหมด
8 เป า หมาย โดยข อ มู ล จากงานวิ จั ย ของ JICA (2013) เรื่ อ ง Achieving the Millennium
Development Goals: Lessons for Post-2015 New Development Strategies ไดระบุถึงรายงาน
ความสําเร็จจากการขับเคลื่อน MDGs ป 2012 ของธนาคารโลก (World Bank, 2012) ตามเปาหมายทั้ง
8 เปาหมายไวดังนี้
เปาหมาย
MDG 1: ขจัดความ
ยากจนและความหิว
โหย

MDG 2: ใหเด็กทุก
คนไดรบั การศึกษา
ระดับประถมศึกษา

1

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จที่เกิดขึ้น
1A - การลดสัดสวนประชากรที่มีรายได 1A - ลดสัดสวนลงจาก 46.7% ในป
ต่ ํากว า 1.25 เหรียญสหรัฐ ต อ วั นลง 1990 เปน 24% ในป 2008 ซึ่งถือวา
ครึ่งหนึ่งในป 2533-2558
บรรลุ เ ป า หมาย หากแต ยั ง มี บ าง
ประเทศแถบแอฟริกาที่ยังไมสามารถ
บรรลุเปาหมายนี้ได
1B - ลดสัดสวนของผูวางงานวัยเยาวชน 1B - ลดสั ดส วนจาก 62.2% ในป
(15+) ตอผูวางงานทั้งหมด
1991 ลงเหลือ 60.3% ในป 2010
1C - ลดสั ดสวนประชากรที่หิวโหยลง 1C – ลดสัดสวนลงจาก 16.4% ในป
ครึ่งหนึ่งในชวงป 2533-2558
1992 เปน 12.9% ในป 2010
2A - ใหเด็กทุกคนทั้งชายและหญิงไดรับ 2A - เพิ่ม สัดสวนจาก 80% ในป
การศึกษาระดับประถมศึกษาในป 2558 1991 ไปเกือบ 89% ในป 2010 ยัง
ถือวาไมบรรลุเปาหมาย 100% ที่ตั้ง
ไว มี เ พี ย งบางประเทศแถบ Latin
America และแถบ Caribbean ที่
บรรลุขอนี้

www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/
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MDG 3: สงเสริม
บทบาทสตรีและ
ความเทาเทียมทาง
เพศ
MDG 4: ลดอัตรา
การตายของเด็ก
MDG 5: พัฒนา
สุขภาพสตรีมคี รรภ

MDG 6: ตอสูโรค
เอดส มาลาเรีย และ
โรคสําคัญอื่นๆ

MDG 7: รักษาและ
จัดการสิง่ แวดลอม
อยางยั่งยืน

3A - ขจัดความไมเทาเทียมทางเพศใน
การศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึ กษาภายในป 2548 และในทุ ก
ระดับการศึกษาภายในป 2558
4A - ลดอัตราการตายของเด็กต่ํากวาหา
ป ลงสองในสามในชวงป 2533-2558
5A - ลดอัตรามารดาตายลงสามในสี่
ในชวงป 2533-2558

N/A

4A – ลดอัตราลงจาก 90 เปน 58
คน ตอประชากร 1,000 คน
5A - ลดอัตรามารดาตายลงจาก 850
เปน 500 คน ตอประชากร 100,000
คน ยังไมบรรลุเปาหมายนี้

5B – ทําใหทุกคนสามารถเขาถึงบริการ
ดานอนามัยการเจริญพันธุ
6A - ชะลอและลดการแพรระบาดของ 6A - ชะลอจาก 0.33% ในป 1990
โรคเอดสภายในป 2558
เปน 0.8% ในป 2010 แตไมสามารถ
บรรลุ ไ ด ว า บรรลุ เ ป า ได เ นื ่อ งจาก
เ ป า ห ม า ย ไ ม ไ ด ร ะ บุ ตั ว ชี ้วั ด
ความสําเร็จ
6B – ทําใหผูปวย HIV/AIDS ทุ ก คน N/A
สามารถเขาถึงการรักษาภายในป 2553
6C - ปองกันและลดการเกิดโรคมาลาเรีย N/A
และโรคสําคัญอื่นๆ ภายในป 2558
7A - กําหนดนโยบายและแผนพัฒนา 7A - ตัวชี้วัดนี้ใชดัชนีของจํานวน
ประเทศให ส อดคล อ งกั บ แนวทางการ พื้นที่ที่ป กคลุ ม ดวยปาไมเ ปนเกณฑ
พั ฒ น าที ่ยั ่ง ยื น แล ะล ดก าร สู ญ เสี ย ซึ่งพบวาจํานวนไดลดลงเล็กนอยจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
32% ในป 1990 เปน 31% ในป
2010 แตเ มื่อพิจ ารณาเปนภูมิภาค
อยางตะวันออกกกลาง อเมริกาเหนือ
เอเชียตะวันออกและแถบมหาสมุทร
แปซิฟค ยุโรป และเอเชียกลาง พบวา
มีการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ฯ
7B – ลดอัตราความสู ญเสี ยของความ N/A
หลากหลายทางชีวภาพ
7C - ลดสัดสวนประชากรที่ไมสามารถ 7C - ลดสัดสวนลงจาก 24% ในป
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เขาถึงแหลงน้ําดื่มสะอาด และหองสุขาที่
ถูกสุขลักษณะลงครึ่งหนึ่งในป 2558
MDG 8: สงเสริมการ 8A - พั ฒนาระบบการคาและการเงิน
เปน หุน ส ว นเพื ่อ การ แบบเปด ที่ทุก ฝายเคารพกฎและกติก า
พั ฒ นาในประชาคม ข อ ตกลง มี ค วามแนนอน และไมเ ลือ ก
โลก
ปฏิบัติใหความสําคัญกับประเทศพัฒนา
ลาหลัง
8B - ใหความสําคั ญกั บความตองการ
ของประเทศทีด่  อ ยพั ฒ นาในเรื อ่ งของ
ภาษี และการเขาถึงสินคาจากประเทศที่
พัฒนาแลว รวมไปถึงการสนับสนุนระบบ
การจั ด การหนี ้สิ น ประเทศที ่ย ากจน
HIPC2
8C - ใหความสําคัญกับประเทศที่ไมมี
พรหมแดนติดทะเลและประเทศหมูเกาะ
ขนาดเล็ก
8D - จัดการปญหาหนี้ของประเทศกําลัง
พัฒนาดวยมาตรการภายใน และระหวาง
ประเทศเพือ่ บรรเทาและแกไขปญหาใน
ระยะยาว
8E - รวมมือกับบริษัทยา ดําเนินการให
ประเทศกําลังพัฒนาสามารถเขาถึงยาที่
จําเปนตอการดํารงชีพในราคาถูก
8F - รวมมือกับภาคเอกชนเพื่อสงเสริม
การใช ป ระโยชน จ ากเทคโนโลยีใ หม ๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสื่อสารและ
สารสนเทศ

1990 เปน 11.6% ในป 2010
8A – มี ก ารเพิ่ม ขึน้ ของอัตราการ
ปลอดภาษีสินคานําเขาของประเทศที่
กําลัง พัฒ นา จาก 54% ในป 1996
เปน 79% ในป 2010
8B – สัดสวนของ ODA 3 ของ Gross
National Income (GNI) ลดลงจาก
0.27 ในป 1990 เปน 0.21 ในป
2010

N/A

N/A

N/A

8F – อัตราคนเขาถึงโทรศัพทมือถือ
เพิ่ม ขึ้นจาก 0.3 เปน 78 คนต อ
ประชากร 100 คน

2

heavily indebted poor countries (HIPC)
3
ODA หมายถึงความชวยเหลือที่มีใหเเกประเทศตางๆที่ปรากฏในรายชื่อประเทศกําลังพัฒนาผูรับความชวยเหลือของ
DAC (www.oecd.org/dac/stats/daclist)
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นอกจากนี้ขอมูลจากงานวิจัยเรื่อง The Millennium Development Goals: experiences,
achievements and what’s next (2013) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของ MDGs ไว
อยางนาสนใจวา กิจกรรมที่แตละประเทศทั่วโลกทําเพื่อที่จะบรรลุเปาหมายตาม MDGs เปนสวนใหญนั้น
มุงเนนเรื่องของสุขภาพ โดยเฉพาะสุขภาพของแมและเด็ก (maternal and child health, MCH) ซึ่งถูก
ระบุใน MDGs 4, 5 และ 6 บางรายงานระบุ วาประเทศแทบแอฟริ กามีความตืน่ ตัวในการทํ างาน
เพื่อแกปญหาตามเปาหมาย MDGs 4 และ 5 สวนในประเทศแทบ Western Pacific มีความตื่นตัวใน
การแกปญ
 หาตามเปาหมาย MDGs 7 และ 8
1.3 จุดแข็ง จุดออน และความแตกตางระหวาง MDGs และ SDGs จุดกําเนิด เปาหมาย และ
มุมมองที่แตกตาง
อาจกล าวได วา การเกิ ดขึ้นของ MDGs สะทอ นมุมมองการแกไขปญหาของโลกแบบ
เสนตรง ภายใตกระบวนการแบบบนลงลาง (top down process) อยางชัดเจน เหตุเพราะกระบวนการ
ไดมาซึ่ง MDGs นั ้นมาจากการร างของคณะผูเชี่ยวชาญ (technocrats) ขาดการมีสวนรวมระหวาง
ประเทศสมาชิกในการถกเถียง หรือหารือกันเพื่อจัดลําดับประเด็นปญหาสําคัญของโลก แต MDGs มีจุด
แข็งอยูที่การนําเสนอที่กระชับ เขาใจงาย และมีการกําหนดกรอบประเด็นที่ชัดเจน หากแต SDGs นั้นไดมี
การสรางการมีสวนรวมทั้งทางตรงและทางออมระหวางประชาคมโลกในทุกระดับ ตั้งแตระดับปจเจกผาน
ชองทางอินเตอรเน็ต ระดับองคกรภาคประชาสังคม (Civil Society Organizations: CSOs)ผานการจัด
ประชุม ระดมความคิดในรายประเด็นและระดับพื้นที่ จนไปถึง ระดับภาครัฐและผูนําประเทศผานการ
ประชุมระดั บผู เ ชี ่ยวชาญและการประชุม สุดยอดผูนําโลก เพื่อใหไดม าซึ่ง กรอบประเด็นที่ครอบคลุม
ประเด็นปญหาสําคัญทั้งประเทศที่รายไดสูงและรายไดนอย ทันสมัย และตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในอีก 15 ปขางหนา
จากการที่ MDGs เกิดจากคณะผูเชี่ยวชาญ ซึ่งสวนใหญจะอยูในกลุมประเทศที่มีรายได
สูง (high income countries) จึงทําใหมุมมองในการกําหนดเปาหมายพุงเปาไปในเรื่องของการแกไข
ปญหาของประเทศที่ยังมีรายไดนอย (low income countries) อาทิ เรื่องการแกไขปญหาความยากจน
โดยพิจารณาในเรื่องของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (GDP) โรคติดตออยางมาลาเรีย การแกเรื่องของ
สุขภาพมารดาที่ตั้งครรภ เปนตน ซึ่งกลุม ปญ หาเหลานี้มีอัตราการเกิดไมมากในประเทศที่มีรายไดสู ง
หรื อ ในกลุ ม ประเทศที่ ร ายได ป านกลางหลายประเทศ จึ ง ทํ า ให ก ลุ ม ประเทศเหล า นี อ้ ยู ใ นบทบาท
“ผูใหความชวยเหลือ” มากกวาการเขามาเปนสวนหนึง่ ของการเดินไปสูก ารบรรลุเปาหมายของโลกใน
การพัฒนา จน MDGs เคยถูกแปลงความหมายจากนักคิดบางคนจากเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ
(Millennium Development Goals) กลายเป น เป า หมายการพั ฒ นาขั ้น ต่ ํา (Minimum
Development Goals) (Harcourt, 2005)
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จากรายงานการวิคราะหผลการดําเนินงานของ MDGs ของ Marta Lomazzi et al
(2013) ไดระบุถึงเหตุปจจัยและสภาพแวดลอมทีส่ งผลตอประสิทธิภาพและผลลัพธของ MDGs ไวอยาง
นาสนใจดังนี้ คือ ประเด็นแรก MDGs ยังขาดการจัดลําดับความสําคัญของเปาหมาย และตัวชี้วัดหลายขอ
ยังขาดกระบวนการในการเก็บขอมูลเพื่อประมวลความกาวหนาที่ชัดเจน ประการที่สอง คือ โครงสรางของ
MDGs ยังไมสามารถสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม สังคม และมิติทางดานเศรษฐกิจ
ของโลกไดครอบคลุม เพียงพอ ประการที่สาม คือ ประเด็นเรื่องของสิท ธิและความเทาเทียมยังคงเป น
ความทาทายสําคัญที่โลกยังตองเผชิญตอไป แมวาจะมีการระบุเปาหมายที่ชัดเจนใน MDGs 3 และ 5
ในการแกไขปญหาเรื่องนี้ ประการที่สี่ คือ การขาดความรูสึกเปนเจาของรวมในการขับเคลื่อน MDGs ทั้ง
ในระดับโลก และในแตละประเทศ ประการที่หา ที่ผานมาการที่จะขับเคลื่อน MDGs ใหสําเร็จไดนั้นตอง
อาศั ยความรว มมือ ของหลายภาคสว น MDG 8 จึง ถื อ เปนกลไกสํา คัญ ที่สง ผลตอ ความสํา เร็ จ ใน
การดําเนินงานของ MDGs อีกทั้งขอมูลจากรายงานยังระบุถึงอุปสรรคสําคัญที่สงผลตอประสิทธิภาพใน
การขับเคลื่อนสูเป าหมายของ MDGs คือ ภาระรับผิดชอบ (accountability) ซึ่งในบางรายงานไดมี
การระบุถึงปญหาการคอรัปชั่นในบางประเทศที่สงผลตอการขับเคลื่อน MDGs ใหเกิดความลาชา รวมไป
ถึงการที่ MDGs หลายขอยังขาดการชี้วัดเปาหมายความสําเร็จที่ชัดเจน จึงทําใหในหลายขอยังไมสามารถ
ระบุถงึ ความสําเร็จในการดําเนินงานไดอยางชัดเจนเพียงพอ
อีกทั้งขอ มูลจากรายงานของ Dr. Loewe ใน THE POST-2015 AGENDA, From
Millennium Development Goals to Sustainable Development Goals (2014) ไดระบุถึง
บทเรียนสําคัญของ MDGs ทีค่ วรนํามาประกอบในการวางเปาหมายของ SDGs อาทิ การวางเปาหมายใน
การดําเนิ นงาน กั บวัตถุประสงคในการดําเนิ นงาน ควรต องสอดคลองกัน, การวางเปาหมายตอ งเปน
เปาหมายที่เขาใจงาย มีจํานวนไมมากเชนเดียวกับ MDGs ที่สามารถสื่อสารใหคนทั่วโลกจดจําไดงาย, การ
กําหนดเปาหมายใหตองเปนเปาหมายเพื่อมนุษยชาติ เชนเดียวกับ MDGs ไมควรทําเปาหมายใหกลายเปน
เพียงกลไกหรือเครื่องมือในการดําเนินงาน, ตองเปนเปาหมายที่มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ (SMART
Goals), ตองมีความหลากหลายและครอบคลุมประเด็นมากกวา MDGs เชนในเรื่องของ ดานการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวติ ดานการเมือง ดานสังคม-วัฒนธรรม เปนตน, ตองหลีกเลี่ยงการกําหนดเปาหมายที่ไม
สอดคลองหรือขัดกันเอง และควรวางเปาหมายในลักษณะของผลลัพธ (outcomes) ไมใชเปาหมายที่เปน
ผลผลิต (outputs) หรือสิ่งที่ตองทํา (inputs), เปาหมายควรเปนเปาหมายของคนทั้งโลกอยางแทจริง ทุก
ประเทศสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง, ตองทําใหมั่นใจไดวาเปนเปาหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอยางแทจริง
SDGs ไดนาํ เอาบทเรียนของ MDGs ในเรื่องนี้มาปรับปรุงรูปแบบการวางเปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน จากเดิมที่มุงเนนการไปสูการบรรลุเปาหมายขั้นต่ําของการพัฒนา มาเปนการมองประเด็น
ตางๆของโลกแบบเชื่อมโยงกันทั้งมิติสังคม (Social Dimension) มิติเศรษฐกิจ (Economic Dimension)
และมิ ติสิ ่ง แวดล อ ม (Environmental Dimension) โดยมี มิติ ก ารบริ ห ารจั ดการ (Management
Dimension) เปนกลไกในการเชื่อมโยงเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ครอบคลุ ม
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บริบทที่แตกตางกันระหวางประเทศที่มีรายไดสูง และประเทศที่รายไดนอย ใหมีบทบาทและสวนรวมตอ
การเดินไปสูเปาหมาย อาทิ ในประเด็นมิติสิ่งแวดลอม อันเกิดมาจากสภาพการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศทีม่ า
จากการกระทําของมนุษย โดยเฉพาะกลุมประเทศเศรษฐกิจที่เกิดใหมอยาง จีน อินเดีย บราซิล เปนตน
และปญหาการปลอยแกซเรือ นกระจก คารบอนไดออกไซด โจทยสําคัญของ SDGs คือการดึงใหกลุม
ประเทศที่เปนตนตอของปญหาซึ่งสวนใหญจะเปนประเทศที่มีรายไดสูงเขามามีสวนรวมในการลดการเกิด
ปญหา ไปจนถึงการชวยเหลือ สนับสนุนการแกปญหาที่ยั่งยืน ทั้งการสรางพลังสะอาด (Clean Energy)
การสนับสนุ นการบริ โภคและการผลิ ตอยางมีความรับผิดชอบ (Responsible Consumption and
Production) เปนตน
จากขอ มูล ขางตนจะเห็นไดวาการดําเนินการของ MDGs ในระยะที่ผานมาสงผลตอ
การลดลงของปญหาของโลกไดมากก็จริงแตก็ยังไมสามารถบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไวได การที่ SDGs ไดมี
การตั้งเปาหมายที่สูงกวาเปาหมายเดิมเปนเทาตัว ซึ่งเปนเรื่องที่ดีตอการชี้เปาและสรางความรวมระหวาง
ประชาคมโลกในการแก ปญ หา แตก ารจะบรรลุ เ ป า หมายได จ ริ ง นั น้ จํ า เป น ต อ งอาศั ยเงิ นทุ น และ
ความรวมมืออยางมากจากทุกประเทศ ดังนั้นกระบวนการในการเคลื่อน SDGs จึงถือเปนความทาทายครั้ง
สําคัญ อี ก ทั ้ง การเปลี ่ยนแปลงของสภาพภูมิอ ากาศของโลกอยางรวดเร็ว สง ผลกระทบตอ มนุษย ใน
หลากหลายมิติทั้งการเกิดขึ้นของภัยพิบัติที่รุนแรงและถี่ขึ้น การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตวที่ทําไดยากขึ้น
ประกอบการเพิม่ ขึน้ ของประชากรอยางรวดเร็ ว โดยมีร ายงานจาก UN Population Division วา
ประชากรของโลกมีการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละประมาณ 75-80 ลานคน และคาดวาจํานวนประชากรของโลกจะ
แตะ 9 พันลานคนในชวงกลางศตวรรษที่ 21 อี ก ทั ง้ การเพิ ม่ ขึ น้ อยางรวดเร็วของรายได ป ระชากร
ในประเทศทีป่ ระชากรมากอยาง จีน และอินเดีย จะสงผลใหความตองการอาหารของโลกเพิ่มขึ้น ในขณะ
ทีพ่ ื้นที่ในการเพาะปลูก และการเกษตร ของโลกมี จํานวนลดลง มี โอกาสส ง ผลให โลกเผชิญ กับ วิก ฤต
ของการขาดแคลนอาหารได
จากการประชุม 2016 Global Forum on Development โดยภายในงานมี
ผูเชี่ยวชาญอยาง Mario Pezzini ผูอํานวยการ Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD) ไดพูดถึง ความท าทายใหญ ๆ ทีอ่ าจส งผลตอ การบรรลุเปาหมายการพัฒ นา
ที่ยั่งยืน 4 ไวดังตอไปนี้
1. จํานวนประชากรในทวีปแอฟริกา: จากการประเมินพบวา แนวโนมประชากร
ในทวีปแแอฟริกามี โ อกาสเพิ ่ม ขึ ้นกว าสองเทาในป 2050 ซึ่ง มากกวาประวัติศ าสตรก ารเพิ่ม ขึ้นของ
ประชากรทั้งในจีนและอีนเดีย
2. การอพยพ: ถาเรายังไมสามารถควบคุมประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นในทวีปแอฟริกา
ได โลกก็จะเผชิญกับปญหาผูอพยพจํานวนมหาศาล
3

4

https://www.devex.com/news/4-biggest-challenges-to-achieving-the-sdgs-87979
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3. ความช า และความไม เ ท า เที ย มในการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ : จาก
ประสบการณในหลายประเทศพบวาทศวรรษที่ผานๆมานั้น มีบางประเทศไดประสบกับการพัฒนาที่ลาชา
และไมตอเนื่อง ทําใหไมสามารถแกไขปญหา หรือหยิบยื่นโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับกลุมเปาหมาย
4. อาสาสมัครชนชั้นกลาง: การที่โอกาสทางเศรษฐกิจมีขอจํากัดอาจสงผลตอ
ชนชั ้น กลางที ่เ ป น อาสาสมั ค รคนสํ า คั ญ ต อ การขั บ เคลื ่อ นป า หมายการพั ฒ นาที ่ยั ่ง ยื น ในส ว นของ
ภาคประชาชน การที่สภาวะทางเศรษฐกิ จบี บขั้นอาจทํ าใหก ารตั ดสิ นใจเขามามี สวนร วม รวมทํ างาน
อาสาสมัครของกลุมนี้ถูกจํากัดลง
เสาหลักสําคัญในการเคลื่อน SDGs
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกอยางรวดเร็ว สงผลกระทบตอมนุษยในหลากหลาย
มิติทั้งการเกิดขึ้นของภัยพิบัติที่รุนแรงและถี่ขึ้น การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตวที่ทําไดยากขึ้น ประกอบการ
เพิ่มขึ้นของประชากรอยางรวดเร็ว โดยมีรายงานจาก UN Population Division วาประชากรของโลกมี
การเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละประมาณ 75-80 ลานคน และคาดวาจํานวนประชากรของโลกจะแตะ 9 พันลานคน
ในชวงกลางศตวรรษที่ 21 อีกทั้งการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของรายไดประชากรในประเทศที่ประชากรมาก
อยาง จีน และอินเดีย จะสงผลใหความตองการอาหารของโลกเพิ่มขึ้น ในขณะที่พื้นที่ในการเพาะปลูก
และการเกษตร ของโลกมีจาํ นวนลดลง มีโอกาสสงผลใหโลกเผชิญกับวิกฤตของการขาดแคลนอาหารได
จากรายงานของ the High-level Panel on Global Sustainability ในบทความเรื่อง From
Millennium Development Goals to Sustainable Development Goals (Jeffrey D Sachs,
2012) Sachs ไดเสนอใหเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแบงเปน 3 หมวด บนพื้นฐานของแนวคิดที่เรียกวา
“Triple Bottom Line” ซึ่งประกอบดวย การพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Economic development) การ
จัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน (Environmental sustainability) และการมีสังคมที่ครอบคลุม (Inclusive
society) โดยมีการบริหารจัดการที่โปรงใส มีประสิทธิภาพ (Good Governance) ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
SDG 1: การพัฒ นาทางเศรษฐกิ จ – การทําใหป ระชากรของโลกไดมี ปจ จัย พื้นฐานใน
การดํารงชีวิต เขาถึงแหลงน้ํา และระบบสุขาภิบาลที่สะอาด เพียงพอ ยั่งยืน สามารถเขาถึงบริการสุขภาพ
ขั้นพื้นฐาน มีโ ครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอ การดํารงชีวิต อาทิ ไฟฟา ถนน และการเชื่อมตอขอ มูลกับ
ประชาคมโลก
SDG 2: การจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน - การทําใหโลกเคลื่อนไปสูการลดการปลอยแกส
คารบอนไดออกไซด และแก สเรือนกระจกพรอมกัน การพัฒ นานวัตกรรมพลัง งานที่สะอาด เขาถึงได
การจัดการการเพิ่มขึ้นของประชากรใหสามารถมั่นใจไดวาประชากรจะมีความพรอมในการมีครอบครัว
เด็กจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ การจัดการนวัตกรรมทางการเกษตรที่ยั่งยืน

4-9

โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

SDG 3: การสรางการมีสวนรวมของสังคม – การสงเสริมใหพลเมืองมีการเปนที่ดี (wellbeing)
สามารถเขาถึงโอกาสในการทีจ่ ะบรรลุศกั ยภาพสูงสุดของแตละบุคคล ไมมกี ารแบงแยกชนชัน้ เพศ ศาสนา
ภาษา เชื้อชาติ ตลอดจนสี ผิว ทุก ประเทศจะต องมีการติ ดตามและวัดระดั บความพึง พอใจในชี วิตของ
พลเมืองอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะกลุมที่ตองการการดูแลเปนพิเศษ ทั้งเด็กเล็ก เยาวชน และผูสูงอายุ
SDG 4: การบริหารจัดการที่โปรงใส มีประสิทธิภาพ - ภาครัฐ และผูบริหารในทุกระดับจะตองมี
สวนรวมตอการเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใตการมีพันธะสัญญาตอระบอบกฎหมาย สิทธิ
มนุษยชน ความโปรงใส การมีสว นรวม ความรวมมือระหวางภาคสวน ตั้งแตภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม
และประชาชน เพือ่ ใหเกิดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการ โปรงใส และไดรั บ
ความเชื่อมั่นจากประชาชนไมใชเปนเพียงการขับเคลื่อนจากภาครัฐเพียงอยางเดียว
แนวคิดของ Sachs (2012) นาจะมีอิทธิพลตอการออกแบบ 17 เปาหมายของ SDGs ไมนอย
ทั้งนี้เพราะ Sachs เองก็เปนที่ปรึกษาขององคการสหประชาชาติในเรือ่ ง MDGs อยูกอนแลว เหตุผลที่คิด
วาอิท ธิพลความคิดเรื่อ ง Triple Bottom Line + Governance มีผ ลตอการออกแบบก็เพราะ 17
เปาหมายนั้นสามารถแบงออกไดเปน 5 กลุม (หรือ 5 Ps) โดย มีกลุม People Prosperity Planet
Peace และ Partnership โดยหลักการของ 4 กลุมแรกมีความใกลเคียงกับแนวคิดของ Sachs มาก
ในขณะที่ Partnership ถือเปนภาคบังคับของการตั้งเปาหมายการพัฒนามาตั้งแต MDGs จนปจจุบัน
พัฒนาเปน SDGs
2. เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: แนวโนมปจจุบันในระดับโลก
เหตุการณที่นาเปนหวงหลายเหตุการณของโลกในป 2016 เปนตัวอยางที่ทําใหเห็นวา เหตุการณ
ที่คาดไมถึงเกิดขึ้นไดเมื่อปญหาสังคมไมไดถูกดูแลแกไขอยางเหมาะสม ในสภาวะที่โลกมีความกาวหนา
ดานการพัฒนาในระยะยาวแบบครอบคลุมและมีเสถียรภาพใหเห็นไมมากนัก ผูคนในหลายประเทศจึง
แสดงการปฏิเสธบรรทัดฐานทางสังคมที่เปนรากฐานของการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจการเมืองที่อยูบนฐาน
ของประชาธิปไตย เศรษฐกิจแบบเสรีนิยม และโลกาภิวัตน คลื่นสึนามิทางการเมืองในประเทศตาง ๆ ทํา
ใหผูคนในภาคสวนตาง ๆ ของสังคมเริ่มมีความสับสนวาควรจะยึดการตัดสินใจอยูบนหลักการอางอิงใดดี
สอดคลองกับคํากลาวของ Bjørn K Haugland (2017) Chief Sustainability Officer (CSO) ของ DNV
GL Group ที่วา “ไมมีใครโทษคุณหรอกหากคุณจะคิดวาโลกในปจจุบันคอนขางมีความเสี่ยงมากทีเดียว”
ในระหวางที่บรรยากาศการเมืองโลกมีความไมแนนอนอยูนั้น สังคมโลกไดมีหลักการอางอิงที่จะ
เปนหมุดหมายของการพั ฒนาอยูแล ว ในเดือ นกันยายน ป ค.ศ. 2015 ณ สํ านั ก งานใหญ อ งค ก าร
สหประชาชาติ ผูน ําจากประเทศตาง ๆ ไดให คํามั่นทางการเมื อ งและตอบรับ “เปาหมายการพั ฒ นา
ที่ยั่งยืน” (Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้ง 17 ขอ ที่จะชวยในการจัดการกับปญหา
ดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ของประเทศและของโลกและอาจจะชวยแกปญหาทางการเมืองในบาง
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ประเทได บ าง เป า หมายการพั ฒ นาทีย่ ั ่ง ยืน (SDGs) หรื อ อี ก ชือ่ หนึง่ ที ่เ ป นทางการก็ คื อ “ร วมกั น
เปลีย่ นแปลงโลกของเรา: วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ป 2030” เปนชุดของเปาหมายระดับโลก (Global
Goals) 17 เปาหมาย (Goal) ซึ ่งภายใตเ ปาหมายเหลานีม้ ีเปาประสงคทั้งหมด 169 เปาประสงค
(Targets) ดวยความที่แตละเปาหมายมีความยืดหยุนพอสมควร แตละประเทศสามารถปรับเปาหมาย
และเปาประสงคเหลานี้ใหเหมาะกับสถานการณของประเทศไดเพือ่ ใหบรรลุเจตนารมยของ SDGs ก็คือ
การลดความยากจน สรางความมั่งคั่งใหกับทุกคน และปกปกรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหกบั คนในอนาคต ภายในป ค.ศ. 2030
ขณะนีห้ ลายประเทศดําเนินการผนวกเอา SDGs เขาไปอยูในนโยบายและแนวปฏิบัติของ
ภาคสวนตาง ๆ แล ว เพื่อใหการติดตามความกาวหนาในการบรรลุ SDGs เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
เอกสารวาระการพั ฒนาทีย่ ั่งยืนป 2030 ไดสง เสริมใหรัฐสมาชิก “ทําการทบทวนความกาวหน าอยาง
สม่ําเสมอและครอบคลุม (inclusive) ทั้งในระดับชาติและในระดับที่ยอยลงไปในแตละประเทศ ซึ่งการ
ทบทวนนี้ ป ระเทศนั้ น ควรเป นผู นํ าและขั บ เคลื่อ นกระบวนการ” (ย อ หน า 79- แปลโดยผูเ ขี ยน)
การทบทวนที่สําคัญอยางหนึ่งคือการจัดทํา Voluntary National Reviews (VNRs) ซึ่งมุงที่จะอํานวยให
เกิดการแบงปนประสบการณ ทั้งความสําเร็จ อุปสรรค และบทเรียน ของประเทศตาง ๆ เพื่อใหเกิดการ
เรงรัดการบรรลุวาระการพัฒนาป ค.ศ. 2030 นอกจากนี้ VNR ยังมุงที่จะสรางความแข็งแกรงใหกั บ
นโยบายและสถาบันตาง ๆ ของรัฐ และชวยใหเกิดการสนับสนุนจากผูมีสวนไดสวนและหุนสวนการพัฒนา
เพื่อชวยกันดําเนินการบรรลุ SDGs อีกดวย VNR นี้แตละประเทศจะจัดทําขึ้นและนําเสนอในการประชุม
ระดั บโลกที่เ รียกวา High-Level Political Forum (HLPF) จัดโดย Division for Sustainable
Development Department of Economic and Social Affairs ซึ่งในป 2016 นั้นมีประเทศ 22
ประเทศเขารวมการประชุมนี้ (Division for Sustainable Development Department of Economic
and Social Affairs, 2016) ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
● จีน ตั้งแผน 5 ปเพื่อลดความยากจน เพิ่มคาจางขั้นต่ํา ลดการวางงาน สรางที่อยูอาศัยใหมาก
ขึ้น และลดการปลอยกาซเรือนกระจก นอกจากนี้ จีนยังใหคํามั่นวาจะทํางานรวมกับประเทศ
กําลังพัฒนาอื่น ๆ เชนประเทศในทวีปแอฟริกา เปนตน
● โคลอมเบีย ริเริ่ม SDGs ตั้งแตกอนการรับรองอยางเปนทางการในเดือนกันยายนป 2015
เสียอีก รัฐบาลโคลอมเบียมองวา SDGs เป นกระบวนการของกฎกติก าในระยะยาวและ
สงเสริมใหภาคเอกชนรวมลงทุนในบริการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ SDGs นอกจากนี้ SDGs ยัง
ถูกควบรวมไปในแผนพัฒนาประเทศที่มีแนวทางและกลไกทางการเงินที่ชัดเจนที่จะใชในการ
ดึงความรวมมือจากภาคสวนตาง ๆ ในบางพื้นที่รัฐบาลทองถิ่นไดใช SDGs เปนเปาหมายการ
พัฒนาของทองถิ่นแลว นอกจากนี้ยังมีการศึกษาดําเนินการศึกษาวิจัยจํานวนมากในการหา
ความเชือ่ มโยงระหวางเปาหมายตาง ๆ อีกดวย
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● อียิปต ไดรางความทาทายตาง ๆ ที่จําเปนในการบรรลุ SDGs ความทาทายเหลานี้รวมถึง
อัตราการเกิ ดที่สู ง ความขาดแคลนน้ํา การบรรเทาและปรั บ ตั ว กั บ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความตองการพลังงาน กําแพงทางสังคมและกฎหมายที่เหนี่ยว
รั้งผูหญิงและเด็กหญิงจากการบรรลุศักยภาพของพวกเธอในดานความกาวหนาทางเศรษฐกิจ
และความไมมีเสถียรภาพของประเทศเพื่อนบาน
● เอสโตเนีย ใหความสําคัญกับเทคโนโลยี ICT ในการบรรลุ SDGs โดยจะใหความสําคัญกับ
การสราง Big Data และการใช Social Media ในการสรางการรับรูข องสาธารณชน
● ฟนแลนด เริ่มใชตัวชี้วัด 39 ตัวที่มีอ ยูแลวในการติดตามความกาวหนาของ SDGs และ
ตระหนัก วา ความชวยเหลื ออยางเปนทางการด านการพั ฒนา (Official Development
Assistance: ODA) ของประเทศนั้นมีขนาดเล็ก เกินไปและจําเปนตอ งทํางานรวมกั บ
ภาคประชาสังคมในการเพิม่ ODA นอกจากนีห้ นวยงานตาง ๆ ของรัฐบาลยังไดวางแผนการ
ดําเนินการตาง ๆ เกีย่ วกับ SDGs และทําการวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) และพบวา
ในการบรรลุ SDGs นั้นฟนแลนดควรจะใหความสําคัญกับการศึกษา สันติภาพ และความ
ยุติธรรม
● ฝรั่งเศส ใหความสําคัญกับการเชื่อมโยง SDGs กับขอตกลงปารีส (Paris Agreement)
● จอรเจีย ตั้งคณะทํางานดานเทคนิคซึ่งประกอบดวยผูเชี่ยวชาญจากกระทรวงตาง ๆ และ
สํานั กงานสถิ ติแห ง ชาติ เพือ่ หากระบวนการในการปรับ SDGs ใหเ หมาะกับบริบทของ
ประเทศ (the process of nationalisation of the SDGs)
● เยอรมนี เนนย้ําถึงความจําเปนในการติดตามและทบทวน และการเพิ่มศักยภาพในการหา
รายรับของรัฐ ประเทศไดเพิ่มศักยภาพในการจัดการภาษีของประเทศและแนะนําวาสถาบัน
การเงินระหวางประเทศสามารถมีบทบาทมากกวานี้ไดในการชวยใหประเทศที่เปนหุนสวน
สามารถควบคุมปจจัยที่จําเปนในการนําวาระการพัฒนา 2030 ไปใชจริง
● มาดากัสการ ทําการประเมินวา SDGs นัน้ สะทอนอยูใ นแผนพัฒนาประเทศมากนอยเพียงใด
และพิจ ารณาตั วชี้วัดของ SDGs พรอมทัง้ ติดตามและประเมินสถานการณ SDGs ของ
ประเทศและนําเสนอแผนทีเ่ ดินทางในการนํา SDGs ไปดําเนินการ
● เม็กซิโก พัฒนาซอฟทแวรเพือ่ ติดตามความกาวหนาของ SDGs และดวยความที่จุดมุงหมาย
ของการพัฒนาซอฟทแวรคอื การสรางความรวมมือจากภาคสวนตาง ๆ รัฐจึงเปดใหภาคสวน
ตาง ๆ รวมลงทุนในซอฟทแวรนั้นรวมกันกับรัฐดวย
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● มอนเตเนโกร จัดการประชุมระดับชาติเพือ่ หาความจําเปนของภาคสวนตาง ๆ ในประเทศใน
การบรรลุ SDGs
● โมร็อคโค ทั้งรัฐบาลและภาคสวนตาง ๆ รวมกับ UNDP และ UNDESA ในการระดมสมอง
เกี่ยวกับโครงการที่เกี่ยวของกับ SDGs นอกจากนี้ยังมีการทําตัวชี้วัดใหงายเพื่อชวยใหสื่อและ
ประชาชนเขาใจ SDGs ไดงายขึ้นอีกดวย
● นอร เ วย เพิ ม่ ความชวยเหลือ อยางเปนทางการดานการพัฒ นา (ODA) ดานการศึก ษา
โดยเฉพาะการศึ ก ษาของเด็ ก หญิ ง และสนับ สนุ น การเงิ นด า นการเปลี ่ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศใหกับประเทศเปราะบาง นอกจากนีย้ งั กําหนดให SDGs เปนสวนหนึ่งของหลักสูตร
ในโรงเรียนดวย
● ใน ฟลิปปนส ภาคประชาสังคมมีความกระตือรือรนสูงมาก หลายองคกรไดใช SDGs เปน
หลักในการดําเนินการและประสานงานกับรัฐบาล ประเทศมีแผนดานการเงินสําหรับ SDGs
ที่ชัดเจนและประสานงานกับ UN อยางสม่ําเสมอในด านการชวยเหลื อทางการเงินและ
ทางวิชาการ
● เกาหลีใต ริเริ่มโครงการ “the Science, Technology, and Innovation for Better Life
Initiative” เพื่อพัฒนาสถานะของเปาหมายที่ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 16 และ 17 ในขณะเดียวกัน
ก็กระตุนใหสถาบันการศึกษารวม SDGs เขาไปในแบบเรียนของโรงเรียนชั้นประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาดวย และจัดใหมีการรณรงคในระดับชาติเรื่อง SDGs อีกดวย
● ซามัว จัดใหมีการประเมินเบื้องตนแบบบูรณาการของยุทธศาสตรการพัฒนาของซามัว (SDS
2012-2016) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการทบทวนขั้นกลาง เพื่อชี้ใหเห็นภาพรวมวาแผนดังกลาว
สอดคลองกับเปาประสงค SDGs เพียงใด
● เซียราลีโอน ทํา SDGs ใหงา ยเพือ่ ใหประชาชนเขาใจ SDGs ไดงายขึ้น
● สวิตเซอรแลนด ใหคํามั่นกับการพัฒนาที่ยั่งยืนผานนโยบายตางประเทศ ซึ่งรวมถึงนโยบาย
เศรษฐกิ จตางประเทศ ความรวมมือระหวางประเทศ และนโยบายตางประเทศรายสาขา
(Sectoral Foreign Policies) นอกจากนี้สวิตเซอรแลนดยังสงเสริมความกาวหนาของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนผานการเขารวมกระบวนการและขับเคลื่อนการประชุมพหุภาคีตาง ๆ ความตก
ลงวิภาคี และโครงการพัฒนาระดับภูมิภาคและระดับโลกอีกดวย
● โตโก ได เ ริ่ม กระบวนการพัฒ นาแผนพัฒ นาประเทศ (2018-2022) ซึ่ง จะมาแทนแผน
ยุทธศาสตรชาติเพื่อเรงรัดการเจริญเติบโตและสงเสริมการจางงาน (2013-2017) และจะ
บูรณาการ SDGs เขาไปในแผนดังกลาวดวย
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● ในป 2015 ตุรกี ไดใหความชวยเหลืออยางเปนทางการดานการพัฒนา (ODA) เปนมูลคา 3.9
พันลานดอลลารสหรัฐคิดเปนรอยละ 0.54 ของ GNI ของประเทศ ในอีก 5 ป ตุรีใหคํามั่นวา
จะใหความชวยเหลือประเทศพัฒนานอยที่สุด (Least Developed Countries: LDCs) เปน
เงิน 1.5 พันงานดอลลารสหรัฐ
● อูกันดา มุงหมายจะเพิ่มสัดสวนของผูหญิงในภาครัฐอยางนอย 30%
● เวเนซูเอลา ทําการแยกขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมคนที่เปราะบางที่สุดออกมา ภายใตหลักการ
“ไมทิ้งใครไวเบื้องหลัง” พรอมทั้งจัดทําขอมูลเปน infographic และสนับสนุนการมีสวนรวม
จากภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาควิชาการเพือ่ ใหมน่ั ใจวาวิธกี ารทั้ง “bottom-up”
และ “top-down” ถูกนําไปปฏิบัติอยางเหมาะสมในการบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนป
2030
ในป 2017 หัวขอหลักของการประชุม HLPF คือเรื่อง “การกําจัดความยากจนและสงเสริมความ
มั่งคั่งในโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลง” (Eradicating poverty and promoting prosperity in a changing
world) โดยการประชุมจะจัดขึ้นในวันที่ 10 ถึง 19 กรกฎาคม ค.ศ. 2017 เปาหมายทีจ่ ะมีการทบทวน
แบบลงลึกคือเปาหมายที่ 1, 2, 3, 5, 9, 14 และ 17
3. อุปสรรคและปญหาในการรับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในขณะที่ผูนําประเทศตาง ๆ ในโลกยอมรับ SDGs แลว ตัว SDGs เองนําเสนอแผนการที่หาว
หาญและทะเยอะทะยานอยางยิ่ง ดูไดจากเปาประสงคที่มีมากถึง 169 เปาประสงค ในทางกลับกัน การ
บรรลุแผนการนีไ้ มใชเรือ่ งงายเลย กระบวนการในการบรรลุ SDGs เปนกระบวนการที่ซับซอนอยางยิ่ง
ตองอาศัยงานวิจัยคุณภาพสูง ความรวมมือที่ตื่นตัวระหวางผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตาง ๆ และนํานโยบาย
ไปใชอยางมีประสิทธิภาพโดยรัฐบาลของประเทศตาง ๆ ดวยปญหาภายในของแตละประเทศ ประเทศตาง
ๆ เชน บราซิล ไทย เซอรเบีย ที่ไมใชทั้งประเทศพัฒนาแลวและก็ไมไดอยูในสภาวะเปราะบางมากพอที่จะ
ขอความชวยเหลือจากองคกรระหวางประเทศอาจประสบความยากลําบากยิ่งขึ้นไปอีกในการบรรลุ SDGs
ความเชื่อมโยงและเกี่ยวเนื่องกันของเปาหมายทั้ง 17 เปาและเปาประสงคทั้ง 169 เปาประสงคยังหมายถึง
วาประเด็นที่แตกตางกันมีความเชื่อมโยงกันอีกดวย ยกตัวอยางเชน การสรางใหเกิดเมืองที่ทนทานและตั้ง
รับปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได กับ การสงเสริมใหเกิดความเปนเมืองอยางยั่งยืนนั้น
จําเปนตองพิจารณาอีกหลายประเด็นที่เกี่ยวของ เชน ความยากจนในเขตเมือง ความเปราะบางตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเขาถึงน้ําดื่มที่สะอาด และการบริโภคที่ยั่งยืนเปนตน
ทามกลางอุปสรรคและความทาทายขางตน ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) องคการ
สหประชาชาติไดตพี มิ พรายงานเปาหมายการพัฒนาทีย่ ่ังยืนฉบับแรกออกมา โดยใหรายละเอียดเกี่ยวกับ
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ความกาวหนาของ SDGs ในชวง 6 เดือนแรกหลังจากไดรับการยอมรับจากนานาประเทศในป พ.ศ. 2558
(ค.ศ. 2015) โชคไมดีนักที่ผลการศึกษาของรายงานบงชี้วา รอยละ 18 ของประชากรโลกยังคงยากจน
ประชากรกวา 800 ล านคนยั ง คงหิ วโหย และกวา 2400 ล านคนยัง ดํ ารงชี วิตโดยปราศจากระบบ
สุขาภิบาลที่เหมาะสม (United Nations, 2016) นอกจากนี้ รายงานการศึกษาฉบับหนึ่งที่ตีพิมพในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2016) โดย Brookings Institute พบวา ประมาณรอยละ 80 ของประเทศใน
โลก รวมถึงประเทศพัฒนาแลวเชน แคนาดา ไอรแลนด สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ก็ยังไมบรรลุเปาประสงค
พื้นฐานที่สําคัญบางประการ โดยเฉพาะใน 4 ประเด็นตอไปนี้ คือ การลดอัตราการตายของเด็กแรกเกิด
อัตราการตายของมารดาระหวางการคลอด การเขาถึงน้าํ สะอาด และการเขาถึงระบบสุขาภิบาลที่ถูกหลัก
สุขอนามัย (McArthur & Rasmussen 2016) ประเทศ 37 ประเทศ เชน อัฟกานิสถาน เมียนมาร และ
โซมาเลีย ยังคงหางไกลในการบรรลุเปาประประสงคพื้นฐานดังกลาว
ในขณะเดี ยวกัน แทบทุ กประเทศในโลกยังคงตองเผชิญกับความทาทายในการจัดการปญหา
อยางเชน ปญหาการวางงาน การศึกษาของเด็กหญิง สุขภาพจิต และการจัดการเมืองอยางยัง่ ยืน แนวโนม
ในประเด็นดานสังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมหลายประเด็นก็ไมไดมุงไปในทิศทางที่ดูกาวหนาเทาใดนัก
ยกตัวอยางเชน ความไมเทาเทียมกันดานรายไดในระดับโลกนั้นพุงสูงขึ้นเปนประวัติการณ (The Institute
for Policy Studies, n.d.) การสะสมของคารบอนไดออกไซดในชั้นบรรยากาศโลกก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ
(Statista, 2016) อัตราการสูญเสียปายังคงเพิ่มขึ้น (Tropical Forest Alliance 2020, 2017) และ
มากกวาครึ่งหนึ่ง ของทรัพยากรทางทะเลในระดับ โลกถูกผลัก ไปเกินขีดจํากัดในการฟนฟูแลว (World
Wildlife Fund, 2017) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต หลายประเทศมีการความกาวหนาในทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่เขมแข็ง อยางไรก็ดี ภูมิภาคนี้เองก็ยังติดขัดกับการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจใหกลายเปนตําแหนงงานทีด่ สี าํ หรับคนยากจน ในดานของความสามารถในการตั้งรับปรับตัวกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัตินั้น ทรัพยากรสวนใหญถูกลงทุนในการเสริมสรางศักยภาพ
ของมิติทางกายภาพในการจัดการภัยพิบัติ แตมิติที่เกี่ยวของกับนโยบาย บรรทัดฐานและกฎกติกาในการ
จัดการ ลดความเสีย่ งและความเปราะบางยังมีจาํ กัดมาก จริงอยูท โ่ี ลกของเรามีความกาวหนาไปในทางที่ดี
ขึ้นตั้งแตการเริ่มเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ที่มา
กอน SDGs ประชากรกวาพันลานคนสามารถหลุดออกจากความยากจนได จํานวนทารกแรกเกิดทีเ่ สียชีวติ
ก็ลดจํานวนลงกวา 4 ลานคนตอป การรักษาโรค HIV Aids ก็ทําไดดีขึ้น (United Nations 2014) ถึง
กระนั้นสถานการณของโลกก็ยังไมนาพอใจนัก
แตละประเทศตองทําการวัดตัวชี้วัดกวา 241 ตัวซึ่งมีความทาทายอยางยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อประเทศ
ตาง ๆ ยังไมสามารถเก็บขอมูลพื้นฐานจํานวนมากได ประสบการณของประเทศตาง ๆ จาก MDGs ยิ่งเนน
ใหเห็นความสําคัญวาแตละประเทศของการทําความเขาใจตัวชี้วัดใหเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได การเก็บ
ขอมูลที่เปนประโยชนและแปลงใหเปนตัวชี้วัดนั้นสําคัญกับการติดตามความกาวหนาของการบรรลุ SDGs
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อยางไรก็ดสี ถาบันวิจยั และ Think Tank หลายแหงมีความกังวลในขอเท็จจริงที่วาขอมูลที่มีความแมนยํา
นั้นอาจยังไมมีการเก็บอยางเปนระบบ (McArthur & Rasmussen, 2016)
ยกตัวอยางเชน การเก็บขอมูล ที่มีความออนไหว เชนขอมูลดานศาสนา ชาติพันธุ ความพิการ
ระดับการศึกษา และเพศสภาวะ เปนตัวชี้วัดของ SDGs นั้นมีความทาทายอยางยิ่ง (Bradford Smith &
Haslam, 2017) ในปจจุบันหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยและซูดานกําลังตอสูกับปญหานี้ สาเหตุ
สําคัญก็คือบรรทัดฐานของสังคมและวัฒนธรรมที่มีอยู นอกจากนี้ปญหาความนาเชื่อถือของขอมูลทางสถิติ
ยิ่งทวีความนากังวลมากขึ้นเมื่อขอมูลเก็บจากกลุม ตัวอยางที่จํานวนไมม ากพอ การเปรียบเทียบขอมู ล
ระหวางประเทศ หรือกระทั่งในภูมิภาคตาง ๆ ภายในประเทศที่มีสถานะการพัฒนาที่แตกตางกันนั้นยิ่งทํา
ใหสถานการณซับซอนยิ่งขึ้นไปอีกอยางไมตองสงสัย ซึ่งทําใหศักยภาพในการเก็บขอมูลคุณภาพดีมีความ
จําเปนยิ่งขึ้น วิธีวิจัย เชนกระบวนการเก็บขอมูลและหลักเกณฑตาง ๆ ที่ใชในการเก็บขอมูลจะตองถู ก
ออกแบบมาอยางดีเพื่อลดความผิดพลาดและอคติในการเก็บขอมูลใหไดมากที่สุด นอกเหนือจากปญหา
ขางตน องคกรตาง ๆ อาจเก็บขอมูลประเภทเดียวกันหรือเกี่ยวของกันระหวางเปาหมายและเปาประสงค
ซึ่งอาจมองไดวาเปนกระบวนการที่เปลืองทรัพยากรทางการเงิน และอาจนํามาซึ่งขอมูลสําหรับแตล ะ
เปาหมายหรือเปาประสงคที่ขัดแยงกันก็ได
ประเด็นความเสี่ยงของการเก็บขอมูลนอยเกินไป ความผิดพลาดหรืออคติของขอมูล นําพาเราไป
อีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับ SDGs ดวย ซึ่งก็คือความจริงที่วานักวิจัยและผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของไมได
แสดงความเชื่อ มั่นตอการรวมมือกันเพื่อ บรรลุอุดมการณนี้รวมกันมากนัก สืบเนื่อ งจากงานศึกษาของ
Obino (2016) ความรวมมือดานการวิจัยสามารถผลั กดันการนําไปปฏิบัติใชของ SDGs ได แตความ
รวมมือระหวางนักวิจัยยังไมเกิดขึ้นมากนัก ยิ่งปจจุบันตลาดแรงงานดานวิชาการในระดับโลกมีการแขงขัน
เพิ่มสูงขึ้น นักวิจัยมักจะมุงทําแตงานวิจัยที่จะทําใหอาชีพทางวิชาการของตนเองกาวหนา ตองมีการสราง
แรงจูง ใจที่จ ะทําใหนักวิจัยทํางานรวมกันเพื่อพิจารณาปญหาเรง ดวนของสัง คม ดวยความสําคัญ และ
ระยะเวลาของ SDGs การสรางพื้นที่และรูปแบบของความรวมมือดานงานวิจัยนับจากนี้ไป 15 ปจะมี
ความสําคัญมาก (Obino, 2016)
4.การขับเคลื่อน SDGs ไปขางหนาในเวทีระดับโลก
แมวาความเปนจริงจะดูสิ้นหวัง แตก็ยังพอจะมีแสงสวางอยูขางหนา เราเชื่อวาการลงแรงของ
ผูเลน และผูมีสวนไดสวนเสียจากทุกภาคสวนมีความสําคัญอยางยิ่งพอ ๆ กันและพวกเราจะตองรวมมือกัน
เพื่อบรรลุ SDGs ผูกําหนดนโยบายและควบคุมนโยบายจะยังคงเปนผูเลนที่มีบทบาทสําคัญ (Biermann
et al. 2014) พวกเขาตองทําหนาที่กรุยทางใหกับสังคมดวยการออกแบบนโยบายที่เหมาะสมและวาระเชิง
สถาบันที่ทําใหภาคสวนอื่น ๆ ทํางานรวมกันได พวกเขาตองสรางระบบแรงจูงใจที่เปนหลักประกันว า
ความก าวหน า ทางเศรษฐกิ จ จะต อ งผู ก โยงกับ การขับ เคลื่อ นการแกป ญ หาดา นเศรษฐกิจ สัง คมและ
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สิ่งแวดลอม นอกจากนี้พวกเขาตองสรางหลักประกันวาประโยชนที่เกิดขึ้นจะถูกกระจายอยางเทาเทียมกัน
ในขณะเดียวกันก็ไมลดแรงจูงใจและความกระตือรือรนในการสรางนวัตกรรม (Biermann et al. 2014)
พรรคการเมื อ งเองก็ ตอ งช วยกั นทํ าให ก ารพัฒ นาที่ยั่ง ยืนเปนสวนหนึ่ง ของการสนทนาทางการเมื อ ง
ระดับชาติดว ย
บริษัทเอกชนตาง ๆ ตองผลิตสินคาและบริการเพื่อ SDGs และในขณะเดียวกันก็ตองพัฒนาตนเอง
และแบง ป น ข อ มู ล ให กั บ สาธารณชนด วย ยกตัวอยางเชน รายงานของ PricewaterhouseCoopers
(PwC) ประมาณการวารอยละ 80 ของประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีแนวโนมที่จะซื้อสินคาบริการ
จากบริษัทที่ใหคํามั่นวาจะบรรลุ SDGs (PwC, 2015) และ การสํารวจบริษัทตาง ๆ พบวากวารอยละ 97
ของบริษัทเหลานั้นมีแผนที่จะใหความสําคัญกับ SDGs ในอีก 5 ปขางหนาอีกดวย (PwC, 2015) ผล
การศึกษานี้ทําใหเห็นวา แมวา SDGs จะมีความซับซอน แตก็ปฏิเสธไมไดวา SDGs ไดสรางโอกาสใหกับ
บริษัทตาง ๆ เชนกัน ไมวาเล็กหรือใหญ การรับ SDGs จะชวยใหเจาของธุรกิจ ผูจัดการ CEO และผูมีสวน
ไดสวนเสีย สามารถสรางวิสัยทัศนระยะยาวสําหรับองคกรของพวกเขาได รวมถึงพัฒนาความสามารถใน
การตั้งรับปรับตัวของแผนธุรกิจและขยายโอกาสของตนเองจากการชวยสนับสนุนเปาหายในระดับชาติ
ภูมภิ าคและนานาชาติ ในรายงานฉบับเดียวกัน PwC ไดนําเสนอกิจกรรม 3 กิจกรรมที่เกี่ยวกับ SDGs ที่
บริษัทตั้งใจจะดําเนินการ คือ 1) ระบุเปาหมาย SDGs ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของตน 2) ตั้งเปาหมายให
สอดคลองกับ SDGs และ 3) สรางทีม Corporate Social Responsibility (CSR) หรือทีมที่เกี่ยวของกับ
SDGs (PwC, 2015)
นักวิจัย นักวิทยาศาสตร และวิศวกร จะมีบทบาทที่สําคัญในการสรางความรูและความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีทส่ี นับสนุน SDGs เพื่อใหเกิดผลกระทบตอการบรรลุ SDGs นักวิจัยจะตองกาวออกจากรั้ว
สถาบันของตนและใหความสําคัญ กับประเด็นทางวิชาการที่มีความสําคัญตอ SDGs ความรวมมือของ
นักวิ จัยและนักวิชาการจะชวยใหความคิดเห็นของนักวิจัยมีความเขมแข็งมากและมีน้ําหนักมากยิ่งขึ้น
ตัวอยางของความรวมมือของนักวิชาการในเอเชียคือ Federation of Asia Scientific Academies and
Societies และ Association of Academies of Sciences (Maslog 2017) อยางไรก็ดี นักวิชาการไม
ควรรอจนกวารัฐบาลจะตองการคําแนะนํา พวกเขาจะตองทําวิจัยลวงหนาไปกอนและแสดงความคิดเห็น
อยางตรงไปตรงมาตอสาธารณะเกี่ยวกับปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวกับความยั่งยืน เชน ปญหามลพิษ ปญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเปนปญหาการแพรระบาดของโรค เปนตน (Maslog 2017) หากมองใน
แงดี การบรรลุ SDGs ถือเปนโอกาสที่หาไมไดสําหรับวงการวิชาการในการผลักดันนโยบายแลโอกาสใน
การสรางเวทีสําหรับนักวิชาการและนักวิจัยในการรวมมือกันเพื่อการพัฒนาของโลก
ยิ่งไปกวานั้น ธนาคารและตลาดทุนตาง ๆ จะมีบทบาทสําคัญในการเปนผูสนับสนุนการลงทุนที่
ชวยสงเสริม SDGs ภาคประชาสังคม (Civil Society Organizations: CSO), องคกรพัฒนาเอกชน (NonGovernmental Organizations: NGOs) และสื่อจะตองชวยกันสรางนวัตกรรมทางสังคมที่จะทําให
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สาธารณชนรับรู รับทราบและเกี่ยวของกับกระบวนการขับเคลื่อน SDGs ในลักษณะที่จะชวยกดดันใหผูมี
อํานาจในสังคมมีความรับผิดชอบตอนโยบายของตนดวย
ผูเลนที่จะมีความสําคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ แตไมไดถูกกลาวถึงมากนักคือบทบาทของเยาวชน คน
หนุมสาว เปนที่แนนอนวาคนหนุมสาวเปนกลไกขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในชุมชนตาง ๆ ผาน
การทํางานกับ ผูคนในระดับ รากหญาและสื่อ สารเรื่อง SDGs ใหสาธารณชนไดรั บทราบผานสื่อสั งคม
ออนไลน (Bojanić, 2016) เยาวชนจํานวนมากในปจจุบันใชสื่อสังคมออนไลนเปนประจําสม่ําเสมอ พวก
เขาสามารถใชประโยชน จากเครือ่ งมือ นีใ้ นการกระจายขาวสารเกี่ยวกับ SDGs นอกจากนี้ก ารที่ผูคน
สามารถเรียนรูเรื่อง SDGs ผานสื่อสังคมออนไลนจะทําใหพวกเขาเรียนรูมากขึ้นเกี่ยวกับสิทธิของพวกเขาที่
เกี่ยวของกับ SDGs ผูคนจะไมสามารถตอสูเพื่อสิทธิของเขาและเพื่อโลกที่มีการพัฒนายอยางยั่งยืนหากเขา
ไมทราบอะไรเลยเกี่ยวกับมัน
ดวยการให คํามั ่นทางการเมื อ งทีถ่ ูก ตอ ง การจัดสรรงบประมาณทีเ่ พียงพอ ความรวมมือ ที่มี
ความหมาย และความคิดสรางสรรค ผูค นจากหลากหลายภาคสวนจะสามารถรวมกันทําบทบาทของตนใน
การเปลี่ยนแปลงโลกของเราใหดีขึ้น
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บทที่ 5
การเผยแพรขอ มูลขาวสาร และสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับเปาหมายการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
เนื่อ งจากเป าหมายการพั ฒนาที่ยั่ง ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป น
เปาหมายการพัฒ นา ที ่นานาประเทศรวมทัง้ ประเทศไทยไดล งนามและมีคํามั่นรวมกันในการประชุม
สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 เปาหมายดังกลาวเปนการสานตอเปาหมาย
การพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ที่หมดอายุลงในป ค.ศ. 2015
(พ.ศ. 2557) ในขณะเดียวกันก็เปนการรับวาระดานการพัฒนาที่ยั่งยืนมาจากการประชุม Earth Summit
ทีก่ รุง ริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ในป ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) เขามาประกอบดวย นอกจาก
สหประชาชาติยังจัดใหมีการรับความ คิดเห็นจากผูคนกลุมตาง ๆ จากทั่วโลกผานชองทางออนไลน เพื่อมา
เปนขอมูลในการรางเปาหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนอีกดวย เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จึงถือไดวา
เปนวาระการพัฒนาในระดับโลกที่สําคัญที่สุดของโลก วาระหนึ่ง และจะเริ่มดําเนินการตั้งแตป ค.ศ. 2016
(พ.ศ. 2558) ไปจนถึงป ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573)
ดวยระยะเวลาที่ผานมาเพียงไมนาน เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDG Goals จึงยังคงเปน
เรื่องใหมที่ยังไมเปนที่รูจักกันมากนักในสังคมไทย ประกอบกับในแตละหนวยงาน ไมวาจะเปนหนวยงาน
เอกชน หนวยงานภาครัฐ องคกรนอกภาครัฐ (NGOs) หรือ หนวยงานประชาสังคม (CSOs) ยังอยูระยะ
เริ่มตนของการสนับ สนุนการพัฒนาที่ย่ังยื น และการนํา SDG Goals มาปรับใช กับหนวยงานของตน
เหตุผลเหลานี้สงผลใหประเทศไทยขาดการจัดระบบฐานขอมูลทั้งทางคุณภาพและทางสถิติที่สอดคลอง
อยางชัดเจนในการตอบโจทยเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ดวยเหตุนี้เองคณะทํางานจึงดําเนินการรวบรวม
ขาวที่เกี่ยวข องในแตล ะช วงเวลา เพื ่อ เก็บ เปนขอ มูลในเบื้องตน สําหรับประมวลผลสถานการณก าร
ขับ เคลือ่ นรู ป แบบการพั ฒ นาที ่เ กี ่ยวข อ งกับการพัฒนาที่ยัง่ ยืนในปจ จุบัน ที่ห มายรวมถึง รูป แบบการ
ดําเนินงานที่มีเปาประสงคในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนอยูกอนแลวประเภทตาง ๆ โดยเฉพาะเรื่องการ
เชื่อ มโยงเป าหมายการพั ฒ นาที ่ยั่ง ยื นกั บ การบู ร ณาการหลั ก ปรั ชญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งที่มี ก าร
ประยุกตใชอยางแพรหลายมานับแตป พ.ศ. 2540 จนกลายมาเปนอีกหนึ่งกระบวนทัศนสําคัญของวิถีแหง
การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนของประเทศไทยในการเผยแพรขอมูลขาวสารและสรางความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ คณะทํางานไดทําการรวบรวมขาวสาร และประมวลขอมูลในเบื้องตน ตลอดจนผลิต
บทความเพื่อเผยแพรตอสื่อสาธารณะในเรื่องที่เกี่ยวของกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีจุดประสงคที่สําคัญ 3
ประการ คือ
1) เปนการทบทวนสถานการณและจุดยืนของประเทศในการบรรลุเปาหมายแหงการพัฒนาของ
ประเทศไทยใหครอบคลุมทัง้ 17 เปาหมาย
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2) เพิ่มชองทางการสื่อสารความเคลื่อนไหวในการพัฒนาที่ยั่งยืนตอสาธารณะเพื่อการตระหนักรู
และรวมเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
3) เพิม่ โอกาสในการประสานงานและสรางเครือขายอันดีระหวางภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม และโดยเฉพาะภาควิชาการ ในสวนของการเผยแพรขอมูลขาวสาร และ
สรางความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้
1. รูปแบบการนําเสนอสาธารณะ
ทางคณะทํ างานได ป ระกาศความคืบหนาในการดําเนินการของโครงการวิจัยฯ และนําเสนอ
ทางการศึกษา/วิชาการ อันไดแก บทความที่เกี่ยวของกับ SDGs บทสัมภาษณวิถีการพัฒนาที่ยั่งยืนจาก
หนวยงานทีเ่ กี ่ยวขอ ง ข าวสารที ่เกี ่ยวของกับ การพัฒ นาที่ยัง่ ยืน รวมทัง้ งานประชุม และงานสัม มนาที่
เกี่ยวของ ในรูปแบบ บทความ Fact Sheets และ Infographic อยางเปนทางการผาน
1) เว็บไซดหลัก (www.sdgmove.com) เปนภาษาไทย
2) เว็ บ ไซด ร อง (https://sdgmoveinenglish.wordpress.com) เป น
ภาษาอังกฤษ
3) Facebook ของโครงการ (SDGMoveTH)
และอยางไมเปนทางการ 1ผาน:
4) Twitter ของโครงการ (SDGMoveTH)
0

นอกจากสื่อออนไลน คณะทํางานยังมีสวนรวมในการนําความรูเกี่ยวกับ SDGs เขาไปในหลักสูตร
วิชาสามั ญ ของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร อีก ทั้ง ยัง เข าไปเผยแพรขอ มูล SDGs ใหกับ นัก ศึก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษา เชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ และการฝกอบรม
ของหน วยงานต า ง ๆ เช น สภาเด็ ก และเยาวชน และ โครงการอบรมครู จัง หวั ด อุด รธานี ร ว มกั บ
คณะทํางานจากศูนยวิจัยเศรษฐกิจสีเขียว (PRO-Green2)
ทางคณะทํางานยังเล็งเห็นถึงความสําคัญ ของการทําให SDGs เปนสิ่งที่เ ขาใจงายและเขากั บ
บริบทของผูคนทั่วไปที่ไมไดเกี่ยวของกับการดําเนินงาน SDGs ในระดับประเทศโดยตรง คณะทํางานจึงได
มีการพัฒนาเกมไพ (Card Game) และ Infographic เพื่อใชในที่ประชุมและการอบรม

1
2

เนื่องจากไมไดเก็บสถิติ
www.progreencenter.org
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2. ผลผลิตและขอมูลทางสถิติที่นําเสนอในสื่อสาธารณะออนไลน
สําหรับขอมูลที่ทําการผลิตและไดนําเสนอผานทางเว็ปไซดและ Facebook ประกอบดวย
1) บทสรุปประเด็นขาวและการประชุมสัมมนาที่เกี่ยวของกับ SDGs
2) เพิ่มความรูเกี่ยวกับ SDGs ใหแกคนทั่วไป
3) ประเด็นขาวความเคลื่อนไหวที่นาสนใจที่สุ ดของภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม
4) ขาวกิจกรรม การสัมมนา การประชุมหรือประเด็นนาสนใจที่กําลังจะเกิดขึ้น
5) บันทึกขอความสําคัญจากการสัมภาษณ หรือขอความจากหัวหนาโครงการฯ หรือผู
ดําเนินงานที่เกี่ยวของ
6) ประกาศภารกิจในลําดับตอไปของโครงการวิจยั ฯ
7) Infographic เกี่ยวกับ SDGs
โดยมีผลขอมูลทางสถิติดังตอไปนี้:
2.1 การนําเสนอขาวสาร บทความและขอมูลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาที่ยั่งยืนบนเว็บไซต
www.sdgmove.com
เว็บไซด sdgmove.com ไดถูกสรางขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม ป พ.ศ. 2559 และมีการโพสต
ขอมูล ขาวสาร สถิตแิ ละบทความแตละเดือน ดังแสดงในตารางที่ 5-1 โดยในแตละเดือนมีจํานวนผูเขาชม
ดังแสดงในตารางที่ 5-2 และแบงจํานวนการเขาชมรายประเทศไดตาม รูปที่ 5-1
จะเห็นไดวาทางเว็บไซดมีจํานวนการเขาชมเปนที่นาพอใจ ถึงแมวาทางคณะทํางานยัง
ไมไดทาํ งานโปรโมทเว็บไซตแบบเสียเงินแตอยางใด
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ตารางที่ 5-1 การโพสตขอ มูล ขาวสาร สถิตแิ ละบทความ บนเว็บไซด www.sdgmove.com แตละเดือน
ป พ.ศ.
เดือน
จํานวนโพสต
2559
ตุลาคม
25
2559
พฤศจิกายน
17
2559
ธันวาคม
18
2560
มกราคม
10
2560
กุมภาพันธ
5
2560
มีนาคม
11
2560
เมษายน
5
2560
พฤษภาคม
8
5
2560
มิถนุ ายน
2560
2560

กรกฎาคม
สิงหาคม*

3
2

ตารางที่ 5-2 จํานวนการเขาชมขอมูล ขาวสาร สถิตแิ ละบทความบนเว็ปไซด www.sdgmove.com ใน
แตละเดือน
ป พ.ศ.
เดือน
จํานวนการเขาชม (ครั้ง)
2559
ตุลาคม
299
2559
พฤศจิกายน
5,165
2559
ธันวาคม
1,832
2560
มกราคม
1,744
2560
กุมภาพันธ
3,222
2560
มีนาคม
4,798
2560
เมษายน
4,337
2560
พฤษภาคม
5,764
2560
มิถนุ ายน
5,062
2560
กรกฎาคม
5,079
2560
สิงหาคม*
2,400
*สถิติถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2560
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รูปที่ 5-1 สัดสวนการเขาถึงเว็บไซตในแตละภูมิภาค ทั่วโลก
ที่มา:ภาพแผนที่ทางสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต sdgmove.com จําแนกตามประเทศทั่วโลก เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 9:00
น. จากขอมูลพบวา ผูเขาชมเว็บไซตจํานวนมากที่สุดคือคนไทย นอกจากนั้นยังมีผูเขาชมจากทุกทวีปทั่วโลก โดยเฉพาะจาก
ประเทศลาว สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมัน และญี่ปุน

2.2 การนําเสนอขาวสาร บทความและขอมูลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาที่ยั่งยืนบนเว็บไซต
https://sdgmoveinenglish.wordpress.com
ในช ว งแรก คณะทํ า งานได เ ผยแพร ข อ มู ล ผ า นทางเว็ บ ไซด และ Facebook
เปนภาษาไทย เพื่อเผยแพรตอสื่อสาธารณะในเรื่องที่เกี่ยวของกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทยใหกับ
ชาวไทยทีส่ นใจ แตทวาเว็ปไซด และ Facebook ก็ไดรับความสนใจจากชาวตางชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
จากประเทศลาว ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศเยอรมัน และประเทศญีป่ ุน
ทางคณะทํ างา นจึ ง ตั ดสิ น ใจส ร า งเ ว็ ป ไซด ร อง https://sdgmoveinenglish.wordpress.com
เพื่อเผยแพรขอมูลการพัฒนายั่งยืนที่เกี่ยวของกับประเทศไทยใหแกชาวตางชาติที่สนใจตั้งแตเดือนมีนาคม
2560 โดยมีการโพสตขอมูล ขาวสาร สถิติและบทความแตละเดือน ดังแสดงในตารางที่ 5.2-3 ถึงแมวา
การโพสตของเว็ปไซดรองจะยังมีไมมากและไมมีการโปรโมทเว็ปไซตเฉกเชนเดียวกับเว็ปไซดหลัก แตก็เว็ป
ไซดภาษาอังกฤษนี้ก็ไดรับเสียงตอบรับที่คอนขางดี โดยในแตละเดือนมีจํานวนผูเขาชม ดังแสดงในตารางที่
5-3 และแบงจํานวนการเขาชมรายประเทศไดตาม รูปที่ 5-2
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ตารางที่ 5-3 การโพสตขอ มูล ขาวสาร สถิตแิ ละบทความบนเว็บไซด
https://sdgmoveinenglish.wordpress.com ในแตละเดือน
ป พ.ศ.
2560
2560
2560
2560
2560
2560

เดือน
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถนุ ายน
กรกฎาคม
สิงหาคม*

จํานวนโพสต
6
4
0
0
4
0

*สถิติถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2560

ตารางที่ 5-4 จํานวนการเขาชมขอมูล ขาวสาร สถิตแิ ละบทความบนเว็บไซด
https://sdgmoveinenglish.wordpress.com ในแตละเดือน
ป พ.ศ.
2560
2560
2560
2560
2560
2560

เดือน
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถนุ ายน
กรกฎาคม
สิงหาคม*

จํานวนการเขาชม (ครั้ง)
46
583
2258
153
392
104

*สถิติถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2560
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รูปที่ 5-2 สัดสวนการเขาถึงเว็บไซตรองในแตละภูมิภาค ทัว่ โลก
ที่มา: ภาพแผนที่ทางสถิติการเยีย่ มชมเว็บไซต https://sdgmoveinenglish.wordpress.com จําแนกตามประเทศทัว่ โลก เมือ่
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 9:15 น. จากขอมูลพบวา ผูเขาชมเว็บไซตจํานวนมากที่สุดคือคนไทย นอกจากนั้นยังมีผูเขา
ชมจากทุกทวีปทัว่ โลก โดยเฉพาะจากประเทศ สหรัฐอเมริกา ออสเตรีย และสหราชอาณาจักร

2.3 การนําเสนอขาวสาร บทความและขอมูลที่เกีย่ วของกับการพัฒนาที่ยั่งยืนบน Facebook
คณะทํางานไดสรางบัญชี Facebook ขึ้นตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เพื่อใชใน
การเผยแพรขอมูลที่เกี่ยวของกับ SDGs ถึงแมวา ทางคณะทํางานยังไมไดทาํ การโปรโมต Facebook มาก
นัก ผลตอบรับวัดจากจํานวนคนทีเ่ ขามาชอบ Page และ จํานวนคนทีเ่ ขามาใน Page เปนไปอยางนา
พอใจ โดยจนถึงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 มีคนเขามาชอบ (Like) Page SDGMoveTh 766 คน และมี
คนติดตาม (Follow) 787 คน ทั้งนี้ Page SDGMoveTh มีสถิติ 3การเขาชม ดังแสดงในตารางที่ 5-5
2

3

ตามกลไกการนับของ Facebook
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ตารางที่ 5-5 จํานวนคนทีก่ ดเขามาดู Page หรือวา Post ของคณะทํางานรายเดือน
จํานวนผูที่มีการทํา
ป
เดือน
4
วันที่เก็บสถิติ จํานวนผูเขาชม Page**
กิจกรรมกับ Page**5
2559 ตุลาคม
30/10/2559
3,309
324
2559 พฤศจิกายน 16/11/2559
10,747
1,041
2559 ธันวาคม
31/12/2559
1,333
147
2560 มกราคม
30/01/2560
5,629
750
2560 กุมภาพันธ
23/02/2560
32,789
1,127
2560 มีนาคม
13/03/2560
69,543
1,184
2560 เมษายน
23/04/2560
5,151
500
2560 พฤษภาคม
30/05/2560
6,655
628
2560 มิถนุ ายน
16/06/2560
1,946
209
2560 กรกฎาคม
30/07/2560
16,822
1,424
2560 สิงหาคม*
09/08/2560
19,664
2,234
*สถิติถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2560
**ในเวลา 28 วัน นับจากวันที่เก็บสถิติ

3. การพัฒนาเกมไพ และ Infographic เพื่อใชในที่ประชุมและการอบรม
เพื ่อ สนองต อ นโยบาย ไม ทิง้ ใครไวข างหลั ง (Leave No One Behind) ของ
สหประชาชาติ คณะทํางานเล็งเห็นถึงความสําคัญในการถายทอดความรูท่ีเกี่ยวกับ SDGs และการพัฒนา
ที่ยั่งยืนใหกับประชาชนทั่วไปที่ไมไดทํางานเกี่ยวกับ SDGs ระดับประเทศโดยตรง คณะทํางานจึงได มี
การพัฒนาการดเกม และ Infographic เพื่อใชในที่ประชุมและการอบรม
คณะทํ า งานได ศึ ก ษาการใช เ กมส ผ า นทางเว็ ป ไซด World’s Largest Lesson
(http://worldslargestlesson.globalgoals.org/) ของสหประชาชาติ และทีมวิจัยอื่น ๆ โดยเฉพาะทีม
Urban Future6 ของคณะสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึง่ มีการพัฒนาและใชเกมกระดานทีม่ ี
ลักษณะคลายกับเกมเศรษฐีในการเก็บขอมูลวิจัยและใหความรูผูเลนเกี่ยวกับเมืองเสี่ยงภัยพิบัติ (น้ําทวม
(รูปที่ 5-3)

4

The number of people who have seen any content associated with SDG Move
Page for the past 28 days
5
The number of people who engaged with SDG Move Page for the past 28 days
6

http://www.urbanfuturestu.com/
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รูปที่ 5-3 การใชเกมกระดานในการใหความรูเกี่ยวกับภัยพิบัติ (น้ําทวม) ในเมืองเสี่ยงภัย
คณะทํางานไดทดลองใชเกมในการเผยแพรความรูเกี่ยวกับ SDGs ครั้ง โดยมีกลุมเปาหมายคือเด็ก
ชัน้ มัธยมศึกษา วัยรุน ในสภาเยาวชน (รูป 5.2-4) และผูนําชุมชนตาง ๆ (รูป 5.2-5)

รูปที่ 5-4 การใชเกมเพือ่ ใหความรูเ กี่ยวกับ SDGs ใหกบั ตัวแทนเยาวชน
ที่โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซา รีสอรท จังหวัดอยุธยา
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รูปที่ 5-5 การใชเกมเพือ่ ใหความรูเ กี่ยวกับ SDGs ใหกับตัวแทนผูนําชุมชน ที่มหาวิทยาลัยบานนอก
จังหวัดระยอง
หลังจากการประมวลผลของการใชเกมเปนสือ่ การเผยแพรขอมูล SDGs คณะทํางานไดทําการ
ผลิตเกมไพขึ้นมา (รูปที่ 5.2-6) และไดทดลองใชกับตัวแทนครูจังหวัดอุดรธานี โครงการอบรมครูจังหวัด
อุดรธานี โดยที่เกมไพ ไดรับการตอบรับที่ดี และคณะทํางานจะนําคําติชมตาง ๆ มาใชพัฒนาเกมใหดีขึ้น

รูปที่ 5-6 ทดลองการใชเกมไพกบั ตัวแทนครูจังหวัดอุดรธานี
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4 สรุปผลการดําเนินงาน
นอกจากการประสานงานและการเชือ่ มตอเครือขาย SDGs ในประเทศไทยแลว คณะทํางาน SDG
Move ยังมีบทบาทในการเผยแพรขอมูลขาวสาร และสรางความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมายการพัฒนาที่
ยั่ง ยืนใหกั บ หน วยงานต าง ๆ และบุ คคลทั่วไป หลั ง จากระยะเวลาเกือ บครึ่ง ปในการศึก ษาขอ มูล ใน
ความหมาย คํานิยาม การจัดลําดับความสําคัญของเปาประสงค และการติดตามสื่อของหนวยงานและ
เครือขายที่เกี่ยวของ ตลอดจนการเตรียมความพรอมเพื่อ การสรางสื่อที่มีประสิทธิภาพ คณะทํางานได
นําเสนอ บทความที ่เกี ่ยวข องกับ SDGs บทสัมภาษณวิถีการพัฒ นาทีย่ ั่งยืนจากหนวยงานที่เกี่ยวขอ ง
ขาวสารที ่เ กี ่ยวข อ งกั บ การพั ฒ นาที ่ยั่ง ยืน รวมทั้ง งานประชุม และงานสัม มนาที่เ กี่ยวขอ ง ในรูป แบบ
บทความ Fact Sheets และ Infographic อยางเปนทางการผานสื่อออนไลน ทางการศึกษาในหองเรียน
ของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในที่ประชุม และเวทีการอบรมตาง ๆ
นอกจากนี้ คณะทํางานก็ไดพยายามหาหนทางใหม ๆ ทีส่ รางสรรคเพื่อใชในการเผยแพรขอมูลที่
เกี่ยวกับ SDGs ใหกับผูคนทั่วไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ยกตัวอยางเชน การพัฒนาเกมไพ และไดทดลอง
ใชในการเผยแพรความรูใหกับบุคคลทั่วไป ซึ่งก็ไดรับผลตอบรับที่ดี และการจัดซุมกิจกรรมเชิงความรู
SDGs ในงาน 25 ป สกว. ในวันที่ 25 ถึง 26 สิงหาคม 2560
ในดานการติดตามขาวที่เกี่ยวขอ งกับการพัฒ นาที่ยั่งยืน ในประเทศไทยพบขาวที่เ กี่ยวของกั บ
Planet โดยเปนการนําเสนอขาวที่สื่อแสดงถึงปญหาทางสิ่งแวดลอมและสังคมอันเปนผลลัพธที่ไมประสบ
ความสําเร็จในการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้อาจเนื่องจากหลายหนวยงานในประเทศยังขาดการบริหารจัดการ
ดานสื่อที่มีประสิทธิภาพ เปนเหตุใหขาวที่แสดงผลลัพธเชิงบวกไมถูกเผยแพรมากนัก และทําใหขาวสาร
สวนใหญถูกนําเสนอตอสังคมในทิศทางเดียวกัน อยางไรก็ตาม ยังคงพบขาวสารที่แสดงผลเชิงบวกอยูบาง
อาทิ ขาวเกี่ยวกับการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชการที่ 9 มาเชื่อกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขาวที่เกี่ยวของกับการเชื่อมโยง SDGs เพื่อการพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีสรางสรรคเพื่อนตอบรับ
นโยบาย ประเทศไทย 4.0 ขาวความรวมมือของ UN Global Compact Thailand ขาวการรวมมือของ
สมัชชาสุขภาพ และการรวมกลุมของภาคีสมาคมบริบาลผูปวยระยะทาย เปนตน
สําหรับการติดตามขาวที่เกี่ยวของกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในตางประเทศ พบขาวที่เกี่ยวของกั บ
สิง่ แวดล อ ม โดยเฉพาะ การบริโ ภคและการผลิ ตทีย่ ั่ง ยื น (Goal 12) และ การเปลีย่ นแปลงสภาวะ
ภูมอิ ากาศ (Goal 13) และปญหาความรวมมือระหวางประเทศและองคกร (Goal 16) โดยเปนขาวที่เปน
ผลความสําเร็จหรือความกาวหนาในการพัฒนาที่ยั่งยืนเปนหลัก ทั้งนี้เนื่องจากหนวยงานการเผยแพรสื่อ
สาธารณะในตางประเทศที่พั ฒ นาแลวมั ก มี ก ารแบ ง ส วนการทํ างานที่ชั ดเจน มี ห น วยงานโดยตรงที่
รับผิดชอบในการสื่อสารผลการดําเนินงานที่เปนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน อีกทั้งยังมีการเผยแพรผลการ
ดําเนินงานที่โปรงใส ตอเนื่อง และมีความรวดเร็วในการแสดงผลเพือ่ สือ่ สารความสําเร็จของตนเอง ดังนั้น
ขาวสวนใหญที่พบจึงคอนขางมีความสอดคลองกับ SDGs Goals
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บทที่ 7
สรุป: อุปสรรคและขอจํากัด บทเรียนและแนวทางในอนาคต
ในชวงเวลา 1 ป ที่ผานมา โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG
Move) ได ยึดเอาวั ต ถุ ป ระสงค แ ละเป าหมายของโครงการเปนสํ าคัญ ในการดําเนินงานเปน สําคั ญ
ซึ่งเปาหมายในเบื้องตน คือการคนควา วิเคราะห สังเคราะห และทําขอเสนอเกี่ยวกับ
1) การจัดลําดับความสําคัญ
2) วิธีการบรรลุเปาหมายและเปาประสงค SDGs
3) จัดทําตัวชี้วัด
4) ทํ าแผนการบรรลุ เ ป าหมาย (Roadmap) และจัด ทําแนวทางการประเมินผล
และวัดผล
และมีวัตถุประสงคในการทํางานคือ
1) การสงเสริมสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2) ประสานงานเครื อ ขา ยนัก วิจัย นัก วิชาการ และเชื่อ มโยงเครื อ ขายดัง กลาวกั บ
ภาคสวนอื่น ๆ เพื่อขับเคลื่อน SDGs
3) ติดตามความกาวหนาทางวิชาการทีเ่ กีย่ วของกับ SDGs ในระดับสากล
4) จัดทําสื่อสาธารณะเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ SDGs
ในการตอบสนองตอภารกิจและวัตถุประสงคขา งตน โครงการประสานงานไดริเริ่มโครงการและ
รวมมือกับภาคีที่เกี่ยวของทั้งในภาควิชาการ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม การทําภารกิจและเปาหมาย
ขางตนให บรรลุ ซึ ่งแมในรายละเอียดจะไดก ลาวไปในบทกอ นหนานี้ แตก็ขอสรุปใหเ ห็นเปนภาพรวม
อีกครั้ง กิจกรรมที่สําคัญในรอบปที่ผานมาคือ
1) ความรวมมือกับ สํานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ
(สศช.) ในการจัดลําดับความสําคัญเปาประสงคของ SDGs นํามาซึ่งผลลัพธคือเปาประสงคที่มีความสําคัญ
สูงสุดที่ตัวแทนจากหนวยงานภาครัฐและภาคสวนอื่น ๆ เห็นชอบจํานวน 30 เปาประสงคที่มีความสําคัญ
สูงสุด เพื่อดําเนินการในระยะสั้น
2) การสนั บสนุ นโครงการวิจัยสํารวจสถานะเปาหมายการพัฒ นาทีย่ ั่ง ยืนในบริบ ท
ประเทศไทย และทางเลือ กมาตรการทางเศรษฐศาสตร สัง คม และกฎหมาย จํานวน 12 โครงการ
ครอบคลุมเปาหมายที่ 1 2 4 5 7 8 9 12 13 14 15 และ 16 ซึ่งคณะวิจัยที่ดําเนินการวิจัยนั้นมาจาก
หลายมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยทั่วประเทศ อาทิ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย จุฬาลงกรณ
มหาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม มหาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย
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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนตน รวมถึงไดมีการจัดทํารายงาน
การสังเคราะหผลการศึกษาของทั้ง 12 โครงการดังกลาว แยกเปนรายงานอีกฉบับหนึ่งอีกดวย
3) การจัดเวทีสาธารณะเพื่อนําเสนอผลการสังเคราะหโครงการวิจัยทั้ง 12 โครงการและ
ทิศทางของงานวิจยั ในอนาคต
4) การจั ด ทํ า สื อ่ สาธารณะในรู ป แบบของเว็ บ ไซต www.sdgmove.com
และ Facebook Page ชื่อ SDG Move TH เพื่อเผยแพรขอมูลและขาวสารที่เกี่ยวของกับเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนอยางตอเนื่อง ซึ่งมีผูเขาชมโดยเฉลี่ย มากกวา 2000 คนต อเดื อนและเพิ่ม ขึ้นอยาง
ตอเนื่อง
5) การเขารวมประชุมกับหนวยงานภาครัฐ ในกระบวนการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจั ด ทํ า Roadmap ของหน ว ยงานหลั ก และหน ว ยงานรองที ่เ กี ่ย วข อ งกั บ เป า หมายและ
เปาประสงคนั้น ๆ
6) การเขารวมประชุมกับภาคเอกชน ประชาสังคม เยาวชน และองคกรระหวางประเทศ
เพื่อใหความเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนและการใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ SDGs
7) การพัฒนาเนื้อหา กิจกรรม และเครื่องมือการอบรมเพื่อใชในการอบรมใหกับภาคสวน
ตาง ๆ ที่เชิญนักวิจัยในโครงการไปเปนวิทยากร โดยมีทั้งในรูปแบบของเกมกระดาน (Board game) และ
เกมการด และใช ใ นการเรี ยนการสอนวิ ช า TU103 ชี วิ ตและความยั ่ง ยืน ซึ ่ง เป นวิ ช าพื ้นฐานของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
8) ริ เ ริ ่ม การทํ าฐานขอ มูล หนวยงานที่มีภารกิจ หรือ ดําเนินกิจ กรรมที่ส อดคลอ งกับ
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ฉะนั้นอาจกลาวไดวา การดําเนินงานในปที่ 1 ทีผ่ า นมาไดตอบโจทยวัตถุประสงคของโครงการได
คอนขางครอบคลุมทุกขอ
1.ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด
อยางไรก็ดี ในแงของเปาหมายที่โครงการประสานงานไดกลาวถึงในบทที่ 1 นั้น อาจจะยังทําไดไม
ครบสมบูรณมากนัก สิ่งที่โครงการไดดําเนินการและสอดคลองกับเปาหมายที่ระบุไวขางตนมีเพียงประการ
เดียวคือ การดําเนินการจัดลําดับ ความสําคัญเปาประสงคของ SDGs แตสวนอื่น ๆ อาทิ วิธีก ารบรรลุ
เปาประสงค การจัดทําแผนการบรรลุเปาหมาย (Roadmap) การจัดทําตัวชี้วัด และการจัดทําแนวทาง
การประเมินผลและวัดผลการพัฒนานั้น ยังมิไดดําเนินการในปที่ 1 ดวยเหตุผลสําคัญหลายประการ
ประการที่หนึ่ง การจัดทําแผนการบรรลุเปาหมาย (Roadmap) การจัดทําตัวชี้วัดและการจัดทํา
แนวทางการประเมินผลและวัดผลการพัฒนาในระดับชาตินั้น เปนสิ่งที่มีหนวยงานภาครัฐรับผิดชอบอยู
อยางชัดเจนแลว ก็คือ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ (สศช.) และ
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สํานักงานสถิติแหงชาติ (สสช.) ตามลําดับ ซึ่งทางโครงการประสานงานฯ ไดมีสวนรวมในการระดมและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรูอยางตอเนื่อง ในการดําเนินงานของหนวยงานเหลานั้น
ประการที่สอง ในสวนของวิธีการบรรลุเปาประสงคนั้น เปนเรื่อ งที่ทําไดไมงายเลย เพราะว า
เป า ประสงค แต ล ะเป ามี ค วามเชื ่อ มโยงกั น ไม ส ามารถแยกกัน ได ข าด จึ ง ต อ งมี ก ารทํ าความเข า ใจ
ความเชื่อมโยงระหวางเปาประสงคทั้งหมดเสียกอน นอกจากนี้ในแตละประเด็นที่เกี่ยวของกับเปาประสงค
ทั้งหลายของ SDGs นั้นตางมีนักวิชาการผูเชี่ยวชาญในประเด็นนั้น ๆ อยูแลว ดวยเหตุผลดังกลาว ในปแรก
เราจึงยั งไมไดมีขอเสนอในเรื่องของวิธีการบรรลุเปาประสงค แตเริ่มทําความเขาใจความเชื่อมโยงของ
เปาประสงคกอนในปที่ 1 และพยายามจะเชื่อมโยงเครือขายนักวิชาการที่เชี่ยวชาญเขามาทํารวมกันมาก
ขึ้นในปตอไปมากกวา
ประการทีส่ าม นอกเหนือจากเหตุผลที่วาประเด็นเรื่องตัวชี้วัดและการประเมินผลและผลลัพธจาก
การพั ฒ นา มี ห น ว ยงานอื ่น เช น สํ า นั ก งานสถิติ แห ง ชาติ และคณะอนุก รรมการพัฒ นาระบบขอ มู ล
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใตคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ดูแลอยู
แลว เหตุผลอีก 3 ประการที่สําคัญก็คือ (1) วิธีก ารเก็บและวัดตัวชี้วัด (Metadata) ของ SDGs นั้ น
มีจํานวนถึงประมาณ 1 ใน 3 ที่องคการสหประชาชาติยังไมไดกําหนดมา ทําใหการดําเนินการเพื่อเก็บ
ขอมูลและประเมินผลนั้นยังดําเนินการไมได (2) ระบบฐานขอมูลทางสถิติในประเทศไทย มีความสมบูรณ
แคในบางประเด็นของ SDGs (3) ตัวชี้วัดสําหรับแตละเปาประสงคนั้น ในหลายกรณีก็ไมไดชี้วัดทุกแงมุม
ของเปาประสงคนั้น ๆ เหตุผลขางตนจึงเปนขอจํากัดในการดําเนินการดานตัวชี้วัดและการประเมินผล
ที่ยังคงเปนปญหามิใชแตเฉพาะโครงการประสานงานฯ แตเปนปญหาของสํานักงานสถิติแหงชาติ และ
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบขอมูลฯ ดวย
ประการที่สี่ ความตองการจากภาคสวนตาง ๆ ที่ตองการจะมีสวนรวมในการขับเคลื่อน SDGs
รวมถึงภาครัฐดวยนั้น มีความตองการที่แตกตางออกไปในชวงปที่ 1 ความตองการหลักที่ภาคสวนตาง ๆ
ตองการจากโครงการประสานงานฯ คือความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับ SDGs และความรูในการที่จะนํา
SDGs ไปใชตอในบริบทขององคกรหรือชุมชนของตน ฉะนั้นงานในปที่ 1 จึงมีงานประชุมและการอบรม
สัมมนาที่นักวิจัยของโครงการถูกเชิญไปเปนจํานวนมาก
2. บทเรียนและแนวทางในอนาคต
จากการดําเนินโครงการมาเปนเวลา 1 ป เราเรียนรูวา SDGs นั้นเปนเรื่องที่ใหญมาก มีความ
กวางขวางทั้งในแงของประเด็นที่เกี่ยวของ กลาวคือ ประเด็นที่เกี่ยวของกับ SDGs อาจแบง ไดเปนทั้ง
ประเด็นที่เกี่ยวโยงกับเปาหมายและเปาประสงค และประเด็นที่เกี่ยวโยงกับกระบวนการขับเคลื่อนและนํา
SDGs ไปปฏิบัติจริง นอกจากนี้ SDGs ยังกวางขวางในมิติของผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของอีกดวย ทั้งใน
แงของภาคสวนของผูมีสวนไดสวนเสีย และระดับที่ผูมีสวนไดสวนเสียนั้น ๆ อาศัยหรือทํางานอยูตั้งแต
ระดับนานาชาติไปจนถึงระดับทองถิ่น ซึ่งในความกวางขวางของ SDGs ที่กลาวขางตนนั้น เราพอจะระบุ
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ตําแหนงแหงที่ของตัวละครตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดบางวาง ใครกําลังทํางานในประเด็นใด และหรือกับผูมี
สวนไดสวนเสียในภาคสวนใด และเรื่องใดที่ยังตองการคนเขาไปดําเนินการหรือหนุนเสริมใหเกิดขึ้น
การทีโ่ ครงการประสานงานไดปฏิสมั พันธกับหลายภาคสวนอยางตอเนื่อง ทําใหไดรับความคิดเห็น
จากภาคสวนตาง ๆ เปนจํานวนมาก และเมื่อประกอบกับองคความรูที่ไดจากการติดตามความกาวหนา
ทางวิชาการในระดับโลก เราไดเรียนรูวา สิ่งสําคัญของการขับเคลื่อน SDGs ในประเทศไทยคือ ทําอยางไร
จึงจะสามารถทําให SDGs ซึ่งเปนเปาหมายระดับโลกนั้นกลายเปนเปาหมายของประเทศและของทองถิ่น
ใหได และมี การดํ าเนิ นการอย างเปนรูป ธรรม ซึง่ สอดคลองกับ แนวโนมทางวิชาการในระดับ โลกที่ให
ความสําคัญกับการ Localizing SDGs นอกจากนั้นแลว อีกโจทยที่สําคัญในการขับเคลื่อน SDGs ในไทยก็
คือ ทํ า อย า งไรจึ ง จะทํ า ให ตั วละครจากแต ล ะภาคส ว นสามารถนํ า SDGs ไปใช ใ นงานของตนได
(Operationalization of SDGs) ซึ่งโจทยนี้ในภาคเอกชนไดมีการพัฒนาเครื่องมือแลว โดย UN Global
Compact รวมกับ WBCSD พัฒนา SDG Compass ขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการประยุกตใช SDGs ในการ
ทํางานภาคธุรกิจ แตในสวนของภาครัฐหรือภาคประชาสังคม ยังไมมีเครื่องมือลักษณะนี้ที่จะทําใหสามารถ
นํา SDGs ไปใชเปนรูปธรรมได
นอกจากนี้เรายังพบวา เรายังขาดโครงสรางพื้นฐานดานความรูเกี่ยวกับ SDGs ในประเทศไทย
อยางมาก ในชวงปที่ผานมา SDG Move นาจะเปนหนวยงานเดียวที่พยายามจัดทําขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
SDGs และการติ ดตามความเคลื่อ นไหวด านการพั ฒ นาที่ยั่ง ยื น ซึ่ง พบว าเป น ที่ตอ งการพอสมควร
จากปริมาณการเขาชมเว็บ ไซตของโครงการในปที่ผ านมา นอกจากนี้ ความเขาใจเกี่ยวกั บ SDGs ของ
หนวยงานที่ตองนํา SDGs ไปดําเนินการยังอยูวงแคบ มีเพียงเจาหนาที่รัฐหรือเจาหนาที่ดานความยั่งยืนใน
บริษัทเพียงไมกี่คนเทานั้นที่เขาใจ SDGs ลึกไปกวาวาเปนเปาหมายการพัฒนาของ UN ที่มี 17 เปาหมาย
ซึ่งทําใหแมกระทั่งการเชื่อมโยงงานของตนใหเขากับ SDGs ก็ยังขาดความถูกตอง และยากที่จะนําไปสูการ
ประยุกตใช SDGs ในการทํางานได
ประการสุดทาย เราพบวากระบวนการและวิธีการทํางานของภาครัฐที่เคยเปนมานั้น ยังไมเหมาะ
กับการนํา SDGs ไปปฏิบัติจริง เนื่องจากการนํา SDGs ไปปฏิบัติจริงตองอาศัยการสนธิกําลังและบูรณา
การแผนงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ แตวัฒนธรรมองคกรและวัฒนธรรมการทํางานของหนวยงานของรัฐ
ไทย ประกอบกับโครงสรางแรงจูงใจและกฎระเบียบตาง ๆ ทําใหการทํางานลักษณะดังกลาวเปนไปไดยาก
ดัง นั้นในการดําเนิ นงานยุท ธศาสตร ในอี ก 3 ปขางหนา (ปที่ 2 ถึง ปที่ 5) นั น้ โครงการ
ประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงเล็งเห็นวา ในการขับเคลื่อน SDGs ดวยความรู
และงานวิจัยนั้น มียุทธศาสตร 4 ประการที่สําคัญ คือ
1) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานความรูและขอมูลเกี่ยวกับ SDGs ที่เขาถึงไดโดยคนทุกกลุม
2) การสรางเครือขายนักวิชาการที่จะเขามาชวยกันหาทางออกใหกับปญหาความยั่งยืนในประเทศ
ไทย ในรูปแบบของ Sustainable Development Solution Network (SDSN) เพื่อใหมีนักวิชาการจาก
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สาขาตาง ๆ เขามาทํางานร วมกันมากยิ่งขึ้น และเปนจุดเชือ่ มตอเครือขายวิชาการในตางประเทศกับ
นักวิชาการไทย
3) การสรางองคความรูและพัฒนาแนวทางในการนํา SDGs ไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ (Localizing
SDGs)
4) การทํางานกับภาครัฐเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน โดยเฉพาะกับหนวยงานของรัฐ
ในสวนกลางซึ่งเปนสวนที่ทําหนาที่กําหนดนโยบาย

7-5

ภาคผนวก ก-1
- ประกาศโจทย์วจิ ัย
- ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการผล

โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

- ประกาศโจทยวิจัย

โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

- ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโครงการผล

ประกาศรายชื่อโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก
โครงการสํารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย
และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย
เป้าหมาย (Goal)
1.ขจัดความยากจน

ข้อเสนอโครงการฯ

ผู้เสนอโครงการ

การสํารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนา นางสมพร โกมารทัต
ที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือก
มาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และ
กฎหมาย :เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน
2.ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคง การสํารวจสถานการณ์การพัฒนาที่ยั่งยืน นายเสถียร ฉันทะ
ทางอาหารและยกระดับโภชนาการ ด้านความมั่นคงทางอาหาร และยุติความ
หิวโหยในประเทศไทย
สําหรับทุกคนในทุกวัย
4.สร้างหลักประกันว่าทุกคนมี
การวิเคราะห์สถานะของเป้าหมายการพัฒนา นายชาญศักดิ์ ศรีสวัสดิ์สกุล
การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม ที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในบริบทประเทศไทย
และเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสใน ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
5.บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ การสํารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนา นายกรกิต ชุ่มกรานต์
ที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือก
และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
มาตรการทางเศรษฐกิจ สังคมและ
สตรีและเด็กหญิง
กฎหมาย: เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเท่า
เทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง (Gender
Equality)
7.สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถ การสํารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนา ผศ.ดร.อํานาจ ผดุงศิลป์
ที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือก
เข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนใน
มาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ราคาที่ย่อมเยา
กฎหมาย เป้าหมายที่ 7
8.ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่
การศึกษาสถานะของเป้าหมายการพัฒนา
ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์
อย่างยั่งยืนที่ 8:ส่งเสริมการเติบโตทาง
ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การ
เศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน
จ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมี
การจ้างงานเต็มที่มีผลิตภาพ และการมีงานที่
งานที่เหมาะสมสําหรับทุกคน
เหมาะสมสําหรับทุกคน ในบริบทประเทศไทย

สังกัด
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
เป้าหมาย (Goal)
9.สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความ
ทนทาน ส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน
และส่งเสริมนวัตกรรม

ข้อเสนอโครงการฯ

การวิเคราะห์องค์ความรู้เพื่อเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs): เป้าหมายที่ 9 สร้าง
โครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและ
ยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
12.สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการ การสํารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนา
ผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน
ที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 12 “สร้างหลักประกัน
ให้มีรูปแบบการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน”ใน
บริบทประเทศไทยและทางเลือกมาตรการ
ทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย
13.เร่งต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง
การสํารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนา
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่
ที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือก
เกิดขึ้น
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และ
กฎหมาย-เป้าหมายที่สิบสาม การ
ดําเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาโลก
ร้อน
14.อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
การสํารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนา
มหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทาง ที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือก
ทะเลอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และ
ยั่งยืน
กฎหมาย เป้าหมายที่ 14 ชีวิตใต้น้ํา (Life
Below Water)
15.ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการ การสํารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนา
ใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน
ที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทยและทางเลือก
จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การ
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และ
กลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการ กฎหมาย: เป้าหมายที่ 15 : ชีวิตบนแผ่นดิน
เสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพ
(Life on Land)
กลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ
16.ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและ
การสํารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนา
ครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทยและ ทางเลือก
ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและ
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และ
สร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล
กฎหมาย สาหรับเป้าหมายที่ 16 : การ
รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุก
ส่งเสริมสังคม ที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อ
ระดับ
การพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความ
ยุติธรรมและสร้าง สถาบันที่มีประสิทธิผล
รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ

ผู้เสนอโครงการ

สังกัด

นางดวงจันทร์ วรคามิน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นายสุพจน์ ชุณหโชติอนันต์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร

นางกรรณิการ์ ธรรมพานิชวงศ์

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย

นางสาวอําไพ หรคุณารักษ์

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย

รศ.ดร.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์

มหาวิทยาลัยมหิดล

นายจิรวัฒน์ สุริยะโชติชยางกูล

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย

โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

หมายเหตุ :
1. โครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุน ทางโครงการ (SDGs) จะประสานงานกับหัวหน้าโครงการเพื่อการ
ปรับปรุงข้อเสนอ งบประมาณ และเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อทําความเข้าใจกระบวนการทํางานร่วมกันอีกครั้งในวันที่
16 มกราคม 2560 ซึ่งสถานที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
2. โครงการที่ไม่ตรงกรอบหรือไม่ครอบคลุมขอบเขตตามวัตถุประสงค์ แต่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการ
เชิงประเด็นหรือเชิงพื้นที่ จะได้รับการติดต่ออีกครั้งภายในเดือนมกราคม 2560

ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2559

ภาคผนวก ก-2
การประชุมนาเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ “โครงการสารวจ
สถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และ
ทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย”
12 เป้าหมาย
- หลักการและเหตุผล กาหนดการ
- ข้อเสนอแนะ

การประชุมเสนอรายงานขั้นกลาง
“โครงการสารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย” 12 เป้าหมาย
วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ ห้องแมนดาริน ซี โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ
1. หลักการและเหตุผล
ด้ว ย สกว. ได้ รั บ แต่ งตั้งให้ เป็ น คณะอนุกรรมการขับเคลื่ อ นเป้า หมายการพัฒ นาที่ยั่งยื น (SDGs)
ภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อขับเคลื่อนงานตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติให้เป็นรูปธรรม สกว. ได้สนับสนุนให้มีโครงการประสานงานการ
วิ จั ย เพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (SDGmove) จั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น 30
เป้าประสงค์ (Targets) และสนับสนุนทุนวิจัยให้มีการศึกษาสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบท
ประเทศไทยอย่างเป็นระบบภายใต้ “โครงการสารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศ
ไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย” โดยมีการประกาศโจทย์ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน และดาเนินการคัดเลือกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 จากการคัดเลือกทางโครงการ SDG Move
ได้คณะนักวิจัยมาทั้งหมด 12 คณะ ทาการศึกษาสถานะของเป้าหมายที่ 1 2 4 5 7 8 9 12 13 14 15 และ
16 ซึง่ เริ่มดาเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา และมีกาหนดส่งร่างรายงานขั้นสุดท้ายใน
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลาในการดาเนินการศึกษาวิจัย 5 เดือน
บัดนี้ โครงการสารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนฯ ทั้ง 12 เป้าหมาย ได้ดาเนินการมาแล้ว
กว่า 3 เดือน และเพื่อให้การศึกษาสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนทั้ง 12 โครงการมีความครอบคลุ ม
สมบูรณ์ และถูกต้อง ทางโครงการจึงจัดให้มีเวทีการนาเสนอรายงานขั้นกลางขึ้น เพื่อให้เป็นเวทีที่คณะนักวิจัย
ได้นาเสนอผลการวิจัยขั้นกลางแก่ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่าง ๆ พร้อมทั้ งรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
และข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา เพื่อนาไปปรับใช้ในการพัฒนารายงานขั้นสุดท้ายให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้โครงการวิจัยทั้ง 12 เป้าหมาย ที่ได้รับทุน นาเสนอรายงานขั้นกลาง
2.2 เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่าง ๆ ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการวิจัยทั้ง 12 เป้าหมาย

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 นักวิจัย“โครงการสารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และ
ทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย” ทั้ง 12 เป้าหมาย ได้เผยแพร่ข้อมูลความก้าวหน้า
ผลงานวิจัย
3.2 นักวิจัย 12 คณะ ได้ข้อคิดเห็น และข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาโครงการวิจัยทั้ง 12 เป้าหมาย ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
4. วิธีการประชุม
4.1 การเสนอผลงาน
4.2 ประชุมกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม แบ่งเป็น
กลุ่มที่ 1) People ประกอบด้วยเป้าหมายที่ 1 2 4 และ 5
กลุ่มที่ 2) Planet ประกอบด้วยเป้าหมายที่ 12 13 14 และ 15
กลุ่มที่ 3) Prosperity+ Peace ประกอบด้วยเป้าหมายที่ 7 8 9 และ 16
5. สถานที่จัดประชุม
ณ ห้องแมนดาริน ซี โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ
ห้องแบ่งกลุ่ม 3 ห้อง ประกอบด้วย 1) ห้องประชุมแมนดาริน ซี 2) ห้องประชุมการะเกด และ
3) ห้องประชุมบุษบา
6. ระยะเวลาของการประชุม
วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น.- 16.30 น. ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ
7. ผู้เข้าร่วมประชุม
นักวิจัย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ประมาณ
150 คน
8. จัดโดย
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
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โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200

“โครงการสารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย”
เป้าหมาย (Goal)
1.ขจัดความยากจน

ข้อเสนอโครงการฯ
การสารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทาง
เศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย :เป้าหมายที่ 1 ขจัด
ความยากจน

สังกัด

ผู้เสนอโครงการ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผศ.ดร.สมพร โกมารทัต
นางสาวศิริพร สัจจานันท์
นายเสน่ห์ เดชะวงศ์

2.ยุติความหิวโหย บรรลุ การสารวจสถานการณ์การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านความ
ความมั่นคงทางอาหาร มั่นคงทางอาหาร และยุติความหิวโหยในประเทศ
และยกระดับโภชนาการ ไทย
สาหรับทุกคนในทุกวัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นายเสถียร ฉันทะ

4.สร้างหลักประกันว่าทุก
คนมีการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างครอบคลุม
และเท่าเทียม และ
สนับสนุนโอกาสในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
5.บรรลุความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ และ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่สตรีและเด็กหญิง

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี

นายชาญศักดิ์ ศรีสวัสดิ์สกุล
นางสาววรัณศณางค์ บุณฑริก

การวิเคราะห์สถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้านการศึกษาในบริบทประเทศไทย ตามยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

การสารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทาง
เศรษฐกิจ สังคมและกฎหมาย: เป้าหมายที่ 5 บรรลุ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง (Gender Equality)

7.สร้างหลักประกันให้
การสารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ทุกคนสามารถเข้าถึง
ในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทาง
พลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืน เศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย เป้าหมายที่ 7
ในราคาที่ย่อมเยา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นายกรกิต ชุ่มกรานต์
นางสาวยุวรี โชคสวนทรัพย์
นางปรัทยุมน เลปนานนท์

ผศ.ดร.อานาจ ผดุงศิลป์
รศ.ดร.เรณู สุขารมย์
นายณัฐพัชร์ อารีรัชกุลกานต์
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เป้าหมาย (Goal)

ข้อเสนอโครงการฯ

สังกัด

ผู้เสนอโครงการ

8.ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง
ครอบคลุม และยั่งยืน
การจ้างงานเต็มที่ มีผลิต
ภาพ และการมีงานที่
เหมาะสมสาหรับทุกคน

การศึกษาสถานะของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8:ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม
และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่มผี ลิตภาพ และการมีงานที่
เหมาะสมสาหรับทุกคน ในบริบทประเทศไทย

ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์

9.สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่มีความทนทาน
ส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและยั่งยืน
และส่งเสริมนวัตกรรม

การวิเคราะห์องค์ความรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (SDGs): เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้าง
พื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริม
นวัตกรรม

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นางดวงจันทร์ วรคามิน

12.สร้างหลักประกันให้
มีรูปแบบการผลิตและ
บริโภคที่ยั่งยืน

การสารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 12 “สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการ
ผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน”ในบริบทประเทศไทยและ
ทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และ
กฎหมาย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร

13.เร่งต่อสู้กับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น

การสารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย-เป้าหมายทีส่ ิบ
สาม การดาเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาโลก
ร้อน

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย

14.อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากมหาสมุทร
ทะเล และทรัพยากรทาง
ทะเลอย่างยั่งยืน เพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

การสารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย เป้าหมายที่ 14
ชีวิตใต้น้า (Life Below Water)

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย

ดร.วรัทยา ชินกรรม

นางไพรินทร์ ชลไพศาล
นายอนุวัฒน์ ชลไพศาล
นายสุพจน์ ชุณหโชติอนันต์
นาย นพนันท์ วรรณเทพสกุล
นางสาวธิตา อ่อนอินทร

ดร.กรรณิการ์ ธรรมพานิช
วงศ์
นางสาวปริญญารัตน์ เลี้ยง
เจริญ

ดร.อาไพ หรคุณารักษ์
นางสาวกาญจนา ย่าเสน
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เป้าหมาย (Goal)

ข้อเสนอโครงการฯ

สังกัด

15.ปกป้อง ฟื้นฟู และ
สนับสนุนการใช้ระบบ
นิเวศบนบกอย่างยั่งยืน
จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
ต่อสู้การกลายสภาพเป็น
ทะเลทราย หยุดการ
เสื่อมโทรมของที่ดินและ
ฟื้นสภาพกลับมาใหม่
และหยุดการสูญเสีย
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
16.ส่งเสริมสังคมทีส่ งบ
สุขและครอบคลุมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
ให้ทุกคนเข้าถึงความ
ยุติธรรมและสร้าง
สถาบันที่มีประสิทธิผล
รับผิดชอบ และ
ครอบคลุมในทุกระดับ

การสารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในบริบทประเทศไทยและทางเลือกมาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย: เป้าหมายที่ 15
: ชีวิตบนแผ่นดิน (Life on Land)

มหาวิทยาลัยมหิดล

การสารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในบริบทประเทศไทยและ ทางเลือกมาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์ สังคม และ กฎหมาย สาหรับ
เป้าหมายที่ 16 : การส่งเสริมสังคม ที่สงบสุขและ
ครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึง
ความยุติธรรมและสร้าง สถาบันที่มีประสิทธิผล
รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย

ผู้เสนอโครงการ
รศ.ดร.นาฏสุดา ภูมิจานงค์
ดร.อุทัย เจริญวงศ์

นายจิรวัฒน์ สุริยะโชติชยาง
กูล
ดร.นณริฏ พิศลยบุตร
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(ร่าง) กาหนดการ
การประชุมเสนอรายงานขั้นกลาง
“โครงการสารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย” 12 เป้าหมาย
วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุมแมนดาริน ซี โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ
เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น.

กล่าวต้อนรับ แนะนาความเป็นมาของโครงการและกิจกรรม
โดย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล
รองผู้อานวยการสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์

09.31 – 10.00 น.

ภาพรวมการดาเนินงานโครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs)
โดย อ.ชล บุนนาค
หัวหน้าโครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

10.01 – 10.20 น.

อาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.20 – 12.00 น.

แบ่งกลุ่มย่อยสัมมนางานวิจัยตามสาขา 3 กลุ่ม ช่วงที่ 1 (เช้า)
(People, Planet, Prosperity+ Peace )

12.01 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.01 – 14.30 น.

แบ่งกลุ่มย่อยสัมมนางานวิจัยตามสาขา 3 กลุ่ม ช่วงที่ 2 (บ่าย)
(People, Planet, Prosperity+ Peace )

14.31 – 14.45 น.

อาหารว่างและเครื่องดื่ม

16.30 น.

ปิดการประชุม

หมายเหตุ: กาหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

แผนที่สถานที่จัดงานประชุม
โรงแรม แมนดาริน

การประชุมเสนอรายงานขั้นกลาง “โครงการสารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศ
ไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย” 12 เป้าหมาย
วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุมแมนดาริน ซี โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ
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ลำดับกำรนำเสนอ “โครงกำรสำรวจสถำนะของเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทำงเลือกมำตรกำรทำงเศรษฐศำสตร์ สังคม และกฎหมำย” 12 เป้ำหมำย
วันจันทร์ที่ 1 พฤษภำคม 2560 เวลำ 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมแมนดำริน โรงแรมแมนดำริน กรุงเทพฯ
ห้องแมนดำริน บี
ห้องแมนดำริน ซี
ห้องบุษบำ
เวลำ
กลุ่ม People เป้ำหมำยที่ 1 2 4 และ 5
กลุ่ม Planet เป้ำหมำยที่ 12 13 14 และ 15
กลุ่ม Prosperity+Peace เป้ำหมำยที่ 16 7 8 และ 9
10.20 - 12.00 น. เป้ำหมำยที่ 1 ขจัดความยากจน
โดย ผศ.ดร.สมพร โกมารทัต
รศ.ศิริพร สัจจานันท์
ดร.เสน่ห์ เดชะวงศ์
13.01 – 14.00 น. เป้ำหมำยที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทาง
อาหารและยกระดับโภชนาการสาหรับทุกคนในทุกวัย
โดย ดร.เสถียร ฉันทะ
นางสาวอรุณี อินเทพ

เป้ำหมำยที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและบริโภคที่
ยั่งยืน
โดย นายสุพจน์ ชุณหโชติอนันต์
ผศ.นพนันท์ วรรณเทพสกุล
นางสาวธิตา อ่อนอินทร์
เป้ำหมำยที่ 13 เร่งต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
โดย ดร.กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงศ์
นางสาวปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ

14.01 – 15.00 น. เป้ำหมำยที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุน
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดย ดร.ชาญศักดิ์ ศรีสวัสดิ์สกุล
ดร.วรัณศณางค์ บุณฑริก

เป้ำหมำยที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และ
ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
โดย ดร.อาไพ หรคุณารักษ์
นางสาวกาญจนา ย่าเสน

15.01 – 16.00 น. เป้ำหมำยที่ 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง
โดย ดร.กรกิต ชุ่มกรานต์
นางสาวยุวรี โชคสวนทรัพย์
นางปรัทยุมน เลปนานนท์

เป้ำหมำยที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบก
อย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็น
ทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่
และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
โดย รศ.ดร.นาฏสุดา ภูมิจานง
ดร.อุทัย เจริญวงศ์

เป้ำหมำยที่ 16 ส่งเสริมสังคมทีส่ งบสุขและครอบคลุมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่
มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
โดย นายจิรวัฒน์ สุรยิ ะโชติชยางกูล
เป้ำหมำยที่ 7 สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงาน
สมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา
โดย ผศ.ดร.อานาจ ผดุงศิลป์
รศ.ดร.เรณู สุขารมย์
ดร.ณัฐพัชร์ อารีรัชกุลกานต์
เป้ำหมำยที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง
ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงาน
ที่เหมาะสมสาหรับทุกคน
โดย ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์
ดร.วรัทยา ชินกรรม
เป้ำหมำยที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริม
นวัตกรรม
โดย นางดวงจันทร์ วรคามิน
ผศ.ไพรินทร์ ชลไพศาล
ผศ.ดร.อนุวัฒน์ ชลไพศาล

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
โครงการสารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย
และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคมและกฎหมาย - เป้าหมายที่ 1
โดย ผศ.ดร.สมพร โกมารทัต รศ.ศิริพร สัจจานันท์ และ ดร.เสน่ห์ เดชะวงศ์

ข้อเสนอแนะ/คาถาม
1. ขอบเขตของการวิจัยมีการศึกษาเป้าประสงค์และตัวชี้วัดในระดับสากลอยู่ เราควรพิจารณาถึงขอบข่าย
หรือนิยามของตัวชี้วัดแต่ละตัวแล้วควรคานึงถึงบริบทของประเทศด้วยเพื่อที่จะได้กาหนดว่าตัวชี้วัดของ
ไทยควรอยู่ในระดับไหน พยายามปรับตัวชี้วัดให้เข้ากับประเทศไทยเอง รวมถึงดูbackground ของตัวชี้วัด
แต่ละตัวว่ามันสะท้อนอะไรได้บ้าง
2. ตัวชี้วัดที่เป็นเส้นความยากจนสากลตอนนี้สหประชาชาติได้ปรับแล้วเป็น1.9ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน
3. ตัวชี้วัดบางเป้าประสงค์มีหลายตัว สุดท้ายเวลาที่เราจะวิเคราะห์เราควรจะทาเป็นcomposite indexด้วย
4. ข้อเสนอแนะจากการศึกษาต้องเขียนประเด็นที่มีความฉีกกรอบเนื่องจากปัจจุบันนี้ยุทธศาสตร์ นโยบาย
โครงการต่างๆที่รั ฐ ทามีอยู่ แล้ ว แต่มันกลวงไม่มีคุณภาพ ดังนั้นอาจจะต้องเขียนข้อเสนอแนะใหม่ๆที่
สามารถทาได้จริง
5. การวิเคราะห์ที่จาแนกเพศอาจต้องเชื่อมโยงนโยบายต่างๆที่ขจัดความยากจนได้ด้วย หรือมีชุดข้อมูลบาง
ข้อมูลที่อาจพัฒนาควบคู่กันไปได้ ดังนั้นควรทาให้เกิดการบูรณการต่างๆกับเป้าประสงค์หรือเป้าหมาย
อื่นๆเพื่อให้เห็นภาพรวมมากขึ้น
6. ควรร่ว มมือกับ หน่วยงานราชการ เนื่องจากข้อมูลบางข้อมูล มีหน่วยงานรัฐ ที่เก็บไว้อยู่แ ล้วสามารถไป
สอบถามได้ อีกทั้งควรเก็บข้อมูลของภาคประชาสังคมและภาคเอกชนเพิ่มเติมมากขึ้น เนื่องจากภาครัฐยัง
ไม่ค่อยมีข้อมูลเท่าไหร่
7. อาจทาผังตัวชี้วัดระดับต่างๆ ตั้งแต่สาเหตุไปยังผลกระทบ ไม่ใช่ศึกษาแค่ตัวชี้วัดระดับผลกระทบเฉยๆ
อาจต้องวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ช่องว่างของข้อมูล วางแผนเพื่อให้เกิดการกระทาจริง
8. ควรมองให้รอบด้าน ไม่ควรใช้ข้อมูลสถิติเพียงอย่างเดียว อาจต้องศึกษาถึงงานวิจัยที่เป็นกรณีศึกษาของ
ภาคประชาสังคมด้วย

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
โครงการสารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย
และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคมและกฎหมาย - เป้าหมายที่ 2
คาถามและข้อเสนอแนะ
ผู้แทนจากสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ได้นำเสนอข้อแลกเปลี่ยนและข้อคิดเห็น ในเรื่องของกำรวิจัยในเป้ำหมำยที่ 2 เสมือนเป็น step แรกที่
มี ก ำรเก็ บ ข้ อ มู ล ไว้ ตั้ ง แต่ ปี ที่ แ ล้ ว เลยว่ ำ มี ตั ว ชี้ วั ด อย่ ำ งไร ทว่ ำ สิ่ ง ที่ ร ำชกำรได้ ท ำนั้ น ได้ มี ก ำรรวมเอำ
คณะอนุกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง 3 คณะไว้ด้วยกันที่จะตอบโจทย์ในตัวชี้วัดแต่ละตัว ซึ่งในฐำนะที่กระทรวงเกษตร
ฯนั้นเป็นหน่วยที่รับผิดชอบหลักในเป้ำหมำยนี้ ซึ่ งได้มำลองพิจำรณำดูแล้วว่ำมีตัวชี้วัดอะไรบ้ำงที่จะตอบสนอง
ต่อเป้ำประสงค์และเป้ำหมำยนี้ได้ และได้มีกำรทำงำนวิชำกำรที่จัดเก็บล่วงไปจนถึงแผนงำนโครงกำรในแต่ละ
เป้ ำหมำยและเป้ ำประสงค์นี้ ว่ำจะมีอะไรบ้ ำง หำกแต่ข้อมูล ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 100% แต่ได้ทำกำรศึกษำ
มำกกว่ำตัวเป้ำประสงค์ที่ศึกษำแน่นอน และทำงสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรนั้นอยำกจะให้ทำงนักวิจัยลอง
กลับ ไปศึกษำดูว่ำ ณ ตอนนี้สถำนะของประเทศไทยมีข้อมูลอะไรแล้ว บ้ำงในแต่ละตัวชี้วัด และตอนนี้ทำง
นักวิจั ย ต้องกำรข้อมูล อะไรหรื อทำงเรำยั งไม่มีข้อมูล อะไรบ้ำ งที่จะสำมำรถนำกลับมำทบทวนในสิ่ งที่ทำง
สำนักงำนมีอยู่แล้ว ซึ่งตอนนี้ทำงนักวิจัยยังไม่มีให้เห็นเป็นรูปธรรมเลย ทั้งนี้เพื่อจะได้เกิดกำรปรับควำมเข้ำใจ
กันระหว่ำงข้อมูลที่มีอยู่ ทำงรำชกำรผนวกกันกับข้อมูลที่ทำงนักวิช ำกำรจะนำมำสนับสนุน ส่ว นตอนนี้นั้น
เหมือนกับว่ำมำทวนถึงสิ่งที่ทำกันไปหมดแล้วเสียมำกกว่ำ เลยอยำกจะเห็นในส่วนที่ทำงภำควิชำกำรและ
ภำคเอกชนอยำกให้เพิ่มเติมนั้นคืออะไรเพื่อจะจับมือกันให้ไปถึงเป้ำหมำยที่แน่นอน
ผู้แทนจากมูลนิธิผู้หญิง
จะขอชื่นชมและแสดงควำมคิดเห็นว่ำในส่วนของตัวเป้ำประสงค์ (Targets) คือมีกำรเขียนบรรยำย
อย่ำงละเอียดได้ดี คือกำรกล่ำวถึง “คนพื้นเมือง” ซึ่งหำกลองกลับไปอ่ำนตัวรับรองของ SDG เองนั้นจะมีกล่ำว
ไว้ด้วยเหมือนกันในย่อหน้ำที่ 79 ซึ่งสำหรับผู้วิจัย ถ้ำมีกำรศึกษำครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำยในกำรวิจัยแล้วนั้น
จะช่วยให้กำรเก็บข้อมูลตั้งแต่ต้นในงำนวิจัยนั้ นเป็นไปอย่ำงครอบคลุมและตอนโจทย์ในเป้ำหมำยหลักของ
SDG ที่กล่ำวไว้ว่ำ “จะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง” ด้วย รวมไปถึงในตัวเป้ำประสงค์ที่ 4 ก็มีควำมน่ำสนใจ เพรำะว่ำ
ทำงมูลนิธิผู้หญิงเอง แล้วก็เครือข่ำยผู้หญิงนั้นก็ให้ควำมสำคัญอยู่ เลยคิดว่ำอำจจะมีกำรแลกเปลี่ยนกันต่อไปใน
โอกำสหน้ำด้วย

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
โครงการสารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย
และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคมและกฎหมาย - เป้าหมายที่ 4
โดย ดร.ชาญศักดิ์ ศรีสวัสดิ์สกุล, ดร.วรัณศณางค์ บุณฑริก และรศ.ดร.บวร ปภัสราทร

ข้อเสนอแนะ/คาถาม
1. เราควรผลักดันพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทย เนื่องจากเด็กเล็กเป็นการ
กาลังสาคัญของชาติและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
2. ตัวชี้วัดแต่ละตัวควรคานึงถึงบริบทของประเทศไทยเองด้วย ถ้าใช้เกณฑ์ตามหลักสากลอาจค่อนข้างน่าเป็น
ห่วง หรืออาจมีตัวชี้วัดเพิ่มเติมสาหรับประเทศไทยเอง รวมถึงไม่ควรจะดูแค่ผลผลิตเท่านั้น แต่ควรดูข้อมูล
เชิงคุณภาพด้วย อาจต้องแตกประเด็นค้นหาข้อมูลต่อยอดไปอีกว่าอะไรคือสาเหตุ อะไรคือปัญหาแล้วจะ
นาไปสู่การแก้ปัญหาอย่างไร
3. ตัวชี้วัดสากลจะวัดแค่เด็กที่อยู่ในระบบการศึกษาและละเลยเด็กที่เรียนนอกระบบการศึกษา เช่น เด็กที่
เรียนอินเตอร์ เรียนออนไลน์ หรือhome school ซึ่งในส่วนนี้อาจต้องพิจารณาเข้าไปด้วย
4. นิยามของเป้าประสงค์และตัวชี้วัดแต่ละตัวควรมีขอบเขตที่ชัดเจน
5. ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์แรก อาจสามารถดูผลการสอบNTเป็นตัวชี้วัดได้
6. ตัวชี้วัดตัวไหนที่ไม่มีอาจใช้เป็นตัวชี้วัดแทนได้โดยปรับให้เหมาะสมกับประเทศไทย

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
โครงการสารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย
และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคมและกฎหมาย - เป้าหมายที่ 5
คำถำมและข้อเสนอแนะ
1. จำกกรมกิ จ กำรสตรี แ ละสถำบั น ครอบครั ว (สค.) มีป ระเด็น ที่ ชื่น ชมคณะนั ก วิจั ย อยู่ 1
ประเด็นคือเรื่องของการตระหนักถึงประเด็น สาคัญด้านความไม่เท่าเทียมของกลุ่ มความหลากหลายทาง
เพศ หรือกลุ่ม LGBT (ซึ่งเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างมากในวงการของสหประชาชาติ (UN)) และถือเป็น
กลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่รัฐบาลต้องเร่งดาเนินการ อีกทั้งยังเป็นกลุ่มที่มีความสอดคล้องกันกับหลักการเรื่อง
“การไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง” ของ SDG อีกด้วย ซึ่งในส่วนของกรณีนี้ ประเทศไทยเองก็ได้มกี ารส่งเสริมให้มี
การร่าง พ.ร.บ. ความเท่าเทียมทางเพศขึ้น
และแม้ว่าทางคณะวิจัยจะมีการดูงานหรือการถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับด้านประเด็นต่างๆ ใน
เรื่องของความเสมอภาค ความรุนแรงระหว่างประเทศตามตัวชี้วัดของต่างประเทศอย่างหลากหลาย แต่
ทว่ายังไม่มีความสอดคล้องและความเชื่อมโยงที่จะนาเอาข้อมูลการดาเนินงานที่ได้จากการถอดบทเรียนทั้ง
จากเพื่อนบ้านหรือระดับสากลมาประยุกต์ใช้ในบริบทของประเทศไทย หรือสามารถมีส่วนช่วยในการตั้ง
คาถามใหม่ๆ การหาวิธีการดาเนินงานหรือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมอย่างไรบ้าง ยกตัวอย่าง
จากเรื่องการขลิบอวัยวะเพศที่ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลในประเทศไทย เป็นต้น โดยการใช้หลักการในการ
เปรียบเทียบ (Comparative Approach) มาเป็นเครื่องมือในการนาเสนอนโยบายต่างๆ มากกว่าการใช้
หลักการแบบ Historical Approach (ที่อาจไม่ตอบโจทย์ต่อการวิจัยของ สกว. เท่าไหร่นัก)
หากกล่าวถึงกระบวนการทางานของ สค. นั้นจะค่อนข้างเน้นในเรื่องของสถานการณ์และตัวชี้วัด
เป็นสาคัญ แต่หากยังขาดการทาวิจัยหรือการสืบค้นข้อมูลเชิงนโยบายก่อนการนาเสนอประเด็นหลักว่าควร
จะกาหนดให้มีแนวนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้างในเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศ จึงอยากให้
ทางทีมวิจัยเข้ามาร่วมประสานงานกัน เพราะฉะนั้นข้อเสนอแนะ คือ เนื่องจากประเด็นที่หลากหลายมาก
เราอาจจะทาการหา Priority ของเป้า 5 ทั้งหมด จากการรีวิวสถานการณ์ข้อมูล สถานการณ์ความเป็นไป
สถานการณ์ปัญหาอะไรคือตอบโจทย์ประเด็นประเทศไทยที่จะสามารถผลักดันได้อย่างรวดเร็วที่สุดโดย
อาจจะแบ่งการดาเนินงานเป็นระยะๆ ทั้งนี้ เพื่อการให้ได้มาซึ่งแนวนโยบายที่เห็นได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม
และการนาไปสู่การแก้ไขเรื่องช่องว่างที่มีอยู่ในเรื่องของความไม่เสมอภาคระหว่างเพศในบริบทที่เหมาะสม
ของประเทศไทย
2. จำกข้อมูลภำคประชำสังคม สาหรับพื้นที่ที่อยู่ในชุมชน น่าสนใจที่ สค. บอกว่าเราควรก้าว
ข้ามเรื่องของความเสมอภาคไปได้แล้ว แต่ประเด็นคือ เราเองก็ยังคงพบว่าผู้หญิงที่ถูกกระทาความรุนแรง

อยู่และแทบไม่มีอัตราการลดลงไปจากสถิติเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศไทย โดยจากเป้าประสงค์ที่
5.2 ที่ว่าด้ว ยการขจั ด ความรุ น แรงทุกรู ปแบบให้ ห มดสิ้ นไป ซึ่งเป็ นสิ่ งที่เราสามารถเก็บข้อ มูล ได้ด้ว ย
เหมื อ นกั น โดยประเด็ น เรื่ อ งความรุ น แรงต่ อ ผู้ ห ญิ ง หรื อ แม้ ก ระทั่ ง ที่ ท างคณะวิ จั ย ได้ ก ล่ า วถึ ง เรื่ อ ง
ความก้าวหน้าในการจัดทา พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ซึ่งถ้าหากลองดูอย่างละเอียดจะพบว่า
มาตราที่ 17 วรรค 2 หรือแม้กระทั่งรัฐธรรมนูญของเราเอง ในมาตราที่ 27 วรรค 3 ยังคงมีการเลือกปฏิบัติ
อยู่ ซึ่ง สามารถสะท้อนให้เห็น ว่าเราอาจจะยังไปไม่ถึงปี 2030 อย่างแน่นอน อีกอย่ างที่อยากให้ศึกษา
เพิ่มเติม คือ เรื่องของการเปรียบเทียบงบประมาณในด้านการจัดสรรงบประมาณของประเทศ ซึ่งจะพบว่า
มีผลต่อปัจจัยด้านการบรรลุความไม่เสมอภาคทางเพศ ซึ่งในด้านงบประมาณนี้ยังค่อนข้างเป็นอุปสรรคอยู่
อีกทั้งการวิเคราะห์ในเรื่องของอุปสรรคเชิง โครงสร้าง ซึ่งได้แก่ เรื่องเสรีนิยมใหม่ ลัทธิชายเป็นใหญ่ หรือ
อานาจนิยม เป็นต้น ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องนามาวิพากษ์กันมากขึ้น ว่าเป็นส่ว นหนึ่งในด้านอุปสรรคต่อการ
บรรลุเป้าหมายหรือไม่ นอกจากนี้ในด้านของกลุ่มประเทศทางเอเชียที่มีโควตาในการจากัดการเข้าประเทศ
ของจานวนผู้หญิง ซึ่งถือเป็นประเด็นที่สาคัญประเด็นหนึ่งที่ทาให้งานวิจัยมีนัยสาคัญที่นาไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าวได้อย่างแท้จริง โดยทั้งนี้ อาจจะต้องตระหนักถึงพันธะสัญญาที่ร่วมลงนามไว้ในแต่ละ
ประเทศด้วย ได้แก่ พันธะสัญญาซีดอร์ เป็นต้น
3. สืบเนื่องมำจำกพันธะซีดอร์ ที่ทางภาคประชาสังคมได้กล่าวไว้ ว่าควรศึกษาข้อมูลเรื่องการ
ประเมินซีดอร์และเรื่องของการประเมินแผนปฏิบัติการต่างๆ ซึ่งทางคณะวิจัยได้ข้อมูลในภาพรวมเรื่องการ
พัฒนาผู้หญิงในสังคมไทยโดยประมาณในช่วง 15-20 ปีที่ผ่านมา อีกทั้งในส่วนของกระทรวงสำธำรณสุข
(IHVP) ได้มีการจัดทางานวิจัยเรื่อมิติหญิงชายออกมาเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้ว ซึ่งงานชิ้นนี้ได้มีส่ว น
เกี่ยวข้องในเรื่องของงานนโยบายหลายประการ ประกอบกับการมีประเมินการดาเนินงานในเรื่องของเด็ก
ในประเด็น ต่างๆ อัน เนื่ องมาจากการไม่แ สดงบทบาทของผู้ ที่เป็ นมารดา นอกจากนี้ใ นประเด็ น ของ
Thailand 4.0 ในเรื่ องของการใช้แรงงานอย่างเข้มข้นในช่ว ง 20 ปีที่ผ่ านมา ก็ เป็น อีกบทบาทหนึ่งที่
กระทบเช่นเดียวกัน รวมไปถึงงานวิจัยของสมำคมเพศวิถี นาทีมโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มี
การนาเสนอประเด็นภาพรวมด้านความเท่าเทียมทางเพศที่ครอบคลุม ส่วนงานวิจัยของต่างประเทศมีการ
เสนอให้ ล องศึ ก ษาดู จ ำก Spotlight report on SDG ซึ่ ง เป็ น งานด้ า นภาคประชาสั ง คมสากล ซึ่ ง มี
ประเด็นที่กล่าวถึงการประเมินด้านความเท่าทียมทางเพศของแต่ละประเทศอยู่ด้วย
4. มี อี ก สองประเด็ น เพิ่ ม เติ ม ที่ ต้ อ งการให้ ที ม วิ จั ย ศึ ก ษาดู นั่ น คื อ ประเด็ น ทำงด้ ำ น Aging
Society หรือสังคมผู้สูงอายุรวมไปถึงด้านบทบาทครอบครัว ซึ่งจะมองในประเด็นที่เป็นของการเป็นผู้นา
ของเพศหญิง รวมไปถึงด้านบทบาทครอบครัวของผู้หญิงที่อาจเป็นปัญหาในอนาคตอันเกิดจากสาเหตุที่

ผู้หญิงเริ่มไม่อยำกแต่งงำน เพราะต้องการมีบทบาทด้านงานข้างนอกมากกว่า ซึ่งปัจจัยต่างๆที่เพิ่มเติม
ขึ้นมานี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่องานวิจัยด้วยกันทั้งสิ้น
5. ขอเพิ่มเติมในเรื่องของ Scope ของงานวิจัยว่ามีความครอบคลุมกว้างไปถึงระดับไหน ในแง่
ของการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกันกับเรื่องของความเสมอภาคทางเพศ โดยในส่วนของข้อมูล
ทางตัวเลขที่ทางคณะวิจัยได้นาเสนอในงานวิจัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับจานวนผู้หญิงที่อยู่ในเรือนจา ซึ่งเป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกัน อีกทั้งไม่เพียงแค่สอดคล้องเฉพาะในเป้าหมายที่ 5 แต่
ยังเชื่อมโยงไปถึงเป้าหมายทางด้านการศึกษา Climate Change การจ้างงาน หรือแม้กระทั่งด้านความ
ยากจน โจทย์คือทางทีมวิจัยจะทาอย่างไรที่จะเชื่อมโยงและเกิดการบูรณาการและนาไปสู่ การพัฒนาที่
ยั่งยืนในแต่ละเป้าหมายว่ามีการเชื่อมโยงและสอดคล้องกันอย่างไร รวมไปถึงการเจาะจงในประเด็นปัญหา
ของเด็กผู้หญิง ที่อาจเชื่อมโยงไปถึงประเด็นทางด้านข้อระเบียบและกฎหมายต่างๆที่เสมือนมีการรองรับให้
มีการข่มขืนเด็ก เช่น ในกรณีของ มาตรา 277 ที่ว่าด้วยเรื่องให้โอกาสในการออกไปแต่งงานแก่ผู้ที่ทาการ
ข่มขืนเด็ก เป็นต้น
6. ประเด็นข้อเสนอแนะด้านข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของการสารวจเจตคติของประชาชน ที่อาจมี
การอ้างอิงมาจาก สพ. ซึ่งถ้าเป็นข้อมูลของทาง พม. นั้นได้มีการเก็บข้อมูลล่าสุดอยู่ที่ปี 2558 แล้ว ซึ่งทาง
ที ม วิ จั ย สามารถน ามาใช้ ใ นการอ้ า งอิ ง ได้ รวมไปถึ ง ข้ อ มู ล ที่ ผิ ด พลาดเล็ ก น้ อ ยคื อ ประเด็ น ด้ า นความ
รับผิดชอบของ พม.ในเรื่องของพ.ร.บ.คู่ชีวิต ซึ่งจริงๆแล้วอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรม ส่วน
ตอนนี้ทาง พม.ได้มีศึกษาเรื่องการร่างกฎหมายการรับรองเพศ และประเด็น เพิ่มเติมในเรื่องมาตรา 47 ซึ่ง
ได้รับหน้าที่ในการนาเสนอข้อมูลด้านสิทธิและมนุษยชนจาก UN ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าข้อมูลที่มีอยู่นั้นมีความ
ขัดแย้งต่อซีดอร์ และเป็นประเด็นที่ควรค่าแก่การบันทึกลงไปในรายงาน เนื่องจากเป็นข้อเสนอแนะที่เป็น
ประเด็นสาคัญในการเสนอเรื่องแก้ไข พ.ร.บ. รวมทั้งมีส่วนช่วยในการผลักดันในระดับนโยบายและเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศได้ในอนาคต
7. เนื่ องจากในประเด็น ของเป้าหมายนี้มีขอบเขตการวิ จัยที่ค่อนข้างใหญ่ ซึ่งไม่ส อดคล้ องกั บ
ระยะเวลาในการดาเนินการวิจัย จึงเสนอให้ทางทีมวิจัยให้มีการบันทึกเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วน
ของประเด็นที่สาคัญใดๆที่อาจไม่ครอบคลุมทั้งในประเด็นเรื่องของผู้หญิง เด็กและครอบครัวอันเกี่ยวกับ
เป้ าหมายถึงที่ส ะท้อนถึงความไม่เสมอภาคทางเพศรวมทั้งกาหนดแนวทางการนาเสนอนโยบายการ
ดาเนินการที่ครอบคลุมเป้าประสงค์และเหมาะสมต่อบริบทของประเทศไทย

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
โครงการสารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย
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คาถามและข้อเสนอแนะ
ผู้แทนจากกระทรวงพลังงาน
ได้ทำกำรอภิปรำยและให้ข้อเสนอแนะเป็นหน่วยงำนแรก โดยได้กล่ำวไว้ว่ำ “แม้ว่ำประชำชนส่วนใหญ่
จะสำมำรถเข้ำถึงพลังงำนไฟฟ้ำได้ แต่ก็ยังมีคนบำงกลุ่มที่ยังไม่สำมำรถเข้ำถึงพลังงำนไฟฟ้ำได้เช่นเดียวกัน โดย
คนกลุ่มนี้มักมีแหล่งที่อยู่อำศัยที่ไม่แน่นอน สถำนกำรณ์ดังกล่ำวแสดงถึง energy poverty ของประเทศ แม้ว่ำ
คนในกลุ่มดังกล่ำวจะมีจำนวนอยู่ไม่มำกก็ตำม สำหรับกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว ทำงกระทรวงพลังงำนได้มี
ข้อเสนอแนะไว้ว่ำ “ควรมีกำรส่งเสริมกำรใช้พลังงำนแบบประยุกต์ตำมควำมเหมำะสมกับคนกลุ่มนี้ เช่น กำรใช้
พลังงำนในกำรขับเคลื่อนเกวียนแทนกำรขี่ควำยขี่ช้ำง เป็นต้น” นอกจำกนี้ทำงกระทรวงพลังงำนได้วิจำรณ์ว่ำ
“แผน oil supply ของประเทศไทยยังมีควำมไม่ชัดเจนอยู่บ้ำง อยำกให้ผู้ทำกำรวิจัยจัดทำแผน oil supply ให้
มีควำมละเอียดมำกขึ้น” อีกทั้งยังตั้งข้อสังเกตว่ำ ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนในประเทศไทยนั้น มี ปัญหำใน
ภำคขนส่งค่อนข้ำงมำก แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรพัฒนำระบบรำงอำจช่วยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนของ
ประเทศได้ในอนำคต โดยเฉพำะกำรใช้พลังงำนจำกแผงเซลล์แสงอำทิตย์และพลังงำนลมในกำรขับเคลื่อนรถไฟ
ควำมเร็วสูง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลำในกำรพัฒนำไปต่อไปอีก 5- 10 ปี”
ผู้แทนจากสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ได้ให้ข้อเสนอในกำรจัดทำโครงกำรศึกษำต่อไปว่ำ “กำรจัดทำโครงกำรในระยะต่อไปควรเน้นไปที่กำร
จัดลำดับควำมสำคัญของเป้ำประสงค์ต่ำงๆในโครงกำร เพื่อควำมชัดเจนในกำรจัดทำข้อเสนอกำรกำหนด
มำตรกำรภำครั ฐ ในกำรพัฒนำสังคมอย่ ำงยั่งยืนตำมเป้ ำหมำยที่ 7 ในอนำคต” นอกจำกนี้ทำงผู้แทนจำก
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังยังมีข้อสงสัยว่ำ “ทำไมสัดส่วนของพลังงำนทดแทนในปีค.ศ.1990 จึงสูงกว่ำปี
อื่นๆ” ซึ่งทำงผู้ทำกำรวิจัยก็ได้ให้คำตอบไว้ว่ำ “เป็นเพรำะในช่วงปีค.ศ. 1990 ประเทศไทยใช้พลังงำนจำกน้ำ
และเชื้อเพลิงแกลกไม้ในปีค.ศ. 1990 สูงกว่ำปีอื่นๆ”
รศ. ดร. ปัทมาวดี โพชนุกูล
ได้อภิปรำยถึงสถำนกำรณ์พลังงำนของประเทศไทยในปัจจุบันไว้ว่ำ “ต้นทุนกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ
ของประเทศไทยยังมีรำคำที่ค่อนข้ำงแพงอยู่ เมื่อเทียบกับต่ำงประเทศ และควำมต้องกำรใช้พลังงำนของแต่ละ
ภำคส่วนมีควำมแตกต่ำงกันอยู่มำกพอสมควร” ดังนั้นรศ. ดร. ปัทมำวดี โพชนุกูล จึงได้ฝำกคำถำมให้ผู้วิจัยคิด

ต่อไป โดยกล่ำวไว้ว่ำ “โจทย์ใหญ่ในตอนนี้สำหรับประเทศไทยก็คือ จะทำอย่ำงไรเพื่อให้ผู้บริโภคในแต่ละภำค
ส่วนสำมำรถเข้ำถึงพลังงำนในชนิดที่เหมำะสมแก่กำรใช้งำนของภำคส่วนนั้นๆ เพื่อลดกำรสูญเสียพลังงำนอย่ำง
ไม่เกิดประโยชน์ และเพื่อลดต้นทุนในกำรผลิตพลังงำน” ในส่วนของสถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย
(TDRI) ก็มีควำมเห็นว่ำ “หำกผู้วิจัยสำมำรถทำกำรวิเครำะห์โจทย์ดังกล่ำวได้อย่ำงละเอียดก็จะสำมำรถเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนของประเทศไทยได้อย่ำ งแน่นอนในอนำคต” นอกจำกนี้รศ. ดร. ปัทมำวดี โพชนุ
กูล ยังได้กล่ำวเพิ่มเติมอีกว่ำ “กำรกระจำยโครงสร้ำงพลังงำนโดยให้ภำคเอกชนมีส่วนร่วม น่ำจะช่วยลดปัญหำ
กำรสูญเสียพลังงำนได้ อย่ำงไรก็ตำมกำรกระจำยโครงสร้ำงพลังงำนก็มีต้นทุนอีกมำกมำย ที่ต้องนำมำพิจำรณำ
ถึงผลได้ผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนำคตเช่นกัน”
ผู้แทนจากกระทรวงพลังงาน
ได้แสดงควำมคิดเห็นไว้ว่ำ “กำรส่งเสริมกำรเข้ำถึงพลังงำนของประชำชนในประเทศไทยเป็นเรื่องที่
หมดควำมท้ำทำยไปแล้ว เพรำะประชำชนส่วนใหญ่เข้ำถึงพลังงำนไฟฟ้ำกันหมดแล้ว ในส่วนของกำรช่วยเหลือ
กลุ่มคนบำงกลุ่มให้เข้ำถึงกำรใช้พลั งงำนไฟฟ้ำได้นั้น เป็นเรื่องที่ยำกและมีต้นทุนที่สูงมำก แต่จะเพิ่มระดับกำร
เข้ำถึงพลังงำนของประชำชนในประเทศได้เพียงน้อยนิดเท่ำนั้น กำรกระทำดังกล่ำวจึงไม่ค่อยมีควำมคุ้มค่ำใน
ปั จ จุ บั น นอกจำกสำมำรถลดต้น ทุน ของกำรส่ งเสริม กำรเข้ ำถึง พลั ง งำนได้ มำกจริง ๆ และข้อมู ล energy
intensity ของประเทศไทยนั้นมิได้ถูกเก็บสถิติตำมวิธีกำรทำงสำกล เหมือนกับต่ำงประเทศ โดยประเทศไทย
จะมีข้อมูล energy intensity ที่ถูกเก็บจำกปลำยทำงซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อมูลกำรบริโภคพลังงำน แต่ไม่มีกำร
เก็บข้อมูลที่ต้นทำงหรือข้อมูลด้ำนอุปทำน นอกจำกนี้ข้อมูลด้ำนพลัง งำนทดแทนของประเทศไทยยังไม่มีข้อมูล
ในระดับ Metadata” ทำงกระทรวงพลังงำนจึงขอเตือนให้ “ผู้ทำวิจัยมีควำมระมัดระวังในกำรนำข้อมูลมำ
วิเครำะห์และเปรียบเทียบกับข้อมูลของประเทศอื่นๆด้วย”

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
โครงการสารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย
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คาถามและข้อเสนอแนะ
คุณอุทัย ตัวแทนจากกระทรวงพลังงาน
เสนอเรื่ องข้อกังขาเกี่ย วกับตัว เลขการว่างงานที่ อยู่ในอัตราที่ต่า กับการว่างงานในความเป็นจริง เสนอให้
พิจารณาในตัวนิยามของการว่างงานเป็นหลัก ว่าเกณฑ์การว่างงานก่าหนดไว้ว่าอย่างไร และในตัวแปร GDP ไทย
น่าจะมีส่วนของ Dark GDP อยู่ในระดับหนึ่ง เช่น ภาคการค้ามนุษย์ ยาเสพติด ที่ไม่ได้น่ามานับรวมในGDP
อ.ชล บุนนาค
ให้ ค่าแนะน่ าว่าในเป้ าประสงค์ 8.4 ใช้ตัว ชี้วัดเดียวกับเป้าหมายที่ 12 ควรมีการประสานงานกันเพื่อขอ
ค่าแนะน่าด้านข้อมูล
คุณฐิตา จากเป้าหมายที่12
ซึ่งมีหนึ่งในเป้าประสงค์ที่คล้ายกับเป้าประสงค์ 8.4 สอบถามเรื่องค่าถามเรื่องข้อมูลที่น่ามาจาก UNEP ที่เก็บ
ข้อมูลตั้งแต่ปี 1970-2015 ว่ากระบวนการในการได้มาซึ่งข้อมูลมีการเป็นไปอย่างไร นอกจากนั้น ในเป้าประสงค์
8.9 ก็คล้ายกับเป้าประสงค์12.a ในเป้าหมาย12 เช่นกัน ในประเด็นเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีค่าถามถึง
ความเห็น ว่าหากตัวชี้วัดไม่สามารถวัดความยั่งยืนได้ จะมีวิธีใดในการวัด จะใช้วิธีการเดียวกับ ที่ environmental
accountingใช้หรือไม่ (น่าความเสื่อมของทรัพยากรเข้าไปคิดค่านวณด้วย)
เพิ่มเติมจากคุณฐิตา ว่าในเป้าประสงค์ 8.10 เรื่องการเข้าถึงบริการทางการเงิน ที่วัดจากจ่านวนสาขาธนาคาร
พาณิช ย์ และจ่ านวนตู้ ATM สามารถครอบคลุ ม ประเด็น การเข้าถึงบริการทางการเงินได้จริงหรือไม่? และขอ
ค่าแนะน่าด้านการจัดล่าดับเป้าประสงค์
ผู้แทนจากสภาพัฒน์
เสนอว่าในค่านวณตัวเลข GDP ต้องมีกระบวนการตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่าง
เป็นระบบ มีการตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อน่ามาค่านวณ ซึ่งการค่านวณจ่าเป็นต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล มี
การตรวจสอบจาก UN IMF เมื่อครั้งในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ไทยเคยถูกเรียกตรวจสอบกระบวนการจัดท่า

ข้อมูลตัวเลข GDP ซึ่งไทยก็สามารถผ่านมาตรฐานมาได้ ดังนั้นผู้ที่ต้องใช้ข้อมูล GDP จึงควรยอมรับและเชื่อมั่นใน
ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ค่านวณออกมด้วยกระบวนการมาตรฐานและมีความเป็นสากล ทั้งนี้ตัวเลข GDP มีทั้งที่เป็น
ข้อมูลตัวเลขในอดีตที่ผ่านมาแล้ว และที่เป็ นการพยากรณ์ตัวเลข GDP ในอนาคต ผ่านมุมมองของนักวิเคราะห์ ซึ่ง
มีโอกาสคลาดเคลื่อนจากตัวเลขที่จะเกิดขึ้นจริงได้ ส่วนในประเด็นเรื่อง Shadow Economy ในไทยที่ไม่ได้ถูก
ค่านวณเข้าไปใน GDP น่าจะมีสัดส่วนที่ใหญ่พอสมควร ซึ่งในทุกๆประเทศต้องมีประเด็นเรื่องนี้เกิดขึ้นเหมือนกัน
ทั้งนั้น อย่างไรข้อมูล GDP ที่ประกาศออกมาในแต่ละครั้งก็ต้องสอดคล้องไปกับตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆในทิศทางตาม
ความสัมพันธ์อยู่แล้ว
มีข้อเสนอให้น่าข้อมูลที่ค่อนข้างค้นคว้ามาได้มากพอสมควรมาร้อยเรียงกันเพื่อประเมินสถานการณ์และทิศทาง
ที่เป็นอยู่ ว่าสภาพเป็นไปในทางที่แย่ลง ดีขึ้น หรือไม่ได้มีทิศทางชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการหาค่าตอบว่าควรจะท่า
อย่างไรต่อไป มีช่องห่าง(gap)จากเป้าหมายอยู่แค่ไหน โดยเฉพาะในตัวชี้วัดบางตัวที่มี Benchmark ก็จะง่ายยิ่งขึ้น
ต่อการมองเห็นช่องห่างในการบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ข้อมูลที่รวบรวมมีการเรียงร้อยอย่างเป็นระบบดี สามารถน่ามา
ท่ากราฟแสดงทิศทางได้
คุณสุวิทย์ จากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าธุรกิจการเงินนั้นมีภาพที่ใหญ่กว่าแค่ธนาคารพาณิชย์ มีภาคประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์
ฯลฯ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย สอดคล้องกับที่ในปัจจุบันคนไทยมีทางเลือกการออมเงินมากกว่าการฝากธนาคารเพียง
อย่างเดียว จึงควรพิจารณาข้อมูลตัวเลขการเข้าถึงบริการทางการเงินที่นอกเหนือจากธนาคารพาณิชย์เพิ่มเติมด้วย
สัดส่วนเบี้ยประกันภัยต่อGDP ในปี2550 อยู่ที่ 3.23% และ 5.42% ในปี2559 ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเติบโต
สะท้อนว่าคนไทยท่าประกันภัยกันมากขึ้น ในอนาคตการเข้าถึงบริการทางการเงินอาจมีรูปแบบเปลี่ยนไปจากใน
ปัจจุบัน จากบทบาทของเทคโนโลยีและFinTechที่แพร่หลายมากขึ้น โครงสร้างพื้นฐานการใช้อินเทอร์เน็ตกระจาย
เข้าสู่พื้นที่ระดับต่าบลแล้ว จึงเป็นประเด็นส่าคัญที่ควรเพิ่มมาเพื่อน่าไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ต่อ
ITB เคยแบ่งการเข้าถึงบริการทางการเงินไว้เป็น 3 ด้าน สามารถไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเป็นแนวทางได้ และ
ข้อเสนอให้ท่า Literature Review ในส่วนการวัด Inclusive Growth เพราะอาจจะเป็นประโยชน์ในการน่าไปต่อ
ยอดหลายๆตัวชี้วัดที่ต้องการวัดความยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม
ประเด็นเรื่องประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในเป้าประสงค์ที่8.4 ให้ใช้ข้อมูล Input-Output Table ที่น่าจะ
สามารถน่าไปปรับใช้ได้
แชร์ประสบการแนวคิดการสร้างระบบการเงินภายในองค์กรผ่าน Applications ที่พัฒนาโดย start up เพื่อ
การกู้เงินภายในองค์กร ให้เป็นทางเลือกในการปล่อยกู้ทางตรงของพนักงานระดับบนของบริษัทให้กับพนักงาน
ระดับล่าง โดย Application ดังกล่าวจะท่าหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของผู้กู้ให้ โดยมีบริษัทประกันที่เชื่อมั่นใน
ระบบการพิจารณาการกู้เข้ามามีบทบาทในการค้่าประกัน ท่าให้ผู้กู้ได้รับเงินกู้ดอกเบี้ยต่่าและผู้ให้กู้ได้ดอกเบี้ยที่

ดีกว่าการน่าไปฝากธนาคาร ต้นทุนการท่าธุรกรรมถือว่าต่่ากว่าโดยเปรียบเทียบกับการท่าธุรกรรมทางเลือกอื่นๆ
ช่วยลดปัญหาการกู้นอกระบบ โดยที่ตัวองค์กรไม่ได้สูญผลเสียประโยชน์เพราะมีบริษัทประกันมาค้่าประกัน ช่วย
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้ แต่ต้องด่าเนินการภายใต้ระบบที่มีความปลอดภัย
Response
1. เกิดประเด็นค่าถามว่า start up เป็นการจ้างนอกนอกระบบใช่หรือไม่(ไม่มีหลักประกัน) ซึ่งในตัวชี้วัดยังไม่
น่าจะมีการรวมกลุ่ม Start up นี้เข้าไป
2. ต้องกลับไปพิจารณาซ้่าในส่วนเป้าประสงค์ที่8.4 UNEP มีกระบวนการวัดข้อมูลอย่างไร
3. ในเป้าประสงค์ 8.10ได้ครอบคลุมเรื่องการประกันภัย การเข้าถึงทางโทรศัพท์ด้วย แต่ข้อมูลไม่ได้มีการ
อัพเดท, แม้ในเป้าประสงค์มีคีย์เวิร์ดเรื่องประกันภัย แต่ในตัวชี้วัดไม่ได้มีคีย์ เวิร์ดเรื่องประกันภัย อาจต้อง
ติดประเด็นไว้เป็นข้อเสนอแนะ
4. จะมีการเพิ่มประเด็นเรื่อง mobile banking และ Internet Banking
5. เป้าประสงค์ 8.9 จะกลับไปดูนิยามของความยั่งยืน

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
โครงการสารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย
และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคมและกฎหมาย - เป้าหมายที่ 9
คาถามและข้อเสนอแนะ
1. ข้อคิดเห็นเรื่องเกี่ยวกับการขาดแคลนบุคลากรด้าน Digital Marketing ไม่ค่อยมีการเปิดคลาสสอนมาก
นั ก ในไทยทั้ ง คลาสทั่ ว ไปและในมหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น น า ส่ ว นหนึ่ ง มาจากเนื้ อ หามี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู่
ตลอดเวลา แต่ก็มีความสาคัญต่อการพัฒนาสู่สังคมดิจิทัล
2. ผู้แทนจากสภาพัฒน์ พูดถึงข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากตัวชี้วัด 9.4.1 มีลักษณะข้อมูลจัด
อยู่ในกลุ่ม TierI ซึ่งหมายถึงว่ามี metadata ชัดเจนแล้ว ถ้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมน่าจะค้นหาพบได้จาก สผ.
, อปก. ซึ่งถึงแม้จะนาข้อมูลจากธนาคารโลกมาใช้ ข้อมูลที่ธนาคารโลกใช้ก็ต้องนามาจากข้อมูลของไทยอยู่
แล้ว โดยปัจจุบันมีการจัดเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแยกตามภาคส่วน เช่น ภาคพลังงาน ภาค
ของเสีย ภาคเกษตร ฯลฯ สามารถนาข้อมูลเหล่านั้นมาจัดกลุ่มใหม่ให้เป็นข้อมูลของภาคอุตสาหกรรมได้
หรือส่งข้อเสนอแนะไปทางหน่วยงานผู้จัดเก็บข้อมูลให้มีการปรับให้มีความสอดคล้องกับการจัดเก็บของ
UNมากขึ้น
3. ข้อเสนอแนะของผู้ แทนจากกรุงเทพมหานครฯ เสนอให้ในตัวชี้วัด 9.3.1 ผลักดันประเด็นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มสินค้า ว่าควรมีแนวทางการแก้ปัญหาที่
ปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในไทยแต่ไม่ซื้อสินค้าของไทยมากนัก น่าจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรง
กับความต้องการของนักท่องเที่ยวมากขึ้น จะได้เป็นการสร้างโอกาสส่งเสริมสินค้าไทยและดึงดูดเงินตรา
จากต่างประเทศ
4. ในประเด็นตัวชี้วัด 9.3.2 เรื่องร้อยละของ SMEs การกู้ และวงเงินที่ธนาคารปล่อยกู้สูงสุดเสนอว่า ณ
ปัจจุบันรัฐมีนโยบายเกี่ยวกับ SMEs ที่ไม่ใช่แค่เรื่องการให้สินเชื่อ เพียงอย่างเดียว แต่ให้ในเรื่องการค้า
ประกัน ที่ SMEs มักขาดด้ว ย รั ฐได้ดาเนินการผ่าน SMI (บสย.) สามารถติดต่อขอข้อมูล มาเพิ่มเติมใน
รายละเอียดได้ ยังเกิดคาถามถึงการให้ SMEs สามารถกู้ยืมได้สูงสุด ว่าหมายความถึงอะไร (ตัวชี้วัดของ
UN)
5. ทั้งนี้นโยบายของรัฐบางครั้งก็มีความขัดแย้งกับเอง เช่น ถึงแม้ว่ารัฐจะสนับสนุนเงินกู้ให้กับ SMEs แต่เมื่อ
รัฐต้องการเงินกู้ในการทาโครงการใหญ่ๆ กลับไปกู้จากธนาคารพาณิชย์แทนการออกพันธบัตร ทาให้
ธนาคารพาณิ ช ย์ หั น มาปล่ อ ยกู้ ใ ห้ กั บรั ฐ และบริ ษั ท มหาชนเป็ น หลั ก เพราะลดโอกาสการเกิ ดหนี้ เ สี ย
หลักการนี้จึงเป็นการปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงเงินกู้ของ SMEs
6. ความเห็นใน เป้าประสงค์ 9.4 ถึงประเด็นที่ธุรกิจต้องไม่เพียงมองเรื่องกาไรสูงสุดตามหลักเศรษฐศาสตร์
แต่ต้องคานึงถึงสิ่งแวดล้อม (enviroment) สังคม (social) และเศรษฐกิจ (economy) รวมถึงธรรมาภิ

บาล (good governance) อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงเพียง Internalize externalities ที่
เกิดขึ้น ท้ายที่สุดต้นทุนที่เสียไปจะย้อมกลับมาเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
7. จากความผิดพลาดจากการแปลความหมายเป้าหมาย 9.1.1 มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดการแปลในจุดอื่นๆ
ผิดอีก บางครั้งการใช้ทับศัพท์ภาอังกฤษอาจจะง่ายกว่าในการลดการผิดพลาดและบางครั้งถึงแม้แปล
มาแล้ว อาจไม่ทาให้เกิดความเข้าใจที่เพิ่มขึ้น
8. ในบางตัวชี้วัดที่นาข้อมูลมาจากต่างประเทศ จาเป็นต้องให้ ความสาคัญกับคาจากัดความและขอบเขตของ
ข้อมูล ด้วย เช่น ถ้าพิจ ารณาอุตสาหกรรมไฮเทค ก็ควรพิจารณาว่าอุตสาหกรรมไฮเทคนั้นครอบคลุ ม
อุตสาหกรรมประเภทใดบ้าง เพื่อให้มีความเป็นมาตรฐาน
9. ตัว ชี้วั ดส่ ว นมากจะมีการหารด้ว ยจานวนประชากร เกิ ดคาถามมาจากหลายฝ่ ายถึงที่ มาของจ านวน
ประชากร และไม่ทราบว่านักวิจัยแต่ละชุดนาตัวเลขจานวนประชากรมาจากทะเบียนชุดใด

Response
 ในการแปลเป้ าประสงค์และตัว ชี้วัด ได้มีการขอความช่ว ยเหลือจากหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็น
เป้าประสงค์นั้นๆช่วยตรวจสอบความถูกต้องแล้ว แต่กลับไม่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเท่าที่ควร ด้ วย
ตัวชี้วัดที่มีจานวนมาก จึงเกิดความผิดพลาดขึ้น แต่ ก็ต้องการจะแปลตัวชี้วัดออกมาเป็ นภาษาไทย เพื่อให้
ทุกคนสะดวกในการนาไปใช้ได้ทั่วประเทศ

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
โครงการสารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย
และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคมและกฎหมาย - เป้าหมายที่ 12
ข้อเสนอแนะ
ผู้แทนจากสถาบันวิจัยสังคมจุฬา (Social Watch Thailand)
1. เสนอให้ ท บทวนบทความใน Economist ที่เ คยมี การสั ม มนาเรื่ อง Blue Economy เกิด ขึ้น ที่ ป ระเทศ
อินโดนีเซีย จะได้ขอ้ มูลก็เป็นภาพใหญ่ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมธุรกิจการประมง
2. การลดปริมาณขยะเศษอาหาร คิดว่ามีตัวอย่างที่น่าสนใจที่อาจจะขอข้อมูลได้และตอนนี้ก็ยังทางานอยู่ คือ
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชี พ (โฮมเนท หรือ Homenet Thailand) โดยติดต่อผ่านคุณพูนทรัพย์
สวนเมือง ในมูลนิธิจะมีงานที่ชาวบ้านจัดกลุ่มทางาน เก็บผักที่ไม่ได้มาตรฐานสาหรับการขายมาทาอาหาร
ให้ชุมชน เป็นแนวคิดริเริ่มกาจัดขยะเศษอาหาร
3. การจัดการขยะ ทางมูลนิธิโฮมเนททางานกับเครือข่ายแรงงานนอกระบบ เช่น คนเก็บขยะ ชาวบ้าน พบ
ปัญหาคือ เด็กที่ไปเล่นกองขยะแล้วติดเชื้อโรค อาจเข้าไปขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เพราะว่าเป็นผู้เก็บขยะจริง
(ภาคประชาสังคม)
คุณฉัตรชัย (สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
1. กรมควบคุมมลพิษเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลของ ข้อ12.7 สนับสนุนให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืนฯ ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่มีความสาคัญมาก ปัจจุบันมีแผนนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าสีเขียว เป็นฉบับที่ 3 (2560-2564)
ผ่านคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการประกาศใช้
2. พรบ.ฉบับนี้ มีแผนให้หน่วยงานต่างๆ มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าสีเขียวอยู่ จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
ความก้าวหน้าในงานวิจัยนี้
คุณณัฏฐ์เอก สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
1. อยากให้รายงานความก้าวหน้านี้สามารถเป็น reference ได้ ผู้วิจัยรีวิวเฉพาะคานิยาม อยากให้ผู้วิจัยนาคา
นิยามนั้นเป็นตัวตั้งแล้ว mapping กับ การดาเนินการ SCP ในประเทศปัจจุบันนี้ด้วย อยากให้มีระบุใน
เอกสารว่าเรื่องนี้ไปปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่เท่าไร ลงมาถึงยุทธศาสตร์
ชาติ หรือแผนของกระทรวงต่างๆ ด้วยหรือไม่ ซึ่งปัจจุบันกระจายไปหลายกระทรวงมาก
2. แผนตัวหลักของเป้าหมายนี้อาจจะอยู่ที่ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจะเป็นแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้นก็จะพูดถึงส่วนของการผลิต บริโภค

และสนับสนุน SCP ด้วย ซึ่งในรายสาขาแบ่งย่อยเป็นรายกระทรวงลงไป มีเนื้อหาถึงเรื่องการสร้างความ
ตระหนักด้วย จึงอยากให้รีวิวให้ครบถ้วน เพื่อให้เอกสารนี้เป็น reference ที่ทุกหน่วยงานสามารถหยิบมา
ใช้ได้จริง
3. ปัจจุบันนี้เป็นยุค digital transformation ให้คานึงถึงยุคดิจิทัล 4.0 สามารถช่วยแนวคิดการพัฒนาและ
อนุรักษ์และพร้อมๆ กัน โดยการใช้เทคโนโลยีได้อย่างไรบ้าง
4. การจัดลาดับความสาคัญจนเหลือ 30 เป้าประสงค์สาคัญ รัฐบาลอยากเห็น 30 เป้าประสงค์ที่หยิบยกขึ้นมา
นี้ ดาเนินการในปีแรกด้วยซ้า แล้วใช้ 30 เป้าประสงค์นี้เป็นตัวตั้ง เมื่อดูใน 30 ข้อที่ได้คัดเลือกมานั้น จะ
พบว่าเหลือเพียงข้อ 12.4 การจัดการสารเคมีและของเสียเป็นพิษ ที่มีอยู่
5. เป้าหมายไหนที่ตอบโจทย์การพัฒนาภายในประเทศ ควรจาดับความสาคัญมาก่อน โดยใช้เป้าหมายตั้ง เพื่อ
หาช่องว่างและมาตรการในการดาเนินการตามเป้าประสงค์นั้นให้เป็นจริงในรายงานส่วนต่อไป
คุณภาคภูมิ มูลนิธิอันดามัน
1. เมื่อมีการทาให้การประมงมีการรายงาน ขึ้นทะเบียนถูกกฎหมาย มีการควบคุม แต่เมื่อทาแล้วการประมง
ไทยยังไม่รู้ว่าไปถึงจุดที่ยั่งยืนหรือไม่ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่จับในไทยเพื่อการผลิตอาหารสัตว์เป็นหลัก ซึ่งเป็น
ความยั่งยืนหรือไม่ เครื่องมือที่ใช้ในการประมงเป็นเครื่องมือที่กวาดจับลูกสัตว์น้า เช่น เรือปั่นไฟ อวนลาก
เป็นเครื่องมือที่ยังไม่ยั่งยืน ดูเผินๆ แม้จะผ่าน IUU แต่ควรลงรายละเอียดว่าอาจมีความไม่ยั่งยืนอยู่จริง
2. มาตรฐานการจับสัตว์น้าที่มาจากการประมงที่ดีและการอนุรักษ์ทะเล สามารถใช้เป็นตัวเปรียบเทียบได้
3. การใช้ประโยชน์ทะเลควรคานึงถึงสัตว์อนุรักษ์ที่อยู่ร่วมกัน เช่น พะยูน ยังคงไม่ได้รับการพูดถึงมากนัก
4. การท่องเที่ยว ทุกแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมกลายเป็นแหล่งกองขยะ ไม่มีมาตรการในการดูแลเป็นพิเศษสาหรับ
การจัดการขยะบนเกาะ ถึงแม้จะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่สาคัญและมีความเปราะบางทางนิเวศ
คุณนารีรัตน์ (สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
1. ทางสผ. ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเป้าฯ 12 มีการตั้งคณะกรรมการดาเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมาย 12
ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งสิ่งที่คณะทางานดาเนินการคือ 1) แผนการดาเนินงานเพื่อให้
บรรลุเป้าประสงค์ และ 2) แนวทางในการจัดเก็บตัวชี้วัด สองอย่างนี้เป็นส่วนที่ค่อนข้างจะสาคัญเพราะว่า
เป้าประสงค์ที่เป็น target มักจะพูดกว้างๆ แต่บางครั้งในการวิเคราะห์ของ UN ต้องวิเคราะห์ตามตัวชี้วัด
เพราะฉะนั้นควรจะแยกทั้งสองประเด็นว่าการดาเนินการเป็นอย่างไร ตัวชี้วัดเป็นอย่างไร
2. การจัดเก็บตัวชี้วัด ได้ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ช่วยอัพเดตวิธีการในการเก็บข้อมูล ซึง่ UN จะ
มีการอัพเดตวิธีการให้ทุกประเทศสามารถทาได้อยู่เรื่อยๆ
3. สผ. มีการยกร่าง SCP roadmap แล้ว แต่ยังไม่ผ่านคณะกรรมการพัฒนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่นายกฯ
เป็นประธาน ใน roadmap นั้นมีข้อเสนอที่สามารถเติมเต็มในส่วนที่ผู้วิจัยกาลังศึกษาอยู่ได้

คุณวนัน Climate Watch Thailand
1. ตั้งข้อสังเกตเรื่อง fossil fuel ข้อ 12c ในเป้าประสงค์ถูกพูดถึงแค่หนึ่งครั้ง จริงแล้วถ้าดูในภาพใหญ่ในเรื่อง
SCP เชื้อเพลิ งฟอสซิล ค่อนข้างเป็ น เชื้ อเพลิ งที่มีอันตรายมาก โดยเฉพาะในเรื่องของโลกร้อนและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถ้าเป็นไปได้ อาจจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมถึงเรื่อง investment ที่เกิดขึ้นกับ
fossil fuel เพราะในเรื่อง SDG ที่พูดถึงเรื่อง investment เองไม่ได้กล่าวถึงเรื่อง fossil fuel เฉพาะทั้ง
SDG ทั้ง 17 ข้อ มีพูดถึง fossil fuel แค่เฉพาะใน 12c เท่านั้นเอง อาจเป็นไปได้ที่จะขยายการพิจารณา
เพิ่มเติมนอกจาก subsidy ที่มีต่อ fossil fuel ควรไปถึง investment ที่เกิดขึ้น fossil fuel เพื่อให้ได้ข้อมูล
reference ว่าในเฉพาะประเทศไทยมีการลงทุนกับเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นเท่าไร ซึ่งไม่ได้แปลว่าเฉพาะลงทุน
ภายในประเทศอย่างเดียว เช่น บริษัทไทยบางบริษัทไปลงทุนในต่างชาติ แล้วก็ส่งออกเชื้อเพลิงฟอสซิลนั้น
เข้ามาในประเทศไทย ซึ่งอาจจะต้องดูระดับ fossil fuel ที่เกิดขึ้นนั้นด้วย อาจจะเป็นตัว reference ใน
อนาคตได้ เพื่อให้สามารถเห็นสัดส่วนของการลงทุนต่อเชื้อเพลิงฟอสซิลกับ public spending เป็นเท่าไร
ผู้แทนจากสานักงานสถิติแห่งชาติ
1. อยากให้ทางผู้วิจัยดูสถานะของเป้าหมายนั้นเลยไปถึงเนื้อข้อมูลด้วย นอกจากดูว่าสถานะมันมีหรือไม่มี ลง
ไปถึงตัวเลขว่าที่ปรากฏว่ามีนั้น ในแต่ละหน่วยมันมีจริงหรือไม่ ถูกต้องแม่นยาจริงหรือไม่ มีหลักการและคา
นิยามตรงกัน หรือคานิยามที่เราจะมาปรับใช้กับประเทศเราตรงกับนโยบายหรือไม่ ในทานองนี้
คุณนรา จันทร์โสม ศูนย์ศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. เป็นเป้าหมายที่ประเทศไทยทาได้ไม่ค่อยดีนัก ในแง่ของ SDG Performance Index
2. ถ้าดูตัวชี้วัดที่ใช้วัดเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ จะมีตัวชี้วัดอยู่สองแบบ คือ 1) ตัวที่เป็นเชิงปริมาณ 2) ตัวที่เป็น
เชิงคุณภาพ ในส่วนของตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เป้าเราบางตัวมีอยู่แล้ว บางตัวสามารถนามาใช้ได้ แต่ว่าจะมี
ประเด็นเรื่องข้อมูลที่มีอยู่ในแต่ละหน่วยงานมีการจั ดเก็บจากหลายหน่วยงาน ทาให้มีความหลากหลายใน
การใช้งาน และมีความเป็น technical สูง ต้องมีการศึกษาว่าสมควรใช้ข้อมูลลักษณะแบบไหนต่อไป
3. ทางศูนย์ฯ เพิ่งมีการนาเสนอผลงานและคิดว่าสิ่งที่เป็นปัญหาค่อนข้างมากคือ ตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภาพ
เพราะว่าในเป้าประสงค์ค่อนข้างถามถึงมาตรการและนโยบายที่รัฐบาลจะใช้เพื่อขับเคลื่อนในมิตินั้น ซึ่งตรง
นี้มีประเด็นคือ เราแบ่งการทางานออกเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เราแบ่งผู้ที่
เกี่ยวข้องกับ SDGs หลายชั้นหลายซ้อน
4. ขอเสนอว่า ถ้าเป็ น ไปได้ต้องลองไปดูแต่ล ะกลุ่ มที่เกี่ยวข้องว่าเขาทาอะไรกันอยู่ แล้ ว ชี้ให้เห็ นเป็นราย
stakeholder ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาคเอกชน สาหรับเป้าหมายนี้ (12) ภาคเอกชนมีความสาคัญมากในภาค
การผลิ ต แล้ วภาคเอกชนเองจะส่ง ข้อความไปถึง consumption ในขณะที่ภาครัฐ จะขับเคลื่อนในเรื่อง
สิ่งแวดล้อมในเชิงการจัดการขยะ ถ้าเป็นเรื่องของกระบวนการผลิตหนีไม่พ้นที่จะต้องเกี่ยวข้องที่ภาคเอกชน
5. ตัวชี้วัดที่เรามีนั้น สามารถตอบได้จริงหรือไม่ ถ้าเราจะให้เห็นประโยชน์ระดับราย stakeholder เราอยาก
เห็นอะไรจากเขาและเขาได้ทาอะไรไปแล้วบ้าง ถ้าศึกษาตรงส่วนนี้จะทาให้เราสามารถเขียนได้เลยว่า ใน

อนาคต คนกลุ่ มนี้ เขาควรจะต้องทาอะไรบ้าง ลองกลั บไปดูห นังสื อ A Call for Action ในเป้าหมายนี้
เรียกร้องว่าเราต้องทาอะไรบ้างเพื่อบรรลุเป้าหมาย
คุณณัฏฐ์เอก สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
1. จะเห็นว่าเป้าประสงค์ส่วนใหญ่ จะเขียนกว้างๆ เกือบทุกเป้า พอลงถึงตัวชี้วัดบางตัวก็จะเขียนแคบมาก จน
อาจยากที่สามารถบรรลุได้จริง
2. สิ่ งที่ ผู้ วิจั ย เก็บ ข้ อมู ล มาแล้ ว ตอบโจทย์ การพัฒ นาภายในประเทศเราหรื อไม่ เช่ นตั ว 12.4 นั้น ซึ่ง เป็ น
priority ถ้าอ่านตามการบรรลุตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ต้องบอกว่าแค่นั้นสาหรับประเทศ
ไทยคงไม่พอ
3. ในแนวทางปฏิบัติจริงเรื่องสารเคมีเป็นเรื่องการจัดการในชีวิตประจาวัน เช่น เรื่องสารเคมีในผักผลไม้ จาก
ข่าวจะเห็ น ว่ามีการ ban สารเคมีห ลายตัว ที่ใช้ส าหรับผลั กและผลไม้ ซึ่งเป็นการจัดการที่ปลายเหตุ ที่
กระทรวงสาธารณสุข ปัญหานี้เกิดขึ้นจากระบวนการทั้งหมดของการทางาน ซึ่งเราไม่สามารถที่จะเข้าไปปัด
กวาดได้ เพราะฉะนั้นเราย่อมจะเจอผลลัพธ์ตอนปลายทาง
4. การท างานเรื่ อ งนี้ เ ป็ น การท างานบู ร ณาการแบบข้ า มสาขา ไม่ ส ามารถที่ จ ะชี้ ไ ด้ โ ดยกระบวนการใด
กระบวนการหนึ่ง หรือว่าหน่วยงานเดียวเท่านั้น
5. ขยายความเข้าใจเรื่ อง เป้ าที่เขีย น a b c ในความหมายของ UN คือเป้าหมายที่เขาตั้งใจให้ เป็น MOI
(Means of Implementation) ไม่ได้เป็นความจาเป็นที่จะต้องเป็นงานวิจัยหรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่
เกิดขึ้นภายในประเทศเท่านั้น ส่วนนี้เป็นความร่วมมือข้ามประเทศที่เราอาจต้องขอให้ประเทศอื่นเข้ามาช่วย
เราก็ในบางประเด็นก็ได้เช่นกัน

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
โครงการสารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย
และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคมและกฎหมาย - เป้าหมายที่ 13
ข้อเสนอแนะจาก
ผู้แทนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. ให้ข้อมูลเพิ่มว่า ปัจจุบัน ปภ. กาลังพยายามจะบูรณาการเรื่องข้อมูลระหว่างส่วนที่ทาง SDGs ทา และ
Sendai Framework ที่ปภ. ทาอยู่ รวมไปถึงข้อมูล ด้านการปรับตัว ซึ่งมีการทาแบบฟอร์มเพื่อเป็นการ
ประเมินความพร้อมด้านข้อมูล หลายส่วนต้องเก็บจากหน่วยงานอื่น เช่น ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัย
พิบัติ เสนอให้ผู้วิจัยพูดคุยกับทาง ปภ. ก็อาจจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมขึ้น
2. นอกจากนั้ น ยั ง มี ห น่ ว ยงาน เช่ น Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงาน
ระหว่างประเทศ มีข้อมูลอยู่ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในเรื่องของ case studies ที่ชุมชนเตรียมรับมือกับภัย
พิบัติธรรมชาติ
คุณราณี คณะทางานวาระทางสังคม
1. เมื่อสิบปีที่ผ่านมา มีหนังสือเรื่องเผชิญภัยคุกคามโลก ในศตวรรษที่ 21 พิมพ์โดย สนพ.คบไฟ พุดถึงภัย
คุกคามต่างๆ ปรากฏว่าภัยของเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถูกจัดเป็นภัยคุกคามระดับที่หนึ่งมาก
ว่าเรื่องภัยก่อการร้าย เพราะคนที่ได้รับผลกระทบมีจานวนมากและเป็นวงกว้าง
2. เมื่อพูดถึง “การปรับตัว” ให้ความรู้สึกค่อนข้างบางเบา อาจจะคิดว่าภาษาอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่เป็น “การ
รับมือ” หรือว่า “การเผชิญภัยคุกคาม” เพราะผลกระทบหนักมากแต่ทาไมภาษาถึงเบาเหลือเกิน
3. เมื่อกระทบถึงคนส่วนใหญ่ เรื่องนี้จาเป็นต้องมีการมีส่วนร่วมของคนจานวนมากเข้ามาเพราะเรื่องนี้สาคัญ
เริ่มจากการถกเถียงกันในเรื่องของการลดการปล่อยคาร์บอน เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจ
เอกชนที่ผลิตคาร์บอนมาก เช่น อุตสาหกรรมพลังงาน โรงงานไฟฟ้าถ่านหิน ซึ่งสร้างมลภาวะและสร้าง
ภาวะโลกร้อนเพิ่มขึ้น กลับไม่ได้มีข้อมูลหรือตัวเลขที่มากพอที่จะหยุดปัญหานี้ได้ เพราะฉะนั้นอาจจะต้อง
สนใจให้มากขึ้ นในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจเอกชน ชีวิตความเป็นอยู่ของคน และรัฐเอง จะ
จัดลาดับความสาคัญส่วนนี้อย่างไรเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและยั่งยืนขึ้นมา
4. เสนอให้ไปคุยข้อมูลกับกลุ่มโลกเย็นที่เป็นธรรม เพื่อข้อมูลด้านภาคประชาสังคม
คุณวนัน Climate Watch Thailand
1. การปรับตัวและการรับมือกับภัยพิบัติเป็นเรื่องสาคัญ แต่ไม่ได้แปลว่าเราไม่ควรจะไม่สนใจเรื่องการลดการ
ปล่อยคาร์บอน คิดว่าการที่ SDG ทั้ง 17 goals มันตั้งเป้าเป็นแบบแท่ง เราเลยสงสัยว่าเรื่องการพัฒนาที่
สะอาดหรืออุตสาหกรรมที่สะอาดน่าจะไปอยู่ในกล่องอื่น แต่เมื่อดูแล้วทั้ง 17 goal มีการพูดถึงเรื่อง fossil
fuel แค่ครั้งเดียวใน Goal 12

2. ท าอย่ า งไรเป้ า หมาย รวมถึ ง ตั ว ชี้ วั ด และเป้ า ประสงค์ มั น จะสะท้ อ นสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ในประเทศไทย
ตัวอย่างเช่น ประเทศไทยส่งเรื่อง Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMA) และ Intended
Nationally Determined Contributions (INDC) ปรากฏว่ า มี ก ารด าเนิ น การลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ น
กระจก แต่ภาพของ SDG ทั้งหมดที่เกิดมา มันจะไม่มีการรายงานหรือสะท้อนเลยว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินของ
ประเทศไทยกาลังเกิดขึ้นอยู่ตรงไหนในประเทศ ซึ่งเป็นคนละภาพกับการใช้โรงไฟฟ้ าถ่านหินที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบมากซึ่งขัดกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ในขณะที่ภาพของ INDC และ NAMA ที่เป็นเรื่องการลดการ
ปล่อยคาร์บอน ให้ภาพซึ่งเป็นเชิงบวกต่อว่าไทยมีการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในบัญชีโลก สองภาพนี้จึง
จะสะท้อนออกมาในบริบทของประเทศไทย แล้วก็ยังสะท้อนถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง
ในอนาคตได้ด้วยว่า เมื่อเราพูดถึงโรงไฟฟ้าถ่านหินจานวนเท่านี้โรง แต่อีกในหนึ่งหรือสองปีข้างหน้าเรา
อาจจะมีตัวชี้วัดอื่น เช่น โรงไฟฟ้าถ่านหินลดลง แต่อย่างไรก็ดีควรจะสะท้อนความเป็นจริงที่เกิดขึ้นใน
ประเทศ มัน ควรจะต้ องมีก ารแตะต้ องเรื่ อ งโครงการที่ น าไปสู่ ก ารลดการปล่ อ ยก๊ าซเรือ นกระจกและ
กระบวนการที่นาไปสู่การปล่อยที่สูงขึ้น
3. ในงานวิจัยมีการดูถึงร่างยุทธศาสตร์ใหญ่ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และควร
จะให้ความสาคัญกับแผนระดับกระทรวงหรือแผนระดั บภาคส่วนด้วย เช่น แผนพลังงาน หรือแผน TGP ที่
จะบอกว่ามีโรงไฟฟ้าทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นเท่าไร และจะนาไปสู่การลดการปล่อยคาร์บอนที่เพิ่ มสูงขึ้นเท่าไร
อีกแผนหนึ่งคือ พิธีสารมอนทรีออล ซึ่งน่าจะเป็น ฝ่ายโอโซนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
4. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่ไทยได้
ศึกษา Technology needs assessment ให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้ น่าจะนามาผนวกไว้ด้วย
5. หน่วยงานที่ไม่ควรละเลยในเรื่องของการคาดการณ์เรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของทั้ งภู มิ ภ าครวมทั้ งประเทศไทยด้ว ยคื อ Coordinated Regional Climate Descaling Experiment
(CORDEX) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ น่าจะมีส่วนสาคัญในการพูดคุยกับนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
CORDEX ซึ่งไทยมีอ ยู่ ส องท่ านคือ ผศ.ดร.จิรสรณ์ สั นติ สิ ริส มบู รณ์ ม.รามค าแหง และ อ.ปั ทมา จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหน่ วยงานจะศึก ษาว่าผลกระทบที่เกิดจากโลกร้อนในระดับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้มีลักษณะไหนบ้างในอนาคต
(ไม่ทราบชื่อ)
1. ถ้าเราพูดถึงตั ว fossil fuel จะมีเป้ าประสงค์ ที่เกี่ยวข้องคื อ เป้า ประสงค์ที่ 7 มีก ารพูดถึ งตัว ชี้วั ด เช่ น
renewable energy share ซึ่งเป็นตัวชี้วัดอ้อมๆ ว่าถ้ามี renewable energy share มากขึ้น fossil fuel
ก็จะลดลงไปเอง
2. เป้าที่จะมีการพูดถึง Green Industry จะอยู่เป้าที่ 9 ในเป้านี้จะมีตัวชี้วัดหนึ่งที่เป็นการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกต่อหน่วยการผลิตภาคอุตสาหกรรม ถ้าตัวชี้วัดนี้มีค่าสูงขึ้น ตัวชี้วัดนี้อาจจะสะท้อนให้เห็นอะไรหรือ
เปล่า

คุณณัฏฐ์เอก สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
1. ภายใต้ ข้อ 13.1 ผู้วิจัยอาจจะต้องเพิ่มในเรื่องการจัดการความเสี่ยงว่าในช่วงที่ผ่านมาภายใต้แผนปภ. เอง
นั้นประเทศไทยมีแผนกาจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ก่อนและหลังอย่างไรบ้าง มีแผนอะไรบ้าง
2. ถ้าสามารถ review แนวปฏิบัติ (practice) ที่ประสบความสาเร็จในต่างประเทศที่สามารถเทียบเคียงกับ
การทางานในประเทศไทยได้ ก็น่าจะมีประโยชน์
3. Mitigation จะอยู่ในฝั่งของผู้ผลิตเยอะ ในขณะที่ Adaptation อยู่ในภาคประชาชนเป็นส่วนใหญ่
ผูแ้ ทนจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
1. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าสถาบันมีโครงการ Asian Cities Climate Change Resilience Network (ACCCRN)
มา 8 ปีแล้ว ซึ่งมีข้อมูลย้อนหลังที่เป็นประโยชน์
2. ข้อมูลที่ผู้วิจัยนาเสนอมีความครบถ้วนมากจากระดับโลกลงมาถึงระดับชาติ แต่มองว่างานของ Climate
Change มีขอบเขตที่มากกว่าภายในประเทศแล้วควรเพิ่มเติมระดับภูมิภาคด้วย

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
โครงการสารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย
และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคมและกฎหมาย - เป้าหมายที่ 14
ข้อเสนอแนะ
 ประธานกลุ่มโรงแรมชายฝั่งเสนอแนะให้รวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่ใช้ทรัพยากรทางทะเล
และทาลายทรั พยากรทางทะเลอย่างมาก เนื่องจากอุต สาหกรรมท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่งมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลอย่างมาก สามารถทาลายทรัพยากรทางทะเลได้ถาวรและรุนแรง
กว่ า การท าประมงโดยการจั บ ปลา เช่ น การปล่ อ ยสารเคมี ล งสู่ ท ะเลซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ท าให้
เกิดปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาว อีกทั้งชาวต่างชาติส่วนใหญ่นิยมท่องเที่ยวทางทะเลไทยและธุรกิจ
ท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจไทย จึงควรมีการบริหารจัดการอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวที่ดียิ่งขึ้น

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
โครงการสารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย
และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคมและกฎหมาย - เป้าหมายที่ 15

ข้อเสนอแนะ
1. แนะนำแนวทำงกำรทำงำนเพื่อควำมง่ำยในกำรทำงำนทีมวิจัยควรศึกษำและทบทวนวิธีกำรเก็บข้อมูล
อย่ำงเร่งด่วน เนื่องจำกเป้ำหมำยที่ 15 มีควำมใกล้เคียงกับเป้ำหมำยที่ 14 โดยศึกษำควำมเชื่อมโยง
ระหว่ำงฐำนข้อมูลภำยในประเทศและฐำนข้อมูลของ UN
2. ที ม วิ จั ย ควรศึ ก ษำสถำนะของข้ อ มู ล ปั จ จุ บั น ที่ มี อ ยู่ แ ละลั ก ษณะกำรเก็ บ ข้ อ มู ล ของประเทศไทย
เนื่องจำกฐำนกำรเก็บข้อมูลที่แตกต่ำงกันของแต่ละหน่วยงำนและข้อมูลไม่มีควำมทันสมัย จึงจำเป็น
ของประชุมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงเร่งด่วน อย่ำงไรก็ตำม กำรเก็บข้อมูลในกำรศึกษำเพื่อที่จะ
บรรลุเป้ำหมำยที่ 15 จำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลจำกหลำยหน่วยงำน เช่น กรมอุทยำน กรมป่ำไม้ กรม
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง(ทช.) สำนักงำนวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(สผ.) ทีมวิจัยจึงประสบ
ปัญหำควำมจำเพำะในกำรเก็บข้อมูลของแต่ละหน่วยงำน
3. สำรวจข้อมูล Meta data ของ UN เพิ่มจำกข้อมูลที่ทีมวิจัยมีอยู่แล้วในปัจจุบัน ในส่วนของนิยำมของ
คำจัดควำมต่ำง ๆ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรเก็บข้อมูล ศึกษำ กำรวิเครำะห์และคำดกำรณ์ทิศทำงข้อมูล
เพื่อให้ข้อมูลมีควำมสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น ซึ่งควรจะเป็นแนวทำงที่ทั้งหน่วยงำนของประเทศไทยและ UN
สำมำรถยอมรับร่วมกันได้ จึงจำเป็นต้องต้องวิเครำะห์ทั้งสองภำคส่วนประกอบกัน เพื่อควำมชัดเจน
ของข้อมูล และทำให้ผลงำนวิจัยสำมำรถเป็นข้อมูลที่จะช่วยหน่วยงำนประเทศไทยในกำรศึกษำเพื่อ
บรรลุเป้ำหมำย SDG ในอนำคต
4. ประเด็นควำมทับซ้อนของข้อมูลในส่วนของข้อมูลอุทยำนแห่งชำติ (ป่ำบก)ที่อำจคลอบคลุมข้อมูลของ
พื้นที่ทำงชำยฝั่งทะเล
5. กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งมีข้อมูลทีท่ ันสมัย เช่น ข้อมูลสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภำวะอันตรำย ข้อมูล
พะยูน ซึ่งข้อมูลค่อนข้ำงทันสมัยล่ำสุดถึงปี 2558 แต่อำจจะต้องศึกษำขอบเขตของโครงกำรเพิ่มเติม
6. ปัญหำพื้นที่ป่ำและกำรอนุรักษ์จำกควำมพยำยำมขยำยพื้นที่ป่ำอนุรักษ์ ทำให้เกิดปัญหำควำมขัดแย้ง
เรื่องกำรเวนคืนพื้นที่ป่ำจำกพื้นที่ที่เป็นที่อยู่อำศัยของประชำชน เนื่องจำกพื้นที่ที่เป็นที่อยู่อำศัยของ
ชำวบ้ำนทับซ้อนกับพื้นที่ป่ำ ทำให้ชำวบ้ำนไม่มีที่อยู่อำศัย อีกทั้ง พรบ.ป่ำชุมชนที่ยังคงไม่ได้รับกำร
อนุมัติ

คาถาม
1. ปัญหำข้อมูลของคำนิยำมคำว่ำ “พื้นที่ป่ำ” มีควำมขัดแย้งกันระหว่ำงกรมป่ำไม้และนักวิชำกำรป่ำไม้
เช่น กำรนับรวมสวนป่ำ ป่ำยูคำลิปตัส เป็นพื้นที่ป่ำ เป็นต้น
ตอบ กำรประกำศว่ำประเทศไทยมีเนื้อที่พื้นที่ป่ำล่ำสุดคิดเป็นร้อยละ 31.6 นั้น กำรนิยำม
พื้น ที่ป่ ำ กรมป่ ำไม้ไม่ได้นั บรวมสวนป่ำ นั่นคือ ไม่มีกำรนับรวมสวนยำงพำรำ ยูคำลิ ปตัส
ปำล์มน้ำมัน หรือไม้ที่ทำกำรปลูกเพื่อประโยชน์อื่นๆ โดยที่ไม่ศึกษำเรื่องประโยชน์ของเนื้อไม้
2. พื้นที่ป่ำเศรษฐกิจ 15% หน่วยงำนใดเป็นผู้รับผิดชอบ ใช่องค์กำรป่ำไม้หรือไม่
ตอบ หน่วยงำนที่ทำหน้ำที่ดูแลและรับผิดชอบพื้นที่ป่ำเศรษฐกิจทั้งหมด คือ กรมป่ำไม้ และ
พื้นที่ป่ำเศรษฐกิจไม่ได้เป็นควำมรับผิดชอบหลักขององค์กำรป่ำไม้ แต่เนื่องจำกองค์กำรป่ำไม้
มีพื้นที่ป่ำอยู่ในพื้นที่ป่ำเศรษฐกิจ ดังนั้น หำกเอกชนประสงค์จะปลูกป่ำในพื้นที่ป่ำเศรษฐกิจ
เอกชนก็สำมำรถเข้ำมำเป็นเจ้ำของป่ำในพื้นที่ป่ำเศรษฐกิจได้ เช่นกัน และในส่วนของพื้นที่
ส.ป.ก.บำงส่วนที่ไม่ควรใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ อำจทำเป็น สวนป่ำเศรษฐกิจได้ กรม
อุทยำนแห่งชำติดูแลและรับผิดชอบในส่วนของพื้นที่ป่ำอนุรักษ์ฯ ส่วนกรมป่ำไม้จะดูแลและ
รับผิดชอบพื้นที่ป่ำสงวนทั้งหมด อย่ำงไรก็ตำมพื้นที่ป่ำสงวนทั้งหมดมีแนวโน้มว่ำจะโดนบุรุก
และอำจจะกลำยเป็นพื้นที่ ส.ป.ก. และอำจจะกลำยเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ ดังนั้น จึงเป็น
เรื่องของหน่วยงำนสองหน่วยงำน คือ กรมป่ำไม้และองค์กำรป่ำไม้ ที่ใช้กฎหมำยเดียวกันใน
กำรดูแลรับผิดชอบพื้นที่ที่แตกต่ำงกัน

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
โครงการสารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย
และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคมและกฎหมาย - เป้าหมายที่ 16
คาถามและข้อเสนอแนะ
ผู้แทนจากองค์กร United Nations Global Compact
ได้เสนอข้อคิดเห็นไว้ว่า “การพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน โดย
ภาครัฐควรมีบทบาทหน้ าที่ในการให้ความรู้ด้านต่างๆแก่ประชาชน และให้ประชาชนเป็นผู้พัฒนาสังคมด้วย
ตนเองสู่สังคมที่สงบสุข ปราศจากความเหลื่อมล้้า ความยากจนและความรุนแรง” โดยท่านผู้แทนจากองค์กร
United Nations Global Compact มีความเชื่อว่า “หากประชาชนเป็นผู้พัฒนา และเรียนรู้ด้วยตนเองแล้ว
จะท้าให้การพัฒนาประเทศสู่ความสงบสุขมีความยั่งยืนอย่างมากในอนาคต” ในส่วนของข้อมูลท่านผู้แทนได้
กล่าวว่า “ในช่วงเร็วๆนี้จะมีการจัดการประชุม ASEAN +3 ในประเทศไทย หากผู้วิจัยมีความประสงค์ต้องการ
ข้อมูลส้าหรับการวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ 16.5 และ 16.8 ก็อยากจะเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมดังกล่าวด้วย”
ส้าหรับความเห็นในการจัดท้า ส่วนต่อไปของโครงการศึกษาวิจัยนั้น ท่านผู้แทนได้เสนอว่า “ควรตรวจสอบ
ตัวชี้วัดจากต่างประเทศที่น้ามาเป็นตัวอย่างว่า มีความสอดคล้องกับบริบทประเทศไทยมากน้อยเพียงใด และ
ควรวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่า สิ่งใดเป็นสิ่งที่ส้าคัญที่สุดส้าหรับประเทศไทยในการพัฒนาตามเป้าหมายที่ 16 เพื่อ
ความชัดเจนในการก้าหนดทิศทางการพัฒนาที่เหมาะสมและชัดเจนในอนาคต”
ผู้แทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้ให้ความเห็นว่า “การก้าหนดตัวชี้วัดในโครงการศึกษาวิจัยนั้น มิได้กล่าวถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมสัก
เท่าใดนัก หากประชากรมีความขัดแย้งกันจากการแก่งแย่งทรัพยากร ก็อาจท้าให้สังคมเกิดความไม่สงบสุขได้ ”
และความสงบสุขในงานวิจัยนี้ควรมีการจ้ากัดขอบเขตด้วยว่า “ความสงบสุขดังกล่าว หมายถึงความสงบสุข
ของประชาชนในประเทศไทยเท่านั้ น หรือเป็นความสงบสุขที่รวมถึงความสงบสุขของประชาชนในประเทศ
เพื่อนบ้ านด้วย” จากประเด็น ดังกล่ าวผู้ วิจั ยจึงมีความเห็นว่า “แม้ว่าข้อมูล ความขัดแย้งจากการแก่งแย่ง
ทรัพยากรจะเป็นข้อมูลที่สามารถจัดเก็บได้ยาก แต่ทางผู้วิจัยจะพยายามพัฒนาตัวชี้วัดดังกล่าว โดยจะจัดเป็น

ตัวชี้วัดหนุนเสริมในงานวิจัยนี้ เพื่อให้การวิเคราะห์เป้าประสงค์ ในเป้าหมายการพัฒนาที่ 16 มีความครอบคลุม
มากขึ้น”
ผู้แทนจากภาคเอกชน
ได้อภิปราย เกี่ยวกับหลักนิติธรรมในการจัดเก็บข้อมูลไว้ว่า “การเก็บข้อมูลทางระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อ
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น อาจมีความไม่เหมาะสม และคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เนื่องจากคนจนใน
สังคมนั้นมีโอกาสในการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตน้อยกว่าชนชั้นกลาง และชนชั้นสูง ” นอกจากนี้ผู้แทนท่านที่
ห้ายังได้อภิปรายเพิ่มเติมว่า “ความขัดแย้งในสังคม อาจมีความขัดแย้งระหว่างสิทธิของประชาชนในแต่ละกลุ่ม
ได้ เช่น เอกชนต้องการสร้างโรงงานเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยอ้างสิทธิในการพัฒนา แต่ประชาชนไม่ต้องการโรงงาน
ในพื้นที่ เนื่องจากโรงงานสร้างมลพิษ จึงออกมาประท้วง โดยอ้างถึงสิทธิมนุษยชนของตนเอง ความขัดแย้งด้าน
สิทธิแบบนี้มีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร และสิทธิดังกล่าวสามารถด้าเนินไปในทิศทางเดียวกันโดยไม่มีความ
ขัดแย้งได้หรือไม่” ส้าหรับค้าถามข้างต้นนี้ทางผู้วิจัยได้ให้ค้าตอบไว้ว่า “ความขัดแย้งดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้
ในสังคม และแนวทางแก้ไขที่ดีที่สุด คือการตกลงกันระหว่างประชาชน และหน่วยงานเอกชน” จากค้าตอบ
ดังกล่าว ภาคเอกชนต่างมีความเห็นพ้องกับผู้วิจัยว่า “วิธีดังกล่าวเป็นทางออกที่ดีที่สุดส้าหรับการพัฒนาสังคม
ให้มีความสงบสุขอย่างยั่งยืน”
ผู้แทนจากกระทรวงพลังงาน
ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมที่สืบเนื่องจากประเด็นของผู้แทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่า “นอกจาก
ความขัดแย้งด้านทรัพยากรระหว่างประเทศแล้ว ยังมีความขัดแย้งด้านมลพิษข้ามพรมแดนอีกด้วย เช่น ปัญหา
pollution haven ที่ประเทศพัฒนาแล้วมักน้ามลพิษ จากประเทศตนไปทิ้งในประเทศที่ด้อยพัฒนาและก้าลัง
พัฒนา” นอกจากนี้ตัวแทนจากกระทรวงพลังงานได้ให้ความเห็นว่า “การเก็บข้อมูลบางส่วนในการสร้างตัวชี้วัด
อาจมีปัญหาที่ข้อมูลไม่สามารถสะท้อนความเป็นจริงได้ เนื่องจากการเก็บข้อมูลในพื้นที่ชนบทมักจะเก็บจาก
การสัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัด, นายอ้าเภอ ,หรือผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งความเห็นของกลุ่มคนเหล่านี้อาจไม่สามารถ
สะท้อนความต้องการของคนยากจนในพื้นที่ชนบทที่แท้จริงได้ ” ส่วนผู้วิจัยนั้นได้ให้ค้าตอบไปว่า “จะลองใช้
ข้อมูล inclusive data ในการวิจัยแทน”
ผู้แทนจากกลุ่มนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กทม.
ได้เสนอความเห็นว่า “ควรเพิ่มตัวชี้วัดด้านความต่างของวัฒนธรรมในการวิจัยโครงการนี้ด้วย เนื่อง
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันก่อให้เกิดความคิดที่ต่างกัน และน้าไปสู่ความขัดแย้งของประชาชนได้ เช่ น การไม่
ยอมรับการปฏิบัติทางศาสนพิธีของศาสนาอื่นๆ นอกจากศาสนาที่ตนเองนับถือ เป็นต้น การไม่ยอมรับใน

วัฒนธรรมอื่นๆ น้าไปสู่ความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันของคนในสังคม และก่อให้เกิดความขัดแย้ง และอาจจบลงที่
ความรุนแรงได้”
ผู้แทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้ให้ข้อสังเกตของความขัดแย้งข้ามชาติในด้านทรัพยากรธรรมชาติไว้ว่า “ความขัดแย้งด้านทรัพยากร
ที่เกิดขึ้นนั้น มักเกิดจากความร่วมมือกันของผู้มีอ้านาจทางการเมืองกับบริษัทจากต่างประเทศในการท้าลาย
ทรั พยากรในประเทศ จากการใช้ประโยชน์เกินควรโดยไม่ค้านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม เช่น การท้า
การเกษตรของผู้ประกอบการจีนในจังหวัดจันทบุรี , จังหวัดตราด, จังหวัดชุมพร โดยไม่ค้านึงถึงผลกระทบด้าน
ลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้มีนักการเมืองท้องถิ่นหนุนหลังอยู่ด้วย เนื่องจากนักการเมืองท้องถิ่น
เหล่ านี้ได้รั บผลประโยชน์ จ ากผู้ป ระกอบการจีน เป็นต้น และแม้ว่าข้าราชการจะรู้ว่ามีส ถานการณ์ทุจริต
คอร์รัปชั่นของนักการเมืองท้องถิ่นกลุ่มดังกล่าว ก็ ไม่สามารถจัดการอะไรได้ เนื่องจากโครงสร้างทางกฎหมาย
และระบบสังคมราชการ มิได้มีมาตรการที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว” จากปัญหาดังกล่าวนี้ผู้วิจัยได้ให้
ค้าตอบไว้ว่า “ผู้วิจัยได้ค้านึงถึงปัญหานี้อยู่พอสมควรเหมือนกัน การจัดท้า โครงการวิจัยนี้ก็ได้ใช้ข้อมูลดัชนี
ความเป็นธรรมในสังคมในการวิเคราะห์ด้วย ซึ่งเป็นตัวชี้วัดปัญหาได้ ในระดับหนึ่ง” นอกจากนี้ทางกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังได้ตั้งค้าถามเพิ่มเติมว่า “โครงการวิจัยดังกล่าวเป็นโครงการวิจัยที่มี
เป้าประสงค์อยู่หลายเป้าประสงค์ ทางผู้วิจัยสามารถสรุปได้หรือไม่ ว่า เป้าประสงค์ใดเป็นเป้าประสงค์ที่ควร
ด้าเนินการก่อนในการสร้างสังคมสงบสุข และมีการจัดล้าดับความส้าคัญของเป้าประสงค์แต่ละเป้าประสงค์ไว้
อย่างไรบ้าง” ซึ่งค้าถามดังกล่าวมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับค้าอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภาพัฒน์ ที่กล่าวไว้
ว่า “งานวิจัยดังกล่าวมีหลายเป้าประสงค์ ซึ่งอาจท้าให้ผลลัพธ์ของงานวิจัยดังกล่าวเกิดปัญหาการวิจัย ข้าม
เป้ า หมายได้ ดั ง นั้ น ผู้ ท้ า การวิ จั ย ควรมี ก ารท้ า แผนการวิ จั ย ในแต่ ล ะเป้ า ประสงค์ ใ ห้ เ ป็ น ระบบมากขึ้ น
(mapping)” โดยหากผู้ วิจัย ท้าแผนการวิจัยได้ล ะเอียดทางสภาพัฒ น์เชื่อว่า “จะสามารถลดความยุ่งยาก
ซับซ้อนของงานวิจัยได้มาก และช่วยเติมเต็มช่องว่างของตัวชี้วัดที่พัฒนาโดยส้านักงานโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ ได้อีกด้ว ย” นอกจากนี้ ผู้ร่ว มประชุมมีความเห็ นตรงกันว่า “ในส่วนข้อมูล ของตัวชี้วัดที่ไม่มี
Metadata ผู้วิจัยควรเขียนข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเป็นข้อปรับปรุงในการท้าโครงการวิจัยในครั้งถัดไป”

ภาคผนวก ก-3
การประชุมนาเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ “โครงการสารวจ
สถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และ
ทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย”
12 เป้าหมาย
- หลักการและเหตุผล กาหนดการ
- ข้อเสนอแนะ

การประชุมนาเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
“โครงการสารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์
สังคม และกฎหมาย” 12 เป้าหมาย
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 และห้องประชุม 1 ชั้น 15 สกว.
อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. (BTS สนามเป้า)
1. หลักการและเหตุผล
ด้วย สกว. ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภายใต้คณะกรรมการ
เพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น (กพย.) ซึ่ งมี น ายกรัฐ มนตรี เป็ น ประธาน เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นงานตามเป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ของ
สหประชาชาติให้เป็นรูปธรรม สกว. ได้สนับสนุนให้มีโครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG move)
จัดลาดับความสาคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน 30 เป้าประสงค์ (Targets) และสนับสนุนทุนวิจัยให้มีการศึกษาสถานะของเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทยอย่างเป็นระบบภายใต้ “โครงการสารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบท
ประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย” โดยมีการประกาศโจทย์ในช่วงเดือนพฤศจิก ายน
และดาเนินการคัดเลือกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 จากการคัดเลือกทางโครงการ SDG Move ได้คณะนักวิจัยมาทั้งหมด 12
คณะ ทาการศึกษาสถานะของเป้าหมายที่ 1 2 4 5 7 8 9 12 13 14 15 และ 16 ซึ่งเริ่มดาเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.
2560 เป็นต้นมา และมีกาหนดส่งร่างรายงานขั้นสุดท้ายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลาในการดาเนินการศึกษาวิจัย
5 เดือน
บัดนี้ โครงการสารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนฯ ทั้ง 12 เป้าหมาย ได้ดาเนินการครบตามระยะเวลาที่
กาหนด และได้จัดทาร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้การศึกษาสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 12
โครงการมีความครอบคลุม สมบูรณ์ และถูกต้อง ทางโครงการจึงจะจัดให้มีการประชุมนาเสนอ (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ขึ้น
เพื่อให้เป็นเวทีที่คณะนักวิจัยได้นาเสนอผลการวิจัยแก่ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆ พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ
ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา เพื่อนาไปปรับปรุงรายงานฉบับสมบูรณ์ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้โครงการวิจัยทั้ง 12 เป้าหมาย ที่ได้รับทุน นาเสนอ (ร่าง)รายงานฉบับสมบูรณ์
2.2 เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อมูล อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
รายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจัย ทั้ง 12 เป้าหมาย
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 นักวิจัย“โครงการสารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และ
ทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย” ทั้ง 12 เป้าหมาย ได้นาเสนอ
ผลงานวิจัย
3.2 นักวิจัย 12 คณะ ได้ข้อคิดเห็น และข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
รายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจัย ทั้ง 12 เป้าหมาย ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

4. วิธีการประชุม
4.1 การเสนอผลงาน
4.2 จัดรูปแบบการประชุม แบ่งเป็น 2 ห้อง ดังนี้
1) ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สกว.
ช่วงเช้า ประกอบด้วย เป้าหมายที่ 4, 2 และ 1
ช่วงบ่าย ประกอบด้วย เป้าหมายที่ 12, 13 และ 14
2) ห้องประชุม 1 ชั้น 15 สกว.
ช่วงเช้า ประกอบด้วย เป้าหมายที่ 5, 15 และ 16
ช่วงบ่าย ประกอบด้วย เป้าหมายที่ 7, 8 และ 9
หมายเหตุ: แต่ละเป้าหมายจะมีระยะเวลาในการ นาเสนอประมาณ 15-20 นาที และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ประมาณ 40-45 นาที รวมระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละเป้าหมาย ประมาณ 60 นาที
5. สถานที่จัดประชุม
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 และห้องประชุม 1 ชั้น 15 สกว.
อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
6. ระยะเวลาของการประชุม
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ (สกว.)
7. ผู้เข้าร่วมประชุม
นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 80 คน
8. จัดโดย
 สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
 โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG move)
E-mail: sdgmove.th@gmail.com คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์
เขตพระนคร กทม.10200
 ประสานงาน: ธรรมพร สุขมี (08-1094-3009) /ปาริชาติ เรืองเดช (09-7103-9102, 08-0788-1891)
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(ร่าง) กาหนดการประชุมนาเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
“โครงการสารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย” 12 เป้าหมาย
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 และห้องประชุม 1 ชั้น 15 สกว.
อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. (BTS สนามเป้า)
เวลา (น.)

ห้องประชุม 1 ชั้น 14

ห้องประชุม ชั้น 15

08.30-09.00

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

09.00-10.00

เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม
และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดย ดร.ชาญศักดิ์ ศรีสวัสดิ์สกุล
ดร.วรัณศณางค์ บุณฑริก

10.00-11.00

เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการสาหรับทุก
คนในทุกวัย
โดย ดร.เสถียร ฉันทะ
นางสาวอรุณี อินเทพ

11.00-12.00

เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน
โดย ผศ.ดร.สมพร โกมารทัต
รศ.ศิริพร สัจจานันท์
ดร.เสน่ห์ เดชะวงศ์

12.00-13.00
* อาหารว่าง และเครื่องดื่มบริการในห้องประชุม

รับประทานอาหารกลางกลางวัน

เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและ
เด็กหญิง
โดย ดร.กรกิต ชุ่มกรานต์
นางสาวยุวรี โชคสวนทรัพย์
นางปรัทยุมน เลปนานนท์
เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้
อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและ
ฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
โดย รศ.ดร.นาฏสุดา ภูมจิ านง
ดร.อุทัย เจริญวงศ์
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมทีส่ งบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความ
ยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
โดย นายจิรวัฒน์ สุริยะโชติชยางกูล

รับประทานอาหารกลางกลางวัน

เวลา (น.)

ห้องประชุม 1 ชั้น 14

ห้องประชุม ชั้น 15

13.00.13.30

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

13.30-14. 30

เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและบริโภคทีย่ ั่งยืน
โดย นายสุพจน์ ชุณหโชติอนันต์
นางสาวธิตา อ่อนอินทร์

14.30-15.30

เป้าหมายที่ 13 เร่งต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
โดย ดร.กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงศ์
นางสาวปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ

15.30-16.30

เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่าง
ยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดย ดร.อาไพ หรคุณารักษ์
นางสาวกาญจนา ย่าเสน

* อาหารว่าง และเครื่องดื่มบริการในห้องประชุม

หมายเหตุ: กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เป้าหมายที่ 7 สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา
โดย ผศ.ดร.อานาจ ผดุงศิลป์
รศ.ดร.เรณู สุขารมย์
ดร.ณัฐพัชร์ อารีรัชกุลกานต์
เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มี
ผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสาหรับทุกคน
โดย ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์
ดร.วรัทยา ชินกรรม
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
โดย นางดวงจันทร์ วรคามิน
ผศ.ไพรินทร์ ชลไพศาล
ผศ.ดร.อนุวัฒน์ ชลไพศาล

ข้อเสนอแนะต่อรางรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
ของโครงการ “เป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจน”
บทที่ 1: บทนํา
 บทคัดย่อภาษาอังกฤษควรปรับปรุงคุณภาพทางภาษา
 ควรอธิบายว่ากลุ่มคนที่เข้าการประชุมระดมความเห็นประกอบด้วยใครบ้าง และวิเคราะห์กลุ่มคน
เข้าร่วม เช่น จากภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสัดส่วนของกลุ่มคน เป็นต้น
 ขั้นต้นของการเขียน ทาให้เห็นที่มาได้ดีว่ามาเริ่มต้นมาจากใครอย่างไร เห็นแนวทางการดาเนินการ
แก้ไขปัญหาของภาครัฐบางส่วน แต่ทว่ายังไม่เห็นโครงสร้างปัญหาของประเทศไทยในระดับต่างๆ เช่น การ
แบ่งกลุ่มความยากจนในเมือง/นอกเมือง ชนบท หรือระดับชนชั้น เป็นต้น ที่ทาให้พอเข้าใจได้ถึงปัญหาความ
ยากจนในประเทศไทยโดยรวม ที่จะนาไปสู่การยึดโยงกับแนวทางการแก้ปัญหา อย่าง SDGs และยังไม่เห็นการ
ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเรื่องความยากจนในภาคส่วนอื่นๆ นามาประกอบกันในเล่ม
 แหล่ ง ข้ อ มู ล จ าเป็ น ต้ อ งหาข้ อ มู ล นอกภาครั ฐ น ามาประกอบ เพื่ อ ให้ เ ห็ น ข้ อ มู ล ที่ ท าให้ เ ห็ น
ข้อเท็จจริงจากภาคส่วนอื่นๆ ได้แก่ งานวิจัยจากภาควิชาการ โครงการต่างๆขององค์กรพัฒนาต่างๆ เป็นต้น
นอกจากนั้น ควรเสริมการอ้างอิงงานวิจัยจากต่างประเทศไทยที่จะเป็นข้อมูลเสริม ในการอ้างถึงแนวทางการ
พัฒนา หรือข้อเท็จจริงอื่นๆ เพิ่มเติม
 ควรอ่านหนังสือของ John Weiss ที่ศึกษาเรื่องความยากจน
บทที่ 2: นิยามและความหมายของเปาประสงค (Target) และตัวชี้วัด (Indicator) ภายใตเปาหมายที่.....
และความสอดคลองกับบริบทประเทศไทยเนื้อหา
 การทบทวนนิยามในเป้าหมายที่ 1 ในส่วนของนิยามหลักๆ มีการทบทวนที่มากพอสมควร เห็น
ภาพชัดเจน เข้าใจได้ แต่ขาดนิยามเสริม ที่ทาง Metadata กาหนด เช่น เรื่องความเท่าเทียมทางเพศ ที่มีความ
เชื่อมโยงกับ เรื่ องความยากจน นิ ยามของเด็กที่ต้องกาหนด อาจศึกษาจาก UNICEF เรื่องกลุ่ มเปราะบาง
(Vulnerable) เรื่ อ ง Economic Resource หมายรวมถึ ง เรื่ อ งไหนบ้ า ง และ Rights Land เป็ น ต้ น ควร
ทาการศึกษาและกาหนดให้ชัดเจนตาม Metadata เพิ่มขึ้น
 ในส่วนท้ายของบทที่ 1 ควรสรุปให้เป็นข้อเสนอนิยามที่ได้สรุปทั้งหมด และข้อเสนอที่มีผลต่อการ
ทาให้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้น ที่ประเทศไทยต้องทาการกาหนดในส่วนนี้ และตัวชี้วัดที่ไทยเองมี ที่ดีกว่า หรือเป็น
ตัวชี้วัดที่สามารถนาไปใช้เป็นตัวชี้วัดเสริม(Proxy Indicator) หากใน Metadata ยังไม่ได้ดาหนดหรือกาหนด
ไม่ชัดเจน
 ในบางช่วงที่มีการแปะลิงค์ ข้อมูลที่ได้จากออนไลน์ เสนอให้ผู้วิจัยใส่การอ้างอิงเป็นแบบเชิงอรรถ
ที่ระบุที่มา และวันที่ทาการสืบค้นตามการอ้างอิงมาตรฐาน

 ขอให้ทางผู้วิจัย ช่วยสรุปในส่วนท้าย เป็นใจความหลักของแต่ละเป้าประสงค์ ของเป้าหมายที่ 1 ให้
กระชับ(ภายในหนึ่งประโยคสั้น หรือหนึ่งบรรทัด) ให้สามารถนาไปสื่อสาร หรือเผยแพร่ให้คนทั่วไปเข้าใจได้ง่าย
 ควรขยายนิยามไปถึงงานวิชาการที่ศึกษาเรื่องความยากจนอื่นๆ โดยเฉพาะงานวิชาการด้านความ
ยากจนที่น าเสนอความยากจนแบบหลากมิติ หรืองานวิช าการแนว Capability Approach และ Human
Development
 การประยุกต์นิยามที่มาจากงานวิชาการที่เสนอความหมายของความยากจนเชิงสัมพัทธ์หรือความ
ยากจนแบบหลากมิติน่าจะเหมาะสมมากกว่ากับกรณีประเทศไทยที่ความยากจนแบบสุดขีดไม่ได้มีมากแล้ว
 เนื้อหาของบทนี้ควรอ่านทวน เพราะยังมีสะกดผิดและเลขหัวข้อย่อยผิด
 อยากให้ ต รวจสอบเรื่ อ ง definition เส้ น ความยากจน/ social protection มี เ รื่ อ งของภาค
ประชาชนด้วยที่ต้องศึกษา ข้อมูลจากภาคประชาชนถ้าดูแลกันเอง error จะน้อยสุด เอาทุกอย่างไปฝากภาครัฐ
ไม่ได้ error จะสูง เพราะยังไม่เข้าใจประชาชนชน จริงๆ
 ข้อมูลที่นามายังไม่ได้ดศู ึกษาเรื่องมาตรการภาษีหรือการ subsidy อื่นๆเลย
 ประเทศไทย definition ของความยากจนจะไปเน้นเรื่องเศรษฐกิจ ฐานคิดที่ตามมาอาจไม่ได้ตามที่
รัฐกาหนดไว้แต่เป็น ฐานคิดของคนที่ทางานกับชาวบ้านจริงๆ อาจทาให้ ไม่ได้ข้อสรุปหรือข้อคิดเห็ นที่เป็น
value added
 หลักที่ใช้สาหรับความยากจนไม่ค่อยคงที่ อยากให้ไปจัดกลุ่มดีๆและวิเคราะห์ให้ลึกจริงๆ อยากให้
ไปดูนิยามและความหมายดีๆ มันคนละอย่างกัน และ ความหมายสาคัญกว่านิยาม
 การนิยามควรกาหนดที่ครอบคลุมกลุ่มคน และแยกกลุ่มคนให้ชัดเจน ทุกส่วนของสังคม ชาติพันธุ์
บทที่ 3: สถานะปจจุบันของเปาหมายที่... ในบริบทประเทศไทยเนื้อหา
 ทางผู้วิจัยควรเสนอ ในส่วนค่าเป้าหมายและข้อมูลตัวเลขอื่นๆ จากการทบทวน เพื่อนาไปใช้เป็น
ข้อมูลที่จะทาให้สามารถวางแผนการพัฒนาข้อมูลและกาหนดค่าเป้าหมายได้ในอนาคต
 เพื่อให้อ่านผลวิจัยได้ง่ายขึ้น คณะวิจัยควรพิจารณานาเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิหรือกราฟ
ตัวเลขบางตัวเช่นการใช้จ่ายตามนโยบายควรปรับให้เป็นสัดส่วนของงบประมาณทั้งหมด หรือสัดส่วนต่อหัว
ประชากร เพื่อให้เข้าใจขนาดตัวเลขมากขึ้น
 ในการวิ เ คราะห์ ช่ อ งว่ าง ในกรณีที่ ไ ม่ไ ด้มี ตัว เลขเป้ าหมายที่ตั ว ชี้วั ดก าหนดให้ คณะวิจั ยอาจ
ยกตัวอย่าง เป้าหมายที่เป็นได้ เช่น เป้าหมายในกรณีต่างๆขึ้นมาเปรียบเทียบแทน
 poverty targeting อาจจะมี error อยู่
 ข้อมูลขาดจริงหรือแค่ขาดการวิเคราะห์
 อยากเห็นตัวชี้วัดในฐานะเครื่องมือการแก้ปัญหา มันตอบโจทย์มั้ย ตัวชีวัดที่เหมาะสมคืออะไร

บทที่ 4: การดําเนินงานของภาคสวนตาง ๆ ในปจจุบันเกี่ยวกับเปาหมายที่ ... ในบริบทประเทศไทย
 ผู้วิจัยควรนาข้อมูล ส่ วนอื่นๆ ที่อ้างอิงเสริม หรือโต้แย้งกับข้อมูลที่ภ าครัฐได้ทาการรายงานผล
เพื่อให้เห็นข้อเท็จจริงที่กว้างมากขึ้น
 ดังที่กล่าวข้างต้น ควรมีข้อมูลเสริม งานวิจัยที่ได้ทาการสารวจเกี่ยวกับความยากจน ที่ทาให้เห็นมิติ
อื่นๆที่ประกอบกับเรื่องความยากจน เช่น สิทธิ สวัสดิการ และคุณภาพชีวิตที่แท้จริง เป็นต้น ที่นอกเหนือจาก
เรื่องรายได้ หรือข้อมูลจากภาครัฐ
 ข้อมูลจากภาคประชาสังคม ภาควิชาการ หรือภาคองค์กรพัฒนาเอกชน มูลนิธิ ในประเทศไทย
ค่อนข้างเยอะ ควรเพิ่มเติมในส่วนนี้ ที่ทาให้เห็นมิติความยากจน ที่หลากหลายกลุ่ ม ที่เขาได้ทาการเก็บข้อมูล
ครับ
 ในส่วนท้ายเป้าประสงค์แต่ละข้อ จาเป็นที่ทางนักวิจัย จะต้องเขียนสรุปข้อมูลถึงบทวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ได้ทาการทบทวน ให้เห็นระดับคุณภาพของข้อมูลที่ได้มาในแต่ละภาคส่วน
 ควรมีข้อมูลในการประกอบการพิจารณามากกว่าแค่แผนต่างๆ หรือยุทธศาสตร์ ต่างๆ เพราะสิ่งที่
ถูกเขียนเอาไว้ ก็อาจจะไม่ได้สะท้อนสิ่งทีได้ทาไปจริงๆได้
 เช่นเดียวกับส่วนที่แล้ว คณะวิจัยควรพิจารณาใช้แผนภูมิ กราฟ หรือเครื่องมืออื่นๆในการนาเสนอ
ข้อมูล
 ยังขาดในเรื่องการทบทวนวรรณกรรมว่าด้วยผลสาเร็จของนโยบายเหล่านั้น ว่ามีส่วนในการลด
ความยากจนได้มากน้อยเพียงใด นอกจานี้ในส่วนของภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศนั้นเนื้อหายัง
ค่อนข้างน้อย
บทที่ 5: ความพรอมของประเทศไทยในการบรรลุเปาหมายที่ 1
 ผู้ วิจั ย ควรสรุ ป การวิเคราะห์ จ ากข้อมู ล ที่ไ ด้มาของตน ที่ ทาให้ เห็ นความสามารถในการบรรลุ
เป้าหมาย หรือค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ ว่าจะทาได้หรือไม่ โดยแนวทางอาจคล้ายๆวิเคราะห์ SWOT เพื่อให้
เห็นจุดแข็ง จุดอ่อน ในภาครัฐ และโอกาส อุปสรรค์ที่มี เช่น ความรู้ที่ยังไม่พอในการบรรลุ รัฐยังไม่เข้าใจหรือมี
โครงการที่เข้าถึงความยากจนในมิติออื่นๆ(ซึ่งก็จาเป็นต้องมีการอ้างอิงข้อมูลด้วย) เป็นต้น
 ข้อมูลตัวเลขที่เยอะมากๆติดๆกัน ควรสรุปเป็นตารางหรือ กราฟ ให้เห็นความแตกต่าง แยกแยะ
ข้อมูลได้ง่ายขึ้น
 อยากให้คณะวิจัยอธิบายให้ชัดเจนและมีข้อมูลในลักษณะ objective ในการพิจารณาถึงความ
พร้อมของภาครัฐมากกว่านี้ เท่าที่ได้เขียนอธิบายมาไม่เพียงพอจะชักชวนให้มั่นใจตามได้ตามความเห็นของ
คณะวิจัย

 เมื่อนาเสนอถึงงบประมาณหลายปีติดต่อกัน ควรพิจารณาใช้กราฟแทนเพื่อให้เห็นแนวโน้ม และ
เช่นเดียวกันกับส่วนก่อนหน้าที่คณะวิจัยควรพิจารณาใช้ตัวเลขที่คานวนเพิ่มเติมให้เห็นการวิเคราะห์ดีขึ้น
 ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ต รวจสอบว่ า ภาครั ฐ มี น โยบาย พรบ. หรื อ แผนงานในการบรรลุ เ ป้ า ประสงค์
แต่ละตัวหรือไม่ และถ้ามีก็มีแนวโน้ มที่จะสรุปว่าภาครัฐ มีความพร้อมในการบรรลุ เป้าประสงค์ต่าง ๆ ใน
เป้าหมายที่ 1 ซึ่งน่าจะเป็นการด่วนสรุป เพราะการตระหนักรู้ถึงปัญหามิได้เป็นสิ่งรับประกันได้ว่ามีความพร้อม
ในการบรรลุเป้าหมาย ตัวอย่างเช่นรัฐมีนโยบายกระจายที่ดิน แต่ในความเป็นจริงที่ดินส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัว
อยู่ในมือคนจานวนน้อยมาก หรือการมีแผนป้องกันสาธารณภัยก็มิได้หมายความว่าไทยจะมีความพร้อมอย่าง
แท้จริงดังตัวอย่างเหตุการณ์น้าท่วมใหญ่ปี 2554
 ผู้วิจัยควรทาการทบทวนวรรณกรรมที่กล่าวถึงผลสาเร็จของนโยบายต่าง ๆ ที่มีความใกล้เคียงกัน
ในอดีตว่ามีผลสาเร็จมากน้อยเพียงใด แล้วท าการอนุมานถึงความน่าจะเป็นของผลสาเร็จของนโยบายปัจจุบัน
จากนั้นจึงจะกลั่นกรองเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อไป
บทที่ 6: การจัดลําดับความสําคัญ
 ในส่วนของการจัดลาดับ โดยใช้ ข้อมูลการจัดลาดับของภาครัฐ จาเป็นต้องทาความเข้าใจ การใช้
เหตุผล(Rational) ในการจัดลาดับความสาคัญของภาครัฐ ว่าใช้เหตุผลตรงกับที่ทางผู้วิจัยใช้ในการสรุปหรือไม่
หากไม่ทราบข้อมูลที่รัฐนามาใช้เป็นเหตุผลตัดสินใจ ทางผู้วิจัยที่ได้ทาการสรุปในความเห็นของตนแล้ว ควร
เพิ่มเติมข้อมูลที่เป็น Objective เพิ่มมากขึ้น
 การพิจารณาสาเหตุของความเร่งด่ วนหรือเหตุของผลกระทบจะสามารถวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ และ
คณะวิจัยอาจอ้างอิงงานศึกษาทางวิชาการมาประกอบการพิจารณาได
 เมื่อแสดงข้อมูลจากการสารวจความเห็น คณะวิจัยควรชี้แจงลักษณะของกลุ่มที่ได้รับการสารวจ
ด้วย
 ผู้วิจัยจัดลาดับความสาคัญของเป้าประสงค์โดยยึดตามผลการประชุมวันที่ 12 กันยายน 2559 ณ
โรงแรมโนโวเทลสยาม กรุ ง เทพฯ ว่ า เป้ า ประสงค์ 1.3 มี ค วามส าคั ญ อั น ดั บ แรก และแม้ ผู้ วิ จั ย จะให้
เหตุผ ล 3 ประการว่า ทาไมถึ งเห็ น ด้ ว ย (หน้า 6-3) แต่ก็ ไ ม่ชั ดเจนว่ าได้ใ ช้ ห ลั กการ urgency กับ impact
อย่างไร ความไม่ชัดเจนนี้รวมไปถึงผลจากแบบสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมที่ผู้วิจัยจัดขึ้นเมื่อนที่ 7 กรกฏาคม
2560 ด้วย

บทที่ 7: การสํารวจเบื้องตนเกี่ยวกับมาตรการทางเลือกดานเศรษฐกิจ สังคมและกฎหมาย เพื่อบรรลุ
เปาหมายที่ 1
 มีการรวบรวมมาตรการในอดีตที่ทาไปแล้ว รวมทั้งรวบรวมแนวนโยบายในอนาคตจากรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2560 และแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ไว้ค่อนข้างดี อีกทั้งเสนอแนวทางที่ใช้ในต่างประเทศไว้จานวนหนึ่ง มี
ประโยชน์ต่อการศึกษาต่ออย่างยิ่ง
 มาตรการของรัฐ ที่นามาใช้ จาเป็นต้องศึกษาถึงผลที่เกิดขึ้นในเชิงลบด้วย เพื่อประกอบในการ
พิจารณา ที่จะทาให้เห็นข้อจากัดของมาตรการที่ใช้ โดยโครงการของรัฐที่ทาแล้วกับประเมินแล้วจะต่างกัน โดย
ให้หาข้อมูลเพิ่มเติมอาจมาจากหน่วยงานรัฐส่วนอื่นๆ เช่น กรมบัญชีกลาง สานักงบประมาณ กพร.(ไม่แน่ใจ)
หรือภาคส่วนอื่นๆ
 นอกจากนั้นควรสารวจโครงสร้างการทางานของภาครัฐเสริม เพื่ อให้เห็นแนวทางการทางาน ว่า
ช่วยเสริม หรือขัดในการทางานให้บรรลุผลของเป้าหมาย
 การวิเคราะห์จากการมีอยู่ของกฏหมายเช่น มาตราในรัฐธรรมนูญ หรือ พรบ. อาจไม่เพียงพอ
 ในการนาเสนอมาตรการทางเลือก ควรมีฐานการพิจารณาเรื่องระบบสวัสดิการก่อนจะนาเสนอไป
ถึงประเทศต่างๆเป็นกรณีตัวอย่าง เช่น ระบบสวัสดิการของไทยเป็นอย่างไร มีทางเลือกจะเป็นไปในทางใด
 ผู้วิจั ย ไม่ได้น าเสนอว่าเหตุใดจึ งพิจารณาญี่ปุ่น เกาหลี และสิ งคโปร์ มาเป็นตัว อย่าง และเมื่อ
นาเสนอแล้วก็ไม่ได้ให้การวิเคราะห์ใดๆว่าทางเลือกของไทยควรพิจารณาไปทางใดจากตัวอย่างเหล่านี้
 ยังแตะเรื่องโครงสร้างน้อยมาก เช่น กฎหมาย นโยบาย รีวิวเพิ่มเติมได้จะเป็นประโยชน์มากกว่านี้
 แนวโน้มเรื่องภัยพิบัติมีมากึ้น ทาให้ส่งผลต่อกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร แต่สามารถ
ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาเยียวยาได้ อาจนาเข้าไปเป็นประเด็นของตัวชี้วัดได้
 มาตราการที่อ้างว่าช่วยคนจนมันเป็นเอื้อผลทางอ้อมแก่คนรวยมากกว่า ต้องศึกษาเพิ่มว่าคนจน
จนอย่างไร จนเพราะเหตุใด ต้องหาทาง identify คนจนได้จริงๆ เป็นประโยชน์มากถ้ากลับไปดู background
อาจได้ข้อสังเกตุอื่นๆมากขึ้น
 มาตรการที่ เสนอ หรื อ ที่รั ฐ เคยท าผ่ านมาเป็ นไปในทางตั้ งรั บ หรื อเชิง Passive แต่ค วรเสนอ
มาตรการที่เน้นเชิงรุก (Preventive or Proactive) เพิ่มด้วย
 ควรศึกษาความไม่เป็นธรรมในเชิงระบบ ในการกระจายรายได้เพิ่มมากขึ้น
 Social Protection ดี แต่ไม่ได้ทาให้คนพ้นความยากจนก็เป็นได้ อาจต้องศึกษาและวิเคราะห์ถึง
เรื่องนี้

บทที่ 8: สรุป
 ข้อสรุปบางส่วนยังไม่รอบด้าน และเป็น Subjective ของผู้วิจัยเอง เช่น มุมมองที่ว่า รัฐ เข้าใจหรือ
มองเห็นปัญหาความยากจนได้ชัดเจนมากกว่า อาจจะไม่จริง อยากให้ทาการสรุปที่ครอบคลุม ความเห็นจาก
หลายภาคส่วน มีการใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อ้างอิงได้ มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ ที่จะใช้ในการวิเคราะห์
 ข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ยังเป็นข้อเสนอหลายข้อที่ให้ความเห็นแบบกว้างๆ ยังไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์
ปัญหาในเชิงลึก ไม่ได้ชี้ให้เห้นถึงข้อจากัดหรืออุปสรรคสาคัญๆอย่างเฉพาะเจาะจงว่าควรถูกปรับเปลี่ยน อยาก
เสนอแนะให้ผู้วิจัยใช้เวลาสังเคราะห์ข้อเสนอในเชิงลึกมากกว่านี้
 ทาการสรุป เนื้อหาในบทที่ 1-7 ไว้ค่อนข้างดี ข้อค้นพบ 9 ข้อที่แสดงไว้มีประโยชน์ต่อผู้ บริหาร
ประเทศ ส่ ว นข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแม้จะมีห ลายข้อเสนอแนะที่ดี แต่ไม่ชัดเจนว่ามี
ความสัมพันธ์กับเนื้อหาในบทที่ 1-7 อย่างไร ทาให้ขาดหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับ นอกจากนั้นแล้วการที่
ผู้วิจัยจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายถึง 13 ข้อ แสดงว่าผู้วิจัยมองเห็นว่าการดาเนินนโยบายที่ผ่านมาของ
ภาครัฐยังมีปัญหาและข้อบกพร่องที่ควรแก้ไข แต่ในบทก่อนหน้าผู้วิจัยมักสรุปว่าภาครัฐมีนโยบายที่ดี และ
ครบถ้วนอยู่แล้ว ทาให้เกิดการขัดกันในที่สรุปมา
 ข้อสรุปในงานวิจัยมันขัดแย้งกันนิดหน่อย อาจต้องทาให้ข้อคิดเห็นไปทางเดียวกัน
 ยังไม่เห็นว่ามีข้อเสนอที่ชัดเจนมากพอ

ข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ของโครงการ “เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย”
บทที่ 1: บทนํา
 ขั้นต้นของการเขียน ทําให้เห็นที่มาได้ดี ว่ามาเริ่มต้นมาจากใครอย่างไร เห็นความสําคัญของ
การศึกษา ที่มาที่ไป เข้าใจคํานิยามที่ทําให้พร้อมจะอ่านบทต่อไปได้เข้าใจง่ายมากขึ้น และเขียนโครงสร้างการ
ทําดําเนินการศึกษา เครื่องมือที่ทําการศึกษาได้พอเข้าใจพอสังเขป
 การทํา Focus Group กับภาคส่วนต่างๆ จะได้ข้อมูลอื่นๆนอกภาครัฐเพิ่มเติม
บทที่ 2: นิยามและความหมายของเป้าประสงค์ (Target) และตัวชี้วัด (Indicator) ภายใต้เป้าหมายที่.....
และความสอดคล้องกับบริบทประเทศไทยเนื้อหา
 การทบทวนนิยามในเป้าหมายที่ 2 ในส่วนของนิยามหลักๆ มีการทบทวนที่มากพอสมควร เห็น
ภาพชัดเจน เข้าใจได้ เห็นความเชื่อมโยงกับเป้าหมายที่เป็นเหตุเป็นผลกันอย่างเป้าหมายที่ 1
 ขาดนิยามเสริม ที่ทาง Metadata กําหนด เช่น เรื่องกลุ่มคนในสภาวะเปราะบาง(แบบของไทยที่
ควรจะเป็น) ที่จะทําให้เห็นขอบเขต ที่ต้องเสนอให้กําหนดลงไป
 ขอให้ทางผู้วิจัย ช่วยสรุปในส่วนท้าย เป็นใจความหลักของแต่ละเป้าประสงค์ ของเป้าหมายที่ 2
ให้กระชับ(ภายในหนึ่งประโยคสั้น หรือหนึ่งบรรทัด) ให้สามารถนําไปสื่อสาร หรือเผยแพร่ให้คนทั่วไปเข้าใจได้
ง่าย
 ตัวชี้วัดที่ 2.3.2 รายได้เฉลี่ยของผลิตอาหารรายเล็ก ขอให้ทบทวนเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดที่ 2.3 ใหม่
เนื่องจากคําแปลของ 2.3 คือ เพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตรายเล็ก (2.3.1 ปริมาณการ
ผลิตต่อหน่วยแรงงาน 2.3.2 รายได้เฉลี่ยของผู้ผลิตรายเล็ก)
 การทบทวนคํานิยามจากที่ต่างๆนี้ เป็นประโยชน์อย่างมาก
 หน้ า 58 แนวคิ ด เกษตรยั่ ง ยื น ที่ แ บ่ ง ออกเป็ น 5 ประเภท สภาพั ฒ น์ ฯ ให้ คํ า จํ า กั ด ความของ
เกษตรกรรมยั่งยืนไว้ แม้ว่าจะอ้างอิงจาก สศก. แต่เพื่อให้เกิดความถูกต้องเหมาะสม ควรใช้คํานิยามของ
สภาพัฒน์ฯมากกว่า เพราะเป็นไปตามกลไกคณะกรรมการ ที่มีนายกเป็นประธาน และสภาพัฒน์เป็นฝ่าย
เลขานุการ
 เป้าประสงค์ข้อ 2.C ประเทศไทยมีกลไก TFEX ขอให้ ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยเพิ่มเติม
 การแปลความหมายของศัพท์ภาษาอังกฤษต้องทําให้ถูกต้องขึ้น ไม่งั้นความหมายอาจจะผิดเพี้ยน
ไปได้ เช่นคําว่า ethic เรื่องชนพื้นเมือง ถ้าประยุคใช้ในเมืองไทยหมายถึงอะไร ดัชนีเตรียมความพร้อมทาง
การเกษตร มันวัดยังไง และความไม่ปกติของราคาอาหารใช้อะไรเป็นตัวชี้วัด
 ทบทวนนิยามเรื่อง Reliability
บทที่ 3: สถานะปัจจุบันของเป้าหมายที่... ในบริบทประเทศไทยเนื้อหา

 ผู้วิจัยเสนอขอบเขตข้อมูลอื่นๆเสริม ในการกําหนดของตัวชี้วัดที่ UN กําหนดมา ทําให้เห็นภาพ
อื่นๆที่กว้างขึ้น
บทที่ 4: การดําเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ ในปัจจุบันเกี่ยวกับเป้าหมายที่ ... ในบริบทประเทศไทย
 ผู้วิจัยควรนําข้อมูลส่วนอื่นๆ ที่อ้างอิงเสริม หรือโต้แย้งกับข้อมูลที่ภาครัฐได้ทําการรายงานผล
เพื่อให้เห็นข้อเท็จจริงที่กว้างมากขึ้น
 ข้อมูลจากภาคประชาสังคม ภาควิชาการ หรือภาคองค์กรพัฒนาเอกชน มูลนิธิ ในประเทศไทย
ค่อนข้างเยอะ ควรเพิ่มเติมในส่วนนี้ ที่ทําให้เห็นมิติความยากจน ที่หลากหลายกลุ่ม ที่เขาได้ทําการเก็บข้อมูล
ครับ
 ในส่วนท้ายเป้าประสงค์แต่ละข้อ จําเป็นที่ทางนักวิจัย จะต้องเขียนสรุปข้อมูลถึงบทวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้ทําการทบทวน ให้เห็นระดับคุณภาพของข้อมูลที่ได้มาในแต่ละภาคส่วน
 เรื่องสถานการณ์ นักวิจัยทําอะไรกับตรงนี้ เช่น ในแง่ของการหยิบสถานการณ์มาพูด การวิเคราะห์
สถานการณ์ของรัฐ พอหรือไม่พออย่างไร นักวิจัยช่วยอะไรตรงนี้ได้บ้าง อยากให้ทําเรื่องพวกนี้ให้ชัด สิ่งที่เรา
วิเคราะห์สถานการณ์มันพอหรือไม่พอ
 เรื่องปฏิวัติเขียว อาจจะต้องลงไปดูรายละเอียดเกษตรกรรายย่อย เป็นเรื่องที่สําคัญ กลไกการ
กระจาย การเข้าถึงต่างๆ ความขัดแย้งทางทรัพยากรณ์ ฯลฯ ตัวชี้วัดอาจให้ต้องสอดคล้องกับบริบทสังคมไทย
มากขึ้น
 ในแต่ละเป้าประสงค์ อยากให้เพิ่มเติม สิ่งที่แต่ละหน่วยงานดําเนินการมีเป้าหมายอย่างไร เช่น
เป้าประสงค์ที่ 2.4 หน่วยงานใดทําอะไร มีเป้าหมายอย่างไร หรือกําหนดผลลัพธ์ไว้อย่างไร (สศช.กําหนด
เป้าหมายพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน 5 ล้านไร่ ในปี 2564) และขอให้ดูแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิต ซึ่ง
กําหนดเป้าหมายหน่วยงานไว้
 ในเป้าประสงค์ที่ 2.4 เน้นการทําเกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรอินทรีย์สามารถตอบเป้าประสงค์นี้ได้
ตามที่ผู้ศึกษาได้ให้นิยามไว้
บทที่ 5: ความพร้อมของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายที่ 1
 ผู้ วิจั ยควรสรุ ป การวิเ คราะห์จ ากข้ อมูล ที่ไ ด้ม าของตน ที่ ทํ า ให้ เห็ น ความสามารถในการบรรลุ
เป้าหมาย หรือค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ ว่าจะทําได้หรือไม่ โดยแนวทางอาจคล้ายๆวิเคราะห์ SWOT เพื่อให้
เห็นจุดแข็ง จุดอ่อน ในภาครัฐ และโอกาส อุปสรรค์ที่มี เช่น ความรู้ที่ยังไม่พอในการบรรลุ รัฐยังไม่เข้าใจหรือมี
โครงการที่เข้าถึงความมั่นคงทางอาหาร โดยเฉพาะเรื่องการจัดการที่ดินในมิติอื่นๆ(ซึ่งก็จําเป็นต้องมีการอ้างอิง
ข้อมูลด้วย) เป็นต้น

 ข้อมูลความพร้อม และความเร่งด่วนอาจจะมาจากภาคส่วนอื่นๆที่ทําเรื่องความมั่นคงทางอาหาร
จะทําให้ประเมินการบรรลุได้เพิ่มมากขึ้น
 ทบทวนประเด็นเกษตรรายย่อยของประเทศไทย สถานการณ์ของกลุ่มคนต่างๆ
บทที่ 6: การจัดลําดับความสําคัญ
 ในส่วนของการจัดลําดับ ทางผู้วิจัยควรทําการสรุปในความเห็นของตน โดยมีการอธิบายเหตุผล
(Rational)ในการตัดสินใจ เงื่อนไขต่างๆประกอบกัน เพื่อให้ทราบถึงที่มาที่ไปของลําดับที่ได้
 ยังไม่เห็นข้อสรุปการจัดทํา Priority ของเป้าปรสงค์ หากเป็นไปตามหน้าสุดท้ายของบท ควรสรุป
ด้วยว่า ผู้ศึกษาให้ความสําคัญหรือจัดลําดับความสําคัญตามที่ UN กําหนดเพราะอะไร ซึ่งข้อเท็จจริงเป็นการ
ให้ความสําคัญไล่เรียงตั้งแต่แรก หรือถ้าหากให้ความสําคัญหมด เพราะแต่ละเป้าประสงค์สามารถสนับสนุน
เป้าหมายที่ 2 ได้นั้น รบกวนเพิ่มเติมเป็นข้อสรุปของผู้ศึกษาเพิ่มเติม
บทที่ 7: การสํารวจเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรการทางเลือกด้านเศรษฐกิจ สังคมและกฎหมาย เพื่อบรรลุ
เป้าหมายที่ 1
 นอกจากนั้นควรสํารวจโครงสร้างการทํางานของภาครัฐเสริม เพื่อให้เห็นแนวทางการทํางาน ว่า
ช่วยเสริม หรือขัดในการทํางานให้บรรลุผลของเป้าหมาย
 แต่ ล ะเป้ า ประสงมี ตั ว ชี้ วั ด ที่ ชั ด เจนมาก เราอาจต้ อ งไปหาว่ า ผลของการทํ า งานของภาครั ฐ มี
ประสิทธิภาพมากแค่ไหน
 ข้ อ มู ล ที่เ ราใช้ จ ากภาครั ฐ นั้น น่ า เชื่ อ ถื อ จริ ง หรื อ ไม่ น่ า จะตั้ ง ข้ อ สั ง เกตุ ข องคํ า นิย ามและความ
น่าเชื่อถือ
 การมีกฏหมายอาจจะไม่พอ แต่ต้องเข้าไปศึกษาว่าเนื้อหาอะไรที่สอดคล้องต่อความยั่งยืนหรือไม่
 อยากให้ทบทวนเรื่องพรบ.ภาษีที่ดิน
บทที่ 8: สรุป
 หากปรับตามข้อเสนอในหัวข้อที่ 4 ข้อสุดท้ายเชื่อว่าเนื้อหาในบทสรุปจะมีการเปลี่ยนแปลงให้
สอดคล้องกัน เช่น เป้าประสงค์ที่ 2.4 หน้า 198
 ขอให้ดูความถูกต้องของตัวอักษร เพราะบางย่อหน้าเป็นเป้าประสงค์ แต่เขียนผิดสลับกับเป้าหมาย
 บทสรุปยังไม่ค่อยชัดเจน
 มุมมองสถานการณ์ความจริงจากภาคส่วนต่างๆ นักวิจัยควรให้ภาพมุมมองที่แตกต่างกัน ที่จะ
นําไปสู่ข้อเสนอบางอย่างทางงานวิชาการ

ข้อเสนอแนะต่อรางรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
ของโครงการ “เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ”
บทที่ 1: บทนํา
 ขาดการทบทวนข้อมูลอื่นนอกภาครัฐ ควรมีการทบทวนในภาคส่วนอื่นๆ ที่ทาให้เห็นภาพรวมของ
การศึกษาของไทย ต่อการขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืน
 ควรมีการทบทวนงานของผู้เชี่ยวชาญเรื่องการศึกษาเพิ่มเติม และแนวทางการจัดการศึกษาของ
ต่างประเทศ
บทที่ 2: นิยามและความหมายของเปาประสงค (Target) และตัวชี้วัด (Indicator) ภายใตเปาหมายที่.....
และความสอดคลองกับบริบทประเทศไทยเนื้อหา
 การศึกษาที่ครอบคลุมและเท่าเทียม มี 2 ประเด็นคือ เท่าเทียมต่อการเข้าถึง และ เท่าเทียมต่อการ
จบการศึกษานั่นหมายความว่า เดี๋ยวนี้มันลดคุณภาพการศึกษาลงเรื่อยๆเพื่อให้คนเรียนจบมากขึ้น แทนที่จะ
รักษาคุณภาพไว้
 สภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กน่าจะเป็นสิ่งที่โรงเรียนเองใส่ใจ/เก็บข้อมูลเอง ให้กระทรวงตามดูแล
อาจจะยาก อย่างเรื่องคุรภาพน้าดื่ม
 การเก็บข้อมูลนั้นควรทาไปเพื่อการพัฒนา ไม่ใช่เก็บไปเพื่อทารายงาน
 ผู้อานวยการโรงเรียนต้องมีข้อมูลเรื่องความพร้อมของโรงเรียนแล้วพิจารณาว่าโรงเรียนนั้นๆขาด
อะไรต้องการอะไร
 การวัดผลเรื่องจานวนโรงเรียน อาจไม่สะท้อนคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตที่ดีที่จะเกิดขึ้น
 ตัวชี้วัดเสริมควรให้เหตุผล และข้อมูลตัวชี้วัดทั้งหมดทาสรุปให้เห็นว่ามีคุณภาพ ส่งผลถึงเป้าหมาย
ที่เป็นผลลัพธ์ได้มากน้อยเพียงใด
บทที่ 3: สถานะปจจุบันของเปาหมายที่ 4 ในบริบทประเทศไทย
 ส่ว นท้ายควรสรุ ป ให้ เห็ น ถึงคุณภาพของข้อมูล (ของไทย) ตัว ชี้วัด ว่าควรเพิ่มเติม ปรับเปลี่ ยน
หรือไม่ เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ได้กาหนดใน SDGs
 การบอกคุณภาพการเรียน อย่าง O-NET เหมาะสมกับบริบทของไทยหรือไม่
 กระทรวงศึกษาฯมีระบบ MSIS ที่ยังมีข้อผิดพลาด
 ขาดข้อมูลภาคเอกชน และอาชีวศึกษา ที่ทาให้เห็นภาพรวม
 หากไม่มีข้อมูล ทางผู้วิจัยควรเสนอให้เห็นทางเลือก ที่สามารถนาไปใช้ตัดสินใจได้ในอนาคต

บทที่ 4: การดําเนินงานของภาคสวนตาง ๆ ในปจจุบันเกี่ยวกับเปาหมายที่ 4 ในบริบทประเทศไทย
 การศึกษาตอบสนองต่อการพัฒนาผู้เรียนจริงรึเปล่า
 ควรศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ว่าส่งเสริมหรือขัดกับ SDGs
 ขาดข้อมูลการดาเนินงานนอกภาครัฐ
บทที่ 5: ความพรอมของประเทศไทยในการบรรลุเปาหมายที่ 4
 การได้มาซึ่งข้อมูลส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูล
 ควรศึกษาการพัฒนาการศึกษาทางเลือกเพิ่มเติม ภาคเอกชน ภาคประชาชน
บทที่ 6: การจัดลําดับความสําคัญ
 ควรระบุถึงแนวทาง เครื่องมือ วิธิการในการจัดลาดับความสาคัญ ของผู้วิจัย และอภิปรายสรุป
ออกมาว่าสะท้อนเรื่องอะไรบ้าง
 สิ่งที่ค้นพบจากการจัดลาดับความสาคัญ คืออะไรบ้าง และอภิปรายถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
บทที่ 7: การสํารวจเบื้องตนเกี่ยวกับมาตรการทางเลือกดานเศรษฐกิจ สังคมและกฎหมาย เพื่อบรรลุ
เปาหมายที่ 4
 เวลาเสนอมาตราการอยากให้มองภาพที่มีบริบทหน่อย อยากให้นักวิจัยลงลึกข้อมูล
 นักวิจัยเองอาจไม่ต้องฟันธงเรื่องมาตรการเอง แค่รีวิวว่าตอนนี้รัฐบาลทาไรอยู่ เข้าเป้า sdg มั้ย
เท่านี้ก็ได้
 ระบบที่เอาไปรองรับการวัดคุณภาพ น่าจะมี platform ใหม่ๆ
 การศึ ก ษามั น ตอบสนองต่ อ ผู้ เ รี ย นมากไปแทนที่ จ ะตอบสนองตลาด = targeting error จุ ด
เหมาะสมคือจุดที่ความเสียหายของประเทศชาติ(ส่วนรวม)ต่าสุด
 ขาดมาตรการที่กระทบกับ โครงสร้างการดาเนินงานของภาคส่ ว นต่ างๆ โดยเฉพาะภาครัฐ ที่
จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนครับ ควรศึกษาและให้ข้อเสนอแนะส่วนนี้เพิ่มเติม
บทที่ 8: สรุป
 บทบาทของนักวิจัยใช้หลักวิชาการจับประเด็นต่างๆ เสนอให้เห็นข้อเท็จจริง และทางเลือก
 ให้สรุปให้เห็น GAP และทิศทางของ GAP หรือแนวทางที่ควรจะพัฒนาต่อ
 ในข้อเสนอ ควรมีหลักฐานข้อมูลอ้างอิง เพื่อโน้มน้าวให้เห็นภาพ รวมทั้งมีผลลัพธ์ที่น่าสนใจควร
ยกขึ้นมาทาให้เห็นภาพมากขึ้น

ข้อเสนอแนะต่อรางรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
ของโครงการ “เป้าหมายที่ 5 ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางเพศ”
บทที่ 1: บทนํา
 ประเด็นสำคัญ คือแนวคิดเรื่องเพศในสังคมไทย ควำมเท่ำเทียมในสังคมไทยและในบริบทระดับ
โลก ยังขำดข้อมูลและคำอธิบำยที่น่ำเชื่อถือ และชัดเจนเท่ำที่ควร เช่น แนวคิดเรื่องเพศในสังคมไทย ควรต้อง
แสดงให้เห็นที่มำที่ไป ที่ชัดเจนว่ำแนวคิดดังกล่ำวได้รับอิทธิพลมำจำกไหน ที่ทำให้เกิดควำมไม่เท่ำเทียมกัน
อย่ำงไร ในขณะที่สั งคมไทยควำมเท่ำเทียมมุ่งเน้นอธิบำย พรบ.ควำมเท่ำเทียมมำกเกินไป ควรทำให้เห็นภำพ
รวม และทบทวนกฏหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น รัฐธรรมนูญ กฏหมำยแรงงำน ส่วนในบริบทขำดกำรพิจำรณำ
ตัวอย่ำง ข้อมูลจำกภูมิภำคที่มีควำมเท่ำเทียมอยู่เพื่อควำมหลำกหลำย
 ควรแบ่งหัวข้อที่ 3 ให้ชัดเจนเพื่อให้เห็นควำมต่อเนื่อง
 ควรตรวจสอบคำผิดค่อนข้ำงเยอะ
บทที่ 2: นิยามและความหมายของเปาประสงค (Target) และตัวชี้วัด (Indicator) ภายใตเปาหมายที่.....
และความสอดคลองกับบริบทประเทศไทยเนื้อหา
 อยำกขอเสนอเพิ่มเติมควำมสอดคล้องของเป้ำประสงค์ที่ 5.5 ที่สอดคล้องกับ G.16 ใน
รัฐธรรมนูญไทย ม.128 จะต้องมีสัดส่วนตัวแทน/ผู้แทนฯ ร่วมเป็นกรรมำธิกำรวิสำมัญไม่น้อยกว่ำ
1 ใน 3
 กำรสร้ำงควำมเข้ำใจใหม่เกี่ยวกับระบบสองเพศ ควรจะกล่ำวว่ำสร้ำงควำมเข้ำใจใหม่เกี่ยวกับเรื่อง
ทำงเพศ หรือกำรสร้ำงควำมเท่ำเทียมทำงเพศ
 ข้อมูลที่ใช้ในกำรทำงำนทั้งหมดมำจำกแหล่งไหน? ขณะนี้กำลังจัดทำข้อมูลให้เป็นระบบอยู่เพื่อ
ช่วยสำนักงำนสถิติแห่งชำติอยู่
 กำรลำดับควำมคิดในตัวชี้วัดที่ 5.2.1
 กำรอภิปรำยเพิ่มเติมในตัวชี้วัดเชิงปริมำณในหลำยๆตัวชี้วัด
 ตัวชี้วัดที่ 5.3.1 คำอธิบำยขำดควำมสอดคล้องกับตัวชี้วัด
 ระวังเรื่องข้อมูล หรือค่ำที่ผิด
บทที่ 3: สถานะปจจุบันของเปาหมายที่... ในบริบทประเทศไทยเนื้อหา
 หน้ำ 124-125 กระทั่งประเทศที่พัฒนำแล้วผู้หญิงยังถูกเลือกปฏิบัติ หมำยควำมว่ำอย่ำงไร?
 ควรปรับกำรเขียนให้ลื่นไหลมำกกว่ำนี้ กล่ำวคือตำรำง/สรุป ที่นำมำใช้มีกำรเกริ่นนำ และ
อภิปรำยถึงควำมเชื่อมโยงว่ำ ตำรำง/สรุป นำมำใช้แสดงผลอย่ำงไร มีควำมสำคัญที่จะมำ

สนับสนุนให้ประเด็นใด เพื่อให้เกิดควำมสอดคล้อง หรือใช้ตำรำง/ภำพในกำรอธิบำย เพื่อให้เห็น
ว่ำใช้ข้อมูลส่วนใด
 ตำรำง/ภำพ ควรระบุที่มำให้ชัดเจน
 กำรอภิปรำยในกรณีที่พยำยำมให้เห็นจำนวนร้อยละ ควรระบุหน่วย จะได้เห็นภำพรวมทั้งหมด
 ไม่ต้องขีดเส้น/หรือเน้นคำในเนื้อหำ
บทที่ 4: การดําเนินงานของภาคสวนตาง ๆ ในปจจุบันเกี่ยวกับเปาหมายที่ ... ในบริบทประเทศไทย
 เป้ำประสงค์ที่ 5.A มิได้มีกำรจัดเก็บข้อมูลผู้ครอบครองที่ดินแยกเพศ น่ำจะเป็นข้อเสนอแนะ และ
ควรรำยงำนตำมควำมเป็นจริง พร้อมแสดงให้เห็นข้อจำกัด
บทที่ 5: ความพรอมของประเทศไทยในการบรรลุเปาหมายที่ 5
 มิติผู้หญิงกับแรงงำนนอกระบบ : ในส่วนของข้อจำกัด ยังต้องเติมอีกเยอะ โอกำสในกำรเข้ำไปมี
ส่วนร่วมในกำรจ้ำงงำน และรำยได้/คุณค่ำจำกกำรทำงำนบ้ำน และกลุ่มที่ต้องทำงำนบ้ำนแล้วรับ
งำนมำทำที่บ้ำน แต่ไม่ได้รับกำรคุ้มครองที่เป็นธรรมทั้งด้ำนค่ำงจ้ำง สวัสดิกำรและควำมเป็นธรรม
โดยสรุปยังพูดไม่ครบเกี่ยวกับบทบำทของแรงงำนผู้หญิงในทำงเศรษฐกิจ
 ในมิติของ SDG สนใจเรื่องคุณภำพของข้อมูล ตั้งแต่เรื่องกำรจัดเก็บ กำรรวบรวม เช่น คดีควำม
ฯลฯ คือไม่ใช่แค่นำข้อมูลมำใส่ตำรำง ให้เป็น Structure แบบ Analytic ไม่ใช่แบบ Big data
แล้ว เช่น ข้อมูลที่ถูกปกปิด เรำจะทำอย่ำงไรให้เป็นข้อมูลที่โผล่พ้นน้ำแล้วเรำจะ Monitor
อย่ำงไร
 ควรอภิปรำยเพิ่มเติมในทุกเป้ำหมำยว่ำประเทศไทยมีควำมพร้อมมำก/น้อยเพียงใด หำกพร้อม
มำก ควรมีหลักฐำนในกำรสนับสนุนควำมเห็น หำกพร้อมน้อย มีปัยหำใด ข้อจำกัดต่ำงๆ จะทำให้
เห็นภำพชัดเจน และสอดคล้องกับบทที่ 5 ในกำรจัดลำดับควำมสำคัญในกำรแก้ปัญหำ อำจทำ
สรุปในตำรำงที่แสดงถึงควำมพร้อมโดยใช้ตัวชี้วัด/เกณฑ์ ที่ผู้วิจัยกำหนดในกำรประเมินควำม
พร้อม เพื่อผลที่เป็นรูปธรรม
บทที่ 6: การจัดลําดับความสําคัญ
 มิติของผู้หญิงที่เกี่ยวข้องกับกำรยุติธรรมบ้ำงหรือไม่ (อ.ศิริพงษ์ ปำละกะวงษ์ ณ อยุธยำ คณะ
รัฐศำสตร์ จุฬำฯ ได้ศึกษำไว้ มีข้อมูลที่น่ำตกใจ อำทิ ผู้หญิงที่เกี่ยวข้องกับคดียำเสพติดมักจะ
ต้องคดีซ้ำ เพรำะไม่มีทำงเลือกและไม่มีโอกำสได้เปลี่ยนอำชีพ ต้องกลับไปอยู่ในชุมชน หรือหลำย
ครั้งต้องรับผิดแทน ดังนั้นเมื่อมีประเด็นเช่นนี้ ในกำรดำเนินกำรของ SDG ทำอย่ำงไรได้บ้ำงให้
เห็นควำมสำคัญและเป็นเรื่องเร่งด่วน)

 เสนอให้อธิบำยเกณฑ์ให้ชัดว่ำกระบวนกำรจัดลำดับควำมสำคัญคืออะไร
 กำรจัดลำดับควำมสำคัญตำมควำมเร่งด่วน และผลกระทบควรทำให้เห็นว่ำปัยหำ /ผลกระทบที่
จำเป็นต้องได้รับกำรแก้ไข มำเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับร่ำงกำยผู้หญิงเป็นประเด็นสำคัญ กำรทำ
ร้ำยร่ำงกำย(ควำมรุนแรง) อนำมัยเจริญพันธุ์ กำรเลือกปฏิบัติ ฯลฯ แต่ให้ควำมสำคัญมำกกว่ำกำร
ทำงำนบ้ำนหรือกำรส่งเสริมให้ผู้หญิงเป็นผู้นำ
 อะไรเป็นเกณฑ์/ตัวชี้วัด ผลกระทบที่ทำให้ผู้วิจัยจัดลำดับควำมสำคัญของผลกระทบตำมรำยงำน
ในงำนวิจัย ควรระบุและอธิบำย
บทที่ 7: การสํารวจเบื้องตนเกี่ยวกับมาตรการทางเลือกดานเศรษฐกิจ สังคมและกฎหมาย เพื่อบรรลุ
เปาหมายที่ 5
 หลักปฏิบัติในไทย เป็นเรื่องกฎหมำยไม่ใช่เรื่องกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ ควรแตะเครื่องมือและกำร
คุ้มครองฯ คือกำรแตะโครงสร้ำงและกลไก
 ควำมพยำยำมในกำรที่จะลงไปแก้ไข มีแค่ไหน เช่น เมื่อมีกำรกล่ำวถึงเรื่องกำรใช้งบประมำณ
หรือกำลังคน มีกำรใช้/ลงไปแค่ไหน? จึงอยำกให้เรำมีข้อเสนอแนะในฐำนะผู้วิจัย ว่ำภำครัฐได้มี
กำรดำเนินกำรไปแค่ไหน
 เป้ำประสงค์ที่ 5.6 5.B 5.C ขำดกำรสำรวจข้อมูลและหลักฐำนในระดับนำนำชำติ
บทที่ 8: สรุป
 ควรขยำยคำจำกัดควำมให้ครอบคลุใควำมหลำกหลำยทำงเพศที่ยังไม่เพียงพอ ควรมีกระบวนกำร
ที่แสดงให้ เห็ น ถึงแนวทำงที่จ ะทำให้ คำจ ำกัดควำมมีประสิ ทธิผลที่ดีด้ว ย นอกจำกนี้ในผลงำนมักกล่ ำวถึง
กระบวนกำรขัดเกลำทำงสังคมที่ ควรเริ่มจำกครอบครัว ประเด็นนี้จะเป็นข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับงำนวิจัย
อีกด้วย
 ควรเพิ่มข้อเสนอให้ชัดเจนมำกขึ้น และเป็นไปในทิศทำงเดียวกับข้อมูลที่ได้ทำกำรทบทวน

ข้อเสนอแนะโครงร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
เป้าหมายที่ 7 รับรองการมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ ยั่งยืน และทันสมัย
บทที่ 1: บทนํา
(ไม่มีข้อคิดเห็น)
บทที่ 2: นิยามและความหมายของเป้าประสงค์ (Targets) และตัวชี้วัด (Indicator) ภายใต้เป้าหมายที่ 7
และความสอดคล้องกับบริบทประเทศไทย
- หน้า 2-1: ปัจจุบันสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ) มีคําแปลที่
เป็นทางการออกมาแล้ว น่าจะใช้คําแปลนัน้ หากคิดว่าควรจะมีการเปลี่ยนแปลงควรมีคําอธิบายและให้เหตุผล
ว่าเหตุใดคําแปลของเราจึงเหมาะสมกว่า
- ภายใต้เป้าประสงค์ข้อ 7.1 ควรมีการอภิปรายด้วยว่าภายใต้เป้าประสงค์นี้มีความเหมาะสมกับประเทศไทย
อย่างไร มิใช่แต่เฉพาะเรื่องการเข้าถึงเท่านั้นซึ่งอาจจะไม่เป็นประเด็นมากนักในไทย แต่ประเด็นเรื่องความ
เชื่อถือได้ ซึ่งโยงกับความมั่นคงทางพลังงาน กําลังเป็นประเด็นสําคัญในสังคมไทย นําไปสู่ประเด็นเรือ่ งการ
สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ฯลฯ ควรมีการอภิปรายและกล่าวถึงประเด็นเหล่านี้
- หน้า 2-3: การอ้างอิงเว็บไซต์ https://www.esmap.org/node/55526 ลักษณะนี้ควรทําให้เหมาะสมตาม
แนวการอ้างอิง หรือใส่เป็น footnote ไว้
- หน้า 2-4: ควรมีการอธิบายโดยสังเขปสักนิดเกี่ยวเกี่ยวกับคํานิยามหรือขอบเขตของคําศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ไม่
เฉพาะแค่หัวข้อนี้เท่านั้น แต่หัวข้ออื่นและคําศัพท์ทางเทคนิคอื่นในรายงานควรมีคําแปล คําอธิบายพอสังเขป
ไว้ด้วย อาจใส่ไว้ใน footnote
- หน้า 2-4: ควรมีการกล่าวถึงคําแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยด้วยว่าคําแปลเหมาะสมหรือไม่
โดยเฉพาะคําว่าพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนเป็นคําเดียวกันหรือไม่ หรือหากอนุโลมใช้แทนกันได้
เป็นเพราะเหตุใด หากไม่ได้ทําไมจึงใช้คําว่าพลังงานทดแทนแทนพลังงานหมุนเวียน
- หน้า 2-5: “ระดับความเข้มข้นของพลังงานต้นกําเนิด ไม่ใช่ตัววัดที่สมบูรณ์แบบสาหรับการแสดงถึงการมี
ประสิทธิภาพทางพลังงานเนื่องมาจากเหตุผลท่ฎค่าของความเข้มข้นนี้อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยหลาย

อย่าง เช่น สภาพภูมิอากาศ โครงสร้างทาง เศรษฐศาสตร์ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรง” น่าจะเพิ่มด้วยว่า “ทํา
ให้ความเข้มข้นของพลังงานไม่ได้เป็นผลจากการมีประสิทธิภาพทางพลังงานเท่านั้น”
- หน้า 2-6: ข้อเสนอแนะจําผู้แทนกระทรวง ฯ ในประเด็นต่าง ๆ มิใช่เพียงประเด็นนีเ้ ท่านั้น ควรสอดแทรกเข้า
ไปในเนื้อหาหรือการอภิปราย หากจะแยกออกมาเป็นการเฉพาะควรรวมไว้เป็น appendix มากกว่า
บทที่ 3 สถานะปัจจุบันของเป้าหมายที่ 3 ในบริบทประเทศไทย
- ตัวชี้วัดร้อยละของประชากรที่มีไฟฟ้าใช้อาจนําข้อมูลจากการสํารวจภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม มา
คํานวณเปรียบเทียบกับของ world bank
- สัดส่วนการเข้าถึงเชื้อเพลิงและเทคโนโลยีสะอาดสามารถคํานวณได้จากตารางดุลยภาพพลังงานของประเทศ
ไทย ที่จัดทําทุกปีและ update ทุกเดือนโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ค้นหาได้ในเวป
ไซต์) ซึ่งควรนํามาเปรียบเทียบกับ Global Tracking Framework
- จากแนวโน้มตัวชี้วัดบางตัว (เช่น สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน และ ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน) จะ
เห็นได้ชัดว่ายังไม่ค่อยมีการปรับปรุงมากเท่าใดนัก ฎงตรงนี
ซ่
้ถือเป็นช่องว่างระหว่างสถานะปัจจุบันกับ
เป้าประสงค์และระดับความรุนแรงของช่องว่างนี้มีมากน้อยเพียงใด คณะผู้วิจัยควรอภิปรายในประเด็นนี้ด้วย
- หน้า 3-1 ควรอธิบายเพิ่มเติม (ใน footnote ก็ได้) เกี่ยวกับคําเต็มของ ktoe ว่าย่อมาจากอะไร
- หน้า 3-1 ควรอธิบายเพิ่มเติม (ใน footnote ก็ได้) ว่า พลังงานหมุนเวียนดั่งเดิมคืออะไร ครอบคลุมอะไรบ้าง
- หน้า 3-2 ในตารางที่ 3.1 3.2 และตารางอื่น ๆ หลังจากนี้ ควรมีตัวเลขร้อยละประกอบด้วย
- หน้า 3-5 หัวข้อ 3.2 สถานะของเป้าประสงค์และตัวชี้วัดภายใต้เป้าหมายที่ 7 ควรกล่าวถึงประเด็นเรื่องความ
เชื่อถือได้ของพลังงาน ซึ่งโยงกับความมั่นคงทางพลังงานประกอบด้วย เพราะเป็นประเด็นปัญหาสําคัญของ
ประเทศไทย
- หน้า 3-5 หัวข้อ 3.2.1 การกล่าวถึงสัดส่วนการมีไฟฟ้าใช้นั้น ตลอดงานนี้มีการพูดถึงสลับกันไปมาระหว่าง
100% กับ 99.6% หรือในบางช่วงมีการกล่าวด้วยความมั่นใจว่าการเข้าถึงไฟฟ้าสมบูรณ์แล้วในขณะที่
ความเห็นของผู้ทรงกลับมองว่าเรายังมีช่องว่างเล็ก ๆ ที่ทําให้สมบูรณ์ได้ยาก ผู้วิจัยควรอภิปรายประเด็นนี้ให้

ชัดเจนเพื่อให้ผู้อ่านไม่สับสน อาจจะไม่ต้องหาข้อสรุปก็ได้ แต่ควรกล่าวให้เห็นชัดว่ามีความขัดกันของข้อมูล
ส่วนนี้ ความขัดกันนี้มีความสําคัญหรือไม่อย่างไร และในงานนี้เราจะพิจารณาบนฐานใดกันแน่
- หน้า 3-7 คําอธิบายในหัวข้อ 3.2.3 ควรอธิบายกราฟ เช่น รูป 3.3 เพราะเหตุใดสัดส่วนการใช้พลังงาน
หมุนเวียนในการใช้พลังงานขัน้ สุดท้ายของประเทศไทยจึงลดลงจากกว่าร้อยละ 30 ลงมาที่ประมาณร้อยละ
15-20 หรือ รูป 3.4 ควรมีคาํ อธิบายเช่นกัน ว่าพลังงานแต่ละประเภทคืออะไร เช่น modern renewables
คืออะไร อาจมีตัวอย่างประกอบเล็กน้อยเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจตรงกัน และอธิบายเพิ่มเติมเรื่องการเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงของการใช้ modern renewables, non-renewables ฯลฯ
- หน้า 3-8 รูปที่ 3.5 ควรปรับ scale ของกราฟให้สอดคล้องกับข้อมูล หากข้อมูลค่อนข้างน้อย สเกลน่าจะเล็ก
กว่านี้เพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลได้ชัดขึ้น
- หน้า 3-9 ข้อเสนอแนะควรจัดให้อยู่ในภาคผนวกมากกว่า หากจะนํามาประกอบในรายงานอยู่ในการ
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 4: การดําเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ ในปัจจุบันที่เกี่ยวกับเป้าหมายที่ 7 ในบริบทประเทศไทย
หัวข้อ 4.1
- นอกจากแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติแล้ว ภาครัฐยังมีมาตรการอุดหนุนภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ครัวเรือนที่
ยากจน ผ่านทางมาตรการไฟฟ้าฟรี 50 หน่วย ซึ่งถูกผนวกเข้าไปในโครงสร้างค่าไฟฟ้าในปัจจุบันด้วย
- หน้า 4-1 และ 4-2 นักวิจัยควรให้ความเห็นกับประเด็นเหล่านี้ เช่น เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานต้องมี
การใช้เชื้อเพลิงที่หลากหลาย เพิ่มการนําเข้าถ่านหิน (หน้า 4-1) หรือ ประเด็นเรื่องเป้าหมายของสัดส่วน
พลังงานประเภทต่าง ๆ (หน้า 4-2) เป็นต้น รวมถึงให้รายละเอียดโดยสังเขปเกี่ยวกับ 10 มาตรการของกลยุทธ์
ภาคบังคับ ภาคความร่วมมือ และกลยุทธ์สนับสนุน
หัวข้อ 4.2
- สมาชิกของ UN Global Compact มีมากกว่า 15 บริษทั (น่าจะประมาณ 36 บริษทั ) แต่ Global
Compact Network Thailand ปัจจุบันมี 15 บริษัท เช็คความถูกต้องตรงจุดนี้อีกครั้ง ดูที่ลิงค์นี้

- น่าจะกล่าวถึงตลาดพลังงานของภาคเอกชนด้วย ทิศทางเกี่ยวกับพลังงานทดแทนของภารเอกชน/ประชา
สังคม ฯลฯ
หัวข้อ 4.3
- เนื้อหาวกไปวนมา ไม่ต่อเนื่อง จับประเด็นไม่ได้การเขียนไม่เป็นมืออาชีพ คณะผู้วิจัยควรกลับไปทบทวนเน้อ
หาในส่วนนี้
- ควรเขียนในเชิงของภาพรวมของการดําเนินการของภาคประชาสังคมมากกว่า หากผู้วิจัยต้องการชี้ให้เห็น
ประเด็นผลกระทบของต่อชุมชนและพื้นที่บางพื้นที่ควรเขียนในเชิงฉายภาพรวมให้เห็นมากกว่า แล้วจึงยก
กรณีศึกษามาประกอบ
- กรณีศกึ ษา 1 และ 2 ในหน้า 4-7 ถึง 4-12 เป็นการนําบล็อกโพสต์และเนื้อหาข่าวออนไลน์มาใส่อ่านแล้วไม่
เข้าใจว่ามีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อของบทที่ 4 อย่างไร คณะผู้วิจัยควรไปทบทวนเนื้อหาส่วนนี้
- ผู้วิจัยควรเขียนกรณีศึกษาในเชิงของการสรุปกรณีศึกษาอย่างเป็นระบบมากกว่าการยกบล็อกโพสต์มา
ทั้งหมดแบบนี้ และในการเขียนสรุปกรณีศึกษาควรเขียนให้เห็นความเชื่อมโยงกับเนื้อหาในหัวข้อ 4.3 ด้วย
4.4 นอกจาก International Energy Cooperation Center แล้ว ยังมีกลุ่มความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
อีกหลายกลุ่ม อาทิเช่น
- Mekhong Institute (http://www.mekonginstitute.org/) สนับสนุนความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในกลุม่ Greater Mekhong Subregion (GMS) ในการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน
ผ่านทางการอบรมและสัมมนา
- GIZ Renewable Energy Project Development Programme (PDP) in South-East Asia
(http://www.thai-german-cooperation.info/project/content/16)
- คณะผู้วิจัยควรสํารวจหน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศอื่น ๆ เพิ่มเติม
กรณีศึกษา 1 และ 2 ในหน้า 4-7 ถึง 4-12 เป็นการนําบล็อกโพสต์และเนื้อหาข่าวออนไลน์มาใส่อ่านแล้วไม่
เข้าใจว่ามีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อของบทที่ 4 อย่างไร คณะผู้วิจัยควรไปทบทวนเนื้อหาส่วนนี้

บทที่ 5: ความพร้อมของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายที่ 7

- เนื้อหาในบทนี้เป็นการเปรียบเทียบตัวชี้วัดของไทยกับต่างประเทศเป็นหลัก แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
ความพร้อมของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมาที่ 7 ซึ่งเนื้อหาส่วนนี้ควรไปอยู่ในบทที่ 3 มากกว่าหรือไม่
- หากอ้างอิงขอบเขตของการศึกษา บทนี้ควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับ “ความพร้อมด้านองค์ความรู้ด้านข้อมูลทาง
สถิติด้านกฎหมายและการบังคับใช้ด้านประสิทธิภาพบริหารจัดการของภาคส่วนต่าง ๆ ด้านทรัพยากร
งบประมาณ กําลังคนและศักยภาพบุคลากร...”
- ผลการคาดการณ์ตัวชี้วัด ในตารางที่ 5.1 เหตุใดตัวชี้วัด 7.2.1 Renewable energy share จึงแย่ลงเรื่อย ๆ
- หน้า 5-2 ที่ระบุถึงรูป 2.9 – 2.12 นั้นถูกต้องหรือไม่? ควรเขียนในลักษณะที่ทําให้ผอู้ ่านไม่ต้องเปิดย้อนกลับ
ไปต่างบทไกลไปนัก
- กรณีศึกษา 1 ในหน้า 5-9 ดูไม่มีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อของบทที่ 5 คณะผู้วิจัยควรไปทบทวนเนื้อหาส่วนนี้
- หน้า 5-6 “แผนทั้งสองเป็นเครื่องมือสําคัญในการบรรลุเป้าหมายที่ 7 สาหรับ IES Scenarioแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพการลดการใช้พลังงานขั้นต้นเป็นอย่างมากจากมาตรการต่าง ๆ ที่ระบุในแผน EEP 2015...” ส่วนนี้
จริง ๆ น่าจะเป็นส่วนที่สําคัญที่ชี้ประเด็นให้เห็นว่ามาตรการเหล่านี้จะมีผลต่อการบรรลุ SDGs ควรไฮไลท์ให้
เป็นหนึ่งใน argument หลักของบท
- หน้า 5-7 ทําสัดส่วนการเข้าถึงการใช้ไฟฟ้าให้ชัดเจนและสอดคล้องกัน และสอดคล้องกับบทก่อนหน้านี้
- หน้า 5-9 กรณีศึกษาไม่ควรแยกขาดจากเนื้อหาแบบนี้ และไม่ควรจะเป็นการ copy แปะ กรณีศึกษาควรอยู่
ในระหว่างเนื้อหา มีคําอธิบายให้ชัดว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างไร

บทที่ 6: การจัดลําดับความสําคัญ
หัวข้อ 6.1
- การกล่าวถึงวุฒิการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญควรเขียนให้เป็นทางการกว่านี้ เช่น วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
แทนที่จะเป็นวุฒิ Ph D (หน้า 6-1) เช่นเดียวกับกลุ่มผู้ใช้พลังงานในหน้า 6-2
หัวข้อ 6.2

- การประเมินความพร้อม โดยใช้ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ควรเป็นเนื้อหาที่อยู่ในบทที่ 5 อย่างไรก็ตามก็ยัง
ควรต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับ “ความพร้อมด้านองค์ความรู้ด้านข้อมูลทางสถิติ ด้านกฏหมายและการบังคับใช้ด้าน
ประสิทธิภาพบริหารจัดการของภาคส่วนต่าง ๆ ด้านทรัพยากร งบประมาณ กําลังคนและศักยภาพบุคลากร...”
ตามที่ได้ระบุไว้ในขอบเขตงานด้วย
หัวข้อ 6.3
- การจัดลําดับความสําคัญของตัวชี้วัด ด้วยการสํารวจความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ควรใช้ประกอบกับการ
ทบทวนวรรณกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยคณะผู้วิจัยด้วย

บทที่ 7: การสํารวจเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรการทางเลือกด้านเศรษฐกิจ สังคมและกฎหมาย เพื่อบรรลุ
เป้าหมายที่ 7
- หัวข้อ 7.1 นอกจากการทบทวนวรรณกรรม ว่าประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ มีมาตรการทางเลือกใดบ้าง
แล้ว คณะผู้วิจัยควรอภิปรายสั้น ๆ ว่ามาตรการแต่ละอย่างคืออะไร และจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ 7 ได้
อย่างไร
-หัวข้อ 7.2 มุมมองจากผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาไม่ค่อยต่อเนื่อง จับประเด็นไม่ได้คณะผู้วิจัยควรทบทวนและสรุปผล
การสัมภาษณ์ให้ชัดเจนกว่าน
- จากการอ่านเหมือนว่าผู้วิจัยมองว่าหากประเทศไทยใช้มาตรการที่มีอยู่ทั้งหมดนี้แล้ว เราจะบรรลุเป้าหมายที่
7 อยากให้ผู้วิจัยพิจารณามิติอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น มาตรการทางเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน อย่าง
ระบบ smart grid หรือ storage และอภิปรายสักนิดว่าหากนํามิติทางเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานมา
ประกอบด้วย มาตรการที่มีอยู่เพียงพอหรือไม่อย่างไร

บทที่ 8: สรุป
- 8.2 โจทย์วิจัยในอนาคต ควรสรุปและจัดกลุ่มให้สอดคล้องกับลําดับความสําคัญที่ได้จัดไว้ในบทที่ 6 เพื่อให้
เห็นภาพว่าภาครัฐควรจัดลําดับความสําคัญในการส่งเสริมงานวิจัยในด้านใดก่อน

ความเห็นอื่น ๆ จากการนําเสนอร่างรายงาน
อ.สันติ
- ในด้านพลังงานมีแผนฯ ดี แต่มีความกังวลด้านประสิทธิภาพ
o ฝั่ง Supply
o ประสิทธิภาพการใช้ คือทําอย่างไรเราถึงจะได้ Benefit จาก Goal นั้น
o Energy Trading
- ใน sector ที่เป็นพลังงานมีเรื่องการแข่งขันหรือการอุดหนุนของภาครัฐที่มีบทบาทในแง่ทจี่ ะ Archive
หรือไม่ Archive หรือไม่ เช่น ถ้าเราอยากได้พลังงานทดแทน รัฐจะผลักดัน หรือสนับสนุนมากแค่ไหน
ซึ่งมันจะมีผลต่อการตัดสินใจเลือก เช่น เราอยากได้ Clean Energy เราก็ต้องไปสนับสนุนด้านนี้ และ
Cost จะไปด้วยกันหรือไม่
คุณสุนทรี
- พลังงานสมัยใหม่ในที่นี้หมายถึง Clean ใช่หรือไม่ ไม่กระทบสิ่งแวดล้อมหรือวิถีของชุมชนใช่หรือไม่
และจะจัดการอย่างไรกับความเห็นที่ต่าง เพื่อที่จะต้องก้าวไปข้างหน้า และเสนอให้มีการนําเสนอต่อ
การจัดการความเห็นที่ต่าง โดยใช้อํานาจรัฐหรือกลไกรัฐแต่เพียงเท่านั้น หรือจะต้องมีกลไกการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนเข้ามาหรือเปล่า
- SDG แต่ละ Goal มีความขัดกันเองอยู่ในตัวหรือเปล่า
อ.ชล
- มิติความมั่นคงทางพลังงานแฝงอยู่ตรงไหน เช่น กระบี่โมเดล
- การชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงของ Goal 7 กับ Goal อื่นๆ
- มิติอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุ Goal 7 ที่นอกเหนือการนําเสนอในแง่ของนโยบาย เช่น มิติด้าน
เทคโนโลยี เป็นต้น
ดร.วัชระ
- ตัวชี้วัดของการใช้พลังงานน่าจะดูจาก Nature ของประเทศนั้นๆ ด้วย มากกว่าการดูตัวเลขว่ามาก
แล้วหมายถึงว่าดี
- ควรมีมิติในการกระจายพลังงานมากกว่าการรวมศูนย์ คือ ข้อมูลที่นําเสนอมิติในด้านของ DemandSupply น่าจะทําให้มองไม่เห็นมิติในด้านนี้เลย ซึ่งจะส่งผลให้เห็นลักษณะของความยั่งยืน
คุณกนกพร
- การดําเนินงานของรัฐควรจะเป็น Hybrid Operation ที่หมายรวมถึงภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม อันเป็นผลมาจากการจัดการทรัพยากรภาครัฐที่เข้าไม่ถึง เช่น การศึกษาภาคสังคม รัฐจะเข้าไม่
ถึงเลย ซึ่งด้านพลังงานก็เช่นกัน

ข้อเสนอแนะโครงร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน
การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานทีเ่ หมาะสมสาหรับทุกคน
บทที่ 1: บทนา
เห็นภาพที่มาที่ไปเชื่อมโยง SDGs ทั้งเป้าประสงค์และตัวชี้วัดเข้าสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาของไทยในแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 12 เพื่อให้เห็นสถานะความสอดคล้อง การประเมินความพร้อมและเสนอแนะ แต่มีข้อสงสัย/ความไม่
ชัดเจน เช่น ตัวชีว้ ัดในตาราง 1.1 ใครเป็นผู้คิดและยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ ได้รับฉันทามติจากใคร
ใครเป็นผู้จัด Tier ประเภทใน column สุดท้ายหมายถึง tier ใช่หรือไม่; สีมองไม่เห็นเนื่องจากเป็นเอกสารขาว
ดา และตาราง 1.2 ป้าหมายที่เป็นภาษาอังกฤษนั้นควรเขียนอ้างอิงไปยังตารางที่ 1 ว่าเป้า 8.1 ก็คือ GDP Per
Capita 8.2 คือ Productivity ฯลฯ
- บทนาชัดเจน มีการเชื่อมโยงเป้าหมายที่ 8 กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ทาให้เห็น
ความสาคัญของงานที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของประเทศ
บทที่ 2: นิยามและความหมายของเป้าประสงค์ (Targets) และตัวชี้วัด (Indicator) ภายใต้เป้าหมายที่ 7
และความสอดคล้องกับบริบทประเทศไทย
- นักวิจัยให้คานิยามและความหมายชัดเจน รวมถึงครอบคลุมในทุกเป้าประสงค์ได้ดี อย่างก็ดี ไม่ได้วิเคราะห์
ถึงความสอดคล้องกับบริบทไทยอย่างชัดเจนนัก (ในระดับเป้าประสงค์และตัวชี้วัด) โดยเฉพาะในส่วนการ
เปรียบเทียบ/ทบทวน Metadata dไม่ปรากฏ เสนอแนะว่านักวิจัยควรเพิ่มการวิเคราะห์ความสอดคล้องและ
เสนอแนะตัวชี้วัดที่สอดคล้องเพิ่มเติม
- ตัวชี้วัด 8.2.1 แม้ผลิตภาพแรงงานต่อคนจะคานวณได้ง่ายกว่า แต่มีข้อดี-ข้อเสียเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภาพ
แรงงานต่อชม.ทางาน ควรจะอภิปราย
- ตัวชี้วัด 8.3.1 ควรบอกความแตกต่าง ของนิยาม “แรงงานนอกระบบ” ของแต่ละองค์กร พร้อมทั้งอธิบายว่า
มีข้อจากัดอะไรบ้าง และอธิบายว่าการจ้างงานนอกระบบ นอกภาคเกษตร ชี้วัดเป้าประสงค์ 8.3 ได้อย่างไร
โดยเฉพาะการสร้างงานที่เหมาะสม มีผลิตภาพ สร้างสรรค์ นวัตกรรม
- ตัวชี้วัด 8.5.2 นิยามผู้ว่างงาน หากมีงานทาเพียง 1 ชั่วโมง ก็ถือว่าไม่ว่างงาน ซึ่งอาจไม่สะท้อนการจ้างงาน
เต็มที่ น่าจะดูคาว่า Underemployment ด้วยหรือไม่
- เป้าประสงค์ 8.5 จะวัดเชิงคุณภาพอย่างไร ทั้งในเรื่องความเป็นธรรมและความเหมาะสม
- เป้าประสงค์ 8.8 แรงงานมักมีปัญหาถูกบังคับให้ทา OT และการจ่ายค่าจ้างไม่ตรงเวลา ตัวชี้วัดเรื่องปกป้อง
สิทธิจึงควรจะเป็นตัวอื่นด้วย เช่น สัดส่วนการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานของแรงงาน?

- ตัวชี้วัด 8.8.2 ขอรายละเอียดด้วย
- เป้าประสงค์ 8.9 ตัวชี้วัดไม่สามารถประเมินคุณภาพ เช่น ยั่งยืน เสริมสร้างวัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
- เป้าประสงค์ 8.10 “Fintech” จะไม่ต้องผ่านธนาคาร ตัวชี้วัด 8.10.1 และ 8.10.2 จะไม่สามารถนามาใช้ได้
ในยุค 4.0
- ตัวชี้วัด 8.b.1 ใช้ค่าใช้จ่ายเป็นตัวชี้วัดอาจมิได้สะท้อนการดาเนินงานที่เกี่ยวกับการจ้างงานเยาวชน
- ข้อจากัดของการแปลความหมายเป็นภาษาไทย และ การทาความเข้าใจ : decent work, inclusive
- ส่วนที่เป้าหมาย SDG อาจจะยังไม่เพียงพอ ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในสังคมไทย
o เป้าหมาย 8.1 รักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัว ที่ สอดคล้องกับสภาวการณ์ของแต่ละ
ประเทศ และโดยเฉพาะการเติบโตของ GDP อย่างน้อย 7% ต่อปี ในประเทศ ที่พัฒนาน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ยต่อหัวไม่เพียงพอที่จะชี้วัด เพราะไม่ได้แสดงมิติของการกระจายความมั่งคั่ง รายได้ การถือ
ครองทรัพยากร โดยเฉพาะกรณีประเทศไทยที่มีความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ ช่องว่าระหว่างคน
รวย คนจนสูงมาก
o ไม่ให้ความสาคัญกับการมีงานทาของผู้สูงอายุ แต่ไทยกาลังก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สุงอายุ เป้าหมาย
8.5 : ในปี 2030 บรรลุการจ้างทั้งหมดและมีประสิทธิภาพ และงานที่เหมาะสม สาหรับทั้งผู้หญิง
และผู้ชาย รวมถึง วัยรุ่นและคนพิการ ค่าจ้างที่เป็นธรรม สาหรับงานที่มีค่าเท่าเทียมกัน เป้าหมาย
8.6 : ในปี 2020 ลดสัดส่วนของเยาวชนที่ ไม่ได้อยู่ในการจ้างงาน การศึกษา หรือ การฝึกอบรม
และ เป้าหมาย 8b : ในปี 2020 การพัฒนาและการดาเนิน กลยุทธ์ทั่วโลกสาหรับการจ้างงาน
เยาวชนและการดาเนินงานข้อตกลง เรื่องงานของโลก (Global Jobs Pact) ขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ
o ไม่ให้ความสาคัญที่เพียงพอกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็น
ทิศทางปัจจุบัน เป็นฐานการผลิตของไทยที่มีคนอยู่ในภาคการผลิตนี้จานวนมาก กล่าวถึงเฉพาะใน
เป้าหมาย 8.9 “ในปี 2030 วางแผนและดาเนิน นโยบายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืนที่
สร้างสรรค์และส่งเสริม วัฒนธรรมท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์” เพียงเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว แต่เน้นเทคโนโลยี นวัตกรรม : 8.2 บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้น
ผ่านความหลากหลาย การยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการมุ่งเน้นในภาคส่วนที่มี
มูลค่าเพิ่มที่สูงและภาคส่วนที่ใช้แรงงานที่เข้มข้น
o หากเรื่องเหล่านี้อยู่ในเป้าหมายอื่น ๆ ก็สะท้อนว่า SDG แยกเป็นส่วน ๆ ไม่เห็นความเกี่ยวเนื่อง
สัมพันธ์กัน เป็นหน้าที่ของสังคมไทยหรือไม่ที่จะทาให้เกิดความเชื่อมโย
o แนวโน้มของการที่ตัวชี้วัดจะขัดกันเองในบริบทสังคมไทย : 8.2.การยกระดับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม กับ ตัวชี้วัด 8.5.2 อัตราการว่างงาน จาแนกตามเพศ กลุ่มอายุ และความพิการ
- เกณฑ์ในการสารวจผู้มีงานทาสานักงานสถิติแห่งชาติ (2559) ไม่เหมาะสม ไม่สะท้อนความเป็นจริง
โดยเฉพาะในกรณีของแรงงานนอกระบบ และ ภาคเกษตร :

o ให้คาจากัดความของคาว่า “ผู้มีงานทา” กับ “ผู้ว่างงาน” คือ บุคคลที่มีอายุ พิจารณาในระหว่าง
7 วันก่อนสัมภาษณ์
o ความเป็นในระบบ / นอกระบบ ซึ่งสัมพันธ์อย่างขัดเจนกับการนิยาม : เมื่อแรงงานนอกระบบเข้า
สู่การประกันตนมาตรา 40 ซึ่งปัจจุบันมีประมาณเกือบ 2 ล้านคน เปลี่ยนสถานะเป็นแรงงานใน
ระบบ
o อื่น ๆ : ระบบ random คาถามและความเข้าใจของผู้ตอบ
บทที่ 3 สถานะปัจจุบันของเป้าหมายที่ 8 ในบริบทประเทศไทย
- นักวิจัยนาเสนอสถานะปัจจุบันได้ครอบคลุมดี โดยเฉพาะข้อมูลสถิติตัวเลขที่ดี
- ตัวชี้วัด 8.8.2 เพิ่มอนุสัญญา ฉบับที่ 111
- ตัวชี้วัดนี้น่าจะเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ดู จะเห็นว่า มีความหลากหลายมาก และอาจไม่สะท้อนอะไร
เลย หากกฎหมายแรงงานภายในประเทศมีการคุ้มครองแรงงาน และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างแท้จริง ก็
น่าจะเป็นตัวชี้วัดได้เช่นกัน โดยไม่ต้องให้สัตยาบันกับ ILO
- ความพยายามที่จะแบ่งแรงงานนอกระบบออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ภาคเกษตรกรรม การค้าและบริการ และ
การผลิต ไม่สามารถแบ่งแยกกันได้อย่างเด็ดขาด ตายตัว เพราะแรงงานนอกระบบจะทางานหลายอย่างในเวลา
เดียวกัน ข้อสรุปที่ว่าแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรมอาจจะไม่ใช่
การสรุปที่ว่า ตัวชี้วัด 8.3.1 สัดส่วนของการจ้างงานนอกระบบในการจ้างงานนอกภาคการเกษตร แยกตามเพศ
จึงไม่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยอาจจะไม่ใช่
- ตัวชี้วัด 8.8.2 จานวนข้อตกลงที่มีการยอมรับอย่างเป็นทางการขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ แยกตาม
ประเภทข้อตกลง นั้น สารวจแต่เฉพาะอนุสัญญาที่รฐั บาลไทยให้สัตยาบันเท่านั้นไม่เพียงพอ ต้อง list
อนุสัญญาฉบับหลักที่รัฐบาลไทยยังไม่ยอมให้สัตยาบันด้วย :
ILC 87 ว่าด้วยการรวมตัว จัดตั้งองค์กร และมีตัวแทน
ILC 98 ว่าด้วยการต่อรองร่วม
ILC 177 และ R184 ว่าด้วยการคุ้มครองการรับงานไปทาที่บ้าน
ILO 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าสาหรับลูกจ้างทางานบ้าน
R 204 ว่าด้วยการปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจนอกระบบ
- ตารางที่ 3.19 แสดงโครงการคุ้มครองทางสังคมและแรงงานของพนักงานและลูกจ้างภาคเอกชน หน้า 84
แรงงานในภาค เศรษฐกิจ นอกระบบ (มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม) คอลัมน์ที่ 2 สิทธิ
ประโยชน์ชุดที่ 1 และ 2 - กรณีเจ็บป่วย ควรระบุว่า การชดเชยการขาดรายได้อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วย
กล่าวคือ การรักษาพยาบาลผู้ประกันตนจะใช้สิทธิประโยชน์จากระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งต่างจาก
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39 แห่งพระราชบัญญัติประกัน สังคม

บทที่ 4: การดาเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ ในปัจจุบันที่เกี่ยวกับเป้าหมายที่ 8 ในบริบทประเทศไทย
- ส่วนใหญ่จะพูดถึงแผนงานที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่าง ๆ มิได้พูดถึงการดาเนินงานและผลการดาเนินงาน
เท่าที่ควร ทาให้ไม่ทราบสถานะที่แท้จริง โดยเฉพาะในเชิงคุณภาพ
- นักวิจัย Review แผนงาน/แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐได้ครอบคลุมดี แต่ยังขาดตัวชี้วัดปัจจุบัน
และข้อมูลเชิงคุณภาพในแต่ละด้าน หากเพิ่มจะทาให้เข้าใจภาพปัญหาที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนขึ้น
สารวจแต่เฉพาะยุทธศาสตร์ แผนงาน แผนพัฒนาของหน่วยงานรัฐที่เยวข้องไม่พอ ควรตามไปดูรายงานการ
ปฏิบัติงาน และการประเมินผลการดาเนินงานด้วย
บทที่ 5: ความพร้อมของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายที่ 8
- ควรเพิ่มคากัดความของ scope ของการประเมินด้านทรัพยากรให้รวมถึงงบประมาณ/ทรัพยากรด้านการเงิน
ด้วย เนื่องจากการมีแผนระยะยาวอาจไม่ได้บอกว่าภาครัฐที่รับผิดชอบมีความพร้อมหรือไม่ อาจอ้างอิงเอา
งบประมาณประกอบ
- แผนฯ ฉบับที่ 12 ขยายตัวไม่ต่ากว่า 5% 9 ปี เป็นประเทศรายได้สูงในปี 2569 มีความเป็นไปได้จริงหรือ
ประเทศไทยมีความพร้อมจริงหรือ?
- ข้อมูลที่ให้ไม่เพียงพอที่จะบอกถึงความพร้อม โดยเฉพาะความพร้อมด้านทรัพยากร และบางทีอาจกล่าวถึง
ความไม่พร้อมด้วย จะเห็นภาพชัดเจนขึ้น
- การวิเคราะห์ความพร้อมของประเทศจาก 3 ปัจจัย คือ ด้านข้อมูลสถิติ ด้านกฎหมาย ด้านทรัพยากร น่าจะ
ยังไม่เพียงพอ อาจจะต้องเพิ่มการวิเคราะห์ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจของประชาชน
บทบาทขององค์กรอื่น ๆ นอกภาครัฐ เช่น ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ
- ควรได้วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อจากัดที่ผ่านมาในอดีตด้วย
บทที่ 6: การจัดลาดับความสาคัญ
- อธิบายว่า ทาไมตัวชี้วัด 8.4.2 การบริโภควัตถุดิบในประเทศและการบริโภควัตถุดิบในประเทศต่อหัว
ประชากร จึงถูกจัดอันดับว่าเร่งด่วนที่สุด รองลงมาคือ การจ้างงานในภาคท่องเที่ยว เป็นเพราะอะไร
- อธิบายโดยให้เหตุผล/ข้อมูล ประกอบว่าเหตุใดเป้า 8.1 และ 8.4 ต้องดาเนินการก่อน
- ควรมีการอธิบายจานวนกลุ่มตัวอย่างพร้อมทั้งคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ควรจะอธิบาย
เกณฑ์การให้คะแนนให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะในมิติด้านน้าหนักระหว่าง 2 แกนชี้วัด

- น่าสนใจที่ใช้ข้อมูลความเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง แต่ไม่เห็นจานวนของกลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มคนที่เลือกมาเป็น
กลุ่มตัวอย่าง

บทที่ 7: การสารวจเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรการทางเลือกด้านเศรษฐกิจ สังคมและกฎหมาย เพื่อบรรลุ
เป้าหมายที่ 8
- ข้อเสนอแนะเบื้องต้นด้านมาตรการทางเลือกยังขาดความชัดเจน แต่อยู่ในรูปการทบทวนวรรณกรรมเป็นส่วน
ใหญ่ (ซึ่งเป็นตามที่โครงการต้องการ) หากใช้การวิเคราะห์แนวทางของต่างประเทศเป็นมาตรการกว้าง ๆ ของ
ภาครัฐ พร้อมหน่วยงานรับผิดชอบ จะเป็นประโยชน์ต่อการทางาน/แนวทางที่ดีในการทาวิจัยต่อไป
- เนื้อหาในรายงาน ไม่ตอบโจทย์ หัวข้อของบทนี้โดยตรง
บทที่ 8: สรุป
- ในบทสรุปควรระวังการสรุปด้านความพร้อมของเป้าประสงค์ต่าง ๆ เช่นเป้าประสงค์ 8.1 8.2 พร้อม 2 มิติ
ขณะที่เป้าอื่นมีความพร้อม 3 มิติ เนื่องจากเป้า 8.1 8.2 มีความพร้อมด้านกฎหมายแบบไม่ binding ควรเขียน
ให้ชัดเจนครับ

ความเห็นอื่น ๆ ในภาพรวม
- เป้าหมายที่ 8 นี้มีความสาคัญมากเพราะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ที่สามารถจะไปเชื่อมโยงกับ
ความสาเร็จของเป้าหมายอื่นเช่น เป้าหมายที่ 1 การขจัดความยากจน เป้าหมายที่ 10 การลดความเหลื่อมล้า
เป้าหมาย ที่ 12 การสร้างรูปแบบการผลิต และการบริโภคที่ยั่งยืน
- สาระสาคัญของเป้าหมายนี้พุ่งเป้าไปที่เรื่องการจ้างงาน และการพัฒนางานที่มีคุณค่า (Decent work) ซึง่
เป็นเป้าหมายที่สาคัญขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ และจะส่งผลกระทบกับแรงงานโดยเฉพาะแรงงาน
นอกระบบที่เป็นแรงงานที่มีมากถึง 2 ใน 3 ของผู้มีงานทาในปัจจุบัน แต่ผู้วิจัยยังไม่สามารถสื่อสาร
ความสาคัญนี้ให้โดดเด่นขึ้นมาได้ การอธิบายถึงกรอบคิดของ Decent work หายไป ทาให้เวลาไปสารวจ
สถานะในปัจจุบันของเป้าหมายนี้ ขาดความรอบด้าน อาทิเช่นหน่วยงานที่ควรจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเป้าหมาย
นี้ใน เป้าประสงค์ 8.5 กระทรวงแรงงานควรเป็นเจ้าภาพ เพราะมีหน่วยงานเช่นกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานและ สานักงานประกันสังคมดาเนินงานอยู่มี พรบ.คุ้มครองผู้รับงานไปทาที่บ้าน กฎกระทรวงคุ้มครอง
ลูกจ้างทางานบ้าน และกาลังจะออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบในภาพรวมด้วย รวมทั้งมีการพัฒนา
สิทธิประโยชน์ของการประกันสังคมมาตรา 40 โดย สานักงานประกันสังคม

เป้าประสงค์ 8.6 ควรมีกระทรวงแรงงานด้วยไหม
เป้าประสงค์ 8.8 ควรมีการทรวง พม ด้วยไหม
เป้าประสงค์ 8.9 ควรมีนโยบายจากสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยไหม
- การวิเคราะห์เชื่อมโยง การเติบโตของ GDP ที่กระจุกไม่กระจาย หายไป การชี้วัดที GDP อย่างเดียวจึง
อาจจะเป็นภาพลวงตาได้ นักวิจัยพูดแต่หลักการที่ขาดมิติของสถานการณ์ที่เป็นจริง และการปฏิบัติ
- ในบทที่สี่ที่พูดถึงการดาเนินงานตามเป้าประสงค์ที่ 8.3, 8.5 และ 8.6 น่าจะพิจารณาอีกครั้งในแง่ นโยบาย
และแผนงานที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์นี้ เพราะยังคิดว่าน่าจะมีงานของกรมสวัสดิ์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
และกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย หรือ ธนาคารSME และกระทรวงอุตสาหกรรมเข้ามาด้วยไหม
ในบทที่ 5 หน้า 5-3 ที่พูดถึงความพร้อม ของประเทศไทยด้านทรัพยากรต่อ เป้า 8.3 และคาอธิบายภายใต้
กระทรวง พม. น่าจะเป็นคาอธิบายภายใต้กระทรวงแรงงานมากกว่า
- มีความคิดแตกต่างมากเรื่อการให้ความสาคัญของเป้าประสงค์ เพราะคิดว่าถ้าทา 8.3 8.5 8.7 ได้จะช่วยให้
เป้าประหมายนี้เกิดได้จริงมากขึ้น

ความเห็นจากการประชุมเพื่อนาเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
จาก Solidarity Center
- ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ GDP และรายได้ รวมไปถึงแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในประเทศไทยด้วยหรือไม่
เนื่องจากแม้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติ แต่ในเรื่องกระบวนการคุ้มครองก็ไม่ต่างอะไรจาก
แรงงานนอกระบบ ไม่ว่าจะประกันสังคม หรือเงินทดแทนจากอุบัติเหตุจากการทางาน มีข้อสังเกตว่า
ที่มันลดลง เนื่องจาก 99% ของแรงงานข้ามชาติที่พบเจอ เป็นลักษณะของการออกคาสั่งให้นายจ้าง
จ่าย เพราะฉะนั้นเงินจากกองทุนก็จะไม่ออก แม้ว่าแรงงานจะอยู่ในเงื่อนไขการทางานที่กฎหมาย
กาหนดให้นายจ้างต้องจ่ายเงินเข้าสู่กองทุนแต่ว่าโดยสถานะของแรงงานและการขึ้นทะเบียน
ประกันสังคมใช้เงื่อนไขตรงนี้ในการตัดไม่ให้เข้าสู่ระบบ ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อท้าทายและไม่ได้อยู่ในสถิติ
ส่วนนี้
อ.ธารงรัตน์
- อยากให้ดูตัวที่สอดคล้องว่ามีข้อมูลหรือไม่ และข้อมูลที่มีนั้นมีคุณภาพหรือเปล่า รวมถึงบางตัวของเรา
ที่ไม่มีค่าเป้าหมาย และหน่วยงานใดทาแผนงานอะไรบ้าง อยากเสนอให้มีการ Grouping อย่างน้อย
ระยะสั้น 3-5 ปี และระยะยาวก็คือปลายปี 2030 และดูที่คุณภาพของข้อมูลเป็นสาคัญ ยกตัวอย่าง
8.a ควรปรับให้มีความเหมาะสมกับบริบทไทย หรือความสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องอย่างเช่น 8.9 ที่
มีการพูดถึง Tourism ที่มีความชัดเจนว่าไม่ตอบแน่ ๆ เลย ดังนั้น จะต้องระบุให้แน่ชัดว่าเสนออะไรที่
คิดว่าน่าจะตอบ
- Resource Sufficiency ของไทยควรมีเรื่องของอาเซียนด้วย และดูว่าประเทศไทยควรอยู่ตรงไหน
- ชีวมวล โลหะ อโลหะ ฟอสซิล ถ้าใช้ชีวมวลเยอะ ๆ material footprint เยอะ ๆ เหมือนอินเดียเป็น
เรื่องดี เหมือน renewable มันไม่ได้บ่งชี้ว่ามันมากดีหรือน้อยดี แน่นอนว่าภาพรวมควรจะน้อย ๆ แต่
ว่าถ้าน้อยในเชิงของอินเดียนี้ดี เพราะเค้าใช้ชีวมวลเยอะ ๆ ซึ่งอยากเสนอให้ลงไปลึก ๆ ตรงนี้อีกนิด
หน่อย เพราะเวลาเราทา data จะได้เห็นหมด
- เป้าหมายสั้น กลาง ยาว ควรมีการกาหนดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในท้ายที่สุด
- อยากฝากเรื่อง IO ของประเทศ ที่ทุก ๆ 5 ปีเราทาอยู่ แต่จะทาอย่างไรให้มันมีคุณภาพและเอามาใช้
ประโยชน์เยอะ ๆ ได้ นักวิจัยเป้าหมายนี้ใช้คาว่าร่องรอยวัสดุ เป้า 12 ใช้คาว่ารอยเท้าวัสดุ ซึ่งไม่
ทราบว่าอันไหนจะเหมาะ คือถ้ายังไม่แน่ใจจึงอยากเสนอให้ใช้ footprint วัสดุก่อนก็ได้
อ.สมประวิน
- อยากเสนอประเด็นการเพิ่ม Potential Growth ของประเทศในระยะยาว โดยสงสัยในข้อมูลที่
นักวิจัยบอกว่าเฉลี่ย 10 ปีที่ผ่านมาตัวเลขเราโตแค่ 2.6 ซึ่งแม้ตัวเลขจะเป็นของจริง แต่มันไม่ได้บอก
ศักยภาพเรา ที่มันต่าเพราะบังเอิญช่วง 10 ปีที่ผ่านมามันมีวิกฤตเศรษฐกิจ ถามว่าประเทศไทยเก่งมั้ย
อาจจะเก่งก็ได้แต่มันถูกกระทบด้วยวิกฤตเศรษฐกิจ จึงไม่แน่ใจว่าเกณฑ์ที่ใช้ในงานนี้ควรจะประเมินที่
Potential Growth หรือ Realize Growth จริง ๆ ซึ่งถ้าประเมินด้วย Potential Growth มันก็ยาก

หน่อย มีวิธีทางเศรษฐมิติทาได้อยู่ มีหลาย Approach หรือจะคานวณจาก Production Function
หรืออะไรก็แล้วแต่ ซึ่งถ้าเราแก้โจทย์ยาวจริง ๆ อยากเสนอให้ไปแก้ที่ Potential Growth เช่น วันนี้
เราบอกว่าเศรษฐกิจไทยโตได้ 3.5 อาจดูเหมือนไม่ดี จึงต้องไปแก้ที่ Potential Growth ว่า Growth
อย่างไร?
- อยากให้ใช้ทฤษฎี Growth โดยมองบริบทที่กว้างขึ้น คือเราจะสร้างเงื่อนไขอย่างไรให้ innovation
competitiveness และการแข่งขันอย่างเป็นธรรมให้เกิดขึ้นได้ ซึ่งตัวแปรที่ยกมาของ SDG อาจยัง
ไม่ได้ครอบคลุมเท่าไหร่ จึงอยากให้ดูของ WEF ประกอบ
- ประเทศไทยเรามีปัญหามากในเรื่อง Institutional Economic Institution หมายถึงว่าเราเติบโตมา
เรื่อย ๆ แต่สถาบันทางเศรษฐกิจไม่ได้ถูกยกระดับให้สูงขึ้นด้วย ดังนั้นการวัดตรงนี้จึงยังไม่ได้วัดเรื่อง
Institution เท่าไหร่ซึ่ง Institution มันช่วย Govern ให้เกิด innovation มันช่วย Govern ให้เกิด
การแข่งขันที่เป็นธรรม ซึ่งยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ในการวัดเหล่านี้ เพราะถ้าเราไปวัดที่ตัวปลายอย่างเดียว
เราก็ไม่สามารถเห็นต้นทางของสาเหตุได้ ดังนั้นการวัดในเรื่อง institutional setup เสนอว่าอาจจะ
ลองไปดูของ WEF ก็ได้ ยกตัวอย่าง เราอยากวัด Efficiency ของระบบเศรษฐกิจ Efficiency อาจจะ
เกิดขึ้นในตลาดแรงงานอาจจะเป็นไปได้ว่า Efficiency คือคนที่ทางานได้เต็มศักยภาพตาม
ความสามารถของเขาและการเคลื่อนย้ายสามารถทาได้ ซึ่งเราก็ทราบว่าในทางเศรษฐศาสตร์ เวลา
Efficiency เกิดขึ้นคือ ในระบบตลาด ราคามันเป็นตัวเคลียร์ คนเก่งรู้ว่ามันมีที่ไปแล้วมันไปได้ แสดง
ว่าตลาดสามารถทางานได้ Resource Allocation คือมันไปได้ จึงอยากเสนอให้ไปลองไปแตะดู
- ข้อสงสัยอีกประการคือ ทาไมถึงเป็นเฉพาะ Tourism เพราะจริง ๆ บ้านเรามีทั้งเกษตร บริการ ทั้ง
Healthcare, Logistic ฯลฯ
- การใช้ตู้ ATM เพื่อต้องการจะวัด Financial Access ซึง่ Bank เองทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทาอย่างไรกับ
โลกใหม่ เช่น การมาของ prompt pay ทาให้ไม่รู้ว่าตู้ ATM วันหนึ่งจะหายไปหรือเปล่า เช่น
ประเทศจีน ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ใช้จ่ายเงินทาง we chat หมด ไม่ว่าจะไปตลาดหรือไปไหนก็ตาม แต่
อย่าลืมว่าการวัด Financial Access จริง ๆ มี 2 มิติ คือ 1) Transaction คือ คุณมีเงินไปจับจ่ายใช้
สอยหรือไม่ ซึ่งอันนั้นวัดผ่านตู้ ATM หรือการใช้บริการใน e-payment 2) การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
อยากกู้ได้กู้ อยากออกได้ออม ซึ่งอันนี้ยังไม่ได้มีการวัดในนี้ ซึ่งคิดว่าสาคัญกว่าในการพัฒนาระยะยาว
เช่น Financial Market ให้ Return เพียงพอกับชีวิตหลังเกษียณมั้ย หรือหากผู้ประกอบการรายหนึ่ง
มีไอเดียบรรเจิด สามารถกู้เงินได้มั้ย
คุณสุนทรี
- Goal นี้นา Concept ใหม่ ๆ มาสู่ความคิดเรื่องเศรษฐกิจและการจ้างงานในสังคมไทย อย่างคาว่า
Decent Work ที่หมายถึงการงานที่มีคุณค่า ซึ่งไม่ได้หมายถึงว่ามีงานทาแล้วเราจะพอใจ แต่งานนั้น
ต้องมีคุณค่าด้วย มีความมั่นคง มีค่าจ้างเป็นธรรม ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ สามารถที่จะต่อรองกับผู้จ้าง
สามารถต่อรองกับรัฐ รวมทั้งงานที่ปลอดภัยด้วย เราเรียกงานที่มีคุณค่า ซึ่งมันขัดกับความคิดของ
สังคมไทย เพราะความคิดสังคมเราคือมีงานทาก็ดีแล้ว ดีกว่าอยู่เปล่า ๆ แรงงานนอกระบบจะถูกกด

-

-

-

-

-

หัวด้วยชุดคิดชุดนี้ จึงทาให้มักถูกทาให้ได้ค่าจ้างไม่ถึงค่าจ้างแรงงานขั้นต่า ซึ่งชุดคิดเดิมหรือทัศนะใน
การจ้างงานของบ้านเรากับ Concept ใหม่ที่ Goal นี้นาเข้ามานั้น ชวนให้คิดว่าเราจะพลิกมันอย่างไร
รวมถึงเรื่อง Inclusive ด้วย มันต้องขนาดไหนเราถึงจะเรียกว่า Inclusive คามันยิ่งใหญ่มาก ประเด็น
ที่หนึ่งนี้จึงสนใจว่า เมื่อ Concept ใหม่ ๆ นี้มันมาปะทะกับต้นทุนเดิมของสังคมเรา มันจะไปกัน
อย่างไร สังคมจะรับได้มั้ย ที่จะรับ Concept ใหม่ ๆ แบบนี้
เป้าประสงค์ของ SDG ในเป้าหมายนี้ ยังไม่สอดคล้องกับความจาเป็นของสังคมไทย ยกตัวอย่าง เรื่อง
GDP เราตอนนี้โต 2 กว่า ๆ เราอยากให้ถึง 5 แต่อีกมิติหนึ่งคือมันโตแล้วยังไง หากมันไม่กระจาย
อย่างยุติธรรมแล้วจะมีประโยชน์อย่างไร เช่น โตมากแต่ก็ไปกระจุกอยู่ที่คนรวยหรือคนกระจุกเดียว
คือมิติเรื่องการกระจายความมั่งคั่ง กระจายรายได้ กระจายทรัพยากร น่าจะเป็นปัญหาใหญ่ของเรา
มากกว่าว่า จะโตได้เท่าไร แต่โตมาแล้วจะแบ่งปันกันยังไงให้มันเป็นความกินดีอยู่ดีของทุกคนที่มีส่วน
ร่วมกันสร้างมันขึ้นมา
เป้าประสงค์ที่ 8.5 ดีใจว่าความแตกต่างของอัตราค่าจ้างระหว่างหญิงชายไม่ค่อยมีแล้ว คือมีกฎหมาย
หลายตัวมาคุม แต่คิดว่าหากจะดูเรื่องความเป็นธรรมในการจ้างงาน หรือว่าการเข้าสู่การเป็นแรงงาน
ของหญิงและชายมันต้องดูย้อนไปก่อนนั้นอีก ดูว่าผู้หญิงมีโอกาสในการเข้าสู่การจ้างงานมากน้อยแค่
ไหน เช่น ผู้หญิงตั้งท้องมีลูกอ่อน ก็ไม่ได้ไปโรงงาน เข้าสู่การจ้างงานไม่ได้แล้ว คือถ้าคุณหลุดเข้าไปถึง
โรงงานก็จะได้ค่าจ้างเท่ากัน แต่ว่าคุณไม่ได้ไปเพราะว่าคุณต้องเลี้ยงลูก คุณต้องดูแลพ่อแม่ตัวเอง พ่อ
แม่สามีที่อายุเยอะแล้วและอยู่บ้าน คือในตัวเลขของรายงานไม่เห็นมีการหยิบตัวเลขเหล่านี้มาดู ซึ่งนี่
เหตุให้ผู้หญิงต้องเอางานมาทาที่บ้าน เอาน้าพริก เอาปลาร้าบองไปขาย เพราะว่ามันทาที่บ้านได้ และ
ค่าตอบแทนก็ไม่ได้เท่ากับค่าจ้างขั้นต่า ซึ่งสิ่งที่เสนอนี้ ด้วยเห็นว่า SDG ที่เอานั้น ยังต้องปรับให้เข้ากัน
ได้กับบ้านเราอีกเยอะ
ไม่เห็นมีการพูดถึงการมีงานทาของผู้สูงอายุ ในขณะที่เราบอกว่าสังคมไทยของเรากาลังเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ คือในงานเห็นมีแต่ไปเน้นเยาวชนต้องมีงานทา แล้วผู้สูงอายุจะเลี้ยงชีวิตอย่างไร ซึ่งก็
หมายถึงยังต้องทางาน ซึ่งกลุ่มแรงงานนอกระบบก็เป็นผู้หญิงสูงอายุเยอะ
เรื่องการท่องเที่ยว ไม่แน่ใจว่ามาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร อย่างเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ ที่พูด
ถึงว่าเศรษฐกิจครึ่งหนึ่งของเรามันคือ SME ซึ่งบ้านเราก็คือเอาภูมิปัญญา ทรัพยากรท้องถิ่นมาผลิต
สินค้า ซึ่งในนี้มองว่าเป็นแค่เครื่องมือสาหรับส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นตัว
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สาคัญหากเราให้การสนับสนุน และมีคนจานวนมากที่เลี้ยงตัวเองและครอบครัว
ได้จาก sector นี้
การสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติหลายเรื่องไม่สะท้อน โดยเฉพาะเรื่องแรงงาน เช่น ข้อมูลคนที่มี
งานทาหรือข้อมูลคนว่างงาน ซึ่งเอาข้อมูล 7 วันก่อนที่คุณจะไปสัมภาษณ์ เป็นตัวตัดสินว่ามีงานทา
หรือไม่มีงานทา ซึ่งคนที่ทางานเป็นแรงงานนอกระบบเขาไม่ได้มีงานทาทุกวัน บางทีสัปดาห์นั้นเขา
อาจจะไม่ได้ทางาน แต่สัปดาห์ก่อนหน้านั้นเขาเย็บเสื้อโหลอยู่ สัปดาห์นี้พอดีนายจ้างไม่ส่งมา แล้วคุณ

ไปถามสัปดาห์ที่เขาไม่มี แล้วคุณไปบอกว่าคุณนับแค่ 7 วันว่าเป็นคนว่างงานหรือเป็นคนมีงานทา
ข้อมูลมันก็จะมีโอกาสคลาดเคลื่อนมาก
- จากการได้พูดคุยกับสานักงานสถิติในประเด็นปัญหาเรื่องนิยามของ ILO ที่ดูว่าเขาอยู่ในภาคของ
แรงงานนอกระบบ ซึ่งในงานวิจัยนี้กล่าวว่าคือแรงงานที่ทางานอยู่ในภาคเศรษฐกิจที่ไม่เป็นทางการ
เศรษฐกิจขนาดเล็ก หรือเลี้ยงดูตัวเอง แต่เมื่อพอดูนิยามของสานักงานสถิติกลับพบว่า แรงงานที่ไม่ได้
รับการปกป้องคุ้มครองทางสังคม ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือตั้งแต่มีมาตรา 40 คือเปิดให้แรงงานนอกระบบ
เข้าไปเป็นผู้ประกันตนได้โดยสมัครใจ ซึ่งตอนนี้มีคนเข้าไปอยู่ในโปรแกรมนี้ 2 ล้านคน แต่ปรากฏว่า
สานักงานสถิติบอกว่า 2 ล้านคนนี้ถูกนับเป็นในระบบแล้ว พอเขาเข้าสู่การได้รับการคุ้มครองทาง
สังคมแล้วมันก็หลุดออกจากนิยามแรงงานนอกระบบของสานักงานสถิติที่บอกว่าคือคนที่ไม่ได้รับการ
ปกป้องคุ้มครองทางสังคมหรือไม่ได้รับสวัสดิการใด ๆ จากภาครัฐ ซึ่งมันไม่น่าจะใช่ เพราะหากคุณ
กลับไปดูที่ต้นทาง ที่ ILO นิยามแรงงานนอกระบบว่าอย่างไร ต่อให้คุณเข้ามาตรา 40 ถ้าคุณยังอยู่ใน
ภาคเศรษฐกิจที่ไม่เป็นทางการ ทามาหาเลี้ยงชีพ ทา OTOP เย็บเสื้อโหล คุณก็ยังเป็นนอกระบบอยู่
- ข้อมูลอีกอันหนึ่งที่คิดว่ามันไม่ใช่ คือข้อมูลที่ว่า แรงงานนอกระบบนี้อยู่ในภาคเกษตรกรรม แล้วเราก็
ไม่อาจแยกหรือแจกแจงอะไรได้ เราจึงจะวัดและชี้แจงแต่แรงงานนอกระบบที่อยู่นอกภาค
เกษตรกรรม แต่บ้านเราจริง ๆ ที่เขานับรวมกันเพราะมันแยกไม่ได้ คือ หน้านาก็ไปทานา พอเสร็จจาก
นาก็ไปทาปลาร้าบอง ก็คือคนๆ เดียวกันมันเป็นทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร มันซ้อนกันอยู่
เยอะมาก เช่น ลองไปเดินดูในหมู่บ้านชนบทสมัยนี้ แทบจะไม่มีใครที่ทาเกษตรอย่างเดียว ถ้าไม่เย็บ
เสื้อโหล ก็ทาปลาร้าบอง ทาขนมนางเล็ด ทากล้วยตาก หรือไม่ก็ทอผ้า คือมันไม่มีภาคเกษตรเพียว ๆ
ซึ่งไม่ทราบว่าเวลาที่สถิตินับนั้น ไปนับได้อย่างไรว่านี่คือภาคเกษตรเท่านี้ มีภาคบริการเท่านี้ ซึ่งคิดว่า
ของบ้านเรามันรวมกันอยู่นะ ของประเทศอื่นไม่ทราบ
- ข้อสรุป คือ หนึ่ง เป้าประสงค์ของ Goal นี้ต้องเอามาปรับ สอง ตัวชี้วัดต่าง ๆ ให้มันเป็นไทย สาม
ต้องมาทบทวนข้อมูลในเรื่องของการเก็บสถิติหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้กันอยู่ในบ้านเรา ซึ่งมันยังไม่
สะท้อนความเป็นจริง และมันทาให้คนบางคนหลุดออกจาบางสิ่งที่เขาควรจะได้รับสิทธิ ซึ่งทาให้เขา
กลับถูกมองไม่เห็นซ้าไปอีก
คุณปีย์
- อยากให้มีการเช็คคาแปล เช่นคาว่า Decent Work ในขบวนการขับเคลื่อนของไทยใช้คาว่างานที่มี
คุณค่า หรือคาว่า Precarious Work แปลว่างานที่ไม่มั่นคง ในขบวนการของไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็น
การต่อสู้กับงานที่จ้างเหมาค่าแรง ซึ่งในที่นี้เราพูดกันเรื่องในระบบกับนอกระบบ แต่นัยยะคือ เหมา
ค่าแรงคืออยู่ในระบบแต่ไม่มั่นคง เช่น ทางานมานาน 10 ปีแต่ไม่ได้ขึ้นค่าแรง เป็นสัญญาระยะสั้น ซึ่ง
ในทั่วโลกก็มีการทางาน Campaign ต่อต้านกันอยู่ ซึ่งในไทยก็มีองค์กรที่ทางานด้านแรงงานได้
ศึกษาวิจัยไว้ ซึ่งได้ส่ง Link ให้ไปแล้ว
- คาว่า Decent Work จาก ILO หรือจากมหาวิทยาลัยหลายที่ เช่น มหาวิทยาลัย Cornell มันมี
หลายมิติมากกว่านั้น เช่น การไม่ใช้แรงงานเด็ก การไม่เลือกปฏิบัติ มันจะไม่สามารถแยกจากกันได้

ซึ่งในรายงานจะเห็นว่ามิติของเสรีภาพการรวมตัว การรวมตัวจัดตั้งสหภาพแรงงานและเจรจาต่อรอง
นั้นหลุดหายไปเลย ซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่ในประเทศไทย คือ ไทยถูกร้องเรียนไป
โดยองค์กรแรงงานสากล ซึ่งรัฐบาลไทยก็ได้รับคาแนะนาจาก ILO แล้วว่า รัฐบาลจะต้องแก้ไข
กฎหมายแรงงานให้สอดคล้องกับเสรีภาพการรวมตัวและสิทธิการเจรจาต่อรอง และสอง แก้ไขปัญหา
การทาลายล้างเลิกจ้างแกนนาสหภาพแรงงานโดยด่วน ซึ่งอันนี้อาจจะไปเพิ่มในมิติความเร่งด่วนได้
เพราะมันเป็นประเด็นที่ถ้ามันไม่เกิดก็น่าจะทาให้ประเด็น Decent Work นั้นเกิดขึ้นได้ยาก
- การแปลใน 8.8.2 ความหมายคือให้เราแก้ไขกฎหมายแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ILO ซึ่งการ
แปลในช่วงท้ายเรื่องสิทธิฯ ดังที่กล่าวไปแล้วนั้นหายไป
- 8.a สัดส่วน มาตรการคุ้มครองทางสังคม Collective Bargaining หายไป มันจึงหลุดมิติการเจรจา
ต่อรองหายไป ซึ่งมันไม่ใช่แค่รัฐบาลคุ้มครองเพียงอย่างเดียว เพราะถ้าประเทศคุณมีองค์กรแรงงานที่
เข้มแข็ง มีสิทธิในการรวมตัว มีสหภาพแรงงานที่เข้มแข็ง ก็จะทาให้สหภาพแรงงานสามารถต่อรองกับ
นายจ้างให้นายจ้างสามารถเข้ามามีส่วนในการคุ้มครอง ซึ่งคือไม่ใช่แค่ประกันสังคมที่คุ้มครองจากทาง
รัฐแต่เพียงอย่างเดียว ยกตัวอย่าง ประเทศสวีเดน ที่มีสหภาพแรงงานที่เข้มแข้งที่สามารถเจรจา
ต่อรอง และมีการเซทเป็นมาตรฐานขั้นต่า ซึ่งในตัวนี้ภาษาอังกฤษมี แต่ภาษาไทยหลุดไป ซึ่งก็น่าจะ
ทาให้มิติการคุ้มครองทางสังคมหรือมิติการปกป้องทางสังคมมันกลายเป็นรัฐบาลรับผิดชอบอย่างเดียว
ซึ่งความจริงนายจ้างควรจะรับผิดชอบด้วย ซึ่งโดยสิทธิที่นายจ้างให้ก็มักจะดีกว่ารัฐบาล
- ไม่แนะนาให้ดูตัวอย่างประเทศเกาหลีใต้กับมาเลเซีย เพราะหัวข้อนี้คือ Decent Work ซึ่งเรื่องการค้า
มนุษย์มาเลเซีย Tier แย่กว่าเราอีก เกาหลีใต้ก็เช่นกันในเรื่องการบังคับผู้หญิงทางานก็หนักกว่าเรา
มาก จากตัวอย่างของซัมซุงหรือฮุนได

แบบบันทึกข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ของโครงการ “สํารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย
และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย” 12 เป้าหมาย
ขอบเขตการศึกษาแต่ละเป้าหมาย (Goal) มีขอบเขตการศึกษาดังนี้
1. การกําหนดนิยาม ความหมาย คําจํากัดความของเป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสําเร็จ
2. ความสอดคล้องระหว่างเป้าประสงค์และตัวชี้วัดดังกล่าวกับบริบทของประเทศไทย และเสนอเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยโดยสังเขป (เนื่องจากจะมีการพัฒนาตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับ
บริบทประเทศไทยต่อไปในอนาคต)
3. สํารวจสถานะปัจจุบันของเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด รวมถึงช่องว่างระหว่างสถานะปัจจุบันกับเป้าประสงค์
ตัวชี้วัด สัดส่วนผู้คน/พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ระดับความรุนแรงของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเป้าประสงค์ และ
ตัวชี้วัด
4. สํารวจสถานะปัจจุบันของเป้าประสงค์ด้านการดําเนินงานในปัจจุบัน หมายรวมถึงกิจกรรม โครงการ
แผนงาน นโยบาย กฎหมาย ฯลฯ ที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน และองค์กรระหว่าง
ประเทศได้ดําเนินการอยู่ในประเทศไทย
5. ประเมินความพร้อมในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยความพร้อม หมายรวมถึงความพร้อมด้าน
องค์ความรู้ ด้านข้อมูลสถิติ ด้านกฎหมายและการบังคับใช้ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการของภาค
ส่วนต่าง ๆ ด้านทรัพยากร งบประมาณ กําลังคนและศักยภาพบุคลากร ทั้งในภาครัฐและนอกภาครัฐ ด้าน
การมีส่วนร่วมและบูรณาการระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ)
ในการบรรลุเป้าหมาย
6. การจัดลําดับความสําคัญของเป้าประสงค์ต่าง ๆ ในเป้าหมายนั้น โดยอาศัยผลการศึกษาข้างต้น
7. สํารวจมาตรการทางเลือกด้านเศรษฐกิจ สังคมและกฎหมาย (หรือเชิงสถาบัน) ทั้งจากในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นมาตรการที่น่าจะเป็นคานงัด (Tipping Point) หรือวิธีการที่ดี (Best practices) ที่
จะทําให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์นั้น ๆ ได้

การให้ข้อเสนอแนะโครงร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิที่ทําการให้ข้อเสนอแนะ (ข้อมูลลับ ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ)
ชื่อ................................................................. นามสกุล....................................................................
ประเมินเป้าหมายที่...............
บทที่ 1: บทนํา
(ทําให้เห็นภาพที่มาที่ไป และความสําคัญของการทําวิจัยในครั้งนี้)
1. คําว่า Decent Work ในงาน วิจัย นี้ ขาดการเชื่อมต่อ กับ “Decent Work “ ที่มีการขับเคลื่อน
ทั้งในระดับสากล และ ในระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็น
- วาระ และ การทําแคมเปญ เรื่อง Decent Work ของ ILO1 ซึ่งมีการระบุว่า Decent Work จําเป็น
ต้องมี
“productive and delivers a fair income, security in the workplace
and social protection for families, better prospects for personal
development and social integration, freedom for people to express their
concerns, organize and participate in the decisions that affect their lives
and equality of opportunity and treatment for all women and men.”

ซึ่งใน เป้าหมาย และ ตัวชี้วัด นี้ ขาดการพูดถึงมิติในด้านที่ เกี่ยวกับ เสรีภาพการรวมตัวจัดตั้งสหภาพ
แรงงาน (FOA) และ สิทธิการ เจรจาต่อรองร่วม(CB) โดยสิ้นเชิง ทั้ง ๆ ที FOA กับ CB จัดอยู่ในมาตรฐาน
แรงงานหลักของ ILO2 โดยเฉพาะ FOA (อนุสัญญา ILO ข้อ 87 ) เป็นประเด็นที่ ILO ให้ความสําคัญมาก โดย
มีคณะกรรมการว่าด้วยเสรีภาพการสมาคม (CFA) ซึ่ง รัฐบาลของประเทศสมาชิก ILO ที่มีการละเมิดสิทธิ์ตาม
อนุสัญญา 87 สามารถถูกร้องเรียนได้แม้ว่าจะไม่ได้รับร้องอนุสัญญาข้อ 87
-รัฐบาลถูก องค์กรแรงงานสากลที่ชื่อ IndustriALL Global Union ร้องเรียนในประเด็นการละเมิด
เสรีภาพการสมาคมในปี 20153 และ คณะกรรมการว่าด้วยเสรีภาพการสมาคมของ ILO (CFA) ได้มี
recommendation ในปี 2016 เรียกร้องให้รัฐบาลไทยแก้ไขปัญหาการละเมิดเสรีภาพการสมาคมและสิทธิ
แรงงานในประเทศไทยโดยด่วนด้วยการ 1. แก้ไขกฎหมายแรงงานให้สอดคล้อง กับ เสรีภาพการรวมตัวจัดตั้ง
สหภาพแรงงาน (FOA) และ สิทธิการ เจรจาต่อรองร่วม(CB) 2. แก้ไขปัญหาการทําลายและล้มล้างสหภาพ
แรงงานอย่างเร่งด่วน4

1
2
3
4

http://www.ilo.org/global/topics/decent‐work/lang‐‐en/index.htm
https://cleanclothes.org/issues/faq/ilo
http://www.reuters.com/article/us‐thailand‐labour‐idUSKCN0S02XX20151006
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:3302068

-กล่าวคือ คําว่า แม้ Goal 8 จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับภาคแรงงาน และ สหภาพแรงงาน (คําว่า
Decent Work ใช้ครั้งแรกโดย ILO ในปี 1999) แต่ “Decent Work” ในเป้าหมายและรายงานนี้ ละเลยมิติ
ของ เสรีภาพการสมาคมและสิทธิการเจรจาต่อรองร่วม ซึ่งไม่ใช่ “Decent Work” ที่ ILO และ ขบวนการ
แรงงานสากล ขับเคลื่อนมาเกือบ สอง ทศวรรษ และไม่ใช่ Decent Work ที่ เชื่อมโยงกับมาตรฐานแรงงาน
หลักของ ILO (
หมายเหตุ : พบภายหลังว่า คําแปล ภาษาไทย ตัดคําว่า freedom of association (FOA) และ collective
bargaining (CB) ในข้อ 8.8.2 ออกไป ทัง ๆ ที่ FOA และ CB เป็นหัวใจหลักของการทําให้เกิด Decent Work
-การแปลคําศัพท์เฉพาะบางคํา ในรายงานชิ้นนี้ ยังกํากวมและคลาดเคลื่อน เช่นคําว่า มีการแปลว่าทั้ง
1. งานที่เหมาะสม 2. งานที่มีคุณค่า ในขณะที่ การขับเคลื่อนประเด็น Decent Work ในประเทศไทย ใช้คําว่า
“งานที่มีคุณค่า”
คําว่า precarious employment ในเป้าประสงค์ 8.8 แปลเป็นไทยว่า “งานอันตราย” ซึ่ง
ความหมายคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง โดยในไทยใช้คําว่างานไม่มั่นคง ซึ่ง precarious work คําจํากัด
ความที่ถูกต้องคือ “non-standard employment that is poorly paid, insecure, unprotected, and
5
cannot support a household” ซึ่งแคมเปญการต่อต้าน precarious employment ทั่วโลก มุ่งเน้นไปที่
การจ้างงานเหมาค่าแรง ที่ ปราศจากการให้สวัสดิการและความมั่นคงกับลูกจ้าง ไม่ใช่ “ความปลอดภัย”
(occupational health and safety)
-การทําแคมเปญ stop precarious work ของ IndustriALL Global Union 6
- งานศึกษา เรื่อง การจ้างงานไม่มั่นคง ของ คณะกรรมการสมาฯฉันท์แรงงานไทย7

2. การใช้ GDP เป็นตัวชี้วัด ความสําเร็จ (โดยปราศจากตัวชี้วัดที่จะบ่งชี้ถงึ การกระจายรายได้) ทําให้
น่าเป็นห่วงว่า จะบรรลุเป้าหมายด้าน Decent Work ได้จริงหรือไม่ เพราะที่ผ่านมา เศรษฐกิจในประเทศไทย
ใช้ GDP เป็นเป้าการพัฒนาหลัก แต่ไม่ทําให้เกิด Decent Work (หรือ การเคารพยอมรับปฏิบัติตาม มาตรฐาน
5

Fudge, Judy; Owens, Rosemary (2006). "Precarious work, women and the new economy: the challenge to
legal norms". In Fudge, Judy; Owens, Rosemary. Precarious work, women and the new economy: the challenge
to legal norms. Onati International Series in Law and Society. Oxford: Hart Publishing. pp. 3–28. ISBN
9781841136165.
6
http://www.industriall‐union.org/issues/social‐justice‐and‐globalization/stop‐precarious‐work
7
http://voicelabour.org/%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%97-

%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%
A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B
8%81/

แรงงานหลัก) และทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําสูง (จากรายงาน ของ Credit Suisse ความเหลื่อมล้ํา [ ช่องว่าง
ความมั่งคั่งของ คนที่มี สินทรัพย์ มากที่สุด ร้อยละ 1 ของประเทศ กับคนที่เหลือ] พุ่งขึ้นสูงเป็นอันดับที่ 3 ของ
โลก ) ความเหลื่อมล้ําที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ไม่น่าจะทําให้เกิด Decent Work หรืองานที่มีคุณค่า ไม่ว่าจะภายใต้คํา
จํากัดความใด ๆ
-เป็นที่น่าสังเกตว่า Goal 10 ที่พูดถึงการลดความเหลื่อมล้ํา ไม่อยู่ใน วาระที่จะมีการรับฟังความเห็น
ในครั้งนี้
-OXFAM ได้มีการรวบรวมสถิติถึงความเหลื่อมล้ําในไทยไว้ตามนี้ เป็นที่น่าสนใจว่า การใช้ GDP(โดย
ปราศจากตัวชี้วัดที่จะบ่งชี้ถงึ การกระจายรายได้หรือ ลดความเหลื่อมล่ํา)เป็นตัวชี้วัด ไม่น่าจะทําให้ความเหลื่อม
เหล่านี้ลดลง และ ไม่น่าจะทําให้เกิด Decent Work
-ในปี 2559 ความเหลื่อมล้ําของประเทศไทยอยู่ที่อนั ดับ 3 ของโลก รองจากรัสเซีย และ
อินเดีย ขยับขึ้นจากอันดับที่ 11 ของโลกในปี 2558
-ใน 5 ปีที่ผ่านมา คน 1% เป็นเจ้าของความมั่งคั่งมากกว่าคนไทยทั้งประเทศรวมกัน
-มหาเศรษฐีระดับพันล้านในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจาก 5 คนในปี 2551 เป็น 28 คนในปี 2558
-แต่คนไทย 10% หรือประมาณ 7 ล้านคนยังมีชีวิตอยู่ใต้เส้นความยากจน
-คนไทยมากกว่า 3 ใน 4 ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินใดๆ เลย
-โฉนดที่ดิน 61% ของประเทศไทยอยู่ในมือประชากร 10%
3. เป้าหมายและตัวชี้วัดในข้อ 8.10 น่าจะไปทบทวนข้อเสนอที่ผ่านมาของขบวนการแรงงาน ในเรื่อง
ธนาคารแรงงาน เพราะน่าจะเป็นการช่วยให้ ผู้มีรายได้น้อยได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ครอบคลุมกว่า 8
4. การใช้ Global Job Pact มาเป็นตัวชี้วัดในข้อ 8.b แต่รายงานทั้งฉบับขาดมิติ ของ Respecting
Labor Standards (ตัด Freedom of Association และ Collective Bargaining) และ Promoting social
dialogue ซึ่งเป็น 2 ใน 5 components ของ Global Job Pact
5. “สิทธิแรงงาน” ทีระบุตามเป้าประสงค์ 8.8 ไม่น่าจะบรรลุได้ เพราะ ขาดมิติ (lost in
translation?) ของเสรีภาพการสมาคมและรวมตัว และ สิทธิการต่อรองร่วม (ซึ่งระบุว่าใน indicator ใน
ภาษาอังกฤษ และ เป็นหนึ่งในมาตรฐานแรงงานหลักของ ILO)
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6. indicator 8.8.2 Increase in national compliance of labour rights (freedom of association
and collective bargaining) based on International Labour Organization (ILO) textual sources
and national legislation, by sex and migrant status แปลเป็นไทยว่า ”8.8.2 จํานวนข้อตกลงที่มีการ
ยอมรับอย่างเป็นทางการของ
องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ
แยกตามประเภทข้อตกลง”
-ทําไม Freedom of Association กับ Collective Bargaining ถึงไม่มีในคําแปลภาษาไทย
-ความหมายที่แปลไม่น่าจะถูกต้อง น่าจะหมายถึง “ทําให้กฎหมายในประเทศ เพิ่มความสอดคล้องกับ
มาตรฐานแรงงาน ILO (เสรีภาพการสมาคม และ สิทธิการต่อรองร่วม)”
-indicator 8.8.2 (ภาษาอังกฤษ) สอดคล้องกับ ข้อเสนอแนะ จาก CFA/ILO ที่เรียกร้องให้ไทยแก้ไข
กฎหมายแรงงานให้สอดคล้องกับ เสรีภาพการสมาคม และ สิทธิการต่อรองร่วม (อนุสัญญา 87 และ 98)9

บทที่ 2: นิยามและความหมายของเป้าประสงค์ (Target) และตัวชี้วัด (Indicator) ภายใต้เป้าหมายที่.....
และความสอดคล้องกับบริบทประเทศไทยเนื้อหา (ตามขอบเขตการศึกษาข้อ 1 และ 2 อนึ่งนักวิจัยจําเป็น
ต้องเสนอว่าจะเลือกใช้นิยามของประเทศไทยเอง หรือของนิยามสากล โดยให้เหตุผลว่านิยามใด เหมาะสมกว่า
ในการนํามาใช้ในประเทศ ซึ่งข้อมูลและเหตุผลสนับสนุนในส่วนนี้ควรมาจากการทบทวน Metadata ของ UN
การทบทวนวรรณกรรม ประกอบกับความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบกัน นอกจากนั้นให้สรุปคํา
จํากัดความ ของแต่ละเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดด้วย
1.” เป้าประสงค์ 8.5 ต้องบรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และมีงานทําที่
เหมาะสมสําหรับทั้งผู้หญิงและผู้ชาย รวมถึงเยาวชนและผู้มีภาวะทุพพลภาพ
และให้มีการจ่ายค่าจ้างที่เป็นธรรมสําหรับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน”
-การจ่ายค่าจ้างที่เป็นธรรมจะเอาอะไรเป็นตัวชี้วัด ? เพราะตัวชี้วัด ที่กําหนด โดย UN คือ 1. ค่าจ้างเฉลี่ย 2.
อัตราการว่างงาน ไม่น่าจะบ่งชี้ถึงปัญหาในปัจจุบัน ที่ไทยยังขาดโครงสร้างค่าจ้าง ทําให้ คนงานในหลาย
โรงงานแม้จะทํางานมาเกิน 30 ปี ก็ยังได้รับค่าจ้างในอัตราขั้นต่ํา (โรงงานจะขึ้นค่าจ้างให้ก็ต่อเมื่อ รัฐบาล
ประกาศขึ้นค่าจ้างขั้นต่ํา เท่านั้น)
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2.เป้าประสงค์ 8.8 แปลคําว่า precarious employment ว่างานอันตราย (จริง ๆ สากลใช้คําว่า hazardous
work) ทําให้ตัวชี้วัด หรือ การศึกษาอื่น ๆ น่าจะหลุดไปจาก คําว่า precarious employment ใน บริบท
สากล “non-standard employment that is poorly paid, insecure, unprotected, and cannot
support a household”10

4. “8.b ในปี 2020 การพัฒนาและการดําเนินกลยุทธ์ทั่วโลกสําหรับการจ้างงานเยาวชนและการดําเนินงาน
ข้อตกลงเรื่องงานของโลก (Global Jobs Pact)ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของรัฐบาลในโครงการคุ้มครองทางสังคม
และการจ้าง8.b.1งาน คิดเป็นร้อยละของงบประมาณประเทศ”
-การตั้งเป้าโดยคิดจากรายจ่ายของรัฐบาลเพียงอย่างเดียว เป็นการขาดการมองมิติที่นายจ้างรวมจ่าย ผ่านทาง
collective bargaining agreement (CBA) ซึ่ง ในประเทศที่มี เสรีภาพการสมาคม และสิทธิการต่อรองร่วม
มีการรวมตัวจัดตั้งสหภาพแรงงานที่เข้มแข็ง สามารถเจรจาต่อรองกับนายจ้าง จะทําให้ได้รับการคุ้มครองทาง
สังคม ที่ดีกว่า กฎหมายกําหนด

บทที่ 3: สถานะปัจจุบันของเป้าหมายที่... ในบริบทประเทศไทยเนื้อหา (ตามขอบเขตการศึกษาข้อ 3)

บทที่ 4: การดําเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ ในปัจจุบันเกี่ยวกับเป้าหมายที่ ... ในบริบทประเทศไทย
(เนื้อหา ตามขอบเขตการศึกษาข้อ 4 อนึ่งการสํารวจสถานะ ควรมีมากกว่าแค่การรายงานตัวชี้วัด ควร
มี ข ้ อ มู ล อื่ น ๆ ประกอบจากการทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ ว ย เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจสภาพปั ญ หาในเชิ ง
คุ ณ ภาพได้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนี้ ยั ง ควรทบทวนการดํ า เนิ น งานของภาคส่ ว นต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แต่
ละเป้าประสงค์เอาไว้ด้วย)
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บทที่ 5: ความพร้อมของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายที่...... เนื้อหา (ตามขอบเขตการศึกษาข้อ 5 โดย
อาจเน้นไปที่ความพร้อมของภาครัฐเป็นหลัก หากมีข้อมูลของภาคส่วนอื่น ๆ ด้วยก็จะเป็นประโยชน์มาก
นักวิจัยควรประสานงานขอข้อมูลจากหน่วยงานหลักและหน่วยงานรองที่เกี่ยวข้องกับเป้าประสงค์และตัวชี้วัด
นั้น ๆ ประกอบกับการทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง)
บทที่ 6: การจัดลําดับความสําคัญ (เนื้อหา ตามขอบเขตการศึกษาข้อ 6 และขอให้จัดลําดับความสําคัญใน
2 ลักษณะคือ 1) จัดลําดับตามความ “เรื่องด่วน” (Urgency) ของเป้าประสงค์ – หมายถึง เป้าประสงค์ใดที่จําเป็น
ต้องดําเนินการเพื่อแก้ปัญหาก่อนเพื่อป้องกันมิให้มีผลเสียเกิดขึ้นมาก หากปล่อยไว้เนิ่นช้าจะก่อนให้เกิดความ
เสียหายต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมมาก 2) จัดลําดับตาม “ผลกระทบ” (Impact) ของเป้าประสงค์–
หมายถึง เป้าประสงค์ใดที่หากบรรลุแล้วจะเป็นพื้นฐานให้การบรรลุเป้าประสงค์อื่น ๆ ภายในเป้าหมายที่
พิจารณาหรือเป้าหมายอื่น ๆ เป็นไปได้ง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือมีผลก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ไปยัง
เป้าประสงค์/เป้าหมายอื่น ๆ)

1.”ตารางที่ 6.1 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ
องค์กร
1. ภาครัฐ 33.33
2. ภาคเอกชน 33.33
3. ภาคการศึกษา 33.33”
-กลุ่มตัวอย่างที่เก็บไมมีภาคประชาสังคม โดยเฉพาะ จากสหภาพแรงงาน ทั้ง ๆ ที่ในประเทศ ไทย สหภาพ
แรงงาน (เช่นคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย)เป็นองค์กรที่มีการขับเคลื่อน เรื่อง Decent Work และ
Precarious Employment อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรม International Decent Work Day
(7 ตุลาคม) ทุกปี11 และ การทํารายงานศึกษา สภาวะ การจ้างงานไม่มั่นคง (Precarious Employment) ใน
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ประเทศไทย12 และ เป็นองค์กรที่เรียกร้องให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญา ILO 87 และ 98 (Freedom of
Association and Right to Collective Bargaining) ในวัน May Day ทุกปี13
2. “มิติความเร่งด่วน” ขอเสนอให้เพิ่ม ข้อเสนอแนะ จาก CFA/ILO ไปในเรื่องที่ ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน เพราะ
ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ Decent Work ในประเทศก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้14
“The Committee’s recommendations
1064. In light of its foregoing conclusions, the Committee invites the Governing Body to approve the following
recommendations:
(a) The Committee urges the Government to take concrete measures to speed up the revision process of the LRA and the
SELRA in order to align the applicable legislation with the principles of freedom of association and collective bargaining and
to ensure that all issues raised by the Committee in this case as well as in Case No. 1581 are properly addressed. The
Committee reminds the Government that it can avail itself of ILO technical assistance in this regard and requests the
Government to keep it informed of any developments in this respect and to provide it with the text of the amendments to
the LRA and the SELRA.
(b) With regard to the allegations of insufficient protection against anti-union discrimination and anti-union practices in
various enterprises, as well as the Government’s failure to protect the workers, the Committee requests the Government to
take the necessary measures to ensure that workers are effectively protected against acts of anti-union discrimination at all
times, both in law and in practice, and that this protection covers all legitimate trade union activities, including those
relative to the establishment of workers’ organizations.”

.
บทที่ 7: การสํารวจเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรการทางเลือกด้านเศรษฐกิจ สังคมและกฎหมาย เพื่อบรรลุ
เป้าหมายที่..... (เนื้อหา ตามขอบเขตการศึกษาข้อ 7 นักวิจัยอาจอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ จาก
การทบทวนวรรณกรรมตามขอบเขตการศึกษาข้อ 1-5 มาประมวลเป็นเนื้อหาบทที่ 7 ก็ได้ หรือหากนักวิจัย
สามารถดําเนินการสํารวจประสบการณ์ทั้งไทยและต่างประเทศได้ตามขอบเขตก็จะเป็นประโยชน์มาก)
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1. การยกตัวอย่างประเทศ เกาหลีใต้และมาเลเซีย เข้าใจว่า อยากจะชี้ให้เห็นถึงประเทศ ที่หลุดจาก middle
income trap แต่ในขณะเดียวกัน การมุ่งเดินตาม 2 ประเทศนี้ อาจจะทําให้ Decent Work ไม่เกิดขึ้น เพราะ
ทั้งสองประเทศ เป็นประเทศที่มีรายงานการละเมิดสิทธิ์แรงงานสูง
-เกาหลีใต้และมาเลเซียถูกจัดอยู่ในระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับของประเทศที่มีการละเมิดสิทธิแรงงานสูง
เกือบที่สุด (ระดับสูงสุดคือ ระดับ 5+) โดยทั้งสองประเทศถูกจัดให้แย่กว่าไทย ซึ่ง ได้คะแนน 4 ในรายงานของ
สมาพันธ์แรงงานสากลหรือ International Trade Union Confederation ซึ่งมีสมาชิก 176 ล้านคน จาก
162 ประเทศ15
2. ประเทศเกาหลีใต้ ยังได้มีความพยายาม ที่จะ ทําลายขบวนการแรงงาน ด้วยการออกกฎหมายสนับสนุน
precarious employment จนเป็นสาเหตุให้เกิดการนัดหยุดงานทั่วประเทศ และมีการจับกุมกักขังผู้นาํ
แรงงาน
3.การยกตัวอย่าง แชโบล ไม่น่าจะใช้ path ที่ควรเดินตาม เพราะ แชโบล ในเกาหลีใต้มีการคอรัปชั่นสูง (ความ
ใกล้ชิดของ ประธานดี ปาร์ค กึน เฮ กับแชโบล เป็นหนึ่งในประเด็นที่ทําให้เธอถูกต่อต้านและถูกถอดถอนใน
ที่สุด) นอกจากนี้ยังมีรายงานการละเมิดสิทธิ์แรงงานที่รุนแรง ใน แชโบล ของเกาหลี อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะ
เป็น ซัมซุง 16 ที่มีสภาพการทํางาน แบบ “medieval” หรือ อู่ทําลายเรือของฮุนได ที่มีอัตราการตายสูง
4. การจะเป็น Decent Work น่าจะเกิดขึ้นได้ยาก ถ้าไม่มีการพูดถึงการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับ เสรีภาพ
การรวมตัวสมาคม และ ต่อรองร่วม (พรบ แรงงานสัมพันธ์ และ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์) ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานแรงงานหลักของ ILO โดยเฉพาะ อนุสัญญา 87 และ 98 (Freedom of Association and
Collective Bargaining) ซึ่งเป็น ซึ่งเป็นมาตรฐานแรงงานหลักที่รัฐบาลไทยยังไม่รับรอง
และน่าจะเกิดขึ้นได้ยาก ถ้าไม่มีการพูดถึง ข้อร้องเรียน และ ข้อเสนอแนะ จาก Committee of Freedom of
Association /ILO ที่เสนอให้รัฐบาลไทยแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิ์แรงงานโดยด่วน 17

15

https://www.ituc‐csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2014_eng_v2.pdf

16
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi23
KfU1PTUAhVHso8KHa2tAvgQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ituc‐csi.org%2Fglobal‐reach‐of‐samsung‐s‐
medieval&usg=AFQjCNFyW7v2Wjw0ZlkLF7b‐rnvYg‐_lDg
17
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:3302068

บทที่ 8: สรุป (เนื้อหา บทอภิปราย สรุปข้อมูลการดําเนินงาน ให้เห็นบทเรียน ข้อจํากัด ข้อเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย หากมีการดําเนินงานต่อไป)
ลายเซ็นต์ผู้ให้ข้อเสนอแนะ
_______________________________
(
)
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ...........

ข้อเสนอแนะโครงร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
บทที่ 1: บทนา
- ชัดเจน อธิบายบริบทแวดล้อมของการพัฒนาอุตสาหกรรมและเหตุผลความจาเป็นในการศึกษาได้ชัดเจน
โดยเฉพาะโจทย์วิจัย
- ควรอ้างอิงหรือทา literature review คู่มือในหัวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้
- ควรพูดถึงกรอบแนวคิดในการวิจัย (research framework) ที่ใช้ในการศึกษา/ที่เกี่ยวกับประเด็น SDG
- ควรเขียนอธิบายขั้นตอนการศึกษา วิธีการศึกษา รายละเอียดของกลุ่มตัวอย่าง ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งการให้น้าหนัก
ความสาคัญและการสัมภาษณ์ เพราะมีผลอย่างมากต่อผลการศึกษา ช่วงเวลาการศึกษา จานวนตัวอย่าง ฯลฯ
- ควรบอกข้อจากัดของวิธีการศึกษา การอธิบายนาผลไปใช้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะผลักดันอย่างไร
- ควรเขียนหลักการของการเลือกตัวชี้วัด หลักการกาหนดค่าเป้าหมาย แนวคิดการติดตาม=> ประเมินผล=>
วิเคราะห์=>และการนาไปสู่แผนปฏิบัติการ

บทที่ 2: นิยามและความหมายของเปาประสงค (Target) และตัวชีว้ ัด (Indicator) ภายใตเปาหมายที่ 9
และความสอดคลองกับบริบทประเทศไทย
- คาแปลของเป้าหมายที่ 9เป็นคาแปลของทาง สภาพัฒน์ หรือไม่ ? หากใช่ควรกล่าวอ้าวอิงสักนิด หากผู้วิจัย
แปลเองควรวงเล็บไว้ด้วยครับ หรือถ้ากล่าวนิดหน่อยว่าทาไมถึงแปลแตกต่างจากของสภาพัฒน์ได้ด้วยจะยิ่งดี
- การ discuss คาอธิบายของเป้าประสงค์ อย่าง 9.1 นั้นดีมาก ควรทาในทุก ๆ เป้าประสงค์ ให้ consistent
กัน และในเชิงเนื้อหาจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาความสอดคล้องของเป้าประสงค์ต่อบริบทไทยและความ
สอดคล้องของตัวชี้วัดต่อเป้าประสงค์และต่อบริบทไทยด้วย
- ควรเพิ่มเติมว่า “ตัวชี้วัด” ที่นาเสนอมา จะมีข้อจากัดของการนาไปใช้อย่างไร รวมทั้ง อาจจะนาเสนอว่า มี
“ตัวชี้วัด” ทางเลือกอื่น ๆ อย่างไร ในต่างประเทศใช้นิยาม/ตัวแปรอะไร “ค่าเป้าหมาย” ในต่างประเทศ
(เช่น ของประเทศกลุ่ม OECD) เป็นอย่างไร? ตั้งอย่างไร? บทนี้ต้องระวังการอ้างอิง
- ตัวชี้วัดที่ 9.1.2 มีการกล่าวถึงแผนยุทธศาสตร์ บางกระทรวงคมนาคม ควรใส่ชื่อให้ชัดเจน

- ตัวชี้วัดที่ 9.4.1 ควรตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง เพราะการปล่อย CO2 และมูลค่าเพิ่ม ควรอยู่ในบริบท
ของภาคอุตสาหกรรม
- นักวิจัยมีการเพิ่มเติมคานิยามให้ถูกต้อง และสอดคล้องกับ UN ทาได้ดี
- การอธิบายสถาบันการเงิน 3 ระดับโดยเฉพาะกลุ่มกึ่งในระบบ จริง ๆ แล้วเป็นกลุ่มที่มี พรบ. รองรับเช่นกัน
เช่น พรบ. กองทุนหมู่บ้าน ... ขณะที่รูปแบบ self-help group ในกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มที่ไม่มีกฎหมายรับรอง
ที่ชัดเจน
- อาจต้องเพิ่มข้อเท็จจริงของ Paris Agreement เพิ่มเติมในหน้า 21
- ตัวชี้วัดที่ 9.a.1 ควรมีการกล่าวถึงแหล่งข้อมูล ODA ของ TIGA ด้วย เพราะเป็นหน่วยงานรวบรวม
- ตัวชี้วัด 9.c.1 มีการ discuss ที่น่าสนใจ น่าอภิปรายอีกนิดว่า ความแตกต่างของตัวชี้วัดที่เก็บในไทยกับที่
ระบุไว้ของ UN ตัวใดจะตอบโจทย์การประเมินเป้าประสงค์มากกว่ากัน
บทที่ 3: สถานะปจจุบันของเปาหมายที่ 9 ในบริบทประเทศไทย
- นักวิจัยทาส่วนนี้ได้ดีมาก ข้อมูล update และครอบคลุม
- ขอให้ตรวจสอบข้อมูลในตาราง 3.2 เนื่องจากการขนส่งทางน้าในปี 59 = 0 อาจมีการผิดพลาดของข้อมูล
- ตาราง 3.11 อาจผิดพลาดในเรื่องสัดส่วนของกลุ่ม Self-Help Group เนื่องจากมีสัดส่วน 100% มิใช่ 0.2%
- ควรระบุหน่วยงานที่ควรเป็นผู้รับผิดชอบจัดเก็บ ติดตาม ประเมินผล “ตัวชี้วัด” และ ควรบอกว่า ตัวชี้วัด ที่
ถูกใช้เป็นตัวประมาณการ (proxy) มีอยู่ในปัจจุบันมีข้อจากัดอย่างไร

บทที่ 4: การดาเนินงานของภาคสวนตาง ๆ ในปจจุบันเกี่ยวกับเปาหมายที่ 9 ในบริบทประเทศไทย
- นักวิจัยค้นคว้าข้อมูลได้ดีและครอบคลุม อาจขอให้เพิ่มเติมข้อมูลบางประเภท เนื่องจากมาตรการด้านสินเชื่อ
SME มีหลายหน่วยงานดาเนินการ
- เป้า 9.3.2 ด้านมาตรการ SME นั้นมีมาตรการด้านการค้าประกันสินเชื่อของ บสย. ด้วย ซึ่งอาจนับได้ว่าจาก
มาตรการดังกล่าวมีสินเชื่อเพิ่มเท่าไร
- การวิ เ คราะห์ ก ารด าเนิ น งานอาจจะเริ่ ม วิ เ คราะห์ “ค าส าคั ญ ” จากระดั บ รั ฐ ธรรมนู ญ ฯ (2560) ค า
แถลงการณ์นโยบายของรัฐบาล (พล.อ.ประยุทธ์) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผน
แม่บทฯ (ที่มีผู้รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งกระทรวง เช่น แผนแม่บทโลจิสติกส์ แผนแม่บทพัฒนาอุตสาหกรรม
ฯลฯ) แผนปฏิบัติการของกระทรวง คิดว่าทุกตัวชี้วั ดตอนนี้น่าจะมีผู้รับผิดชอบหลัก (ผู้สนับสนุน) ถ้ายังไม่มีก็

ควรแนะนาว่าหน่วยงานใดควรจะดูแล รวมทั้ง อาจจะดูว่า มีประเด็นเหล่านี้ มีอยู่ใน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
หรือไม่
- ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อภาษาไทยของ TBCSD (ดู http://www.tei.or.th/tbcsd/)
- ตาราง 4.5 ในหน้า 75 เหมือนจะสะท้อนให้เห็นว่าลาดับของประเทศไทยในการแข่งข้นด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์จะให้น้าหนักกับจานวนสิทธิบัตรค่อนข้างมาก อาจใช้ประเด็นนี้ในการอภิปรายตัวชี้วัดของ
UN ได้
บทที่ 5: ความพรอมของประเทศไทยในการบรรลุเปาหมายที่ 9
- นักวิจัยอธิบายกระบวนการ/เครื่องมือ AHP ที่ชัดเจนดีมาก หากแต่ขาดการอธิบายกลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญ
ทั้ง 8 คน ซึ่งจะช่วยให้การวิเคราะห์มีความชัดเจนน่าเชื่อถือขึ้นไปอีก
- อาจเปรียบเทียบค่าสถานะปจจุบันของเปาหมาย baseline ปัจจุบันของ “ตัวชี้วัด” กับค่าเป้าหมายที่นักวิจัย
คิดว่า ควรจะเป็น (หรือ ค่าเป้าหมายของต่างประเทศที่มีระดับการพัฒนาเท่ากัน) ดูกับ ความชัดเจนของการ
ดาเนินงานของผู้รับผิดชอบ + ผลจากการสัมภาษณ์หรือการระดมความคิดเห็น มาช่วยยืนยันระดับความพร้อม
บทที่ 6: การจัดลาดับความสาคัญ
- ใช้เครื่องมือเพื่อจัดลาดับความสาคัญได้ชัดเจนดีมาก
- ควรเขียนอธิบายว่า เหตุใด ผลการให้คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ 8 คน เป็นการจัดลาดับความสาคัญที่น่าเชื่อถือ
มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญหรือไม่ (เช่น ข้าราชการ vs. นักวิชาการ) การจัดลาดับความสาคัญของ
ไทยแตกต่างจากการจัดลาดับในต่างประเทศ (โดยเฉพาะประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน) หรือไม่?
การจัดลาดับความสาคัญนี้สอดคล้องกับความพร้อม (บทที่ 5) หรือไม่? ควรมีบทวิเคราะห์มากขึ้น
บทที่ 7: การสารวจเบื้องตนเกี่ยวกับมาตรการทางเลือกดานเศรษฐกิจ สังคมและกฎหมาย เพื่อบรรลุ
เปาหมายที่ 9
- มีข้อเสนอแนะเบื้องต้นจานวนมากที่น่าสนใจ เช่น การศึกษา crowdfunding รวมทั้งมาตรการด้านภาษีและ
รายจ่ายภาครัฐ โดยอาศัย Best Practice ของต่างประเทศ
- ถ้าบทที่ 4 ได้กล่าวถึง การดาเนินงานของภาคสวนตางๆ ในปจจุบันเกี่ยวกับเปาหมาย ครบถ้วนแล้ว เรา
น่าจะนาเสนอประสบการณ์ในต่างประเทศ/มาตรการ เช่น จากกลุ่ม OECD ; EU-commission ; Malaysia
ฯลฯ โดยควรทามาตรการที่เกี่ยวข้องในแต่ละดัชนี ถ้าเป็นไปได้

- ตรวจสอบคาแปลภาษาไทยของ Social Enterprise – วิสาหกิจเพื่อสังคม ?
- หัวข้อของกรณีศึกษาประเทศต่าง ๆ น่าจะ consistent กว่านี้ เช่น หน้า 112 มาตรการด้านการถ่ายทอด
เทคโนโลยี น่าจะเป็นหัวข้อกรณีประเทศเกาหลีใต้ มากกว่า ส่วนข้อเสนอแนะจากหน่วยงานรัฐอาจจะโยกย้าย
ไปไว้ในส่วนอื่น
บทที่ 8: สรุป
- งานเขียนมีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ มีเครื่องมือที่ชัดเจน ทาให้สามารถตอบโจทย์วิจัยที่วางไว้ได้ครบถ้วน
- เขียนเพิ่มเติม สรุปขอมูลการดาเนินงาน ใหเห็นบทเรียน ขอจากัด ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาตอยอด
งานวิจัย เพิ่มเติมบทอภิปราย เช่น ข้อควรระวังในการเก็บข้อมูลตัวชี้วัด (เมื่อคนเก็บไม่ใช่สานักงานสถิติ
แห่งชาติ กลุ่มตัวอย่าง) อะไรคือ Key Successful Factors ควรเขียนบทคัดย่อ บทสรุปผู้บริหารใหม่ ควร
ตรวจคาผิด การอ้างอิงทาให้ถูกต้องตามหลักวิชาเช่น บอกเลขหน้าจากเอกสาร หรือ website ที่มาของข้อมูล
- อยากให้คนอ่านข้อสรุปแล้วได้ข้อสรุปในตัวเองเลย ไม่ต้องเปิดไปดูในบทที่ 2 ถึง 4 หรือ บทที่ 5 ถึง 6 อยาก
ให้อธิบายโดยสังเขปให้จบในตัวเองไปเลยว่า ความสอดคล้องของตัวชี้วัดเป็นอย่างไร พอสังเขป การจัดลาดับ
ความพร้อมและความสาคัญได้ผลที่สาคัญอย่างไร พอสังเขป

ความคิดเห็นจากการนาเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (7 กรกฎาคม)
เป้ าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพืน้ ฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและ
ยังยื
่ น และส่งเสริมนวัตกรรม
อ.ธารงรัตน์
-

-

9.4 เรื่องการคานวณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยมูลค่าเพิม่ นิยามมันน่าจะเป็ นก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์
ทีเ่ กิดจากอุตสาหกรรมหรือเปล่า และหน่วยมูลค่าเพิม่ ก็คอื มูลค่าเพิม่ ของอุตสาหกรรมมัย้ เพราะมันมีหลาย
ประเด็นทัง้ เกษตร และบริการ ดังนัน้ นิยามนี้จงึ อยากขอให้ผวู้ จิ ยั ต้องชัด ข้อมูลจาก สผ. ไม่ได้มกี ารแยก การ
วัดตรงนี้จงึ อาจจะไม่ตรง มันมีการวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยมูลค่าเพิม่ ทีท่ าง UN Stats แต่ประเทศ
ไทยไม่แน่ใจว่าเรามีมยั ้ เหมือนกรณี 8.4 ทีพ่ ดู กันเมื่อซักครู่น้ี คือต่างประเทศมีตวั เลขเราหมด แต่เราไม่มี
ตัวเลขของเราเอง และเราก็ไม่รวู้ ่าใครเก็บ ดังนัน้ การระบุว่ามีการจัดเก็บข้อมูลแล้วนัน้ อาจจะไม่ถูกต้องนัก
ยกเว้นต้องขอรายงานมาดูเลย เช่น สผ. จัดเก็บข้อมูลนี้มยั ้ CO2 ต่อหน่วยมูลค่าเพิม่ และตรงกับนิยามความ
ยังยื
่ นนี้หรือไม่ เพราะพอไปดูรายงานข้างในมันอาจไปตรงกับของ World Bank หรือของ UN ซึง่ ไม่สอดคล้อง
กัน
ข้อสงสัยในการจัดลาดับความสาคัญ เช่น 9.4.1 เราบอกเราไม่พร้อม แต่ สผ. เก็บข้อมูลและ Commit ไปแล้ว

-

การจัดกลุ่มน่าจะเป็ นลักษณะคล้าย Tier 1,2,3 หรือทาเป็ นลาดับต้น กลาง น่าจะดีกว่า

อ.สมประวิ ณ
-

การวัด Output/Outcome เพื่อเป็ นตัววัดสิง่ ทีก่ ่อให้เกิดนวัตกรรม สุดท้ายแล้วเอาไปทาอะไรได้ นอกจากการ
วัดในเชิงปริมาณแล้ว มีการวัดในเชิงคุณภาพด้วยหรือไม่ เช่น ความยากง่ายในการจดทะเบียน
ประเด็นการแข่งขันทีเ่ ป็ นธรรมทีส่ ง่ เสริมให้คน innovate เป็ นประเด็นทีส่ าคัญมาก จึงอยากให้เน้นเรื่อง
โครงสร้างตลาดแข่งขันทีเ่ ป็ นธรรม

อ.วัชระ
-

เสนอ Indicator แบบรับจ้างการผลิต นวัตกรรม เช่น ตาแหน่งงานในการว่าจ้างงานในอุตสาหกรรม
วงการนวัตกรรมในไทย มีทะเบียนเป็ นตัวชีว้ ดั ทีส่ าคัญอีกทีได้ดว้ ย

อ.สุริชยั
-

-

โจทย์บรู ณาการกับนโยบายใหญ่ เช่น โครงสร้างพืน้ ฐาน Governance โครงสร้างพืน้ ฐานกับความยังยื
่ น หรือ
สิง่ ทีค่ นมองไม่ออกว่ามันเชื่อมโยงกันอย่างไร ซึง่ การมองตัวชีว้ ดั แบบนี้จะช่วยให้เราเห็นเครื่องมือหลาย
เครื่องมือทีม่ นั integrate ได้
คาถามประเภทผูเ้ ชีย่ วชาญคือใคร ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียคือใคร และเกีย่ วข้องอย่างไรกับตัวชีว้ ดั ในแต่ละตัว ซึง่
Stakeholder มันเรียกร้องความเข้าใจร่วมกัน และมันเกีย่ วข้องในกระบวนการทีจ่ ะการันตีว่าเราได้มคี วาม
ครบถ้วนพอสมควร และเราจะต้องจัดระบบอันนี้

อ.วิ ศาล
-

-

โครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ รากาลังพูดถึงกัน คือโครงสร้างพืน้ ฐานทีม่ คี วามทนทาน และส่งเสริมเรื่องการพัฒนา
อุตสาหกรรม และเป็ นอุตสาหกรรมทีค่ รอบคลุม นี่คอื ครอบคลุมอะไร และอุตสาหกรรมทีย่ งยื
ั ่ นนี่คอื อะไร อยู่
ไปเรื่อยๆ หรือสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจทีไ่ ปเรื่อยๆ หรืออุตสาหกรรมทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม หรืออะไร
เรามีโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ ง่ เสริมนวัตกรรมหรือเปล่า หากเป็ นเช่นนี้ตวั ชีว้ ดั ก็ตอ้ งเป็ นตัวชีว้ ดั ทีต่ อบประเด็น
พวกนี้ ไม่ใช่ตวั ชีว้ ดั ทีเ่ ป็ นตัวของมันเอง สุดท้ายมัน Link กับโครงสร้างพืน้ ฐานทีต่ อบโจทย์ตวั มันเองหรือเปล่า
หลายตัวเกีย่ วข้อง แต่หลายตัวไม่ตอบโจทย์ จึงอยากให้ดใู ห้ดี

การให้ข้อเสนอแนะโครงร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ Goal 12
ผู้ทรงคุณวุฒิ 1
บทสรุปผู้บริหาร
1. ควรเพิ่มเติม Executive Summary ที่เป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน
2. หน้าที่ 9 การประชุมสหประชาชาติในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ควรมีวงเล็บ (United Nations Conference
on Sustainable Development)
บทที่ 1: บทนํา (ทําให้เห็นภาพที่มาที่ไป และความสําคัญของการทําวิจัยในครั้งนี้)
1. บทนํามีความสมบูรณ์ ทําให้เห็นภาพที่มาที่ไป และความสําคัญของการทําวิจัยในครั้งนี้ แต่ก็มีส่วนเล็กน้อย
ที่อยากให้แก้ไข เช่น
 การจัดวรรคใหม่
 หน้า 13 (SDGs) ไม่ใช่ (SDG)
 หน้า 13 ใน 6 ด้าน 1)… 2)… 3)… 4)…
 หน้ า 17 นิ ย ามศัพ ท์ ป ฏิ บั ติ การ ควรเติ มตัว เต็ มภาษาอังกฤษด้ ว ย (Sustainable Development)
หรือ Sustainable Consumption and Production (SCP)
 หน้า 18 แผนภูมิที่ 1 ควรปรับภาพให้มีความชัดเจน
 หน้า 19 อุปสรรคในการดําเนินการวิจัย ควรอยู่บทสุดท้าย
บทที่ 2: นิยามและความหมายของเป้าประสงค์ (Target) และตัวชี้วัด (Indicator) ภายใต้เป้าหมายที่ 12
และความสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทประเทศไทยเนื้ อ หา (ตามขอบเขตการศึ ก ษาข้ อ 1 และ 2 อนึ่ ง นั ก วิ จั ย
จํ าเป็ น ต้องเสนอว่าจะเลื อกใช้ นิ ย ามของประเทศไทยเอง หรือ ของนิ ยามสากล โดยให้ เหตุ ผ ลว่านิ ยามใด
เหมาะสมกว่าในการนํ ามาใช้ในประเทศ ซึ่งข้อมู ล และเหตุ ผ ลสนั บ สนุ น ในส่ ว นนี้ ค วรมาจากการทบทวน
Metadata ของ UN การทบทวนวรรณกรรม ประกอบกับ ความคิ ดเห็ น จากภาคส่ ว นต่าง ๆ ประกอบกั น
นอกจากนั้นให้สรุปคํา จํากัดความ ของแต่ละเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดด้วย)
1. คณะผู้เขียนไม่ได้เขียนเกี่ยวกับการทบทวนข้อมูลอภิพันธุ์1 (Metadata) ตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัด หาก
ไม่มีข้อมูล ทางคณะผู้เขียนควรเขียนกํากับว่า “ไม่มีข้อมูลรายละเอียดที่อธิบายถึงความเป็นมาของข้อมูล
(Metadata) รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการกําหนดตัวชี้วัดสากล”
1 https://unstats.un.org/sdgs/metadata/

2. ควรอธิบายว่า Tier 1 Tier 2 Tier 3 หมายถึงอะไรและหน่วยงานไหนเป็นผู้กําหนดว่าเหมาะสมหรือไม่
เหมาะสมอย่างไรต่อประเทศไทย
3. หน้า 22 ไม่มี Tier หมายความว่าอย่างไร ยังไม่มีข้อมูลหรือยังไม่ได้กําหนด
4. เนื้อหาบางส่วนอาจจะปรับเป็นการอธิบายด้วยบทความแทนตาราง ซึ่งน่าจะมีประโยชน์มากกว่าและเปิด
โอกาสให้ทางผู้เขียนสามารถอ้างอิงที่มาของข้อมูลได้มากขึ้นอีกด้วย
5. ควรเขียนสะท้อนประเด็นที่เกี่ยวกับ Cross-Cutting หากเป้าประสงค์หรือตัวชี้วัดในเป้าหมายที่ 12 ที่อาจมี
ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายอื่นๆ เช่น Goal 11 Goal 13 และ Goal 15 เป็นต้น (เป้าประสงค์และตัวชี้วัดใน
เป้าหมายอื่นๆ ที่มีความคล้ายคลึงและใกล้เคียงกัน) เพื่อแสดงให้เห็นว่าการขับเคลื่อน SDGs ในประเทศควร
ขับเคลื่อนไปทุกประเด็นพร้อมๆ กัน
6. ควรเขียนภาษาอังกฤษกํากับแต่ละเป้าประสงค์
7. ทางคณะผู้เขียน ยังขาดเนื้อหาการระบุนิยามศัพท์และเป้าประสงค์ที่ยังขาดความชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น
Food Loss และ Food Waste
บทที่ 3: สถานะปัจจุบันของเป้าหมายที่ 12 ในบริบทประเทศไทย (เนื้อหาตามขอบเขตการศึกษาข้อ 3)
บทที่ 4: การดําเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ ในปัจจุบันเกี่ยวกับเป้าหมายที่ 12 ในบริบทประเทศไทย
(เนื้อหา ตามขอบเขตการศึกษาข้อ 4 อนึ่งการสํารวจสถานะ ควรมีมากกว่าแค่การรายงานตัวชี้วัด ควรมีข้อมูล
อื่น ๆ ประกอบจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้เข้าใจสภาพปัญหาในเชิงคุณภาพได้มาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังควรทบทวนการดําเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละเป้าประสงค์เอาไว้ด้วย)
1. คณะผู้เขียน เขียนสองบทนี้รวมกันไว้ในรายงานบทที่ 3 ซึ่งทําให้บทที่สามของรายงานมีความยาวกว่าบท
อื่นๆ เป็นอย่างมาก ทั้งนี้คณะผู้เขียนอาจจะเลือกที่จะแยกบทๆ นี้ออกเป็นสองบทก่อนส่งรายงานฉบับจริง
โดยรวมถือว่าบทนี้มีข้อมูลที่ดี แต่ก็ต้องมีการเรียบเรียงการเขียนใหม่
2. ควรทําตารางรวมและเขียนกํากับไว้เลยว่าแต่ละเป้าประสงค์มีหน่วยงานไหนเป็นผู้ดูแล เพื่อผู้ที่อ่านรายงาน
ฉบับนี้จะได้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ง่ายยิ่งขึ้น
3. หน้า 26 ย่อหน้าที่ 2 พ.ศ อะไร

4. ตารางที่ 2 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะไม่ได้เขียนชื่อ axis x (เป้าประสงค์) ช่วยเพิ่มตรงนี้ด้วย
5. เป้าประสงค์ที่ 12.1 มีการดําเนินการไปถึงไหนแล้ว มีข้อมูลหรือไม่ ระบุให้ชัดเจน
6. 3.1.2. … ภายใต้เป้าประสงค์ที่ 12.1 ?
7. ควรปรับชื่อตารางให้สอดคล้องกับเนื้อหาในตาราง
8. พ.ศ. หากไม่ทราบก็ไม่ควรเขียนเพราะ … ดูไม่เป็นทางการ (หน้า 40)
บทที่ 5: ความพร้อมของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายที่ 12 เนื้อหา (ตามขอบเขตการศึกษาข้อ 5 โดย
อาจเน้ น ไปที่ความพร้อมของภาครัฐเป็ น หลัก หากมีข้อมูล ของภาคส่ วนอื่น ๆ ด้วยก็จะเป็นประโยชน์มาก
นักวิจัยควรประสานงานขอข้อมูลจากหน่วยงานหลักและหน่วยงานรองที่เกี่ยวข้องกับเป้าประสงค์และตัวชี้วัด
นั้น ๆ ประกอบกับการทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง)
1. อาจจะมีการอ้างอิงถึงข้อมูลความพร้อมของประเทศอื่นๆ เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับประเทศไทย เพราะหาก
ไม่รู้ว่าในระดับสากลไปถึงไหนแล้ว เราจะรู้ได้อย่างไรว่าประเทศไทยมีความพร้อมมากน้อยเพียงไหน
2. หน้า 72 วรรณกรรม มีอะไรบ้าง กรุณาอ้างอิงวรรณกรรมที่สําคัญๆ ไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา
3. ต้องเน้นย้ําว่า ทุกเป้าประสงค์มีความสําคัญและมีความจําเป็นที่จะต้องทําให้สําเร็จ
4. “สหประชาชาติ” ไม่ใช่ “สหาประชาชาติ”
บทที่ 6: การจัดลําดับความสําคัญ (เนื้อหา ตามขอบเขตการศึกษาข้อ 6 และขอให้จัดลําดับความสําคัญใน 2
ลักษณะคือ 1) จัดลําดับ ตามความ “เรื่องด่วน” (Urgency) ของเป้าประสงค์ – หมายถึง เป้าประสงค์ใดที่
จําเป็นต้องดําเนินการเพื่อแก้ปัญหาก่อนเพื่อป้องกันมิให้มีผลเสียเกิดขึ้นมาก หากปล่อยไว้เนิ่นช้าจะก่อนให้เกิด
ความเสียหายต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมมาก 2) จัดลําดับตาม “ผลกระทบ” (Impact) ของเป้าประสงค์–
หมายถึง เป้าประสงค์ใดที่หากบรรลุ แล้วจะเป็นพื้นฐานให้ การบรรลุ เป้าประสงค์อื่น ๆ ภายในเป้าหมายที่
พิจารณาหรือเป้าหมายอื่น ๆ เป็นไปได้ง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือมีผลก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ไปยัง
เป้าประสงค์/เป้าหมายอื่น ๆ)
1. มีข้อมูลอื่นเกี่ยวกับการจัดอันดับความสําคัญไหม เช่นมีหน่วยงานรัฐมีการจัดอันดับกันเองหรือไม่

2. การจั ด ลํ า ดั บ 30 เป้ าประสงค์ ที่ มี ค วามสํ าคั ญ สู งสุ ด ทางผู้ เขี ย นควรเขี ย นกํ ากั บ ไว้เลยว่า เป้ าที่ 12 มี
เป้าประสงค์ที่ 12.4 รวมอยู่ นอกจากนี้ทางผู้เขียนต้องเน้นย้ําผู้อ่านถึงนัยยะความเร่งด่วนและความพร้อมของ
เป้ าประสงค์ อี ก ทั้ งยั งต้ อ งเน้ น ย้ํ า ด้ ว ยว่ าทุ ก เป้ า ประสงค์ (ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ บริบ ทของประเทศไทย) ในทุ ก
เป้าหมายมีความสําคัญและมีความจําเป็นที่จะต้องทําให้สําเร็จ
3. ในที่ประชุมมีการพูดอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดอันดับรึเปล่า มีการพูดถึงการไม่ร่วมมือกันของ CSO และ
ภาครัฐหรือเปล่า เพราะนี่คือปัญหาสําคัญที่จะทําให้ประเทศไทยไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ได้
4. นักวิจัยควรใส่มุมมองนักวิชาการเกี่ยวกับเป้าประสงค์ สําหรับเป้าประสงค์ที่มีตัวชี้วัดไม่ชัดเจน และใน
บริบทของประเทศไทยควรมีตัวชี้วัดอะไรใหม่หรือไม่
บทที่ 7: การสํา รวจเบื้องต้ น เกี่ยวกับมาตรการทางเลือกด้านเศรษฐกิจ สังคมและกฎหมาย เพื่ อบรรลุ
เป้าหมายที่ 12 (เนื้อหา ตามขอบเขตการศึกษาข้อ 7 นักวิจัยอาจอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ จาก
การทบทวนวรรณกรรมตามขอบเขตการศึกษาข้อ 1-5 มาประมวลเป็นเนื้อหาบทที่ 7 ก็ได้ หรือหากนักวิจัย
สามารถดําเนินการสํารวจประสบการณ์ทั้งไทยและต่างประเทศได้ตามขอบเขตก็จะเป็นประโยชน์มาก)
1. ควรปรับเนื้อหาภายใต้บทนี้ใหม่ทั้งหมด (ให้มีการแก้ไขเพิ่มข้อมูลอย่างเร่งด่วนก่อนส่งเล่มจริง) โดย
 เพิ่มเติมข้อมูลมาตรการทางเลือกด้านเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย ให้เป็นข้อมูลสําคัญสําหรับการ
ทําวิจัยเกี่ยวกับเป้าหมายที่ 12 ในอนาคต
 ทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติมและยกตัวอย่างการดําเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ 12 เช่น
เกาะหมากเป็น Eco-tourism destination (best practice)
 ควรมีการแสดงเนื้อหาที่ให้เห็นภาพการทํางานของประเทศไทย (ปัญหา) ในลักษณะการทํางานแบบ
top-down ส่งผลให้ทําให้ไม่สามารถรู้ปัญหาของพื้นที่ได้อย่างแน่นอน และควรระบุแนวทางแก้ไข
ปัญหาด้วย
 ควรเพิ่มเติมตัวชี้วัด ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย (เพิ่มเติมจากที่ UN กําหนด)

บทที่ 8: สรุป (เนื้อหา บทอภิปราย สรุปข้อมูลการดําเนินงาน ให้เห็นบทเรียน ข้อจํากัด ข้อเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย หากมีการดําเนินงานต่อไป)
1. เพิ่มเติมประเด็นเนื้อหาความคืบหน้าการขับเคลื่อนงานของภาครัฐ และควรเพิ่มเติมบทบาทของภาคเอกชน
และประชาสังคมที่เกี่ยวข้องด้วย
2. อยากให้ผู้เขียนคํานึงถึงความสําคัญของภาคเอกชน และประชาสังคมต่อ SDGs อีกทั้งยังอยากให้เน้นย้ําอีก
ด้วยว่าเป้าหมายทุกเป้าของ SDGs มีความเกี่ยวโยงกันและมีความสําคัญทั้งหมด
3. เพิ่มเติมการเขียนข้อจํากัดในการเขียนงานวิจัยในครั้งนี้ เช่น ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นระดับประเทศ ไม่มีเวลา
พอที่จะเก็บข้อมูลระดับจังหวัด หรือพื้นที่
4. หน้า 80 เวลากล่าวถึงสถานะปัจจุบัน ควร วงเล็บ เดือนและปีของวันที่ระบุข้อมูลชุดนั้น
5. อยากให้ทางผู้เขียน เขียนแนะนําว่าหากมีผู้สนใจต่อยอดงานวิจัยเป้าหมายที่ 3 ทางผู้เขียนมีข้อเสนอแนะใน
การศึกษาครั้งต่อไปอย่างไรบ้าง

ข้อเสนอแนะอื่นๆ
1. โดยภาพรวมของเล่มรายงานจัดอยู่ในระดับที่ต่ํากว่ามาตรฐาน เนื่องจากเป้าหมายที่ 12 มีความตื่นตัวทั้งใน
ภาครัฐและภาคประชาสังคม ประกอบกับ สผ. ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีในการทําวิจัยครั้งนี้ ดังนั้นข้อมูลที่จัด
รวบรวมที่ประกอบเล่มรายงานควรจะมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากกว่านี้ จึงคาดหวังให้คณะผู้เขียนให้เวลากับ
การเขียนรายงานฉบับนี้มากขึ้น เพื่อให้รายงานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
2. ตรวจสอบการสะกดคําของทุกบท
3. เพิ่มเติมการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของสถิติ โดยนําเสนอในรูปแบบของกราฟ/ชาร์ต เพื่อให้ผู้อ่านได้
เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
4. “SDGs” ควรเขียนตัวย่อแบบนี้ ยกเว้นแต่จะกล่าวถึง SDG # โดยเฉพาะเจาะจง
5. รายงานไม่มีบทสรุปสําหรับผู้บริหาร ภาษาอังกฤษ กรุณาเติมก่อนส่งฉบับจริง

6. ผู้เขียนควรคํานึงถึงนัยยะทางวิชาการของรายงานให้มากกว่านี้ เนื่องด้วยโครงการการวิจัยนี้เป็นโครงการที่
เน้นถึงภาควิชาการและ SDGs ในประเทศไทย ไม่ใช่แค่กล่าวถึงความคืบหน้าเพียงอย่างเดียว ทางโครงการ
ต้องการที่จะเห็นถึงความคิดเห็นของการเดินหน้า SDGs ในประเทศไทยโดยเฉพาะจากด้านวิชาการเพื่อ
ส่งเสริม (อีกทั้งยังเป็นคานงัด) ให้ภาครัฐมีการเอาองค์ความรู้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ไม่สามารถให้ข้อแนะนําได้มากกว่านี้เพราะว่ารายงานเหมือนจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีและมีข้อมูลหลายอย่าง
ที่ขาดหาย อยากให้ทางผู้เขียนรีบดําเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อทําให้รายงานนี้มีข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
นักวิจัย และคณะทํางานภาครัฐในอนาคตต่อไป อีกทั้งการผลิตรายงานที่ดียังจะช่วยส่งเสริมชื่อเสียงทางด้าน
วิชาการของผู้เขียนเองด้วย
8. การอ้างอิงในบรรณานุกรมนั้นผิด
9. ควรปรับ Font ให้เป็นมาตรฐาน (Fontราชการ) /การจัด Format ควรได้มาตรฐานงานวิจัยด้านวิชาการ /
ระยะห่างบรรทัดควรเท่ากันทั้งเล่ม
10. เพิ่มเติมองค์ประกอบของรายงานให้ครบถ้วน
พิมพ์เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2560

สรุปความเห็นต่อการสารวจสถายนะของเป้ าหมายการพัฒนที่ยงยื
ั ่ นในบริ บทประเทศไทยและ
ทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคมและกฎหมาย: เป้ าหมายที่ 12 (SDG 12)

โดย รองศาสตราจารย์ นิรมล สุธรรมกิจ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อรายงาน SDG 12 มี 11 ประการ ดังนี้
12.1 ความเชื่อมโยงกับการบรรลุเป้าหมาย 12.1 กับ เป้าหมายอื่นๆ และระยะเวลาทีค่ าดว่าจะ
บรรลุเป้าหมาย
12.2 ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ Circular Economy ยังมีประเด็นเรื่อง Remanufacturing
และ เรือ่ ง 3R
12.3 มี 2 ประการ ได้แก่ (ก) หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการเศษอาหาร (food waste) ควร
เพิม่ เติมกระทรวง-ศึกษาธิการ (กรณีของโรงอาหารในโรงเรียน) และ ห้างสรรพสินค้า ทีม่ รี า้ นอาหารภายใน
และ (ข) การบรรลุเป้าหมาย มี 2 ระดับ คือ การลดปริมาณขยะเศษอาหาร และ การจัดการขยะเศษอาหาร
12.4 มี 2 ประการ ได้แก่ (ก) ปญั หาของการจัดการของเสีย ทีอ่ า้ งว่าเกี่ยวกัขอ้ งกับผูร้ บั เหมา
เอกชน นัน้ มีนัยยะ 3 ประเด็น คือ หน่ วยงานรัฐมีขดี ความสามารถจากัด (ทัง้ บุคคลากร งบประมาณ
เทคโนโลยี) ผู้รบั เหมาเอกชนดาเนินการไม่เหมาะสม และ หน่ วยงานภาครัฐไม่มปี ระสิทธิภ าพในการ
ควบคุมผูร้ บั เหมาเอกชน และ (ข) การขึ้นทะเบียนซาเล้งนัน้ ควรจะศึกษากฎหมายท้องถิ่นและวิถีการ
ทางานของกลุ่มซาเล้ง และถ้าหากกลุ่มผูเ้ ก็บของเก่า/ขยะขาย (โดยไม่มยี านพาหนะ) จะจัดเป็ นกลุ่มซาเล้ง
หรือไม่ อย่างไร
12.5 การเสนอกฎหมายแยกขยะนัน้ มีขอบเขตแค่ใด เช่น ระดับครัวเรือน ระดับท้องถิน่ หรือ
ระดับประเทศ
12.6 มี 2 ประการ ได้แก่ (ก) ในการปฏิบตั ทิ ย่ี งยื
ั ่ นของภาคเอกชน ควรจะชัดชวนให้ภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการด้านนี้เอง มิใช่เพียงแต่เป็ นหน้าทีข่ องหน่ วยงานรัฐเท่านัน้ เช่น การนา
ประเด็นเรื่อง SCP ให้อยูใ่ นกรอบการดาเนินงานของคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันเอกชน (กกร.) เพือ่ เป็ น
หน่ วยงานขับเคลื่อนทางภาคเอกชนเป็ นหลัก (ดาเนินการเองโดยสมัครใจ) และ (ข) มาตรการทางเลือกใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ะหว่างบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กบั บริษทั ขนาดเล็ก มีประเด็นความ
เชื่อมโยงกันอย่างไร เช่น ความเชื่อมโยงในมิติ supply chain หรือ การเป็ นธุรกิจทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน (ผ่าน
มาตรการ CSR)
12.7 มาตรการทางเลือกในการสร้ารงระบบประเมินผลกระทบจากการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว โดย
การจัดลาดับขัน้ สาหรับสินค้าทีใ่ ห้ผลกระทบมากและน้อยลดหลันกั
่ นไปนัน้ อาจจะประสบปญั หาทางปฏิบตั ิ
ได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ อาจจะมีประเด็นด้านสิง่ แวดล้อมมากกว่าหนึ่งกรณี เช่น ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดการใช้น้ า ลดการหีบห่อ เป็ นต้น
หน้า 1 / 2

12.8 มี 3 ประเด็น ได้แก่ (ก) ประเด็นด้านการศึกษาควรจะเป็ นอันดับเป็ นอันดับต้นๆ ของการ
ดาเนินงาน (ข) ประเด็นทีต่ อ้ งพิจารณาในการจัดทาหลักสูตรมี 3 กรณี คือ เนื้อหา (content) ลาดับเนื้อหา
(sequences) ในบทเรียนหรือหลักสูตร รวมทัง้ การบูรณาการ (integration) และ (ค) การสร้างความ
ตระหนักและการได้ร บั ข้อมูลการศึกษาผ่านกลไก “ตลาดนัด ” หรือ “จุดจาหน่ าย” ที่ถึงผู้บริโภคอย่าง
กว้างขวาง
12.a มีประเด็นทีต่ อ้ งพิจารณาให้ชดั เจนมากขึน้ 2 ประการ ได้แก่ (ก) Definition ของการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนรูปแบบการผลิตและบริโภคทีย่ งยื
ั ่ น และ (ข) Category of
Technology ทีเ่ ชือ่ มโยงกับเป้าหมายทัง้ 8 ตัวทีก่ ล่าวถึงข้างต้น คืออะไรบ้าง เช่น การแยกขยะ หีบห่อ และ
อาคารสีเขียว เป็ นต้น
12.b มี 2 ประการ ได้แก่ (ก) เห็นควรเน้นเรื่อง Carrying Capacity ของพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ ว และ
(ข) เห็นควรให้นาเสนอเรื่อง “วิถชี วี ติ ท้องถิน่ ” ทีเ่ ชื่อมโยงกับ การส่งเสริมกิจกรรมประเภท Home-stay
และ Green Hotel ว่าภาคธุรกิจและภาครัฐจะส่งเสริมสนับสนุ นกิจการเหล่านี้อย่างไร
12.c มี 3 ประการ ได้แก่ (ก) ความกังวลเรือ่ งผูม้ รี ายได้น้อยหากมีการยกเลิกการอุดหนุ นเชือ้ เพลิง
ฟอสซิลนัน้ ดูจะขัดแย้งกับเนื้อหารายงานทีก่ ล่าวว่า สัดส่วนของการอุดหนุ นต่อราคาเชื้อเพลิงฟอสซิล มี
น้อย ดังนัน้ การยกเลิกการอุดหนุ นเชือ้ เพลิงฟอสซิล จึงไม่ควรจะมีผลกระทบต่อผูม้ รี ายได้น้อย อย่างทีเ่ ป็ น
กังวล (ข) มาตรการเก็บภาษีตามปริมาณองค์ประกอบคาร์บอนกับเชื้อเพลิง ที่ปล่อยก๊ าซเรือ นกระจก
(carbon tax) ควรจะเป็ นมาตรการทีเ่ หมาะสม และนารายรับจากภาษีดงั กล่าวมาช่วยเหลือผูม้ รี ายได้น้อย
ในรูปแบบต่างๆ ทีเ่ หมาะสม และ (ค) หากมีมาตรการเก็บภาษีคาร์บอนดังกล่าวแล้ว เป็ นทีค่ าดว่าพลังงาน
ฟอสซิลจะมีราคาแพงขึน้ และอาจจะแพงกว่าราคาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ดังนัน้ มาตรการอุดหนุ น
พลังงานหมุนเวียนก็จะไม่มคี วามจาเป็ นอีกต่อไป แต่อาจจะออกมาตรการสนับสนุ นการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุน เวียนในระดับครัวเรือนหรือโรงงาน เพื่อการใช้ภายในครัวเรือนหรือโรงงาน (ส่วนการขายไฟฟ้า
พลังานหมุนเวียนให้แก่รฐั ผ่าน กฟผ. กฟน. หรือ กฟภ อาจจะไม่จาเป็ นต้องมีก็ได้) โดยครัวเรือนหรือ
โรงงานอาจรวมกลุม่ ลงทุนในการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าภายใน
กลุม่ และหากการผลิตไม่เพียงพอก็สามารถซือ้ ไฟฟ้าจาก กฟน. และ กฟภ. ได้ เป็ นต้น
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ข้อเสนอแนะโครงร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
เป้าหมายที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ดําเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
บทที่ 1: บทนํา
 หน้า 1 14 คลัสเตอร์ ควรมีการเขียน footnote เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้อ่านมากยิ่งขึ้น
 การอ้างอิง (reference) ภาษาไทย และภาษาอังกฤษไม่เหมือนกัน ?
 หน้า 2 “การลดก๊าซเรือนกระจก” ไม่ควรใช้คําว่า mitigation เฉยๆ
บทที่ 2: นิยามและความหมายของเป้าประสงค์ (Target) และตัวชี้วัด (Indicator) ภายใต้เป้าหมายที่ 13 และความ
สอดคล้องกับบริบทประเทศไทยเนื้อหา
 ตัวชี้วัดทั้งหมดที่วิเคราะห์เป็นตัวชี้วัดที่กําหนดจากภาพในระดับนานาชาติ ไม่ใช่ตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับการนํามาใช้
ตรง ๆ ในการพิจารณาการดําเนินภายในของประเทศ ควรมีการเพิ่มข้อเสนอแนะในตัวรายงานว่า “จะเป็นประโยชน์
มากกว่า หากเราจะพัฒนา/ กําหนดตัวชี้วัดในแต่ละเป้าประสงค์ขึ้นเองด้วยเพื่อให้เหมาะแก่การใช้เป็นเครื่องมือใน
การประเมินการดําเนินงานของประเทศไทย
 หน้า 8 “การลดก๊าซเรือนกระจก” ควรใช้คําว่า “Greenhouse Gases Mitigation” และควรมีการอธิบายถึง
ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ว่าคืออะไร และมีอะไรบ้าง
 หน้า 9 ควรมีการอธิบายถึงความแตกต่างระหว่าง Coping (short-term) และ Adaptation (long-term)
 ควรมีการเขียนอธิบายถึงความแตกต่างระหว่าง risk และ vulnerability เพราะเจ้าหน้าที่ และ ประชาชนทั่วไป
หลาย ๆ คน ยังไม่เข้าใจถึงความแตกต่าง
 หน้า 9 ครวยกตัวอย่าง Vulnerable group
 อาจจะตั้ง Hazard (สถานการณ์อันตราย) เป็นหัวข้อใหม่ไปเลย
 ขาด Exposure, Global Warming และ Resilience ในบริบทของ Climate Change
 หน้า 11 ตัวชี้วัดที่ 13.1.1. ควรวงเล็กภาษาอังกฤษในทุกคํานิยาม
 ตัวชี้วัดที่ไม่มี metadata ควรเขียนเพิ่มว่า “ไม่มีข้อมูลรายละเอียดที่อธิบายถึงความเป็นมาของข้อมูล (metadata)
รวมถึงในรายละเอียดเกี่ยวกับการกําหนดตัวชี้วัดในระดับสากล (ขณะที่ทํารายงานฉบับนี้)”
 ที่ไม่มีข้อมูล metadata อาจจะเขียนเพิ่มเติมหากประเทศไทยมีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 ในแง่ของการกําหนดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ทั้ง 3 ข้อ ไม่มีข้อใดที่เป็นเป้าประสงค์ที่เน้นประเด็นการลดก๊าซเรือน
กระจก อย่างชัดเจนเลย ทั้งที่การดําเนินงาน Mitigation เป็นสิ่งที่น่าจะสําคัญมากที่สุดในการดําเนินงานด้าน
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Climate Change - จากรายงานจะเห็นว่าเป้าประสงค์หลักที่ถูกตีความให้รองรับในส่วนการดําเนินกิจกรรม
Mitigation ก็คือเป้าประสงค์ที่ 13.2 - แต่ก็ไม่ใช่การตีความที่รองรับมิติด้าน Mitigation ได้ทั้งหมดอยู่ดี - เพราะจุด
หลักของเป้าประสงค์13.2 จะอยู่ที่ "การบูรณาการนโยบาย" ไม่ใช่ "การดําเนินงาน" ในแง่นี้จึงทําให้ตัวชี้วัดอันเดียว
ภายใต้เป้าประสงค์นี้เป็นตัวชี้วัดที่ต้องเน้นไปที่การบูรณาการแผน และ ก็เป็นการบูรณาการทั้งในส่วน Adaptation
+ Mitigation จึงทําให้เราขาดตัวชี้วัดที่จะรองรับประเด็น Mitigation ที่ชัดเจน/เหมาะสม
บทที่ 3: สถานะปัจจุบันของเป้าหมายที่ 13 ในบริบทประเทศไทย
 พาร์ท Gap analysis เรื่องการเตือนภัย อยากให้ทําเป็นข้อเสนอเชิงรุก รอกระทรวงศึกษาอาจไม่ทันการ อาจต้องมี
การบูรณาการ
 ตัวชี้วัดหลายตัวเป็น (หรือถูกตีความว่าเป็น) ตัวชี้วัดที่ประเมินในมิติว่า "มีการจัดท าแผนหรือไม่" แต่ไม่ได้ประเมินว่า
"มีการดําเนินกิจกรรมหรือไม่" หรือ "ผลการดําเนินกิจกรรมเป็นอย่างไร"
 หน้า 20 จะดีมากหากมีข้อมูลสถิติจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอีกสามภัยพิบัติ
 หน้า 22 อาจจะมีการเขียนใหม่เป็น “3 กลยุทธ์ คือ 1)… 2)… 3)… เพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน


หน้า 23 อาจจะใส่รูปให้เต็มหน้าเพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน

 หน้า 29 ตัวชี้วัด 13.3.1. หากมีก็ควรใส่ตัวอย่าง หรือ ที่ ๆ สามารถเข้าไปดูตัวอย่าง การศึกษาระดับพื้นฐาน และ
อุดมศึกษา
 ตัวชี้วัด 13.3.2. มีตัวอย่างการเผยแพร่ไหม หากมีก็ควรใส่ตัวอย่าง
 คณะผู้เขียน มีเขียนไว้ในบทที่ 6 ว่า เป้าประสงค์ 13.A และ เป้าประสงค์ 13.B ไม่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ข้อมูล
เหล่านี้ควรมีการเขียนไว้ในบทที่ 3 นี้ด้วย ทั้งนี้ในฐานะนักวิชาการ ผู้เขียนมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเป้าประสงค์ ที่
13.A และ 13.B หากไม่เห็นด้วยที่ เป้าประสงค์ 13.A และ 13.B ไม่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยก็ควรเขียนอธิบาย
เหตุผล และอ้างอิงตามสมควร
บทที่ 4: การดําเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ ในปัจจุบันเกี่ยวกับเป้าหมายที่ 13 ในบริบทประเทศไทย
 อาจต้องมีการเสนอมาตรการพิเศษมากําหนดในพื้นที่เสี่ยง/ จะเสนอมาตรการอย่างไรในการลดความเสี่ยงการ
จัดการน้ํา
 การวิเคราะห์การดําเนินงานตามตัวชี้วัด 13.2.1 (ในบทที่ 4, p.37-51) ควรมีการเพิ่มการสรุป/วิเคราะห์ รายงาน
NC, รายงาน BUR และ ข้อเสนอ NDC เข้าไปด้วย (ในรายงานมีการกล่าวถึงบ้าง ใน p.51 แต่ไม่เพียงพอ) เนื่องจาก
ทั้ง 3 ส่วนนี้เป็นสิ่งที่มีความสําคัญและมีการระบุในตัวชี้วัดไว้อย่างชัดเจน
 เป้าประสงค์ที่ 13.1. หากเป็นไปได้ควรใส่การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวต่ออันตรายและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติจากภาคประชาสังคมและวิชาการด้วย
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บทที่ 5: ความพร้อมของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายที่ 13
 ในประเทศไทย มีข้อมูลจากหน่วยงานการศึกษาทั้งในระหว่างประเทศและในประเทศ หน่วยงานเอกชน หรือภาค
ประชาสังคม หรือไม่ หากมีคนเขียนเพิ่มเติม เพราะสถานะความพร้อมของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่เก็บโดย
ภาครัฐ
บทที่ 6: การจัดลําดับความสําคัญ
 การจัดลําดับ 30 เป้าประสงค์เร่งด่วน (พร้อมทั้งเขียนกํากับไว้เลยว่าเป้าที่ 13 มีเป้าประสงค์ใดติด 30 เป้าประสงค์
เร่งด่วน) และผู้เขียนควรเน้นย้ําผู้อ่านถึงนัยยะความเร่งด่วนและความพร้อมของเป้าประสงค์ อีกทั้งยังต้องเน้นย้ํา
ด้วยว่าทุกเป้าประสงค์ (ที่เกี่ยวข้องกับบริบทของประเทศไทย) ในทุกเป้าหมายมีความสําคัญและมีความจําเป็นที่
จะต้องทําให้สําเร็จ
 บทนี้อาจจะเป็นที่ ๆ ดีที่ทางผู้เขียนจะเขียนถึงความเชื่อมโยงของเป้าหมายที่ 13 และเป้าหมายอื่น ๆ หากเป็นไปได้
อยากจะให้เขียนถึงผลก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ไปยังเป้าประสงค์/เป้าหมายอื่น ๆ เช่นหากมีการบรรลุเป้าประสงค์ใน
เป้าหมายที่ 13 แล้ว ก็จะช่วยให้เป้าประสงค์ในเป้าหมายอื่น ๆ ประสบผลสําเร็จได้ง่าย และ/หรือ เร็วขึ้นอีกด้วย
บทที่ 7: การสํารวจเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรการทางเลือกด้านเศรษฐกิจ สังคมและกฎหมาย เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ 13
 สนับสนุนการแบ่งมาตรการออกเป็น Structural กับ Non-structural Measures เนื่องจากเห็นว่าการดําเนินการ
ในส่วนของ Non-structural measures เป็นสิ่งสําคัญ
 ข้อเสนอมาตรการทางเลือกในบทที่ 7 ที่มีเพียงมาตรการในส่วนของ Disaster Management กับ Adaptation นั้น
ยังไม่ครอบคลุมของการกําหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดภายใต้ SDG#13 (Note: มีการพูดเรื่องการลดก๊าซ แต่เป็น
การพูดในมิติ finance กับ technology mechanism เท่านั้น)
 เสนอตัวชี้วัด Mitigation เพิ่มเติมซึ่งอาจจะนําไปบรรจุไว้ในรายงาน
o Rate of improvement of "energy intensity" or "emission intensity" or "energy per capita" or
o "emission per capita"
o Level of achievement of GHG mitigation targets (as specified in NDC) – ซึ่งสําหรับกรณี
ประเทศไทย ก็อาจใช้เป็น % reduction from BAU หรือ (% reduction from BAU)/(% reduction
target in NDC); % reduction (or increase) of total emissions from 2005 level (2005 คือปีฐาน
ที่เราใช้ แต่ก็อาจใช้ปีฐานอื่น เช่น 2010 ซึ่งอาจดีกว่าในกรณีเทียบระหว่างประเทศ)
o Net GHG emissions from Agri/Forest/Land Use sector
o % Reduction of important F-gases usage
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บทที่ 8: บทสรุป
 รายงานวิจัยนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ทั้งนี้ผู้เขียนควรคํานึงถึงความสําคัญของภาคเอกชน และประชาสังคม
ต่อ SDGs อีกทั้งยังอยากให้เน้นย้ําอีกด้วยว่าเป้าหมายทุกเป้าของ SDGs มีความเกี่ยวโยงกันและมีความสําคัญ
ทั้งหมด
 ในฐานะนักวิจัย อยากให้นักวิจัยได้เขียนถึงข้อจํากัด ปัญหา และอุปสรรคในการทําวิจัยครั้งนี้ เช่น ข้อมูลส่วนใหญ่
เป็นระดับประเทศ ไม่มีเวลาพอที่จะเก็บข้อมูลระดับจังหวัด หรือพื้นที่
 ผู้เขียน ควรเขียนเสนอแนะแนวทางการทําวิจัย กรณีมีผู้สนใจต่อยอดงานวิจัยเป้าหมายที่ 13 ในอนาคต
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ข้อเสนอแนะโครงร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
เป้าหมายที่ 14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นไป
อย่างยั่งยืน
บทที่ 1: บทนํา


บทนํามีข้อมูลสําคัญหลักๆ พอสมควร แต่ผู้เขียนควรเพิ่มการ “ทบทวนเอกสารเชิงสังเคราะห์” โดยเฉพาะประวัติ
ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและ SDGs (อธิบายพอสังเขป) รวมถึงสถานะภาพของประเทศไทย เพื่อให้ผู้อ่านเห็นถึง
ความสําคัญและความเร่งด่วนของการขับเคลื่อน SDGs

 ทางผู้เขียนได้กล่าวถึงปัญหาทางด้านข้อมูลและด้านนโยบายที่เกี่ยวกับทะเลและชายฝั่ง แต่มิได้กล่าวถึงปัญหาหลักๆ
ทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยโดยตรง เช่น การที่ประเทศไทยได้รับ ใบเหลือง IUU จาก สหภาพยุโรป และ
ปัญหาการประมงที่ไม่ได้มาตรฐาน จึงเห็นว่าผู้เขียนควรเขียนเน้นให้เห็นถึงปัญหาเหล่านี้ (ประมาณ 1-2 บรรทัด)
เพื่อให้ผู้อ่านทั่วไปมีความเข้าใจถึงความสําคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 14
 ควรมีการอ้างอิงถึงการศึกษาของภาควิชาการ หรือยกตัวอย่างปัญหาหรือการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับทะเลหรือชายฝั่ง
ในประเทศไทย เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงความจําเป็นของการพัฒนายั่งยืนของทะเลและชายฝั่ง
บทที่ 2: นิยามและความหมายของเป้าประสงค์ (Target) และตัวชี้วัด (Indicator) ภายใต้เป้าหมายที่ 14 และความ
สอดคล้องกับบริบทประเทศไทยเนื้อหา
 มีการศึกษาคํานิยามและความจํากัดที่ดีมาก แต่ทว่า
1.

หน้า 9 “นิยาม และคําจํากัดความตัวชี้วัดสําคัญ” ควรเปลี่ยนเป็น “นิยาม และคําจํากัดความเป้าประสงค์
และตัวชี้วัดสําคัญ”

2.

การอ้างอิง (In-text Citation) ไม่ถูกหลัก ควรปรับให้ถูกต้องตามระบบการอ้างอิง

3.

ตรวจสอบการเขียนตัวย่อต่าง ๆ ที่ใช้ภายในเล่ม ไม่ว่าจะเป็นหน่วยวัด องค์กร ฯลฯ ให้แน่ใจว่าถูกต้อง
ยกตัวอย่างเช่น km2 ไม่ใช่ Km2 (หน้า 9)

4.

หน่วยวัดที่กล่าวไปแล้วควรมีการกํากับภาษาไทยด้วย เช่น ตารางกิโลเมตร (km2) จากนั้นจึงใช้ตัวต่อใน
ส่วนถัดไปได้

5.

ควรเปลี่ยนจาก ค.ศ. เป็น พ.ศ. ทั้งหมด (ยกเว้นการอ้างอิงถึง UN หรือ เอกสารอื่นๆเป็นภาษาอังกฤษ)

 นิยามเป็นนิยามจากองค์กรสากลทั้งหมด ผู้วิจัยมิได้นําเสนอนิยามของประเทศไทยเอง และมิได้สรุปหรือนําเสนอ
เหตุผลว่า ในแต่ละนิยาม ใช้นิยามของใคร และนิยามของใครเหมาะสมกว่ากัน
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 หน้า 7 เป้าประสงค์ที่ 14.7 แน่นอนว่าการจัดการประมง การเพาะเลี้ยง และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเป็นสิ่งสําคัญต่อ
ประเทศไทย แต่ทว่าประเทศไทยไม่ใช่ทั้งประเทศหมู่เกาะขนาดเล็ก หรือประเทศด้อยพัฒนา ดังนั้นเพื่อให้เข้ากับ
บริบทของประเทศไทย เป้าประสงค์นี้ควรมีการเปลี่ยนแปลง
 มีการนําเสนอทบทวนความหมายของนิยามลําดับตามแบบสากล แต่ยังคาดการสรุปคําจํากัดความของแต่ละ
เป้าประสงค์และตัวชี้วัด
 คณะผู้เขียนมิได้เขียนเกี่ยวกับการทบทวนข้อมูลอภิพันธุ์ (Metadata) ตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัดเลย ทั้งนี้ทาง
UN ได้ให้ข้อมูลสําหรับข้อมูล อภิพันธุ์ของตัวชี้วัดที่ 14.4.1. และ 14.5.1. สําหรับข้อมูลอภิพันธุ์อื่นๆที่ไม่มีข้อมูล
ทางคณะผู้เขียนควรเขียนกํากับไปเลยว่า “ไม่มีข้อมูลรายละเอียดที่อธิบายถึงความเป็นมาของข้อมูล (Metadata)
รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการกําหนดตัวชี้วัดสากล”
 ผู้เขียน ควรเขียนประเด็นเกี่ยวกับ Cross-Cutting หากเป้าประสงค์หรือตัวชี้วัดในเป้าหมายที่ 14 มีความเกี่ยวข้อง
(เช่น Goal 15 ป่าไม้ และ Goal 12 การบริโภคอย่างยั่งยืน เป็นต้น) มีความคล้ายคลึงและซ้ํากับเป้าประสงค์และ
ตัวชี้วัดในเป้าหมายอื่นๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่าการที่ประเทศไทยจะขับเคลื่อน SDGs พวกเราก็ควรที่จะขับเคลื่อนทุกๆ
เป้าหมายไปพร้อมๆกัน
 นิยามของเป้าหมายและเป้าประสงค์มีความชัดเจน อย่างไรก็ตามตัวชี้วัดบางส่วนอาจยังไม่เหมาะสม เช่น
1. ตัวชี้วัดที่ 14.1.1 การป้องกันและลดมลพิษทางทะเล โดยเฉพาะมลพิษจากชายฝั่ง หากต้องการวัดโดยใช้
ตัวชี้วัดจากปรากฏการณ์ Eutrophication อาจทําได้โดยยากเนื่องจากต้องวัดปริมาณคลอโรฟิลด์เอ ซึ่ง
ต้องใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ยุ่งยาก และมีค่าใช้จ่ายสูง หากเปลี่ยนรูปแบบของตัวชี้วัดเป็นการวัดปริมาณ
ธาตุอาหารในน้ําที่เป็นต้นกําเนิดของ nutrient pollution โดยตรงเช่น ไนโตรเจน หรือ ฟอสฟอรัส
โดยตรงอาจจะทําให้เห็นภาพที่ชัดเจนได้มากกว่า นอกจากนี้กรมควบคุมมลพิษมีการก าหนดค่ามาตรฐาน
คุณภาพของน้ําาทะเลโดยการวัดไนโตรเจน และฟอสฟอรัสเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดอยู่ก่อนแล้ว
2. ตัวชี้วัดที่ 14.4.1 ระดับที่มีความยั่งยืนทางชีวภาพของการท าการประมง หากต้องการวัดโดยใช้ MSY
(Maximum Sustainable Yield) ในประเทศไทย อาจจะวัดได้โดยยากเนื่องจาก MSY มีหลักคิดจากการ
ทําประมงในเขตหนาวและเขตอบอุ่นที่ลักษณะของประชากรประมงเป็นแบบกลุ่มเดียว (Single species)
ในขณะที่ความหลากหลายของทรัพยากรในประเทศไทยที่อยู่ในเขตร้อนเป็นลักษณะหลายกลุ่มประชากร
(Multi species)ทําให้การประเมิน MSY ท าได้โดยยาก นอกจากนี้ลักษณะของเครื่องมือประมง และ
วิธีการการทําประมงที่แตกต่างกันยังส่งผลให้ศักย์การผลิตสัตว์น้ําในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน การ
เลือกใช้ MSY ที่เป็นตัวแทนเดียวของประเทศอาจจะไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม กรมประมงใช้หลักเกณฑ์
การประเมินการลงแรงประมงด้วยเกณฑ์ CPUE (Catch per Unit Effort) หรือ “ปริมาณการจับต่อหน่วย
การลงแรงประมง” เป็นค่าบ่งชี้ “ความชุกชุมของสัตว์น้ํา” เพื่อมุ่งประเด็นไปที่ศักย์การผลิตของสัตว์น้ํา
แทนการพิจารณาจากเครื่องมือ จึงมีการใช้ค่าปริมาณที่พบต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) แทน
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ขณะที่ “การลงแรงประมง” หมายถึง การที่ใช้เครื่องมือออกไปท าการประมง ส่งผลให้สัตว์น้ําถูกจับ
ขึ้นมาในแต่ละครั้ง ตามวิธีการท าประมงของเครื่องมือประมงแต่ละชนิด เช่นเครื่องมือประเภทอวนลาก
ในการลากอวนแต่ละครั้งสัตว์น้ําถูกจับไปได้มากน้อยยังขึ้นอยู่กับชั่วโมงในการลากอวน ค่า CPUE จึง
กําหนดหน่วยการลงแรงประมงให้เป็นจํานวนชั่วโมง หากเป็นประเภทอวนล้อม จะพิจารณาเป็นต่อจํานวน
ครั้งที่ล้อมอวนจับสัตว์น้ําและหากเป็นประเภทอวนลอย จะพิจารณาเป็นความยาวของอวน เป็นต้น ดังนั้น
การพิจารณาเลือกตัวชี้วัดในเป้าประสงค์นี้อาจจะต้องมีการพิจารณาการเลือกใช้ MSY หรือ CPUE ที่
เหมาะสม หรืออาจใช้ควบคู่กันไป
3. ตัวชี้วัดที่ 14.b.1 ควรแยกและให้คําจํากัดความที่ชัดเจนของ ประมงพื้นบ้าน (Artisanal fisheries) และ
ประมงขนาดเล็ก (Small-scale fisheries) ให้แตกต่างกัน
 เรื่องเป้าประสงค์ และ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ควรเขียนเพิ่มเติมว่า ตัวแทนท้องถิ่นเกี่ยวกับด้านทะเลและชายฝั่ง รู้สึก
อึดอัด อยากให้รัฐบาลกําหนดให้ชัดเจนเลยว่า เป้าตรงไหนที่ต้องดูแล
 ควรเสนอ ให้เพิ่มเรื่องกฎหมายของนักท่องเที่ยวหรือธุรกิจทัวร์ที่ไม่ยั่งยืน / EEC ไว้สําหรับเป้าประสงค์ของไทย
บทที่ 3: สถานะปัจจุบันของเป้าหมายที่ 14 ในบริบทประเทศไทย
 มีการอธิบายสถานะของการจัดทํา หรือวิธีการกําหนดตัวชี้วัดเท่านั้น มิได้กล่าวถึงสถานะของเป้าประสงค์ใดๆ
 ควรกล่าวถึงสถานะความรุนแรงของปัญหาหรือช่องว่างระหว่างสภาพปัจจุบันกับเป้าประสงค์และตัวชี้วัดให้ครบถ้วน
 มีการอธิบายความหมายของตัวชี้วัดบางตัว โดยนําเสนอความหมายตามบริบทของกฎหมายไทยไว้ ซึ่งในส่วนนี้ควร
จะไปนําเสนอในบทที่ 2 (หน้า 11) มากกว่า
 เนื้อหารวบรวมเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของตัวชี้วัดแล้ว แต่ยังไม่มีผลในส่วนของสถานะปัจจุบันของเป้าประสงค์
ซึ่งอาจต้องรายงานในลักษณะของค่าทางตัวเลข ที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างค่าเป้าหมาย และค่าที่
เป็นอยู่ในปัจจุบันของประเทศไทย เช่น ในปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่คุ้มครองโดยรวมคิดเป็นร้อยละ เท่าใดของ
พื้นที่ทะเลทั้งหมด
 ควรเขียนเป้าประสงค์ ก่อนที่จะเริ่มบรรยายถึงสถานะของตัวชี้วัด เช่น:
เป้าประสงค์ 14.1 ป้องกันและลดมลพิษทางทะเล…
ตัวชี้วัดที่ 14.1.X
ตัวชี้วัดที่ 14.1.XX
 หน้า 15 ควรมีการเขียนบทนํา เป็นการอธิบายว่าทําไมการศึกษาเกี่ยวกับสถานะของเป้าประสงค์และตัวชี้วัด
นอกจากนี้ก็ควรการเกริ่นอย่างคร่าวๆ ถึงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทย (ข้อมูลเหล่านี้ ทางทีมผู้วิจัยได้
ทําการเขียนแล้วในบทอื่น ๆ ) และ ตารางที แสดงถึงหน่วยงานหลัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าประสงค์แต่ละ
เป้าให้ชัดเจน
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 หน้า 16 บรรทัดที่ 1 หากข้อมูลยังไม่ชัดเจนไม่ควรใส่นํามาใส่ในรายงาน (เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นภายหลัง)
 หน้า 16 ตัวชี้วัดที่ 14.3.1. หากทางผู้เขียนสามารถทําตาราง pH ของบางจุดตรวจวัด จะทําให้รายงานมีความ
สมบูรณ์มากขึ้น ทั้งนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีข้อมูลถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่ Average Marine
Acidity


ควรเขียนเพิ่มเติมว่า ทาง UN ไม่ได้กําหนดตัวชี้วัดสําหรับการท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งมีความจําเป็นสําหรับประเทศ
ไทย และอาจจะมีการแสดงสถิติจํานวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดที่ติดต่อกับทะเล (หากมี) หรือสถิติอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

บทที่ 4: การดําเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ ในปัจจุบันเกี่ยวกับเป้าหมายที่ 14 ในบริบทประเทศไทย
 การรายงานสถานะของเป้ าประสงค์ และตัวชี้ วัดเป็น นํ าเสนอภาพรวม ทําให้ ไม่ สามารถบอกได้ อย่ างชั ดเจนว่า
การดําเนินการหรือสถานะของเป้าประสงค์และตัวชี้วัดแต่ละตัวเป็นอย่างไร
 หน้า 23 การจัดลําดับ 30 เป้าประสงค์ที่มีความสําคัญสูงสุด ผู้เขียนควรเขียนกํากับไว้เลยว่า เป้าที่ 14 มีเป้าประสงค์
ที่ 14.4 และ 14.6 รวมอยู่ นอกจากนี้ ทางผู้เขี ยนต้อ งเน้น ย้ํ าผู้อ่านถึงนั ยยะความเร่ งด่ ว นและความพร้อมของ
เป้าประสงค์ อีกทั้งยังต้องเน้นย้ําด้วยว่าทุกเป้าประสงค์ (ที่เกี่ยวข้องกับบริบทของประเทศไทย) ในทุกเป้าหมายมี
ความสําคัญและมีความจําเป็นที่จะต้องทําให้สําเร็จ
 การทบทวนการดําเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ ของแต่ละเป้าประสงค์ไม่มีความชัดเจน เนื่องจากไม่ได้กล่าวถึงภาค
ส่วนโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีการดําเนินการตามแต่ละเป้าประสงค์ไปแล้วหลายประการ เช่น กรมประมง
กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นต้น ที่นําเสนอเป็นเพียงสาระหรือประเด็นที่มีการดําเนินการ
เพียงบางประเด็น เช่น การออกกฎหมายและการกําหนดหลักเกณฑ์ เป็นต้น
 ผู้วิจัยควรประเมินแยกตามเป้าประสงค์และแสดงข้อคิดเห็นแยกตาม เป้าประสงค์เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพรวม
ของการด าเนินการในปัจจุบันได้อย่างชัดเจน
 ไม่มีการเขียนข้อมูลหรือการดําเนินการที่เกี่ยวข้องเป้าประสงค์ที่ 14.7 ทางคณะผู้เขียนควรให้เหตุผลด้วยว่าทําไม
อาจจะเป็นเพราะประเทศไทยยังไม่พร้อมหรือยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะผู้เขียนอาจจะได้เขียนไว้ในบทอื่น
แล้ว แต่ก็ควรเน้นย้ําอีกครั้งในบทนี้
บทที่ 5: ความพร้อมของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายที่ 14
 คณะผู้เขียนมีการเขียนถึงการเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายที่ 14 และเป้าหมายหลักของประเทศ และมีการอ้างอิงถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือว่าดีมาก แต่ทว่าการศึกษาเพียงแค่ความเชื่อมโยงไม่ได้หมายถึงความพร้อมของประเทศ
ไทย
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 ผู้วิจัยไม่ได้กล่าวถึงความพร้อมของหน่วยงาน เช่น ว่าหน่วยงานภาครัฐมีความพร้ อมในการดําเนินการให้บรรลุ
เป้าหมาย เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดได้อย่างไร อีกทั้งยังไม่ได้กล่าวถึงข้อมูลสําคัญๆไม่ว่าจะเป็นด้านนโยบาย บุคลากร
งบประมาณ ปละกลไกการขับ เคลื่อนเลย มีแต่การกล่ าวถึงนโยบายและแผนที่หน่วยงานต่าง ๆ จั ดทํ าขึ้นและ
สอดคล้องกับเป้าประสงค์และตัวชี้วัดเท่านั้น
 อย่างไรก็ตาม รายงานยังไม่ค่อยมีการทบทวนเอกสารและวรรณกรรม จากภาคส่วนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาครัฐ ที่จะช่วยสื่อ
ให้ เ ห็ น ความพร้ อ มของประเทศไทย คณะผู้ เ ขี ย นอาจจะเขี ย นถึ ง ความกระตื อ รื อ ร้ น ของคณะทํ า งานภาครั ฐ
ภาคเอกชน และ ประชาสังคม ที่แสดงถึงความพร้อม
 ผู้วิจัยแสดงความเชื่อมโยงในส่วนของนโยบายหลักของประเทศต่อเป้าประสงค์โดยจําแนกตามประเภทของนโยบาย
อย่างไรก็ตามนโยบายบางข้อยังมีลักษณะของเนื้อความที่ไม่ชัดเจนในหลักปฏิบัติ และไม่สอดคล้องกับเป้าประสงค์
โดยตรง เช่น
1. วาระการปฏิรูปประเทศ ที่ 25/2558 เรื่องการก าหนดพื้นที่คุ้มครองทางทะเล และการแบ่งเขตการใช้
ประโยชน์ทางทะเล มีความเชื่อโยงกับเป้าประสงค์ที่ 14.5 แต่ยังไม่มีลกั ษณะที่ชัดเจนที่เชื่อมโยงกับ
เป้าประสงค์ที่ 14.2 (EEZ)
2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง มีความเชื่อมโยงกับเป้าประสงค์
14.2 แต่ไม่มีความเชื่อมโยงที่ชัดเจนกับเป้าประสงค์ที่ 14.4 และ 14.6 ที่เน้นเรื่องการประมง เป็นต้น
ลักษณะข้างต้นเป็นเพียงบางส่วนของนโยบายที่ผู้วิจัยนําเสนอ โดยยังมีลักษณะของเนื้อหาหลายประเด็นที่ยังไม่
ชัดเจนในด้านความเชื่อมโยง ทั้งนี้ ผู้วิจัยควรพิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์ และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้น
ที่ตัวกลยุทธ์ โครงการ และกิจกรรมที่มีการระบุถึงเป้าหมายอย่างชัดเจนเพื่อเทียบเคียงกับเป้าประสงค์ต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม ทั้งนี้อาจะท าเป็นลักษณะของตารางเทียบเคียงเพื่อให้เห็นบริบทความเชื่อมโยงของนโยบายและ
เป้าประสงค์ที่ชัดเจนมากขึ้น
 อยากให้เพิ่มข้อความสั้น ๆ เพื่อให้เกิดความ concern เรื่องประมงพื้นบ้าน เพราะว่ากฎหมายใหม่ที่ออกมา ขัดกับ
วิถีชีวิตประชาชนในพื้นที่
บทที่ 6: การจัดลําดับความสําคัญ
 การจัดลําดับความสําคัญไม่ได้เป็นไปตามแนวคิด 2 ลักษณะที่กําหนดไว้ในขอบเขตลักษณะข้อ 6 หากแต่ใช้ผลที่
คณะกรรมการ กพย ซึ่งจัดลําดับความสําคัญเอาไว้แล้ว
 ผู้วิจัยได้นําเสนอรายงานในส่วนของการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตามการประชุม
ดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจนว่า คณะกรรมการ กพย ได้ยึดเกณฑ์การจัดลําดับความสําคัญทั้ง 4 ข้อที่ผู้วิจัยระบุไว้
หรือไม่ (ความสําคัญ ความชัดเจน ความเป็นไปได้ และความเชื่อมโยง) ขอให้ผู้วิจัยเพิ่มเติมรายละเอียดวิธีการให้
สมบูรณ์ เพื่อความเข้าใจของผู้อ่าน ทั้งนี้ เนื่องจากงานวิจัยเป็นลักษณะของการศึกษาทางวิชาการ กรณีที่ผู้วิจัยเห็น
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ด้วยกับ แนวคิดของ กพย ควรเสนอเหตุผลการสนับสนุน และหากไม่เห็นด้วยผู้วิจัยอาจแสดงความเห็นที่แตกต่าง
จากหลักคิดของคณะกรรมการ กพย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
 ตารางที่ 1 ในส่วนของเชิงอรรถที่ 14 (มาตรการ/กลไกการทํางาน) ไม่มีการระบุรายละเอียดที่มา
บทที่ 7: การสํารวจเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรการทางเลือกด้านเศรษฐกิจ สังคมและกฎหมาย เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ 14
 การนําเสนอเป็นเพียงแค่การนําเสนอประเด็นภาพโดยรวม จึงควรปรับปรุงการนําเสนอใหม่โดยแยกหัวข้อไว้ให้
ชัดเจนในแต่ละด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย
 ผู้วิจัยควรแสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนหรือข้อจ ากัดของมาตรการต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อแสดงให้เห็นถึงมาตรการที่
จะเป็นจุดเปลี่ยนในการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ (Gap analysis) เพื่อให้เนื้อหามีความสมบูรณ์และ
มีหลักยืนในการถกเถียงทางวิชาการ หากไม่มีการน าเสนอในส่วนนี้อาจะมีข้อสงสัยจากผู้อ่านในเรื่องความเหมาะสม
และถูกต้องของวิธีการที่น าเสนอ
บทที่ 8: บทสรุป
 การนําเสนอประเด็นที่เป็นข้อจํากัดการดําเนินงานตามเป้าประสงค์ ยังสรุปไม่ชัดเจน ควรปรับให้เห็นภาพชัดเจน
และควรนําเสนอแนวทางแก้ไขด้วย ไม่เฉพาะการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเท่านั้น
 ในบทสรุปนั้น ทางผู้เขียนไม่ได้กล่าวถึงความคืบหน้าของการทํางานต่าง ๆ ของภาครัฐ อีกทั้งยังไม่ค่อยเขียนถึง
บทบาทของภาคเอกชนและประชาสังคม (ควรเพิ่มเติม)
 รายงานวิจัยนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ีค่อนข้างสมบูรณ์ ทั้งนี้ก็อยากให้ผู้เขียนคํานึงถึงความสําคัญของภาคเอกชน และประชา
สังคมต่อ SDGs อีกทั้งยังอยากให้เน้นย้ําอีกด้วยว่าเป้าหมายทุกเป้าของ SDGs มีความเกี่ยวโยงกันและมีความสําคัญ
ทั้งหมด
 รายงานมีการอ้างอิงที่ผิดรูปแบบไม่ได้มาตรฐาน อยากให้แก้ไขให้ถูกต้องตามระบบการอ้างอิง
 รายงานไม่มีบทสรุปสําหรับผู้บริหาร ที่เป็นภาษาไทย (ควรเพิ่มเติม)
 ผู้เขียนควรคํานึงถึงนัยยะทางวิชาการของรายงานให้มากกว่านี้ เนื่องด้วยโครงการการวิจัยนี้เป็นโครงการที่เน้นถึง
ภาควิชาการ และ SDGs ในประเทศไทย
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ข้อเสนอแนะโครงร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
เป้าหมายที่ 15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก
ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลาย
สภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ
บทที่ 1: บทนํา
 การอ้างอิงเว็ปไซด์ ควรปรับแก้ให้ถูกหลักตามระบบการอ้างอิง (ตรวจสอบทั้งเล่ม)
 ตรวจสอบการสะกดคําบางตัว เช่น แอฟริกา ไม่ใช่ อาฟริกา (ตรวจสอบทั้งเล่ม)
 คําว่า “เป้าหมาย (Goal)” ควรใช้ G เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ทั้งหมด
บทที่ 2: นิยามและความหมายของเป้าประสงค์ (Target) และตัวชี้วัด (Indicator) ภายใต้เป้าหมายที่ 15 และความ
สอดคล้องกับบริบทประเทศไทยเนื้อหา
 ควรมีการจัดเรียงบรรทัด และวรรค ให้อ่านง่ายยิ่งขึ้น
 การใช้ ตัวอักษรผสมตัวเลขในการแบ่งประเภท (หน้า 14) ทําให้ผู้อ่านสับสนได้
 ควรเพิ่มเติมประเด็นเกี่ยวกับ Cross-Cutting หากเป้าประสงค์หรือตัวชี้วัดในเป้าหมายที่ 15 มีความเกี่ยวข้อง หรือ
มีความคล้ายคลึงและซ้ํากับเป้าประสงค์และตัวชี้วัดในเป้าหมายอื่น ๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่าการที่ประเทศไทยจะ
ขับเคลื่อน SDGs พวกเราก็ควรที่จะขับเคลื่อนทุก ๆ เป้าหมายไปพร้อม ๆ กัน
บทที่ 3: สถานะปัจจุบันของเป้าหมายที่ 15 ในบริบทประเทศไทย
 ตารางในลักษณะที่เป็นคุณสมบัติ หรือตัวเปรียบเทียบ ควรเน้นว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สามารถนํามาใช้งานร่วมกัน
ดังนั้นเสนอให้คณะวิจัยเพิ่มรายชื่อ “ผู้ให้ข้อมูล” ในลักษณะที่เป็นข้อมูลพื้นฐาน รวมถึงระบุสถานะของแต่ละ
เป้าประสงค์หรือตัวชี้วัดของประเทศไทยว่าแต่ละตัวอยู่สถานะไหน ถึงจุดไหนแล้ว
 ให้ทางนักวิจัยระบุว่า ข้อมูลใดมี หรือข้อมูลใดไม่มี เพื่อสามารถนําไปแก้ไขปัญหาได้
บทที่ 4: การดําเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ ในปัจจุบันเกี่ยวกับเป้าหมายที่ 15 ในบริบทประเทศไทย
 หน้า 75 หน่วยงานสนับสนุน ควรเขียนชื่อหน่วยงานเต็ม แล้วจึงวงเล็บตัวย่อ (เฉพาะที่เจอครั้งแรกในบทนั้นๆ)
จากนั้นจึงใช้ตัวย่อ แทนชื่อเต็มได้
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 เป้าประสงค์ที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ควรเขียนกํากับว่า “ไม่มีข้อมูล
หรือไม่พบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”
 มี ก ารทบทวนวรรณกรรมของภาคการศึ ก ษา ประชาสัง คม หรื อเอกชนเกี่ ยวกั บ การดํ าเนิ น งานที่ เกี่ ย วข้ องกั บ
เป้าหมายที่ 15 หรือไม่ เช่นการเก็บข้อมูลแยกจากภาครัฐ หรือ การวิจารณ์การดําเนินการของภาครัฐ หากมีก็ควร
เพิ่มเติมข้อมูลในส่วนนี้
บทที่ 5: ความพร้อมของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายที่ 15
 ถ้าเป็นไปได้ ควรอ้างอิงถึงข้อมูลความพร้อมของประเทศอื่น ๆ ซักเล็กน้อย เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับประเทศไทย
(คล้ายๆกับบทที่ 7 หน้า 98) เพราะกรณีที่ไม่รู้ว่าในระดับสากลไปถึงไหนแล้ว จะรู้ได้อย่างไรว่าประเทศไทยมีความ
พร้อมมากน้อยเพียงใด
 ควรเพิ่มเติมบทความที่เอ่ยถึงความจริงที่ว่า “ที่ผ่านมาในส่วนของเครื่องมือทางกฎหมาย และเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ ไม่ได้ทําให้เกิดแรงจูงใจในทางปฏิบัติ” เช่น จากการสั่งห้าม ทําให้ไม้ในป่าราคาสูงขึ้น เพราะเครื่องมือ
ไม่ตรงกับ Human Behaviour
บทที่ 6: การจัดลําดับความสําคัญ
 ควรเพิ่มการจัดลําดับ 30 เป้าประสงค์เร่งด่วน (พร้อมทั้งเขียนกํากับไว้เลยว่าเป้าที่ 15 มีเป้าประสงค์ใดติด 30
เป้าประสงค์เร่งด่วน) และทางผู้เขียนต้องเน้นย้ําผู้อ่านถึงนัยยะความเร่งด่วนและความพร้อมของเป้าประสงค์ อีกทั้ง
ยังต้องเน้นย้ําด้วยว่าทุกเป้าประสงค์ (ที่เกี่ยวข้องกับบริบทของประเทศไทย) ในทุกเป้าหมายมีความสําคัญและมี
ความจําเป็นที่จะต้องทําให้สําเร็จ
 การจัดลําดับความสําคัญของประเทศไทย ประเภท Quick win อยากเสนอโมเดลจังหวัดน่านที่มีข้อมูลมากมายที่
น่าจะนํามานําเสนอการจัดการพื้นที่ป่าอย่างยั่งยืนได้ เนื่องจากมีหลายภาคส่วนเข้าร่วมดําเนินการร่วมกัน รวมถึง
เพื่อให้เห็นกรอบในการดําเนินการและแผนงานในระยะ 15 ปีได้อย่างชัดเจนได้
บทที่ 7: การสํารวจเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรการทางเลือกด้านเศรษฐกิจ สังคมและกฎหมาย เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ 15
 ควรมี ก ารทบทวนวรรณกรรมจากภาคประชาสั งคมและการศึ ก ษา เพื่อ ให้ผู้ อ่า นเข้ า ใจว่ าภาคการศึ กษามี ก าร
ดําเนินการไปถึงไหนแล้วเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายที่ 15 และ มาตรการด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
กฎหมาย
 หน้า 100 มาตรการด้านเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย หากมีข้อมูลก็ควรจะเพิ่มเติมว่ามีการเคลื่อนไหวไปถึงไหน
แล้ว เช่นการส่งเสริมในการปรับตัวด้วยความรู้ท้องถิ่นช่วยอะไรกับเป้า 15 แล้วคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว
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 ควรเสนอเพิ่มเติมในแง่ของการใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะเรื่องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการเพิ่มความหลากหลายของ
ทรัพยากรธรรมชาติ อยากเสนอบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 เสนอแนะแนวทางในการสร้างทางเลือก เช่น ป่าพาณิชย์ร่วมกับป่าชุมชน ที่ชาวบ้านได้ประโยชน์ด้วย
บทที่ 8: บทสรุป
 ค่อนข้างสั้น ควรมีการทบทวน และเพิ่มข้อมูลสําคัญของรายงานในบทนี้มากขึ้น
 เสนอให้ใช้โอกาสในการใช้ข้อมูลงานวิจัย เพื่อนําเสนอในประเด็นการจัดระเบียบการใช้ทรัพยากรโดยการเจรจาใน
เวทีต่าง ๆ เช่น เวทีอนุสัญญาฯ ทุกอนุสัญญา ที่สามารถใช้ได้ ในเรื่องของป่า ได้แก่ 3 อนุสัญญาที่ไม่ได้มีการ sync
กัน จึงอยากเสนอในประเด็นที่ยับยั้งไม่ให้อุณหภูมิเกิน 2 องศา ซึ่งได้มีการเสนอด้านพลังงานและเทคโนโลยีไปมาก
แล้ว แต่ล่าสุดได้มีการเสนอว่า ป่าน่าจะมีพลังในการดูดซับฯ ได้มาก โดยปฏิญญานครนิวยอร์กว่าด้วยป่าไม้ที่ได้เข้า
มาในไทยนั้นน่าจะช่วยให้ป่าเข้าไปเป็นกลไกฯ ในการแก้ปัญหานี้ ซึ่งกรมป่าไม้เป็นเจ้าภาพ โดยในปี 2020 ลดการ
ตัดไม้ทําลายป่าได้ 50% และปี 2030 จะต้องไม่มกี ารตัดไม้ทําลายป่าอีกเลย อย่างที่ได้เห็นจากข้อมูลว่า ในปัจจุบัน
เราได้แค่ 32% ป่าอนุรักษ์ โดยกรมอุทยานฯ ทําได้ 26% และป่าเศรษฐกิจโดยกรมป่าไม้ 6% ดังนั้นเราต้องเพิ่มอีก
9% ซึ่งเป็นหน้าที่ของกรมป่าไม้ ซึ่งต้องร่วมมือกันหลายภาคส่วน จึงอยากเสนอว่าให้ได้มีการเสนอว่าจะทําอย่างไรให้
สามารถบรรลุได้ในปี 2030 รวมถึงเสนอให้มีการเสนอเรื่องการจัดสรรองค์กรอย่างเป็นระบบ
 ตัวย่อ SDGs ควรเติม s เพราะ SDGs มี 17 Goals นอกจากจะกว่าถึง SDG เพียง Goal ใด Goal เดียว
 ควรเขียนปัญหา อุปสรรค ที่พบจากการทําวิจัยครั้งนี้ พร้อมเสนอแนะแนวทางในการดําเนินงานวิจัยในลําดับต่อไป
สําหรับผู้ที่สนใจทํางานวิจัยเพื่อส่งเสริมเป้าหมายที่ 15 ในอนาตค
 โดยรวมรายงานมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านได้เป็นอย่างมาก แต่การเรียบเรียง และลําดับหัวข้อยังไม่สอดคล้อง
กัน ทําให้เข้าใจยาก ดังนั้นคณะวิจัย/ผู้เขียน ควรจัดเรียงรูปแบบรายงานใหม่ให้อ่าน และเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
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ข้อเสนอแนะโครงการร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
เป้ าหมายที่ 16 ส่งเสริ มสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น ให้ทุกคนเข้าถึงความ
ยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิ ทธิ ผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
บทที่ 1 บทนา
- จากร่างรายงานฯ ทาให้สามารถเห็นภาพรวมของทีม่ าทีไ่ ป โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีม่ าทีไ่ ปจากมิตกิ าร
ดาเนินการขององค์กรระหว่างประเทศ (และควรทีจ่ ะไปให้ถงึ ความคิดทีว่ ่า ถ้าประเทศไทยไม่
ดาเนินการจะเกิดผลอะไรขึน้ บ้าง โดยเฉพาะทีจ่ ะกระทบต่อประชาชนทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
อย่างไร ใครจะได้รบั ผลกระทบก่อนและใครหลัง) อย่างไรก็ดี แม้จะเข้าใจเกณฑ์การวัดจากองค์กร
ระหว่างประเทศ แต่เนื่องจากเกณฑ์การวัดต่างๆ เหล่านัน้ ถูกพัฒนาขึน้ มาจากบริบททางสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมทีม่ คี วามพร้อมในระดับทีแ่ ตกต่างกัน และเป้ าประสงค์ของการวัดใน
แต่ละเกณฑ์กแ็ ตกต่างกัน เช่น โครงสร้างในทางกฎหมายของประเทศมาจะระบบกฎหมายที่
แตกต่างกัน เช่น การมีระบบกฎหมายพืน้ ฐานทีเ่ ป็ นแบบ common law ก็มคี วามแตกต่างจาก
ประเทศทีม่ พี น้ื ฐานของระบบกฎหมายเป็ นแบบ code law หรือ โครงสร้างของหลักกฎหมายที่
กาหนดอานาจ-หน้าที่ , สิทธิ-เสรีภาพ ของรัฐและประชาชนทีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้ การจะเข้าใจ
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว จะต้องเข้าใจเชื่องโยงกับระบบกฎหมายและพัฒนาการของรัฐนัน้ ๆ
ประกอบด้วย
- จากร่างฯ รายงาน สามารถทาให้เห็นความสาคัญของการทาวิจยั ครัง้ นี้ ได้ดใี นระดับทีเ่ ป็ นเงือ่ นไข
ภาคบังคับ แต่ยงั อยูใ่ นระดับวงแคบๆ จากัดแต่หน่วยงานของรัฐ ความเข้าใจดังกล่าวยังไม่
กลายเป็ นประเด็นสาธารณะทีจ่ ะช่วยขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในด้านต่างๆ ได้มาก
เท่าทีค่ วร ทัง้ นี้เนื่องจากตัวชีว้ ดั เกีย่ วกับความยุตธิ รรมมักจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐ ในขณะ
ทีใ่ นประเทศทีป่ ระสบความสาเร็จในส่วนทีเ่ กี่ยวกับตัวชีว้ ดั ที่ 16 ในหลายๆ ตัวชีว้ ดั เกิดจากภาค
ประชาสังคม อาทิ เช่น ด้านการคุม้ ครอง ผูบ้ ริโภค ด้านบริการพืน้ ฐานทางกฎหมายและ
กระบวนการยุตธิ รรม เป็ นต้น
- คาแปลเป้ าหมายที่ 16 ขอเสนอให้ตรวจสอบว่าคาแปลทีม่ คี วามเป็ นทางการ หรือ ทีร่ ฐั บาลใช้ ล่าสุด
นัน้ เป็ นคาแปลของหน่วยงานใด ซึง่ การตรวจสอบอาจเป็ นประโยชน์ในแง่ของการนาไปสู่การ
กาหนดคาแปลทีเ่ ป็ นทางการของเป้ าหมายทีท่ ุกหน่วยงานใช้เป็ นมาตรฐาน เนื่องจากทางกระทรวง
การต่างประเทศได้จดั ทาเอกสาร1 ทีแ่ ปลเป้ าหมายที่ 16 ดังนี้ “การสนับสนุน สังคมทีส่ งบสุขและ
ครอบคลุมทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น ให้ทุกคนเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม และ สร้างสถาบันทีม่ ี
ประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และทุกคนสามารถเข้าถึงในทุกระดับ” ใน ขณะเดียวกันก็มเี อกสาร
ของสานักงานสถิตแิ ห่งชาติทแ่ี ปล เป้ าที่ 16 เหมือนกับทีใ่ ช้ในงานวิจยั ดังนี้ “ส่งเสริมสังคมทีส่ งบสุข
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และครอบคลุม เพื่อการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น ให้ทุกคนเข้าถึงความยุตธิ รรม และ สร้างสถาบันทีม่ ี
ประสิทธิผล รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ”
ในเรือ่ งการเลือกใช้คา “ความปกติสุข” ทีป่ รากฏร่วมกับคาว่า “ความยุตธิ รรม และสถาบันทีเ่ ข้มแข็ง”
ซึง่ นักวิจยั ระบุว่าเป็ นสิง่ ทีเ่ ป้ าหมายที่ 16 เน้นให้เกิดขึน้ หรือ เป็ นหัวใจสาคัญนัน้ (ตัง้ แต่หน้า 1-3
และจุดอื่นๆ) มีคาถามว่าทาไมจึงใช้คาว่า “ความปกติสุข” ในขณะทีอ่ งค์ประกอบทีเ่ ป็ นประเด็นชีว้ ดั
ในเป้ าที่ 16 คือ คา ว่า “สงบสุข” ทีม่ คี วามหมายใกล้เคยงกับคาว่า Peace มากกว่าคาว่า “ความ
ปกติสุข”
ในขอบเขตการศึกษาและแนวทางการดาเนินการศึกษา ข้อ 1.3.5 “ประเมินความพร้อมในการบรรลุ
เป้ าหมายการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น…” มีคาถามว่าจะมีการศึกษา หรือ สารวจเรือ่ งของกระบวนการในการ
เข้าร่วมเจรจากาหนด หรือ ปรับปรุงตัวชีว้ ดั การจัดทารายงานและการนาเสนอต่อสหประชาชาติ
โดย ภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมด้วยหรือไม่
ในส่วนของกรอบแนวคิดทีน่ ามาศึกษา ในข้อ ข) กรอบแนวคิดว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ทีร่ ะบุว่าจะ
ศึกษา จากเอกสารรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 เข้าใจว่าต้องมีการปรับแก้ให้เป็ นปั จจุบนั โดยศึกษาจาก
เอกสาร รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 รวมทัง้ พรป. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทจ่ี ะมีการ
ประกาศใช้อกี ไม่นาน
สาหรับกรอบนโยบายระดับชาติ อาจพิจารณาศึกษาเพิม่ เติมในมิตดิ า้ นความมันคง
่ ในนโยบายความ
มันคงแห่
่
งชาติ (พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2564) ซึง่ จัดทาโดยสานักงานสภาความมันคงแห่
่
งชาติ มีการจัด
กลุ่มนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับเป้ าหมายที่ 16 ดังนี้
o นโยบายที่ 1 : เสริมสร้างความมันคงของสถาบั
่
นหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็ นประมุข
o นโยบายที่ 2 : สร้างความเป็ นธรรม ความปรองดองและสมานฉันท์ในชาติ
o นโยบายที่ 3 : ป้ องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
o นโยบายที่ 9 : เสริมสร้างความมันคงของชาติ
่
จากภัยการทุจริตคอร์รปั ชัน

บทที่ 2 นิ ยามและความหมายของเป้ าประสงค์และตัวชี้วดั
- จากร่างรายงานสามารถทีจ่ ะเห็นแนวทางในการสร้างขอบเขตของคานิยามในมิตขิ ององค์กรระหว่าง
ประเทศ ซึง่ จะมุง่ เน้นกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา แต่กระบวนการยุตธิ รรม และการสร้างสังคม
ทีส่ งบสุขมิได้มเี ฉพาะมิตใิ นทางด้านอาญาเท่านัน้ ทีม่ ผี ลต่อการสร้างสังคมทีส่ งบสุข และหากต้อง
พัฒนาพัฒนาคานิยามทีจ่ ะสามารถนามาใช้สาหรับประเทศไทย มิตทิ อ่ี าจจะต้องพัฒนาขึน้ มาด้วย
และมีนัยสาคัญพอ ๆกับมิตทิ างกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาด้วย คือ นิยามและความหมาย
เป้ าประสงค์และตัวชีว้ ดั ทีค่ รอบคลุมในด้านกระบวนการยุตธิ รรมทางแพ่ง ซึง่ จะไปเกีย่ วข้องกับ
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ความยุตธิ รรมทางด้านเศรษฐกิจ และกระบวนการยุตธิ รรมทางปกครอง ซึง่ จะไปเกี่ยวข้องกับการ
ใช้อานาจของรัฐในทางด้านการให้บริการสาธารณะอื่นๆ และเป็ นสาเหตุของความเหลื่อมล้าทีส่ าคัญ
(และอาจจะเป็ นจุดเริม่ ต้นของปั ญหาต้นทางของตัวชีว้ ดั อื่นๆ ในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา)
ดังนัน้ เพื่อขยายขอบเขตของคานิยาม ความหมาย เป้ าประสงค์ และตัวชีว้ ดั ทีส่ ามารถสะท้อน
และปรับใช้กบั สถานการณ์กบั ประเทศไทยได้ จึงควรทีจ่ ะเพิม่ เติมแนวคิดในการ review เพิม่ เติม
จากแนวคิด 9 แนวคิด เช่น แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม, แนวคิดว่าด้วยหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมทีด่ ,ี แนวคิดว่าด้วยการต่อต้านความรุนแรง, แนวคิดว่าด้วยความยุตธิ รรมทาง
สิง่ แวดล้อม เป็ นต้น เพื่อขยายนิยามและความหมายทีจ่ ะนาไปสู่การทาให้การประเมินตาม
เป้ าประสงค์และตัวชีว้ ดั ในฐานะของเครือ่ งมือในการปรับปรุงองค์กรและระบบการบริหารจัดการ
สามารถทีบ่ รรลุผลได้ตามความต้องการมากขึน้ และสามารถทีจ่ ะเชื่อมโยงเทียบเคียงกับ
หลักเกณฑ์ในระดับสากลบ้างตัวชีว้ ดั ได้ เช่น ตัวชีว้ ดั ทีเ่ ป็ นการสะท้อนถึงการมีหลักกฎหมายเพื่อ
คุม้ ครองประชาชนจากการกระทาความผิดต่อชีวติ ดังเช่นความผิดเกี่ยวกับ “การบังคับสูญหาย” ซึง่
ไม่มปี รากฎในกฎหมายอาญาของไทยแต่มกี ารบังคับสูญหายทัง้ ทีเ่ กิดจากการกระทาของรัฐและทัง้
จากเอกชน หรือในกรณีการผลักภาระหรือการสร้างความไม่เป็ นธรรมในรูปแบบต่างๆ ทัง้ ต่อ
สภาพแวดล้อมและต่อผูใ้ ช้แรงงานของภาคธุรกิจภายใต้กระบวนการยุตธิ รรมทางแพ่ง เป็ นต้น
การทบทวนวรรณกรรมในระดับสากลและสารวจข้อมูลในประเทศไทย เพื่อเสนอว่าจะเลือกใช้ นิยาม
ของประเทศไทยเอง หรือของนิยามสากลนัน้ ทาได้ดี
การใช้คาว่า “นิตริ ฐั ” และ “นิตธิ รรม” ในฐานะความหมายของ Rule of Law ในงานวิจยั มีการ ใช้ทงั ้
แบบทีเ่ ขียนคู่กนั หรือ บางครัง้ เขียนคาใดคาหนึ่ง จึงขอเสนอว่าหากจะใช้คาใดคาหนึ่งแทน ให้มกี าร
เขียนกากับว่าใช้คาใดในบริบททีต่ ่างกันอย่างไร
สาหรับเป้ าประสงค์ท่ี 16.7 ตัวชีว้ ดั ที่ 16.7.1 สัดส่วนตาแหน่งในสถาบันของรัฐ และ 16.7.2 สัดส่วน
ของประชากรทีม่ กี ารตัดสินใจโดยคานึงถึงเพศ อายุ ความบกพร่องและกลุ่มประชากร อาจสามารถ
วัดได้จากข้อมูลทีม่ อี ยู่บา้ งในแง่กลไกทีม่ อี ยูใ่ นสถาบันทางการเมือง หรือ ควรเสนอให้มกี ารจัดเก็บ
ข้อมูลทีเ่ ป็ นระบบ เพื่อมาพิจารณาว่าควรใช้เป็ นตัวชีห้ วัดหลัก และตัวชีว้ ดั เสริมตาม ความเหมาะสม
ต่อไป ข้อมูลทีน่ ่าจะเป็ นประโยชน์ มีดงั นี้
o (1) สัดส่วนของตัวแทนของกลุ่มประชากรในสถาบันทางการเมืองและในกระบวนการนิติ
บัญญัติ จากแหล่งข้อมูลภายในประเทศ เช่น สานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.)
และสานักงาน เลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร ซึง่ เป็ นแหล่งข้อมูลของรายงานเชิงสถิตขิ อง
องค์กรระหว่างประเทศ เช่น ข้อมูล Women in National Parliaments ของสหภาพรัฐสภา
Inter-Parliamentary Union (IPU) http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm ทีท่ าง
สหประชาชาตินาไปใช้เป็ น ข้อมูลอ้างอิงในการวัดจานวนร้อยละของสมาชิกรัฐสภาทีเ่ ป็ น
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ผูห้ ญิง (Share of seats in parliament - % held by women) ใน UN Human
Development Index
o (2) กรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัตทิ ป่ี ระธานสภาผูแ้ ทนราษฎร
วินิจฉัยว่ามี สาระสาคัญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผูส้ งู อายุ หรือคนพิการ หรือทุพพลภาพ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 128 ทีร่ ะบุว่าการตัง้ กรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัตทิ ป่ี ระธานสภา ผูแ้ ทนราษฎรวินิจฉัยว่ามีสาระสาคัญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน
สตรี ผูส้ งู อายุ หรือคนพิการ หรือ ทุพพลภาพ ต้องกาหนดให้บุคคลประเภทดังกล่าวหรือ
ผูแ้ ทนองค์กรเอกชนทีท่ างานเกีย่ วกับ บุคคลประเภทนัน้ โดยตรง ร่วมเป็ นกรรมาธิการ
วิสามัญด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวน กรรมาธิการวิสามัญทัง้ หมด
o (3) สัดส่วนของกลุ่มประชากรในกลไกทีม่ อี านาจในการตัดสินใจเชิงนโยบาย เช่น ใน
คณะกรรมการระดับชาติต่างๆ ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โดยพระราชบัญญัติ หรือ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
สาหรับตัวชีว้ ดั ที่ 16.10.1 อาจพิจารณาเพิม่ หน่วยงานสนับสนุ นข้อมูลจากภาคประชาสังคม คือ แอม
เนสตี้ Amnesty International ซึง่ มีการจัดทาข้อมูลและรายงานสถานการณ์สทิ ธิมนุ ษยชน ประจาปี
https://www.amnesty.or.th/resources/annual-report/970
เรือ่ งการแจ้งเกิดครอบคลุมลูกของแรงงานทีม่ าทางานในประเทศไทยหรือชาวต่างด้าวหรือไม่
หลักสิทธิมนุษยชน สอดคล้องกับ Paris Principle หรือไม่ และอยากเสนอให้ดทู ม่ี าของกรรมการ
สิทธิฯ รวมถึง พรบ.ฯ ฉบับใหม่ ว่าส่งผลต่อความเป็ นอิสระขององค์กรหรือไม่
เรือ่ งการละเมิดทางเพศของเด็กและเยาวชนทีม่ อี ายุต่ากว่านัน้ น่ าจะได้มกี ารเสนอในรายงานได้
สัดส่วนอาวุธปื น ทีก่ ล่าวถึงสัดส่วนในการเฝ้ าระวัง เทียบกับอะไร?
อยากให้รวมข้อมูลเรือ่ งการบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้วย
16.10.2 Keyword ข้อมูลสาธารณะ มักกล่าวถึง Open Goverment ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั พรบ.ข้อมูล
ข่าวสาร และเกี่ยวข้องกับ Open Data
16.6.1 และ 16.1.2 ข้อมูลทีม่ อี ยูอ่ าจไม่พอ เพราะการโกงกินอยูข่ า้ งใน
เสนอให้แยกแยะการประเมินความพึงพอใจ ว่ามัน Base on อะไร
การแจ้งเกิดเสนอ กลไกของหมอตาแย เช่น ข้อมูลการทาคลอดชาวกะเหรีย่ ง ทีส่ ามารถใช้เป็ น
ข้อมูลพืน้ ฐานได้
เสนอเรือ่ งการจดทะเบียนของพ่อแม่ชาวต่างด้าว
การแก้ปัญหาด้วยการไกล่เกลีย่ ทาให้ผหู้ ญิงไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมได้
เสนอให้ระบุกลไกเรือ่ งการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ย

บทที่ 3 สถานะปัจจุบนั ของเป้ าหมายที่ 16 ในบริ บทของประเทศไทย
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สถานการณ์ปัจจุบนั ในทีน่ ้นี ่ าจะมีสองมิติ คือ สถานการณ์ทเ่ี กี่ยวกับระบบต่างๆ ของการประเมิน
และการวัด กับอีกประการหนึ่งทีส่ าคัญคือ สถานการณ์ของสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิง่ แวดล้อม
ทีจ่ ะสะท้อนให้เห็นถึงระดับของความรุนแรง และผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบในพืน้ ทีต่ ่างๆ
และดังทีช่ ใ้ี ห้เห็นมาแล้วในความเห็นต่อบทนาและบทที่ 2 ถึงข้อจากัดของการดูระบบตัวชีว้ ดั ทีม่ ี
อยูเ่ ฉพาะในภาครัฐและตีกรอบแคบเฉพาะในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา(ซึง่ ก็เป็ นการถูกต้อง) แต่ยงั ไม่
เห็นสภาพรากฐานของปั ญหาทีเ่ ป็ นสถานการณ์จริง(มากกว่าตัวข้อมูลสถานการณ์ทไ่ี ด้จากระบบการจัดเก็บ
ทีม่ อี ยูใ่ นตัวเลขข้อมูลของภาครัฐ)
จากประสบการณ์ทท่ี างานอยูใ่ นภาครัฐทาให้เห็นถึงความไม่จริงของระบบฐานข้อมูล กล่าวคือ
ข้อมูลเชิงสถิติ ตัวเลขผลการดาเนินการ ผลการดาเนินการต่างๆ รวมถึงจานวนงบประมาณ เป้ าประสงค์
และตัวชีว้ ดั ต่างๆ เป็ นข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการของบประมาณ ซึง่ มักจะไม่สะท้อนถึงสถานการณ์จริง
หรือไม่สามารถทีจ่ ะใช้เป็ นตัวชีว้ ดั เพื่อสะท้อนช่องว่าง ความรุนแรง หรือ รากของปั ญหา
นอกจากนัน้ แล้ว จากรายงานในบทที่ 3 มีหน่วยงานและผูแ้ ทนหน่วยงาน ซึง่ หากพิจารณาจาก
เอกสาร ข้อมูล ภายในระบบของหน่วยงาน (เช่น กรมคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของกระทรวงยุตธิ รรม) แล้ว จะ
เห็นข้อมูลทีค่ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล มีแผนในระดับชาติ มีเป้ าประสงค์ มีกจิ กรรม มีตวั ชีว้ ดั
ของหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึง่ ในปั จจุบนั เป็ นแผนฉบับที่ 3 ซึง่ เป็ น
การจัดทาตามมติคณะรัฐมนตรี ซึง่ สามารถทีจ่ ะใช้เป็ นจุดอ้างอิง เทียบเคียงทีส่ าคัญได้ในระดับทีด่ ี
พอสมควร แต่แผนฯดังกล่าวทีไ่ ม่ประสบความสาเร็จตามแผน ทัง้ ๆ ทีด่ าเนินการมาเป็ นแผนที่ 3 แล้ว มี
สาเหตุมาจากหลายๆ ปั จจัย ซึง่ หากพิจารณาในเชิงของระบบการประเมินตามตัวชีว้ ดั อาจจะมีสาเหตุมา
จาก 1. ความชัดเจนและความมุง่ มันของนโยบาย
่
2. ภารกิจของหน่วยงานทีอ่ าจจะไม่ได้มภี ารกิจโดยตรง
แต่เป็ นหน่วยงานทีจ่ ะต้องดาเนินการต่างๆ เพื่อส่งต่อผลผลิตให้หน่วยงานทีม่ หี น้าทีโ่ ดยตรง ซึง่ เมือ่ ไม่ได้ส่ง
ต่อผลผลิตให้กบั หน่วยงานทีม่ หี น้าทีโ่ ดยตรงแล้ว ก็จะทาให้ไม่เกิดผลตามตัวชีว้ ดั 3.ระบบวิธกี ารบริหารของ
หน่วยงานต่างๆ รวมถึงอานาจหน้าทีต่ ามกฎหมายทีก่ ระจัดกระจาย ไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่
สอดคล้องต้องกัน รวมตลอดถึงการให้ความสาคัญของผูบ้ ริหารในระดับหน่วยงาน
และในส่วนของข้อสรุปจากการสัมภาษณ์ น่าจะมีการนาเสนอข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ใน
รูปแบบ ของข้อสรุปในตอนท้ายให้เห็นสถานะของเป้ าหมายให้ชดั เจน ซึง่ จะเชื่อมต่อกับบทที่ 4 ในเรือ่ ง ของ
การดาเนินการโดยภาคส่วนต่างๆ โดยแยกแยะตามประเด็นคาถามในการสัมภาษณ์ คือ ความเข้าใจใน
บริบทของเป้ าหมายที่ 16 สภาพปั ญหาในการจัดเก็บข้อมูล และข้อเสนอแนะแนว ทางแก้ไขปั ญหาต่อไป
บทที่ 4 การดาเนิ นงานของภาคส่วนต่ างๆ ในปัจจุบนั ที่เกี่ยวกับเป้ าหมายที่ 16 ในบริ บทประเทศไทย
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การดาเนินการของภาคส่วนต่างๆ ส่วนใหญ่ทม่ี กี ารดาเนินการแล้วในขณะนี้คอื หน่วยงานภาครัฐ
ทัง้ นี้เนื่องจากถูกกาหนดให้ตอ้ งทาทัง้ นี้เนื่องจากเป็ นนโยบายของรัฐบาล แต่เป็ นการดาเนินการทีจ่ ายอม
และเป็ นการดาเนินการทีเ่ น้นเชิงปริมาณ (ทัง้ นี้เนื่องจากไปผูกโยงกับการได้รบั การจัดสรรงบประมาณ) ซึง่
เป็ นการถูกต้องเฉพาะบ้างกิจกรรมหรือบางเป้ าหมาย แต่สาหรับในตัวชีว้ ดั ที่ 16 การวัดการเข้าถึง
กระบวนการยุตธิ รรม(แบบพืน้ ๆ) หมายถึงการเริม่ ต้นทีม่ คี วามขัดแย้งหรือข้อพิพาทแล้วคู่กรณีสามารถทีจ่ ะ
เข้าถึงความยุตธิ รรมได้ในระดับใด มีระบบทีส่ ามารถรองรับได้มากน้อยเพียงใด ซึง่ จะขัดแย้งกับเป้ าหมายใน
ตอนท้ายของเป้ าหมายที่ 16 ด้วยทีต่ อ้ งการสร้างสังคมทีส่ งบ ซึง่ เป็ นผลมาจากการลดหรือป้ องกันความ
ขัดแย้ง ซึง่ จะสามารถบรรลุเป้ าหมายดังกล่าวได้จะต้องเปลีย่ นวิธกี ารวัด และทีส่ าคัญคือ การดาเนินการ
ต่างๆเพื่อบรรลุเป้ าหมายที่ 16 ไม่ได้อยูท่ ก่ี ารดาเนินการของภาครัฐแต่เพียงฝ่ ายเดียว ภาคประชาสังคมมี
ส่วนอย่างยิง่ ดังจะเห็นได้จาก ประเด็นด้านการคอรัปชันที
่ ม่ ภี าคเอกชนเริม่ ทีจ่ ะเข้ามีส่วนร่วมมากยิง่ ขึน้
ดังนัน้ การเลือกตัววัด ดังทีป่ รากฏในหน้า 4-13 ตัววัดที่ 16.3.1 ความรุนแรง 16.3.2 ผูต้ อ้ งขัง
ดัชนีการส่งเสริม นิตริ ฐั ในหน้า 4-34 และดัชนีเสรีภาพในทางด้านเศรษฐกิจ 4-36 ตามตัวอย่างจาก
กรณีศกึ ษา หากจะนามาปรับใช้ในสังคมไทยควรทีจ่ ะเลือกจากสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ จริงเป็ นเส้น baseline
ซึง่ จะสะท้อนให้เห็นปั ญหาของระบบการวัดผลในเชิงคุณภาพว่าจะต้องปรับเปลีย่ นอย่างไร
กล่าวโดยสรุป สาหรับการดาเนินการของภาคส่วนต่างๆเกีย่ วกับเป้ าหมายที่ 16 ในปั จจุบนั ในแง่
ของการประเมินตัวชีว้ ดั จะพบว่า 1. ตัวชีว้ ดั ต่างๆ ทีก่ ระจายอยูใ่ นหน่วยงานต่างๆ อยูใ่ นลักษณะเบีย้ หัวแตก
เน้นปริมาณ ดูตรงทีไ่ ด้ทา ได้บนั ทึก มีหลักฐานหรือไม่ แต่กลับไม่ได้ดทู ่ี outcome , impact ทีเ่ กิดขึน้ จาก
การดาเนินการว่าเป็ นอย่างไร 2. เป้ าประสงค์ ตัววัด ยังครอบคุลมไม่ถงึ อีกหลายๆ มิตทิ ส่ี าคัญต่อ
กระบวนการยุตธิ รรมและการสร้างสังคมทีส่ งบสุข 3. ไม่มกี ารบูรณาการอย่างแท้จริง แม้กระทัง้ ในระดับการ
วัด จุดทีว่ ดั ก็ยงั วัดทีป่ ลายเหตุ วัดแต่ในเรือ่ งปลียอ่ ย กระพี้ ไม่ไปวัดทีก่ ารแก้ปัญหาตรงต้นตอสาเหตุ
รากฐาน ดังนัน้ จึงทาให้การวัดจึงวัดแต่เรือ่ งเล็กๆทีจ่ ดั การได้และถือเป็ นความสาเร็จ ซึง่ ถูกต้องในระดับ
เริม่ ต้น แต่เป็ นปั ญหาอย่างมากในระยะยาว
และตามขอบเขตการศึกษาข้อ 4 อนึ่งการสารวจสถานะ ควรมีมากกว่าแค่การรายงานตัวชีว้ ดั ควร
มีขอ้ มูลอื่น ๆ ประกอบจากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้องด้วย เพื่อให้เข้าใจสภาพปั ญหาในเชิง คุณภาพ
ได้มากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ยงั ควรทบทวนการดาเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับแต่ละเป้ าประสงค์
เอาไว้ดว้ ย)
1) ในส่วนการสารวจการดาเนินงานของภาคส่วนต่างๆ และกรอบนโยบายสาธารณะทาได้ละเอียด
มี คุณภาพและครอบคลุมประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง
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2) สาหรับข้อ 4.3 การทาดัชนีในภาคส่วนอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเป้ าหมายที่ 16 ขอเสนอเพิม่ เติม ว่า
น่าจะสารวจสถานะของดัชนีเหล่านี้ดว้ ย
(1) ดัชนีสนั ติภาพโลก (Global Peace Index) และ ดัชนีสนั ติภาพเชิงบวก (Positive Peace Index)
ของ Institute for Economics & Peace (IEP)
- ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กาหนดตัวชีว้ ดั ในยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การเสริมสร้าง ความมันคง
่
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมังคั
่ งและยั
่
งยื
่ น ในเป้ าหมายที่ 2.2 ว่าด้วยสังคมมีความสมานฉันท์ฯ
เป็ นค่าดัชนีความไม่มเี สถียรภาพทางการเมือง ของดัชนีสนั ติภาพโลก
- ดัชนีสนั ติภาพเชิงบวกได้รบั การพัฒนามาจากแนวคิด “สันติภาพเชิงบวก” (Positive Peace) ซึง่
หมายถึงการสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดความเคารพและไว้เนื้อ เชื่อใจกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคม มี
ความสมดุลย์ในเชิงโครงสร้างอานาจ และมาตรการลดเงื่อนไขทีเ่ ป็ นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้ง เพื่อป้ องกันมิ
ให้ความ ขัดแย้งถูกยกระดับไปสู่การใช้ความรุนแรง ทีม่ ากกว่าสันติภาพเชิงลบ การลด หรือ ยุตคิ วามรุนแรง
(Negative Peace) เฉพาะหน้าเพียงเท่านัน้ ซึง่ จะเสริมสร้างให้เกิด ความยังยื
่ นของการใช้สนั ติวธิ ี
- ในดัชนีสนั ติภาพเชิงบวกมีประเด็นชีว้ ดั ทีใ่ ช้ประเมินสภาวะทางสังคมทีเ่ อือ้ กับการมี สันติภาพที่
ยังยื
่ น ดังนี้
• รัฐบาลทีบ่ ริหารประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Well-functioning government)
• สภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (Sound business environment)
• มีการทุจริตคอรัปชันในระดั
่
บต่า (Low levels of corruption)
• มีทุนทางทรัพยากรมนุษย์สงู (High levels of human capital)
• มีการไหลเวียนของข้อมูลทีเ่ สรี โปร่งใส (Free flow of information)
• ความสัมพันธ์ทด่ี กี บั เพื่อนบ้าน (Good relations with neighbours)
• การจัดสรรทรัพยากรทีเ่ ป็ นธรรม (Equitable distribution of resources)
• การยอมรับในสิทธิของผูอ้ ่นื (Acceptance of the rights of others)
(2) การสารวจความคิดเห็นด้านสันติภาพในสังคมไทย เป็ นโครงการทีท่ างสถาบัน พระปกเกล้า
กาลังพัฒนาและทดลองทาแบบสอบถามเพื่อนาไปใช้เป็ นเครือ่ งมือในการ สารวจความคิดเห็นของประชาชน
ในด้านสันติภาพในสังคมไทย
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(3) ข้อเสนอการปฏิรปู ประสิทธิภาพกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา โดยใช้การประเมินเป็ น ตัวชีว้ ดั
โดย คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรปู ประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการ ยุตธิ รรม สภาขับคลื่อนการ
ปฏิรปู แห่งชาติ (http://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/drive_law/download/arti
cle/article_20160822111221.pdf)
(4) โครงการการปฏิรปู ตัวชีว้ ดั ประสิทธิภาพกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา ภายใต้การ ดาเนินงาน
ของกระทรวงยุตธิ รรม (http://www.moj.go.th/view/9571)
บทที่ 5 ความพร้อมของประเทศไทยในการบรรลุเป้ าหมายที่ 16
จากรายงาน ในหัวข้อที่ 62.17 มีขอ้ เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาความไม่พร้อม ดังต่อไปนี้
1. ปั ญหาความไม่พร้อมของระบบวัด (ทัง้ นี้เนื่องจาก การออกแบบระบบวัดของหน่วยงานต่างๆ
ของไทย มีวตั ถุประสงค์ในการออกแบบไว้เพื่อการทางานและการประเมินทีร่ กั ษาสถานภาพ
ของคนทางานและหน่วยงาน มากกว่าวัดเพื่อการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ )
2. นอกจากความไม่พร้อมในข้อ 1 แล้ว ยังมีปัญหาเรือ่ งความพร้อมและตัววัดร่วมของหน่วยงาน
หลักและหน่วยงานรอง ในแต่ละเรือ่ ง ทัง้ นี้เนื่องจากการไม่บรู ณาการการทางานกันอย่าง
แท้จริง จึงทาให้ไม่มตี วั ทีเ่ ป็ นเอกภาพในประเด็นหรือเรื่องเดีย่ วกัน ซึง่ ส่งผลต่อไปยังเรือ่ ง
ความน่ าเชื่อถือของข้อมูลและหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดขึน้
3. นอกจากความพร้อมของข้อมูลแล้ว ยังมีปัญหาความเทีย่ งและความทันสมัยของข้อมูลทีม่ อี ยู่
อีกประเด็นหนึ่งทีส่ ามารถสะท้อนถึงความไม่พร้อมได้ดว้ ย
4. ตามขอบเขตการศึกษาข้อ 5 โดยซึง่ อาจเน้นไปทีค่ วามพร้อมของภาครัฐเป็ นหลัก หากมีขอ้ มูล
ของภาคส่วนอื่นๆ ด้วยก็จะเป็ นประโยชน์มาก นักวิจยั ควรประสานงานขอข้อมูลจาก
หน่ วยงานหลักและหน่ วยงานรองทีเ่ กีย่ วข้องกับเป้ าประสงค์และตัวชีว้ ดั นัน้ ๆ ประกอบกับการ
ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วของ)
5. ขอเสนอให้มกี ารวิเคราะห์การดาเนินงานของกลไกในระดับนโยบาย ในเชิงของประสิทธิภาพ
ของกลไก และกระบวนการทางานในการประสานงานในระดับสากลและภายในประเทศ
(http://www.nesdb.go.th/article_attach/article_file_20170331115900.pdf) คณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น (กพย.) ในปั จจุบนั ประกอบด้วย (1) คณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อน
เป้ าหมายการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น (2) คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการ
พัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (3) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
ข้อมูล สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
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บทที่ 6 การจัดลาดับความสาคัญ
- สืบเนื่องจากการทาแผนของส่วนราชการ (แม้จะอ้างว่าเกิดจากกระบวนการทีม่ สี ่วนร่วม)แต่ขาด
การบูรณาการเชิงระบบ ดังนัน้ จึงไม่มกี ารจัดลาดับความสาคัญว่าเป้ าประสงค์ไหน สาคัญในระดับทีเ่ ป็ น
Urgency และไม่มกี ารเน้นเป้ าประสงค์ทก่ี ่อให้เกิด Impact ผลทีเ่ กิดขึน้ ก็คอื การดาเนินการของทุกหน่วย
สาคัญเท่ากันหมด จึงส่งผลให้มตี วั วัดทีม่ คี วามสาคัญทุกตัว ดังนัน้ การจัดลาดับความสาคัญตาม หน้า 6.2
ทีม่ องเฉพาะมิตทิ างอาญา ทาให้ไม่เห็นความสาคัญเร่งด่วนของมิตอิ ่นื ๆ หรือ ในหน้า 6-6 และ 6-7
เป้ าประสงค์ไม่มชี ่องทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงการแก้ไขแล้วส่งผลกระทบ (impact) เพื่อแก้ไขตรงจุดทีส่ ามารถ
ก่อให้เกิดปฏิกริ ยิ าลูกโซ่ในการแก้ปัญหาอื่นๆ ซึง่ เป็ นการวางจุดเน้นทีผ่ ดิ ทีผ่ ดิ ทางหรือไม่
- เห็นด้วยกับการจัดลาดับความสาคัญของเป้ าประสงค์ในเป้ าหมายที่ 16 เป็ น 3 ลาดับ/มิติ (1) ด้าน
การให้ผลลัพธ์ทร่ี วดเร็ว สามารถดาเนินการได้ในทันที (2) ด้านความสาคัญและการเป็ นพืน้ ฐานในการต่อยิด
ในการพัฒนา หรือ บรรลุเป้ าประสงค์อ่นื ๆ (3) ด้านทีม่ คี วามพร้อมอยูแ่ ล้ว
- ขอเสนอเพิม่ เติมจุดเน้นในลาดับ/มิตทิ ่ี 1) และ 2) ว่าควรมีการอธิบายถึงสภาพปั ญหา บริบททัง้ ใน
ประเทศและในระดับสากล ทาไมจึงมีความเร่งด่วนและหากไม่มกี ารดาเนินการ มีแนวโน้มว่าจะส่งผล
กระทบอย่างไร
- ขอเสนอเพิม่ เติมว่าควรมีการระบุว่าตัวชีว้ ดั ใด ซึง่ มีความสาคัญในลาดับต้นๆ ทีย่ งั ไม่มกี ารเก็บ
ข้อมูล อย่างเป็ นระบบ และในกรณีทม่ี ขี อ้ มูล แต่ไม่มกี ารกาหนดตัวชีว้ ดั ก็ควรมีการเร่งดาเนินการ
- น่าจะมีการกาหนดกรอบเวลาของการทางานตามลาดับความสาคัญทัง้ 3 จากปั จจุบนั จนถึง พ.ศ.
2573
- การสารวจความเห็นผ่านแบบสอบถาม ทีม่ ผี ตู้ อบ 18 ราย อาจยังไม่ครอบคลุมกลุ่มทีห่ ลากหลาย
พอ ในการสะท้อนความเห็นในการจัดลาดับความสาคัญของเป้ าประสงค์
บทที่ 7 การสารวจเบือ้ งต้ นเกี่ยวกับมาตรการทางเลือกด้านเศรษฐกิ จ สังคม และกฎหมาย เพื่อ
บรรลุเป้ าหมายที่ 16
จากร่างรายงาน ซึง่ มีปรากฏกรณีศกึ ษาทาให้เห็นว่า หากต้องการทีจ่ ะสร้างทางเลือกทีเ่ หมาะสมกับ
กรณีประเทศไทยในเป้ าหมายรวมและเป้ าหมายเฉพาะเป้ าหมายที่ 16 ควรทีจ่ ะต้องมีการ re-frame และ
shift paradigm ดังต่อไปนี้
1. ควรเริม่ ต้นจากกรณีศกึ ษาและหรือ พืน้ ที่ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ถงึ สาเหตุได้
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2. การออกแบบระบบวัดทีม่ าจากเฉพาะทางราชการไม่เพียงพออย่างยิง่ ส่วนทีข่ าดหายไปความ
ทีจ่ ะเพิม่ เติมจากกระบวนการทางสังคมทีเ่ ป็ น bottom up process
3. การจัดทาตัววัดให้เป็ นภาษาทีส่ ามารถสื่อสารของสังคมมากกว่าภาษาวิชาการ/ภาษาราชการ
4. สาหรับในกรณีการปรับใช้ให้สอดคล้องกับประเทศไทย โจทย์ควรจะเป็ นว่า “ กระบวนการ
ยุติธรรมเพื่อการพัฒนาที่ ยงยื
ั ่ น ” ควรเป็ นอย่างไร และที่สาคัญคือต้องมีแผน
เป้ าประสงค์ กิ จกรรม ตัวชี้วดั ที่นาไปสู่การทาให้ คนในกระบวนการยุติธรรมและ
สังคมไทยจะเปลี่ยนแปลง mind set เพื่อการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ นในทุกๆ มิ ติได้อย่างไร
5. ขอเสนอเพิม่ เติมมาตรการทีส่ ามารถนามาพิจารณาร่วมด้วยเพื่อวางกรอบการดาเนินงาน
เพื่อให้บรรลุ เป้ าประสงค์ในด้านการลดความรุนแรง รวมทัง้ การเสียชีวติ ทีเ่ กีย่ วข้องกับความ
ขัดแย้งทีเ่ กิดจาก เงือ่ นไข หรือ เหตุจงู ใจทางการเมือง คือ กลไกแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งทาง
การเมืองโดยสันติวธิ ี ทีม่ ี การกาหนดไว้รฐั ธรรมนูญ พ.ศ.2560 หมวด 16 การปฏิรปู ประเทศ
มาตรา 258 (5) ให้ม ี “กลไกแก้ไข ปั ญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวธิ ภี ายใต้การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข” ซึง่ ควรมีการจัดทา
รายละเอียดในทางปฏิบตั ิ ถอดบทเรียนจากการ ทางานของกลไกทีเ่ คยมีการจัดตัง้ มาเพื่อ
คลีค่ ลายความขัดแย้งในอดีต เพื่อวางแนวทางในการจัดตัง้ กลไกใหม่น้ใี ห้ได้รบั การยอมรับ
จากสาธารณะ กาหนดองค์ประกอบทีค่ รอบคลุมภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง วางกรอบการทางานทีจ่ ะ
ทาให้กลไกนี้สามารถเป็ นเครือ่ งมือในการส่งเสริมให้เกิดค่านิยมของการใช้ สันติวธิ แี ละ
แนวทางปฏิบตั ใิ นการป้ องกันการใช้ความรุนแรงในการจัดการความขัดแย้งได้จริง
6. สาหรับเป้ าประสงค์ท่ี 6 อาจพิจารณมาตรการใหม่ๆ ทีส่ ามารถเป็ นจุดคานงัดทีจ่ ะทาให้บรรลุ
เป้ าประสงค์น้ไี ด้ รวมทัง้ กาหนดตัวชีว้ ดั สาหรับการประเมินประสิทธิภาพของมาตรการเหล่านี้
เช่น จานวนโครงการก่อสร้างทีเ่ ข้าโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (COST)
สัดส่วนต่อจานวน โครงการทีไ่ ม่ได้เข้าโครงการต่อปี ซึง่ สามารถรวบรวมข้อมูลได้จาก
กระทรวงการคลัง และจานวนข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ทีม่ กี ารลงนามร่วมกัน 3 ฝ่ าย
ระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐเจ้าของโครงการจัดซือ้ จัดจ้าง ผูป้ ระกอบการซึง่ เป็ นผูเ้ ข้าร่วมการ
เสนอราคา และผูส้ งั เกตการณ์ ซึง่ สามารถรวบรวมข้อมูลได้จากกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
บทที่ 8 สรุป
ก่อนอื่นควรทีจ่ ะต้องสรุปเป้ าหมายที่ 16 ให้ได้ก่อนว่า เป้ าหมายที่ 16 ทีส่ อดคล้องกับบริบทไทยคือ
อะไร เพื่อสร้างกรอบคิดในการสร้างคานิยามและให้ความหมาย ทัง้ นี้เนื่องจากเมือ่ เป้ าหมายที่ 16 เกีย่ วข้อง
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กับความยุตธิ รรมและการสร้างสังคมทีส่ งบสุข แต่เนื่ องจากระบบกระบวนการยุติธรรมมี mind set เพื่อ
แก้ไขความขัดแย้ง แต่ยงั ไม่มีกลไกเพื่อไปแก้ที่สาเหตุของปัญหาทัง้ ปวง และที่สาคัญคือ เมื่อแก้ไข
ความขัดแย้งแล้วก็ไม่มีกระบวนการในการฟื้ นฟูบาดแผลความเสียหายที่เกิ ดจากความขัดแย้งและ
ที่สาคัญคือระบบกระบวนการยุติธรรมยังขาดความคิ ดในภาระกิ จเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่ดีพอ
ในเชิ งบทเรียนที่ จะไม่ทาให้สงั คมต้องเดิ นซา้ รอยความขัดแย้งขึ้นซา้ แล้วซา้ อีก ซึ่งน่ าจะเป็ นแกน
ความคิ ดหลักของระบบการประเมิ นทัง้ หลาย
และในบทสรุปน่ าจะมีการกล่าวถึงกลไกทีร่ บั ผิดชอบเรือ่ งการดาเนินงานตามเป้ าประสงค์ในระดับ
ของ การตัดสินใจในประเทศ เช่น คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น (กพย.) และกระบวนการทีป่ ระเทศ
ไทย จะต้องเข้าร่วมในระดับสากล เพื่อดาเนินการให้บรรลุเป้ าหมายที่ 16 ด้วย
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ภาคผนวก ก-4
เวทีสาธารณะ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย:
สถานะและก้าวต่อไป”
- หลักการและเหตุผล กาหนดการ
- ข้อเสนอแนะ
- การเดินทางสู่ความยั่งยืน

เวทีสาธารณะ
“เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย: สถานะและก้าวต่อไป”
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ ห้อง เดอะแกลลอรี่ ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สยามสแควร์
1. หลักการและเหตุผล
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป็นเป้าหมายการพัฒนาของสหประชาชาติที่อยู่ภายใต้วาระการ
พัฒนาปี ค.ศ. 2030 มีประเทศสมาชิก 194 ประเทศร่วมลงนามเพื่อรับรองและให้คามั่นว่าจะร่วมกันบรรลุ SDGs
ภายในปี ค.ศ. 2030 ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกที่ให้คามั่นด้วย ในการนี้รัฐบาลไทยจึงดาเนินการ
ผลักดัน SDGs ผ่านกลไก คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งภายใต้
กพย. มีอนุกรรมการย่อย 3 คณะที่ร่วมกันผลักดัน SDGs ประกอบด้วย 1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน 2) คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และ 3) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะอนุกรรมการทั้ง 3 คณะดังกล่าว โดย
มีบทบาทในการสนับสนุนด้านวิชาการให้กับการขับเคลื่อน SDGs ในประเทศไทย ในการนี้ สกว. จึงได้สนับสนุนให้
มีโครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) หรือ SDG Move ขึ้น ตั้งแต่เดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2559 เพื่อทาหน้าที่ประสานงานให้เกิดการวิจัยและติดตามกระบวนการเชิงนโยบายและการขับเคลื่ อน SDGs
ในภาคส่วนต่าง ๆ โดยในปีแรก (พ.ศ. 2559 – 2560) โครงการฯ ได้เข้าร่วมการจัดลาดับความสาคัญของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 30 เป้าประสงค์ (Targets) ของประเทศไทยร่วมกับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) และดาเนินการสนับสนุนให้มีการศึกษาสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบท
ประเทศไทยอย่างเป็นระบบภายใต้ “โครงการสารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย
และทางเลื อกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย” โดยมีการประกาศโจทย์ วิจัยในช่วงเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และดาเนินการคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัย ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งจากการ
คัดเลือกทางโครงการ SDG Move ได้คณะนักวิจัยมาทั้งหมด 12 คณะ จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่าง ๆ ทั่ว
ประเทศ ทาการศึกษาสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในประเทศไทย 12 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ 1
(การลดความยากจน) เป้าหมายที่ 2 (การลดความหิวโหยและเกษตรกรรมยั่งยืน) เป้าหมายที่ 4 (การศึกษาที่มี
คุณภาพ) เป้าหมายที่ 5 (ความเท่าเทียมกันทางเพศสภาพ) เป้าหมายที่ 7 (พลังงานสะอาดที่จ่ายได้) เป้าหมายที่
8 (งานที่ดีและการเจริญเติบ โตทางเศรษฐกิ จ) เป้าหมายที่ 9 (โครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและนวัตกรรม)
เป้าหมายที่ 12 (การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน) เป้าหมายที่ 13 (การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)
เป้ า หมายที่ 14 (การอนุ รั ก ษ์ ร ะบบนิ เ วศและทรั พ ยากรทางทะเล ชายฝั่ ง และมหาสมุ ท ร) เป้ า หมายที่
15 (การอนุรักษ์ระบบนิเวศบนบก) และเป้าหมายที่ 16 (สันติภาพ สถาบันที่เข้มแข็ง และการเข้าถึงความยุติธรรม)

บัดนี้ทั้ง 12 โครงการวิจัยได้ดาเนินการจนเสร็จสมบูรณ์ และโครงการประสานงานฯ ได้ทาการสังเคราะห์
งานวิจัยทั้ง 12 งานเสร็จสิ้นแล้ว ในการนี้ สกว. และโครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุ นการพัฒนาที่
ยั่งยืน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงจะจัดงานเวทีสาธารณะ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ประเทศไทย: สถานะและก้าวต่อไป” เพื่อบูรณาการงานวิจัย SDGs เผยแพร่ผลการสังเคราะห์งานวิจัยทั้ง 12
โครงการจากโครงการสารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการ
ทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย และเพื่อเป็นเวทีให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องมีโอกาสร่วมเสวนา
และให้ความคิดเห็นต่อทิศทางของการทางานวิจัยเพื่อ สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในประเทศ
ไทยต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเผยแพร่ผลการสังเคราะห์งานวิจัยทั้ง 12 โครงการจากโครงการสารวจสถานะของเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคมและกฎหมาย
2.2 เพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อกาหนดทิศทางงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 นักวิจัย “โครงการสารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือก
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย” ทั้ง 12 เป้าหมาย ได้เผยแพร่ข้อมูล จากการสั งเคราะห์
ผลงานวิจัย
3.2 ได้ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อกาหนดทิศทางงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย
4. วิธีการประชุม
4.1 การนาเสนอผลสังเคราะห์ 12 เป้าหมาย และก้าวต่อไปของงานวิจัย
4.2 ประชุมกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม แบ่งเป็น
กลุ่มที่ 1) People ประกอบด้วยเป้าหมายที่ 1, 2, 4 และ 5
กลุ่มที่ 2) Prosperity ประกอบด้วยเป้าหมายที่ 7, 8 และ 9
กลุ่มที่ 3) Planet ประกอบด้วยเป้าหมายที่ 12, 13, 14 และ 15
กลุ่มที่ 4) Peace ประกอบด้วยเป้าหมายที่ 16
5. สถานที่จัดประชุม
ณ ห้อง เดอะแกลลอรี่ ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์

ห้องแบ่งกลุ่ม 4 ห้อง ประกอบด้วย
1) กลุ่มที่ 1 People ห้อง โมเน่ต์ – พิซซาโร่ ชั้น 4
2) กลุ่มที่ 2 Prosperity ห้อง โมลิแบร์ – วอลแตร์, ชั้น B1
3) กลุ่มที่ 3 Planet ห้อง เซซาน – เรอนัวร์ ชั้น 4
4) กลุ่มที่ 4 Peace ห้อง โบเดอแลร์, ชั้น B1
6. วัน - เวลาของการประชุม
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น.- 16.30 น. ณ ห้อง เดอะแกลลอรี่ ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล
กรุงเทพ สยามสแควร์
7. ผู้เข้าร่วมประชุม
กลุ่มเป้าหมายหลัก: ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมที่ทางานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายทั้ง 12 เป้าหมาย ประมาณ 200 คน
8. จัดโดย
โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGMoves) คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนของ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

กาหนดการเวทีสาธารณะ

“เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย: สถานะและก้าวต่อไป”
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560
ณ ห้อง เดอะแกลลอรี่ ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์
เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
จัดโดย โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move)
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

08.30 - 09.00 น.
09.00 - 09.10 น.
09.10 - 09.40 น.

09.40 – 09.55 น.
09.55 – 11.00 น.

ลงทะเบียน
กล่าวต้อนรับ โดย ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อานวยการสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
นาเสนอ “การสังเคราะห์งานวิจัยว่าด้วยสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในบริบทประเทศไทย 12 เป้าหมาย”
โดย อ.ชล บุนนาค
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ SDG Move สกว.
พักรับประทานอาหารว่าง
เสวนา “ทิศทางงานวิจัยเพื่อ SDGs: มุมมองจากภาคส่วนต่างๆ”
- แพทย์หญิง มานิตา พรรณวดี
รองผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- ดร.ชณกช ชสิธภนญ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- คุณกิตติวุฒิ ภิญโญวิทย์
นักการทูตชานาญการ กรมองค์การระหว่างประเทศ
- คุณบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์
กรรมการมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
- ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์
ผู้อานวยการสถาบันไทยพัฒน์
- รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง

11.00 – 11.10 น.
11.10 – 11.40 น.

11.40 – 12.10 น.

12.10 – 13.30 น.
13.30 – 16.00 น.

ผู้อานวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดาเนินรายการโดย
- อ.ชล บุนนาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ SDG Move สกว.
กล่าวรายงาน รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล
รองผู้อานวยการสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ
“การขับเคลื่อน SDGs ด้วยความรู้และกลไกประชารัฐ”
โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
ปาฐกถา “การขับเคลื่อน SDGs ในมิติความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ”
โดย ศ.นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
ประธานคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การระดมสมอง “ทิศทางการวิจัยในอนาคตและสร้างความร่วมมือระหว่างภาค
วิชาการกับภาคส่วนอื่นๆ เพื่อการขับเคลื่อน SDGs”
แบ่งกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม
- นาเสนอสถานะ SDGs เป้าหมายละ 12 นาที (slide 3 แผ่น)
- ระดมสมอง

16.00 น.

กลุ่มที่ 1 : People (เป้าหมายที่ 1, 2, 4, และ 5)
กลุ่มที่ 2 : Prosperity (เป้าหมายที่ 7, 8, และ 9)
กลุ่มที่ 3 : Planet (เป้าหมายที่ 12, 13, 14, และ 15)
กลุ่มที่ 4 : Peace (เป้าหมายที่ 16)
*หมายเหตุ เวลา 15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ปิดการประชุม

หมายเหตุ: กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รายละเอียดประเด็นในกลุ่มย่อย การระดมสมอง “ทิศทางการวิจัยในอนาคตและการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาควิชาการกับภาคส่วนอื่นๆเพื่อการขับเคลื่อน SDGs” (ช่วงบ่าย)
ห้อง โมเน่ต์ – พิซซาโร่ ชั้น 4
ห้อง เซซาน – เรอนัวร์ ชั้น 4
กลุ่มที่ 1 People เป้าหมายที่ 1 2 4 และ 5
กลุ่มที่ 3 Planet เป้าหมายที่ 12, 13, 14, และ 15
เป้าหมายที่ 1: ขจัดความยากจน
เป้าหมายที่ 12: การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ
- ปัญหาคนจนที่จนโอกาส - ความยากจนที่เกิดขึ้นเพราะขาดโอกาสในการ - การลดขยะเศษอาหาร และการสูญเสียอาการจากกระบวนการผลิตและห่วงโซ่
เข้าถึงปัจจัยการผลิต อาทิ ที่ดิน ทุนหรือการประกอบอาชีพ และ ทุนทางสังคม
- ความด้อยโอกาสทางสังคม และวัฒนธรรม เช่น มาจากชาติพันธุ์หรือภูมิ
หลังทางสังคมที่คนมองว่าเป็นพวกด้อย, ไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับ หรือกลายเป็นคน
ยากจนขัดสนในสถานการณ์บางอย่าง เช่น พิการ เป็นหม้าย หรือ แก่ชราโดยไม่
มีลูกหลานเลี้ยงดู
- การเน้นการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ เพื่อขยายการเจริญเติบโต
ของเศรษฐกิจ โดยไม่ได้คานึงถึงความยั่งยืนทางสังคม
เป้าหมายที่ 2: ขจัดความหิวโหย
- ปัญหาโภชนาการเกิน น้าหนักตัวเกินมาตรฐาน (โรคอ้วน)
- การคงความหลายหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์
- เพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาการรายเล็ก โดยเฉพาะ
ผู้หญิง ชนกลุ่มน้อย เกษตรกรแบบครอบครัวที่รวมไปถึงการเพาะปลูก การแปร
รูปผลิตภัณฑ์เกษตร การเลี้ยงปศุสัตว์ และการประมง
เป้าหมายที่ 4: การศึกษาที่มีคุณภาพ
- การพัฒนาเยาวชนและคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องรวมถึงทักษะด้าน
เทคนิคทางด้านเทคนิคและอาชีพสาหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และ
การเป็นผู้ประกอบการ
- ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพอาชี พครู และการสร้ า งแรงจู งใจให้ ผู้ มี
ความสามารถหลาย ๆ ด้านหันมาเป็นครู
- ปัญหาการขาดวิจัย ขาดนวัตกรรม ขาดความสร้างสรรค์ ในระบบการศึกษา
ไทย
เป้าหมายที่ 5: ความเท่าเทียมทางเพศ
- พัฒนาผู้หญิงให้เทียบเท่ากับผู้ชาย ให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงใน
สังคม การให้สิทธิและโอกาสกับผู้หญิงเพิ่มมากขึ้น
- การยอมรับตามสถานภาพทางเพศอย่างเป็นทางการหรือตามกฎหมาย และ
กฎหมายปกป้องกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI)
- การแก้ไขไปถึงโครงสร้างทางวัฒนธรรมกับความไม่เท่าเทียมในสังคมไทย
อันเป็นสาเหตุให้ผู้หญิงจึงถูกตีกรอบให้อยู่ภายใต้ประเพณี จารีต ค่านิยม

อุปทาน รวมถึงการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว
- กาจัดการบิดเบือนทางการตลาดโดยให้สอดคล้องสภาวะแวดล้อมของประเทศ
รวมถึงการปรับโครงสร้างภาษีและเลิกการอุดหนุนที่เป็นภัยเหล่านั้นในที่ที่ยังมีการใช้
อยู่ เพื่อให้สะท้อนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- บรรลุก ารจั ด การสารเคมี ขยะ และของเสี ยทุ ก ชนิ ด ในวิ ธี ที่ เ ป็น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อมตลอดทั้งวงจรชีวิตของสิ่งเหล่านั้น
เป้าหมายที่ 13: ดาเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน
- ทาให้แน่ใจว่าทุกหน่วยงานทางานที่เกี่ยวทางานร่วมกันเพื่อแก้ไข ป้องกัน และ
สนับสนุนการปรับตัวต่อปัญหาโลกร้อน และภัยพิบัติต่าง ๆ
- การทาความเข้าใจถึงปัญหาสังคม และวิถีชีวิตของคนในแต่ละพื้นที่ อีกทั้งการรับ
ฟังเสียงจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการรับมือต่อปัญหาโลกร้อนและภัย
พิบัติที่ยั่งยืน
- ร่วมกับประเทศอื่น ๆ ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เป้าหมายที่ 14: นิเวศทางทะเล และมหาสมุทร
- ยุติการประมงเกินขีดจากัด การประมงที่ผิดกฎหมาย ที่ไม่มีการรายงาน และที่ไม่มี
การควบคุม และแนวปฏิบัติด้านการประมงที่เป็นไปในทางทาลาย (ไม่ว่าจะเป็นการใช้
วิธีประมงที่ผิดกฎหมาย หรือการใช้แรงงานทาส) และดาเนินการให้เป็นผลตามแผนการ
บริหารจัดการที่อยู่บนฐานวิทยาศาสตร์ เพื่อจะฟื้นฟูมวลปลา และความเป็นธรรม เพื่อ
จะได้ไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม
- ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภท โดยเฉพาะจากกิจกรรมบนแผ่นดิน เช่น
จากโรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่เกษตร และ โรงงานไฟฟ้า
- จัดให้มีการเข้าถึงทรัพยากรทางทะเลอย่างเหมาะสม และตลาดสาหรับชาวประมง
พื้นบ้านรายเล็ก
เป้าหมายที่ 15: นิเวศบนบก
- การบุกรุกป่าอย่างผิดกฎหมายเพื่อเข้าครอบครองที่ดิน
- ปัญหาความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศบนบกอันเกิดมาจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
- ป้องกันการบุกรุกและปัญหาการจัดการพื้นที่ชุ่มน้าที่ไม่ถูกต้อง

ห้อง โมลิแบร์ – วอลแตร์, ชั้น B1
กลุ่มที่ 2 Prosperity เป้าหมายที่ 7, 8, และ 9

ห้อง โบเดอแลร์, ชั้น B1
กลุ่มที่ 4 Peace เป้าหมายที่ 16

เป้าหมายที่ 7: พลังงานสะอาดและจ่ายได้
เป้าหมายที่ 16: ส่งเสริมสันติภาพและการเข้าถึงระบบยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน
- การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน เช่นพลังงานจากแสงอาทิตย์ และ - ลดความรุนแรงในทุกรูปแบบ
- ลดการคอรัปชั่น และเพิ่มความโปร่งใสของสถาบัน
พลังงานจากลม แทนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของตัวแทนทุกระดับ และสนับสนุนโยบายจากล่างขึ้นบน
- ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัด
(Bottom-Up)
- ทาให้แน่ใจว่าการผลิตพลังงานจะไม่ส่งผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
และสร้างความไม่เท่าเทียมในสังคม
เป้าหมายที่ 8: งานที่มีคุณภาพ เศรษฐกิจที่เติบโต
- การยกระดับเทคโนโลยี และนวัตกรรม (Thailand 4.0)
- การตัดความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการทาให้
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ซึ่งรวมไปถึงการท่องเที่ยว
- ยุติความเป็นทาสสมัยใหม่และการค้ามนุษย์ ทั้งแรงงานในประเทศ และ
แรงงานจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน และยับยั้งและกาจัดการ
ใช้แรงงานเด็ก
เป้าหมายที่ 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐาน
- การส่งเสริมการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพื่อให้
เกิดความยั่งยืน โดยเพิ่มประสิทธิการการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและ
กระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
- การใช้นโยบายที่นาไปสู่ความหลากหลายของอุตสาหกรรมและการเพิ่ม
มูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์
- สนับสนุนและปกป้องอุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
(SMEs) ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

แผนที่สถานที่จัดงานประชุม
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์
เวทีสาธารณะ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย: สถานะและก้าวต่อไป”
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้อง เดอะแกลลอรี่ ชั้น 4
(เดินทางด้วย BTS ออกสถานีสยามสแควร์)

สรุปประชุมเวทีสาธารณะ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย:
สถานะและก้าวต่อไป”
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560
ณ ห้อง เดอะเกลลอรี่ ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์
คากล่าวต้อนรับ
เรียนวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านนักวิจัย ท่านตัวแทนหน่วยงาน และท่านผู้มีเกียรติ สื่อมวลชนทุก
ท่านครับ กระผมในนามสกว. ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้สละเวลาอันมีค่า มาร่วมเวทีสาธารณะ เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยสถานะและก้าวต่อไปในวันนี้
สาหรั บเวทีในวันนี้ สกว. ได้ร่ วมงานกับหลายภาคส่ว น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสกว. ได้ร่วมงานเป็น
คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) โดยสกว. ได้เข้าไปเป็นอนุกรรมการทั้ง 3
ชุด
เมื่อพูดถึงการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเด็นเหล่านี้ สกว. ได้สนับสนุนทุนวิจัยต่อเนื่องกัน
มา 10 กว่าปีแล้ว ตั้งการพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จนถึงเรื่องของ SDG
สกว. เชื่อว่าหากเราจะทางาน SDG สิ่งที่ต้องการคือวิชาการและงานวิจัยเพื่อให้การตัดสินใจและการ
ขับเคลื่อนนั้น มีแนวทางและทางเลือกที่ถูกต้องที่มาจากงานวิจัย การเข้าผลงานการวิจัยเข้าไปขับเคลื่อนงาน
SDG น่าจะเป็นพลังสาคัญที่จะทาให้ SDG บรรลุเป้าหมาย สาหรับงานวันนี้จะเป็นการทางานร่วมกันกับทาง
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยผมขอกล่าวขอบคุณอาจารย์ชล ที่ได้เข้ามาร่วมในการทางาน
SDG move ภายใต้การสนับสนุนของสกว. การที่เราได้สนับสนุนไปในวันนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา จะเป็นงานที่มี
ลักษณะพิเศษ คือการศึกษาสถานภาพของ SDG ที่ประเทศไทยดารงอยู่ ณ เวลานี้
เราประกาศโครงการไปเพื่อมีความต้องการที่จะศึกษาที่หมด 17 เป้าหมาย แต่เราได้ทีมงานมาทา
หน้าที่ศึกษาทั้งหมด 12 เป้าหมาย ใน12 เป้าหมายนี้จะชี้ให้ท่านเห็นสถานภาพตามเป้าหมายและเป้าประสงค์
ที่ประเทศไทยมีใ นปัจจุบัน จากข้อมูลที่ best available นั้นเป็นอย่างไร หากเป็นไปได้อาจจะเห็นช่องว่าง
ระหว่างเป้าหมายและสถานภาพของประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายของ SDG จะพอได้เห็นว่ามี
ส่วนใดที่เราพอจะดาเนินการได้บ้างอีกด้วย
สาหรับกลุ่มของ SDG เราแบ่งออกเป็นได้ 5 มิติ ด้วยกัน มิติเรื่องผู้คน หรือ People เรื่องของโลก
Planet เรื่องความมั่งคั่ง หรือ Prosperity สันติภาพ หรือ Peace และ Partnerships เราเรื่องว่า 5P ซึ่ง
อาจจะทาให้มองเห็นภาพของ SDG ได้ชัดเจนขึ้น
สาหรับวันนี้นอกจากท่านจะได้เห็นได้รับฟังการสังเคราะห์ผลงานสถานภาพของ SDGของประเทศไทย
เราก็คาดหวังว่าในส่ วนของผลงานวิจั ยที่นาเสนอในวันนี้จะเป็นประโยชน์ ซึ่งวันนี้เราเชิญทุกหน่วยงานที่
รับผิดชอบใน SDG แต่ละเรื่องมาร่วมฟังด้วย เพื่อท่านจะได้นาเอาผลการวิจัยเหล่านี้เป็นตัวประกอบในการ
ทางานของท่าน และหวังว่าจากการที่เราทราบสถานภาพของเราเป็นอย่างไรจะทาให้เรารู้ว่าเราจะต้องทาอะไร

อีกบ้างเพื่อจะนาไปสู่เป้าหมายดังกล่าว หวังว่าจะเกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อเนื่องไปที่ กระทรวง ทบวง
กรมที่รับผิดชอบงาน SDG ตามนโยบายของรัฐบาล
ในวันนี้เราะได้รับเกียรติจากวิทยากรหลายท่านด้วยกัน ผมขอเกริ่นถึงวิทยากรท่านที่สาคัญได้แก่ ท่าน
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ซึ่งท่านเป็นคณะกรรมการนโยบายของสกว. เอง และก็เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ สนช. ท่านจะมาเล่าให้ฟังเรื่องของ การขับเคลื่อน SDG ในมิติของความมั่นคงทาง
อาหารและโภชนาการ
นอกจากนี้เรายังได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ซึ่งท่านจะมาประมาณซัก 11 นาฬิกา จะมาพูด
ถึงเรื่องของ การขับเคลื่อน SDG ด้วยความรู้และกลไกประชารัฐ ในลาดับต่อไปนะครับ
สาหรับ ตอนบ่ ายขอเรี ยนเชิญทุกท่านเข้ามาร่ว มในเวที เพื่อจะได้ช่ว ยกันเสนอทิศทางการวิจัยใน
อนาคต และการสร้างความร่วมมือระหว่างวิชาการ และภาคส่วนต่างๆเพื่อขับเคลื่อน SDG ต่อไป
สาหรับเช้านี้ก็ต้องขอขอบคุณและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีที่สาคัญ และช่วยกันขับเคลื่อน SDG แต่
การขับเคลื่อน SDG นั้น ขอเรียนว่าเรามีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือ SEP เป็นหลักในการที่จะนาประเทศ
ไทยไปสู่ SDG ต่อไปในอนาคต ขอขอบคุณทุกท่านครับ สวัสดีครับ

การสังเคราะห์งานวิจัย ว่าด้วยสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย 12 เป้าหมาย
โดย อาจารย์ ชล บุนนาค
สาหรับในช่วงของผมในวันนี้ จะเป็นช่วงของการนาเสนอการบูรณาการการวิจัย สถานะของ SDG ทั้ง
12 โครงการ ซึ่งในเว็บไซต์ของ SDG Move.com จะมีรายงานฉบับเต็มของแต่ละเล่ม ในแต่ละท่านเข้าไปดูได้
โดยเข้าไปที่หน้าเว็บและตามลิ้งค์ที่หน้าเว็บไป อีกส่วนคือ เราจะมีการทาเป็น คิวอาร์โค้ดให้แต่ละท่านได้ดาวน์
โหลดเอกสารอีกที โดยจะให้พิธีกรรายงานว่าเราสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้อีกครั้งอย่างไรได้บ้าง
อันนี้ขอแนะนาอีกครั้ง นี่เป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals ของ
สหประชาชาติ ซึ่งมีกระบวนการเริ่มจัดทามาตั้งแต่ปี 2012 และมีคนร่วมกระบวนการทั่วโลก กว่า 8.5 ล้านคน
ในทุกระดับ ในระดับระหว่างประเทศ จนมาถึงระดับท้องถิ่นและคนเปราะบางหลาย กลุ่มก็ได้มีโอกาสเข้าร่วม
194 ประเทศ ก็ร่วมกันให้คามั่นว่าจะบรรลุเป้าหมายนี้ ในปี 2030
ก็มี 17 เป้าหมาย ซึ่งทางทีมงานของเราได้เอาทั้ง 17 เป้าหมายใส่ไว้ในหน้าแฟ้มของแต่ละท่านแล้ว
และก็ที่หน้า brochure ประชาสัมพันธ์โครงการ
แต่สิ่งที่เรามักไม่พูดถึงสาหรับ SDG อาจจะมี 2 ประเด็นหลักๆ ประเด็นแรกก็คือ ประเด็นที่เป็นเรื่อง
ของ Spirit หรือหลักการพัฒนาที่อยู่เบี่ยงหลัง SDG ซึ่งขออนุญาตกล่าวโดยสรุป
อันที่หนึ่งที่เป็นลักษณะสาคัญของ SDG คือเป็น Inclusive Development คือเป็นการพัฒนาที่ไม่ทิ้ง
ใครไว้ ข้ า งหลั ง คนทุ ก กลุ่ ม ได้ ป ระโยชน์ จ ากการพั ฒ นา ลั ก ษณะที่ สอง คื อ ความเป็ น Universal
Development ซึ่งเป็นลักษณะต่างที่สาคัญจาก MDG MDG เป็นเป้าหมายสาหรับประเทศยากจน แต่ SDGs
เป็นเป้าหมายสาหรับทุกประเทศ กระทั่งประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่มีการพัฒนาระดับสูงอย่างสวีเดน หรือประเทศ
Nordic Countries ก็ยังมีหลายประเด็นที่จะต้องทาเพื่อการพัฒนา SDG ต่อไป
ประเด็นที่ สาม ก็คือ SDG เป็น Integrated Development คือเป็นการพัฒนาที่ต้องบูรณาการแยก
ขาดออกจากกันไม่ได้ ซึ่งเราจะมองเห็น 17 เป้าหมาย แต่จะไม่แยกออกจากกัน เป้าหมายหรือเป้าประสงค์มี
ความเชื่อมโยงกัน จึงต้องทาอย่างบูรณาการเพื่อให้การพัฒนายั่งยืนได้
อันที่ สี่ Locally Focus Development การจะบรรลุ SDG ได้จะต้องทาในพื้นที่ ทั้งในเมืองและใน
ชนบท
และอันสุดท้ายพัฒนามาจาก MDG Technology Development SDG จะเน้นการใช้เทคโนโลยี
อย่างสาคัญ ICT และเทคโนโลยีด้านข้อมูลข่าวสาร
อีกส่วนหนึ่งที่มักจะหลงลืม ไม่พูดถึงกันก็คือ SDG มุ่งหมายให้ประโยชน์ต่างๆ ตกอยู่กับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ซึ่ง UN กาหนดออกมา 9 กลุ่ม ซึ่งกว้างขวางและครอบคลุมกว่าเวลาที่เรามองกันเองภายในประเทศไทย
ที่มักจะมองภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ภาควิชาการ แต่นี่มีการรวมเอาภาคเยาวชน เกษตรกร คนพื้นเมือง
รัฐบาลท้องถิ่น รวมถึงผู้หญิง แรงงาน และสหภาพแรงงานเข้ามาด้วย อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะแบ่งปัน
ในช่วงต้นเป็นพื้นฐาน

ในส่ว นของข้อมูล พื้น ฐานอาจจะไม่พู ดถึงมาก แต่ 17 เป้าหมายแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ ม ก็คือกลุ่ มที่
เรียกว่า people Prosperity Planet Peace และ Partnerships ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จะมี
เป้าประสงค์อยู่ทั้งหมด 169 เป้าประสงค์ ใน 169 เป้าประสงค์ จะแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือส่วนที่เรียกว่า
Mechanism Target เป็น target ที่ขึ้นต้นด้วย Target X.A เช่น 1.A 1.B 1.C จะมีจานวนค่อนข้างน้อยคือ
ประมาณ 43 เป้าหมาย
จุดที่เราจะ focus กันในงานนี้ก็คือ ตัวที่เป็น outcome target 126 outcome targets ซึ่งเป็น
target ที่พูดถึงคุณลักษณะชีวิตผู้คน ระบบเศรษฐกิจ ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึง
structural outcome ที่เป็นประเด็นเชิงสถาบันและกลไกที่จาเป็นเพื่อที่จะได้บรรลุ SDG
ในเรื่องของตัวชี้วัด โดยรวมแล้วมีทั้งหมด 232 ตัวชี้วัด มีการอับเดตในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา แบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มที่มี Methodology ที่ชัดเจนมีการเก็บข้อมูลอย่างครบถ้วนในทุกประเทศ กลุ่มที่ 2
คือกลุ่มที่มี Methodology แล้วแต่ยังไม่ได้มีการเก็บข้อมูลอย่างสม่าเสมอ และกลุ่มที่สาม คือกลุ่มที่ยังไม่มีแม้
กระทั้ง Metadata ก็คือยังไม่รู้ว่าเก็บข้อมูลอย่างไร
สาหรับงานสังเคราะห์ในรอบนี้ สิ่ งที่เราจะดูจาก 12 โครงการ อันที่ 1 คือส่วนของตัวชี้วัด ว่าปัจจุบัน
ตัวชี้วัดของประเทศไทย มีสถานะอย่างไรบ้าง
อัน ที่ 2 จะน าข้อมูล ที่มีในประเทศไทย มาลองทาการจัดคะแนน เพื่อดูว่าเป้าประสงค์ใดมีความ
เร่งด่วน มีความสาคัญ หรือเป้าประสงค์ใดเราใกล้จะถึงเป้าหมายแล้ว
สาหรั บ 12 โครงการที่เราทางานศึกษาในปีนี้ ประกอบด้ว ยเป้าหมายที่ 1 การขจัดความยากจน
เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย เป้าหมายที่ 4 เรื่องการศึกษา เป้าหมายที่ 5 เรื่องการบรรลุความเท่าเทียมกัน
ทางเพศสภาพ เป้าหมายที่ 7 สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมั ยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่
ย่อมเยา เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานที่
เต็มที่ มีผลิตภาพ และมีงานที่เหมาะสม เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่ง ยืน เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและริโภคที่
ยั่งยืน เป้าหมายที่ 13 การต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น เป้าหมายที่ 14
life under water การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในมหาสมุทรและทะเลอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่
15 ปกป้อง ฟื้นฟู สนับสนุนระบบนิเวศบนบก และเป้าหมายที่ 16 คือเรื่องของ Peace คือส่งเสริมสังคมที่สงบ
สุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ไม่ได้ครอบคลุมในปีนี้ก็คือ เป้าหมายที่ 3 เรื่องสุขภาพ เป้าหมายที่ 6 เรื่องน้า เป้าหมายที่
10 เรื่องความเหลื่อมล้า เป้าหมายที่ 11 เรื่องเมืองยั่งยืน และก็เป้าหมายที่ 17 เรื่อง Partnerships for Goals
จาก 12 โครงการที่เราได้ทาการศึกษามา ในด้านของตัวชี้วัดเราอาจจะแบ่งออกได้เป็นทั้งหมด 7 กลุ่ม
ประกอบด้ว ย กลุ่ มที่มีข้อมูล พร้อมใช้ กลุ่มที่มีข้อมูลแต่ไม่พร้อมใช้ ที่มี ข้อมูลแต่กระจัดกระจาย ที่มีข้อมูล
บางส่วน ยังไม่มีข้อมูลแต่มีแผนการจัดเก็บข้อมูล ยังไม่มีแผนการจัดเก็บข้อมูล และตัวชี้วัดที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
ประเทศไทย เราจะเห็นว่าในบรรดาตัวชี้วัดทั้งหมดจาก 12 โครงการ 12เป้าประสงค์ 16 เป้าหมายที่เรากาลัง

พิจารณา กลุ่มที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือกลุ่มที่มีข้อมูลพร้อมใช้แล้ว มีทั้งหมด 73 ตัวชี้วัด กลุ่มที่รองลงมา คือกลุ่ม
ที่ยังไม่ได้มีแผนจะจัดเก็บข้อมูล ประมาณ 31 ตัวชี้วัด 17 ตัวชี้วัดมีข้อมูลอยู่บางส่วน 14 ตัวชี้วัดมีข้อมูลแต่
ค่อนข้างกระจัดกระจาย
ทีนี้เมื่อเราลองเอาจานวนของตัวชี้วั ดแต่ละประเภท มา map ลงในเป้าหมายเราจะเห็นเป็นแผนภาพ
ดังนี้ แต่ว่าในภาพรวมเราจะเห็นว่าเป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 7 8 และ 9 จะมีข้อมูล
พร้อมใช้ค่อนข้างเยอะ โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายทางด้านสังคม และเป้าหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมและด้าน
สันติภาพ
จะเห็นได้ว่าทางด้านสันติภาพหรือ peace จะมีข้อมูลที่ยังไม่มีแผนจัดเก็บข้อมูลจากที่เราไดสารวจมา
อาจจะมีบางหน่วยงานเริ่มดาเนินการไปแล้วก็ได้ ก็จะมีอยู่ก้อนที่ใหญ่พอสมควรที่เดียว มีข้อมูลบางส่วนก็ก้อน
ค่อนข้างใหญ่ และมีข้อมูลกระจัดกระจายก็มีข้อมูลก้อนที่ใหญ่เหมือนกัน มีข้อมูลพร้อมใช้เพียงแค่4 ตัวเท่านั้น
ด้านสิ่งแวดล้ อม ก็จะมีปั ญหาเช่น เดียวกัน จะเห็ นได้ว่าความพร้อมด้านข้อมูล จะไปตกอยู่ทางฝั่ ง
เศรษฐกิจ Goal 7,8,9 Goal ด้านความยากจน ด้านเกษตรก็มีข้อมูลพอสมควร แต่ Goal ด้านการศึกษาข้อมูล
ไม่ค่อยที่จะสมบูรณ์มากนัก รวมถึง Goal ด้าน Gender ด้วยที่ยังมีข้อมูลที่ไม่มีแผนในการเก็บค่อนข้างมาก
ลองจาแนกให้เห็นว่ามีเป้าประสงค์ใดบ้างที่มี indicator มีข้อมูลอยู่ในลักษณะใด โดยเราจะมีข้อมูล
อัพโหลดในเว็บไซต์เพื่อจะได้เอาข้อมูลไปดูได้ชัดๆ กัน
ส่วนสาคัญของการรายงานครั้งนี้ก็คือการสารวจสถานะของแต่ละโครงการมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อให้
เห็นเป็นภาพรวม สิ่งที่ผมทาต่อจากงานวิจัยของนักวิจัยทั้ง 12 โครงการ เราได้นาเอาข้อมูลทางสถิติของแต่ละ
ตัวชี้วัด มาลองจัดเป็น 5 ระดับ แน่นอนว่าตัวชี้วัดหลายๆ ตัวที่ยังไม่มีค่าเป้าหมาย เพื่อให้เราสามารถพอที่จะ
เดินต่อไปได้ ว่าตัวชี้วัดไหนมีปัญหามากหรือน้อย เราเลยได้ลองจัดข้อมูลตัวชี้วัดแต่ละตัวลงไปใน 5 ระดับ
(scale) โดยเบื้องต้นสามารถบรรลุได้ตามค่าเป้าหมายได้ 100% เต็มก็จะได้ สีเขียวเข้ม ถ้าเป็นด้านบวก อยู่
ระหว่าง 90-100% ก็จะเป็นสีเขียวอ่อน หรือถ้าเป็นด้านลบ อยู่น้อยกว่า 5% ก็จะอยู่ในเกณฑ์เดียวกัน ส่วนสี
เหลือง ด้านบวกอยู่ระหว่าง 70-90% ด้านลบระหว่าง 5-10% สีส้ม ด้านบวก 50-70% ตัวชี้วัดด้านลบจะเป็น
10-30% ส่วนที่มีปัญหาคือตัวชี้วัดด้านบวกต่ากว่า 50% ถือว่าตก ตัวชี้วัดด้านลบมากกว่า 30% จัดไว้ในสีแดง
เกณฑ์ที่เราลองจัดทาขึ้ นมาเพื่อให้เห็นว่าอันไหนน่าจะเป็นปัญหา เป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างเข้มงวดกับฝั่งที่เป็น
ปัญหามาก ไม่ใช่แค่นี้เราจะพิจารณาข้อมูลที่นักวิจัยเขียนมาในรายงานด้วย และสถิติจากแหล่งอื่น เช่น SDG
index, World bank หรือ SDG data ค่าเป้าหมายของนโยบายถ้ามี ตัวชี้วัดที่เป็นเทรนด์ ก็จะถูกเอามาคิดใน
ตัว scale นี้ด้วย และบางทีหน่วยของตัวชี้วัดไม่ได้เป็น % แต่เป็นจานวนตัวบุคคลต่อประชากร 1 ล้านคน เรา
ก็จะมีการดูความเหมาะสม
พอเราได้ scale ตัวชี้วัดเราถึงจะเอามารวมกันก็คือ เพื่อให้ได้คะแนนของตัวชี้วัดนั้น เป้าประสงค์นั้น
จนมาถึงได้คะแนนของเป้าหมายนั้น นามาจัด ranking เช่นเดียวกัน โดยคะแนนเฉลี่ย 0-4 คือต่ากว่า 4 ถือว่า
ตก 4-6, 6-8, 8-9, 9-10 เพื่อเป็นตุ๊กตาเพื่อให้เห็นว่าเป้าประสงค์ใดยังอยู่ห่างจากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยประเด็นนี้สามารถถกเถียงกันได้ ในภายหลัง

หลังจากที่เราได้ประมวลผลในทุกตัวชี้วัดเท่าที่มีข้อมูล และเป้าประสงค์เท่าที่มีข้อมูล ก็คือ ข้อมูลที่
แสดงให้เห็นว่าไม่มีความยั่งยืน คือห่างไกลกับความยั่งยืนมาก คือเป้าหมายที่ 2 รวมถึงเรื่อง โภชนาการ ทุพ
โภชนาการ เกษตรกรรมที่ยั่ งยืน เกษตรกรรมที่รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และเพิ่ มรายได้ให้ กับ
เกษตรกรรายเล็กเป็นกลุ่มที่มีปัญหาค่อนข้างมาก
กลุ่มที่ทาได้ค่อนข้างดีคือกลุ่ม No Poverty เป้าหมายที่ 1 เป็นสีเหลืองแต่ได้คะแนนสูงแสดงให้เห็นว่า
มีช่องที่จะสามารถพัฒ นาต่อไปได้ การศึกษาก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช่ได้ แต่ก็มีปัญหาหลายอย่าง ประเด็นเรื่อง
Climate Action ซึ่งเน้นไปที่การปรับตัวต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและการผนวกเรื่องการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเข้าไปในนโยบายก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างใช่ได้ ส่วนเรื่อง life on land ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้
Goal 14, 16 ข้อมูลน้อยเกินกว่าที่จะนามาประมวลผล
ส่ ว น Goal เรื่ อ ง พลั ง งาน gander, economics growth อุ ต สาหกรรม และด้ า น industry
innovation and infrastructure เป็นเป้าหมายที่อยู่ในระดับกลางกับต้องปรับปรุง
ผมเอาตารางมาชี้ให้ดูแต่ขออนุญาตกล่าวถึงส่วนที่ทาได้ดีและ ส่วนที่ต้องปรับปรุง ส่วนที่ทาได้ดีแล้ว
คือส่วนของ target ที่ 1 ถ้าเราวัดด้วยเส้นความยากจน 1.9 US Dollar ต่อวัน เราจะมีประชากรไทยที่อยู่ใต้
เส้นนี้ร้อยละ 0.6 จากข้อมูลของนักวิจัย
ประชากรไทยที่มีสิทธิประกันสังคมถ้วนหน้า ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ในเรื่องของการมียุทธศาสตร์เพื่อ
ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ในภาพรวมถ้าเราดู SDG index
ด้วยเราจะเห็นว่า เป้าหมายที่ 1 เป็นสีเขียวถือว่าผ่านแล้ว แต่เมื่อเราดูในรายละเอียด เช่นในส่วนของคนพิการ
ข้อมูลที่นักวิจัยได้ทามาจะเห็นได้ว่า คนพิการร้อยละ 2 ที่ได้รับการประกันตนคนพิการ ในปี 2558 และมีเด็ก
1.4 ล้านคน ที่เป็นบุตรของแรงงานนอกระบบที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง คิดเป็นร้อยละ 76 ของเด็กเป็นต้น อันนี้
เป็น 2 ประเด็นที่ยังนับว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วง
สาหรับประเด็นเรื่องเกษตร โดยรวมอยู่ในเกณฑ์กลางไปจนถึงไม่ดี ส่วนที่เป็นปัญหาสาคัญเลยคือ
มูลค่า เรียกว่า Productivity ของภาคเกษตร โดยเฉพาะเกษตรรายเล็ก มูลค่าผลิตอาหารต่อหน่วยแรงงาน
จาแนกตามกิจการ และสัดส่วนของพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน ตอนนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่า ถ้าเราดูเทียบกับ
SDG index ที่ Sustainable development solution network ที่ SDSN ทาประเด็นก็ใกล้เคียงกัน ก็คือ
ดัชนีที่พูดถึง ไนโตรเจน ซึ่งสะท้อนเรื่องการใช้ปุ๋ย สะท้อนเรื่องการใช้สารเคมีก็ยังเป็นปัญหาเช่นเดียวกัน
ประเด็นเรื่องการศึกษา เรื่องการเข้าเรียนเราเกือบเต็ม แต่ประเด็นเรื่องคุณภาพการศึกษาอยู่ในเกณฑ์
ที่มีปัญหา เช่น คะแนน national test คะแนน O-Net ของระดับม.3 และม.6 มีเด็กผ่านเกณฑ์ 50% ไม่ถึง
ครึ่งของจานวนเด็กนักเรียนทั้งหมด ประเด็นเรื่องคุณภาพการศึกษาก็ยังเป็นปัญหาที่ท้าทายสาหรับเรา
และประเด็นด้านผู้มีงานทาที่ใช้คอมพิวเตอร์และเป็นประเด็นเรื่องการใช้เทคโนโลยี และประเด็นเรื่อง
การมีงานทาในยุคอินเตอร์เน็ตอยู่ในเกณฑ์ที่ได้คะแนนค่อนข้างต่า
สิ่งที่ทาได้ดีคือเรื่ องความเท่าเทีย มกันทางเพศสภาพในการเข้าถึงการศึกษา ในระดับประถม ได้
คะแนนเท่ากัน ในระดับมัธยมผู้หญิงเข้าทานมากกว่าผู้ชายด้วยซ้า

ในเรื่องของ gender มีหลายตัวชี้วัดที่อาจจะยังไม่มีข้อมูล นั กวิจัยเราได้กรุณาหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก
หลายแหล่งมาให้ เช่นการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันระหว่างเพศสภาพนักวิจัยของเราได้นาข้อมูลมาจาก World
Economic Forum ซึ่งมีการแบ่ง gender gap ออกเป็น 4 ประเภท จากภาพจะเห็นได้ว่า gender gap ด้าน
สุขภาพดีมาก อันเนื่องมาจาก 30 บาทรักษาทุกโรคและระบบประกันสังคม แต่ว่า gender ด้าน politic ต่า
มาก 131 ประเทศ จาก 170 กว่าประเทศอยู่ในระดับที่ต่ามาก คือ UN Women จัดให้ประเทศไทย เป็น
ประเทศที่มีการกระทาความรุนแรงทางเพศมากที่สุดในอันดับ 7 จาก 71 ประเทศ และประเด็นเรื่องผู้หญิงใน
รัฐสภา เรามีผู้หญิงอยู่ในรัฐสภาในปี 2557 4.8% 12 ที่นั่งเท่านั้นเอง
ประเด็นรองลงมาที่คนอาจจะไม่ให้ความสาคัญมากนักคือเรื่องของการให้คุณค่าของงานที่ไม่มีค่าจ้าง
คืองานบ้าน ตอนนี้อยู่ที่ 26.3% ของแรงงานเพศหญิงแต่ว่าเทรนด์ค่อนข้างดีเพราะว่าลดลงเรื่อยๆ ประเด็นที่
ทุกคนเห็นตรงกันว่าเป็นปัญหาก็เรื่องประเด็นเรื่องของแม่วัยรุ่น ก็ยังเป็นปัญหาอยู่
ในเรื่องของพลังงานเราทาได้ค่อนข้างดีในส่วนของการเข้าถึง แต่ในการเข้าถึงพลังงานเชื้อเพลิงและ
เทคโนโลยีที่สะอาด คือแทนที่จะใช้ฟืน ใช้แกลบมาใช้เตาแก๊ส ยังอยู่ในเกณฑ์พอใช้ประมาณร้อยละ 76 ในปี
2557 และประสิทธิภาพในการใช้พลังงานก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับโลก และสูงกว่า
ประเทศที่พัฒนาแล้ว เป็นปัญหาคือสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนยังอยู่ที่ประมาณ 22% และยังคงที่อยู่
เรื่องเศรษฐกิจ โดยรวมเราทาได้ค่อนข้างพอใช้ ตัวที่เป็นปัญหาจริงๆ คือเรื่องการว่างงานของคนพิการ
คือ 61.6% ของคนพิการที่ทางานได้ ไม่ได้ทางานแต่สิ่งที่ทาได้ดีคือเรื่องโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างผู้ชาย
ผู้หญิงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก และในเรื่องของแรงงานเด็ก สถิติเองบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่า แต่ว่าก็ยังมีปัญหาใน
ด้านนี้อยู่ โดยรวมด้านเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ประเด็นเรื่องเยาวชนที่ไม่ได้เข้าเรียนและไม่ได้ทางานก็
เป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงเพราะเพิ่มจาก 12.7% เป็น 13.7% ในปี 2558
ประเด็นเรื่องอุบัติเหตุ แรงงาน เพศชายมีอุบัติเหตุสูงกว่าเพศหญิง170% ของเพศหญิง และแรงงาน
ต่างชาติประสบอุบัติเหตุมากกว่าเพศชาย และประเด็นที่สาคัญอีกเรื่องก็คือว่า ในเรื่องของการปฏิบัติคือการ
compile กับ กฎบั ตรของ IO ก็ยั งเป็ นปั ญหา ที่ทางภาคประชาสังคมที่เข้ามาร่วมในวงตลอดได้ยกขึ้นมา
เพราะว่าประเทศไทยไม่ได้ทาสัตยาบันกับ IO ในเรื่องของเสรีภาพในการสมาคมและการต่อรองร่วม และมี
ประเด็นร้องเรียนก่อนหน้านี้ด้วย ก็เลยเป็นประเด็นที่น่ากังวลในเรื่องของเศรษฐกิจ
ในเรื่องอุตสาหกรรม ประเด็นที่เป็นปัญหาสาคัญจากตัวชี้วัดแล้วคือเรื่องการวิจัย คือสัดส่วนค่าใช้จ่าย
การวิจัยและการพัฒนาต่อ GDP ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่า ปี 2558 อยู่ที่ 0.62% ต่อ GDP ซึ่งอาจจะต่ากว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 1%และนักวิจัยต่อประชากร 1 ล้านคนของเรา อยู่ที่ 974 คน ซึ่งต่ากว่าค่าเฉลี่ยของเอเชีย
แปซิฟิก อยู่ที่ 1,650 คนต่อประชากร 1 ล้านคน และสัดส่วนมูลค่าของเทคโนโลยีระดับสูงและระดับกลางอยู่
ในระดั บ ที่ ต่ า และยั ง ลดลงด้ ว ย ซึ่ ง สอดคล้ อ งเรื่ อ ง Productivity ในภาคอุ ต สาหกรรม มู ล ค่ า เพิ่ ม ใน
ภาคอุตสาหกรรมยังอยู่ที่ประมาณ 27-28% ของ GDP เท่านั้น
ในส่วนของ เป้าหมายที่ 12 ส่วนที่มีปัญหามากที่สุด คือเรื่องการจัดการสารเคมี ตั้งแต่ความเสี่ยงที่
สารเคมีจะตกค้างในเกษตรกร ผู้บริโภคมีความเสี่ยงประมาณ 30%

อัตราส่วนขยะอันตรายจากชุมชนที่จัดการต่อขยะอันตรายทั้งหมดมีอยู่เพียง 0.42% ในปี 2558 ดังนั้น
2 ประเด็นนี้เป็นประเด็นปัญหาที่สาคัญของเป้าหมายที่ 12 อัตราการรีไซเคิลอยู่ที่ 31% ของขยะทั้งหมด
อีกประเด็นซึ่งก็เข้าใจว่า กรต. ตลาดหลักทรัพย์ก็ยังพยายามอย่างยิ่ง แต่ทางสถิติยังต่าอยู่ คือเรื่องของ
บริษัทจดทะเบียนที่เผยแพร่รายงานความยั่งยืน ในปี 2559 มี 124 บริษัทที่นาเสนอรายงานความยั่งยืน แต่คิด
เป็นเพียง 16.9% ของบริษัททั้งหมด
ในเรื่องของ climate action อยู่ในสภาพค่อนข้างดี เรามีแผนยุทธศาสตร์ เราเข้าร่วมการวางแผน
ดาเนินการในการกาหนดยุทธศาสตร์เพื่อลดความเสี่ ยงที่สอดคล้องกับ Sendai และมีการบูรณาการเรื่อง
climate chance เข้าไปในนโยบาย แต่สิ่งที่ยังทาได้ไม่มีนัก คือเป็นความท้าทายการบูรณาการเรื่ องนี่เข้าใน
การศึกษา การบูรณาการการลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือนล่วงหน้า เข้าสู่
ในระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ที่อยู่ในระดับที่ 4 ไม่ใช่ระดับที่ 2 เพราะปัจจุบันมีการริเริ่ม
โครงการนาร่องในบางพื้นที่แล้วแต่จะเป็นเรื่องภัยพิ บัติเท่านั้น ยังไม่ได้ผนวกเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนเรื่องก๊าซ
เรือนกระจก เรื่องclimate chance เข้าไปมากนัก การให้ความรู้เรื่อง climate chance ก็จะมี CITC ของ
อบก. ที่ทาหน้าที่นี้อยู่
เป้าหมายที่ 14 และ 16 อันนี้อาจจะไม่มีข้อมูล
เป้าหมายที่ 15 อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีเช่นกัน
อีกส่วนที่เราพยายามจะทาในการสังเคราะห์งานนี้ก็คือมาตรการของรัฐได้ทาอะไรไปแล้วบ้างในการ
ขับเคลื่อน SDG แต่เนื่องจาก 12 เป้าหมายนั้นเยอะมาก และแต่ละหน่วยงานก็ทาอะไรไปหลายอย่างแล้ว เรา
จึงขอยกประเด็นที่เป็นข้อสังเกตที่คิดว่าสาคัญขึ้นมาแลกเปลี่ยน
ประเด็นที่ 1 ก็คือ ในขณะที่เรากาลังขับเคลื่อน SDG อยู่ ก็มีแผนต่างๆ แผน 20 ปี แผน 12 ใน
หลายๆ วงที่ผมได้มีโอกาสไปพูดคุย มีคนตั้งคาถามว่าจริงแล้วเป้าหลายที่เราจะมุ่งไปหน้าตาเป็นอย่างไรกันแน่
ตอนนี้เราอาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดนัก
ประเด็นที่ 2 ในการขับเคลื่อน SDG เรายังติดในประเด็นของ UN ค่อนข้าง มาก แต่ว่าตัวชี้วัดของ UN
หลายตัวไม่ได้สะท้อนเป้าหมายที่อยู่ใน target นั้น เช่นเป้าหมายที่พูดถึงการเข้าถึงพลังงานที่เชื่อถือได้ อันนี้ก็
เป็ น ประเด็น ที่ส าคั ญ ที่จ ะต้ องเพิ่ม เติ มตั ว ชี้วั ด ฉนั้ น เราจะต้ อ งทบทวนรายละเอี ย ดและตัว ชี้ วัด ที่ส ะท้ อ น
รายละเอียดของ target เพิ่มเติมจาก UN
ประเด็นที่ 3 คือการเข้าถึงข้อมูลการได้ข้อมูลยังขาดเอกภาพหลายองค์กรเก็บข้อมูลตัวเดียวกัน แต่
ไม่ได้มีการประสานงานกัน ความมีประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลยังไม่มีประสิทธิภาพ นักวิจัยหลายท่านอาจจะ
ประสบปัญหานี้ด้วย การสร้างความเข้าใจในระดับหน่วยงานและสาธารณะ ความสอดคล้องเชิงนโยบายก็เป็น
สิ่งสาคัญ การทางานอย่างบูรณาการระหว่างภาครัฐกันเอง กับภาคส่วนอื่นเป็นสิ่งสาคัญ การทางานของภาครัฐ
จากการวิจัยยังไปไม่ถึงผลลัพธ์และไม่ถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยมากก็จะเห็น ว่าหน่วยงานมีแผนอย่างไร
บ้าง แต่ไม่เห็นว่าหน่วยงานมีแผนและไปสู่outcome อย่างไรบ้าง

ในภาพรวม เรามองว่า 1 ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง SDG ยังมีไม่มาก ในส่วนนี้ยังคงจาเป็นอยู่ แม้ว่า
เราจะเห็นทั้ง 17 เป้าหมาย แต่ไม่เข้าใจว่ามันหมายความว่าอย่างไร
2 กลไกการทางานข้ามกระทรวงที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจาเป็นมาก เพราะว่า target ของ SDG มัน
เชื่อมร้อยรวมเป็นหนึ่งเดียว ในเมื่อหลายหน่วยงานทางานกับหลาย targetที่เชื่อมโยงกัน ก็ต้องทางานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพได้
ประเด็นที่ 3 การมีส่วนร่วมที่มีความหมายของภาคส่วนต่างๆ และ stakeholder Platform เป็น
สิ่งจาเป็นในการขับเคลื่อน SDG ตัวแทนภาคประชาสังคมของประเทศไทยได้นาเสนอประเด็นนี้ในเวียนนาด้วย
ประเด็นที่ 4 รัฐจะต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้นามาเป็นผู้อานวยความสะดวก และให้ภาคอื่นนาด้วย
ประเด็นสุดท้ายการนา SDG ไปปฏิบัติควรผ่านกลไกที่หลากหลาย ควรมีกลไกอื่นนอกจากประชารัฐ
ที่รัฐส่งเสริม มีกลไกอื่นอีกมากมายที่ ทาสารวจในงานหรือระดับนโยบายโลก มีอยู่หลายเครื่องมือที่ทาให้ทุก
ระดับและทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมกับการขับเคลื่อน SDG
ทิศทางงานวิจัยเพื่อ SDGs: มุมมองจากภาคส่วนต่างๆ
โดยดร.ชณกช ชสิธภนญ์
- ปีนี้เป็นปีที่ 3 ของ SDGs มีกลไลหลัก 3 ส่วน คือ คณะอนุกรรมการที่อยู่ภายใต้ กพย. คณะรวบรวม
ข้อมูลมีการขับเคลื่อนและปรับใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่ละคณะได้ประชุมและทาภารกิจ
กันอย่ างเข้มข้นในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เหตุการณ์ที่สาคัญ เช่น มีการจัดล าดับเป้าประสงค์,
Roadmap, รายงาน และเริ่มมีการนา SDGs ไปเผยแพร่
- สาหรับคณะกรรมการที่ทาเรื่องข้อมูลมีการกลั่นกรองข้อมูล และปัจจุบันเริ่มมีการจัดเก็บข้อมูลด้าน
การเงินเพื่อการพัฒนา
- Gap ใน 2 มิติได้แก่ Gap ของ Target เป้าประสงค์ใน SDGsและ Target ใน Roadmap ทั้ง 17
เป้าหมาย และ Gap ของ Indicator
- Target ควรจะเป็น smart target คือทุกภาคส่วนเห็นพ้องต้องกันว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมี
ระยะเวลาที่ชัดเจนแน่นอน จากการวิเคราะห์ gap เหล่านั้นสภาพัฒฯ ได้มีการทา template และ
roadmap ได้มีการระบุเป็นลาดับขั้นจนเป็น target และ indicator และให้หน่วยงานที่มีความ
เกี่ยวข้องกับแต่ละเป้าประสงค์ระบุถึง national target ด้วย จาก national target จะต้องบรรลุ
ภายในปี 2030 ถ่ายทอดลงมาเป็น ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
- จากวันที่ 7 ก.ค. 2560 ที่ ผ่านมา คณะกรรมการการวิจัยและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนครั้งที่ 1 ได้รับ
Roadmap ที่หน่วยงานต่างๆเสนอมา จาก Roadmap เหล่านั้น ในเบื้องต้นเราดูเฉพาะตัว national
target จะสังเกตเห็นได้ว่าจากตัว UN target มีลักษณะที่หลากหลาย บาง target นั้น smart เช่น
เป้าประสงค์ที่ 3 มีความชัดเจนในเรื่องปริมาณ แต่เมื่อพิจารณาเป้าประสงค์ที่ 5 แต่ละ target จะยัง
ไม่ค่อย smart เพราะข้อมูลยังไม่ชัดเจน ตัวชี้วัดถึงแม้ว่าจะระบุชัดว่าอยู่ในกรอบกฏหมายแต่ตัวชี้วัด

เท่ า นี้ ส ามารถสะท้ อ นถึ ง เรื่ อ งการยุ ติ ก ารเลื อ กปฏิ บั ติ ไ ด้ ห รื อ ไม่ เป็ น ประเด็ น ที่ ห น่ ว ยงานจั ด ท า
Roadmap มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง
- นอกจากนี้ มี target ลั กษณะนี้ ที่ไ ม่ specific ประเทศเราก็จะคิดให้ เฉพาะเจาะจงเพื่อที่จะระบุ
หน่วยงานได้ชัดเจนว่าควรจะไปบรรลุอะไร อย่างไร
- ตัวชี้วัดที่มีกรอบกฏหมายถ้าเรามองว่าเราบรรลุแล้ว แล้ วที่เหลืออีก 12 ปีจะไม่ทาอะไรเลย เป็น
ประเด็น ที่ห น่ วยงานได้คิดและอธิปรายกันว่าจะทาอย่างไร ในเเชิงของงานที่ทาต่อไปก็ยังต้องใช้
การศึกษา
- อีกประการหนึ่งที่พบคือ target ของ UN มักจะกาหนดไว้กว้างขวาง ในขณะที่ตัวชี้วัดค่อนข้างจะแคบ
ถ้าหน่วยงานไปยึดตัวชี้วัดเป็นเกณฑ์ในการทา Roadmap กาหนดแผนงานกิจกรรมโครงการจะได้
กิจกรรมที่ตอบโจทย์บางส่วนของ target
- อีกประเด็นคือ target ที่เสนอกันมา ยังไม่ได้มีการกาหนดเป้าหมายในระดับที่ย่อยไปกว่าระดับชาติ
นอกจากนี้ลักษณะที่พบทั่ว ไปก็คือหลายๆ target ยังไม่มีการอ้างอิงถึงแผนหรือนโยบาย มีความ
เป็นไปได้ว่ามีความท้าทายในทางปฏิบัติ และการที่ไม่มีการกาหนดเป้าหมายในระยะยาวก็คือปี2573
(2030) ใน Roadmap ยั งไม่ชั ดเจนว่าไม่มีจุด สิ้ นสุ ดว่าจะบรรลุ อะไร การที่จะทาอกมาเป็นงาน
โครงการในแต่ะช่วงเวลาก็จะไม่ชัดเจนตามไปด้วย
- มาตรการหรือโครงการในRoadmap เป็นที่เข้าใจได้ว่าเป็นโครงการที่ทาขึ้นมาอยู่แล้ว แต่ยังขาด
โครงการที่ทาเพื่อการเติมเต็ม SDGs โดยเฉพาะ
- Gap ในเรื่ อง Indicator สานักงานสถิติแห่งชาติร่ว มกับหน่วยงานต่างๆและสภาพัฒฯ ได้ทาการ
กลั่นกรองข้อมูล ประชุม พูดคุยกันเรื่อง meta data พบว่า gap บางส่วนใน indicator ยังไม่มีข้อมูล
และตัวชี้วัด ซึ่งในส่วนตรงนี้เราต้องมีการดาเนินการต่อไป
อ.ชล บุนนาค
- โดยสรุป ดร.ชณกช ชสิธภนญ์ พูดถึงเรื่องจะทาอย่างไรเกี่ยวกับการดาเนินการ ทาอย่างไรให้ SDGs
เป็นจริงได้ ทาอย่างไรให้ smart ทาอย่างไรจึงจะมีการตีความให้เห็นตัว context ที่เกี่ยวข้องกับแต่
ละ target และทาอย่างไรจึงจะมีค่าเป้าหมายที่ท้าทายไปจนถึงปี 2030 ได้
ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์ (ตัวอย่างภาคเอกชน)
- ในส่วนของการกาหนด gap ที่ภาคเอกชนทาหลังจากทีการประกาศเรื่อง SDGs แล้ว ภาดเอกชนมอง
เรื่องนี้อย่างไรและมีอะไรบ้างที่หลายบริษัทต้องการ อาจจะเรียกว่าเป็นเครื่องมือหรือกลไกในการ
ขับเคลื่อนก็ได้ ในช่วง2 ปีที่ผ่านมาก็เริ่มเป็นรูปธรรมขึ้นในเรื่องของการพยายามที่จะแก้ gap ตรงนั้น
- เราแบ่งเป็นสองส่วนคือ ภาคข้อมูลและภาคการดาเนินงาน คาถามของภาคเอกชนในการขับเคลื่อน
SDGs ก็คือ เราต้องรู้สถานการณ์ในปัจจุบันว่าอุตสาหกรรมของตัวเองอยู่ไหน

- ภาคข้อมูล gap นั้นไม่ต่างจากที่ อ.ชล ได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้น มีประเด็นอยู่ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่า
แต่ละองค์กรมรการขับเคลื่อนเรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วบ้างจาก SDGs 17 เป้าหมาย 179 เป้าประสงค์ ใน
แต่ละ target เมื่อถูกทอนเป็น indicator หลายส่วนอาจจะไม่สามารถตอบสนองต่อ target ได้เต็ม
ทุกหน่วย นี่ก็คือ gap ที่ผมมองว่าภาคเอกชนและภาครัฐมีสอดคล้องกัน
- อีกส่วนที่อยากจะเพิ่มเติมคือ เนื่องจากบริบทของ SDGs ที่ต่อเนื่องมาจาก MDG การวัดการหรือ
กาหนด indicator อาจจะมองในเชิงของสังคมโดยรวม ซึ่งไม่ สอดคล้องกับภาคของเอกชน เพราะ
ภารกิจหลักของภาคเอกชนคือการทาธุรกิจก็คือการแสวงหากาไร การที่จะไป contribute สู่ target
หรือ indicator ที่ภาครัฐกาหนดนั้นไม่สามารถที่จะทาได้ จึงมีความพยายามในการปิด gap เหล่านี้
โดยที่ผ่านมาจะมีหน่วยงาน 2 หน่วยงาน คือ UN Global compact และ GRI ซึ่งเป็นองค์กรระหว่าง
ประเทศที่ทาเรื่องของการดาเนินงานหน่วยงานสากลในภาคข้อมูล ล่าสุดจาก SDGs compass มี
เอกสารออกมาตัวหนึ่ง เป็นเอกสารการวิเคราะห์เป้าหมายของ SDGs ทั้ง 17 ข้อ และ target เพื่อ
ต้องการถอด indicator ที่เหมาะสมกับภาคธุรกิจขึ้นมาจาก 70 หน่วยงาน เอกสารตัวนี้เป็นตัวที่บอก
ว่า สิ่งที่เอกชน contribute สู่ SDGs จะสามารถใช้ indicator อะไรบ้างในการตอบโจทย์ target
- ในต้นปีหน้าจะมีเอกสารออกมาคือ Practical Guide to Defining Priorities and Reporting ซึ่ง
เอกสารเหล่านี้จะมาปิด gap จากตัววัดที่ไม่ practical และ ไม่ applicable ผมมองว่ามันมีความ
เป็นไปไ้ด้ที่จะใช้ solution ตรงนี้ในการขับเคลื่อน เพราะ indicator ของ UN อาจจะไม่เหมาะสม
หน่วยงานของท่านก็อาจจะใช้เอกสารนี้มาช่วยทาให้เหมาะสมและรายงานตามตัวชี้วัดของ target
หลักและ goal ที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นอาจจะต้องมีคู่มือหรือ how to ว่าการที่จะเราต้องตอบตัวชี้วัด
เหล่ านี้ จ ะต้อ งตอบอย่ างไรบ้ า ง ซึ่ง ส่ ว นนี้ เป็นส่ ว นที่ผ มกาลั ง จะบอกว่าในส่ ว นของภาคเอกชนได้
พยายามปิด gap ตรงนี้อยู่ซึ่งก็เป็นรูปธรรมพอสมควร
อ.ชล บุนนาค
- ภาคธุรกิจได้เห็นถึงความสามารถปรับใช้ SDGsได้ เพราะ SDGs เป็นเป้าหมายระดับโลก ซึ่งระดับ
ปฏิบัติการจริงๆจะปรับใช้อย่างไร หลายองค์กรก็ได้พยายามพัฒนาขึ้นมา
พญ.มานิตา พรรณวดี
- Gap ของการดาเนินงานด้าน SDGs ขอแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ gapการดาเนินด้าน front office
และ gap ด้านข้อมูลหรือ back office
- ด้าน front office ในตอนแรกที่รับ SDGs goal 3 มา เราได้มานั่งดูกันว่าการจะดาเนินงานได้อย่างไร
โดยที่กองยุธศาสตร์และแผนงานอยู่ในสานักปลัดซึ่งเป็นส่วนกลางแล้วเราแบ่งกลุ่มหน่วยงานต่างๆที่
ดูแลแต่ละ target ไป ปัญหาเกิดก็คือ เราจะขับเคลื่อนอย่างไร ในแต่ละ target นั้นเป็น agenda
base ของแต่ละกลุ่ม

- ปี 2558 ได้รับคาสั่งมาให้ทาแผนของกระทรวงสาธารณสุข 20 ปี ซึ่งให้ล้อตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ในแผน 20 ปีของกระทรวงสาธารณะสุขพยายามทาให้ครอบคลุมแผนของ SDGs แต่ไม่ได้ครอบคลุม
ทุกตัวชี้วัด คือรวมตัวงานเข้ามาก่อนเพราะบางตัวชี้วัดอย่างที่สภาพัฒน์บอกว่าอาจจะไม่ตรงกับบริบท
ของไทยหรือว่าไทยอาจจะมองอีกมุมหนึ่ง อย่างเช่น ตัวชี้วัด HIV ของ SDGs วัด prevalece ส่วนของ
กระทรวงสาธารณสุข วัด incident ในแต่ละปีเรามีอะไรบ้างที่จะต้องรายงานระดับ Global หรือ
nationalซึ่งเราเป็ น ผู้ ป ระสานงานกลางเราก็พยายามเก็บ ข้อมูล ให้ ครบอยู่ที่ว่ากรมเห็นว่าข้อมูล
ตรงไหนสาคัญเช่นกรมอยากได้ incident แต่เราก็จะเก็บ prevalence ให้ด้วย หรือหน่วยงานอาจจะ
ทาด้าน HIV เหมือนกันแต่มุมมองต่างกันซึ่งตรงนี้ก็เป็น gap แรก ในการดาเนินงาน
- ทาอย่ างไรให้บรรลุ ในส่วนของแผนการดาเนิน 20 ปีของกระทรวงสาธารณสุข เราได้แบ่งเป็น 4
phase phase ละ 5 ปี ส่วน SDGs roadmap เราแบ่งเป็น 3 phase ตามที่สภาพัฒฯได้ให้ format
มา ใน 1 ปี 4 ปี และ 10 ปี ใน 1 ปีเราจะกาหนดagenda เลยว่า 13 target 26 ตัวชี้วัด เราต้องการ
ให้ agenda หรือ ตัวชี้วัดไหนสาเร็จภายใน 1 ปี ต่อไป phase ที่ 2 เป็น well being ตัวชี้วัดหรือ
target ไหนเราต้องการบรรลุ เราก็กาหนดลงไป ในส่วนphase ที่ 3 คือ 10 ปี ก็คือตัวชี้วัดที่เหลือใน
สอง phase แรกที่ไม่บรรลุเราก็จะมาทาให้บรรลุ
- gap อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวที่บรรลุแล้วเราจะทาอย่างไรต่อ เราก็ทาต่อเช่น อัตราการตายของเด็กใน
ครรภ์มารดาหรือเด็กแรกเกิดเราก็กาหนดให้ต่ากว่า SDGs อยู่แล้ว ถึง SDGs จะไม่ได้กาหนด เพราะ
สิ่งเหล่านี้อยู่ในยุทธสาสตร์ 20 ปีอยู่แล้ว
- gap ด้ านข้ อมู ล ด้ านระบบสนั บ สนุน คื อ การรายงานตัว ชี้วั ดบางตั ว ข้ อมูล ไม่ ได้อ ยู่ใ นกระทรวง
สาธารณะสุขอย่างเดียวเราต้องไปหยิ บข้อมูลจากกระทรวงอื่นแล้วนามาคานวณออกมาเป็นผลให้
ตัวชี้วัดของ goal 3 ได้ เราต้องการบูรณาการซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมือที่ดี
- gap อีกอย่างคือ ผลการวิจัยของ goal อื่นไม่มี meta data และไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนจาก UN มีแต่
สูตรให้เก็บ คานวณอย่างไร เราจึงไม่รู้ว่าบรรลุเป้าหมายแล้วหรือยัง
- gap ด้าน resource ต่างๆ เวลาหน่วยงานเรียกประชุมด้าน SDGs ไม่ว่าจะคณะไหนทุกอย่างจะมาลง
ที่กองยุทธศาสตร์และแผนงานซึ่งเป็นคนกลางแต่ทีมทางานมีเยอะ ซึ่ง gapตรงนี้เราอาจจะต้องสร้าง
ลูกน้องหรือเครือข่ายเพื่อมาช่วยงานตรงนี้
- กองยุธศาสตร์และแผนงานดูแลตัวชี้วัดระดับ national และ global ซึ่งไม่ได้ดูแลตัวชี้วัด SDGs อย่าง
เดียว มีตัวชี้วัดที่เราต้องรายงานสานักงบประมาณขาวคาดแดง ตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณะสุข96
ตัวที่ต้องดูแล ตัวชี้วัด IMBWEF ที่สภาพัฒฯและสานักงานสถิติแห่งชาติประสานมา นอกจากนี้ยังมี
ตั ว ชี้ วั ด ของกรมในกระทรวงสาธารณะสุ ข gap คื อ กลไกการเก็ บ ข้ อ มู ล ก่ อ นที่ จ ะเข้ า มาท างาน
หน่วยงานนี้กลไกคนละกลไกกันแหล่งข้อมูลมาจากหลายแหล่ง ผู้รับผิดชอบเรื่องเดียวกันแต่หลาย
สานักจะให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบหลัก เราก็มาสร้างกลไกใหม่หมดเลย ทุกข้อมูลที่หน่วยงานดูแลจะมี

กลไกใหญ่เดียว อย่าง SDGsเราเรียกประชุมเลยว่า target ไหนตัวชี้วัดไหนกรมไหนเป็นผู้ดูแล global
point คือใคร เราจะเอาข้อมูลจากแหล่งไหน ถ้าตกลงว่าจะเอา mix กรมก็ไม่มีสิทธิ์เก็บข้อมูลเอง
อ.ชล บุนนาค
- นี้เป็นประสบการณ์จากผู้ทางานโดยตรง เป็นเรื่องการบูรณาการการเก็บข้อมูล ช่องว่างระหว่าง UN ที่
มี meta data ทาอย่างไรที่จะบูรณาการให้สอดคล้องกับของที่มีอยู่แล้ว โดยรวมเป็นประเด็นเกี่ยวกับ
เรื่อง indicator ระบบข้อมูลข่าวสารการเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมีทรัพยากรเพียงพอ
คุณกิตติวุฒิ ภิญโญวิทย์
- Piority target ในแต่ละเป้าประสงค์มีอะไรบาง แต่ละเป้าประสงค์มีความสัมพันธ์กันอย่างไร ถ้าเรา
สามารถทาวิจัยในเรื่องนี้ได้ก็จะเป็นข้อมูลเวลาเราเข้าไปทางานในจุดไหนมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
อย่างไรและจะเร่งให้เราบรรลุ SDGs ได้เร็วขี้น ทรัพยากรที่ทุ่มเทลงไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น โดยเฉพาะถ้าเรามองว่าการ monitor SDGs เองว่าเราลงมือกันไปขนาดไหนในแต่ละเป้าประสงค์
และเมื่อเอามาเทียบกับ roadmap จะเห็นว่าส่วนไหนที่เราทามากไปหรือน้อยไป นี่คือสิ่งที่คิดว่ายัง
ขาดอยู่
- ส่วนหนึ่งในมุมมองของกระทรวงการต่างประเทศเอง เราเป็นหน่วยงานในเป้าหมายที่ 17 คือ Global
partnership เป็ น เป้ า หมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หลายเรื่ อ งทั้ ง ในด้ า นการเงิ น การค้ า เทคโนโลยี
ความสามารถ การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้วยความที่มันหลากหลายมากจึงมีกระทรวงที่
เกี่ย วข้องหลายกระทรวง ส่ว นเรื่องที่เรารับผิดชอบโดยตรงจะเป็นเรื่องของความร่ว มมือระหว่ าง
ประเทศ
- ประเด็นเรื่อง South-South cooperation หรือความร่วมมือระหว่างประเทศที่กระทรวงต่างประเทศ
ให้ความสาคัญ พยายามผลักดันตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ SDGs จะเห็นว่า SDGsให้ความสาคัญกับการพัฒนาที่มี
คนเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาที่สมดุลรอบด้าน รวมถึงความเข้าใจในเรื่องปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง สิ่ง
ที่กระทรวงการต่างประเทศทามาตลอดในหลายปีที่ผ่านมาคือส่ งเสริม SEP for SDGs ปัจจุบันมี
ประเทศที่นาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 9 ประเทศ ทั้งที่ทาไปแล้วและกาลังดาเนินการ รงมถึงมี
ประเทศที่เราเสนอและเขาสนในด้วยตัวเองกาลังดาเนินการรวม 13 ประเทศ
- สิ่งที่เราคาดหวังอยากได้คือ ตัวอย่างความสาเร็จของการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเรามีตัวอย่าง
ในปรเทศเยอะมาก แต่ถ้าเราไปพูดลอยๆในต่างประเทศเขาจะรู้สึ กว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ เรามี
หลักฐานอะไร เรามีตัวอย่างงานวิจัยที่สาเร็จแต่อาจจะขาดในแง่มุมของการนาเสนอในบริบทของ
SDGs การน าหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งมาใช้ แ ล้ ว มั นสะท้ อ นในแง่ มุม ของสั ง คม เศรษฐกิ จ
สิ่งแวดล้อม ครอบคลุมอย่างไร ก่อน-หลัง เป็นอย่างไร ซึ่งถ้ามีในส่วนนี้กระทรวงการต่างประเทศจะ
ทางานง่ายขึ้นมากหรือคนที่สนใจจะนาไปใช้ได้ง่ายขึ้นถ้าเห็นตัวอย่างความสาเร็จที่จับต้องได้

- อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการมี platfrom การดาเนินงานของ SDGs เป็นของทุกภาคส่วนไม่ใช่เพียง
ภาครัฐอย่างเดียว แต่ยังไม่มีการ combile ข้อมูล ดังนั้นเวลามีใครมาขอข้อมูลว่าภาคไหนทาเรื่อง
อะไรไปบ้างหรือใครอยากเข้ามามีส่วนร่วมอาจจะยังเห็นภาพไม่ครบถ้วน ถ้ามีการรวบรวมข้อมูลก็จะ
สามารถเกิด partnership ได้ ซึ่งจะทาให้การดาเนินงานของทั้งประเทศไปในทิศทางเดียวกัน
อ.ชล บุนนาค
- ประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ที่หลากหลายก็เป็นที่พูดถึงกัน อีกประเด็นคือเรื่องตัวอย่างความสาเร็จที่อยู่
บนหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ตรวจสอบและเห็นกันได้ชัด มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และประเด็น
สุดท้ายคือ platfrom ที่ทาให้ภาคต่างๆสามารถเข้าไปดูได้ว่าตอนนี้ใครทาอะไรอยู่บ้าง
คุณบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์ (ภาคประชาสังคม)
- SDGs เป็ น ผลสื บ เนื่องจาก MDG เมื่อปี 2543 เกิดจากการตกผลึ กครั้งส าคัญจากประชาคมโลก
เพราะฉะนั้นข้อความต่างๆถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในรอบทศวรรษ MDG ถูกออกแบบเพื่อใช้กับ
ประเทศด้อยพัฒนาแบบสุดๆ ในขณะที่ 3 ปีต่อมาประเทศไทยแถลงว่าเราบรรลุแล้ว
- SDGs ถูกพัฒนามาจากกรอบคิดด้านสิ่งแวดล้อม คน สังคม ในเชิงบูรณาการทุกภาคส่วน ซึ่งสิ่งที่เรา
จะต้องพูดถึงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือเรื่องของความเป็นธรรมพัฒนา ถ้าปราศจาคความเป็นธรรมแล้ว
ความยั่งยืนจะไม่เกิด เรื่องของสิทธิมนุษยชน การมีส่วนร่วมและความยุติธรรม ภาคสังคมพร้อมที่จะ
ทาให้ gap ตรงนี้เชื่อมต่อกันได้อย่างแนบสนิท
- สิ่ ง ที่ เ ราเห็ น ว่ า Development justice มี ค วามส าคั ญ เราเล็ ง เห็ น ผล 5 เรื่ อ งใหญ่ ๆ ที่ มี ค วาม
ครอบคลุมทุกภาคส่วน redistributive justice ความยุติธรรมที่แพร่กระจายทุกภาคส่วน เรื่องที่สอง
คือ ecomomic justice ความเป็นธรรมในเรื่องความยากจน ร่ารวยที่มันถีบตัวกว้างขึ้นเกิดจากอะไร
เราจะสร้างความเป็นธรรมในด้านเศรษฐกิจอย่างไรในเรื่องนี้ประเทศไทยยังไม่ค่อยมีคนพูดถึง ประเด็น
ที่สามเรื่องของ social and gender justice ความเป็นธรรมและเสมอภาคทางเพศในการมีส่วนร่วม
ตัดสินใจ การเข้าถึงทรัพยากรศาธารณะ และประเด็นที่สี่ environmental justice ความเป็นธรรมใน
เรื่ องของสิ่ งแวดล้ อมและทรัพยากร การแย่งชิงทรัพยากธรรมชาติและก่อให้เกิดผลกระทบอย่าง
ต่อเนื่อง ปัญหาที่เกิดขึ้นเรามีวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไร เรื่องที่ห้าคือ accountability ภาครัฐ
และภาคส่วนต่างๆที่มีต่อประชาชน ผมมองว่าความเป็นธรรมในมิติต่างๆ ซึมอยู่ในเป้าหมายทั้ง 17
- คนทั่วไปยังมองว่าสิ ทธิมนุ ษยชนเป็นเรื่องของผู้ ก่อการร้าย การช่ว ยเหลื อโจร ซึ่งไม่ใช่ เรื่องสิ ทธิ
มนุษยชนคือเรื่องของสิทธิพื้นฐานความเป็นมนุษย์เพราะฉนั้นใน SDGs ทั้ง 17 เป้าหมายถูกพัฒนา
ภายใต้กรอบ haman right
- สิ่งที่องค์กรภาคประชาสังคมได้เสนอในที่ประชุม HLPF ที่ Newyork 5 เรื่อง ประเด็นที่ห นึ่งคือ
inclusiveness ความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายไม่เบียดบังคนให้ตกเวทีไปจากการมีส่วนร่วมการพูดถึง
การพัฒนา ในเรื่องที่ 2 คือ participation การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ผมคิดว่าภาคประชาสังคม

-

-

-

ยังมีส่วนร่วมน้อยมากในการศึกษาวิจัยร่วมกับ สกว.และทีมงาน SDGs โจทย์ของการพัฒนาใดๆก็
แล้วแต่ประเด็นพื้นฐานเริ่มที่วิสัยทัศน์ vision ต่อมาด้วย goal, strategy และ action plan เรามี
vision ร่วมกันหรือยังในอีก 20 ปีข้างหน้าเราจะนาประเทศไปทางไหน ขณะที่เรากระโดดไปที่การจัด
ยุทธศาสตร์โดยใช้เป้าหมายว่าเราจะไปไหน จริงๆแล้วพรบ.การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ กาหนดว่า
ภายใน 1 ปียุทธศาสตร์ชาติจะต้องออก ซึ่งเราก็ยังงงอยู่ว่าตอนนี้มีหรือยัง แต่ถ้ายึดตามธงที่มีอยู่ 6 ข้อ
ผมคิดว่าเรากาลังสับสน และเราต้องสร้างความเข้าใจ สกว. มีบทบาทการสร้างความเข้าใจตรงนี้ เรา
ยังขาด representation การมีส่วนร่วมในภาคต่างๆในการจัดทา SDGs มีส่วนร่วมามากน้อยแค่ไหน
การทางานSDGs ของ สกว. ใน phase แรกเป็นเรื่องของการปักหมุดให้เห็นเป้าหมาย ตัวชี้วัดของ UN
แต่ยังไม่ได้มีการประเมินว่าเราอยู่ตรงไหนของสหประชาชาติและเรากาลังจะไปจุดไหน
phase ที่สองควรจะมุ่งเน้นเรื่องการติดตามตรวจสอบดูความคืบหน้า ปัญหาแลพอุปสรรค รวมถึง
ประเมินผลกระทบ CIA ซึ่งควรจะครอบคลุมทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การเมือง มิติของ
ความเป็นมนุษย์
อีกประเด็นคือเรื่องของ resources ทรัพยากรในการดาการเรื่องนี้ งบประมาณในสังคมไทยไม่มีที่
สิ้นสุดเพียงแต่จะนามาใช้ประโยชน์อย่างไร SDGs ไม่ใช่เรื่องใหม่ มันสอดแทรกอยู่ในกระบวนการวิจัย
อยู่แล้ว จะทาอย่างไรให้ชุมชนรู้ สึกว่า SDGs มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเขาและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้กับการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องของระบบคิด กระบวนทัศน์ ในการ
พัฒนา ว่าเรายืนยันจะใช้วิธีการ Top-down หรือ Bottom-Up ที่ชุมชนเป็นฐานร่วมกันพัฒนาใน
ระดับชาติ
ประเด็นสุดท้ายคือเรื่องการติดตามประเมินผล ต้องประเมินอย่างรัดกุม ความคืบหน้าของภาครัฐ ภาค
สั ง คม ภาคธุ ร กิ จ ได้ ท าอะไรไปแล้ ว บ้ า งตามที่ เ ราปั ก หมุ ด กั บ การประเมิ น ในมิ ติ ที่ ส องคื อ การ
ประเมินผลกระทบ CIA ความจริงเราอาจจะสาเร็จก่อน 20 ปีก็ได้ แต่ถ้าสาเร็จก่อนหน้านั้นไม่ใช่ไม่ทา
อะไร แต่เราต้องพัฒนาต่อยอดต้องสร้างให้เกิดนวัตกรรมใหม่ให้ได้ ซึ่งเป็นประเด็นที่น่ าจะท้าทายการ
พัฒนา SDGs ต่อไป

รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง
- การขับเคลื่อนในเชิงกลไกถ้ามองแค่ตัวชี้วัดอาจยังมีการถกเถียงกกันอยู่ ตัวชี้วัดต่างๆนั้นพร้อมไหม
อย่างเช่นในเรื่องความยากจน เราใช้เส้นความยากจนมาเป็นตัวชี้วัด คาถามคือมันพอไหมที่จะวัด
ความยากจน
- ประเด็นที่สองกลไกการขับเคลื่อนนวัตกรรมในเชิงนโยบาย ในการทางานที่ผ่านมาได้มีการสารวจ
นโยบายต่างๆเหล่านี้ มีนโยบายเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้ อม ตรวจสอบได้อย่างไร ไปสู่
เป้าหมายหรือไม่ ตัวอย่างเช่น กฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ ที่ดิน เราไม่ใช่สักแต่ว่ามีกฏหมายแต่
กลไกการขับเคลื่อนนวัตกรรม ที่มีถูกตรวจสอบหรือยัง ที่มาจากภาคส่วนต่างๆ

- ถัดมาคือเรื่องการขับเคลื่อนนั้นมาจากทุกภาคส่วนหรือยัง การขับเคลื่อน SDGs นั้นลงไปในระดับ
สังคม หรือชุมชน ตรงนี้น่าจะเป็นประเด็นที่ควรสร้างองค์ความรู้
- ในรายงานฉบับนี้บอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จ ะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยประเด็นทางด้านการเมือง ต้องเปิด
โอกาสให้ประชาชนมามีส่วนร่วมด้วยและการเมืองต้องมีความเป็นประชาธิปไตย ประเด็นทั้งหมดนี้เรา
ไม่สามารถดูได้จาก indicator เพียงอย่างเดียวต้องดูเรื่องของนวัตกรรมเชิงนโยบายที่มีอยู่ ตัวชี้วัดจะ
ทาอย่างไรให้ SDGs ลงไปในสังคมต่างๆ ข้อเสนอในเรื่องการขับเคลื่อนและการสร้างองค์ความรู้ควร
สร้างให้อยู่ในระดับท้องถิ่นด้วย
SEP for SDGs: หัวใจขับเคลื่อน Thailand 4.0
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
- 4 P ได้แก่ Philosophy เรื่องที่เราจะทาจะต้องมีปรัชญาที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นโชคดีของพวกเราที่เศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นปรัชญาที่เกิดจากการทดลองและประสบการณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่ง SEP มาจาก
ground to ส่วน SDGs มาจากgrand grand to ground แต่ว่า philosophy อย่างเดียวคงไม่พอ สิ่ง
ที่สองคือ Paradigm กระบวนทัศน์ โลกของเราได้เปลี่ยนไปแล้วเป็นโลกของการมี global common
ดั้งนั้นต้องเป็น global paradigm และต้องอยู่ใน global context เท่านั้นจึงจะตอบโจทย์ สิ่งที่สาม
คือ Principle เรามีหลักคิดอย่างไร มีหลักการอย่างไร สุดท้ายคือเรื่องของ Practices คือการปฏิบัติ
ในวันนี้ที่มาก็ถือว่าเป็นการถักทอ 4 P เข้าด้วยกัน
- เรากาลั งถักทอในสามระดับ ระดับหนึ่งก็คือ ในมิติด้านการเมือง เรื่อง SEP for SDGs เราต้อง
ประกาศให้ ช าวโลกรู้ เป็ น national agenda ที่ ส าคัญ ที่สุ ดที่ อยู่ ใ น national context ส่ ว น
national agenda ที่สองคือ Thailand 4.0 พื้นฐานของเรื่องนี้มาจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งตอนเปิดตัวนั้นอยู่ในประชารัฐคนจึงคิดว่าเป็นเรื่องของ inovation แต่ความจริงแล้ว inovation
เป็นเพียงแค่ 1ใน 3 ของ Thailand 4.0 นอกจากนี้ SEP for SDGs และ Thailand 4.0 เป็นเรื่องที่
เชื่อมต่อกัน เรื่องที่สามคือกลไก หรือ practices คือทาอย่างไรให้ SEP for SDGs น่าเชื่อถือ ซึ่งกลไก
ที่สาคัญที่สุดคือประชารัฐ
- ที่ผ่านมากระบวนการพัฒนาเรานั้นผิดพลาดเพราะเราทาทุกอย่างเพื่อ economic wealth แต่เป็น
ต้นทุนของsocial well being, environmental well being จึงเกิดความไม่สมดุลระหว่างธรรมชาติ
กับ มนุ ษย์ เกิ ดความเหลื่ อมล้ าระหว่า งมนุษย์กั บมนุษย์ ดั งนั้นการพัฒ นาเราต้องยึดหลั กปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง เราต้องการสร้างความสมดุลใน 4 มิติ
- 4.0 นอกจาเรื่อง Innovation-Driven Economy ที่ตอบโจทย์ความมั่งคั่งแล้วยังมีอีกสองเรื่องคือ
เรื่องของ Circular Economy หรือ เรื่องเศรษฐกิจไหลเวียนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ซึ่งถ้าทาได้
จะตอบโจทย์ ห นึ่ ง ในวิ สั ย ทั ศ น์ ข อง คสช. เรื่ อ งที่ ส องคื อ เรื่ อ งระบบเศรษฐกิ จ กระจายตั ว หรื อ

-

-

-

-

Distributive Economy เพื่อตอบโจทย์ความมั่นคง ซึ่งตรงนี้เปลี่ยนกระบวนทัศน์มาเป็นการกระจาย
ความมั่งคั่งและโอกาส
SDGs ต้องนาไปสู่การเป็น smart city, smart district และ smart vilage ให้ได้ เรายังตีความกันผิด
ว่าทุกอย่างต้องเป็นเรื่อง digital แต่ความจริงแล้ว digital เป็นเพียงหนึ่งใน infrastructure ที่จะเข้า
มาสนับสนุน ในอนาคตเรายังต้องพัฒนาพลังทดแทน และเรื่องภัยพิบัติต่างๆเราจะสามารถอยู่กับสิ่ง
เหล่านี้ได้อย่างไร
เมื่อก่อนเราจะพูดถึงผลกระทบของสิ่งที่ดี แต่วันนี้เราต้องมาคิดถึง positive side of the bad
อย่ างเช่น เรื่ อง climate change เราก็มองว่าเราจะเปลี่ ยนคนอย่า งไรให้ รับมื อกับสิ่ งเหล่ านี้ได้
แม้กระทั่งเรื่องความยั่งยืนคนมองว่าเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวแต่ความจริงแล้วเป็นเรื่องของ
การสร้างวัฒนธรรมใหม่
จากที่ได้ให้โจทย์ ม.สุรนารี ว่าอีสานจะพลิกอีสานด้วยองค์ความรู้ได้อย่างไร เขาถอดรหัสออกเลยว่า
circular economy ที่ต้องทากับภาคอีสานคือเรื่องอะไรบ้าง เขาเอาเรื่องของอ้อยและมันสัปปะหลัง
ให้กลายเป็น zero waste และสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กสาหรับหมู่บ้านและเป็นพลังงานที่
ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
เกษตรกรในยุค 4.0 ต้องเป็นเกษตรกรที่ใช้เทคโนโลยี อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีเป็นผู้ประกอบการไม่ใช่แค่
เพียงเกษตรกร
เราจะสามารถถักทอ Thailand 4.0 ให้เข้ากับ SEP for SDGs ได้อย่างไร โดยมี action ผ่านประชา
รัฐ ในอนาคตผมไม่เชื่อในเรื่องCSR เพราะไม่ยั่งยืน ทาอย่างไรให้เกิด doing good, doing well ซึ่ง
ตอนนี้มีแต่งานวิจัยแต่ยังไม่มีการปฏิบัติ เรื่องที่สาคัญที่สุดเราต้องมี next practices ต้องกล้าคิดกล้า
ทาโดย learning by doing เพื่อให้เกิด dynamic of change ซึ่งต้อง มีการลงมือปฏิบัติในพื้นที่จริง
เพราะถ้าไม่ได้ลงพื้นที่จริงเราจะไม่สามารถลดความเหลื่อมล้าได้ความยั่งยืนก็จะไม่เกิด

การขับเคลื่อน SDGs ในมิติความมิติความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ
โดย ศ.นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
- เรื่องอาหารโภชนาการและสุขภาพ คนเข้าใจเรื่องนี้น้อยมากว่าเชื่อมโยงอย่างไรระหว่างอาหารและ
สุขภาพ การกินอาหารให้พอเพียงกับที่ร่างกายต้องเพื่อให้มีโภชนาการที่ดี
- ประเทศไทยขจัดความทุพโภชนาการได้ภายใต้แผนพัฒนาฯฉบับที่ 5 แต่ในตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องภาว
โภชนาการเกินและโรคอ้วนแสดงถึงการขาดความสมดุล
- ตัวอย่างความสาเร็จที่ไทยลดภาวะการขาดอาหารในเด็กจากเดิมห้าสิบกว่าเปอร์เซนต์เหลือเพียงห้าถึง
หกเปอร์เซนต์ มีการตีพิมพ์ลงวารสารของ UN และเราสามารถทาได้ดีกว่ามาตรฐานระดับโลก คนที่

หิว โหยลดลงจาก 20 ล้ านคนเหลื อ 5 ล้า นคน เราประสบความส าเร็จ MDGs ภายในเวลาไม่กี่ปี
อย่างไรก็แล้วแต่เราจะต้องทาให้ดียิ่งขึ้นสืบไป
- นัยยะของความหมายของ Food and nutrition security ก็คือเกิดขึ้นในประชาชนทุกคนทุกเวลา
สามารถเข้าถึงอาหารโดยการหาเอง, เพาะปลูก หรือพึ่งพาคนอื่น มีเงินซื้ออาหารที่ปลอดภั ยมีคุณภาพ
ได้สารอาหารพอเพียงที่ร่างกายต้องการ มีสิ่งแวดล้อมและน้าที่สะอาด มีบริการด้านสาธารณสุขและ
ทางด้านสังคมอย่างเหมาะสม
- ยุทธศาสตร์ประกอบไปด้วย ยุทธศาสตร์ทางด้านอาหาร (Food based approach) มีความมั่นคง
ทางด้านอาหาร มีการให้ข้อมูลผ่านฉลากเรื่องโภชนาการด้านอาหาร ต่อมาคือSupplementation
เช่นกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ตั้งครรภ์ก็มีการให้วิตามินหรือให้กินอาหารเพิ่มขึ้น เรื่องที่สามก็คือการให้ความรู้
ด้านอาหาร โภชนาการและในการกาหนดอาหาร ด้านที่สี่คือ Public health measures มีบริการขั้น
พื้นฐาน ด้านสุขอนามัย เรื่องการถ่ายพยาธิ ภูมิคุ้มกัน และน้าสะอาด เรื่องที่ห้าคือการดาเนินงานใน
ชุมชน (Community and setting based) ในการทางานในพื้นที่ชุมชนมีการติดตาม ประเมิน วิจัย
และพัฒนา ประเทศไทยเราประสบความสาเร็จเพราะเน้นเรื่อง Area bases มีการใช้แผนพัฒนา
ชุมชนที่ยากจนเน้นชุมชนที่หนาแน่น ให้มีบริการด้านพื้นฐานสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และเน้นการมี
ส่วนร่วม ด้านการเกษตรก็เน้น Success Economy เน้นอาหารสาหรับแม่และลูกเช่น ข้าว ถั่ว งา
และเน้นเรื่องการผลิตโคนมซึ่งในหลวงเป็นผู้ริเริ่ม และมีโครงการนมโรงเรียนตามมาในปี 1992 เด็กรุ่น
หลังจึงสูงขึ้น 5-7 เซนติเมตร การดาเนินงานในชุมชนเน้นการบูรณาการทุกอย่างลงไปที่ชุมชนเพื่อ
ขจัดความหิวโหยและอยากอาหาร และมีพันธะผูกพันระดับชาติ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็น innovation ของ
ไทย ในการดาเนินงาน ตามไดอะแกรม คือ 1.มีผู้นาชุมชนพื้นฐาน 2. ผู้นาชุมชนมีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้ง
สองส่วนทางานร่วมกัน มีอาสมัคร 1คนต่อ 10 หลังคาเรือน มีเครื่องชี้วัดคือ จบฐ.และเครื่องชี้วัดทาง
โภชนาการ และนาตัวชี้วัดมาประเมิน และแก้ปัญหาในทั้งภาพรวมและภาพย่อย เด็กที่คลอดมาแล้ว
ขาดอาหารก็แก้ปัญหาท่้แม่ ปัญหาแม่ให้นานมต่าเราแก้ด้วยการให้หยุดทางานสามเดือนแต่ไม่เพียงพอ
จึงยังติดลิสต์อยู่ รวมถึงมีการแก้ปัญหาเรื่องห้องส้วมซึ่งเพิ่มขึ้นมาถึง 96 เปอร์เซนต์ในเวลาไม่กี่ปี เด็ก
เริ่มมีภูมิคุ้มกันและเจ็บ ป่วยน้ อยลง มีการดูแลเรื่องพฤติกรรมการบริโภค ลดการบริโ ภคน้าหวาน
น้าอัดลม ทั้งหมดเป็นแผนที่เราดาเนินงานมา จากการที่ขาดอาหารให้ดี ขึ้นตามลาดับ จนประเทศไทย
เป็นตัวอย่างให้ทั่วโลก
- National Food Committee ยุทธศาสตร์ด้านอาหารและโภชนาการ จริงอยู่ที่เป็นเรื่อง SDGs goal
2 ซึ่งเราทามาก่อนหน้านี้ เราเชื่อมโยงเรื่อง Multi-stakeholder, Linking of Food และเรื่องอื่นๆ
เข้าด้วยกัน กระทรวงเกษตรเน้นเรื่องการปรับระบบการเพาะปลูกและอาหาร รวมถึงเน้นเรื่องความ
ปลอดภัยของอาหาร และในขณะเดียวกันก็เน้นเรื่องการท่องเที่ยวและดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน

- เรามีวิสัยทัศน์ว่า ประเทศไทยเราจะมีความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการอย่างยั่งยืน และเป็น
แหล่งผลิตอาหารพรี เมียมมีความปลอดภัย มีคุณค่าทางสารอาหารและโภชนาการเพื่อชาวไทยและ
ชาวโลก ซึ่งทุกอย่างสามารถวัดได้หมด โดยคุณค่าทางโภชนาการเปรียบเทียบจากคุณค่าทางอาหาร
ต่อหน่วยเสิร์ฟ ความปลอดภัยวัดจากการปลอดภัยจากจุลินทรีย์และสารเคมีต่างๆ ซึ่งตอนนี้ที่เรามี
ปัญหามากคือสารเคมี
- วัตถุประสงค์คืออยากเห็ นการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภ าพ เน้นเรื่ององค์ความรู้ มีกลไกที่จะมี
Multi-stakeholder และในขณะเดียวกันก็เน้นความมั่นคงทางด้านอาหารในระดับชุมชน ระดับชาติ
ซึ่ง sufficeincy economy ของในหลวงรัชกาลที่ 9 กับ Theory of land use เน้นเรื่อง Food
security ของชุ ม ชน ซึ่ ง เป็ น ไดอะแกรมที่ ใ ช้ ก่ อ นจะมี SDGs goal 2 และเน้ น Food chain
approaches เน้นเรื่องโภชนาการของพืชและสัตว์ รวมถึงการควบคุมและป้องกันโรค
- ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 คือ มี Food security เน้นเรื่องการจัดการแหล่งน้าและที่ดิน การทา Zoning
และการเข้าถึง เรื่องที่ 2 คือ Food quanlity and safety คุณภาพและความปลอดภัย เน้นมาตรฐาน
เป็นหลัก มีระบบ quanlity assurance มีการนามาใช้ในระดับชุม รวมถึงการแปรรูปเช่น O-TOP
- ผมเชื่อว่าไดอะแกรมนี้สามารถปรับใช้กับทุกอย่างได้ Safe and nutrious food ไปสู่ supply >
service > consumption และมีเ ป้าหมายคือ good nutrition and well-being ซึ่ง นาไปสู่
consumer health and well-being, environment sustainability และ economic and
prosperity
- หวังว่าประเทศไทยจะมี Argiculture Food system ซึ่งจะมีผลต่อ Food and Nutrition Security,
เศรษฐกิจ, สังคม และสิ่งแวดล้อม เมื่อมียุทธศาสตร์และนโยบายแบบนี้ SDGs จะวัดอย่างไร ต้องให้
พวกเราช่วย ผมลองวิเคราะห์ดูแล้วว่า ถ้าเราทาดีๆจะมีผลกระทบ Livelyhood คือ ลดความยากจน
ความหิ ว โหย sustainable argiculture system, health and well-being, เรื่องการศึกษา,
economic oppertunity, food lost and waste, sustainable conduction and consumtion
และเป้าหมายที่ 17 เป้าหมายตามยุทธศาตร์ บอกว่าจะต้องมี SDGs goal2 และเรื่องต่างๆ ยกเว้น
เรื่องเศรษฐกิจ เรื่องอาหารที่ดีและปลอดภัยยังต้องการการศึกษาอยู่ ทุกอย่างจะมี SDGs
- ประเด็นเรื่อง Food insecurity experiencing scale เราต้องท้าทายนานาชาติ เราน่าจะต้องมี
เครื่องชี้วัดของเรา ประเด็นต่อมาคือ Zero hunger มีการมอบหมายให้กระทรวงเกษตร, กระทรง
สาธารณะสุข และกระทรวงทรัพยากรมนุษย์ ต้องทางานร่วมกัน ในขณะเดียวกันเป้าหมาย Food
lost Food waste x นั้ นไม่มีข้อมูล ซึ่งเป็นจุดอ่อน แต่เรามีข้อมูล ว่าผลผลิ ตทางการเกษตรมีการ
สูญเสียอาจจะ 9 เปอร์เซนต์ 20 เปอร์เซนต์ รวมแล้วประมาณสามสิบกว่าเปอร์เซนต์ จึงอยากให้มี
การศึกษาเรื่องนี้ให้มาก อีกเป้าหมายคือ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อคุณภาพและความปลอดภัยของ
อาหารไทย เป็นเครื่องชี้วัดในการค้าขายซึ่งอาจจะต้องให้นักเศรษฐศาสตร์ช่วยทา อีกเรื่องคือมูลค่า

การค้าอาหารดีขึ้น จากที่มองเพียงแต่การค้าเพื่อการส่งออก ตรงจุดนี้อยากให้มองละเอียดลงไปถึง
ระดับครัวเรือน ชุมชน จนถึงระดับประเทศ และมีเป้าหมายอยากให้ภาวะโภชนาการเกินลดลง
- โดยสรุปในมิติอาหารและโภชนาการมีความซับซ้อนในตัวของมันเองและจะไม่ตอบสนองต่อ SDGs 1
จริงอยู่ที่อาจจะตอบสนองต่อ SDGs 2 และ 3 และในขณะเดียวกันอาจจะมีการตอบสนองต่อ SDGs
อื่นๆอีก ตรงนี้เราจะทาอย่างไรให้มันเฉียบคมยิ่งขึ้น เราจึงมีอะไรที่จะต้องทาอีกเยอะเพื่อให้เกิดความ
มั่นคงด้านอาหารและโภชนาการในคนไทย ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งอาหารพรีเมียมเพื่อชาวไทยและ
ชาวโลกอย่างยั่งยืน

สรุปการระดมสมอง “ทิศทางการวิจัยในอนาคตและการสร้างความร่วมมือระหว่างภาควิชาการกับ
ภาคส่วนอื่นๆเพื่อการขับเคลื่อน SDGs” สาหรับกลุ่ม PEOPLE
วัตถุประสงค์ในการมาพูดคุย ในหัวข้อ SDGs Move Thailand ด้าน People คือ
- สิ่งที่ท้าทายในงานวิจัยและ gap ระหว่างการทางานวิจัย เพื่อพัฒนาทาให้ gap เล็กลงมากที่สุด
- แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และมองไปในอนาคตเพื่อหา action plan เพื่อ address ปัญหา ต่อยอดและพัฒ นา
งานวิจัยในปีต่อ ๆ ไป
Goal 1 กาจัดความยากจน: โดย สมพร โกมาลทัศ หัวหน้าโครงการวิจัยเป้าหมายที่ 1
แนวโน้มประเทศไทยดีขึ้นเรื่อยๆ หลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ความยากจนลดต่าลง
แต่ตัวเลขการขึ้นทะเบียนคนจนกับสานักงานเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ตรงกัน และยังมีพวกการศึกษาที่สูงไปลงทะเบียนคน
จน
ช่องว่างหรือ gap ที่พบในการศึกษาครั้งต่อไปทางด้านการวิจัย
- คนจนมีน้อย ไม่ตอบโจทย์สภาพปัจจุบัน
- ศึกษาด้านเศรษฐกิจ ใช้จ่ายเงินมากขึ้น อาจจะต้องศึกษาในประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมาก
ขึ้น
- ควรศึกษาปัจจัยต่างในบริบทต่างๆในเชิงลึก
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยากจนในเมืองและชนบท
- ช่องทางเพิ่มรายได้และประกอบอาชีพให้แก่คนจน
- ส่ว นมากรัฐ ช่ว ยเหลื อคนจนในรู ปเงินสงเคราะห์ และเงินเหล่ านั้นมาจากภาษีและอาจจะต้องกู้ยืมจาก
ต่างประเทศ ดังนั้นจึงต้องหาสิ่งที่ทาให้รายได้เพิ่มขึ้นแทน
Goal 2 Zero hunger: เสถียร ฉันทะ หัวหน้าโครงการวิจัยเป้าหมายที่ 2
ช่องว่างหรือ gap ที่พบในการศึกษาครั้งต่อไปทางด้านการวิจัย
- พื้นที่ระดับล่างของหน่วยงาน เช่น อาเภอ ตาบล เก็บข้อมูลได้ค่อนข้างดี พบว่ามีปัญหาด้านโภชนาการ คือ
over-weight
- ความมั่นคงทางอาหารในประเทศไทยยังไม่มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นเชิงระบบ เช่น ข้อมูลเชิง individual
family และ food safety ก็เป็นเรื่องที่มีปัญหา เช่น แผงลอย
- Food Insecurity Excellent Skill ประเทศไทยจะทาอย่างไร ศึกษาอย่างไรได้บ้าง
- พืชพันธุ์ มีเรื่อง seed bank แต่ก็ยังมีชนิดพืชไม่ค่อยครอบคลุม และยังเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึง

- Agricultural System เป็นประเด็นหลัก พวกฐานข้อมูลพวกนี้ยังเป็นประเด็นที่มีช่องว่างอีกเยอะ
- ความร่วมมือของ steak-holder คือต่างคนต่างทา ยังไม่ได้สร้างความร่วมมือกันในเรื่องของประเด็นต่างๆ
รวมถึง Goals ด้วย เพื่อให้ร่วมมือกันเพื่อให้สาเร็จเป้าหมาย
- ยังไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของสตรีตั้งครรภ์ ที่ส่งผลต่อโภชนาการเด็ก
Goal 4 การศึกษา: ดร.ชาญศักดิ์ ศรีสวัสดิ์สกุล และดร.วรัณศณางค์ บุทริทร์ นักวิจัยโครงการวิจัยเป้าหมายที่ 4
ช่องว่างหรือ gap ที่คิดว่ามีความสาคัญในการศึกษาครั้งต่อไปทางด้านการวิจัย
- การศึกษาระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา เด็กๆมีความทั่วถึงเยอะมาก เกือบ 100% แต่วัดคุณภาพโดยอิง
จากการสอบ PISA ที่มี 6 ระดับ ไม่ผ่านเกณฑ์ 35.8%
แต่ประเทศอื่นค่าเฉลี่ยที่ไม่ผ่านแค่ 13%
- ถ้าไม่ใช้ PISA ก็ลองใช้ NT หรือ ONET แต่เกณฑ์ของเราไม่มีขั้นต่าที่เด็กควรจะสอบผ่าน บางตัวชี้วัดไม่มี
ข้อมูลที่ชัดเจนในการนามาประเมิน SDGs และข้อมูลที่ได้มาส่วนใหญ่
เป็นของหน่วยงานการศึกษาของรัฐ
- ปั ญ หาเหล่ า นี้ ก าลั ง ถู ก แก้ ไ ขเพราะมี ค ณะอนุ ก รรมการเพื่ อ ท าการพั ฒ นาเรื่ อ งตั ว ชี้ วั ด ที่ 4 มี
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีที่มาจากหลายหน่วยงาน
Goal 5 Gender equality: ดร.กรกิจ ชุ่มการ นักวิจัยโครงการวิจัยเป้าหมายที่ 5
ช่องว่างหรือ gap ที่คิดว่ามีความสาคัญในการศึกษาครั้งต่อไปทางด้านการวิจัย knowledge gap
- โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมไทย ยังมีอคติต่อความแตกต่างทางเพศ ผ่านทางแบบเรียนหรือตัวอย่าง
ในครอบครัว ว่าผู้หญิงยังเป็นเพศที่อ่อนแอต้องการการปกป้อง
บางทีผู้หญิงก็กลายเป็นเหยื่อ จนนาไปสู่การเลือกปฏิบัติ
- โอกาสในการสร้ า งความเข้มแข็งในการบัง คับใช้ กฎหมาย เช่น เรื่ องความรุน แรงในครอบครัว ไม่เข้า สู่
กระบวนการยุติธรรมเพราะยังมีการประนีประนอมจนทาให้
เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้าๆ
- รัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ที่เขียนว่า “ไม่มีการแบ่งแยกเพศ” แต่ตอนนี้ยังมีการแบ่งแยกแบบ glass sealing และ
ไม่ได้เขียนถึงเพศอื่นๆที่นอกเหนือจากผู้หญิงและเด็ก เช่น LGBT
- ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเยอะมาก และเกือบทั้งหมดเกิดขึ้นจากคนในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิด
ช่วงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นแต่ละ Goal
อาจารย์หัทยา วงษ์แสงไพบูรณ์ ผู้จัดการประจาประเทศไทย VSO เอเชีย แปซิฟิก: บางส่วนของช่องว่าง

หรือ gap จะมีเหมือนกันเพราะ ในประเทศเราเป็น higher- middle income country ดูเหมือนจะอยู่สูงแต่จริงๆ
แล้วไม่ได้เหมือนกับที่เรียก บางครั้งโจทย์ที่ตั้งไว้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไป ส่วน data collection ในบางส่วนยังมีการเก็บ
ข้อมูลดีไม่พอ เรื่องของการประสานงานกันของแต่ละองค์กรยังประสานงานกันได้ไม่ดีพอ ถ้าหากมีการพัฒนาเรื่องการ
ประสานงานกันน่าจะทาให้การทางานเป็นไปได้ดีขึ้น
ดร. กรกิจ ชุ่มการ : เห็นด้วยว่าหลักสูตรบางอย่างควรต้องทางานร่วมกันกับ goal 4 เพราะเนื้อหาที่มีการ
แบ่งแยกเพศ
พัชริน ดารงกิจกุล ตาแหน่งที่ปรึกษาความร่วมมือดานการวิจัยระหว่างสกว.และกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ
: เคยทางานเรื่อง gender เมื่อ 30 ปีที่แล้ว Gender equality เป็นแนวคิดตะวันตก ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นเรื่อง
Gender relation แบบไม่ต้องตาม UN ควรจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพศ เสนอให้เป็นมิติแบบตะวันออก ส่วนใน
เรื่องของความยากจนที่พูดถึงว่าคนไทยจนน้อยลง ควรจะไปค้นหาปัจจัยและกระบวนการว่าแต่ละยุคสมัยมีการใช้วิธี
ไหน ควรนามาเรียนรู้ว่าวิธีไหนที่ทาให้คนจนน้อยลง
อาจารย์หัทยา วงษ์แสงไพบูรณ์ ผู้จัดการประจาประเทศไทย VSO เอเชีย แปซิฟิก : จริงๆเราเอาบริบทไทย
ตั้งต้น แล้วถึงจะ move เพราะต้องมีการวิจัยมาเทียบว่าสิ่งใดที่เหมาะกับประเทศไทยมากกว่าในแต่ละ Goal
สมพร โกมาลทัศ หัวหน้าโครงการวิจัย Goal 1 : เห็นด้วยกับอ.พัชริน เพราะไทยทาได้ดีกว่า UN กาหนด
แต่ UN กาหนดในส่วนที่เป็นพื้นฐาน แต่บางส่วนในไทยยังไม่มีการประมวลเพื่อนาออกมานาเสนอ จึงประมวลข้อมูลให้
ออกมาในทิศทางของ UN เช่นบางตัวชี้วัดของ UN บางเป้าประสงค์ในตัวชี้วัดยังไม่มีค่าเป้าหมายของความสาเร็จขอ
ตัวชี้วัดคือต้อง tune ให้ตรงกับ UN จากงานวิจัยชิ้นนี้
เราควรจะกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้ชัดเจนในทุกๆด้าน มีความเห็นว่าอยากให้หยุดระบบการให้เงินคน
จน
ดร.ชาญศักดิ์ ศรีสวัสดิ์สกุล ทีมวิจัย Goal 4 การศึกษา : ก่อนที่ UN จะทาเรื่องนี้ออกมา UN ก็ต้องกลั่นกรอง
ตัวชี้วัดที่แต่ละประเทศมีคล้ายๆกัน แต่มีหลายระดับ และให้เลือกว่าประเทศตัวเอง
เหมาะกับตัวชี้วัดแบบไหน

การนาเสนอข้อค้นพบหรือแผนงานที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายของหัวหน้างานวิจัย
สมพร โกมาลทัศ หัวหน้าโครงการวิจัย Goal 1 กาจัดความยากจน :
- รัฐควรประสานงานกับ UN เพื่อขอความชัดเจนในตัวชี้วัดในเรื่องค่าเป้าหมาย เพราะบางตัวชี้วัดไม่
มีค่าเป้าหมาย รวมทั้งให้ความยืดหยุ่นในการพิจารณาฐานข้อมูของแต่ละประเทศให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศ
นั้นเช่น เป้าหมายที่ 1 ใช้เส้นความยากจนของนานาชาติ มีค่าเป้าหมายชัดเจน แต่เป้าที่ 1.3 เรื่ องความคุ้มครองของ
สังคมและ 1.4 ก็ไม่มีค่าเป้าหมายชัดเจน เขียนเป็น wording
มาให้ตีความเอาเอง
- รัฐควรมี metadata ตามที่ UN กาหนด
- ควรมีการศึกษาการประเมินผลการดาเนินงานของภาครัฐให้สอดคล้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับ
ความยากจนของประเทศไทย ถ้าลงทุนแล้วคุ้มก็ค วรทาต่อ แต่ถ้าภาคประชารัฐ ทาอาจจะได้ข้อมูลที่อวยกัน ควรทา
ข้อมูลจากประชาสังคม
-ควรมีการศึกษาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสาเร็จในฐานะเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนในประเทศ
ดร.ชาญศักดิ์ ศรีสวัสดิ์สกุล ทีมวิจัย Goal 4 การศึกษา:
ให้ความสาคัญกับความร่วมมือในการขับเคลื่อนแต่ละอย่างให้บรรลุตัวชี้วัด เห็นด้วยที่ว่าไม่ต้องทา
ตาม UN ทุกอย่าง
- zero hunger 7% ยังถือว่าหิวโหยอยู่ ควรเอามาคิดว่าจะทายังไงให้ลดลง เป็นโจทย์ในการวิจัยและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องในต่อๆไป
- เรื่องโรคอ้วนและปัญหาภาวะโภชนาการบางกลุ่ม เป็นสิ่งที่น่าใส่ใจเพราะประเทศไทยกาลังจะเข้า
Aging Society มี NCD พวก coffee shop เยอะ ซึ่งจะเป็นปัญหาของกระทรวงสาธารณะสุขต่อไป
เกิดภาระค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลในอนาคต
- Food Security ยังไม่ได้มองไปถึง individual family community เพราะถ้าหาข้อมูลได้จะตอบ
โจทย์เรื่องข้อมูล
- การเกษตรแบบยั่งยืน ประเทศไทยกาลังวางเรื่องเกษตอินทรีย์ แต่พวกกลุ่มเกษตรไม่ได้ลงเองแต่
เหมือนไปหาข้อมูลเฉยๆว่ามีใครทากี่ไร่บ้างและแปะป้าย (ผักชีโรยหน้า)
- ความหลากหลายทางชีวภาพ คือ การอนุรักษ์ภายในและภายนอกที่อยู่อาศัย มันเชื่อมโยงเป็น ecosystem
- ความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆในการผลักดันในแต่ละ goal

ทีมวิจัยของ ดร.ชาญศักดิ์ ศรีสวัสดิ์สกุล ทีมวิจัย Goal 4 การศึกษา:
พูดต่อในประเด็นเรื่อง PISA ในอนาคตควรแก้ปัญหาเรื่องนี้ก่อน ซึ่งตรงกับแผนพัฒนาของชาติ 20 ปี PISA
สอบทุก3 ปี ตามสถิติ อีสานตอนล่างได้คะแนนต่าสุด ควรศึกษาปัญหาด้านประถมศึกษาและมัธยมศึกษามากที่สุด
เพราะจากการวิจัยในต่างประเทศ การศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลต่อชีวิตและสังคม ถ้าประเทศนั้นๆมีอัตราการศึกษาขั้น
พื้นฐานสูงจะทาให้ อัตราความยากจนน้อยกว่า โรคระบาดที่เกิดขึ้นก็จะควบคุมอัตราการกระจายตัวของโรคได้ดีกว่า
ยิ่งกว่านั้น ถ้าเกิดภัยธรรมชาติรุนแรงก็จะปรับตัวได้เร็วกว่า อาจเกิดความไม่เท่าเทียมทางการศึกษาและอาจจะรวมไป
ถึงปัญหาเรื่องรายได้ หลายประเทศเรี ยนฟรีแต่ไม่มีคุณภาพและอาจจะเพราะบางทีมี additional fee (failed) เสนอ
ว่าต่อไปถ้าจะทาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาควรดูเป็นเป้าประสงค์หนึ่งๆไปเลย เพราะในเป้าหมายที่ 4 ไม่ได้มีแค่การศึกษา
แต่ยังมีพวกสภาพแวดล้อมทางด้านการศึกษา และยังมีทักษะที่จาเป็นสาหรับการทางาน เป็ นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะ
เกินไปจากเรื่องเรียน สรุป ควรแก้ปัญหาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ทีมวิจัย กรกิจ ชุ่มการ goal 5 gender equality:
- โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนได้ยาก เพราะรากฝังลึกมานาน มีบางกลุ่มเสนอว่าควรเริ่มจาก
ครอบครัวก่อน เช่น ผู้ชายทางานช่วยผู้หญิงได้ ผู้หญิงทางานแบบผู้ชายได้
- หลักสูตรเวลาเรียน ไม่ควรตอกย้าเรื่องอคติทางเพศ และบุคลากรที่อยู่ในระบบการศึกษาควรมีการอบรม
เพื่อลดอคติในเรื่องเพศ เพราะกลุ่มคนเหล่านี้มีบทบาทต่อเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ
- การบังคับใช้กฎหมายควรเป็นเรื่องจริงจัง ไม่ควรประนีประนอมเพราะเป็นเรื่องของครอบครัว
- สตรีที่ทางานในองค์กรขนาดใหญ่รวมถึงการเมือง มีน้อย ควรมีการเพิ่มอัตราส่วนผู้หญิงมากขึ้น และควรลด
มายาคติที่ผู้ชายควรเป็นผู้นา
- สตรีนอกระบบ ชนเผ่าพื้นเมือง ยังมีการคุ้มครองสิทธิที่น้อย
- การทางานร่วมกันและมีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบได้ว่ามีการลดอคติทางเพศ
จริง และมีหน่วยงานที่ได้เดินงานเรื่องนี้ไปแล้ว แต่การทางานควรมีการติดตามและตรวจสอบ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยเป้าหมายที่ 5:
- ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิธีการลดความรุนแรงและเทคนิคการป้องกันตัว
- แนวทางที่เหมาะสมหรือบรรทัดฐานทางสังคมในการยอมรับในความสามารถ
- ความเชื่อทางศาสนา เช่น การขลิบอวัยวะเพศหญิง เป็นสิ่งที่หาข้อมูลจากตัวเลขไม่ได้
- สตรีนอกระบบ เช่น พวกชนเผ่าพื้นเมือง ยังไม่มีนโยบายป้องกันคุ้มครองสิทธิ
- ความร่วมมือทุกภาคส่วน ควรร่วมมือในทุกๆหน่วยงาน

อาจารย์หัทยา วงษ์แสงไพบูรณ์ ผู้จัดการประจาประเทศไทย VSO เอเชีย แปซิฟิก: สรุปว่าการลงลึกในแต่
ละ goal มันมีจุดเชื่อมของแต่ละ goal เช่น การสารวจว่าอะไรคือผลที่รัฐทา ภาครัฐต้องร่วมมือกัน เพื่อความก้าวหน้า
และผลที่วัดได้ และ ต้องไม่ leave no one behind ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการวิจัยในการช่วยคนทุกกลุ่มให้ได้รับ
ประโยชน์ร่วมกัน
กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : อยากให้เสริมให้ชัดเจนเรื่องยุทธศาสตร์ หลักใจความคือ
social intuition เช่นเป้าใหญ่ๆในเรื่องขจัดความยากจน อาจจะต้องมองให้ลึกลงไป เช่น ลักษณะของความยากจน
นิยามของความยากจน เพราะยังไม่มีความชัดเจน กลุ่มต่างๆในบริบทของสังคมที่มีกลุ่มเพิ่มเติมขึ้นมา เช่น ผู้พิการ ผู้
พ้นโทษเป็นคนที่เผชิญกับความยากจนเช่นเดียวกัน บางคนเข้าสถานพินิจตั้ งแต่เด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่จนต้องเข้าเรือนจา
บางทีเสียดายภาษีที่ต้องเป็นเงินอุดหนุนให้คนจน อีกประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องของการศึกษา ถ้ามองว่าการศึกษาเป็น
เฉพาะการศึกษาภายในระบบ แต่มองว่าการศึกษาคือทุกช่วงวัย เพราะทุกช่วงวัยสามารถพัฒนาตนเองได้ even
ผู้สูงอายุ ทาอย่างไรให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และอย่างเช่น เด็กที่มีปัญหาจากการตั้งครรภ์จะทาอย่างไรให้เด็ก
เหล่านี้กลับเข้าเรียนต่อจนจบ และเรื่องการศึกษาควรเกี่ยวข้องหลายๆแผนด้วย
จากกระทรวงมหาดไทย: มีห น้าที่ เรื่องเป้าหมายข้อ 1 และ 11 มีห น้าที่ทาโร้ดแมพและหาหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องมาสนับสนุน จากสิ่งที่อ.ศิริพรได้พูดถึงว่าไม่ควรให้เงินอุดหนุนชาวบ้าน แย้งว่านอกจากนั้นยังมีหลายโครงการ
ที่เกี่ยวข้องที่ภาครัฐกาลังทาอยู่ และสิ่งที่ควรประสานกับ UN และมี metadata ที่ครอบคลุม จริงๆแล้วหน้าที่นี้เป็น
ของสภาพัฒฯ อย่างของมหาดไทยดูแลแค่ 2 เป้าหมาย บางเรื่องก็ตีความจากเป้าหมายของ UN เป็นเดือน แล้วตอนนี้
มหาดไทยเกี่ยวข้องทั้งหมด 15 เป้าหมาย เพราะว่าหน่วยงานหลักคือ สภาพัฒฯ ยังมีความไม่ชัดเจนจึง
ต้องรอ
คุ ณ แทมมี่ WWF Thailand: พู ด ในมุ ม มองของ GEN Y อยากน าเสนอโปรเจคชื่ อ ว่ า SCP lab เกี่ ย วกั บ
การศึกษาถึงความยั่งยืนของ food chain โดยมีการลงพื้นที่ที่ อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้สัมภาษณ์แล้วแบบมี
ปัญหาเยอะมาก เราจาเป็นที่จะต้องกลับไปดูรากเหง้าของปัญหาว่าเกิดจากอะไรแล้วจึงค่อยหาวิธีแก้ไขปัญหานั้น
ทศศิริ มูลนิธินวัตกรรมเพื่อความสุข: เสนอเรื่องการศึกษา จากที่กล่าวไว้ว่าสืบเนื่องจากการไม่สมดุลในการ
พัฒนาประเทศ เมื่อพูดถึงเรื่องการศึกษาจึงเกี่ยวข้องกับเรื่องค่านิยมด้วย ที่มีปัญหา เพราะที่ผ่านมาเอาเศรษฐกิจเป็น
ตัวตั้งไม่ได้เอามนุษย์เป็นตัวตั้ง ปัจจุบันคนที่มีเงินก็จะมีโอกาสทางการศึกษามากกว่า อยากเสนอให้เพิ่มเรื่องการวิจัย
ค่านิยมที่ต้องเปลี่ยน เพราะบางทีค่านิยมที่มียังฝังรากลึกอยู่ เช่น การศึกษาต้องอยู่ในโรงเรียนยอดนิยมในประเทศ
บางครั้งมีผู้ปกครองจานวนมากที่เริ่มไปใช้การศึกษาทางเลือก อยากเสนอเรื่องประถมวัยคือการศึกษาตั้งแต่เกิดจนถึง
ก่อนเข้าระบบโรงเรียน เพราะการวิจัยสมัยใหม่เกี่ยวกับเรื่องสมอง เช่นบางเรื่องต้องเริ่มตั้งแต่ 6 หรือ 3 ขวบแรก
ตัวแทนจากกรมกิจการสตรีและครอบครัว: ประเด็นข้อ 6 ที่อ.บอกว่าการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเกี่ยวกับ
ความเท่าเทียมทางเพศ คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติประกอบด้วยผู้แทน

จากกระทรวงต่างๆ มีบทบาทที่มอบให้พัฒนาหลักสูตรให้กระทรวงศึกษาธิการให้เอาเรื่อง gender เข้าไปใส่ บอกเล่า
ว่าตอนนี้ได้มีการพยายามนาเรื่องเหล่านี้ให้เข้าหลักสูตร ตอนนี้มี พรบ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศที่เริ่มใช้ได้ 2 ปี ใน
อดีตทาเรื่องเกีย่ วกับผู้หญิง แต่ตอนนี้ได้ทาเรื่องความหลากหลายทางเพศแล้ว
ตัวแทนจาก TDRI สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย: 3 ประเด็นหลัก เรื่องของตัวชี้วัดที่ 1 คิดว่าน่าจะมี
ตัวชี้วัดเพิ่มเติมใน
เรื่ อ งมิ ติ ข องความยากจน จะเห็ น ได้ ว่ า มี ค วามเหลื่ อ มล้ าอยู่ เรื่ อ งต่ อ มา local context เพราะสั ง คมไทยมี
ลักษณะเฉพาะอาจจะมีการวัดเรื่องที่เป็นของตัวเงิน เพราะบางบ้านในชนบทมีกินอยู่กินแบบไม่มีเงิน ถ้าจะชี้วัดแบบนี้
จะวัดอย่างไร ควรให้ความสาคัญในเรื่องนี้มากขึ้น เรื่องสุดท้าย การศึกษา เรื่องขององค์ความรู้ท้องถิ่น เช่น ในแต่ละ
หมู่บ้านที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง จะมีวิธีประเมิ นอย่างไร ประเด็นสุดท้าย ประเด็นที่ 3 ถ้าจะนาSDG goal
มาปรับใช้กับไทย ควรมี intermediate goal มี goal ทีเราต้องทาก่อนจะถึงปลายทาง SDG ตรงนี้จะเป็นเป้าหมาย
สาคัญที่เราสามารถใช้เป็นโร้ดแมพในการทางานได้
ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล; หลักสูตรศาสนากับการพัฒนา: มีองค์กรศาสนาเพื่อพัฒนาการพัมนาสังคม
อยู่ สามารถใช้องค์กรศาสนามาช่วยดาเนินกลไกในหลายๆเป้าหมาย มีคาถามว่าเมื่อไหร่ศาสนาจะมีแนวความคิดที่เป็น
บวกต่อเพศมากขึ้น เพราะในบางศาสนาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วโดยได้มีการปรั บเปลี่ยนวิธีการตีความทาง
สาสนาอยู่บ้างแล้วแต่ประเทศไทยยังไม่ได้นามาเรียบเรียงหรือเผยแพร่
ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ อุบลฯ: สพฐ เผยเทคนิคว่ามีเทคนิคที่ถ้าทาต่อเนื่องก็จะทาให้คะแนน PISA
เพิ่มขึ้นได้ แต่เนื่องจากภาวะทางการเมือง ในอีสานเด็กไม่ค่อยได้อยู่จากพ่อ แม่ เช่น อยู่กับ ตายาย แต่องค์ความรู้ของ
คนพวกนี้เก่าเกินไปแล้ว ไม่สามารถสนองความต้องการของพวกเขาได้ เพราะเป็นยุค IT แล้ว จะติดเพื่อนเสียส่วนใหญ่
ควรใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ เช่น Gamer หารายได้จากเกมได้ ตอนนี้ถ้าเริ่มการศึกษาต้องต่อเนื่องตั้งแต่แรกเกิด
ในตอนนี้ถ้าเริ่มตอนประถมศึกษาก็ค่อนข้างสายเกินไป รวมถึงความหิวโหยเป็นปัจจัยที่กระทบต่อการศึกษาและอื่นๆ
ด้วยโดยแม่ตอนตั้งครรภ์ต้องรับสารอาหารให้ครบถ้วนและควรได้รับการดูแลเด็กที่เกิดมาจึงจะมีความสมบูรณ์ความ
พร้อมที่จะพัฒนาทางสังคมจิตใจ ในการทางานของภาคประชาสังคมตัวชี้วัดดูเหมือนเหมือนว่าจะกระจายกันอยู่ แต่
เป้าความสาเร็จจะปรากฎขึ้นมาได้อย่าแจ่มชัดก็ต่อเมื่อเราทาหน้าที่ของแต่ละเป้าให้สาเร็จสมบูรณ์ ในการจะทาอะไร
ก็ตามควรมีเป้าหมายชัดเจน เราจาเป็นต้องทางานร่วมกันจะทาให้ความสาเร็จเกิดขึ้นได้ง่าย มีตัวอย่างการร่วมมือกั น
คือสมัชชาคุณธรรม ถ้ามีตัวชี้วัดที่ชัดเจนจะสามารถทาให้สาเร็จได้ง่าย สาหรับในด้านการศึกษาที่ในการจะรวมกลุ่มกัน
ให้สาเร็จ เรามีทรัพยากรทางบุคคลอยู่มากมายอย่างเช่นสถาบันคลังสมองของไทย ที่สาตัญคือต้องสมัชชาโดยสมัชชา
จะต้องไม่ต้องไม่ล้มลุกคลุกคลานตามการเมือง กลไกคลับเคลื่อนที่สาคัญคือการสน้าง roll model ขอให้มีความสาเร็จ
เกิดขึ้นมาและจะมีการต่อยอดกันขึ้นมาเอง
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์: ความยากจนไม่ได้มองจากภาพรวมของจังหวัด ถึงแม้ GDP จังหวัดจะสูง มีการ
หาข้อมูลเชิงลึก เป้าหมายเรื่องความหิวโหย ถ้าหากแต่ละพื้นที่มีต้นทุนทรัพยากรก็ควรส่งเสริมให้ตระหนักถึงสิ่งต่างๆที่

แต่ละชุมชนมี เพราะเป็นความมั่นคงทางอาหารของแต่ละพื้นที่ เช่น ป่าท้องถิ่น เป็นต้น เป้าหมายนี้ควรเริ่มตั้งแต่ต้น
ทาง ส่วนเป้าหมายที่ 4 มองในองค์ประกอบที่ทาให้การศึกษามีคุณภาพ นอกจากมองเด็กแล้วยังควรมองครูอาจารย์
สื่อ หรือปัจจัยแวดล้อมต่างๆ
ตัวแทนจากมูลนิธิมั่นพัฒนา: แลกเปลี่ยนข้อมูล มีความคิดเห็นว่า หากเราไม่ได้มอง SDG ว่าเป็นเป้าหมาย
แต่เป็นเครื่องมือที่นาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ จะได้ลดปัญหาความคิดถึงว่าเราตาม UN มีตัวอย่างที่ทากันอยู่ เช่น เอา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจับกับ SDG อีกประเด็นคือเรื่องการร่วมมือกับภาคเอกชน เพราะยังเห็นภาคเอกชนไม่มาก
นักแต่ภาคเอกชนเขาเริ่มเอา SDG เข้าไปผนวกกับบริบทของบริษัทอยู่แล้ว เช่น มีตัว TRI ที่เอาไปใช้ในบริษัท เพราะ
เชื่อมโยงไปถึง DJSI ได้ อ้างอิงถึงการที่รัฐมนตรีพูดตอนเช้าเรื่องกองทุนหมู่บ้าน ถ้าเกิดนักวิจัยหาข้อมูลมาสนับสนุนได้
จะช่วยแก้ปัญหา SDG ได้หลายด้าน อีกอย่างมีตัวอย่างโรงเรียนประชารัฐ
เป็นโรงเรียนตัวอย่างที่มีการบริหารโรงเรียนที่สามารถนามาใช้วิจัยต่อหรือนามาปฏิบัติตามได้
อ.ที่เคยทางานด้าน gender: อยากฝากหนังสือเรื่อง “ปรัชญาการศึกษาไทย” ของ พระพรหม คุณากร เราถูก
ปลูกฝังวิธีคิดแบบตะวันตกแบบแยกส่วน เสนอวิธีวิเคราะห์เชิงระบบนิเวศน์ แนะนาว่าควรอ่านหนังสือข้างต้นประกอบ
เรื่องสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้ อยากให้มองภาพแบบองค์รวม

สรุปการระดมสมอง “ทิศทางการวิจัยในอนาคตและการสร้างความร่วมมือระหว่างภาควิชาการ
กับภาคส่วนอื่นๆเพื่อการขับเคลื่อน SDGs” สาหรับกลุ่ม Posperity
อ.ชล : ช่วงบ่ายวันนี้ อยากให้เป็นวงเสวนาให้มีความจาเพาะเจาะจงทางด้านเป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจ ใช้ความรู้
ความสามารถ เข้าร่วมเสนอความคิดเห็น เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย SDGs ทั้ง 7 8 และ 9 ครับ
ช่วงนาเสนอผลงาน เป้าหมายที่ 7 : ผศ.ดร.อานาจ ผดุงศิลป์
เป้าหมายที่ 7 เป็นเรื่องของพลังงาน มีความพยายามเพื่อให้เข้าถึง Modern energy services เช่น ไฟฟ้า
LPG Indicator ที่ใช้ใน Target ที่ 7.1.1 คือ สัดส่วนของประชากรที่เข้าถึงไฟฟ้า 7.1.2 เชื้อเพลิงและของพลังงาน
โดย Indicator ที่ ใ ช้ คื อ สั ด ส่ ว นของพลั ง งานหมุ น เวี ย น Target 7.3 ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งาน
Indicator ใช้ energy intensity
จากข้อมูลในอดีต จึงใช้ข้อมูลของประเทศไทยเปรียบเทียบสถานะกับ region ต่างๆโลก โดยใช้ Indicator
แตกต่างกั น ออกไปในแต่ละหั ว ข้อ โดยใช้ฐ านข้อมูล ของ World Bank ในหั วข้อ 7.1.1 ในหั วข้อ 7.1.2 พบว่า
ประเทศไทยในปี 2014 มีอยู่ 70กว่า% ประเด็นจะโฟกัสอยู่ที่เชื้อเพลิงสะอาด สาหรับการทาอาหาร ซึ่งไม่ก่อให้เกิด
ปัญหามากนัก สาหรับ Indicator 7.2.1 สัดส่วนของการใช้พลังงานหมุนเวี ยนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด
มีสัดส่วนอยู่ที่ 20 กว่า % ต่อด้วย 7.3.1 ควรปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน โดยกระทรวงพลังงานควร
เร่งมาตรการ Energy Efficiency Plan , Alternative Energy Development Plan ให้รวดเร็วขึ้น
เราใช้ Energy System Modeling ในแผน SDGs บรรลุภ ายในปี 2030 โดยเราแบ่งเป็น 3 Scenario
พบว่านโยบายปัจจุบันของกระทรวงพลังงาน จะบรรลุ SDGs เป้าหมาย 7 ภายในปี 2030 มีโอกาสสูงที่จะบรรลุ
เป้าหมายพอสมควรเลยทีเดียว
ทิศทางของการวิจัยในอนาคต เราได้แบ่งประเด็นออกเป็น 5 ประเด็นที่สาคัญ ประเด็นที่1 ในเรื่องความ
มั่นคงด้านพลังงาน ประเด็นที่2 เรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพของพลังงาน สัดส่วนของการใช้พลังงาน 35 % หมด
ไปกับภาคอุตสาหกรรม 30 % ในภาคขนส่ง ประเด็นที่ 3 พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นที่ 4 การ
พัฒนาข้อมูลพลังงานในประเทศร่วมกับต่างประเทศ และประเด็นที่5 การวิจัยนโยบายพลังงาน พบว่าในปี 2015 มี
เหตุ ก ารณ์ เ กิ ด ขึ้ น ด้ า นพลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ ม Paris agreement, SDGs sustainable development ซึ่ ง
Outcome ของ Paris Agreement แต่ละประเทศควรลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
สุดท้ายขอขอบคุณ สกว. และ SDG Move ที่ทาให้เราได้มาร่วมกันทางานในวันนี้ครับ

ช่วงนาเสนอผลงานเป้าหมายที่ 8 : คุณพิมพิกา ชวลิต
เรื่องของส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิต
ภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นคือ 1.การเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นเรื่อง
ของ GDP ต่อหัว 8.2 GDP ต่อจานวนแรงงาน 2.การเติบโตครอบคลุม คือ เรื่องของแรงงาน สินเชื่อที่ครอบคลุม
แรงงานในระบบ/นอกระบบ ค่ า จ้ า งที่ เ ป็ น ธรรม 3.การเติ บ โตที่ ยั่ ง ยื น ประกอบด้ ว ยการใช้ ท รั พ ยากรที่ มี
ประสิทธิภาพ การท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีเรื่องของ ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านแรงงาน และการค้า โดยมี
12 เป้าประสงค์
8.1 GDP ต่อ หั ว : มีความพร้ อมทางด้านข้อ มูล มีแ ผนงานรองรับอย่างชัดเจน มีค วามสอดคล้ องกั บ
ประเทศไทย เป้าหมายต้องการ การเจริญเติบโต 5% ซึ่งที่ผ่านมาอยู่ที่ 2-3 % ซึ่งยังไม่มีแผนที่ชัดเจนในการบรรลุ
เป้าหมาย
8.2 GDP ของผู้มีงานทา : มีแผนงานรองรับของกระทรวงแรงงาน จากข้อมูลพบว่า Labour Productivity
ของไทยอยู่ในระดับที่ต่าเมื่อเทียบกับต่างประเทศ ซึ่งอยู่ในลาดับที่ 57 จาก 63 ประเทศ ซึ่งก็ยังไม่มีแผนที่ชัดเจน
ในการไปถึงเป้าหมาย
8.3 แรงงานในระบบ และนอกระบบ : ซึ่งพูดถึงแรงงานนอกระบบนอกภาคการเกษตร ทางคณะวิจัยเห็น
ว่าเป้าประสงค์ไม่เหมาะกับประเทศไทย เพราะแรงงานนอกระบบอยู่ภาคการเกษตรซะส่วนใหญ่ และไม่มีตัวชี้วัดที่
พูดถึง SME เลย
8.4 การใช้ทรั พยากรต่อหัว : มีแผนงานหลายตัว ซึ่งไม่แน่ใจว่ าเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
หรือไม่
8.5 ค่าจ้างแรงงานที่เป็นธรรม : มีแผนงานรองรับ ซึ่งเห็นว่าช่องว่างรายได้ระหว่างหญิง/ชายมีแนวโน้ม
ลดลงเรื่อยๆ
8.6 เป็นเรื่องของแรงงานเด็กที่ไม่ก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่นไม่เรียนหนังสือ ไม่ทางาน : จาก
ข้อมูลทางสถิติปี 58 จะเห็นว่าเด็กที่ไม่ทางานหรือเรียนหนังสือมีจานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะทาให้มีผล
ต่อประสิทธิภาพในการผลิตของประเทศไทยลดลงหรือไม่
8.7 การพัฒนาแรงงานข้ามชาติ : พบว่ามีการใช้แรงงานเด็ก เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
8.8 อันตรายจากการทางานต่างๆ : มีการวัดความถี่จากการทางานต่างๆ ประเด็นคือ แรงงานส่วนใหญ่
ของประเทศจะอยู่นอกระบบ และจะไม่ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งหมายความว่าเป้าประสงค์วัดไม่ครอบคลุมแรงงาน
ของไทย

8.9 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : วัดจาก GDP ของการท่องเที่ยว และ จานวนจ้างงานในภาคการท่องเที่ยว
ซึ่งมีการเติบโตขึ้น แต่ไม่ได้แสดงถึงความยั่งยืน
8.10 การเข้าถึงการบริการทางการเงิน : เช่น ธนาคาร ประกันภัย ตัวชี้วัดมีแค่ จานวนสาขา หรือ ATM
และไม่ได้มีการพูดถึง Internet Banking เลย
8.A การร่วมมือทางการค้า : มีการให้เงินสนับสนุนภาคการค้าของแต่ละประเทศ แต่ไม่มีแผนงานรองรับที่
จะบรรลุเป้าหมายในอนาคต
8.B ข้อตกลงแรงงานระหว่างประเทศ : ยังมีหลายประเด็นที่เราไม่ได้เข้าร่วมกับต่างประเทศ ทาให้สหภาพ
แรงงานของไทยไม่เข้มแข็งพอ
ข้อเสนอแนะจากคณะวิจัย
การสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
การที่จะบรรลุ 5% GDP Growth เราต้องสนับสนุนด้านการศึกษา เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยต้องการ
ความร่วมมือจากภาคเอกชนโดยเฉพาะเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
การเติบโตที่ครอบคลุม
การร่วมมือระหว่างรัฐ และเอกชน ซึ่งประเด็นสาคัญคือ การให้คนจนเข้าถึงสินเชื่อมากขึ้น การนาแรงงาน
จากในระบบเข้ามาอยู่ในระบบ การทาให้เมือง และชนบทเท่าเทียมกันมากขึ้น
การเติบโตที่ยั่งยืน
เน้นทางด้านสิ่งแวดล้อม ควรมีหน่วยงานทั้งรัฐ และเอกชนมาดูแลในกรรมสิทธิ์ในการใช้วัตถุดิบทั้งในเรื่อง
ของการผลิต และการบริโภค
งานที่มีคุณค่า
การทาความร่วมมือกับแรงงานระหว่างประเทศ เป็นการให้สัตยาบันในอนุสัญญาหลักขององค์กรแรงงาน
ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับสหภาพแรงงาน และมีอานาจต่อรองมากขึ้น
ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของ Goal ที่ 8 ค่ะ

ช่วงนาเสนอเป้าหมายที่ 9 : ผศ.ดร.อนุวัฒน์ ชลไพศาล
ในเป้าหมายที่ 9 ประกอบด้วย Industry , Innovation and Infrastructure พูดถึงอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 โครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเข้าถึงอย่างครอบคลุม
มีตัวชี้วัด 12 ตัวและดูว่ามีการกาหนดค่าเป้าหมายแล้วหรือยัง ความพร้อม เขียวพร้อมมาก เหลือง พร้อม
ปานกลาง แดง ยังไม่มีความพร้อม ความสาคัญพิจารณาจากค่าเป้าหมาย และความพร้อม 50% มีค่าเป้าหมาย
แล้ว ซึ่งความพร้อมประเมินจาก 5 เกณฑ์ คือ 1.การรับรู้ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 2.การประกาศของสังคม 3.ความรู้
ของผู้ประเมิน 4.กฎหมาย 5.ทรัพยากร หลังจากเอาค่าเป้าหมาย และความพร้อมมาพิจารณาร่วมกันแล้ว จะเห็น
ว่า ตัวชี้วัดที่ควรให้ความสาคัญ 4 อันดับแรก คือ
9.1.1 สัดส่วนของประชากรชนบทที่อาศัยอยู่ภายในระยะ 2 กม. จากถนนที่ใช้งานได้ทุกฤดู
9.3.2 สัดส่วนของอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่มีการกู้ยืม หรือมีวงเงินที่ธนาคารให้กู้ยืม
9.a.1 การสนับสนุนระหว่างประเทศที่เป็นทางการทั้งหมด ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
9.b.1 สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูง และระดับกลางคิดเป็นสัดส่วนของมูลค่าเพิ่ม
รวมทั้งหมด
ช่องว่างงานวิจัย
1.การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อออกแบบนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น Marginal Abatement Cost คือ ต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนเพิ่ม คือต้องให้หน่วย
ผลิตที่มีประสิทธิภาพในการลดเป็นผู้ลด และให้หน่วยผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพเป็นผู้ซื้อคาร์บอนเครดิต ให้รัฐบาล
เอาเงินมาชดเชยหน่วยเศรษฐกิจที่มีผู้ลดไปแล้ว พบว่าในประเทศไทย หน่วยผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง คือการใช้การ
หมุนเวียนของขยะ หน่วยผลิตที่มีประสิทธิภาพต่าคือใช้พลังงานเข้มข้น
2.การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ.ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
หลักคือ การเปลี่ยนบทบาทของรัฐจากผู้ควบคุมกาหนดนโยบาย มาเป็นผู้อานวยความสะดวกทางด้านสิ่งแวดล้อม
และสร้างแรงจูงใจอย่างถูกต้องให้กับภาคเอกชน

แนวทางการสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนในอนาคต
1. การกาหนดค่าเป้าหมายในแต่ละตัวชี้วัด ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญมากๆ
2. ส่งเสริมการรับรู้ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ปัจจุบันการรับรู้ของผู้มาส่วนเกี่ยวข้อง มีน้อยมาก เช่น ภาค
ประชาสังคมมีส่วนร่วมน้อยมาก
3. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดมีส่วนร่วมในการออกแบบงานวิจัยในประเด็นที่เป็นปัญหา เพื่อที่จะได้
ประเด็นปัญหาที่แท้จริง
4. บูรณาการเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน หรือองค์กรที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและ
กัน เพราะข้อมูลหลายที่ไม่สอดคล้องกัน
ขอบคุณ สกว. ที่ให้ทุนในครั้งนี้ครับ
อ.ชล : แต่ล ะเป้ าหมาย มีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งมีจุดคล้ าย จุดต่างกันหลายอย่าง โดยในด้าน
พลังงาน เสนอประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงทางพลังงาน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพพลัง การใช้
พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาฐานข้อมูล ทางฝั่งเป้าหมายที่ 8 เน้นด้านการตั้งคาถามเชิง Practical
ว่าควรทายังไงต่อไป เช่น การเพิ่ม GDP , พัฒนา Productivity , บริบทที่เหมาะสมของประเทศไทย มาจนถึง
เป้าหมายที่ 9 จะเน้นในเรื่องของ ค่าเป้าหมาย การบูรณาการข้อมูล การส่งเสริมการรับรู้ ให้หน่วยงานสนับสนุน
ซึ่งท่านใดมีความเห็นในเรื่องของเป้าหมายทั้ง 3 จะแสดงความคิดเห็นอะไร ด้านไหนไหมครับ
คุณปรีดา : ขออนุญาติแสดงความเห็นในเรื่องของเป้าหมายในข้อที่ 8 เป็นหลัก เพราะว่าทางานเกี่ยวกับ
ในเรื่องของแรงงาน คิดว่าจากตัวชี้วัดว่า บางข้อก็สอดคล้องกับประเทศไทย บางข้อก็ไม่สอดคล้อง คิดว่าต้องมีการ
พูดคุย และประเมินผลตัวชี้วัดพวกนี้ ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับงานวิจัยเป็นประโยชน์มาก ซึ่งครอบคลุมการทางานใน
หลายๆด้าน แต่คิดว่าเรื่องที่มีประเด็นขัดแย้งกันสูง คือเรื่องของค่าจ้าง ซึ่งกระทรวงแรงงานมีงานวิจัยบางส่วนที่
เกี่ย วกับ เรื่องนี้อยู่ แต่ไม่ได้รั บการยอมรั บ ซึ่ง SDG Move ควรทางานวิจัยเรื่องนี้ ซึ่งอาจจะได้รับการยอมรับ
มากกว่า เพราะมาจากทางด้านวิชาการ นอกจากนี้คิดว่ามีงานวิจัยอื่นๆอีกมากซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ ถ้าทาง
สกว. ทา เช่น เรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงานในระบบ และนอกระบบ ซึ่งปัจจุบันมีตัวเลขทาง
สถิติมาจากแรงงานในระบบ คิดว่าปัญหาเรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญ เพราะปัญหาของคนงานก่อสร้างประสบอุบัติเหตุ
จากการทางาน ซึ่งส่วนใหญ่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม เช่นเดียวกับแรงงานภาคเกษตร โดยมีช่องว่างในเรื่องของ
การบังคับ ใช้กฎหมาย และแรงงานขั้นต่า ซึ่งงานวิจัยพวกนี้ ถ้า สกว. สามารถทาข้อมูลให้เกิดขึ้น เพื่อช่วยหา
หนทางขับเคลื่อน และพัฒนา SDGs ต่อไป

คุณศิริลักษณ์ สานักปลัดกระทรวงแรงงาน
เสนอความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องดังต่อไปนี้
 กระทรวงแรงงานให้ความสาคัญในเรื่องการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ตั้งแต่ปี 2555 เนื่องจากถูก กพร.
กาหนดเป็นตัวชี้วัดให้ทางกระทรวงแรงงานต้องรับผิดชอบ และปีที่แล้วเป็นตัวชี้วัด ม.44 โดยเอา
มาตรฐาน IMD เป็นตัวจับว่าประเทศไทยควรจะต้องยกระดับ ทางกระทรวงแรงงานก็ทาแผนพัฒนา
ผลิ ตภาพแรงงานซึ่งได้ทาเสร็ จเรียบร้อยแล้ว รอการลงเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ แต่ส่ วนที่ทาง
กระทรวงแรงงานอยากได้ คือความร่วมมือจากทุกกระทรวง ทุกหน่วยของเอกชน เนื่องจากเรื่องผลิต
ภาพเป็นเรื่องของแต่ละบุคคล ให้แต่ละบุคคลมีจิตสานึกที่อยากจะเพิ่มผลิต ภาพ ร่วมมือกันแบบเพิ่ม
ผลิตภาพ แผนเพิ่มผลิตภาพที่กระทรวงแรงงานทายังเป็นแค่แผนภายใน แต่แผนแม่บท จะมีเรื่องการ
เพิ่มผลิตภาพเป็นกรอบข้างบน และวางเป้าตามแผนฉบับ12 ซึ่งก็จะมีหน่วยงานต่างๆมาร่วมใส่แผน
กิจกรรมต่างๆด้วย ส่วนเรื่องแผนเพิ่มผลิตภาพแรงงานโดยตรงที่กระทรวงแรงงานอยากให้นักวิจัย
ช่วย คือเรื่องการเพิ่มผลิตภาพเชิงลึกในแต่ละสาขาอุตสาหกรรม ครอบคลุมทั้งกระบวนการผลิต การ
คิดต้ น ทุ น การลดการสู ญ เสี ย ซึ่ งสิ่ ง เหล่ า นี้ต้อ งอาศัย ความร่ว มมือ จากทุก ภาคส่ ว น โดยเฉพาะ
ภาคเอกชน
 เรื่ อง ค่าจ้ างแรงงานขั้น ต่า มีการคิดโมเดลทางเศรษฐมิติที่คิดคานวณค่าจ้าง และในปีที่ก็มีสู ตร
คานวณค่าจ้างแต่ละจังหวัด และมีอนุค่าจ้างคอยพิจารณาดูแลอยู่ด้วย
 อนุสัญญา ฉบับที่ 98 การรวมตัว -สิทธิในการรวมตัว จะอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาแรงงาน
ซึ่งเป็นหนึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ ว่าต้องทาให้รับอนุสัญญานี้
 กระทรวงแรงงานให้สิทธิกับแรงงานต่างด้าวเทียบเท่ากับแรงงานไทย พยายามแก้ปัญหาแรงงานต่าง
ด้าวตั้งแต่ต้นทาง โดยจะนาเข้าให้ถูกต้องตามกฎหมาย และมีทิศทางจะขยายออฟฟิศไปที่พม่า ส่วน
เรื่องแรงงานนอกระบบ กระทรวงแรงงานวางแผนจะจัดทาพรบ.คุ้มครองแรงงานนอกระบบ ปัจจุบัน
กระทรวงแรงงานเน้นการทางานแบบไตรภาคี ให้ได้ภาพเชิงวิชาการและภาพจริง
 มีความประสงค์ให้นักวิชาการเข้าไปดูแผนงานวิจัยที่กระทรวงแรงงานได้ทาไว้
 มีความจาเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ฝ่ายลูกจ้าง เพราะลูกจ้างมีข้อจากัดด้านเวลา แต่อยากให้
ลูกจ้างได้รู้ถึงสิทธิที่ตนจะได้รับการคุ้มครอง

คุณชัยวัฒน์ (เกษียณ เคยมีประสบการณ์การทาธุรกิจอุตสาหกรรมหนักกับต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น กว่า 30 ปี)

เสนอความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องดังต่อไปนี้
 สิ่งที่ควรให้ความสาคัญต่อไปใน คือ การพัฒนาขีดความสามารถและองค์ความรู้ของ SME ,การเปลี่ยน
ผ่ านของ SME, การเตรี ย มแรงงานให้ พ ร้อมเข้า สู่ ระบบเศรษฐกิจ Creative Economy ,องค์ค วามรู้
สาหรับบัณฑิตสมัยใหม่,การสร้างจิตวิญญาณของคนรุ่นใหม่ในการทา SME
 ในยุคนี้คนยังขาดองค์ความรู้ด้านบัญชี และ Software ก็ไม่เพียงพอ
 คนสูงวัย เป็นแหล่งทรัพยากรทางมนุษย์ที่สาคัญทางหนึ่ง สามารถสร้างประโยชน์ ในการเสริมสร้าง SME
ได้ หากรู้จักเลือกใช้
 รายย่อยจะสามารถใช้ Platform Thailand 4.0 ได้อย่างไร ?
 ปัญหาการเข้ามาของ Innovation เช่น การขโมยทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น
 ยกตัวอย่าง การสูญเสียอาหารพื้นบ้าน 1 ชนิด เท่ากับการสูญเสียผักพื้นบ้าน 10 ชนิด
 สงครามในปัจจุบัน คือ สงครามทางวัฒนธรรม
คุณปรินัน มานะสว่าง (สวทน.)
เสนอความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องดังต่อไปนี้
 เห็นด้วยว่าการพัฒนาของ SME เป็นสิ่งที่นักวิจัยไม่ควรละเลย
 เสนอวิ ธี พั ฒ นา Entrepreneur ในเชิ ง นโยบาย ตั ว อย่ า งเช่ น Entrepreneur Spirit ,Entrepreneur
Society เป็นต้น
 เสนอให้นักวิจัยพิจารณาการเปลี่ยนผ่านของ SME
 ด้วยลักษณะตามธรรมชาติของ Startup ที่ยากที่จะสามารถเติบโต รอดอยู่ได้ นั่นจึงเป็นสิ่งสาคัญที่นักวิจัย
หรือหลายภาคส่วนควรมาช่วยกันหาทางออก เพิ่มทางรอดให้แก่ Startup ให้ได้มากที่สุด
 เรื่อง Social Enterprise ต้องหาทางส่งเสริมให้เกิดขึ้น เนื่องจากจะเป็น Vehicle ให้เกิดสิ่งอื่นๆในสังคม
ตามมาได้
 อุปสรรคด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการระดมทุน จัดหาเงินทุนด้วยวิธีใหม่ๆ เป็นสิ่ง
ที่ทางราชการควรยอมตัดข้อจากัดบางประการออกไปบ้าง เพื่อความสะดวก
 ผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีไปสู่ Industry 4.0 ซึ่งทางเราอาจจะได้ยินมามากว่า Industry
4.0 มีอะไรที่เราควรเข้าไปทา เทคโนโลยีอะไรที่ น่าสนใจ แต่อีกแง่มุมหนึ่ง คือเรื่องแรงงานที่อาจได้รับ
ผลกระทบ ทางเราจะสามารถรีเทรนหรือทาอะไรให้เกิดผลกระทบได้น้อยที่สุดบ้าง เพราะบางคนอาจจะ
ต้องถึงกับปรับเปลี่ยน Skill ไปเลย เราควรทาอย่างไรให้เขาสามารถปรับเปลี่ยนสกิลได้แม้อายุมากแล้ว

คุณศุภวัจน์ สุขปรเมตร (ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว จากคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.)
เสนอความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องดังต่อไปนี้
 ตั้งคาถามเกี่ยวกับ Goal ที่ 7 เกี่ยวกับพลังงาน ว่ามีประเทศไหนที่สามารถบรรลุ Goal 7 นี้ได้บ้าง
หรือไม่ และเมื่อบรรลุแล้ว ไทยเราจะสามารถนาแนวทางเหล่านั้นมาใช้ได้บ้างหรือไม่ โดยเฉพาะใน
ด้าน renewable energy ratio ที่เราอาจจะยังไปไม่ถึงตรงนั้น
 จากที่กระทรวงพลังงานมีเป้าหมายว่า อยากให้มีรถยนต์ไฟฟ้าใช้ในอีก 20 ปีข้างหน้า จานวน 1.2
ล้านคัน เมื่อหารแบบง่ายๆแล้วจะได้จานวน 60,000 คันต่อปี คุณศุภวัจน์ได้ทาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึง
มีโอกาสสอบถามภาคเอกชน ทางภาคเอกชนก็ตกใจว่าจะไปหาจากที่ไหนได้จานวนเยอะขนาดนั้น
และถ้าเป็นจริงๆ ยังไม่มีการเตรียม Infrastructure รองรับที่เพียงพอ จึงเป็นประเด็นที่ทางเอกชน
และภาคประกอบการตกใจเมื่อเห็นนโยบายนี้
 ความสาคัญของไบโอฟิวส์ลดน้อยลง แล้วคนที่เคยปลูกเอธานอลจะทาอย่างไร Food Securityจะเป็น
อย่างไร มีความจาเป็นที่เราต้องคานึงถึงส่วนนี้ด้วย หากต้องการการพัฒนาแบบ Inclusive Growth
 ในส่วนถัดไปคือ Goal 9 มีประเด็นเรื่องกระบวนการลดก๊าซเรือนกระจก เป็นข้อสังเกตว่าไทยไม่ได้มี
พันธะกรณีหรือผูกผันในระดับประเทศ หากทาไม่ได้ก็เพียงแค่อับอายว่าทาไม่ได้เท่านั้น จึงกลายเป็น
ปัญหาว่า กระบวนการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยถึงยังไปไม่ถึงไหนสักที แม้องค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจกพยายามจัดตั้งตลาดคาร์บอน ให้คนมาซื้อคาร์บอนเครดิตกัน แต่ปัญหาสาคัญ
ของประเทศไทยคือการไม่มีพันธะกรณีในระดับต่างประเทศ เราจึงยังเป็นระดับ Voluntary อยู่ ทาให้
เป็นปัญหาว่าเราไม่มีเพดาน เมื่อไม่มีเพดานจึงไม่มี Allowance จึงไม่มีใครทา ทั้งหมดจึงกลายเป็น
ปัญหาว่าทาไมเราถึงยังไม่สามารถบรรลุ Goal 9 ได้
 ปัญหาที่หน่วยงานที่จัดเก็บภาษีไม่ยอมลดภาษีให้ จึงเป็นปัญหาบางประการที่ทาให้เรายังไม่ไปถึง
Goal นั้น

คุณดารง (หนึ่งในนักวิจัย ผู้รับผิดชอบ Goal 9)
เสนอความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องดังต่อไปนี้
 สวีเดนคือ อันดับ 1 ในทุก Goal ของ SDG แต่หากพิจารณาเฉพาะ Goal ที่ 7 อันดับ 1 คือประเทศสวีเดน
แต่ผู้แทนของทั้งสวีเดนและเดนมาร์ก ได้บอกกับทั้งประชาคมว่า ในประเด็นพลังงานนั้น ไม่มีประเทศใดใน

โลกที่เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และต้องยอมรับว่าทั้งสองประเทศข้างต้นได้เริ่มต้นพัฒนาด้านพลังงานมา
นานกว่าเรามาก อาจจะ 20 ปี หรือตัวอย่างจากประเทศนอร์เวย์ ที่มีนโยบายเป็น Fossil-Fuel Free
ภายในปีประมาณ 2050
 ในฐานะนักวิศวกร คุณดารงได้ให้ความเห็น เรื่อง Electric Vehicle ว่าผู้ที่ตั้งเป้าหมายนโยบายอาจจะ
หมายถึง EV ที่เป็ น Hydrogen หรือ Hybrid vehicle ก่อน ไม่ได้ Transform 100% อีกทั้ง EV นั้นใช้
ไฟฟ้ากระแสตรง ไม่ใช่กระแสไฟฟ้ากระแสสลับ แต่สายไฟเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ และเรายังไม่เทคโนโลยี
บางอย่างที่ช่วยแปลงรูปพลังงานบางอย่างให้เราสามารถใช้กับยานพาหนะได้
 เรื่อง Bio-Fuel คุณดารงมองว่า ชีวมวลเหล่ านี้เป็น Domestic resource ไม่ต้องนาเข้ามา ในอนาคต
พลังงานเหล่านี้ก็ยังอนาคตอยู่ค่อนข้างมาก (มีการวิจัยและข้อมูลเชิงอุตสาหกรรมเป็นหลักฐาน) จึงสมควร
ที่สนับสนุนต่อไป
 เรื่อง GSC ของ Goal 9 ในประเด็นที่ว่า ภายใต้ INDC ถ้าประเทศไทยไม่บรรลุแล้วผลเสียอย่างมากจะแค่
อับอาย คุณดารงมองอีกมุมหนึ่งว่า เรา submit 22-25% แต่ใน 25% นั้นจะมีเงื่อนไขอยู่ เงื่อนไขทีว่าคือ
ถ้ามีเทคโนโลยีหรือเงินทุน transfer มาสู่ประเทศไทยแล้วจะทาให้ ไม่ว่าอุตสาหกรรมหรือInfrastructure
มีการพัฒนาปรับปรุงขึ้น การที่เราพยายามลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกก็
จะทาให้เราได้ผลประโยชน์ ผลพลอยได้ต่างๆ เช่น clean air เป็นต้น
อ.ชล บุนนาค
เสริมในเรื่องดังต่อไปนี้
 มีหลายประเทศที่ตามindexนั้น สามารถบรรลุ Goal ที่ 7 ได้ เช่น แคนาดา ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์
นิวซีแลนด์ โปรตุเกส สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ บัลแกเรีย สิงคโปร์ บราซิล คอสตราริก้า เป็นต้น อาจมีบาง
อันที่มีไม่มีบางตัวชี้วัด เช่น สัดส่วนของ Renewable energy เป็นต้น

สรุปการระดมสมอง “ทิศทางการวิจัยในอนาคตและการสร้างความร่วมมือระหว่างภาควิชาการ
กับภาคส่วนอื่นๆเพื่อการขับเคลื่อน SDGs” สาหรับกลุ่ม PLANET
เป้าหมายที่ 12 คุณสุพจน์ SGDs
ในส่วนนี้จะกล่าวถึง Gap หรือ ช่องว่างที่พบ
- งบประมาณ
- การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน
- การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน
- การประเมินผลกระทบการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว
- การพัฒนาหลักสูตร
- การส่งเสริมการลงทุน
- สนับสนุนการบริโภคและการบริการ
เป้าหมายที่ 13 คุณปริญญารัตน์ ลิ้มเจริญ (TDRI) สืบเนื่องจากที่ ดร.กรรณิการ์ ได้ทาวิจัยไว้
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการอพยพย้ายถิ่น จากงานวิจัยได้ค้นพบข้อมูล
ด้านการจัดการภัยพิบัติ ที่ยังไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลคนอพยพ และการเกิดภัยพิบัติได้อย่างครบถ้วน
ในเป้าที่ 13 นี้ คณะผู้ทางานที่เกี่ยวข้อจึงมีความพยายามที่จะให้ความหมาย (define) ถึงภัยพิบัติทั้ง 7
ประเภท เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และใช้ฐานข้อมูลระดับท้องถิ่นในการช่วยจัดการภัยพิบัติ
จึงอาจกล่าวได้ว่า เป้าที่ 12 และ 13 จาเป็นต้องให้เกิดการบูรณาการแผน โดยความแตกต่างของแต่ละ
พื้นที่ย่อมส่งผลต่อการบูรณาการแผนด้วย ภาคประชาสังคมเองก็มีส่วนปรับปรุงแผนรับมือกับภัยพิบัติด้วย
ในส่วนต่อมาได้กล่าวถึงการเก็บภาษีเกี่ยวกับสิ่งแวะล้อม การสื่อสารและการเผยแพร่ ที่ได้มีการจัดทามา
อย่างต่อเนื่องแล้ว
เป้าหมายที่ 14 ผู้แทนจาก TDRI กล่าวถึงการจัดการทรัพยากรทางทะเล
เนื่องจากเป้าหมายที่ 14 นี้ก็ยังคงเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ซึ่งจากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า ในเป้าที่
13 ว่าเกิดปัญหาในการนิยามความหมาย โดยในเป้าที่ 14 นี้ก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน นอกจากการนิยามแล้ว
ยังมีปัญหาด้านทรัพยากรประมงและความหลากหลายทางชีวภาพ อาทิ
- การจัดเก็บรายได้จากการท่องเที่ยว
- การดารงอยู่ของชุมชนชายฝั่ง และวิถีชีวิตชาวประมงท้องถิ่น

- ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของพื้นที่ชายฝั่ง
เป้ าหมายที่ 14 มี ช่อ งว่างในการตี ค วาม ซึ่ งประกอบด้ ว ย 10 เป้ าประสงค์ มี 3 เป้ าประสงค์ที่ เป็ น
Outcome และ อีก 7 เป้าประสงค์ที่เป็นเชิงปฏิบัติ
ประเด็นต่อมากล่าวถึงการที่จะเลือกมาตรการ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบาย โดยทางเลือกจะแบ่ง
ออกเป็นสองทางเลือกคือ 1) การสร้างแรงจูงใจ และ 2) การใช้การควบคุม
นอกจากนี้ปัญหาทางทรัพยากรทางทะเลที่พบคือ ปัญหาสารเคมีและพลาสติกในทะเล
พื้นที่ทางทะเลมีความหลากหลายของพื้นที่ เช่น การแบ่งส่วนควบคุมของแต่ละหน่วยงาน อาทิ กรมเจ้า
ทาง กองทัพเรือ กรมอุทยานแห่งชาติฯ โดยเป้าหมายของการพัฒนาจะต้องให้เกิดความสมดุลของการพัฒนา
Acidification หรือการปรับค่าความเป็นกรดในทะเล ก็เป็นอีกประเด็นที่เป้าที่ 14 ให้ความสนใจดูแล
ส่วนสุดท้ายจะเป็นส่วนของการดาเนินการ ข้อตกลงทางทะเลและพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยมุ่งเน้นให้เกิด
การเชื่อมโยงกันของเป้าหมาย และการสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสาคัญของเป้าหมาย
เป้าหมายที่ 15 Life on Land
การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ในส่วนของระบบนิเวศบกและ ระบบนิเวศน้าจืด
มีช่องว่างในการทางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมป่าไม้ กรมการเกษตร
(ดูแลฟื้นฟูพื้น ที่ทางการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพและผลิตที่สูงขึ้น ) และช่องว่างในการนิยาม โดยนิยามและ
เป้าหมายที่ UN ได้กาหนดมาไม่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยที่ดาเนินการอยู่ นอกจากนี้ยังมีปัญหาในเชิง
ปริมาณที่ตามมาด้ว ย เช่น การนั บ หน่ วย (Unit) ปัญ หาการกาหนดพื้นที่ซ้าซ้อน ( พื้นที่ภูเขา vs พื้นที่สี เขียว)
ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลได้ยาก ข้อมูลที่ไม่มีความเป็นเอกภาพ
ด้านเศรษฐกิจ กล่าวคือประเทศไทยได้ประกาศปิดป่าสัมปทานมาเป็นระยะเวลายาวนาน ทาให้พื้นที่
เศรษฐกิจปัจจุบันไม่ได้เพิ่มขึ้น
สิ่ งที่ ยั งเป็ น ค าถามคื อ มี ค วามชั ด เจนมากแค่ ไหน ในการจัด การเป้ าหมายด้ านทรัพ ยากร โลกและ
สิ่งแวดล้อม ไม่ให้ไปกระทบกับเป้าหมายที่ 1 หรือ 2 ที่มุ่งเน้นด้านความยากจน จนถึงการศึกษาประเด็นความ
ยุติธรรมที่เท่าเทียม
จากการศึกษาของเป้าหมายที่ 15 พบว่าแผนมีความชัดเจน แต่ยังขาดการบูรณาการ เช่น การล้อตาม
แผนย่อยๆ หรือแผนยุทธศาสตร์ชาติ

ช่วงของการเชิญตัวแต่แต่ละภาคส่วนขึ้นบนเวที : พิธีกร (อาจารย์เค)
พิธีกรกล่าวสรุป จากที่นาเสนอข้างต้น สรุปประเด็นที่สาคัญ คือ
1. ปัญหาการให้คานิยาม (Definition) เป็นปัญหาที่ใหญ่มาก
2. ยังไม่มีการบูรณาการแผน
3. ยังไม่มีความเชื่อมโยงกันในแต่ละเป้าหมาย (Goals)
ตัวแทนจาสภาอุตสาหกรรม
การสรุป Common Gap การนิยามปลีกย่อย การให้ ข้อมูล (Data) พบว่า ด้าน Climate Change มี
ความน่ าสนใจ แต่ยั งพบว่ามีเรื่องของปั จจัยที่ทาให้มีความต่างกันของแต่ละเป่าหมาย จึงส่งผลต่อการกาหนด
Road Map และแผนต่างๆ
ในส่วนของเป้าที่ 12 กล่าวถึง สินค้าสีเขียว ในส่วนของภาครัฐที่ยังไม่มีการประเมินผลกระทบ จึงเกิด
คาถามว่า มีการ link ข้อมูลและตัวชี้วัดกันหรือไม่
ด้านสภาอุตสาหกรรมเองได้ให้ข้อมลเพิ่มเติมว่า ในส่วนของภาคอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมมีการ
ส่งเสริมการทา Eco Product มีการทางานในหลายมิติ และผลิตผลิตเองก็จาเป็นต้องมีตลาดรองรับ จึงมีการให้
คาปรึกษาด้านการจัดหาตลาดด้วย
ตัวแทนจากTDRI
ด้านตัวแทนจาก TDRI มองว่า การจัดการเรื่องภัยพิบัติ ควรมองในเรื่องของธุรกิจ (Business) เข้ามา
เกี่ยวข้องด้วย
ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีการลักลอบจับปลาเกินขนาดอยู่ ซึ่งผิดต่อ IUU ในข้อของ Over
Fishing ทาให้มีการขอทาการประมงยากขึ้น ภายหลังจากที่ได้รับใบเหลืองจาก EU จากภาพรวมในส่วนนี้จึงเกิด
ประเด็นคาถามขึ้นว่า การให้คะแนนจริงๆแล้วควรเป็นเช่นไร ในเมื่อการให้คะแนนของ SDGs ถูกกาหนดภายใต้หร
อบของ UN แต่บริบทของ EU ก็มีหลายปัจจัยและหลายมิติที่ EU กาหนดและไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกับ UN
ในประเทศไทยจึงเกิดความพยายามที่จะควบคุมการทาการประมงภายใต้ พ.ร.ก การประมงด้วย
คุณสุพจน์
ให้เครดิตข้อมูลจาก สานักงานนโยบายและแผนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีการทา Road Map
ด้านการบริโภคอย่างยั่งยืน ในประเด็น
- ห่วงโซ่การผลิตและการบริโภคอาหารค่อนข้างทับซ้อน
- การจัดการอาหารเหลือทิ้ง

- การ Formalization ให้เป็นระบบ
- การรายงานความยั่งยืนของบริษัทขนาดใหญ่และบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
- ผลกระทบจากการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว
- องค์ความรู้และแนวทางบูรณาการ SGDs
- การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยใช้ SDGs เป็นฐาน
- การกาหนดนโยบายการใช้ทรัพยากรผ่าน Domestic Products
- การใช้ค่า MR และ DMC
- PRTR (การบังคับใช้กฎหมาย)
- การรายงานผลกระทบการบริโภคสีเขียว
ตัวแทนจากเป้าหมายที่ 13
กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
กาหนดมาตรฐานการรับมือภัยพิบัติ โดยแบ่งออกเป็นสองระบบคือ ใช้โครงสร้าง และไม่ใช้โครงสร้าง
และจัดทาข้อมูลประเมินความเสียหายจากภัยพิบัติ โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้ายภัยพิบัติ และการประเมินความเสี่ยง
การปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ การเตรียมพื้นที่ปลอดภัยสาหรับการอพยพ
ตัวแทนจากเป้าหมายที่ 14
กล่าวถึงประเด็นการวางแผนเชิงพื้นที่โดยมองสถานะทางเศรษฐกิจของพื้นที่ เพื่อทา Special Planning
มองความเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดการประหยัดจากพื้นที่และประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวแทนจากเป้าหมายที่ 15
- IUCN
- การนิยามคาว่า “ป่าไม้” และตามที่ FAO ใช้
- การตั้ง Mind Set ของทุกๆ ภาคส่วน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ ต้องประกอบด้วย การเปลี่ยนแนวคิด การ
ใช้ข้อมูลร่วมกัน ข้อมูลต้องทันสมัยเข้าถึงได้ ใช้กฎหมายและกลไกด้านเศรษฐศาสตร์เข้ามาขับเคลื่อน โดย
ความเสมอภาคและเท่าเทียม
- ข้อเสนอในการขับเคลื่อน คือ จาเป็นต้องมีเจ้าภาพกลางที่จะขับเคลื่อน SGDs อย่างชัดเจน (บูรณาการ
เชิงแผนการทางาน กิจกรรม และเชิงพื้นที่ รวมถึงขับเคลื่อนกฎหมายและความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน)

ดร.เค : ช่วงนี้ จ ะเป็ น ช่ว งที่พู ดคุย กัน ถึงว่า เราจะสามารถขับเคลื่ อน SDGs ในส่ วนของเป้ าที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมซึ่งก็คือ 12, 13, 14 และ 15 แต่เข้าใจว่าจะเป็นแบบสั้นๆ เพราะเป้าประสงค์จะเกี่ยวข้องกันอย่างเช่น
บางเป้าหมายอย่าง 6 และ 11 ที่มีความเกี่ยวข้องสูง เดี๋ยวผมจะขอเริ่มเปิด อย่างที่เกริ่นกันไป เมื่อ 10 นาทีสุดท้าย
ของช่วงที่ผ่านมาว่าเราจะขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างไรให้มีความยั่งยืนโดยเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ทั้งสี่ท่านก็ได้มาอธิบายให้ ฟังแล้วว่าแต่ละเป้าหมายมันมีปัญหามีช่องว่างอะไรบ้าง และเราจะสามารถ
ขับเคลื่อนได้อย่างไร ซึ่งก็จะเห็นได้ว่าหลายอย่างยังมีปัญหาอยู่ แต่ว่า SDGs ก็เป็นความร่วมมือ 15 ปี หมายถึงว่า
เราก็ยังทาอะไรกับมันได้อีก ก็ยังคงเชื่อว่าสุดท้ายแล้วประเทศเราจะมีความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นสิ่งที่
ต่อยอดไปสู่ด้านอื่นๆด้วย
เมื่อสักครู่มีพี่ตารวจที่มาร่วมกับเราในวันนี้มาแชร์กับผมว่าเนี่ย พอดีท่านเป็นตารวจน้า ทุกวันนี้เวลาที่มี
ใครให้ท่านไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ SDGs ท่านก็ไป ท่านมีความรู้สึกว่าเวลาที่เขาพูดทั้งๆที่ปัญหาหนึ่งมันค่อนข้าง
เชื่อมโยงกับหลายๆเป้า แต่ทาไมหลายๆเวทีหลายๆที่ เวลาคุยกัน ถึงได้พูดกันอยู่เพียงด้านเดียว เช่น เป้าที่เกี่ยวกับ
ความยากจนก็จะพูดแต่เกี่ยวกับความยากจน หรือว่าอย่างเช่นท่านเป็นตารวจน้า ก็จะพูดกันถึงแต่เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับทะเล ไม่ได้พูดเรื่อง ความมั่นคงทางอาหารหรืออาชญากรรม และเขาพูดไปถึงอย่างเมื่อสักครู่มีอาจารย์ท่านพูด
เกี่ยวกับการที่เราไม่ได้มีการค้าขายอย่างผิดกฎหมายหรือว่าลอบขาย แต่ว่าเราเหมือนกับว่าเป็นทางผ่าน ก็เป็น
ปัญหา แต่ว่าไม่ได้รับการพูดถึง และเวลามีใครมาถามก็มักจะถูกโยนขึ้นไปว่า ไม่มีการเก็บข้อมูล ให้ไปถามคนที่
เกี่ยวข้อง พอไปถามจริงๆ เขาก็มีความรู้สึกว่ามันไม่เคลียร์ ไม่ใช่หน้าที่ของฉันๆไม่ได้เกี่ยวข้อง เขาก็เลยมองว่า มัน
เป็นปัญหาไหม แล้วในประเทศเราหรือในโลกเนี่ยจะมีการแก้ไขได้หรือไม่อย่างไร ก็เลยอยากทราบถึงความคิดของ
ทุกคนในเวทีนี้ครับว่าคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง
ตัวแทนจากกรมป่าไม้ : อยากจะขออัพเดทข้อมูลที่กรมป่าไม้กาลังดาเนินการนะคะ กรมป่าไม้เราได้รับ
มอบหมายให้เป็นหน่วยประสานงานกลาง ปฏิญญานครนิวยอร์ค ว่าด้วยป่าไม้ ซึ่ง เกิดขึ้นในการประชุ ม Climate
Summit ปี 2014 ซึ่งตอนนี้ก็อยากจะขออภิปรายความเขื่อมโยง ที่เมื่อสักครู่นี้ ดร. ไพรวัลย์ ก็ได้ที่พยายามจะ
เชื่อมโยงไว้ ซึ่งเป็นเวทีการประชุมของ UN ที่ นิวยอร์ค ทีนี้เราจะขอเชื่อมโยงมาที่ ปี 2015 ในเดือนกันยายน เกิด
SDGs พอปลายปีเกิด Paris agreement ซึ่งในเวที Climate Summit มีการพูดถึงว่า เราจะทาอย่างไรที่จะเพิ่ม
พื้นที่ป่าของโลกให้มาเป็นซินค์ capacity รองรับ ซึ่งในตอนนั้น Paris Agreement มันยังไม่เกิด มันกาลังมีแนวคิด
เรื่อง New agreement ซึ่งก็เลยมีการเสนอว่าการเพิ่มพื้นที่ป่าจะเป็นวิธีการที่จะช่วยลดโลกร้อน ปลายปี 2015
เกิด Paris และ พาร์ติเคิล 5 ซึ่งรองรับบทบาทของป่าโดยเฉพาะที่จะมาช่วยลดโลกร้อนแบบ 2+3 พอเรื่องนี้มาถึง
ไทย ท่านปลัดกระทรวงต่างประเทศก็ส่งเรื่องมาที่กรมทรัพย์ จึงมอบหมายให้กรมป่าไม้เป็นตัวประสานงานการ
ขับเคลื่อนตรงนี้ ภายใต้ New York Declaration on forest นี้ได้กาหนด Milestoneของการ Achieve พื้นที่ป่า
มาสอง targets ก็คือปี 2020 และปี 2030 ซึ่งก็ตรงกับ SDGs 13 และ 15 โดยเฉพาะ 15 เนี่ยค่อนข้างชัดว่าเราจะ

เพิ่มพื้นที่ป่าให้เป็นการจัดการป่าอย่างยั่งยืน ซึ่งเชื่อมโยงกับเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพ เรื่องของการ
ป้องกันไม่ใช้ประเทศไทยกลายเป็นพื้นที่ทะเลทราย ซึ่งตรงกับที่ อ. นาถสุดาได้อธิบายไว้แล้วนั้น พอกรมป่าไม้ได้รับ
manage ตรงนี้ เราก็ ก าลั งท ายุ ท ธศาสตร์ ปฏิ ญ ญานครนิ ว ยอร์ค ว่าด้ ว ยป่ าไม้ เพื่ อ รองรับ SDGs 2030 เลย
อยากจะเรียนถามว่า เมื่อกรมป่าไม้ขับเคลื่อน ปฏิญญานครนิวยอร์ค 2030 เราจะสามารถเอาตัวนี้เป็นเป้าประสงค์
ที่ 13 15 ซึ่งก็ตรงกับดังที่ผู้แทนสภาพัฒน์ได้อธิบายไว้เมื่อเช้า เรื่องการดาเนินการ Smart SDGs โดยเฉพาะซึ่งเรา
กาลังดาเนินการ เลยอยากจะอัพเดทข้อมูลให้ทราบ
ดร.เค : ขอบคุณมากครับ เป็นตัวอย่างที่ดีมากที่มีการคอนเนคระหว่างเป้าหมายสองเป้าหมายเชื่อว่ามัน
จะมีการคอนเนคไปถึงเป้าหมายอื่นๆด้วย เพราว่าอย่างที่ อ.ได้เกริ่น อย่างป่าไม้มันนาไปถึงเรื่องอื่นอย่างเช่นเรื่อง
ความหิวโหยไปจนถึงเรื่องความยากจน ต่างๆนาๆ มีท่านอื่นไหมครับ?
สภาอุตสาหกรรม: อยากจะขอแชร์ว่าแต่อย่างที่เราได้คุยกันนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยุทธศาสตร์ สิ่งที่ควรจะ
ชัดเจนคือเรื่องการชี้เป้ าอย่างเช่นว่าตรงไหนที่เราจะมีศักยภาพการเพิ่มพื้นที่ได้ เพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันอยู่
อย่างเช่น ที่ คสช ขับเคลื่อนโครงการทวงคืนผืนป่า มันมีทั้งสิ่งที่สะท้อนกลับมาต่างๆ อย่างเช่น คนจนก็โดนไล่ออก
จากพื้นที่ หรือแม้กระทั่งอาจต้องออกจากพื้นที่ก่อนแล้วค่อยมาใช้อานาจศาลในการตัดสิน ซึ่งเราจะเห็นตลอดเวลา
สายป่านเขาสั้นมาก ดังนั้นในส่วนที่จะต้องมีการคิดการดาเนินการร่วมกันก็จะต้องทาให้รอบครอบนิดนึง มันเป็นสิ่ง
ที่ดีที่เราจะมีทรัพยากรธรรมชาติอย่างพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งเราก็เห็นว่ามันให้ประโยชน์ทั้งทางตรงทางอ้อม เยอะแยะ แต่
สิ่งที่เราจะต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาก็คือว่า พื้นที่ตรงไหนที่มันมีศักยภาพค่อนข้างที่จะชัดเจนหรือว่ามันสามารถ
ที่จะอยู่ด้วยกันได้ ระหว่างการที่เราจะเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ กับอาจให้ชาวบ้านแชร์พื้นที่ป่าเพื่อที่จะให้เขาได้เป็น ขอให้
ชาวบ้านดูแลพื้นที่ป่าหรือว่าเราอาจมีกระบวนการอย่างอื่นเพื่อที่จะทาให้เขาเพื่อให้เขาสามารถเป็นส่วนหนึ่งของ
ยุทธศาสตร์ในเรื่องของกลไก เราอยากจะให้ตัวทรัพยากรธรรมชาติเรามันมีเพิ่มมากขึ้น แล้วเรายังต้องมองทั้งตัว
ยุทธศาสตร์ที่จะไปชี้เป้าให้มันถูกต้องว่าพื้นที่ตรงไหนที่มันมีศักยภาพที่จะทาได้ แล้วก็กลไกอะไรที่เราจะทาได้บ้าง
แล้วเราจะมีการมอนิเตอร์ริ่งพื้นที่ที่เราจะเพิ่มขึ้นได้อย่างไร อย่างส่วนที่เราได้คุยกันนอกรอบอย่างตรงที่เราจะไป
คิดเรื่องคาร์บอนเครดิต ว่าเราจะทาเรื่องของ CEM ในส่วนที่ NGO อาจจะรับผิดชอบอยู่ด้วย ก็อาจจะเป็นอีกมุม
หนึ่งที่ทาให้ พื้นที่ป่าที่จะเพิม่ ขึ้นมันจะสามารถทาให้ win win ได้ด้วยกันทั้งสองฝ่าย
สภาอุตสาหกรรม : อยากจะต่อเนื่องเรื่องของป่าไม้นิดนึง อยากจะขอประทานโทษอาจารย์ ที่ว่ารอบ
ก่อนหน้านี้พูดถึง พื้นที่สีเขียว ซึ่งจริงๆแล้วโดย definition ที่แท้จริงอาจจะไม่สามารถเบสฟาร์นะคะ ก็ที่อาจารย์
อธิบายก็อธิบายก็เข้าใจแล้ว และก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าสิ่งที่พยายามอธิบายตอนแรก ก็คือหมายถึงเรื่องป่า
นี้น่ะค่ะ ว่ากรมป่าไม้เนี่ยได้มา approach เอกชนให้ปลูกต้นไม้ยืนต้นในพื้นที่ของตนเอง ถึงจะเข้าข่ายว่าไปตอบ
โจทย์ความต้องการของประเทศที่ยังขาดอยู่ ละก็อยากเพิ่มเติมนิดนึงว่า Activity ของบ้านเราในตอนนี้นะคะ มัน
เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆอย่างเอกชน ก็มีการนาผู้เชี่ยวชาญจาก สวทช. ซึ่งเป็นเครือข่ายกับทางนักวิชาการ ท้องถิ่น เช่น
จังหวัดน่าน ก็มีกลุ่มนักวิชาการที่สังกัดวิทยาลัยชุมชนน่าน เขาก็คิดโครงการที่ชื่อเรียกสวมหมวกให้ภูเขา สวม

หมวกใส่รองเท้าให้ภูเขา ดูเรื่องการเปลี่ยนพฤติกรรมคนปลูกอย่างเช่น ข้าวโพดที่ถูกมองว่าทาให้ภูเขามีปัญหา ก็
เปลี่ยนให้มาปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ ในลักษณะของป่าด้านบนภูเขาและมีส่วนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อใช้ ดารงชีพใน
ส่ ว นล่ างได้ ตรงนี้ ก็ มี นั กวิ ช าการเข้ าไปให้ ค าแนะน าเกษตรกร และสิ่ งที่ เอกชนเข้ าไปร่ว มก็ คื อ ว่า การเข้าไป
สนับสนุนงบประมาณ โดยที่เกษตรกรจะช่วยลดปัญหาที่ภาครัฐฯกาลังกลุ้มใจอยู่ ซึ่งก็คือว่าจะ moveคนเขาไปทา
อะไร เขาก็จะอยู่ตรงนั้นรายได้เข้าจะอยู่ที่เงินที่เ ราบริจาคลงไป หน่วยดูแลต้นไม้ ที่ปลูกใหม่ให้มันยังคงอยู่ โดยมี
รายละเอียดว่าอัตราพื้น ที่เท่าไหร่จะได้เงินเท่าไหร่ อันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลให้ ทาง SDGs move นะคะว่า
กิจกรรมมันอาจจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา แต่เวลาที่เราทาในระบบการประเมิน ว่ามันสาเร็จตรงกับเป้าของประเทศ
มันอาจไม่ทันกัน ไม่ match ช่วงเวลากัน ก็เลยอยากจะให้เป็นโจทย์ว่าจะทาอย่างดี ยกตัวอย่างอย่างเรื่องที่น่าน
มันก็ไม่ได้เป็น official data ที่ตั้งอยู่ในระบบ data ของหน่วยราชการที่อยู่ในเรื่องการดูแลป่าไม้ โดยตรงแต่ถ้า
กิจกรรมมันเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ค่ะ
ดร.เค : ปีเเรกของทาง SDG move ก็เป็นยังค่อนข้างระดับประเทศ ปีที่สองก็จะเริ่มลงไปพื้นที่ Local
Area ที่ทางเราแพลนจะไปลงก็คือ ด่านซ้าย เเละก็มีที่ร่วมกับ WWF ที่เเม่เจ่ม คล้ายๆ กับที่พูดคือเป็นการเปลี่ยน
จากการปลูกข้าวโพด มาปลูกผลไม้
ผู้ประสานงานโครงการ SCP (Sustainable consumption and Production) ของ WWF : เราทา
โครงการที่คล้ายกับ จ. น่าน แต่นอกจากส่งเสริมการหยุดการปลูก ข้าวโพด สนับสนุน พืชที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
เราก็ยังเล่นเรื่อง supply chain ด้วย ของสินค้าการเกษตร เพระถ้าไปสนับสนุนแล้วไม่รู้เขาจะไปขายที่ไหน ไม่มี
คนช่วยวางแผนกลยุทธ์ ไม่มีคนให้ความรู้ว่า ปลูกอย่างไร ปลูกเมื่อไหร่ หรือให้ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ สุดท้าย
เขาก็จะไม่ทาอยู่ดี แต่ถ้าเราวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเราช่วยเค้า เดี๋ยวช่วงนี้ปลูกแบบนี้นะ บอกว่าเราจะรับซื้อคุณใน
เวลานี้ ในราคาเท่านี้ มันจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เขาไม่ต้องไปบุกรุกป่า จริงๆ ชาวบ้าน ไม่ได้อยากบุกรุกป่า แต่
ว่ารายได้ต่อการปลูกข้าวโพดเขาปีหนึ่งมันน้อยมาก จนทาให้เขาต้องขยายการบุกรุกป่าไปเรื่อยๆ เราเลยผลักดันให้
เขาเปลี่ยนมาปลูกพืชที่มีมูลค่ามากกว่า แล้วเราจะหาตลาดให้ นอกจากเราจะเข้าไปสนับสนุนตรงนี้แล้วเรายังต้อง
ทาเรื่อง Business Model และก็ Marketing ด้วย ซึ่ง อย่างเราก็ไปผูกกับเรื่อง Local Food เป็นการส่งเสริมให้
อย่างให้ผู้บริโภครู้ว่าผักที่เขากินเป็นผักที่มาจากการส่งเสริมการปลูกแทนการปลูกข้าวโพด
นักวิจัยเป้าหมายที่ 12 : สืบเนื่องจากที่ สภาพัฒน์ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีกิจกรรมอีกหลายๆ อย่าง มัน
เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ดี หลายๆอย่ า ง จริ งๆก็ ท ราบอยู่ พ อสมควร แต่ อ ย่ างที่ เรี ย นให้ ท ราบว่ าตอนนี้ เราจะดู ภ าพรวม
ระดับประเทศมากกว่า แต่ก็ถือว่าเป็น input ข้อมูลทางธุรกิจที่ดี ซึ่งก็ถือว่าหลายๆด้านก็นาเอาเรื่องการผลิตการ
บริโภคที่ยั่งยืนไปปรับใช้ได้อย่างดีพอสมควร แต่ผมยังไม่แน่ใจว่าจะต้องนาข้อมูลมารวบรวมกับภาครัฐอย่างไร
อย่างบางส่วนของภาคธุรกิจเองก็ยังมีความน่าสงสัย ไม่แน่ใจ อย่างเรื่องโครงการข้าวโพด ผมก็ไม่แน่ใจที่บริษัท
อะไรที่สนับสนุนบ้าง? CP ? ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง แล้วผมก็ยังไม่แน่ใจด้วย ไม่ทราบในข้อมูลด้วยว่า มันอาจเป็นของ

CSR ซึ่งก็เป็นโครงการให้เปล่า ก็ไม่รู้ว่ามันจะยาวนานขนาดไหน และในอีกขาหนึ่งของ CP เองก็ยังส่งเสริมการ
ปลูกข้าวโพดในที่อื่นๆ หรือไม่ ไม่แน่ใจเช่นกัน เห็นว่าน่าจะมีความยั่งยืนมากกว่า ส่วนตัวเคยมีส่วนได้ก่อตั้งกิจการ
คล้ ายๆอย่างนี้ ขออนุ ญ าตฝากร้าน ฝาก The basket ส่ งเสริมเกษตรกร ช่วยเปลี่ยนจาก เกษตรกรที่ต้องการ
เปลี่ยนจากเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ หาตลาดในกรุงเทพและก็จัดส่งจากเกษตรชุมชน เกษตรกรส่วนใหญ่จาก
จั งหวัด เพรชบุ รี ม าที่ ก รุ งเทพฯ และก็ เรื่ อง Green โวแคลแมน ถ้ าตาม research อยู่ ใกล้ ๆ กรมมลพิ ษ ที่ เป็ น
เจ้าภาพเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืน ไม่แน่ใจว่าแผนฉบับที่ 3 เป็นอย่างไรบ้างแล้ว เหมือนจะออกมานานแล้ว แต่
เหมือนยังติดอะไรบางอย่างอยู่ และอยากทราบเรื่องที่ได้เสนอ เรื่องที่ได้ให้ข้อเสนอไป เรื่องเลข เพราะจะวัดที่ตัว
ผลกระทบ ลงไปลึกแค่ไหน และก็เรื่องเลเวลด้วย มันจะมีการรวมเลเวลไหม ไม่แน่ใจ เพราะตอนนี้เลเวลเยอะมาก
หลายหน่ ว ยงานทั้ งภาครั ฐ และเอกชนก็ ออกเกี่ยวกั บ เรื่อ งพรีเวที ฟ เดลซ์ ต่างๆ ไม่แ น่ ใจว่าเป็ น อย่ างไร จะมี
researchช่วยไหมครับ
สผ. (สานักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) : ในภาพรวมของเป้า 12 เนี่ย
ค่ะ จะเห็นว่าพูดแทบทุกเรื่อง ถ้าสมมติว่าเราดาเนินการในส่วนของเป้า 12 ได้มันก็จะสะท้อนการดาเนินงานใน
เป้าหมายอื่นๆ หรือแม้แต่ถ้าการดาเนินการดาเนินงานในเป้าหมายอื่นๆ ดี เป้า 12 มันก็จะดีไปด้วย ก็ชัดเจนอยู่
แล้วว่าเราต้องช่วยกัน ในส่วนของเป้า 12 ความก้าวหน้าในการดาเนิ นงานในส่วนของข้อมูล ต่างๆ ปีที่แล้วเรา
ค่อนข้างซีเรียส แต่ปีนี้เรามีความร่วมมือที่ดีกับเอ็มเทคเขาคอยมาติดตามตัว indicator ทั้งหลาย เพราะสาหรับ
เป้ าหมายที่ 12 ตัว indicator ที่ มี Methodology ที่ มี ความชั ดเจนเนี่ ยก็จะมีแค่ ตัว ที่ 1 และ 2 ทั้ งหมดอี ก 11
ตัวเนี่ ย ยั งไม่มีที่ ชัดเจน เพราะฉะนั้ น เวลาที่เรารายงานเราจะรายงานในสิ่ งที่มี เข้าใจว่าในทีมผู้ เชี่ยวชาญที่ ดู
Methodology ของ UN เอง คงเป็ น กั ง วลว่ า จะเก็ บ ข้ อ มู ล รายประเทศอย่ า งไรให้ Global อี ก อย่ า งที่ จ ะให้
ความสาคัญคือ หลายครั้งที่ท่านนายกพูดว่าไม่เอาสิ่งที่เป็น ทฤษฏีแล้ ว ขอปฏิบัติเลย เอามาให้เห็นเลย ว่าปฏิบัติที่
ไหนอย่างไร อย่างเรามองภาครัฐเนี่ยคือเรามองเป็น Top Down สิ่งที่ขาดไปคือ Bottom up อะไรที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ อะไรที่เรา Count เป็นการตอบโจทย์เป้าประสงค์ใน SDGs ภาครัฐเองเราอาจไม่มีแรงลงไปถึงในพื้นที่ที่จะ
เก็บรวบรวมตัวอย่างป่า เลยอยากฝากไว้ตรงนี้นิดนึงว่า ในพื้นที่ว่าทาอะไร มันมีตัวชี้วัดอะไรที่ สะท้อนขึ้นมาให้เป็น
ระดับภาคของประเทศ ระดับภูมิภาคของประเทศ แล้วจึงสะท้อนออกมาในระดับประเทศ ซึ่งหมายความว่าเรื่องนี้
เป็นสิ่งที่คัญมาก คือเรามี best practice เยอะ เพียงแต่ เหมือนเมื่อเช้าที่คุณสุวิทย์พูด คือเราตอบไม่ได้ว่ามันจริง
หรือไม่ แต่ละพื้นที่มีเป็นของตัวเอง แต่พอเราไปใช้กับพื้นที่อื่นๆแล้ว ก็อาจไม่เหมือนกันก็ได้ อีกอย่างหนึ่งที่สาคัญ
คือการที่เราปรับใช้อะไรบางอย่าง มันก็สะท้อนไปในเรื่องของกฎหมาย อย่างโปรเจคของ WWF เนี่ยซึ่งวันนั้นเรา
คุยกัน อย่างในพื้นที่นี้มันมีผลกระทบอยู่แล้ว เราจะให้เขาถอยออกมาหรือให้เขาอยู่ อย่าเรื่องที่ดินนี่เรายังจะมอบ
ให้เขาประกอบอาชีพ หรือเราจะขับร่น หลายๆเรื่องมันเป็น sensitive issue ที่มันต้องคานึงในแง่กฎหมายด้วย
และเรื่ องมนุ ษ ยชนด้ว ย ส่ ว นในเรื่ องของแผนการจัดซื้ อจัดจ้ างฉบับ ที่ 3 ค่ะ ก็คือ ล่ าสุ ด ครั้งที่ แล้ ว เราพึ่ งผ่ าน

คณะกรรมการพัฒนาแห่งชาติ เท่าที่ทราบรายละเอียดมาคือ จะมี 11 สินค้าและบริการที่จะมีการบังคับสาหรับ
ภาครัฐก่อน ขั้นต่อไปคือการเข้า ครม ก็ต้องรอดูต่อไป คือถ้ามองในระยะยาวคือ เราจะจัดซื้อจัดจ้า งที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรม : ขออนุญาตตอบอาจารย์นิดนึงค่ะ ในเรื่องเป้า 12 เนี่ย ในเรื่องน่านเนี่ย
ให้สบายใจว่า โครงการที่น่านไม่ใช่ CSR แบบที่ไปปลูกป่าแล้วแล้วจบ ตรงนี้เราจะมี เป็น package ให้เลยว่า ใน
พื้นที่กี่ไร่ คือจะมี rate ว่า พื้นที่ 1 แต่ละไร่จะมีค่าดูแลแต่ละปีเท่าไหร่ ส่วนเราก็จะเลือกที่จะบริจาคเท่าไหร่ก็ได้
และก็จะมีการไปรวบรวมเพื่อให้ไป match กับพื้นที่ของๆเกษตรกรที่รออยู่ แต่อย่างถ้าไปอย่างองค์กรใหญ่ๆ อย่าง
ที่ดิฉันประสานงานให้ ก็จะพบว่าจะมีการบริจาคให้เป็นปีละหลักล้านบาท ก็จะ cover พื้นที่ได้หลายไร่หน่อย และ
ก็ กิ น ระยะเวลา 5 ปี ก็ จ ะมี ก ารวางแผนแต่ ล ะปี ท าอะไรอย่ า งไร เรื่ อ งที่ เราช่ ว ยอี ก คื อ เราช่ ว ยเข าหาตลาด
ยกตัวอย่างที่น่านตอนนี้ปลูกกาแฟได้ดีขึ้นมาก เราก็น่าจะไป Approach เลยกับทางคนที่ใช้กาแฟเยอะและก็ให้คน
พวกนั้นเนี่ยมีการ reference ได้ว่าผลิตภัณฑ์นี้มันดียังไง มาจากพื้นที่ๆมีเจตนารมณ์ที่ดียังไง อยากฝาก อ. ด้วยว่า
อย่างร้าน basket ของ อ. ก็อาจลองคุยกั บทาง ผอ ที่น่านดูนะคะ เพราะเขามีพืชผลหลายประเภทนะคะ ก็อาจ
เป็นช่องทางนึงที่จะช่วยพวกเขา
นักวิจัยเป้าหมายที่ 13: ประเด็นในส่วนวิจัยของ Goals 13 เนี่ย คือจากที่ศึกษาดูเรื่องของช่องว่างนะคะ
จากที่เรานาเสนอไป ก็ยังมองว่าจริงๆเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเป้าที่ 13 อย่างยั่งยืนเนี่ย เราควรจะมีการจัดทาตัว
Base line ปีที่เราจะมีการอ้างอิง เพื่อสาหรับการทา research เพื่อที่จะสามารถอ้างอิงเรื่องการดาเนินตามเป้า
อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการประเมินความความสูญเสียและความเสียหายทางเศรษฐศาสตร์ คือจากรายงานที่มีอยู่ก็
เรื่องจานวนผู้เสียชีวิ ต จานวนผู้บ าดเจ็บ และก็เป็นประเมินมูลค่าความเสียหายที่ไม่ได้เป็นมูลค่าความเสียหาย
ทั้งหมด ซึ่งเราอาจต้องมี การศึก ษาจ านวนตรงนี้เพิ่ มเติม และก็เรื่องการวางกลไกติดตามผลประเมินงานการ
ดาเนินการของภาคส่วนต่างๆ เรามีแผนการดาเนินงานต่างๆมากมาย แต่เราควรจะต้องมีการพัฒ นารูปแบบการ
ติดตามงานที่มันชัดเจนด้วย
ดร.เค : เรารับรู้อยู่เสมอว่าภาครัฐทาไร เอกชนทาไร และก็ในภาคประชาสังคมก็มีหลายๆท่านที่มาร่วมกัน
ในวันนี้ด้วย ภาควิชาการนะครับจะเห็นได้ว่า แค่ในห้องนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีอาจารย์หลายๆท่านที่มาร่วมกัน
คือก็มีการพยายามเอา SDGs เข้าไปส่ งเสริม แล้ วอย่าง ธรรมศาสตร์ ก็จะบังคับให้ เด็กปีห นึ่งทุกคนเนี่ย เรียน
เกี่ยวกับ Sustainability ซึ่งจะมี SDGs ด้วยนะครับ ละก็ล่าสุดผมก็ได้สอนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ละก็มี มศว.
ซึ่งในตรงนี้ก้อยากเล่าให้ฟังว่าพอเด็กไปสอบแข่งขันโอลิมปิกภูมิศาสตร์ หนึ่งในคาถาม ถามว่า SDGs คืออะไร มี
คาถาม 1 ข้อที่เกี่ยวกับ SDGs เลยนะครับ ละก็สุดท้ายคือมหิดล ก็คิดว่าคงมีอยู่แล้วใช่ไหมครับ SDGs จริงๆ ก็คือ
เรื่องที่อยู่ในชีวิตประจาวันอยู่แล้ว ก็คือพยายามส่งเสริมให้หลายๆมหาวิทยาลัย ที่เป็นพันธมิตรกับเราเนี่ย พอดีเคย
จัดกิจกรรมเด็กๆเขามาเล่นเขาก็บอกว่าเคยเห็นป้ายอยู่แต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร ก็ไปถ่ายรูปเล่นกันอยู่ แต่ก็ไม่รู้ว่ามัน

คืออะไร อยากให้แบบเด็กรู้ ต่อไปนี้ถามว่า SDGs คืออะไรก็อยากให้เด็กตอบได้ อยากให้นาไปใช้ด้วย เราก็จะมีการ
จัดกิจกรรม อย่างผมก็คือการให้เด็กออกไปหาคนตามถนน แล้วบอกว่า คนๆนี้ ไม่ว่าจะเป็นป้าคนขายขนมหรือ
แม้กระทั่งหมอรักษาผิวหนัง ว่าพวกเขาเหล่านี้สนับสนุน SDGs อยู่อย่างไร ละก็อย่างทางจุฬาฯก็มีสถาบันวิจัย
สังคมจุฬาฯ เราก็ช่วยกันอยู่ไม่ใช่แค่ภาครัฐ
IRPC : อยากเรียนถาม เมื่อสักครู่ที่อาจารย์หลายท่านได้พูดถึงว่าแต่ละเป้าหมาย หรือตัวชี้วัดเนี่ยมันมาก
เชื่อมโยงซึ่งกันและกันระหว่าง 17 ไม่แน่ใจว่า ว่ามันสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนไหมคะ ว่าอย่างแต่ละ Goals
indicator ของตัวนี้ไปปรากฏอยู่บน indicator ของตัวนี้ มีเจ้าภาพที่ชัดเจนหรือไม่ในการที่จะไปบูรณาการในตัวที่
มันเชื่อมโยงหรือซ้าซ้อนกันออกมาให้ชัดเจน อันนี้ไม่แน่ใจอยากเรียนถามอาจารย์ตรงนี้ อย่างที่สอง ในภาคเอกชน
ก็จากบริษัท IRPC จากัดมหาชน เราก็มองว่า เราก็ตื่นตัวกันในภาคเอกชนว่าเราจะช่วยเหลือเป้าหมายเหล่านี้ได้
อย่างไร แต่ว่าเรายังมองไม่ออกว่ามันไปถึงตรงไหนแล้ว ทั้งนี้ในหลายๆบริษัทก็ตื่นตัวพยายามเก็บข้อมูลและเริ่ม
ประกาศตัวว่าเราจะ contribute ให้ Goal ไหนบ้าง เพียงแต่ว่าในภาคเอกชนเรามองว่าปัญหาในเรื่อง Data เนี่ย
เป็นปัญหาด้วยกันทั้งหมดทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ข้อมูลต่างๆที่องค์กรใหญ่ๆส่งเข้าไปในภาครัฐทั้งที่
คอมไพล์ หรือว่า ภาคบังคับและสมัครใจเนี่ย ไม่แน่ใจว่า ภาครัฐได้มีการนาไปประมวลเป็นภาพๆหนึ่ง ส่วนหนึ่ง
หรือเปล่า ก่อนจะเก็บข้อมูลในภาคสังคมเพิ่มเติม เพราะว่ามองว่าภาคอุตสาหกรรมทาไปเยอะแล้วข้อมูลตรงนั้นก็
น่าจะได้นาไปใช้ส่วนหนึ่ ง อัน นี้ไม่แน่ ใจ อยากฝากไว้ว่า data ส่วนหนึ่งอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็ได้มีการส่งเข้าไป
เพียงแต่ว่าตอนนี้เราก็กาลังรออยู่ว่า sector แต่ละ sector เนี่ยเราต้องรับเป้าเท่าไหร่ อาจมีการแบ่งเค้กแล้วนะคะ
แต่ว่าแบ่งหนักแบ่งเบาเนี่ย คนทางานอาจยังไม่ทราบเป้าตรงนั้นนะคะ เลยมองว่าจริงๆ ภาคเอกชนเขาก็ตื่นตัวที่จะ
ช่วยตรงนี้อยู่ค่ะ
ดร.เค : เอกชนผมทราบเพราะว่าเคยคุยกับ บ. ใหญ่ๆ ว่าเขามีการผลักดันแผนงานให้สนับสนุน SDGs แต่
บริษัทเอกชนมันจะมีความยากตรงเราไม่อาจเข้าถึงข้อมูลได้ครบทุกอย่าง ก็คือตอนนี้ก็พยายามร่วมกันเก็บอยู่แต่ก็
คือยังไม่มีเป็น Base line เราเองกะว่าเดี๋ยวปีสองเราจะเริ่มเก็บภาคเอกชน และเน้นไปที่ SMEs ซึ่งเอาจริงๆ แล้ว
SMEs ไทยก็ยังไม่ค่อยมี แต่เราก็ยังอยากจะทาที่แบบว่าที่ มีแล้วเขาทากันอย่างไรบ้าง เขาสามารถเยแพร่ความรู้
ตรงเนี้ยไปบริษัทอื่นๆได้อย่างไรอันนี้เป็นโจทย์นะครับ ซึ่ง SDG Move และก็หลายๆที่อย่าง สกว เนี่ย มีความหวัง
อย่างยิ่งว่า จะสามารถทาได้เพราะมันจะดีต่อประเทศ ส่วนในด้านตัวชี้วัด ประชุมล่าสุดเหลือ 231 หรือ 232 เนี่ย
เมื่อตอนเดือนมีน าคมปี นี้ ซึ่งถ้าเราดูจ ริงๆแล้วจาก 240 หรือ 231 232 เนี่ย มันก็จะมีที่ซ้ากันอยู่ ที้นี้ตรงที่ซ้า
กั น เป๊ ะ ๆเลยก็ คื อ เหมื อ นกั บ ว่ า indicator ของ Goals นี้ ก็ อ าจเอาไปใส่ ใ น Goals นี้ ไ ด้ ด้ ว ย แต่ ต อนที่ เขา
implement ออกมา เขาก็บ อกว่า แต่ละประเทศ free to choose คือเหมือนกับว่ามันแล้ วแต่เราว่าเราจะใช้
indicator ไหน ที่เราจัดการประชุมงานวิจัยรอบนี้น่ะครับร่วมกับอาจารย์ทั้ง 4 ท่านเนี่ยเพื่อดูว่ามันเหมาะสมกับ
บริบ ทประเทศไทยไหม เช่น มันอาจมีบ างอย่างที่ไม่ค่อยเหมาะสมกับประเทศไทย หรืออาจเหมาะสมถ้ามีการ

ปรับปรุงเช่น แทนที่มันอาจเป็นสาหรับพื้นที่หมู่เกาะเราก็อาจใช้กับพื้นที่ที่เป็นหมู่เกาะของประเทศเรา อาจใช้เป็น
indicator ตัว นั้ น ไป ส่ ว นหน่ วยงานเข้าใจว่าหน่ ว ยงานหลั กจะมีป ระจา Goals ซึ่งคาดว่าตัว indicator น่ าจะ
ช่วยเหลือกันอยู่ระหว่างหลายๆกระทรวงหลายๆหน่วยงาน เพราะเท่ าที่ทราบคือข้อมูลมีแต่เราไม่รู้ว่าใครเก็บ หรือ
เก็บซ้า ไม่เหมือนกัน Medthod ต่างกัน มันก็เลยทาให้ได้ผลลัพธ์ที่ต่างกัน อย่าง ปภ. นิยามเกี่ยวกับภัยพิบัติ เก็บ
ไม่รวมจลาจลนะ คือคนที่เสียชีวิตจากเหตุจราจลไม่นับ แต่บางที่อาจจะรวมเรื่อง conflict เข้าไปด้วย มันก็เลยอาจ
มีปัญหาตรงด้าน indicator มีท่านใดจะเสริมอะไรหรือเปล่าครับผม
ตั ว แทนจากมศว : สิ่ ง ที่ SDGs move จะช่ ว ยได้ ม ากคื อ การเป็ น คลั ง ข้ อ มู ล ในการเชื่ อ มโยงแต่ ล ะ
indicator เพราะจริงๆแล้วเนี่ย SDG Move รู้อยู่แล้วว่าในแต่ละเป้าประสงค์เนี่ยใครบ้างที่เป็นหลักและใครบ้างที่
เก็บข้อมูล แบบไหนบ้าง จากการที่ไปวิจารณ์หรือลงพื้นที่หลายรอบเนี่ย คือถ้ามันถูกนามาเผยแพร่ได้ บางทีในแต่
ละภาคส่วนเนี่ยมันจะมีการอิงข้อมูล การเชื่อมข้อมูลกัน ระหว่างเป้าประสงค์ที่มีความคล้ายคลึงกันได้นะครับ อันนี้
ประการที่ห นึ่ งนะครับ ว่า SDG Move เนี่ ย จะช่ว ยได้มาก ทาให้ คนที่ทาเรื่องเป้านี้แต่ไม่รู้เป้าอื่นสามารถไปหา
แหล่งข้อมูลได้ว่า ถ้าจะไปเกี่ยวข้องกับ คนอื่นเนี่ยจะไปหาจากไหน อีกประการหนึ่งก็เห็นด้วยกับที่ท่าน อ. ได้
แนะนาบนเวที อยากจะดูเรื่องของ ดัชนีการเปลี่ยนแปลงว่าเราจะใช้ Base line ปีไหนในการวัด เพื่อที่จะดูว่าปี
ไหนเปลี่ยนแปลงมาเปลี่ยนแปลงน้อย อย่างเช่นเราจะดูเรื่องการเปลี่ยนแปลงขนาดของป่าไม้ เราก็จะได้รู้ว่ามัน
เปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน เปลี่ยนไปในระดับวิกฤติ หรือว่ายึดค่าดัชนีการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเลขขนาดไหนที่จะ
ทาให้เรารู้ว่ามันมีอัตราการเปลี่ยนแปลงมากหรือน้อย มันจะยั่งยืนไม่ยั่งยืน อย่างผมคิดว่าแต่ละหน่วยงานที่เขาเป็น
เจ้าภาพคงมีวิธีการในการศึกษา แต่ว่าเราอาจยังไม่สามารถที่จะลงข้อพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นแบบไหน เราก็ต้องยอมรับ
ว่าในหลายๆหน่วยงาน ราชการของเราจริงๆ บางที่ก็จะมองไปในเชิงปริมาณและก็เชิงคุณภาพ แต่ว่าเรายังไม่ มี
แหล่งที่จะสามารถเจาะเข้าไปถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีฐานข้อมูลกลางที่อย่างน้อยก็แนะนาได้
ว่า แต่ละเป้าประสงค์เนี่ยใครเป็นเจ้าภาพ ก็จะทาให้หนึ่งในนั้นคือนักวิชาการก็ทางานได้ง่ายขึ้นว่าเราจะสามารถ
Approach ไปทางไหน สองก็ คือ หน่ ว ยงานอื่น ที่ ส นใจในเป้ าประสงค์ ที่ ต่างกัน หรือข้ ามตั ว เป้ าหมายกั น เนี่ ย ก็
สามารถที่จะหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น
ตั วแทนจากกรมป่ าไม้ : สื บ เนื่ องจากประเด็นที่ ดร. ไพวัล ย์ ได้ชี้แจงนะคะว่า เป้ าที่ 14 มันจะต้อง
เชื่อมโยงกับข้อมูลอื่นๆ เยอะมากเนี่ย ทั้งนี้ในส่วนของกรมป่าไม้เนี่ย อย่างที่เมื่อสักครู่ได้ชี้แจงไปแล้วว่า กรมป่าไม้
กาลังทายุทธศาสตร์ปฎิญญานิวยอร์ค ก็กาลังดูเรื่องของพื้นที่ป่าปี 2030 ทั้งนี้คณะกรรมการในปฏิญญานิวยอร์ค
เรามีกรรมการระดับชาติ ซึ่งมีท่านปลัดเป็นประธานนะคะ และองค์ประกอบเนี่ยก็จะมีเหล่า Stakeholders เลยที่
มีความเกี่ยวข้องกับป่าโดยเฉพาะอย่าง กรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเขาดูแลเรื่องป่าโกงงกาง ซึ่งป่าโกงกาง
เนี่ยมันจะเป็นตัวลิงก์ระหว่างแผ่นดินกับน้า เป็นตัวเชื่อมระหว่างความหลากหลายทางชีวภาพใต้น้ากับบนดินค่ะ
ซึ่งคิดว่าถ้าได้นามาแชร์กับกรรมการชุดนี้น่าจะได้ผลที่เป็นประจักษ์มากขึ้น อีกอย่างนึงคือเรื่องของป่าโกงกาง ใน

ตอนเจรจา เขาก็ให้ความสาคัญเนื่องจากมันมีศักยภาพ มีการดูดซับคาร์บอนได้เยอะมาก ซึ่งมันจะเป็นตัวช่วยลิงค์
ไปถึง SDGs 13 ด้วย ค่ะ
ตั วแทนจากสผ. : ในส่ ว นของผมก็จะดูเป้าที่ 13 อย่างเป้ านี้ ก็จะเห็ นได้ชัด ว่ามัน จะเชื่อมโยงหลายๆ
หน่วยงาน สผ. เป็นหน่วยงานหลัก แต่ว่าอย่างเรื่องภัยพิบัติอะไรต่างๆจะเป็นทาง ปภ. ที่เป็นคนรับดูเรื่องการสร้าง
ความตระหนักรู้หรือสร้างวางหลักสูตรกับกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจะเห็นได้ชัด ว่าเราจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ
นอกจากนี้ยังมีตัวชี้วัดที่ซ้ากันด้วย และอย่างเรื่อง Climate Change ตัว SDGs เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ต้องรายงาย แต่
ว่าเราก็จะมีตัวที่ต้องรายงานหลักๆ เลยก็คือในส่วนของ UNSCC นะครับ อย่างในเป้าหมายที่ 13 เนี่ยจะไม่มี ไม่
เน้ น เรื่องผลในตอนจบแต่ว่าเรื่องตัวเลขต่างๆ เราจะไปดาเนินงานตามที่เป้าหมายที่ประเทศเรากาหนดตามที่
UNSCC สร้าง ฉะนั้นในการรายงานผลเนี่ยตัวเลขอาจมั่วได้ ในส่วนการรายงานเราจะรายงานตามแผนที่วางไว้ว่า
ความก้าวหน้าของเราเป็นอย่างไรครับ

การระดมสมอง “ทิศทางการวิจัยในอนาคตและการสร้างความร่วมมือระหว่างภาควิชาการ
กับภาคส่วนอื่นๆเพื่อการขับเคลื่อน SDGs” เป้าหมายที่ 16: การส่งเสริมสังคมที่สงบสุข
และครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มี
ประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
ผู้วิจัย:นายจิรวัฒน์ สุริยะโชติชยางกูล และคณะ

แผนผังการสรุปความ

1. เป้าหมายที่ 16 ในภาพรวม

2. Gap Knowledge ของเป้าหมายที่ 16

เป้าหมายที่ 16

3. แนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายที่ 16
4. Discussion ของผู้เข้าร่วมการประชุม

1. เป้าหมายที่ 16 ในภาพรวม
1.1 สถานภาพของข้อมูล : มี 10 เป้าประสงค์, 2 เป้าดาเนินการ, 23 ตัวชี้วัดและเพื่อให้ง่ายขึ้น
เราสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 เสาหลัก โดยเสาหลักที่ 1 คือ สังคมที่สงบสุข เสาหลักที่ 2 คือ การเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม และเสาหลักที่ 3 คือ การสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบ โดยสาเหตุที่
แบ่ งเป็ น 3 เสาหลั กนั้ น เพื่อ จะท าให้ ผู้ กาหนดนโยบายในอนาคตที่ จ ะต้ อ งจั ดท าแผน หรื อ กิ จ การที่
เกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่ 16 นี้สามารถจะดาเนินการได้ง่ายขึ้น
โดยเสาแรก (สังคมที่สงบสุข ) จะมีทั้งหมด 4 เป้า ประสงค์ แบ่งได้เป็น เป้าประสงค์ที่ 1 ที่
เกี่ยวข้องกับการลดความรุนแรง / เป้าประสงค์ที่ 2 เกี่ยวข้องกับ การยุติการข่มเหง การหาประโยชน์ไม่
ถูกต้อง และการค้ามนุษย์ / เป้าประสงค์ ที่ 4 เกี่ยวข้องกับ ลดการลักลอบการเคลื่อนย้ายอาวุธ และ
ทรัพย์สินที่ผิดกฎหมาย / เป้าประสงค์ที่ 5 เกี่ยวข้องกับการลดการทุจริต

โดยเสาที่สอง (การเข้า ถึงกระบวนการยุติธ รรม) จะมีทั้งหมด 5 เป้า ประสงค์ แบ่งได้เป็น
เป้าประสงค์ที่ 3 เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมหลัก นิติ รัฐ นิติธรรม / เป้าประสงค์ที่ 7 การที่ให้ประชาชนมี
กระบวนการ มีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบ และมีการสร้างตัวแทนที่ดีเพื่อประกอบการตัดสินใจในทุก
ระดับ / เป้าประสงค์ที่ 9 การจัดทาเอกลักษณ์ทางการเกิด / เป้าประสงค์ที่ 10 การให้ประชาชนมีสิทธิใน
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากขึ้น / เป้าประสงค์ที่ B การเลือกปฏิบัติ รวมทั้งการถูกล่วงละเมิดในช่วง 12
เดือนที่ผ่านมา
โดยเสาที่สาม (การสร้ างสถาบันที่มีประสิทธิภ าพ) จะมีทั้งหมด 3 เป้าประสงค์ แบ่งได้เป็น
เป้าประสงค์ที่ 6 เกี่ยวกับการพัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิผล และมีความรับผิดชอบ / เป้าประสงค์ที่ 8 การ
ขยายและเสริ ม ความแข็ ง แกร่ ง ของการมี ส่ ว นร่ ว มของประเทศก าลั ง พั ฒ นาในสถาบั น โลกาภิ บ าล /
เป้าประสงค์ที่ A จานวนองค์กรสิทธิมนุษยชนที่มีอิสระและสอดคล้องกับหลักการปารีส
ทั้งหมด 10 เป้าประสงค์ 2 เป้าดาเนินการนั้น มีทั้งหมด 23 ตัวชี้วัด จากการสารวจเบื้องต้น โดย
สานักงานกิจการยุติธรรมและสานักงานสถิติแห่งชาติ และหลายๆหน่วยงานที่มีอานาจรับผิดชอบหรือมี
ข้อมูล อยู่ แล้ ว นั้ น อ้างว่ามีข้อ มูล อยู่ แล้ ว 10 ตัว ชี้วัด ในขณะที่อีก 13 ตั ว ชี้วั ดที่เหลื อนั้ นกาลั งรอการ
ตรวจสอบอยู่
1.2 หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ: คือ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย ส่วนหน่วยงานรองจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
แรงงาน สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สานักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ตแห่ งชาติ ส านักงานอัยการสูงสุ ด ส านักงานศาลยุติธ รรม ส านักงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบ
ราชการ สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสานักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งมี
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่ 16 และสามารถเสริมหนุนร่วมกับหน่วยงานหลักได้เป็นอย่างดี
1.3 การจั ด ลาดั บความสาคั ญ : ในงานวิจัย มีการจัดอันดับความส าคัญ เพื่อเป็นแนวทางให้
หน่วยงานภาครัฐต่างๆประเมินว่าควรจะดาเนินการอย่างไรในช่วงต้น และเป้าหมายอะไรที่ประเทศไทย
ควรจะเริ่มดาเนินการก่อน ซึ่งแบ่งเป็น 3 ลาดับ
ลาดับที่ 1 เน้นใน 2 ประเด็นเป็นหลัก ประเด็นแรกคือ QUICK WIN สามารถทาได้เลย
ทาได้ง่าย และเห็นผลได้อย่างรวดเร็ว และประเด็นที่ส องคือ เรื่องที่ใช้เวลานานกว่าจะเห็ นผล (Long
term) จึงเป็นเหตุที่ต้องรีบทาตั้งแต่แรกเริ่มนั่นเอง
ลาดับที่ 2 เป็น Long term impact เช่นกัน แต่สาคัญน้อยกว่าในกลุ่มลาดับที่ 1
ลาดับที่ 3 นั้นถือว่าสาคัญน้อยที่สุด เป็นข้อมูลที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ไม่จาเป็นจะต้องใช้
ทรัพยากรเพิ่มเติมมาก และมีการเก็บข้อมูลประจาจากหน่วยงานอยู่แล้ว

อย่ า งไรก็ ต าม เป็ น ที่ น่ า เสี ย ดายที่ ว่ า ระยะเวลาในการท าโครงการวิ จั ย นี้ มี เ พี ย ง 5 เดื อ นเท่ า นั้ น
เพราะฉะนั้นการทาวิจัยครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นการกาหนดว่าในแต่ละเป้าประสงค์นี้ ใน Phrase ที่ 1 2 หรือ 3
จะมีกิจกรรมอะไรในแต่ละ Phrase บ้าง มีแต่เพียงกาหนดว่า เป้าประสงค์อะไรบ้างที่เป็น Priority
2. Gap Knowledge ของเป้าหมายที่ 16
แบ่งออกเป็น 4 ประเด็นหลักคือ ความไม่พร้อมของข้อมูล ความไม่ครอบคลุมกับบริบทไทย การ
ไม่บูรณาการความร่วมมือ และประชาชนยังขาดความเข้าใจ อธิบายได้ดังนี้
2.1 ความไม่พร้อมของข้อมูล: จากการที่มีการทา Focus group และ ประชุมวิชาการสาธารณะ
ครั้งที่ 1 จาก สกว.นั้นพบว่า หลายๆหน่วยงาน มองว่าเป้าหมายที่ 16 นั้นข้อมูลยังมีความเหลื่อมและไม่
ชัดเจนของมันอยู่หลายๆหน่วยงานจะจัดทาข้อมูลของตนเอง และบางครั้งพบว่ามีข้อมูลซ้า จึงเกิดคาถาม
ตามมาที่ว่าเราควรจะใช้ข้อมูลของใคร ข้อมูลของใครที่มีความน่าเชื่อถือ ความแม่นยามากที่สุด เช่น
ถ้ า พู ด ถึ ง ข้ อ มู ล ของการเกิ ด ซึ่ ง แน่ น อนว่ า กรมการปกครองจะเป็ น ผู้ ที่ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล การเกิ ด แต่ ใ น
ขณะเดียวกัน UNICEF ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศก็ได้มีการจัดเก็บข้อมูลนี้เช่นเดียวกัน แต่พอมาเทียบ
กันพบว่าข้อมูลจากทั้ง 2 แหล่งนั้นไม่ตรงกัน เกิดคาถามว่า ใครเป็นผู้ที่เก็บข้อมูลได้สมบูรณ์แบบมากกว่า
กัน ซึ่งยังคงเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่ ซึ่งอาจเกิดจากระเบียบวิธีการจัดเก็บที่แตกต่างกัน คือ กรมการ
ปกครองให้สิทธิ์การเกิดโดยการจดทะเบียน คือใครที่แจ้งเกิด ผู้นั้นก็จะได้รับสูติบั ตรไป คาถามคือว่า แล้ว
คนที่เกิดในพื้นที่ห่างไกลเกินกว่าจะเข้าถึงหน่วยงานภาครัฐได้ ถ้าหากว่าเขาไม่ได้แจ้งการเกิด แสดงว่า
กรมการปกครองก็จะไม่ได้นับคนในส่วนนี้ ถึงแม่ว่าคนจะเกิดแล้วก็ตาม ดังนั้นจึงยังคงมีคนบางกลุ่มที่ตก
หล่นในการสารวจดังกล่าว อย่างไรก็ตามการที่หลายๆหน่วยงานจัดทาข้อมูลที่มีความซ้าซ้อนกันนั้นเรา
สามารถนาข้อมูลเหล่านั้นมา Cross Check ได้ เพื่อที่ทาให้ข้อมูลเหล่านั้นมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่ว่าข้อมูลที่มีอยู่ไม่เหมาะสมในการวัดผลในระดับสากล ถ้าพิจารณาทั้ง 23 ตัวชี้วัด
จะพบว่าส่วนใหญ่จะมีการระบุว่า ข้อมูลควรจะมีการจาแนก เช่น ถ้าเราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงใน
ครอบครัว ควรจะต้องจาแนกว่าใครบ้างที่เป็นเหยื่ อของความรุนแรงในครอบครัว เป็นผู้ หญิง อายุเท่าไร
บ้าง เป็นเด็กในช่วยวัยใดบ้าง ความสัมพันธ์ระหว่างเหยื่อกับผู้ทาความรุนแรงเป็ นรูปแบบไหน เช่น สามี
ภรรยา หรือคนละแวกบ้าน เป็นต้น ซึ่งในไทยยังไม่ได้มีการกาหนดเอาไว้ ดังนั้นการวัดผลในไทยที่มีการ
จัดเก็บอยู่แล้วบ้างนั้น อาจไม่สอดคล้องกับในระดับสากล
2.2 ความไม่ครอบคลุมกับบริบทไทย: ถ้าหากเราพิจารณาในตัวชี้วัดบางตัว นิยามที่ให้เอาไว้ มัก
ไม่ค่อยสอดคล้องกับบริบทของไทย ยกตัวอย่างเช่น
นิยามความรุนแรง:ถ้าดูจากตัวชี้วัด ความรุนแรงที่กาหนดไว้ จะเป็นความรุนแรงที่เกิด
จากการทาร้ ายร่ างกาย หรื อการต่อสู้ ในสงครามภายในประเทศ แต่ ใ นประเทศไทย ความรุ น แรงมี
ความหมายที่เหนือสิ่งเหล่านี้ไปมาก เช่น พูดถึงความรุนแรงจากการแย่งชิงฐานทรัพยากร ความรุนแรง

จากการใช้วาจาประทุษร้ายของสื่อ เป็นต้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลความรุนแรงเหล่านี้ มีการจัดเก็บอยู่บ้าง แต่ ก็
ไม่ไ ด้ ถูกน าไปใช้ใ นบริ บทของสากล เพราะสากลไม่ไ ด้ร ะบุว่ากาลังวัดความรุ น แรงของสิ่งเหล่า นี้
เพราะฉะนั้นจะเกิดคาถามที่ตามมาว่า ถ้าอย่างนั้น ความรุนแรงที่สากลต้องการจะให้วัด ถึงแม้ว่ายังมีความ
รุนแรงอื่นๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทย แล้ว จะสามารถสะท้อนถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นในไทยได้แม่นยาจริง
หรือซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากังวลซึ่งแท้จริงแล้วเราสามารถนาข้อมูลที่เรามีนอกเหนือจากบริบทสากลนั้นมาขยาย
ผลเพื่อให้เป็น SDG Plus ในอนาคตได้ด้วยเช่นกัน
นิยามนิติรัฐ: ซึ่งให้นิยามตัวชี้วัดที่ค่อนข้างประหลาด คือ ดูแค่ว่า จานวนผู้ต้องขังที่ ศาล
ตัดสินไปแล้ว คาถามคือว่า ความเป็นนิติรัฐ ไม่ได้ดูแค่เพียงจานวนผู้ต้องขังว่ามีมากน้อยขนาดไหน หรือ
แม้แต่ออกมาจากคุกแล้ วทาตัวอย่ างไร แต่ความเป็นนิ ติรัฐนั้ นแท้จริ งแล้ วสามารถสะท้อนได้จากหลาย
องค์ประกอบมาก ไม่ว่าจะเป็นการที่มีรัฐบาลที่เปิดกว้างหรือไม่ การมีจากัดอานาจของรัฐหรือไม่ การปลอด
คอร์รัปชั่น การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การรับรองสิทธิขั้นพื้นฐาน แต่ ตัวชี้วัดของสากลไปไม่ถึงในจุด
นั้น
2.3 การไม่บูรณาการความร่วมมือ : มีหลายหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเป้าหมายที่ 16 และ
หลายๆหน่วยงานบางครั้งก็มีการจัดเก็บข้อมูลอยู่ แต่ข้อมูลเมื่อนาไปตรวจสอบแล้วพบว่า ส่วนมากเป็น
การทางานที่ไม่ได้ Serve ตามเป้าหมายที่ 16 โดยตรง แต่เป็นการ Serve ตาม KPI ของหน่วยงาน
นั้นๆและเมื่อหลายๆหน่วยงานต่างเกี่ยวข้องในการเก็บข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น ปปช. รับผิดชอบในเรื่องการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ปปท.เองก็เช่นกัน แต่ เป็นสาหรับระดับข้าราชการชั้นผู้น้อย ซึ่ง 2 หน่วยงานนี้การเก็บ
ข้อมูลอาจมีการซ้าซ้อนกันอยู่ บ้าง หรือเรื่องของการค้ามนุษย์ ซึ่ง สตช. ก็มีการเก็บข้อ มูลอยู่แล้ว พม.ก็มี
เช่นกัน ซึ่งข้อมูลของ 2 หน่วยงานก็อาจมีความคาดเคลื่อนและไม่ตรงกันอยู่บ้าง เพราะหน่วยในการ
จัดเก็บไม่เหมือนกัน คาถามคือ เมื่อเรารู้ว่าข้อมูลซ้าซ้อนกันในแต่ละหน่วยงานแล้ว ได้มีการพูดคุยกัน
หรือหารือกันในการที่จะบูรณาการในการจัดเก็บข้อมูลร่วมกันหรือ ไม่ ซึ่งในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นช่องว่าง
อยู่ที่ไม่ได้รับการตอบรับมากนักจากหน่วยงานภาครัฐ ที่รับผิดชอบนอกจากนี้ในหลายๆหน่วยงานยังพบว่า
ถึงแม้ว่ามีการจัดเก็บข้อมูล แต่เป็นการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่อง เช่น ปีนี้เก็บ แต่ปีที่ผ่านมาไม่ได้เก็บ
ในขณะที่ 3 ปีที่แล้วอาจเก็บ เนื่องจากขาดงบประมาณ คาถามคือ การเก็บข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่องเช่นนี้
สามารถสะท้อนถึงความเป็ นจริงได้หรือไม่ ซึ่งวิธีการแก้ไขอาจเป็นการดาเนินการที่ต้องมีการจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นกิจวัตรประจาปี และหาหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดเก็บข้อมูล
เช่น สภาพัฒน์ฯ หรือสานักงานสถิติแห่งชาติมาเป็นพันธมิตรนั่นเอง
2.4 ประชาชนขาดความเข้าใจ: รวมไปถึงความเข้าใจที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล แสดงถึง
มาตรฐานของความเข้าใจที่มีความเหลื่อมล้ากัน เนื่องจากส่วนมากแล้ว การทา SDG นั่นยังผูกขาดกับ
หน่วยงานภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ ถึงแม้ว่าภาคส่วนอื่นๆอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาเช่นเดียวกัน แต่
ก็ยังมีไม่มากนัก จึงเป็นผลทาให้มีความเข้าใจที่แตกต่างกัน

มีกลุ่มบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ที่ให้ความสาคัญในเรื่องของการประกอบธุรกิจโดยทั้งคานึงถึงสิทธิ
มนุษยชน และเรื่องของ SDG ควบคู่กันไป ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาการทางานยังค่อยเป็นค่อยไป แต่ก็สะท้อนว่า
ภาคเอกชนเริ่มที่จะเห็นความสาคัญระหว่างการประกอบธุรกิจกับการดาเนินการเพื่อนาไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน ซึ่งก็ย้อนสู่ผลดีกับการประกอบธุรกิจ และสาหรับ Stakeholder ในระยะยาวด้วยนั่นเองใน
ขณะที่ภาคประชาชนเอง ก็มี NGO บางกลุ่มที่เคลื่อนไหว และรณรงค์ในการให้ความรู้กับชุมชนในเรื่อง
เกีย่ วกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เพิ่มมากขึ้น
3. แนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายที่ 16
แบ่งเป็น 4 เรื่ องหลักๆ ที่ประเทศไทยควรให้ความส าคัญ ได้แก่ ส่ งเสริมนิติรัฐ ส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน สร้างการมีส่วนร่วมของตัวแทนทุกระดับและมีอานาจตัดสินใจ และธรรมาภิบาล
ความยุติธรรมและโปร่งใส
3.1 ส่งเสริมนิติรัฐ: นิติรัฐมีความสาคัญ เนื่องจากภาครัฐมีภารกิจหลักที่จะต้องคุ้มครองประโยชน์
สาธารณะและดาเนินการการเพื่อที่จะให้สาธารณะสามารถอยู่ได้อย่างร่มเย็นในสังคม ดังนั้นภาครัฐจาเป็นที่
จะต้องมีอานาจในการดาเนินการ ในขณะเดียวกัน ก็จะต้องมีเครื่องมืออะไรบางอย่างเพื่อที่จะคอยถ่วงดุล
อานาจของภาครัฐ เพื่อไม่ให้ใช้อานาจหน้าที่เกินกว่าที่ควรจะเป็นมิฉะนั้นจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มคนบางกลุ่ม
ในสังคมโดยการที่จะส่งเสริมหลักนิติรัฐที่ดี จาเป็นที่ภาครัฐจะต้องเปิดพื้นที่ให้กับภาคส่วนอื่นๆเข้ามามี
ส่วนร่ วมในการตรวจสอบ และถ่วงดุ ล การทางานของตัวรั ฐเอง และพยายามที่จะต้องล้มเลิ กระบอบ
อุปถัมภ์ให้ได้ รวมไปถึง การบังคับใช้กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับอย่างจริงจัง หลายๆครั้งพบว่า ประเทศ
ไทยเอง มีกฎหมายหลายหมื่นฉบับ ซึ่งมีจานวนที่มากเกินไป ทั้งๆที่มีเพียงไม่กี่ฉบับเท่านั้นที่บังคับใช้จริงใน
ทุกวันนี้ ซึ่งสะท้อนว่าการบังคับใช้กฎหมายนั้นยังมีช่องโหว่และข้อจากัดอยู่
ถ้ามองเพียงแค่บริบทของประเทศ แน่นอนว่าการส่งเสริมนิติรัฐนั้น จะทาให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจ
ขึ้น ที่ภาครัฐทางานตามภารกิจของตนเอง ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้เข้าไปล่วงละเมิดสิทธิของเอกชนและปัจเจก
บุ คคลมากเกินไป แต่ ถ้ามองในบริ บทของสากลพบว่า การที่เป็ นรั ฐแบบนิติรั ฐนั้น น าไปสู่ประโยชน์
หลากหลายด้าน เช่น การเป็นต้นแบบที่ดีของประเทศอื่นๆที่กาลังพัฒนาให้มีความเป็นนิติรัฐมากขึ้น การที่
จะไม่ถูกแทรกแซงจากประเทศมหาอานาจที่มักจะเข้ามาหาประโยชน์ในประเทศไทยเองโดยอ้างว่าเพราะ
ประเทศมีความอ่อนแอในเรื่ องของนิ ติรั ฐจึงเป็นเหตุ อันชอบธรรมที่จะเข้ามาจัดการ หรือในประเด็นที่ว่ า
เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศกาลังพัฒนา ดังนั้นการที่เราให้การส่งเสริมด้านนิติรัฐจะนาไปสู่การช่วยเหลือ
ทางการเงิน (Financial aids) บางประการของกองทุนระหว่างประเทศ และจากประเทศมหาอานาจ เพื่อที่จะ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ปกครองประเทศโดยยึดกฎหมายเป็นตัวตั้ง
3.2 ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน: ปัจจุบันได้มีรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2560 บังคับใช้
เรียบร้อยแล้ว และได้มีการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานบางประการ อย่างไรก็ตามเรื่องสิทธิมนุษยชนแม้ว่าเป็น

เรื่องใกล้ตัว แต่บางคนยังไม่ได้ให้ความสาคัญมากเท่าที่ควร ยกตัวอย่างเช่น สามีภรรยาตบตีและทาร้าย
ร่างกายกัน คาถามคือ การทาร้ายร่างกายภรรยาของตนเอง หรือการข่มขืนภรรยาของตนเองนั้ น เป็นเรื่อง
ที่สมควร หรือสามารถทาได้หรือไม่ และถ้าหากภรรยาไปแจ้งความร้องทุกข์ สามารถกระทาได้หรือไม่
ในทางปฏิบัติ ซึ่งก็มักจะพบว่าเจ้าหน้าที่ตารวจไม่รับแจ้งความในสถานการณ์ดังกล่าว เพราะมองว่าเป็น
เรื่องของสามีภรรยา ซึ่งเรื่องเกี่ยวกับเพศ ความรุนแรง ศักดิ์ศรีค วามเป็นมนุษย์ ยังคงเป็นเรื่องที่เข้าใจ
และจับต้องได้ยากในการที่จะแสดงให้สังคมทั่วไปเข้าใจและตระหนัก
ในด้านของการดาเนินการพันธกรณีระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนั้นพบว่าประเทศไทยมี
การเข้าร่วมเป็นสมาชิกในอนุสัญญาระหว่างประเทศหลายฉบับว่าด้วยเรื่องของสิทธิมนุษยชน เช่น
สิทธิพลเมือง สิ ทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สั งคมและวัฒนธรรม สิ ทธิเด็ก สิ ทธิส ตรี เป็นต้น
อย่างไรก็ตามก็ยังคงมีอีกหลายเรื่องที่ประเทศไทยมิได้มีการดาเนินการอย่างชัดเจน หรือเป็นรูปธรรม
มากเท่าที่ควร โดยจากการที่ประเทศไทยได้เข้าไปทบทวนรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ซึ่งนับเป็น
ครั้งที่ 2 แล้ว ซึ่งถูกจับจ้องและถูกตั้งคาถามจากประเทศสมาชิกอื่นๆ ในเรื่องของท่าทีของประเทศไทยเอง
ต่อสิทธิมนุษยชนต่างๆตามพันธกรณีระหว่างประเทศนั้นๆ ซึ่งจากการเข้าไปทบทวนครั้งล่าสุดนั้น นับเป็น
เรื่องน่ายินดี เนื่องจาก นายกฯให้คามั่นว่าภาคธุรกิจจะต้องประกอบธุรกิจโดยคานึงถึงสิทธิมนุษยชนมาก
ขึ้น ซึ่งทาให้ภาคเอกชนที่ผ่านมานั้นมีการรวมกลุ่มกัน และดาเนินการประกอบธุรกิจโดยคานึงถึงสิทธิ
มนุ ษยชน และพิ จ ารณาถึ งผลกระทบภายนอกทางสิ่ ง แวดล้ อ มต่ อ ชุม ชนเพิ่ ม มากขึ้ น และจากการที่
สหรัฐอเมริกาเองได้มีการออกรายงานที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ซึ่งพบว่าก่อนหน้านี้ไทยได้ถูกจัดอันดับให้ไป
อยู่ใน Tier 3 ซึ่งเกิดจากมีการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง และการค้าประเวณีและการใช้แรงงานเด็ก
ซึง่ ทาให้ประเทศไทยถูกกดดัน เพราะส่งผลต่อการค้าและเศรษฐกิจในทางมหภาค เช่น ตลาด EU ไม่นาเข้า
สินค้าจากอุตสาหกรรมประมงที่มาจากประเทศไทยเพราะถูกมองว่ามีการค้ามนุษย์เกิดขึ้น ซึ่งส่งผล
กระทบต่อการนาเข้าและส่งออกของไทย และมากระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมในท้ายที่สุด จึงเป็น
แรงกระตุ้นให้ประเทศไทยถีบตัวเองจาก Tier 3 ขึ้นมาเป็น Tier 2 Watch list นั่นเอง
โดยจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลไกคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึงทั้งกลไก
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ กลไกที่เป็นทางการ หมายถึง กระบวนการของศาล สถาบันของศาล
ตารวจ เป็นต้น ซึ่งเป็นกลไกที่จะคุ้มครองสิ ทธิ์ของประชาชนอย่างเต็มที่ และกลไกที่ไม่เป็นทางการ จะ
เป็ น Quasi-judicial mechanism เช่ น กรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ซึ่ ง มี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการ
ตรวจสอบกับเรื่องร้องเรียน และมีการนาเรื่องร้องเรียนเหล่านี้มาสร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ละเมิดสิทธิ และแสวงหาแนวทางการเยียวยา ซึ่งพบว่า กรรมการสิทธิเองในอนาคตจะต้องทางานหนักขึ้น
เพราะสถานะของตนเองถูกลดลาดับชั้นลงมา ซึ่งจาเป็นต้องดาเนินการเพื่อที่จะประกันตนเองให้อิสระ
อย่างแท้จริง และให้มีศักยภาพที่มากขึ้น ในเรื่องของ งบประมาณ บุคลากร ภารกิจต่างๆ เป็นต้น เพื่อทา
ให้ประชาชนมั่นใจ

3.3 สร้างการมีส่วนร่วมของตัวแทนทุกระดับ และมีอานาจตัดสินใจ: โดยทั่วไปพบว่าภาคส่วน
ต่างๆอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ว่าภาครัฐกาลังทาอะไรอยู่ แต่ บทบาทการเข้าถึงข้อมูลของ
แต่ละคนนั้นมีจากัด ถ้าหากว่าเรามีข้อมูลอยู่แล้วก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ ในขณะที่ถ้าหากไม่มีข้อมูล
ตั้งแต่แรก เราก็ไม่สามารถตรวจสอบอะไรได้เลย ถึงแม้ว่าเรามี พรบ.ข้อมูลข่าวสารอยู่แล้ว แต่การบังคับใช้
กับพรบ.ตัวนี้มีมากน้อยแค่ไหน โดยปกติการเข้าถึงข้อมูลจะมี 2 รูปแบบคือ Negative list และ Positive
list โดย Negative list หมายถึง ข้อมูลทั้งหมดที่รัฐครอบครองอยู่นั้นเข้าถึงไม่ได้ ถ้าหากอยากเข้าถึง
ข้อมูลดังกล่าวต้องทาเรื่องขออนุญาติ และ Positive list หมายถึงมีการจัดลาดับ List ไว้ว่า ข้อมูลเหล่านี้
ถ้าอยากจะเข้าถึงต้องทาเรื่องขอ ในขณะที่ข้อมูลอื่นๆถ้าไม่ได้จัดล าดับไว้ก็ส ามารถเข้าถึงได้เลย โดย
สาหรับประเทศไทยนั้นยังคงเป็น Negative list ซึ่งถือเป็นข้อจากัดต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน
ต้องมีการสร้างสันติภาพตามแนวทางสันติวิธี เนื่องจากการดาเนินการภาครัฐในหลายๆครั้ ง
โดยทั่วไปแล้วมีการสร้างความขัดแย้ง หรือมีการทาให้กลุ่มบางกลุ่มเสียประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์
กับกลุ่มคนส่วนมาก คาถามคือ เราจะมีแนวทางอย่างไรที่ให้ทุกคนให้ความสาคัญกับเรื่องที่เป็นประเด็น
นั้นอยู่ และแสวงหาจุดร่วม รวมทั้งป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ การแย่งชิง
ทรัพยากรระหว่างภาคธุรกิจกับชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ ซึ่งเป็นปัญหาที่ท้าทายว่าจะทาอย่างไรที่ทั้ง ทาให้
ชุมชนสามารถอาศัยได้อย่างปกติสุข ในขณะที่ภาคเอกชนก็สามารถทาธุรกิจได้โดยที่ไม่สร้างความขัดแย้ง
หรือผลกระทบภายนอกทางลบกับชุมชน ซึ่งจะต้องมีแนวทางที่จัดการกับความขัดแย้งเหล่านี้
นอกจากนี้จาเป็นที่จะต้องมีการสร้างกลไกให้ประชาชนมีการติดตามความคืบหน้า โดยทั่วไป
พบว่า ประชาชนอยากที่จะคุ้มครองประโยชน์สาธารณะอย่างยิ่ง อยากจะเป็นหูเป็นตาให้กับตารวจ แต่
ปัญหาคือ เมื่อแจ้งเรื่องเหล่านี้ไปแล้ว กลับไม่ได้รับการตอบสนองและไม่รู้ว่าเรื่องเมื่อแจ้งไปแล้วอยู่ใน
ขั้นตอนการดาเนินการไหน ใครเป็นคนรับผิดชอบ หรือสามารถคลี่คลายได้หรือไม่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มี
หน่วยงานที่จะคอยแจ้งให้กับประชาชนทราบ ถึงแม้ว่าบางครั้งมีการแจ้งแต่ก็เป็นการแจ้งที่ล่าช้าเกินไป ซึ่ง
ก่อให้เกิดความรู้สึก “เฉื่อย” ที่จะเข้ามามีส่วนร่วม ติดตามความคืบหน้า หรือเป็นหูเป็นตาให้กับภาครัฐ
ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นสาคัญมาก เพราะรัฐไม่สามารถติด ตามปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้
ด้วยเพียงตนเองเพียงอย่างเดียว
3.4 การมีธรรมาภิบาล ยุติธรรม และโปร่งใส: ซึ่งจะเน้นไปที่หน่วยงานภาครัฐเป็นพิเศษ เป็น
การสร้าง ความรับผิดชอบ ความตรวจสอบได้ ความโปร่งใส และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้มากขึ้น
และต้ อ งมี ก ารอาศั ย หลั ก ความคุ้ ม ค่ า ยกตั ว อย่ า งเช่ น จะสร้ า งสนามบิ น ตรงจุ ด ๆนี้ คุ้ ม ค่ า หรื อ ไม่
ผลกระทบด้านเสียงต่อชาวบ้านมีมากน้อยแค่ไหน หรือถ้าจะสร้างโรงบาบัดน้าเสียตรงจุดนี้ จะกระทบใคร
บ้าง มากน้อยขนาดไหน มีการจัดทา RIA คือ การประเมินผลกระทบของกฎหมาย ซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่
โดยก่อนที่จะตรากฎหมายใหม่ๆขึ้นมา ได้มีการประเมินหรือไม่ว่า คุ้มค่าที่จะตรากฎหมายนั้นจริงหรือไม่
ใครบ้างที่จะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการตรากฎหมายนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น เรื่องของ Whistleblower

ถ้ามีการตรากฎหมายในด้านนี้ แน่นอนว่าผู้ที่ได้รับประโยชน์คือคนที่เข้ามาเป็น Whistleblower คุ้มครอง
ประโยชน์แก่สาธารณะ ซึ่งต้องมีการคุ้มครองบุคคลเหล่านั้นด้วย เพื่อทาให้เขามีความปลอดภัยจากการถูก
โต้ตอบหรือกลั่นแกล้งจากบุคคลที่เสียประโยชน์ ซึ่งก็จะมีเรื่องของงบประมาณเข้ามาเกี่ย วข้อง รัฐสามารถ
จัดสรรงบประมาณเพียงพอได้หรือไม่ ซึ่งก็ต้องประเมินว่าสรุปแล้วคุ้มหรือไม่คุ้ม ในขณะเดียวกันกฎหมาย
นั้นควรมี Sunset clause หรือ ควรมีอายุจากัดหรือไม่ในการบังคับใช้กฎหมายนั้นๆ เพราะเราไม่สามารถ
รู้ อ นาคตได้ เช่น เราไม่ รู้ ว่ าอี ก 5 ปี ต่ อจากนี้ กฎหมายนี้ยั งจ าเป็น อยู่ ห รื อไม่กั บสภาพบริบ ทสั งคมที่
เปลี่ยนแปลงไป และอย่างที่ทราบกันแล้วว่าประเทศไทยมีกฎหมายหลายฉบับมาก คาถามคือว่า เมื่อไม่ได้
ใช้แล้ว จะเป็นการดีหรือไม่ ถ้าหากเราเอามาปัดฝุ่นและประเมินว่า กฎหมายเหล่านั้นเราควรโละทิ้งหรือไม่
เพราะไม่สามารถตอบโจทย์ในปัจจุบันได้อีกต่อไปแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและความเหลื่อมล้าในการ
บังคับใช้กฎหมาย
4. ช่วง Discussion ของผู้เข้าร่วมการประชุม
คุณชัยยุทธ สุวรรณเสนีย์ ตัวแทนจาก ปปช. ภาคประชาชนด้านสวัสดิการชุมชน:
จากตัวอย่างตามที่นักวิจัยได้พูด เรื่องของ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร การที่ขอข้อมูลค่อนข้างจะยาก ถ้า
หากไม่ได้ทาเรื่องเข้าไป แทบจะหมดสิทธิ์ในการได้รับข้อมูล ถึงแม้ว่าตัวเองจะเป็นตัวแทนภาคประชาชน
จาก ปปช. แต่เมื่อลงพื้นที่และสอบถามถึงข้อมูลข่าวสารด้านงบประมาณเพื่อที่จะตรวจสอบการทุจริต
ปรากฏว่าไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้และยังถูกย้อนถามว่า “คุณเป็นใคร” จนต้องนาพนักงานของ ปปช.
เข้ า ไปเพื่ อ แสดงตั ว ถึ ง จะได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า นงบประมาณ จึ ง อยากให้ ตั ว ผู้ นั ก วิ จั ย เองมี ก าร
ประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาถึงสิทธิของภาคประชาชนที่สามารถตรวจสอบโครงการ หรือหน่วยงานภาครัฐ
ได้ โดยเฉพาะในเรื่องของงบประมาณ
คุณบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์ ตัวแทนจากมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา:
นิติรัฐ ซึ่งมาจาก Rule of law สามารถแปลได้หลายแบบ เช่น นิติธรรม หลักการแห่งกฎหมาย
หรื อ กฎหมายของผู้ ป กครอบประเทศก็ได้ ซึ่ งมีความหมายได้ ในหลายมิติ และจาเป็น ต้อ งดู ด้ว ยว่ า
กฎหมายนั้นเป็นกฎหมายที่ชอบธรรม และเที่ยงธรรมพอหรือไม่ ที่จะทาให้สังคมสามารถอยู่ได้อย่าง
ปกติสุข ซึ่งจุดนี้จาเป็นต้องมีกระบวนการทบทวน ซึ่งก่อนหน้านี้มีคณะกรรมการตรวจสอบกฎหมายที่ถูก
ยุบไปแล้วจาก ม.44 เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็น องค์กรที่ศึกษาวิจัยว่ากระบวนการทบทวนหรือแก้ไข
กฎหมายควรจะเป็นอย่างไร และหลังจากรัฐบาลมีการตั้ง ปยป. มาทาหน้าที่แทน ก็ยังเป็นข้อสังเกตว่า
แท้จริงแล้ว สามารถตอบโจทย์ในเรื่องสังคมที่มีระบบ นิติรัฐ นิติธรรม ได้มากน้อยขนาดไหน ซึ่งตนเองคิด
ว่าการทบทวนตรงนี้ไม่ใช่เพียงหน้าที่ของนักกฎหมายเท่านั้น แต่เป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคน หน้าที่ของ
ภาคส่วนต่างๆ นักวิชาการ สื่อสารมวลชน หรือองคาพยพต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเชื่อมโยงกันทั้งหมด ซึ่ง
ปัญหาของนิติรัฐที่มีการพูดกันตลอดเวลาว่า คนที่ติดคุกทั้งหมดนั้น มีคนจนอยู่ถึง 80% ซึ่งเป็นบท

สะท้อนที่ว่ า คนจนหรื อเปล่า ที่ ไ ม่สามารถเข้า ถึง ความยุติธ รรมได้เ ท่ า ที่ค วรจะเป็น เพราะทั้งไม่ รู้
กฎหมายและไม่มีเงินพอที่จะไปจ้างนักกฎหมาย ถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะกาหนดว่าให้มีทนายความอาสา
มาช่วยว่าความให้ก็ตาม แต่ก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้นจึงเป็นข้อจากัดที่ทาให้คนที่ไม่รู้กฎหมาย
และไม่สามารถเข้าถึงความรู้ทางกฎหมายนั้น ไม่ได้รับความยุติธรรมมากเท่าที่ควรจะเป็น ซึ่งก็เป็นโจทย์
สาคัญของเป้าหมายที่ 16
จากการที่ตนได้ทางานร่ ว มกับคณะกรรมการสิ ท ธิมนุษยชนแห่ งชาติในช่ว งหลายปีที่ผ่ านมา
ยืนยันว่าข้อมูลมากมาย ที่นักวิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ เพียงแต่ว่ายังไม่ได้มีการนาข้อมูล
สาคัญเหล่านั้นมาวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ แม้กระทั่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็ยัง
ไม่ได้ทาตรงนี้ให้เป็นเรื่องเป็นราว หรือเป็นการที่นาเสนอจัดทาตัวชี้วัดต่างๆให้ ภาครัฐ แต่ก็ยังถูกละเลย
และไม่นาไปปฏิบัติ
นอกจากนี้ สั ง คมยั ง ไม่ เ ข้ า ใจเรื่ อ งศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ น มนุ ษ ย์ ซึ่ ง จากการที่ เ ข้ า ไปช่ ว ย
กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงศึกษาธิการจัดทาคู่มือครู เพราะพยายามผลักดันให้เรื่องของสิทธิมนุษยชน
เข้ า ไปอยู่ ในโรงเรี ย น ปั ญหาคือ ไปติด ที่ ร ะดั บ บนของกระทรวงที่ ไ ม่ ส ามารถด าเนิ น การต่อ ได้ ทั้ ง ๆที่
กระทรวงศึกษาธิการผลักดันให้มีการสอนสิ ทธิมนุษยชนในโรงเรียน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ตลอด 8 ปีที่
ผ่านมา คือ ครูไม่รู้ว่าจะเอาเรื่องสิทธิมนุษยชนอะไรไปสอน เพราะครูเองก็ละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นกัน
เนื่องจากในด้านหนึ่งของสิทธิมนุษยชนคือ ความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างคนที่มีและคนที่ไม่มี คนที่
เหนือกว่าและคนที่ด้อยกว่ า คนรวยกับคนจน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ใช่เพียงแค่ระบบโรงเรียน
เพราะข้าราชการเองก็ยังไม่เข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน มองว่าเป็นเรื่องของชาติตะวันตก เรื่องของความ
ฟุ่มเฟือย ทั้งที่จริงแล้ว เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกัน เป็นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ซึ่งเป็น
หัว ใจส าคัญ แต่สังคมยั งละเลย นอกจากนี้ หน่วยงานภาครั ฐ ยังคงรู้ สึกว่า ข้า ราชการยังเหนือกว่า
ประชาชน จึงเป็นสาเหตุที่เมื่อไปขอข้อมูลกับทางราชการ ก็จะถูกมองว่า “คุณเป็นใคร” ดังตัวอย่างที่คุณ
ชัยยุทธ ได้กล่าวไว้ ซึง่ ทัศนคติต่อประชาชน ณ จุดนี้ ยังไม่ได้มีการปรับ ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะต้องถูก
แก้ไข และยังโยงไปถึงเรื่องธรรมาภิบาลอีกด้วย
คุณจินตนา ศิลป์วุฒิ ตัวแทนจากสานักงานสถิติแห่งชาติ:
อธิบายในกรณีของการให้บริการข้อมูล ถ้าหากว่าสนใจที่จะใช้บริการข้อมูลของสานักงานสถิติ ก็มี
ช่องทางการให้ บ ริ การข้อ มูล ที่ห ลากหลาย อย่างไรก็ตามอาจมี ข้อจากัดในเรื่องของ พรบ.สถิ ติ ที่ไ ม่
สามารถเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคลได้ ซึ่งถ้าหากเปิดเผย ประชาชนที่ให้ข้อมูลอาจฟ้องร้องสานักงาน
สถิติ ดังนั้นข้อมูลที่นาเสนอจึงเป็นข้อมูลภาพรวม ระดับ ประเทศ ภาค หรือจังหวัด
ส่วนในเรื่องของเป้าหมาย 16 หลังจากได้มีการกลั่นกรองตัวชี้วัดต่างๆแล้ว ได้รวบรวมทั้งหมดได้
7 เป้าหมายที่จะนาขึ้นเว็บไซต์ ได้แก่ 16.2.1 16.2.2 16.2.3 16.3.2 16.6.2 16.9.1 และ 16.A.1 แต่จะมี

เพิ่มเติมภายใต้ตัวชี้วัดที่ 16.2.1 ที่แบ่งกลุ่มอายุให้ถี่ถ้วนมากขึ้นในประเด็นของ ร้อยละของเด็กที่ถูกกระทา
ทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งในขณะนี้กาลังอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบ รอที่จะประกาศต่อสาธารณชน
คุณจุฑาทิพย์ มณีพงศ์ ตัวแทนจากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย:
พูดถึงประสบการณ์ในเรื่องของการจัดทาด้านธรรมาภิบาลและการเปิดเผยข้อมูล เรื่องแรก คือ
เรื่ องของข้อ มูลภาคประชาสัง คมที่ ไ ด้ รั บ มักจะไม่ ใ ช่ข้ อมูล ที่เ ป็ น ในระดับชุ มชน หรื อเป็ น ข้อ มูล ที่
สามารถนามาใช้ในเรื่องของการชี้ว่ามีผลกระทบต่อชุมชน หรือสังคมอย่างไร แต่มักจะเป็นข้อมูลที่มี
ลักษณะเป็นภาค Macro ซึ่ง ถ้าจะดาเนินการให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจได้ คือ
เราต้ อ งมี Based line data ซึ่ ง จะต้ อ งเก็ บ เป็ น Time series มิ ฉ ะนั้ น เราจะไม่ ส ามารถพิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า
ประชาชนได้รับมลพิษ จากโรงงานอุตสาหกรรม หรือจากกิจการที่เปิดรอบๆชุมชนจริงหรือไม่ ซึ่งที่ผ่านมา
มีปัญหาตรงที่ อปท. หรือหน่วยงานในระดับจังหวัดหรืออาเภอ ไม่มีห้อง Lab ไม่มีเครื่องมือที่จะพิสูจน์ได้
ว่า มลพิษเกิดจากที่ไหน และชุ มชนได้รับผลกระทบจริงหรือไม่ ซึ่งการที่จะทาให้ผ่านปัญหาตรงนี้ไปได้
น่า จะเกิด จากความร่ วมมือของสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ที่จะเข้า มาเก็บข้อมูล ร่วมทากับภาค
ประชาสังคม ชุมชน และอปท. ซึ่งการทาเช่นนี้จึงจะถือเป็น Dataที่เกิดจากการบูรณาการ และสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้ ในขณะเดียวกันก็สามารถอ้างอิงได้ เพราะว่าใช้สถาบันการศึกษา
เรื่องถัดมาคือ เรื่องการการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งถื อเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว ในแง่ขอการตอบสนองต่อการ
ร้องขอข้อมูล แต่ยังไม่มีการติดตาม และโดยภาพรวมแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของ KPI ในหน่วยงานต่างๆ เรื่อง
ของสิทธิมนุษยชน เรายังไม่มี ซึ่งทาให้เราไม่มีแรงจูงใจที่จะปรับทัศนคติ หรือวิธีปฏิบัติ ถึงแม้ว่าบาง
หน่วยงานจะมีความพยายามที่จะผลักดัน แต่หน่วยระดับกระทรวงยังไม่ได้ให้ความสาคัญเพราะมิได้เป็น
KPI ของหน่วยงานซึ่งเราอาจจาเป็นที่จะต้องสร้าง KPI ขึ้นมา ว่านอกจากงานที่สาเร็จแล้ว จะต้องมี
การตอบสนองต่อความต้องการของภาคประชาสังคม หรือของชุมชน ซึ่งทาให้หน่วยปฏิบัติเหล่านี้มี
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เรื่องถัดมาคือ เรื่องของ RIA ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี อย่างไรก็ตามยังไม่มั่นใจว่าได้ทาการ Scope หรือ
ยังว่า การทา RIA ไม่ใช่แค่เรื่องของกฎหมายหลัก เพราะยังมีเรื่องอื่นที่เกิดปัญหาด้วย เช่น IUU Fishing
ซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องของกฎหมายหลัก แต่เป็นเรื่องของกฎกระทรวง ซึ่งออกมาอย่างรวดเร็ว และไม่ได้มีการ
สอบทานว่าใครได้รับผลกระทบบ้าง ซึ่งชาวประมง SME ได้รับผลกระทบเสียหายเป็นอย่างมาก ซึ่งตรงนี้
จะไม่ได้อยู่ใน RIA เลย ถ้าหากเราไม่ได้กาหนดอย่างชัดเจนว่า นอกจากกฎหมายหลักแล้วจะต้องพิจารณา
กฎกระทรวงด้วย
คุณธีระวุฒิ กิ่งวรรณ ตัวแทนจากสานักงานตารวจแห่งชาติ:
อยากสอบถามว่า นิยามของเป้าหมายที่ 16 ชัดเจนหรือยัง และบริบทของประเทศไทยจะคือตัว
ไหน ยังไม่มีใครที่สามารถชี้ชัดได้ เช่น บริบทของในเมืองและกลุ่มนอกเมือง ต้องการอะไร ต้องการความ

เข้าถึงหรือความสะดวก ไปถึงศาลแล้วพบใครได้ และสามารถชี้แจงได้ว่า ต้องทาอะไรบ้าง ประกันตัวต้อง
ใช้สินทรัพย์อะไรบ้าง ต้องหาจากใคร ต้องใช้เงินหรือไม่ สิทธิพื้นฐานของเขาคือตรงไหน ซึ่งเขาต้องรู้ตั้งแต่
ก่อนไปศาลแล้ว ไม่ใช่มีเรื่องเกิดขึ้นแล้วถึงพึ่งรู้ ดังนั้นกระทรวงศึกษาต้องเข้ามาร่วมผลักดันตรงนี้
รวมทั้งสื่อด้วยทีย่ ังมิได้มีการชี้นาสิ่งที่เกิดประโยชน์
นอกจากนี้ เรื่องกระบวนการยุ ติธรรมได้แปรเปลี่ยนไปแล้ว ซึ่งไม่ใช่เรื่องของแค่การขึ้นศาล ซึ่ง
แท้จริงแล้วคนติดคุกในทุกวั นนี้มี แสนกว่าคน ซึ่งรับแทบจะเต็มที่ แล้ว โดยกระบวนการเราไม่สามารถ
ขับเคลื่ อนได้เลยว่า มีงบประมาณเท่าไร ต้องสร้างคุกอีกเท่าไร แต่ แ ทนที่จะสร้า งคุก และนามาเป็น
ค่าอาหารวันละ 3 มื้อนั้น ทาไมไม่นามาสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทาให้เขาได้เรียนรู้ มีการศึกษา มี
โอกาส หรือ เมื่อเขาทาผิดแล้ว ก็นาเงินตรงจุดนี้ไปสร้างแหล่งทุนให้เขา ให้มีโอกาสได้ทางาน ไม่ใช่มา
ทาผิดซ้าอีก จึงรบกวนผู้วิจัยให้แบ่งนิยามให้ชัดเจน และระบุว่าใครควรทาอะไรตรงไหนบ้างทั้ง ต้นน้า
กลางน้า และปลายน้า
และยังสงสัยในเรื่องการการแบ่งการขับเคลื่อนเป้าหมายที่ 16 อย่างไร ว่าจะทาพร้อมๆกันทุก
ตัวชี้วัด หรือทาบางตัวชี้วัดให้สาเร็จก่อน ภายในระยะเวลาอันจากัด (ภายในปี 2030)
นอกจากนี้เรื่องของชาวประมงนั้น ไม่ได้มีเพียงชาวประมงไทยเท่านั้น แต่ยังมีชาวประมงประเทศ
อื่นๆเข้ามาแอบแฝงขโมยทรัพยากรของไทยด้วย ซึ่งสิ่งที่จะแก้ไขได้คือ กระบวนการของภาคประชาสังคม
คุณสุรางรัตน์ จาเนียรพล ตัวแทนจากสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:
จากการที่ช่วยสภาพัฒน์ทาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขของสังคม ซึ่งในจานวนนี้มีองค์ประกอบ
หนึ่งที่ว่าด้วยเรื่องนิติรัฐและธรรมาภิบาล และเรื่องความเหลื่อมล้าและไม่เป็นธรรมทางสั งคม ที่มีความ
ใกล้เคียงกัน จากการที่ผู้วิจัยได้นาเสนอนั้น เห็นด้วยอย่างมาก คือแบ่งเป็น
ส่วนที่ 1 ด้าน Content เป็นเรื่องของความไม่เพียงพอของนิยาม เพราะเวลาพูดถึงเรื่องนิติรัฐ
นั้น ความรุนแรงเป็นเรื่องที่สาคัญ ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ความรุนแรงทางกายภาพ และไม่ใช่เพียงความรุนแรง
ในครอบครัว (Domestic violence) แต่ ยังมี ความรุนแรงอีกมาก ซึ่งต้องครอบคลุมถึง ความรุนแรงเชิง
โครงสร้าง และความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะเข้ามามีส่วนทวีความรุนแรงกายภาพ
ส่วนที่ 2 ในเชิงของตัวเลขหรือฐานข้อมูล ซึ่งโดยส่วนตัวพบกับปัญหาเรื่องความไม่พร้อมของ
ฐานข้อมูล ในระหว่างทาดัช นีความอยู่ เย็นเป็นสุ ขด้านสั งคม สิ่งที่เจอคือมี ฐานข้อมูลมากกว่า 7 แห่ง
ตัวเลขไม่ตรงกันเลย ซึ่งไม่รู้ว่า ตัวเลขไหนคือตัวเลขที่ถูกต้องที่ สุด ไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนที่มีอานาจที
แท้จริงในการเก็บข้อมูลเหล่านี้ ซึ่งไม่แน่ใจว่า เรื่องเกี่ยวกับข้อมูลที่ซ้าซ้อนและไม่ตรงกันนี้มีการหารือ
ร่วมกันหรือยัง ซึ่งคิดว่าเป็นประเด็นที่สาคัญมากและไม่ใช่เพียงแค่กับเป้าหมายที่ 16 เท่า นั้น ยังรวมไปถึง
เป้าหมายอื่นๆด้วย และนอกจากนี้ยังพบว่า เวลาเราพูดถึงเรื่องความรุนแรง ตัวเลขที่มีการรายงาน ซึ่งเรา

จะรู้ก็ต่อเมื่อเวลามีคนเข้าไปรายงาน แต่ประเด็นคือยังมีความรุนแรงอีกมากที่ไม่ได้เข้าไปรายงาน ซึ่งเป็น
สิ่งที่เราไม่รู้ คาถามคือ เราจะประมาณตัวเลขที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร
คุณพลกฤษ ลิ่มสกุลไพศาล ตัวแทนจากกระทรวงยุติธรรม:
โดยหน่วยงานเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนเป้าหมายที่ 16 ซึ่ง ปัญหาที่เกิดขึ้น
เรื่องหนึ่งคือ การบันทึกการเกิด โดยกรมการปกครองบันทึกข้อมูลจากการเกิดที่เกิดขึ้นจริง หมายถึง ถ้า
พบว่ามีการเกิด ก็จะมีการบันทึกและออกสูติบัตรให้ ดังนั้นจะไม่มีส่วนที่พลาดไป แต่ในขณะที่ UNICEF ซึ่ง
ไม่มั่นใจว่าดึงข้อมูลไปจากใคร ซึ่งคาดว่าดึงมาจากหลายๆที่
ในส่วนของเรื่องเหยื่อ การจาแนกสาเหตุการตาย ตารวจไม่มี แต่ไปปรากฎอยู่ที่สาธารณสุข
แต่เรื่องการจาแนกเพศ ตารวจมี คือ เกิดคาถามว่า หน่วยงานไหนจะเป็นคนรวบรวม ข้อมูลที่กระจัด
กระจายเหล่านี้
เรื่องสัดส่วนของเหยื่อที่ได้รับความรุนแรงต่อประชากร 1 แสนคน ซึ่ง เหยื่อก็ได้ข้อมูลมาจาก
หลายที่ เช่น พม. สธ. หรือตารวจ และประชากร 1 แสนคนนั้นมาจากไหน คือจาก สานักงานสถิติแห่งชาติ
หรือ การ Projection ของสภาพัฒน์ หรือจากทะเบียนราษฎร์ ซึ่งเหล่านี้เป็นความยากลาบากในการวิเคราะห์
ข้อมูล ซึ่งโดยปกติเป็นการยากอยู่แล้วที่หน่วยงานรัฐหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจะเป็นคนรับมาว่าจะเป็นคน
รวบรวมให้ ซึ่งถ้ามีหน่วยงานกลางที่เข้ามาชี้เป้าเลย ก็จะเป็นการดี
และจากการนาเสนอ(ตอนเช้า) ว่าข้อมูลของเป้าหมาย 16 มีน้อย เข้าใจว่าเป็นข้อมูลตามตัวชี้วัดที่
ใช้ในการเผยแพร่ ซึ่ง ตัวชี้วัดที่ 16 จริงๆแล้วมีความไม่สอดคล้องกับบริบทไทยอยู่มาก เช่น 16.4.1
มูลค่าของกระแสไหลเข้าออกของเงินผิดกฎหมาย ซึ่ง ปปง. ไม่ได้รับผิดชอบตรงนี้ เพราะไทยไม่สามารถระบุ
ได้ว่าอะไรคือเงินผิดกฎหมาย ในด้านของ ธปท. ซึ่งไม่สามารถหาได้เช่นเดียวกัน ถ้าเงินเข้ามาและมีการ
รองรับว่าจะนาเงินไปทาธุรกรรมต่างๆก็ถือว่าไม่ใช่เงินผิดกฎหมาย
และในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเอง ปัจจุบันได้ มีการดาเนินการพัฒนา ระบบทนายอาสา
เนื่องจากทุกวันนี้ถึงแม้ว่าจะมีทนายอาสา แต่ยังคงมีคุณภาพที่ต่าอยู่
คุณชลวิทย์ เชื้อหอมตัวแทนจากกรุงเทพมหานคร:
เรื่องข้อมูลแต่ละหน่วยงานไม่ตรงกัน ส่วนตัวมองว่า เป็นประโยชน์ที่ทางวิชาการจะสามารถ
สอบทานกัน ได้ ถ้าหากว่าเป็นข้อมูลเดียวกันทั้งประเทศจะเป็นอันตรายกว่า เพราะไม่รู้ว่าถูกต้องจริง
หรือไม่
เรื่องของข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด และนิยามที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย แล้ว
คาถามคือ เราจะทาอย่างไรกับตัวชี้วัดต่อไป เพราะการเก็บข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐนั้นมีการเก็บมา

ก่อนที่ตัวชี้วัดเหล่านี้จะตั้งขึ้น และความจริงแล้ว การนาข้อมูลที่มีมาจาแนกตามตัวชี้วัดนั้นแท้จริงแล้ว
จาแนกได้ แต่ต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก
รวมทั้ง การปฏิเสธการให้ข้อมูลกับบุคคลที่ขอข้อมูลมา นอกจากเรื่องทัศคติที่มองว่าข้าราชการ
เหนือกว่าประชาชนแล้ว ยังมีเรื่องของ ปัญหาจากข้อมูลของหน่วยงาน รวมถึงไม่มีข้อมูลนั้น หรือไม่รู้ว่า
ข้อมูลนั้นอยู่ที่ไหน เพราะบางครั้งข้อมูลอาจอยู่ที่คนๆนั้น ซึ่งถ้าคนนั้นไม่มาก็ไม่สามารถหาข้อมูลได้ แสดง
ถึงการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่เป็นระบบ จึงทาการปฏิเสธไว้ก่อน
คุณบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์ ตัวแทนจากมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา:
เห็นด้วยว่า ข้อมูลที่แตกต่างเป็นสิ่งที่ดี แหล่งข้อมูลหลายแหล่งย่อมดีกว่าแหล่งเดียว จริงๆการ
เข้าถึงแหล่งข้อมูล ควรเริ่มจากการพิจารณาถึง Multi stakeholders ก่อน เพราะเชื่อว่าแหล่งข้อมูลต่างๆ
ที่เราคาดหวังจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งส่วนมากมักเป็น Secondary หรือ Tertiary Data ซึ่งถูกกลั่นกรอง
และแปรสภาพมาแล้ว อาจดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้ แต่ถ้าจะรับข้อมูลตรง(Primary Data)เราควรจะเปิดกว้าง
รับข้อมูลจากภาคส่วนต่างๆ ถ้าจาแนก Stakeholder เราอาจแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่ม1: กลุ่ม Policy เป็นทั้ง Policy makerผู้ที่มีอานาจในการตัดสินใจระดับบนสุด กับ Policy
implementator ส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กลุ่ม2: กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการต่างๆ รวมทั้งกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ และไม่ได้รับการ
เยียวยา ซึ่งเป็ นกลุ่ มที่ใหญ่ และเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มชายขอบพอสมควร ซึ่งน่าจะหาช่องทางในการรับ
Feedback ให้มากกว่าที่เป็นอยู่
กลุม่ 3: Bystander คือ นั่งเฉยๆคอยสังเกตุการณ์ อาจรวมถึง นักวิชากร สื่อมวลชล NGO ซึ่งกลุ่ม
นี้ข้อมูลจะแม่นยาหรือไม่ ต้องดูว่ากลุ่มนี้สัมผัสกับความเป็นจริงมากแค่ไหน
ถ้าสามารถดึงข้อมูลจาก 3 กลุ่มหลักต่างๆเหล่านี้ เชื่อว่า การจัดทาเป้าหมายต่างๆ พอเอา
ข้อมูลมาสังเคราะห์แล้ว จะค่อนข้า งได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ แบบ และไม่จาเป็นที่จะหวังแค่ข้อมูลจาก
Secondary หรือ Tertiary Dataเท่านั้น
คุณน้าทิพย์ อรรถบวรไพศาล นักศึกษาปริญญาเอก(Zhejiang University):
ชื่นชมหลักการที่ว่า ควรมีการเพิ่มโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปกปิดข้อมูลให้มีความรุนแรงมากกว่า
เจ้าหน้าที่รัฐที่มีการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจ และควรที่จะทาให้เกิดขึ้นจริง อย่างไรก็ตามสิ่งที่
น่ าสนใจมากกว่านั้ น และค าถามว่า จะเกิดขึ้น จริ ง ได้อย่ า งไร คือ การปรั บโครงสร้ า งให้ สานั กงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) เป็นหน่วยงานอิสระที่มีอานาจชี้ขาดว่าข้อมูลใด

เปิดเผยได้หรือไม่ได้ โดยไม่ขึ้นตรงกับสานักนายกฯ อันนี้มองว่าเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ และเป็นอุดมคติ
มากๆ โดยอยากถามว่ามีแผนปฏิบัติการที่จะทาให้เกิดขึ้นจริงหรือไม่
อีกกรณีหนึ่ งคือ เป้าหมายที่ว่าจะให้มีเอกลักษณ์ทางกฎหมายอย่างทั่วถึง เช่น ในกรณีพื้นที่
ห่างไกล รพ.มีข้อจากัดในการเก็บข้อมูล จะลบข้อมูลทิ้งทุกๆ 20 ปี ในหลายๆกรณี เช่น ชาวไทยใหญ่ หรือ
กะเหรี่ยง ไม่สามารถไปย้อนหาใบแจ้งเกิดได้อีก ซึ่งเราจะจัดการอย่างไร
***คุณจิรวัฒน์ สุริยะโชติชยางกูลผู้วิจัย ตอบข้อสงสัย***
- อยากจะเน้นย้าเรื่องของประเด็นเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แน่นอนว่า ภาครัฐมีทัศนคติใน
แง่ลบที่ว่า ใครก็ตามที่จะมาขอข้อมูลคือ จะเข้ามาตรวจสอบ หรือทาอะไรบางอย่างที่จะทาให้รู้สึกไม่
สบายใจ การที่จะทาให้ตัวเองออกจากจุดนี้ จะต้องเปลี่ยนทัศนคติของตนเอง ซึ่งหมายความว่ารัฐต้อง
“แก้ผ้า” ตัวเอง คาถามคือ ไม่มีใครอยาก แก้ผ้า แล้วให้สาธารณะเข้ามาดู ซึ่งจะไปสอดคล้องกับตามที่คุณ
น้าทิพย์ ได้ถามว่าจะทาอย่างไรที่ไม่ให้ สขร. ขึ้นกับสานักนายก ซึ่งเป็นเรื่องที่ยาก เพราะมีทัศนคติของ
หน่วยงานที่ยังคงเป็นข้อจากัดอยู่
อย่ างไรก็ตาม ไมได้มี Model ของต่า งประเทศที่เ ห็น ได้ชัดว่า สขร. จะต้องเป็นอิสระและ
Model ที่ทาง สขร. เองอาจจะต้องพิจารณาคือ เช่น Model จากผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งเป็นอิสระ และ
สขร.ควรไปเรียนรู้ Model ว่าสิ่งใดน่าจะนาเอามาใช้ประโยชน์ได้ และสามารถที่จะ Challenge กับ
ทางภาครัฐหรือสานักนายกดูว่า ทาอย่างไรตัวเองจึงมีอิสระ ไม่ถูกควบคุม
นอกจากนี้ ส่วนของศาล ซึ่งเป็นสถาบันความยุติธ รรม และเป็นที่พึ่งสุดท้ายเวลาที่ประชาชน
ต้องการความยุติธรรม การที่จะขอคัดคาพิพากษา ยังต้องไปศาลและต้องเสียเงิน คาถามคือ ทาไมต้อง
เสียเงิน โดยความจริงแล้ว ข้อมูลเหล่านี้ควรที่จะเข้าถึงได้ง่าย แต่กลับกลายเป็นว่าประชาชนต้องมี
ต้นทุนเพื่อเข้าถึง ทาให้ประชาชนก็ไม่อยากที่จะเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ ดังนั้นทัศคติของหน่วยงานภาครัฐจึง
สาคัญที่สุด
- ความเป็นนิติรัฐนั้น มีหลายมิติจริงๆ ซึ่งในตัวรายงานได้ยกความหมายมาจากหลายสถาบัน ใน
หลายประเทศ ซึ่งพยายาม List มามองว่า เหมือนหรือแตกต่างอย่างไร โดยสาหรับของไทย แน่นอนว่ามี
ความต่าง เพราะนอกจากเราเอากฎหมายเป็นตัวตั้งในการวัดนิติรัฐแล้ว เรายังนาศีลธรรมเข้ามากากับ
ด้วย
- ความเป็น connectivity ของแต่ละเป้าหมาย คือ เราไม่ควรมองแค่เป้าหมายที่ 16 เพียง
เป้าหมายเดียว หลายๆเป้ามีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันอยู่
- ถ้าเรามองอย่างบูรณาการ จะมองได้ว่า จากหลักๆที่เราขาดคือเครื่องมือ ดังนั้น นักวิชาการควร
เข้ามาดูว่า ขาดอะไร และนักวิชาการจะเสริมส่วนที่ขาดได้อย่างไร หรือ ถ้ามีอยู่แล้วแต่ซ้าซ้อนและไม่

ชัดเจน จะ Cross check อย่างไร ข้อมูลจะชัดเจนเกิดขึ้นต่อเมื่อทุกคนมีข้อมูลที่เหมือนกัน และทุกๆคน
ที่เป็น stakeholder นั้นมานั่งอยู่ด้วยกัน มาถกกัน มาหาว่า ใครควรจะเป็นคนหลักที่จัดเก็บข้อมูลนี้
ในขณะที่ stakeholder อื่นๆ ก็เข้ามาสนับสนุนด้วย คือ ทุกคนควรจะเข้ามารับรู้ร่วมกัน นอกจากนี้
การต่างคนต่างทาสิ่งที่เป็นต้นทุนคือ เวลาที่เสียไปค่อนข้างมาก กว่าการที่ทุกคนร่วมมือกัน นอกจากนี้สิ่งที่
นักวิชาการสามารถได้คือ การสร้างความร่วมมือเป็นเครือข่าย ที่ไม่จากัดแค่เพียงนักวิชาการเท่านั้น
ควรจะให้มีภาคส่วนอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ภาคชุมชน เอกชน รัฐ หรือกลุ่มชายขอบ ก็ควรมีตัวแทนเพราะ
ภาพที่เรามองในทุกวันนี้ อาจยังไม่รอบด้านมากพอ จาเป็นที่จะต้องอาศัยข้อมูล ความร่วมมือ มุมมอง
จากกลุ่มอื่นๆในสังคม
- จากการทีภ่ าครัฐมีทรัพยากรจากัด จะให้ทาทุกเรื่องเป็นไปไม่ได้จึงทาให้การเข้าถึงความยุติธรรม
อย่างแท้จริงนั้นใช้ระยะเวลานานมาก นอกจากนี้ยังเกิดคาถามว่าความยุติธรรมวัดยังไงเพราะเวลาสู้กัน
ในศาล คนชนะก็บอกว่านั่นคือ ความยุติธรรม ส่วนคนแพ้ ก็บอกว่า ไม่ยุติธรรม ดังนั้น นิยามของยุติธรรม
นั้น ค่อนข้างอัตวิสัย ดังนั้นยุติธรรมทางเลือก เป็นกรณีที่คู่กรณีเลือกใช้ และมองว่าเป็นความยุติธรรมที่สุด
ซึ่งมองว่าเป็นสิ่งที่น่าเอามาใช้ หรือแม้กระทั่งการที่ทรัพยากรไม่พอนั้น ก็ควรที่จะมีการนาภาคส่วนอื่นๆ
เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น คุกมี capacity รองรับที่ แสนคน ในต่างประเทศจะมีกลไกหนึ่งที่ให้ภาคเอกชน
และภาคประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการจัดการนักโทษล้นคุก คือ เกิดการเรี่ยไรระดมทุน
เรียกว่า social impact bond แล้วนาเงินก้อนนั้นมาจัดสรรงบประมาณให้เอกชนเข้ามาจัดสรรดูแลเรื่อง
นักโทษ และไม่ให้นักโทษกลับเข้ามาในคุ กได้อีก และผลลัพธ์คือ ลดจานวนนักโทษที่จะกลับเข้ามาคุกอีก
ได้ค่อนข้างน่ าชื่น ชม ซึ่งเมื่อประชาชนเห็ นผลลั พธ์เหล่ านี้ ทาให้ประชาชนร่ว มลงทุนมากขึ้น (ซึ่งก็ได้
ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย ) ซึ่งเกิดจากประชาชนที่ต้องการจะแก้ไขปัญหาสังคม ** การแก้ปัญหา
ไม่ใช่จากัดแค่เพียงว่าการระดมทุน หรือการบริจาคเท่านั้น ยังสามารถอยู่ในรูปของการลงทุนได้อีก
ด้วย**
- เอกลักษณ์การเกิดที่คุณน้าทิพย์ถาม เรื่องที่มีการลบข้อมูล โดยส่วนตัวคิดว่า การจัดเก็บข้อมูล
เป็นเรื่องที่ หน่ว ยงานรับ ผิดชอบควรจัดเก็บอยู่แล้ ว แต่จ ะมีบางกลุ่ มที่หลุดจากการเก็บข้อ มูล ไป วิธีที่
ดั้งเดิมที่สุด คือ การที่จะได้สัญชาติ หรือการเกิดในประเทศ ส่วนมากแล้วจะใช้ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนประกัน
กรณีที่ไม่มีเอกสาร จึงต้องใช้พยานบุคคล แต่ก็คงไม่เพียงพอ เพราะอายุขัยของแต่ละคนก็ไม่เท่ากัน ถ้า
หากผู้ใหญ่บ้านอยู่ ทั น ตอนเด็กเกิด แต่พอจะไปแจ้งรับรองการเกิดผู้ใหญ่บ้านกลั บเสียชีวิตแล้ วดังนั้น
เอกสารทะเบียนจึงเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุด เข้าใจว่ารพ.ที่อยู่ตามชายแดนจะมีวิธีปฏิบัติในเรื่องของการ
รับรองการเกิดรูปแบบหนึ่ง จะมีเอกสารการรับรองการเกิดระดับหนึ่งว่าเด็กเกิดที่ รพ.นี้ และเอกสารนี้
สามารถนาไปใช้กับนายทะเบียน เพื่อขึ้นเป็นสูติบัตรได้

การเดินทางสู่ ความยัง่ ยืน
Journey to Sustainable Development

โครงการประสานงานการวิจยั เพื่อสนับสนุนการวิจยั ที่ยงั่ ยืน (SDGs)

SDG Move
กันยายน พ.ศ. 2560
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คำนำ
โดยทัว่ ไปแล้ว ภาพของการดาเนิ นงานตามเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนนั้น เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งทาให้เกิ ดการขับ
เคลื่อนที่ปรากฏอยูใ่ นแผนการดาเนิ นงานแทบทุกกระทรวง ทุกกรมกอง ที่ตอ้ งเข้ามารับผิดชอบขับเคลื่อน
ให้เกิดการบรรลุเป้ าหมายในปี 2030 แต่ที่ผ่านมามักอยูใ่ นการทางานระดับชาติเท่านั้น ยังไม่สามารถทาให้
ทุกภาคส่ วนระดับอื่น ๆ ตั้งแต่ระดับองค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ไปจนถึงระดับปั จเจกบุคคล เข้าใจอย่าง
ชัดเจนมากพอ ด้วยเนื้ อหา แนวทางมีความสลับซับซ้อน เต็มไปด้วยความเป็ นวิชาการที่หลากหลายประเด็น
แง่มุม ทาให้เกิดความเข้าไม่ถึง และทาให้เกิดความเข้าใจได้ยาก ที่ยงั เป็ นปั ญหาให้กบั คนที่เข้ามาศึกษาอยู่
บ้าง
แม้ว่าจะเริ่ มมีการรับรู ้ว่าบ้านเมืองเราเริ่ มดาเนิ นการขับเคลื่อน ตามเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนแล้วตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2558 แต่ในปั จจุบนั ความเข้าใจก็ยงั อยู่กบั ภาควิชาการ และกับการดาเนิ นงานของภาครัฐ ขณะที่ภาค
ประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนยังไม่มีส่วนร่ วมมากนัก ทาให้การแก้ไขปั ญหาที่ส่งผลต่อความ
ยัง่ ยืน ยังอยูใ่ นภาพลอย ๆ และไม่สามารถเข้าถึงในระดับปั จเจกได้ และยังมีคนที่ถูกทิ้งไว้ดา้ นหลังอีกมาก
โดยในการเพิม่ บทบาทการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน และประชาสังคมในการติดตาม และภาคส่วนอื่นๆ
เหล่านี้เองที่สาคัญไม่แพ้กนั ที่จะทาให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนนี้บรรลุได้อีกช่องทางหนึ่ง โดยจาเป็ นต้อง
ติดอาวุธความรู ้ ให้สามารุ ถติดตามสอดส่องพฤติการณ์ที่ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยงั่ ยืนได้อย่างทัว่ ถึง
อย่างไรก็ดีดว้ ยความยากในเนื้ อหา และความเป็ นวิชาการของรายละเอียดแต่ละเป้ าหมายนั้น อาจเป็ นเรื่ อ ง
ยากพอสมควรที่จะสามารถท าความเข้าใจและรับรู ้ไ ด้ท้ งั หมด จึงจาเป็ นต้อ งมี การสรุ ป แนวทาง จาแนก
วิเคราะห์ และยกตัวอย่างให้เห็น เพื่อให้เกิดการรับรู ้และเข้าใจร่ วมกันมากขึ้น ผ่านหนังสื อ ‘การเดินทางสู่
ความยัง่ ยืน’ ที่ท่านถือเล่มนี้ เป็ นอีกหนึ่งความพยายามที่จะทาให้เห็นและเข้าใจถึงเรื่ อง ‘เป้าหมายการพัฒนา
ที่ ย ั่ง ยื น ’ หรื อ SDGs (Sustainable Development Goals) ซึ่ งจัด ท าโดยที ม SDG MOVE ที่ เ กิ ด จากการ
ดาเนิ นงาน โครงการประสานงานการวิจยั เพื่อสนับสนุ นการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ตลอดระยะเวลาหนึ่ งปี ที่ผา่ นมา
สาหรับโครงการศึกษานี้ได้รับการสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) เป็ นหลัก
ทีม SDG MOVE ได้จดั ทาหนังสื อเล่มเล็กฉบับนี้ โดยเกิดจากการทาการรวบรวมบทความ ตัวอย่างแนวทาง
การขั บ เค ลื่ อน ข้ อ มู ล ป ระกอ บ ต่ า งๆ จ าน วน 12 บ ท ค วาม ที่ เค ยเผยแพ ร่ ไป บ้ า งใน เว็ บ ไซ ต์
(www.sdgmove.com) เพือ่ ขยายภาพให้เห็นถึงรู ปแบบ คาอธิบาย แนวทางและวิธีการที่จะสามารถนาไปปรับ
ใช้ได้ จากในเนื้ อหาของหนังสื อ ทั้งหมดเป็ นไปเพื่อสร้างความรู ้ที่มากพอ ที่น่าจะเป็ นประโยชน์ไม่ มากก็
น้อย แก่ภาคส่ วนต่าง ๆ ที่สนใจเริ่ มต้นศึกษาการพัฒนาที่ยงั่ ยืนตั้งแต่วนั นี้ เพื่อ จะมีผลในการสร้างบรรทัด
ฐานความรู ้เรื่ องการพัฒนาที่ยงั่ ยืนนี้ ให้กบั ประเทศไทยต่อไป
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ควำมเป็ นมำของเป้ ำหมำยกำรพัฒนำทีย่ งั่ ยืน และ
โครงกำรประสำนงำนกำรวิจยั เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำทีย่ งั่ ยืน (SDG Move)
เป้ า หมายการพัฒ นาที่ ยงั่ ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็ นเป้ า หมายการพัฒ นา ที่ น านา
ประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้ลงนามและมีคามัน่ ร่ วมกันในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เมื่อ
เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 เป้ าหมายดังกล่าวเป็ นการสานต่อเป้ าหมายการพัฒนาแห่ งสหวรรษ (Millennium
Development Goals: MDGs) ที่หมดอายุลงในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2557) ในขณะเดียวกันก็ เป็ นการรับวาระ
ด้านการพัฒนาที่ยงั่ ยืนมาจากการประชุม Earth Summit ที่กรุ ง ริ โอ เดอ จาเนโร ประเทศ บราซิ ล ในปี ค.ศ.
2012 (พ.ศ. 2555) เข้ามาประกอบด้วย นอกจากสหประชาชาติยงั จัดให้มีการรับความ คิดเห็นจากผูค้ นกลุ่ม
ต่าง ๆ จากทัว่ โลกผ่านช่อ งทางออนไลน์ เพื่อ มาเป็ นข้อ มูล ในการร่ างเป้ าหมายการพัฒนา ที่ยงั่ ยืนอีกด้วย
เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (SDGs) จึงถือ ได้ว่าเป็ นวาระการพัฒนาในระดับโลกที่สาคัญที่สุด วาระหนึ่ ง
และจะเริ่ มดาเนินการตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2558) ไปจนถึงปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573)
ในส่วนของประเทศไทยนั้น รัฐบาลได้ต้ งั คณะกรรมการเพือ่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน (กพย.) มีนายกรัฐมนตรี เป็ น
ประธาน เป็ นคณะกรรมการหลักในการขับเคลื่อนการบรรลุเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน มี คณะอนุกรรมการ
อยูภ่ ายใต้ กพย. 3 คณะ ประกอบด้วย 1) อนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ ยัง่ ยืน 2) อนุกรรมการ
ส่ งเสริ ม ความเข้าใจและประเมิ น ผลการพัฒ นาที่ ยงั่ ยืน ตามหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพียง และ 3)
อนุ กรรมการพัฒ นาระบบข้อ มู ล สารสนเทศเพื่อ สนับ สนุ นการพัฒ นาที่ยงั่ ยืน ภายใต้ คณะอนุ กรรมการ
ขับเคลื่ อนเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนมีคณะทางานย่อยอีก 3 คณะทางาน คือ คณะทางานที่ 1 รับผิดชอบ
การบู ร ณาการการด าเนิ น งานและจัด ล าดับ ความส าคัญ ในการขับ เคลื่ อ นเป้ าหมายการพัฒ นาที่ ยัง่ ยืน
คณะท างานที่ 2 รับ ผิด ชอบการจัด ท ารายงานผลการด าเนิ น งานตามเป้ าหมายการพัฒ นาที่ ยงั่ ยืน และ
คณะทางานที่ 3 ปรับปรุ งกลไกมาตรการด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมและกฎหมาย เพื่อ ส่ งเสริ มการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน
ในการทาบรรลุภารกิจของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนนั้น มีความจาเป็ น อย่างยิง่
ที่จะต้อ งมี หน่ วยงานหนึ่ งท าหน้าที่ในการประสานงานนักวิชาการที่ทางานเกี่ ยวข้อ งกับเป้ าหมายต่าง ๆ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคเอกชนไม่ แ สวงหาก าไร ให้ ท างานร่ ว มกัน เพื่ อ บู ร ณาการการ
ดาเนิ นงาน การขับเคลื่ อนเป้ าหมายต่าง ๆ เสนอแนะข้อปรับปรุ งกลไกมาตรการด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม
และกฎหมาย และติดตามผลการดาเนิ นงานตามเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อ งภายใต้
คณะอนุ กรรมการ ขับเคลื่อนเป้ า หมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน จึงเห็นว่าควรตั้ง “โครงการประสานงานการวิจยั
เพื่อสนับสนุ นการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ” (SDG Move) ขึ้น โดยในปี ที่ 1 นั้น เป้ าหมายของศูนย์ประสานงาน SDG
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Move คือ การ ด าเนิ น การประสานงาน สนับ สนุ น นักวิจ ัย และจัด การประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิ ก ารเพื่อ ค้น คว้า
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทาข้อเสนอเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้
1) การจัดล าดับความส าคัญ (Ranking) ของเป้ าประสงค์ (Target) ของแต่ล ะ เป้ าหมาย (Goal) และ
ระหว่างเป้าหมายด้วยกันเอง
2) วิธีการ (Means) หรื อจุดคานงัด (Tipping point) ในการบรรลุเป้าประสงค์และเป้าหมายการ พัฒนาที่
ยัง่ ยืนแต่ละข้อ
3) การจัดทาตัวชี้วดั (Indicator) ในการประเมินการดาเนินงานเพือ่ บรรลุเป้าประสงค์และเป้าหมาย การ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน โดย ปรับปรุ งหรื อเพิม่ เติมตัวชี้วดั
4) การจัดทาแผนการบรรลุเป้าหมาย (Roadmap) ของแต่ละเป้าหมาย และบูรณาการแผนดังกล่าว
5) การจัด ท าแนวทางในการประเมิ นและวัดผล (Measurement and Evaluation) การดาเนิ นการ เพื่อ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
6) ประกาศโจทย์วิจยั “การส ารวจสถานะเป้ าหมายการพัฒ นาที่ ยงั่ ยืน ในบริ บ ทประเทศไทย และ
ทางเลื อกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย” เพื่อ รวบรวมข้อ มู ล เกี่ ยวกับสถานะ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนในบริ บทประเทศไทย
นอกจากนี้ ยงั มีหน้าที่เชื่อมโยงเครื อ ข่ายนักวิชาการ ภาครัฐและภาคประชาชนผ่านการจัดเวที/เข้าร่ วม เวที
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เวทีนโยบายและเวทีสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับ SDGs ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการของ
SDGs ในระดับสากล และทาการสื่อสารสาธารณะเพือ่ สร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SDGs อีกด้วย
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ทางทีมงาน SDG Move หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าหนังสื อเล่มนี้จะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน และ
เป็ นประโยชน์ต่อท่านผูอ้ ่ านทุกท่าน หากท่านผูอ้ ่านมี ขอ้ สงสัยหรื อต้องการข้อ มูล เพิ่มเติมเกี่ ยวกับ SDGs
ท่านสามารถติดต่อทีมงานได้ ผ่านทางอีเมล์ sdgmove.th@gmail.com หรื อผ่านทาง Facebook @sdgmoveth
ทีม SDG Move
ชล บุนนาค
อรรถเศรษฐ์ จริ ยธรรมานุกูล
ดร.. ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภกั ดี
ณัชฎา คงศรี
ธรรมพร สุ ขมี
ปาริ ชาติ เรื องเดช
นิภทั รา นาคสิ งห์
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บทที่ 1: สวัสดี SDGs – ข้ อมูลพืน้ ฐำน
โดย: ชล บุนนาค

เนื่ อ งด้วย โครงการประสานงานการวิจยั เพื่อสนับสนุ นการพัฒ นาที่ยงั่ ยืน (SDG Move) ซึ่ งเป็ นโครงการ
ภายใต้สานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว.) ได้รับการติดต่อ จากองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน
และกลุ่ ม เยาวชนให้ไ ปช่ วยปู พ้ืน ฐานความรู ้เกี่ ยวกับการพัฒ นาที่ยงั่ ยืน ก่ อ นไปบรรยาย ทางที มฯ จึงได้
จัดเตรี ยมเนื้ อหาและอยากแบ่งปั นไว้ ณ ที่น้ ี เผื่อว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อทุกท่าน ทั้งนี้ จึงขอเริ่ มด้วยการพูดถึง
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ SDGs ก่อนแล้วกันครับ
SDGs ย่อมาจาก Sustainable Development Goals หรื อ เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน บางทีคนอาจใช้คาอื่นใน
การเรี ยก SDGs เช่น the Agenda 2030 (วาระการพัฒนา 2030) หรื อ Post-2015 Agenda (วาระการพัฒนาหลัง
ปี 2015) ซึ่งก็หมายความถึง SDGs เช่นกัน
SDGs เริ่ มมี การกระบวนการในการร่ างเป็ นข้อ เสนอตั้งแต่ช่วงหลังการประชุ มสหประชาชาติว่าด้วยการ
พัฒ นาที่ยงั่ ยืน (the United Nations Conference on Sustainable Development) หรื อการประชุ ม Rio+ 20 ใน
ปี 2012 ที่บราซิ ล ผ่านกระบวนการสร้างการมีส่วนร่ วมในทุกระดับ ตั้งแต่ผนู ้ าและตัวแทนของรัฐต่าง ๆ ไป
จนถึงการระดมความเห็นและเสียงจากคนยากจนและกลุ่มที่เปราะบางที่สุดกลุ่มต่าง ๆ ในโลกผ่านกลไกของ
องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรภาควิชาการต่าง ๆ1
SDGs กลายเป็ นพันธกิ จร่ วมของประเทศ 193 ประเทศสมาชิ กสหประชาชาติที่ร่วมลงนามในการประชุ ม
สมัช ชาใหญ่ แ ห่ ง สหประชาชาติ ใ นวัน ที่ 25 กัน ยาน พ.ศ. 25582 ประเด็ น เรื่ อ งเป้ าหมาย (Goals) และ
เป้าประสงค์ (Targets) ขอกล่าวในตอนต่อไปเพราะรายละเอียดค่อนข้างเยอะมาก โดยระยะเวลาของ SDGs
นั้นเริ่ ม ต้นในปี 2015 (พ.ศ. 2558) ถึ งปี 2030 (พ.ศ. 2573) เป็ นเวลากว่า 15 ปี ถ้าผูอ้ ่านเรี ยนมหาวิทยาลัยปี
แรก SDGs ก็จะอยูก่ บั ทุกคนไปจนกระทัง่ ทุกคนทางานไปได้ระยะหนึ่ง บางคนอาจจะแต่งงานและมีลูกแล้ว
ก็ได้
SDGs ไม่ได้เป็ นเพียงเรื่ องของรัฐบาลเท่านั้น ภาคส่วนอื่น ๆ เช่น ภาคเอกชน (ทั้งบริ ษทั ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่
บริ ษทั ที่ปรึ กษา ฯลฯ) ภาควิชาการ โรงเรี ยนและสถานศึกษา ภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชน
1

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2015/09/24/undp-welcomes-adoptionof-sustainable-development-goals-by-world-leaders.html
2
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วิสาหกิจเพื่อสังคม เริ่ มมีความตื่นตัวมากขึ้นเรื่ อย ๆ เริ่ มมีการพัฒนาเครื่ องมือให้แต่ละภาคส่ วนนา SDGs ไป
ใช้มากขึ้นเรื่ อย ๆ ซึ่งจะกล่าวในตอนต่อ ๆ ไป ทางทีม SDG Move เองก็กาลังพัฒนาเครื่ องมือในการทาความ
เข้าใจ SDGs ซึ่งก็จะกล่าวในตอนต่อ ๆ ไปเช่นกัน
SDGs ไม่ใช่การบ้านที่แต่ละประเทศต้องทาส่ง UN แต่เป็ นเป้าหมายร่ วมที่แต่ละประเทศและภาคส่วนต่าง ๆ
ควรจะต้อ งผนวกเข้าไปอยูใ่ นแผนการทางานของตนเพื่อร่ วมกันบรรลุเป้ าหมายเหล่านี้ ฉะนั้นเราไม่ ควร
คานึ งเฉพาะเรื่ องของการทาตัวชี้ วดั (indicator – จะกล่ าวในตอนต่อ ๆ ไป) ให้บรรลุ เท่านั้น แต่ควรจะใช้
SDGs เป็ นโอกาสในการพูดคุยกันในสังคมถึ ง อนาคตที่เราต้องการ (the Future We Want) และหาทางใน
การบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นร่ วมกันมากกว่า แล้วค่อยใช้ตวั ชี้วดั เป็ นตัววัดว่าเราไปกันถึงไหนแล้ว3
SDGs เป็ น “ภาษา” และ “เครื่ องมื อ ” ที่ใช้ร่วมกันในทุกระดับตั้งแต่ระดับโลกไปจนถึ งระดับชุ มชนหรื อ
ปั จเจกชน เพือ่ สื่อสารด้านการพัฒนา ทั้งการสื่อสารความต้องการ การสร้างความร่ วมมือ หรื อการคอยสะกิด
เตือ นกันให้อ ยูใ่ นเส้น ทางการพัฒ นาที่ ยงั่ ยืน แต่ละภาคส่ วนอาจจะใช้ SDGs เป็ นเครื่ อ งมื อในการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อมในบริ บทของตนให้ไปสู่ ความยัง่ ยืนได้ โดยอาจใช้ SDGs เป็ นเครื่ องมือใน
ลักษณะดังต่อไปนี้
• ใช้เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการตรวจสอบการทางานในปั จจุบ ันขององค์กรว่ากระบวนการท างานและ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ขององค์กเราส่งเสริ ม หรื อขัดขวาง SDGs อยู่
• ใช้เป็ นเครื่ อ งมื อในการสอบทานว่า มี ประเด็นการพัฒ นาอะไรอีกบ้างที่เราทาไปแล้ว มี ประเด็น
อะไรอีกบ้างที่เรายังไม่ได้ทาแต่จริ ง ๆ แล้วมีศกั ยภาพจะทาได้
• ใช้เป็ นเครื่ องมือในการสะกิดเตือนภาคส่ วนอื่น ๆ (โดยเฉพาะรัฐและภาคเอกชน) เมื่อพวกเขากาลัง
ทากิจกรรมทางเศรษฐกิจหรื อดาเนินนโยบายที่ไม่สอดคล้องหรื อไม่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
• ใช้เป็ นเครื่ องมือในการปกป้องการถูกละเมิดสิทธิดา้ นต่าง ๆ โดยรัฐ โดยอาจอ้างถึง SDGs ที่รัฐบาล
ได้ให้คามัน่ ไว้กบั เวทีโลก
• ใช้เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการหาหุ ้น ส่ วนในการขับ เคลื่ อ นการพัฒ นา ทั้งจากองค์กรภายในภาคส่ ว น
เดียวกัน และข้ามภาคส่วน
ทั้งนี้ ภาษาที่ใช้ในการอธิบายของ UN และภาครัฐจะเป็ นภาษาที่ค่อนข้างยาวและเป็ นทางการ ในหนังสือเล่ม
นี้เราจะคุยกันด้วยคาพูดที่มีความไม่เป็ นทางการมากนักและพยายามดึงคียเ์ วิร์ดที่สาคัญออกมาพูดกันให้เห็น
ภาพกันให้ชดั เจน
Costanza, R., & Fioramonti, L. (2016). The UN Sustainable Development Goals and the dynamics of
well‐being. Frontiers in Ecology and the Environment. http://doi.org/10.2307/42818169?ref=searchgateway:b3a9e4cd5ac1a69918fa74c3a007ce46
3
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ก่อนที่เราจะเข้าเรื่ อง 17 เป้าหมายนั้น เราต้องเข้าใจก่อนว่า เป้ าหมาย 17 เป้ าหมายนั้น จริ ง ๆ เป็ นเพียงวิธีการ
ที่ UN พยายามจะสื่ อสารประเด็นการพัฒนาที่ยงั่ ยืนที่หลากหลายและซับซ้อนให้คนทัว่ ไปเข้าใจง่ายเท่านั้น
ในความเป็ นจริ ง SDGs นั้นเป็ นเป้าหมายการพัฒนาที่อยูบ่ นฐานของแนวคิดดังนี้:
• Inclusive Development คือ การพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง การพัฒนาที่คนยากจน คน
เปราะบาง คนชายขอบจะต้องมีส่วนร่ วมและได้รบั ประโยชน์จากการพัฒนา
• Universal Development คือ มิใช่การพัฒนามุ่งเน้นที่ประเทศยากจนเท่านั้น แต่ทุกประเทศเองก็อยู่
ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนและต้องร่ วมกันบรรลุเป้าหมายนี้เพือ่ สร้างโลกที่ยงั่ ยืนให้กบั คน
รุ่ นหลัง
• Integrated Development คือ การพัฒนาที่บูรณาการ หมายถึงว่า การบรรลุเป้าหมาย SDGs จะทา
เพียง 1 เป้าหมายหรื อ 1 เป้าประสงค์โดด ๆ ไม่ได้ เป้าหมาย SDGs มีความเชื่อมโยงกันอย่างแนบ
แน่นในระดับเป้าประสงค์ (Targets) การบรรลุ SDGs จะต้องดาเนินไปพร้อม ๆ กันอย่างเป็ นระบบ
• Locally-focused Development คือ การพัฒนาที่จะต้องเริ่ มจากระดับท้องถิ่น หรื อ bottom-up ด้วย
เหตุผลที่วา่ บริ บทของท้องถิ่น ทั้งชนบทและในเมืองนั้น เป็ นบริ บทที่ใกล้กบั ตัวผูค้ นที่สุด และ
องค์กรที่บริ หารจัดการเมืองหรื อท้องถิ่นในชนบทเป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญที่สุดในการดาเนินการที่จะ
เป็ นประโยชน์ต่อผูค้ นในพื้นที่ การบรรลุ SDGs จึงต้องถูกนาไปพิจารณาในระดับท้องถิ่นให้ได้และ
ดาเนินการในระดับท้องถิ่นให้ได้
• Technology-driven Development คือ การพัฒนาที่ตอ้ งอาศัยเทคโนโลยีในการบรรลุ ทั้งเทคโนโลยี
ด้านการสื่อสาร (ICT) และเทคโนโลยีจากการปฏิวตั ิดา้ นข้อมูล (Data Revolution) เพือ่ ทาให้ผลของ
การพัฒนาถูกเผยแพร่ และถูกติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่อธิบายมาทั้งหมดนั้นโดยสรุ ปคือ โปรดอย่ามองว่า 17 เป้าหมายนี้เป็ น 17 แท่งที่ทางานแยกส่วนกันนัน่ เอง
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เป้าหมาย 17 ข้อนี้สามารถแบ่งกลุ่มออกได้เป็ น 5 กลุ่ม แบ่งตามองค์การสหประชาชาติ
• กลุ่ม People หรื อกลุ่มด้านสังคม/ความเป็ นอยูข่ องผูค้ น: ประกอบด้วยเป้าหมาย (1) การลดความ
ยากจน (2) การขจัดความหิวโหย (3) สุขภาพและความเป็ นอยูท่ ี่ดี (4) การศึกษาที่มีคุณภาพ และ (5)
ความเท่าเทียมกันทางเพศ
• กลุ่ม Prosperity หรื อกลุ่มด้านเศรษฐกิจและความมัง่ คัง่ : ประกอบด้วยเป้าหมาย (7) พลังงานที่
สะอาดและจ่ายซื้อได้ (8) งานที่มีคุณค่าและการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ (9) อุตสาหกรรม
นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน (10) ลดความเหลื่อมล้ า และ (11) เมืองและชุมชนยัง่ ยืน
• กลุ่ม Planet หรื อกลุ่มด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: ประกอบด้วย เป้าหมาย (6) น้ าและ
สุขาภิบาล (12) การผลิตและบริ โภคที่รับผิดชอบและยัง่ ยืน (13) การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (14) ระบบนิเวศทางทะเลและมหาสมุทร และ (15) ระบบนิเวศบนบก
• กลุ่ม Peace หรื อกลุ่มด้านสันติภาพ: ประกอบด้วยเป้าหมาย (16) สันติภาพและสถาบันที่เข้มแข็ง
• กลุ่ม Partnership หรื อกลุ่มหุน้ ส่วนเพือ่ การพัฒนา: ประกอบด้วยเป้าหมาย (17) หุน้ ส่วนเพือ่ การ
พัฒนา
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ซึ่งกลุ่ม People Prosperity และ Planet ก็สอดคล้องกับองค์ประกอบหลักของการพัฒนาที่ยงั่ ยืนคือ มิติดา้ น
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม (Social, Economic, and Environment) ในการทากิจกรรมด้านการพัฒนา
ด้านใดก็ตาม จะต้องคานึงถึงทั้ง 3 ด้านนี้พร้อม ๆ กัน เช่น หากมุ่งพัฒนาด้านเศรษฐกิจก็ตอ้ งพิจารณา
ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย หากจะมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมก็ตอ้ งพิจารณาผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจและสังคมด้วยเป็ นต้น
ส่ วน Peace และ Partnership นั้น อาจเรี ยกได้ว่าเป็ นประเด็น Cross-cutting ที่ จะช่ วยสนับ สนุ น การบรรลุ
เป้ าหมายของ 3 องค์ประกอบข้างต้น หมายความว่า มีความเกี่ยวข้องกับทุกเป้ าหมาย ยกตัวอย่างเช่น การมี
สัน ติ ภ าพในสัง คมย่อ มเป็ นพื้ น ฐานส าคัญ ในการดาเนิ น การด้านอื่ น ๆ และการมี ชี วิต ที่ ดี การมี รัฐ ที่ มี
ประสิ ทธิผลและรับผิดชอบ และไม่คอรัปชัน่ ย่อมส่ งผลอย่างสาคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ทุกเป้ าหมาย การมีหุ้นส่ วนการพัฒนาและความช่วยเหลือจากประเทศพัฒนาแล้วก็จะช่วยให้ประเทศกาลัง
พัฒนาสามารถ ความสัมพันธ์ของเป้าหมายทั้ง 17 ข้อสามารถถูกนาเสนอด้วยภาพข้างต้น
อย่างไรก็ดี 17 เป้าหมายเป็ นแค่การแบ่งตามประเด็นการพัฒนากว้าง ๆ เท่านั้น มิได้มีการลงรายละเอียดหรื อ
มีขอบเขตหรื อระบุประเด็นการพัฒนาที่ชดั เจนแต่อย่างใด ยกตัวอย่างเช่น เวลาเราพูดถึง เป้าหมายที่ 3 เรื่ อง
การมีสุขภาพและความเป็ นอยูท่ ี่ดีน้ นั ครอบคลุมประเด็นอะไรบ้างเราก็ไม่รู้ หรื อ เป้าหมายที่ 11 เมืองและ
ชุมชนที่ยงั่ ยืน หมายถึงอะไร หมายถึงชุมชนเข้มแข็งแบบบริ บทประเทศไทยหรื อไม่ เป็ นต้น
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บทที่ 2: จำก MDGs สู่ SDGs เป้ ำหมำยกำรพัฒนำทีเ่ ปลีย่ นไปเพื่อควำมยัง่ ยืน
โดย: ณัชฎา คงศรี

ควำมเป็ นมำ
MDGs (Millennium Development Goals) หรื อเป้าหมายการพัฒนาแห่ งสหัสวรรษ เกิดจากการรวมตัวกันใน
การประชุมสุ ดยอดแห่ งสหัสวรรษขององค์การสหประชาชาติที่มหานครนิ วยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริ กา ปี
พ.ศ. 2543 โดยผูน้ าประเทศได้มีการตกลงร่ วมกันถึงเป้ าหมายในการพัฒนาร่ วมกันทั้งสิ้ น 8 เป้ าหมาย โดย
ก าหนดกรอบเวลาในการบรรลุ ไ ว้ 15 ปี คื อ ระหว่ า งปี พ.ศ. 2543-2558 (ค.ศ.2000-2015) MDGs จึ ง
เปรี ยบเสมือนเป็ นประวัติศาสตร์และการขับเคลื่อนของโลกในการจัดการกับปั ญหาสาคัญที่เกิดขึ้น MDGs
ได้สื่ อ สารท าให้ สังคมโลกได้เกิ ด ความตื่ น ตัวต่ อ การแก้ไ ขปั ญ าความยากจน โรคติ ด ต่อ การไม่ ไ ด้รั บ
การศึกษาของเด็กทัว่ โลก ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ และการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ การที่
MDGs วางเป้ าหมายที่ชัดและมี เวลากากับ ทาให้การสื่ อ สารเกิ ดประสิ ทธิ ภาพมากกว่าการทาแผนในยุค
1990s
ด้วย MDGs ได้สิ้นสุดระยะของเป้าหมายตามที่กาหนดในปี พ.ศ. 2558 ทาง UN ได้มีการเตรี ยมการ และจัด
ประชุม ล่วงหน้าในหลากหลายระดับ รวมไปถึงการรวบรวมความคิดเห็ นของประชาคมโลกผ่าน internet
เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ก่อน พ.ศ. 2558 เพื่อร่ วมกาหนดกรอบในการเสริ มสร้างมาตรฐานชีวิตความ
เป็ นอยูข่ องประชาชนทัว่ โลกในระยะต่อ ไปได้มีการกาหนดกรอบเป้ าหมายใหม่ ที่เรี ยกว่า เป้ าหมายการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน หรื อ SDGs (Sustainable Development Goals) ออกมาเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 โดยจะใช้
เป้าหมายนี้เป็ นกรอบในการขับเคลื่อนโลกไปจนถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2573 (15 ปี ) ซึ่ง SDGs ได้ถูกพัฒนา
บนพื้นฐานการมองความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม โดยแบ่งเป้ าหมายออกเป็ น 17
เป้าหมาย (สามารถดูรายละเอียดเป้าหมายต่าง ๆ ได้ที่ https://sdgmove.com) นอกจาก 17 เป้าหมายดังกล่าวที่
มีการพัฒนาใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมตามแนวทางของ SDGs แล้วสาหรับประเทศไทย
เองนั้น ยังให้ความสาคัญกับมิติทางด้านวัฒนธรรมอีกด้วย
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จุดแข็ง จุดอ่ อน และควำมแตกต่ ำงระหว่ ำง MDGs และ SDGs
จุดกำเนิด เป้ ำหมำย และมุมมองที่แตกต่ ำง
อาจกล่ าวได้ว่า การเกิ ด ขึ้ น ของ MDGs สะท้อ นมุ ม มองการแก้ไ ขปั ญ หาของโลกแบบเส้น ตรง ภายใต้
กระบวนการแบบบนลงล่าง (top down process) อย่างชัดเจน เหตุเพราะกระบวนการได้มาซึ่ง MDGs นั้นมา
จากการร่ างของคณะผูเ้ ชี่ ยวชาญ (technocrats) ขาดการมีส่วนร่ วมระหว่างประเทศสมาชิ กในการถกเถี ยง
หรื อ หารื อ กันเพื่อจัดล าดับประเด็นปั ญหาสาคัญของโลก แต่ MDGs มี จุดแข็งอยู่ที่การนาเสนอที่กระชับ
เข้าใจง่าย และมี ก ารก าหนดกรอบประเด็น ที่ ชัดเจน หากแต่ SDGs นั้น ได้มี การสร้างการมี ส่ วนร่ วมทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมระหว่างประชาคมโลกในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปั จเจกผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต ระดับ
องค์ก รภาคประชาสัง คม (Civil Society Organizations: CSOs)ผ่า นการจัด ประชุ ม ระดมความคิ ด ในราย
ประเด็นและระดับพื้นที่ จนไปถึ งระดับภาครัฐและผูน้ าประเทศผ่านการประชุมระดับ ผูเ้ ชี่ยวชาญและการ
ประชุมสุดยอดผูน้ าโลก เพือ่ ให้ได้มาซึ่ งกรอบประเด็นที่ครอบคลุมประเด็นปั ญหาสาคัญทั้งประเทศที่รายได้
สูงและรายได้นอ้ ย ทันสมัย และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอีก 15 ปี ข้างหน้า
จากการที่ MDGs เกิ ดจากคณะผูเ้ ชี่ ยวชาญ ซึ่ งส่ วนใหญ่ จะอยู่ในกลุ่ มประเทศที่ มีรายได้สูง (high income
countries) จึงทาให้มุมมองในการกาหนดเป้ าหมายพุ่งเป้ าไปในเรื่ องของการแก้ไขปั ญหาของประเทศที่ยงั มี
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รายได้น้อย (low income countries) อาทิ เรื่ องการแก้ไขปั ญหาความยากจนโดยพิจารณาในเรื่ องของผลผลิต
มวลรวมประชาชาติ (GDP) โรคติดต่ออย่างมาลาเรี ย การแก้เรื่ องของสุ ขภาพมารดาที่ต้ งั ครรภ์ เป็ นต้น ซึ่ ง
กลุ่ มปั ญหาเหล่านี้ มีอตั ราการเกิดไม่ มากในประเทศที่มีรายได้สูง หรื อในกลุ่มประเทศที่รายได้ปานกลาง
หลายประเทศ จึงทาให้กลุ่มประเทศเหล่านี้อยูใ่ นบทบาท “ผูใ้ ห้ความช่วยเหลือ” มากกว่าการเข้ามาเป็ นส่วน
หนึ่ งของการเดินไปสู่ การบรรลุเป้ าหมายของโลกในการพัฒนา จน MDGs เคยถูกแปลงความหมายจากนัก
คิดบางคนจากเป้ าหมายการพัฒนาแห่ งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals) กลายเป็ น เป้ าหมาย
การพัฒนาขั้นต่า (Minimum Development Goals) (Harcourt, 2005)
SDGs ได้นาเอาบทเรี ยนของ MDGs ในเรื่ องนี้ มาปรับปรุ งรู ปแบบการวางเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน จาก
เดิมที่มุ่งเน้นการไปสู่ การบรรลุเป้ าหมายขั้นต่าของการพัฒนา มาเป็ นการมองประเด็นต่าง ๆ ของโลกแบบ
เชื่ อ มโยงกัน ทั้งมิ ติ สัง คม (Social Dimension) มิ ติ เศรษฐกิ จ (Economic Dimension) และมิ ติ สิ่ ง แวดล้อ ม
(Environmental Dimension) โดยมี มิ ติ ก ารบริ ห ารจัด การ (Management Dimension) เป็ นกลไกในการ
เชื่อมโยงเพือ่ นาไปสู่ การบรรลุเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ที่ครอบคลุมบริ บทที่แตกต่างกันระหว่างประเทศ
ที่มีรายได้สูง และประเทศที่รายได้น้อย ให้มีบทบาทและส่วนร่ วมต่อการเดินไปสู่เป้ าหมาย อาทิ ในประเด็น
มิติสิ่งแวดล้อม อันเกิดมาจากสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มาจากการกระทาของมนุษย์ โดยเฉพาะกลุ่ม
ประเทศเศรษฐกิ จที่ เกิ ด ใหม่ อ ย่า ง จี น อิ น เดี ย บราซิ ล เป็ นต้น และปั ญ หาการปล่ อ ยแก๊ ซ เรื อ นกระจก
คาร์บอนไดออกไซด์ โจทย์สาคัญของ SDGs คือการดึงให้กลุ่มประเทศที่เป็ นต้นตอของปั ญหาซึ่งส่วนใหญ่
จะเป็ นประเทศที่มีรายได้สูงเข้ามามีส่วนร่ วมในการลดการเกิดปั ญหา ไปจนถึงการช่วยเหลือ สนับสนุนการ
แก้ปัญหาที่ยงั่ ยืน ทั้งการสร้างพลังสะอาด (Clean Energy) การสนับสนุ นการบริ โภคและการผลิ ตอย่างมี
ความรับผิดชอบ (Responsible Consumption and Production) เป็ นต้น

14

เปรียบเทียบระหว่ำงเป้ำหมำยและผลลัพธ์ ที่สำคัญของ MDGs กับ SDGs
MDGs
ผลลัพธ์
SDGs
1. การแก้ไขปั ญหาความยากจน
จากการดาเนินงานพบว่ายังไม่ 1. ขจัดความยากจน ความหิว
โดยตั้งเป้าหมายว่าจะลดจานวน
สามารถบรรลุเป้าหมายได้เพียง โหย ให้หมดไปจากโลกนี้
คนจนให้ได้ร้อยละ 50
ประมาณร้อยละ 36
2. ทาให้เด็กทุกคนในโลก มี
จากการดาเนินงาน พบว่า เด็กใน 2. เด็กทุกคนบนโลกจะต้องมี
การศึกษาอย่างน้อยขั้นประถม
ประเทศที่ยากจนที่สุด ได้รับ
การศึกษาอย่างน้อยชั้น
การศึกษาขั้นประถมเพิม่ ขึ้น เป็ น มัธยมศึกษา
ร้อยละ 74 แต่ก็ยงั ไม่บรรลุเป้า
3. ลดจานวนคนติดโรคเอดส์ ให้ จากการดาเนินงาน พบว่าผูป้ ่ วย 3. หยุดยั้งการแพร่ ระบาดของ
ได้ครึ่ งหนึ่ง
โรคเอดส์ มีจานวนลดลง
โลกร้าย อาทิ โรคเอดส์ วัณโรค
ประมาณร้อยละ 40 แต่ก็ยงั ไม่ มาเลเรี ย
บรรลุเป้า
อ้างอิงข้อมูลจาก - รศ.ดร.ประภัสร์ เทพชาตรี ผูอ้ านวยการศูนย์อาเซียนศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จาก
เว็บ http://www.drprapat.com/sustainable-development-goals-sdgs/

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้วา่ การดาเนินการของ MDGs ในระยะที่ผา่ นมาส่งผลต่อการลดลงของปั ญหาของ
โลกได้มากก็จริ งแต่ก็ยงั ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ต้งั ไว้ได้ การที่ SDGs ได้มีการตั้งเป้าหมายที่สูงกว่า
เป้ าหมายเดิ ม เป็ นเท่ าตัว ซึ่ งเป็ นเรื่ อ งที่ ดี ต่อ การชี้ เป้ าและสร้างความร่ วมระหว่างประชาคมโลกในการ
แก้ปัญหา แต่การจะบรรลุ เป้ าหมายได้จริ งนั้นจาเป็ นต้อ งอาศัยเงินทุน และความร่ วมมือ อย่างมากจากทุก
ประเทศ ดังนั้นกระบวนการในการเคลื่อน SDGs จึงถือเป็ นความท้าทายครั้งสาคัญ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอ ากาศของโลกอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลกระทบต่อ มนุ ษย์ในหลากหลายมิติท้ งั การเกิดขึ้นของภัย
พิบตั ิที่รุนแรงและถี่ข้ ึน การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ที่ทาได้ยากขึ้น ประกอบการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่าง
รวดเร็ ว โดยมี รายงานจาก UN Population Division ว่าประชากรของโลกมี การเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปี ละประมาณ
75-80 ล้านคน และคาดว่าจานวนประชากรของโลกจะแตะ 9 พันล้านคนในช่วงกลางศตวรรษที่ 21 อีกทั้ง
การเพิ่ม ขึ้นอย่างรวดเร็ วของรายได้ประชากรในประเทศที่ประชากรมากอย่าง จีน และอินเดีย จะส่ งผลให้
ความต้องการอาหารของโลกเพิม่ ขึ้น ในขณะที่พ้นื ที่ในการเพาะปลูก และการเกษตร ของโลกมีจานวนลดลง
มีโอกาสส่งผลให้โลกเผชิญกับวิกฤตของการขาดแคลนอาหารได้
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จากการประชุ ม 2016 Global Forum on Development โดยภายในงานมี ผู ้เชี่ ย วชาญอย่า ง Mario Pezzini
ผูอ้ านวยการ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ได้พู ด ถึ ง ความท้า ทาย
ใหญ่ๆที่อาจส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน4 ไว้ดงั ต่อไปนี้:
1. จานวนประชากรในทวีปแอฟริ กา: จากการประเมินพบว่า แนวโน้มประชากรในทวีปแแอฟริ กา มี
โอกาสเพิม่ ขึ้นกว่าสองเท่าในปี 2050 ซึ่งมากกว่าประวัติศาสตร์การเพิม่ ขึ้นของประชากรทั้งในจีน
และอินเดีย
2. การอพยพ: ถ้าเรายังไม่สามารถควบคุมประชากรที่เพิม่ สูงขึ้นในทวีปแอฟริ กาได้ โลกก็จะเผชิญกับ
ปั ญหาผูอ้ พยพจานวนมหาศาล
3. ความช้า และความไม่เท่าเทียมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ: จากประสบการณ์ในหลายประเทศพบว่า
ทศวรรษที่ผา่ นๆมานั้น มีบางประเทศได้ประสบกับการพัฒนาที่ล่าช้า และไม่ต่อเนื่อง ทาให้ไม่
สามารถแก้ไขปัญหา หรื อหยิบยืน่ โอกาสทางเศรษฐกิจให้กบั กลุ่มเป้าหมาย
4. อาสาสมัครชนชั้นกลาง: การที่โอกาสทางเศรษฐกิจมีขอ้ จากัดอาจส่งผลต่อชนชั้นกลางที่เป็ น
อาสาสมัครคนสาคัญต่อการขับเคลื่อนป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนในส่วนของภาคประชาชน การที่
สภาวะทางเศรษฐกิจบีบขั้นอาจทาให้การตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่ วม ร่ วมทางานอาสาสมัครของกลุ่ม
นี้ถูกจากัดลง
เสำหลักสำคัญในกำรเคลื่อน SDGs
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกอย่างรวดเร็ ว ส่งผลกระทบต่อมนุ ษย์ในหลากหลายมิติท้งั การ
เกิดขึ้นของภัยพิบตั ิที่รุนแรงและถี่ข้ ึน การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ที่ทาได้ยากขึ้น ประกอบการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรอย่างรวดเร็ว โดยมีรายงานจาก UN Population Division ว่าประชากรของโลกมีการเพิม่ ขึ้นเฉลี่ยปี
ละประมาณ 75-80 ล้านคน และคาดว่าจานวนประชากรของโลกจะแตะ 9 พันล้านคนในช่วงกลางศตวรรษที่
21 อีกทั้งการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วของรายได้ประชากรในประเทศที่ประชากรมากอย่าง จีน และอินเดีย จะ
ส่ งผลให้ความต้อ งการอาหารของโลกเพิ่มขึ้น ในขณะที่พ้นื ที่ในการเพาะปลู ก และการเกษตร ของโลกมี
จานวนลดลง มีโอกาสส่งผลให้โลกเผชิญกับวิกฤตของการขาดแคลนอาหารได้

4

https://www.devex.com/news/4-biggest-challenges-to-achieving-the-sdgs-87979
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จากความท้าทายดังกล่าว จึงเป็ นที่มาที่ทาให้ SDGs ได้กาหนดหมวดหมู่การดาเนิ นการออกเป็ น 3 หมวด คือ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน และการสร้างการมีส่วนร่ วมของสังคม โดยมีการ
บริ หารจัดการที่โปร่ งใส มีประสิทธิภาพ เป็ นกลไกในการเชื่อมโยง ซึ่งสามารถแบ่งรายละเอียดดั้งนี้
1: การพัฒนาทางเศรษฐกิจ – การทาให้ประชากรของโลกได้มีปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวติ เข้าถึงแหล่งน้ า
และระบบสุขาภิบาลที่สะอาด เพียงพอ ยัง่ ยืน สามารถเข้าถึงบริ การสุขภาพขั้นพืน้ ฐาน มีโครงสร้างพืน้ ฐานที่
จาเป็ นต่อการดารงชีวติ อาทิ ไฟฟ้า ถนน และการเชื่อมต่อข้อมูลกับประชาคมโลก
2: การจัดการสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน - การทาให้โลกเคลื่อนไปสู่การลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
และแก๊สเรื อนกระจกพร้อมกัน การพัฒนานวัตกรรมพลังงานที่สะอาด เข้าถึงได้ การจัดการการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรให้สามารถมั่นใจได้ว่าประชากรจะมีความพร้อ มในการมี ครอบครัว เด็กจะได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพ การจัดการนวัตกรรมทางการเกษตรที่ยงั่ ยืน
3: การสร้างการมี ส่วนร่ วมของสังคม – การส่ งเสริ ม ให้พลเมื อ งมี การเป็ นที่ดี (wellbeing) สามารถเข้าถึ ง
โอกาสในการที่จะบรรลุศกั ยภาพสูงสุดของแต่ละบุคคล ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น เพศ ศาสนา ภาษา เชื้อชาติ
ตลอดจนสี ผิว ทุกประเทศจะต้องมีการติดตามและวัดระดับความพึงพอใจในชีวติ ของพลเมืองอย่างต่อเนื่ อง
โดยเฉพาะกลุ่มที่ตอ้ งการการดูแลเป็ นพิเศษ ทั้งเด็กเล็ก เยาวชน และผูส้ ูงอายุ
4: การบริ หารจัดการที่โปร่ งใส มีประสิ ทธิภาพ - ภาครัฐ และผูบ้ ริ หารในทุกระดับจะต้องมีส่วนร่ วมต่อการ
เคลื่ อ นเป้ าหมายการพัฒ นาที่ยงั่ ยืน ภายใต้การมี พนั ธะสัญ ญาต่อ ระบอบกฎหมาย สิ ท ธิ มนุ ษยชน ความ
โปร่ งใส การมี ส่วนร่ วม ความร่ วมมื อระหว่างภาคส่ วน ตั้งแต่ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และประชาชน
เพื่อ ให้เกิ ดการจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้อ งกับความต้อ งการ โปร่ งใส และได้รับความเชื่ อมั่นจาก
ประชาชนไม่ใช่เป็ นเพียงการขับเคลื่อนจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้วา่ การที่เราจะสามารถเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนได้น้ นั จาเป็ นต้อง
อาศัยการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริ ง สาหรับเพจ SDG Move TH ก็ขอเป็ นส่วนหนึ่งในการ
เคลื่อนครั้งนี้ดว้ ย แล้วมาเคลื่อนการพัฒนาที่ยงั่ ยืนไปพร้อมกันนะคะ
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บทที่ 3: Sustainable Development Goals (SDGs): The Current World Trend
By: Dr. Nuttavikhom Phanthuwongpakdee | โดย: ดร. ณัฐวิคม พันธุ วงศ์ภกั ดี

A series of unfortunate global events of 2016 exemplify how unpredicted shocks can
transpire when societal challenges are left unattended. In the absence of steady, inclusive and
long-term development progress, societies can renounce foundational norms. Certainly,
following waves of political tsunamis, people from different segments of the society are
struggling to attain logical references to guide essential decision-making. Agreeing with Bjørn
K Haugland, the Chief Sustainability Officer CSO of DNV GL Group, "No-one would blame
you for feeling that the world is pretty risky right now" (Haugland, 2017).

Amid the uncertain global political climate that we are experiencing, the world already has
the reference point. On September 2015, at the United Nations (UN) headquarter, world
leaders agreed on a set of 17 Sustainable Development Goals (SDGs) that would support them
in tackling mutual social, economic, environmental, and, to a small extent, political
challenges. The Sustainable Development Goals (SDGs), officially known as Transforming
Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development is a set of 17 Global Goals with
the total of 169 targets between them. Given the flexibility of each goal, each country can
customise these goals and many targets in a manner that best suited its own situation to meet
the ultimate aim of SDGs, to end extreme poverty, build prosperity for everyone and
safeguard our environmental resources for the future, by 2030.

Many countries have been integrating SDGs into their policies and practices. To monitor
progress, the 2030 Agenda for Sustainable Development encourages member states to
“conduct regular and inclusive reviews of progress at the national and sub-national levels,
which are country-led and country-driven” (paragraph 79). One of important review is the
voluntary national reviews (VNRs), which aim to facilitate the sharing of experiences,
including successes, obstacles and lessons learned, with a view to accelerating the
implementation of the 2030 Agenda. The VNRs also seek to strengthen policies and
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institutions of governments and to mobilise multi-stakeholder support and partnerships for the
implementation of the SDGs. Twenty-two countries participated in the first round of VNRs,
held during the 2016 meeting of High-Level Political Forum (HLPF) (Division for Sustainable
Development Department of Economic and Social Affairs, 2016). Highlights from each
participated country are as followed:

China: Sets 5-year plan to reduce poverty, increase minimum wages, decrease
unemployment, create more housing, and moderate greenhouse gases. Furthermore, China is
committed to working with other developing countries, especially those in Africa.

Colombia: The country initiates SDGs even before it commenced in September 2015. It sees
SDGs as long-term regulatory process and allows the private sectors to invest in various
SDGs-related services. SDGs are included in the national development plan, with clear
financial outlines and mechanisms to engage with different actors. Some local governments
have already employed SDGs in their development goals. The country also has done a
substantial amount of studies to connect different goals.

Egypt: Outlines a series of challenges that need to be addressed to achieve the SDGs. These
include high birth rate, water scarcity, mitigation and adaptation to climate change, energy
needs, barriers impeding women and girls from realising their potential for social and
economic progress, and instability in neighbouring states.

Estonia: Emphasises on technology and ICT to achieve SDGs. This is done through the
creation of Big Data and the use of social media to create public awareness.

Finland: Utilises 39 existing indicators to monitor the progress of SDGs. Together with CSO,
it realises that the country's official development assistance (ODA) is too small and the
country to work harder on this issue. Furthermore, every government department creates work
plans with SDGs and conducted Gap Analysis and found that to achieve SDGs, Finland
should concentrate more on education, peace and justice.
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France: Concentrates on linking SDGs to Paris Agreement

Georgia: Established a technical working group including experts from different ministries
and from the National Statistics Office (NSO) to discuss the process of “nationalisation” of the
SDGs.

Germany: Stresses the need for monitoring and review, and for strengthening capacities on
revenues. The country has increased the capacity of the tax administration in the country, and
suggested that international financial institutions could play a bigger role in enabling partner
countries to control what is needed to implement the 2030 Agenda.

Madagascar: Assess how the SDGs are reflected in the country’s national development plan,
discuss SDG indicators and monitoring and evaluation, and present a roadmap for SDG
implementation.

México: Develops a software to track the progress of SDGs. With the aim of enabling
collaboration between, and contribution from, various sectors, the software is open to the
public and allow the private sector to invest.

Montenegro: Hold a national meeting to discuss the needs of different sectors within the
country in achieving to SDGs.

Morocco: UN organisations, namely UNDP and UNDESA, collaborates with various
Moroccan stakeholders to brainstorms various SDGs projects. Also, ensuring that SDGs
indicators are presented in a simplified manner to facilitate their understanding by citizens
and the media.

Norway: Increases official development assistance for education, with a particular focus on
girls’ education, supports climate financing for vulnerable nations, and including the SDGs as
part of school curriculum.
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The Philippines: The CSO sector is very active. Many of them already used SDGs to guide
their works and collaboration with the government. The country has a clear financial plan for
SDGs and regularly coordinate with the UN for financial and academic assistances.

South Korea: Initiates the Science, Technology and Innovation for Better Life Initiative to
help developing states on Goals 1, 2, 3, 4, 5, 8, 19 and 17. At the same time, encourages
education institutions to include the SDGs in textbooks for primary and secondary school
students, and carries out nationwide campaigns on implementing the SDGs.

Samoa: Conducted a preliminary integrated assessment of the Strategy for the Development
of Samoa (SDS 2012-2016), as part of its Mid-Term Review, to provides an indicative
overview of the level of alignment between it and the SDG targets.

Sierra Leone: Creates simplified SDGs to educate the public about SDGs

Switzerland: Commits to sustainable development through its foreign policy, including its
foreign economic policy, international cooperation, and sectoral foreign policies. With its
engagement in international processes geared towards multilateral conventions, bilateral
agreements, as well as regional and global programmes, Switzerland contributes to the
advancement of sustainable development in its foreign policy.

Togo: Launches a process to develop its national development plan (2018-2022), which will
replace the national strategy for accelerated growth and the promotion of employment (20132017), and will integrate the SDGs.

Turkey: In 2015, Turkey provided official development assistance (ODA) of 3.9 thousand
million US dollars or 0.54% of its GNI. In the next 5 years, Turkey is committed to providing
1.5 thousand million US dollars to least developed countries (LDCs).

Uganda: Increased women in the government sector to at least 30%
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Venezuela: Disaggregates relevant data and visualise information about the most vulnerable
under the principle “leave no one behind,” and support for the participation of civil society,
the private sector, and academia to ensure both a “bottom-up” and “top-down” approach to the
implementation of the 2030 Agenda.

In 2017, the theme of the HLPF will be "Eradicating poverty and promoting prosperity in a
changing world", and the event will be held on 10th to 19th July 2017. The set of goals to be
reviewed in depth will be Goals 1, 2, 3, 5, 9, 14, and 17.

How is Thailand doing?
In 2017, the Sustainable Development Solution Network (SDSN) and the Bertelsmann
Stiftung published the 2017 edition of the SDG Index and Dashboards Reports5. The SDG
Index and Dashboards Reports provide a report card for a country’s performance on the SDGs
in year 2016. They are based on the most-comprehensive set of country-level data assembled
to date for the SDGs.

Thailand’s performance on SDGs in the year 2016 is as follows:

5

The SDG Index and SDG Dashboard are not official SDG monitoring tools and they are subject to many

important limitations and caveats. More information on SDG Index and Dashboard can be found at
www.sdgindex.org.
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The SDG Index score signifies a country’s position between the worst (0) and best (100)
outcomes. Thailand scores 69.5 out of 100, in terms of performance on SDG, which is higher
than the regional average score. Globally, the country ranks 55th out of 157 countries that
have available SDGs data. Additionally, from the figure on the right, the country has put in
significant efforts towards achieving Goal 1 and Goal 6. For other Goals, relevant agencies
and the general public shall have to work harder in order for the country to achieve
sustainable development.

The SDG Dashboard includes four colour codes (green, yellow, orange, and red), which
represent the stage of the “success” of each Goal. “Green” means that all the indicators of that
particular Goal have been met, “yellow” means that the goals of that particular Goal is almost
successful, “orange” means that the goals of that particular Goal need more efforts, and “red”
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means that the goals urgently need major efforts. Indeed, Thailand only achieved one Goal
(Goal 1) and six Goals that required major efforts in order to make the country achieve merely
SDGs.

More in-depth performance (at the indicator level) from each Goal in the “red” category is as
follows:
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The obstacles and dilemmas in adopting SDGs

While SDGs were agreed by world leaders, the Goals represent a bold and ambitious global
plan, with as many as 169 targets. Achieving this plan is not an easy matter. On the contrary, it
is a highly complicated process, requiring a lot of high-quality research, active collaboration
between various stakeholders and efficient policy implementations by the government of
each country. With their internal development dilemmas, many countries, such as Brazil,
Thailand and Serbia, that are neither of highly-developed nor in a vulnerable position to
receive assistance can find it extra-difficult to achieve SDGs. The interdependent nature of the
17 Goals and 169 targets also mean that different issues can tie together. For example, to
build climate-resilient cities and to promote sustainable urbanisation ones also need to look at
issues like urban poverty, climate vulnerability, clean potable water and sustainable
consumption.

Regardless, in July 2016, the UN published its first Sustainable Development Goals report,
detailing the progress of SDGs six months after it had commenced. Unfortunately, the
findings indicate that 18% of the world population still lives in poverty, 800 million people are
suffering from hunger, and 2.4 billion people live without improved sanitation (United
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Nations, 2016). Additionally, a recent study published in December 2016 by the Brookings
Institute found that up to 80% of the world’s countries, including highly-developed countries
like Canada, Ireland and the United Arab Emirates, are off track on at least one among four
targets for child mortality, maternal mortality, access to water and access to sanitation
(McArthur & Rasmussen, 2016). Thirty-seven countries, such as Afghanistan, Myanmar, and
Somalia, are astray from all four (McArthur & Rasmussen, 2016).

Simultaneously, nearly all countries continue to be burdened with challenges while tackling
problems like unemployment, education among girls, mental health, and sustainable cities.
Trends in many socio-economic and environmental issues are not heading in the progressive
direction. For instance, in the global scale inequality of incomes has spiked to record high
(The Institute for Policy Studies, n.d.), atmospheric concentrations of carbon dioxide
continued to be high (Statista, 2016), rate of deforestation continues to increase (Tropical
Forest Alliance 2020, 2017), and more than half of the global fisheries have been pushed
beyond their limits (World Wildlife Fund, 2017). Within the Southeast Asia region, many
countries have seen strong economic progressions; however, the region is struggling to
transform this growth into decent job opportunities for the poor. In term of resilient to climate
change and disaster adaptation, most resources continue to be invested in strengthening
capacities for the physical aspects of disaster management. There has been limited success in
applying policies, norms and regulations to manage and reduce risk and vulnerability. It is
true that the world has progressed for the better since the start of the Millennium
Development Goals (MGDs), SDGs predecessor, as roughly a billion of people escaped
poverty cycle, almost 4 million fewer children die annually and better treatment for HIV and
AIDS (United Nations, 2014). The present global situation is still unsatisfactory.

SDGs require countries to measure over 230 formidable indicators, a considerable challenge
given that many countries are yet to collect several simple data. The world experience from
the MDGs underscores the importance of thinking through the indicators as soon as possible.
Collecting useful data and using them as indicators are vital for the monitoring of the
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progress towards achieving SDGs. However, there are concerns by many research institutes
and think tanks is the fact that accurate data is missing (McArthur & Rasmussen, 2016).

For instance, collecting potentially-sensitive data, such as those on religion, ethnicity,
disability, levels of education, and sexual orientation, as indicators for SDGs is challenging
(Bradford Smith & Haslam, 2017). Currently, many countries, including Thailand and Sudan,
are grappling with this problem. This difficulty has much to do with existing social and
cultural norms. Additionally, problems regarding the reliability of statistics can arise when a
significant sample size is not collected. The comparison of data between/among countries, or
even different regions within a country experiencing dissimilar development stages, is
undoubtedly complicated, requiring the necessary capacity to gather good-quality data.
Methodology, such as collection procedure and criteria, which is used while gathering data,
must be well-thought-out to minimise potential errors and biases. Over and above the risk that
collected data can become too reductive, different organisations can produce repetitive data
for overlapping or interrelated SDGs goals and/or targets, a process which is a wasteful use of
financial resources, or worse, the obtained data for different goals and/or targets can even be
contradictory.

Discussing the risk of reductive, error and biased data also take us to another SDGs issue; the
fact that many researchers and related stakeholders do not display the conviction of
collaboration for a higher purpose. According to Obino (2016), collaborative research could
force SDGs implementation, but there is a lack of cooperation among researchers. As the
international academic market is getting more competitive, many researchers are
concentrating on the works that will advance their academic careers (Obino, 2016). Incentives
must be created to encourage researchers to work together to address questions of urgent
societal impact. Given the significance of the SDGs, supporting new formats for collaborative
research in the next 15 years will be substantial (Obino, 2016).
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Driving SDGs forward on the Global Stage

Against the grim reality, there is a silver lining. We believe contributions from different actors
and stakeholders from different sectors are equally crucial and they must act hand in hand to
achieve SDGs. Policy-makers and policy-regulators continue to be important actors
(Biermann, 2014). Certainly, they must blaze a trail by crafting the sound policy and
institutional agenda in which others can act. They must guarantee incentives whereby
economic progress is tied to driving solutions to socio-economic and environmental
complications. In unison, they must ensure that benefits are distributed in an unbiased
manner, without hindering the enthusiasms for innovation (Biermann, 2014). Political parties
must work to mainstream sustainable development within national discourse.

Private firms and companies will need to provide core products and services for the SDGs
while constantly upgrading themselves for the better and share certain information with the
public. For instance, PricewaterhouseCoopers (PwC) estimated in its report that up to 80% of
Southeast Asians, in the study, are more likely to purchase products and services from
companies that are committed to achieving SDGs (PwC, 2015). Up to 97% of businesses
surveyed plan to address SDGs within the next five years (PwC, 2015). Undeniably, the SDGs
come with complexities but also substantial advantages for businesses, big or small. Adopting
the SDGs will support numerous business owners, managers, CEOs and other relevant
stakeholders in formulating long-term visions for their organisations, advancing the resilience
of their business models and expanding opportunities to support national, regional, and
international objectives. In the same report, PwC also listed the top three activities, regarding
SDGs, are companies are likely to take. They are 1) identify and recognise the Goals that are
most relevant to the business, 2) set goals aligned with the related SDGs, and 3) create a
Corporate Social Responsibility (CSR) or SDGs-related team(s) (PwC, 2015).

Researchers, scientists and engineers will hold the important role of generating crucial
knowledge and technological advances to support SDGs. To make an impact on achieving
SDGs, researchers must venture out of their institutions and take stands on scientific matters.
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If one voice is not enough researchers can make a good use of existing academic federations
and societies, in all levels, to gain more strength. In Asia, the examples of such organisations
are Federation of Asian Scientific Academies and Societies, and the Association of
Academies of Sciences (Maslog, 2017). However, researchers should not wait for
governments to seek their insight and advice. They must be hands-on and speak out more
persuasively on various concerns such as environmental pollution, climate change and threat
of epidemic diseases (Maslog, 2017). Positively, achieving SDGs should be viewed as a
unique opportunity for science to influence policy and a platform for scientists and
researchers to collaborate for the betterment of the world.

Furthermore, banks and capital markets will have a significant responsibility in sponsoring
investments that contribute to the SDGs. While civil society organisations (CSOs), Nongovernmental organisations (NGOs) and media will need to keep innovating to ensure that the
public is involved, updated and informed in a way that holds powerful interests liable.

Another important emerging actor that is not mentioned very often is young people.
Unquestionably, young people are active drivers of change in many local communities,
especially through engaging people at the grassroots level and communicating the goals with
a wider audience through tools like social media (Bojanić, 2016). As a large quantity of young
people today uses social media on a regular basis, they can utilise this powerful instrument to
spread the words regarding SDGs. Through social media, most people in the world will have
the chance to learn more about their rights under SDGs. Indubitably, people cannot fight for
their rights and for a more sustainable development world, if they do not know about them.

With right political commitment, adequate fund allocation, meaningful collaboration, and
creative mind, people from different stakeholders can fulfil their roles; and that way make the
most efficient transformation of the world into a better place for all.
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บทที่ 4: กำรประชุม High-Level Political Forum คืออะไร
โดย: ชล บุนนาค

การประชุ ม High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) คือ การประชุ มเวที
หารื อ ระดับสู งทางการเมื องว่าด้วยการพัฒนาที่ยงั่ ยืน HLPF เป็ นหนึ่ งในกลไกหลาย ๆ กลไกที่ระบุไว้ใน
วาระการพัฒนาที่ยงั่ ยืน 2030 ที่ทาหน้าที่ในการติดตามและประเมินความคืบหน้าของการดาเนิ นการเพื่อ
บรรลุเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของประเทศ โดยมุ่งให้ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติและ
องค์กรเฉพาะทางอื่น ๆ เข้าร่ วมอย่างเต็มที่และมีประสิ ทธิผล นอกจากนี้ ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกลุ่มต่าง ๆ ของ
UN ก็จะได้มีส่วนร่ วมอย่างจริ งจังในกระบวนการนี้ อีกด้วย การประชุมทีจ่ ดั ขึ้นนี้ มีคณะมนตรี เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and Social Council หรื อ ECOSOC) เป็ นเจ้าภาพ
HLPF เปิ ดให้ประเทศต่ าง ๆ สมัครเข้ารายงานความคื บ หน้าของการบรรลุ เป้ าหมายการพัฒ นาที่ ยงั่ ยืนได้

โดยสมัครใจ ด้วยการส่ งรายงาน “การติดตามและทบทวนผลการปฏิบตั ิตามวาระการพัฒ นาที่ยงั่ ยืน ใน
ระดับชาติโดยสมัครใจ” (Voluntary National Review: VNR) และเปิ ดให้คณะผูแ้ ทนของแต่ละประเทศ
เข้าร่ วมนาเสนอในงานอีกด้วย ซึ่งในกระบวนการนาเสนอจะมีการเปิ ดให้ถามคาถามและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ประสบการณ์ของประเทศต่าง ๆ ด้วย
การประชุม HLPF จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2013 เป็ นต้นมา ในแต่ละปี จะมี ธีม ที่แตกต่างกัน ดังนี้:
2013 – Building the future we want: from Rio+20 to the post-2015 development agenda (สร้ า ง

อนาคตที่เราต้องการ: จากริ โอพลัส 20 ถึงวาระการพัฒนาหลังปี 2015)
2014 – Achieving the MDGs and charting the way for an ambitious post-2015 development
agenda, including the SDGs [การบรรลุ เป้ า หมายการพัฒ นาแห่ งสหั ส วรรษและวางแผนที่ เดิ น ทาง

สาหรับเป้าหมายการพัฒนาหลังปี 2015 ที่ทะเยอทะยาน รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (SDGs)]
2015 – Strengthening integration, implementation and review – the HLPF after 2015

(ส ร้ า ง

ความเข้มแข็งสาหรับการบูรณาการ การนาไปปฏิบตั ิและการสอบทาน – HLPF หลังปี 2015)
2016 – Ensuring that no one is left behind (สร้างหลักประกันว่าจะไม่มีใครถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง)
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สาหรับปี

2017 HLPF จัดขึ้ นระหว่างวัน จันทร์ ที่ 10 กรกฎาคมถึ งวันพุธที่ 19 กรกฎาคม โดยมี ธีม หลักคื อ

“Eradicating poverty and promoting prosperity in a changing world” (การก าจัด ความยากจนและ

ส่งเสริ มความมัง่ คัง่ ในโลกที่กาลังเปลี่ยนแปลง) ซึ่งกาหนดการอาจแบ่งออกได้เป็ น 2 ช่วง คือ (1) วันที่ 1014 กรกฎาคมจะเป็ นช่ วงเนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับธีมและการติดตามความก้าวหน้าของเป้ าหมายที่พจิ ารณาในปี
นี้ และ (2) วันที่ 17-19 กรกฎาคม เป็ นช่วงที่ผแู ้ ทนประเทศต่าง ๆ เดินทางมานาเสนอรายงาน VNR แต่ละ
วันจะมี side events ที่จดั ตามห้องประชุมต่าง ๆ ด้วย

การประชุ ม ครั้งนี้ ถื อ เป็ นการประชุ ม ครั้งแรกที่เริ่ ม มี ก ารสอบทานความคื บ หน้าของการพัฒ นาเป็ นราย
เป้าหมาย และประเทศไทยเป็ นหนึ่งใน 44 ประเทศที่เข้าร่ วมนาเสนอการรายงาน VNR ด้วย
เป้าประสงค์ที่ได้รับการพิจารณาเป็ นการเฉพาะในปี นี้ประกอบด้วย:
เป้าหมายที่ 1 – ยุติความยากจนในทุกรู ปแบบและทุกที่ (End poverty in all its forms everywhere)
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เป้าหมายที่ 2 – ยุติความหิวโหย บรรลุความมัน่ คงทางอาหารและพัฒนาโภชนาการและส่งเสริ มเกษตรกรรม
ยัง่ ยืน (End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable
agriculture)

เป้าหมายที่ 3 – สร้างหลักประกันการมีชีวติ ที่มีสุขภาพดีและส่งเสริ มความเป็ นอยูท่ ี่ดีให้กบั คนทุกคนในทุก
ช่วงวัย (Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages)
เป้าหมายที่ 5 – บรรลุความเท่าเทียมกันทางเพศสภาพและเสริ มพลังให้ผหู ้ ญิงและเด็กหญิงทุกคน (Achieve
gender equality and empower all women and girls)

เป้าหมายที่ 9 – สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลง ส่ งเสริ มการทาให้เป็ นอุตสาหกรรมที่
ครอบคลุ ม และยัง่ ยืน และส่ งเสริ มนวัตกรรม (Build resilient infrastructure, promote inclusive and
sustainable industrialization and foster innovation)

เป้าหมายที่ 14 – อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางน้ าอย่างยัง่ ยืนเพือ่ การ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน (Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for
sustainable development)
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บทที่ 5: บทเรียนทีส่ ำคัญจำกกำรประชุม High-Level Political Forum ต่ อประเทศไทย
โดย: ชล บุนนาค

บทนำ
เป้ าหมายการพัฒ นาที่ยงั่ ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็ นเป้ าหมายการพัฒนาที่จดั ทาขึ้น
โดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่ วมในทุกระดับตั้งแต่ระดับรัฐไป
จนถึ งกลุ่ ม คนเปราะบางในประเทศต่ าง ๆ โดยมี ผูม้ ี ส่ วนร่ ว มกับ กระบวนการที่ น ามาซึ่ ง SDGs ในช่ ว ง
ระหว่างปี ค.ศ. 2012 ถึง 2015 กว่า 8.5 ล้านคนทัว่ โลก6 ประเทศสมาชิก 193 ประเทศร่ วมกันให้การรับรอง
วาระการพัฒ นาปี ค.ศ. 2030 (Agenda 2030) และจะร่ ว มกั น บรรลุ เป้ าหมาย (Goals) ทั้ง 17 ข้อ และ
เป้าประสงค์ (Targets) 169 เป้าประสงค์ ให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2030
ในกระบวนการบรรลุเป้ าหมายนั้น จาเป็ นที่จะต้องมีการติดตามความก้าวหน้าของการดาเนิ นการ ในการนี้
องค์กรสหประชาชาติได้จดั ให้มีการประชุ มทางการเมื อ งระดับสู งว่าด้วยการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (High-Level
Political Forum on Sustainable Development) ขึ้นเป็ นเวทีในการติดตามความก้าวหน้าการบรรลุ SDGs ใน
ระดับโลกและระดับประเทศ โดยเปิ ดโอกาสให้ประเทศต่าง ๆ สามารถแจ้งความจานงที่นาเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าโดยสมัครใจ (Voluntary National Review: VNR) ได้ ซึ่งปี ที่ผ่านมา (ค.ศ. 2017) ประเทศไทย
ได้เข้าร่ วมการนาเสนอ VNR ในเวที HLPF ระหว่างวันที่ 10-20 กรกฎาคมที่ผา่ นมาด้วย ผูส้ นใจสามารถชม
เทปบันทึกการถ่ายทอดการประชุมจากห้องประชุมหลักได้ที่ http://webtv.un.org และติดตามรายละเอียดต่าง
ๆ ข้ อ สรุ ป จากก ารประชุ ม แล ะรายงาน VNR ข องป ระเท ศต่ า ง ๆ รวม ถึ ง ป ระเท ศไท ย ได้ ที่
https://sustainabledevelopment.un.org
สาหรับบทความนี้ จะขอนาเสนอบทเรี ยนบางประการที่ผูเ้ ขียนซึ่ งมี โอกาสได้เข้าร่ วมการประชุ ม HLPF
ตั้งแต่วนั แรกจนวันสุดท้าย ได้เรี ยนรู ้และเห็นว่ามีความสาคัญต่อการขับเคลื่อนเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ในประเทศไทยเท่านั้น โดยจะโยงเอาประสบการณ์จากการขับเคลื่อนในประเทศไทยและองค์ความรู ้อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องเข้ามาประกอบด้วยเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็ นเรื่ องเดียวกันมากยิง่ ขึ้น บทเรี ยนนั้นมีท้งั หมด 6
ประการหลัก ๆ ดังต่อไปนี้
6

http://www.ph.undp.org/content/philippines/en/home/presscenter/speeches/2015/10/23/the-formulation-process-

of-the-sustainable-development-goals-and-un-support.html
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SDGs ต้ องดูที่เป้ ำประสงค์ Targets
ประเด็น แรก ระดับ ของกำรพิ จำรณำ SDGs เพื่ อน ำไปปฏิ บั ติน้ั น จะต้ อ งพิ จำรณำในระดั บ เป้ ำประสงค์
(Targets) Mr. Charles Arden-Clarke, Head of 1 0YFP Secretariat, Economy Division, UN Environment
ได้กล่ าวเอาไว้ในการประชุม หัวข้อ Leveraging Interlinkages for effective implementation of SDGs ในวัน
ศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2017 ว่า SDGs นั้นเป็ นเรื่ อ งในระดับ เป้ าประสงค์ (Targets) เพราะนั่นคื อ จุด ที่บ อก
รายละเอี ยดทั้งหมด SDGs กระบวนการเจรจาที่ผ่านมาเป็ นไปเพื่อให้ได้รายละเอี ยดในเป้ าประสงค์ที่ทุก
ประเทศยอมรับได้ ถือได้วา่ เป็ นสัญญาประชาคม (Social Contract)
เป้ าประสงค์ข อง SDGs มี ท้ งั หมด 169 เป้ าประสงค์ แบ่งออกได้เป็ น 2 กลุ่ มหลัก กลุ่ มที่ 1 คือ กลุ่ ม ที่เป็ น
เป้ าประสงค์ที่เป็ นผลลัพ ธ์ที่ คาดหวัง (Outcome targets) ของ SDGs ซึ่ งครอบคลุ ม ทั้งลักษณะของสังคม
เศรษฐกิ จ การเมื อ ง สุ ขภาวะ และโครงสร้างทางสังคม ที่ควรเกิ ดขึ้นเพื่อ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน เป้ าประสงค์
เหล่ านี้ คือ เป้ าประสงค์ที่มีเลขเป้ าหมาย จุด แล้วตามด้วยตัวเลข เช่ น เป้ าประสงค์ที่ 6.1, 8.9, 15.2 เป็ นต้น
กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่เป็ นเป้าประสงค์ในเชิงวิธีการในการบรรลุเป้าหมายผ่านนโยบายภายในประเทศหรื อความ
ร่ วมมื อ ระหว่างประเทศรู ป แบบต่าง ๆ (Mechanism targets) เป้ าประสงค์เหล่ านี้ คื อ เป้ าประสงค์ที่มี เลข
เป้ าหมาย จุด แล้วตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ เช่น เป้ าประสงค์ที่ 6.a เป็ นต้น นอกจากนี้ เป้ าประสงค์แต่
ละข้ออาจมีความชัดเจนในรายละเอียดไม่เท่ากัน บางเป้ าประสงค์มีความชัดเจนมาก เช่น “เป้ าประสงค์ ข้อ
1.1 ภายในปี 2573 ขจัดความยากจนขั้นรุ นแรงทั้งหมด ซึ่ งในปั จจุบันวัด จากคนที่มีค่าใช้ จ่ายดารงชีพรายวัน
ตา่ กว่ า 1.25 ดอลลาร์ สรอ. ต่ อวัน” ในขณะที่บางเป้ าประสงค์ควบรวมเอาหลายประเด็นไว้ดว้ ยกันในที่เดียว
ซึ่ งต้อ งอาศัยการตีความเป็ นส่ วน ๆ เพื่อ ให้เข้าใจรายละเอี ยดของเป้ าประสงค์ เช่ น “เป้ าประสงค์ ข้อ 9.1
พัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานที่มีคุณ ภาพ เชื่ อถือได้ ยัง่ ยืน และมีความทนทาน ซึ่ งรวมถึงโครงสร้ างพืน้ ฐานของ
ภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็ นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้ า
ที่การเข้ าถึ งได้ ในราคาที่ สามารถจ่ ายได้ และเท่ าเที ยมสาหรั บทุ กคน” เป็ นต้น ฉะนั้นหากเราต้อ งการจะ
ประเมินให้ชัดเจนยิ่งขึ้น แต่ล ะประเทศจะต้อ งพิจารณารายละเอียดของเป้ าประสงค์และออกแบบวิธีการ
บรรลุเป้ าหมายและกาหนดตัวชี้วดั ที่เพิ่มเติมจากของ UN จึงจะสามารถบรรลุเป้ าประสงค์ของ SDGs ได้ตาม
เจตนารมณ์ที่ระบุไว้
ประกำรที่ ส อง คื อ เป้ ำ หมำยและเป้ ำประสงค์ ข อง SDGs ไม่ ส ำมำรถพิ จ ำรณำแยกส่ วนกั น ได้ ค าว่ า
Indivisibility ซึ่ งแปลว่า ไม่ สามารถแบ่งแยกจากกันได้ เป็ นคาสาคัญ ที่ถู กเน้นย้ าบ่อ ยมากในการประชุ ม
HLPF และด้วยความที่แยกจากกันไม่ได้น้ ีเอง ทาให้ประเด็นเรื่ องของความเชื่อมโยงกันระหว่างเป้ าประสงค์
(Interlinkages) ถูกให้ความสาคัญ อย่างยิง่ ในการประชุมนี้ ทั้งในกาหนดการที่เป็ นทางการของการประชุ ม
และในกิ จ กรรมคู่ ข นาน (Side Event) ยิ่ง ไปกว่ า นั้ น ในปี นี้ ทางสภาวิ ท ยาศาสตร์ ร ะหว่ า งประเทศ
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(International Council for Science: ICSU) เปิ ดตัว หนั ง สื อ A Guide to SDG Interactions: From Science
to Implementation ซึ่ งเป็ นคู่มือ ที่แนะนากรอบแนวคิดในการประเมินการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง เป้ าหมาย
และเป้ าประสงค์ของ SDGs อี กด้วย7 ความเข้าใจความเชื่ อ มโยงกันระหว่าง SDGs มี ความสาคัญอย่างยิง่
เนื่ อ งจากจะช่ วยชี้ ให้เห็ นว่า เป้ าประสงค์ใดมีความเกี่ ยวโยงในเชิ งเสริ มแรงกัน (Synergy) หรื อขัดแย้งกัน
(Trade-offs) อาจทาให้เห็ นว่าเป้ าประสงค์ใดควรเป็ นเป้ าประสงค์ที่ควรจัดสรรทรัพ ยากรไปให้เพราะจะ
ส่ งผลกระทบทางบวกหรื อ ส่ ง เสริ ม เป้ าประสงค์อื่ น ๆ และความสัม พัน ธ์ระหว่างเป้ าประสงค์ใ ดควร
ระมัดระวังเพือ่ ลดความขัดกัน
ในที่ประชุม HLPF มีการเสนอหลายเป้ าหมายและเป้ าประสงค์เป็ นประเด็นแกนกลางที่เชื่อมโยงเป้ าหมาย
และเป้าประสงค์อื่น ๆ ไว้ดว้ ยกัน ตามแต่ session ที่มีการกล่าวถึงเป้ าหมายนั้น ๆ บ้างก็เสนอว่าเป้าหมายที่ 1
เรื่ องความยากจน จะเป็ นประเด็นแกนกลางที่เชื่อมโยงกับทุกประเด็นได้ท้งั สิ้น เพราะความยากจน (Poverty)
นั้ นมี ห ลายมิ ติ (Multi-dimensional Concept) มิ ใช่ เรื่ อ งทางเศรษฐกิ จ เท่ านั้ น แต่ ร วมไปถึ ง เรื่ อ งสุ ข ภาพ
การศึกษา และความเท่าเทียมกันทางเพศ และต้องอาศัยการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อ เนื่ อง ยัง่ ยืนและ
ครอบคลุม ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และธรรมภิบาลและสันติภาพในการแก้ไขปั ญหา บ้างก็
เสนอว่ามิติเชิงเพศสภาพ (Gender) ที่เป็ นประเด็นหลักของเป้ าหมายที่ 5 ควรเป็ นประเด็นแกนกลางเพราะ
เรื่ อ งความเท่าเทียมกันระหว่างเพศเป็ นประเด็นที่ตอ้ งได้รับการให้ความสาคัญในทุกเป้ าหมายของ SDGs
บ้างก็วา่ เป้าหมายที่ 7 พลังงาน ควรเป็ นประเด็นแกนกลาง เพราะว่าประเด็นเรื่ องพลังงานนั้นพันผูกกับเรื่ อง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรน้ า และการใช้ที่ดิน ซึ่งไปสัมพันธ์กบั ประเด็น SDGs อื่น ๆ อีกที
หนึ่ง บ้างก็เสนอว่า เป้าหมายที่ 16 โดยเฉพาะการมีกติกาหรื อกฎหมายที่โปร่ งใส บังคับใช้เสมอหน้ากัน และ
เป็ นเงื่ อ นไขที่ ท าให้ ผู ้ค นเข้า ถึ ง บริ ก ารทางสั ง คมและโอกาสทางเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อ มที่เท่าเทียมกัน จึงถื อ เป็ นประเด็นที่เชื่ อ มโยงกับทุกเป้ าประสงค์และ
เป้ าหมาย ไม่ว่าจะใช้ประเด็นไหนเป็ นประเด็นแกนกลางเราต้องตระหนักว่า SDGs มันเชื่อมโยงกัน ขึ้นอยู่
กับว่าเรากาลังพิจารณาเป้าหมายหรื อเป้าประสงค์ใด
กลไกในกำรขับเคลื่อน SDGs: กลไกกำรขับเคลื่อนแบบข้ ำมกระทรวงที่มีประสิ ทธิภำพ และกำรมีส่วนร่ วมที่
มีควำมหมำยจำกภำคส่ วนต่ ำง ๆ
ประกำรที่สำม เมื่อเป้ ำประสงค์เชื่ อมโยงกัน กำรขับเคลื่อน SDGs จำเป็ นต้ องมีกลไกกำรขับเคลื่อนแบบข้ ำม
กระทรวง (Inter-ministerial Mechanism) ด้วยเพือ่ รองรับธรรมชาติของความเชื่อมโยงกันของเป้ าประสงค์
และเป้ าหมายต่ าง ๆ กลไกนี้ ถู ก กล่ าวถึ ง มากในการประชุ ม ตามกาหนดการหลัก ของ HLPF และมี ก าร
7
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กล่าวถึงในรายงาน VNR หลายประเทศ สาหรับประเทศไทยนั้น โดยหลักการเรามีคณะกรรมการเพื่อการ
พัฒ นาที่ยงั่ ยืน หรื อ กพย. (National Committee for Sustainable Development) ซึ่ งท าหน้าที่เป็ นกลไกการ
ขับเคลื่อนแบบข้ามกระทรวงในประเทศไทย แต่หากพิจารณากันตามจริ งในทางปฏิบตั ิแล้ว การขับเคลื่อน
ของ กพย. ยังไม่อาจทาให้เกิดการทางานร่ วมกันแบบข้ามหน่ วยงานของภาครัฐได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมาก
นักด้วยข้อจากัดหลายด้าน ทั้งโครงสร้างการทางานของภาครัฐและสายงานบังคับบัญชา โครงสร้างแรงจูงใจ
ของข้าราชการ โครงสร้างและกระบวนการด้านงบประมาณ และวิธีการกาหนดตัวชี้วดั ขององค์กรที่ยงั มักจะ
เป็ นแบบผลผลิ ต (Output) ในรู ปของจานวนผูเ้ ข้าร่ วม จานวนโครงการที่ จดั ขึ้น มากกว่าจะเป็ นผลลัพ ธ์
(Outcome) ว่าโครงการที่จดั ขึ้นส่ งผลสร้างประโยชน์หรื อลดปั ญหาจริ งหรื อ ไม่ สิ่ งเหล่านี้ จะเกิดขึ้นได้ง่าย
ขึ้นกว่านี้หากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และสานักงบประมาณ มีส่วนร่ วมกับการ
ขับเคลื่ อ น SDGs อย่างเต็ม ตัวและมี การปรับระบบการทางานและระบบงบประมาณของข้าราชการไทย
นอกจากนี้ อ นุ กรรมการย่อ ยของ กพย. โดยเฉพาะอนุ กรรมการขับเคลื่อ นเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน อาจ
ต้องมีบทบาทมากกว่านี้ในการทาหน้าที่เป็ นกลไกการขับเคลื่อนแบบข้ามกระทรวง
ประกำรที่สี่ กำรส่ วนร่ วมจำกผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยกลุ่มต่ ำง ๆ อย่ ำงมีควำมหมำย (meaningful participation)
เป็ นสิ่ งที่ผแู ้ ทนภาคประชาสังคมไทยเรี ยกร้องจากรัฐบาลไทยในเวที HLPF และเป็ นสิ่ งที่เวที HLPF แสดง
เป็ นตัวอย่างที่ค่อนข้างชัดเจน ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยตามการกาหนดของ UN นั้นมิได้มีเพียงแค่ 4-5 กลุ่มแบบ
ในประเทศไทย (รัฐ เอกชน ประชาสังคม ชุ มชน วิชาการ เป็ นต้น) แต่ครอบคลุมถึง 9 กลุ่ มหลัก (เรี ยกว่า
Major Groups)8 ประกอบด้วย ภาคธุ รกิ จเอกชน เด็ กและเยาวชน เกษตรกร คนพื้น เมื อ ง รัฐบาลท้อ งถิ่ น
องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ชุมชนนักวิชาการ กลุ่มผูห้ ญิง และแรงงานและสหภาพแรงงาน ในการประชุม
HLPF ทุกช่ วงการประชุ มที่เป็ นทางการ มี พ้ืนที่เปิ ดให้ตวั แทนจากกลุ่ มต่าง ๆ เหล่านี้ ทัว่ โลกได้นาเสนอ
ความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ถึ งกระนั้นก็ยงั มี ตวั แทนจากกลุ่ มผูพ้ ิการและผูส้ ู งอายุที่เขามาบ่นในเวทีเป็ น
ระยะว่า SDGs อาจจะไม่ให้ความสาคัญกับพวกเขามากเท่าที่ควร ซึ่ งหากเราพิจารณาการทางานของรัฐบาล
ไทย กลไก กพย. เรี ยกได้ว่า ขาดตัวแทนจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกลุ่มต่าง ๆ ข้างต้นไปแทบทั้งหมด มีเพียง
ภาคเอกชนซึ่ งประกอบด้ว ย สภาอุ ต สาหกรรรมฯ สภาหอการค้าไทย และภาควิช าการ ประกอบด้ ว ย
สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ สถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย สถาบันธรรมรัฐฯ สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
เท่านั้น นอกจากนี้ ในการประชุ ม กพย. จริ ง ๆ แล้วไม่ไ ด้มีกระบวนการมี ส่วนร่ วมใด ๆ นอกจากฟั งท่าน
นายกรัฐมนตรี และรองนายกฯ บางท่านพูดเท่ านั้น ไม่ มี ช่วงเวลาเปิ ดให้ผูใ้ ดเสนอความคิ ดเห็ น ในการ
ประชุมอย่างเป็ นทางการที่จดั ขึ้นโดยหน่วยงานต่าง ๆ เองก็ขาดกระบวนการที่เหมาะสมที่จะให้ภาคส่วนต่าง
ๆ มี ส่วนร่ วมกับกระบวนการขับเคลื่ อน SDGs อย่างมี ความหมายตั้งแต่เริ่ มต้น มิ ใช่ เพียงแค่ม าฟั งและให้
ความเห็นชอบกับแผนการต่าง ๆ ของรัฐบาล
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รั ฐ บำลต้ องจัดให้ มีกลไก ที่เรี ยกว่ ำ Multi-stakeholder platform (เวทีผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย ที่หลำกหลำย)
กลไกนี้ ถูกนาเสนอในหลายโอกาสในเวที HLPF ทั้งในประเด็นการมีส่วนร่ วมของภาคส่ วนต่าง ๆ กับการ
ขับเคลื่อ น SDGs และประเด็นเรื่ อ งของการกาหนดทิศทางการวิจยั เพื่อสนับสนุ น SDGs และยังถือ ว่าเป็ น
กลไกที่ยงั ขาดในประเทศไทย ยิง่ หากจัดขึ้นโดยคณะอนุ กรรมการฯ ขับเคลื่อน เปิ ดให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
กลุ่มต่าง ๆ ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างจริ งจัง ที่สาคัญไปกว่านั้นการจัดเวทีลกั ษณะนี้ ควรจะต้องมีการ
เตรี ยมกระบวนการที่เหมาะสม กระตุ ้นให้ผูเ้ ข้าร่ วมศึกษาและเตรี ยมข้อ มู ลมาล่ วงหน้า และท าให้ชัด ว่า
บทบาทของแต่ ละส่ วนจะเป็ นอย่างไรนอกจากการนั่งฟั งแล้ว ผลลัพ ธ์ที่ ค าดหวังคื อ อะไร มี ก ารเตรี ย ม
กระบวนการสาหรับดาเนิ นกระบวนการในกลุ่มย่อยอย่างมืออาชีพ หากทาได้เช่นนี้ จะยิง่ ทาให้ความคิดเห็น
ของคนกลุ่มต่าง ๆ เข้าถึงผูก้ าหนดนโยบายได้โดยตรงและทัว่ ถึงมากขึ้นโดยไม่ตอ้ งผ่านกลไกหลายขั้นตอน
มากเกินไป
รัฐบำลในฐำนะผู้นำและผู้อำนวยควำมสะดวกในกำรขับเคลื่อนและกลไกทำงเลือกในกำรขับเคลื่อน
ประกำรที่ห้ำ บทเรี ยนจำกประเทศต่ ำง ๆ สะท้ อนว่ ำรั ฐบำลกลำงมิได้ มีบทบำทนำในกำรขับเคลื่อน SDGs
อย่ ำงเดียว แต่เปิ ดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ เป็ นผูน้ าในการขับเคลื่อนบางประเด็นหรื อบางพืน้ ที่โดยภาครัฐ
เป็ นผูอ้ านวยความสะดวกและจัดสรรทรัพยากรให้ กลไกประชารัฐอาจเป็ นกลไกหนึ่ งในการขับเคลื่ อ น
SDGs ในประเทศไทย ซึ่ งจริ งอยูว่ ่าเป็ นกลไกที่ให้เอกชนเป็ นผูน้ าแล้วทางานร่ วมกันกับชุ มชนและ NGOs
ในพื้นที่ แต่ประเทศไทยไม่ควรมีเพียงกลไกเดียวในการขับเคลื่อน SDGs การขับเคลื่อน SDGs ต้องมีความ
หลากหลายและยืดหยุน่ เข้าถึงคนได้หลายกลุ่ม การจะเป็ นเช่นนั้นได้แปลว่าเราต้องการคนจากทุกกลุ่มผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสี ยและทุก ๆ พืน้ ที่มาร่ วมกันเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (change agent) ในพื้นที่ ผ่านช่องทางที่
หลากหลายและรู ปแบบที่หลากหลาย
กลไกนอกเหนื อจากกลไกแบบประชารัฐมีหลายตัวอย่าง ในระดับโลก มีโครงการ UNLEASH9 ที่เป็ นความ
ริ เริ่ มแบบไม่แสวงหากาไรโดยความร่ วมมือขององค์กรหลายภาคส่ วนจากหลายประเทศ เพื่อเป็ น Global
Innovation Lab ที่ รั บ สมั ค รผู ้ค นที่ มี ค วามสามารถมากมายมาเพื่ อ ร่ ว มกั น หาทางแก้ไ ขปั ญ หาใหม่ ๆ
(Disruptive Solutions) เพือ่ บรรลุ SDGs โดยเฉพาะ มุ่งเน้นที่คนรุ่ นใหม่ และสร้างความเป็ นหุน้ ส่วนระหว่าง
เจ้า ของไอเดี ย นั้ นกับ ผูค้ น บริ ษ ัท NGOs รั ฐ บาล นัก ลงทุ น มู ล นิ ธิ ฯลฯ ที่ อ ยู่ต รงพรมแดนความรู ้ข อง
นวัตกรรมและการพัฒนาในด้านนั้น ๆ นอกจากนี้ โครงการจะคัดเลือกโครงการที่ดีที่สุดในด้านต่าง ๆ ให้
เป็ นจริ ง ผ่านการสนับสนุ นด้านทั้งด้านความรู ้ และการสนับสนุ นทางการเงินให้ไ อเดียเหล่านั้นเป็ นจริ ง
ขึ้นมาได้ ซึ่งอาจจะเป็ นทั้งที่ทากาไรหรื อไม่ทากาไรก็ได้
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ในทางการวิจยั โครงกำร Horizon 202010 ของสหภาพยุโรปเป็ นตัวอย่างที่ดี โครงการนี้ เป็ นโครงการวิจยั
และนวัตกรรมที่ใหญ่ที่ สุดของสหภาพยุโรป มี ทุนกว่า 80 ล้านยูโร ให้ทุนเป็ นระยะเวลา 7 ปี จากปี ค.ศ.
2014 ไปจนถึ ง ปี ค.ศ. 2020 ให้ ทุ น วิ จ ัย ด้ า น ทั้ งด้ า น Excellent Science, Industrial Leadership, Societal
Challenges, Spreading Excellence and Widening Participation, Science with and for Society, Crosscutting Activities ( focus areas) , Fast Track to Innovation Pilot, European Institute of Innovation and
Technology (EIT), Euratom, และ Smart Cyber-Physical Systems โดยประเด็นของ SDGs แฝงอยูใ่ นหลาย
ส่ ว น โดยเฉพาะด้าน Societal Challenges ซึ่ งหากประเทศไทยมี ก ารให้ทุ น วิจ ัย เป็ นโครงการระยะยาว
ลักษณะนี้น่าจะช่วยกระตุน้ ให้เกิดการสร้างนัวตกรรมและหาวิธีการในการแก้ปัญหาด้านความยัง่ ยืนได้มาก
สาหรับกำรนำ SDGs ไปปฏิบัติในระดับท้ องถิ่น (Localizing SDGs) ตัวอย่างจากเมือ ง Utrecht (อู เทรฆต์)
ประเทศเนเธอร์แลนด์ถือเป็ นตัวอย่างที่ได้รับการยอมรับมิใช่เฉพาะในเนเธอร์แลนด์เท่านั้น แต่ในระดับโลก
ด้วย เทศบาลเมือง Utrecht มีท้งั โครงการที่สนับสนุนให้ผคู ้ นริ เริ่ มโครงการที่ตอบโจทย์ SDGs และโครงการ
ที่ทางเทศบาลริ เริ่ มเอง ยกตัวอย่างเช่น โครงการ Utrecht4GlobalGoals เป็ นโครงการที่ให้รางวัลแก่โครงการ
ต่ า ง ๆ ที่ ส ร้ า งแรงบั น ดาลใจและช่ ว ยในการบรรลุ SDGs หนึ่ งในตั ว อย่ า งที่ ถู ก ยกใน VNR ของ
เนเธอร์แลนด์11 ก็คือ เจ้าของร้านอาหารออร์แกนิค ชื่อ Gijs Werschkull เปิ ดร้านอาหารใหม่ชื่อ Syr ที่จา้ งงาน
ผูอ้ พยพชาวซี เรี ย และเสิร์ฟอาหารซี เรี ยนที่มีการประยุกต์ผสมผสานกับวิถีของยุโรป ภายใต้แนวคิด “Eating
connects people and fosters solidarity” เป็ นต้น โครงการนี้ ยังเปิ ดโอกาสให้ค นในเมื อ งเสนอโครงการที่
ส่งเสริ มการบรรลุ SDGs เพื่อขอการสนับสนุ นจากเทศบาลแบบออนไลน์ได้อีกด้วย นอกจากนี้ Utrecht ยัง
เป็ นต้นแบบของเทศบาลที่ยงั่ ยืน ทาผลงานด้านความยัง่ ยืนในระดับชาติได้ดีมากและมีระบบการจัดซื้ อจัด
จ้างที่ยงั่ ยืน นอกจากนี้ ยงั มี โครงการ HeelUtrechtU เป็ น digital platform ที่ให้คนในเมือ ง Utrecht สามารถ
แบ่งปั นเรื่ องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ SDGs และเสนอชื่อโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับ SDGs และรู ้จกั โครงการ
เหล่านี้ มากขึ้นได้ดว้ ย ในระดับชาติ เนเธอร์แลนด์มีโครงการ Municipalities4GlobalGoals ที่ส่งเสริ มองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศให้ยงั่ ยืนอีกด้วย
ประเทศไทยต้ องเรียนรู้ จำกโลกให้ มำกกว่ำนี้
ประกำรสุ ดท้ ำย ประเทศไทยต้ องเรียนรู้ จำกโลกให้ มำกกว่ ำนี้ จากกิจกรรมคูข่ นาน (Side Events) ที่ HLPF
2017 ทาให้ทราบว่า ในโลกนี้มีเครื่ องมือต่าง ๆ สาหรับผลักดัน SDGs มากมายที่ประเทศไทยสามารถนาไป

10

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020)
11
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=30022&nr=332&menu=3170
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ปรับประยุกต์ได้ ในด้านการศึกษาและให้ความรู ้กบั เยาวชนเรื่ อง SDGs โครงการ World’s Largest Lesson12
สนับสนุนโดย Unicef และ UNESCO นาเสนอสื่อการเรี ยนการสอน บทเรี ยนและหลักสูตรต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการให้ความรู ้เรื่ อง SDGs กับเยาวชนผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งเยาวชนที่ผา่ นการเรี ยนการ
สอนตามแนวทางของ World’s Largest Lesson ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดในกิจกรรมคู่ขนานของ Unicef
ด้วย นอกจากนี้ สภาเยาวชนแห่งชาติของประเทศไอร์แลนด์ยงั มีการรวบรวมเครื่ องมือกิจกรรมสาหรับ
เยาวชนเอาไว้เป็ นคู่มือชื่อ Sustainable Development and Youth: Resource Pack13 เอาไว้ให้ไปปรับใช้ใน
กิจกรรมต่าง ๆ ได้อีกด้วย
ภาคธุรกิจเองก็มีเครื่ องมืออยูไ่ ม่นอ้ ยทีเดียว UN Global Compact (UNGC) และ World Business Council for
Sustainable Development (WBCSD) ซึ่งในประเทศไทยบริ ษทั ที่เป็ นสมาชิกด้วย ร่ วมกับ Global Reporting
Initiative (GRI) ในการพัฒนาเครื่ องมือ (Toolbox) และเวทีในการปฏิบตั ิ (Action Platform) โดยในด้านเวที
ในการปฏิบตั ิ (UN Global Compact Action Platforms) เป็ นเวทีที่ UNGC จะเป็ นเจ้าภาพในการเชิญภาคส่วน
ต่าง ๆ มาร่ วมกันแก้ปัญหาสังคมซับซ้อน พร้อมทั้งหานวัตกรรมและโอกาส รอบ ๆ ประเด็น SDGs ด้วย ปี ที่
ผ่านมาได้มีหลายประเด็นสาหรับ Action Platform ที่เริ่ มขึ้นไปแล้ว เช่น The Blueprint for SDG Leadership,
Reporting on the SDGs, Financial innovation for SDGs เป็ นต้น ในด้านเครื่ องมือก็เช่น (1) SDG Compass
เป็ นเครื่ องมือที่จะช่วยให้การปฏิบตั ิการของบริ ษทั นั้นมีความสอดคล้องกับ SDGs มากขึ้นพร้อมทั้งมี
เครื่ องมือช่วยวัดความก้าวหน้าของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับ SDGs ด้วย (2) SDG Industry Matrix เป็ นเครื่ องมือ
ที่ช่วยในการระบุความเสี่ยง และโอกาส ที่เกี่ยวข้องกับ SDGs ในแต่ละภาคเศรษฐกิจ พัฒนาโดย KPMG (3)
WEPs Gender Gap Analysis Tool เป็ นเครื่ องมือเพือ่ ใช้ในการประเมินความก้าวหน้าเรื่ องความเท่าเทียมกัน
ระหว่างเพศสภาพภายในบริ ษทั และบริ ษทั สามารถทาอะไรได้บา้ งเพือ่ สนับสนุนเรื่ องนี้ ผูส้ นใจสามารถ
ค้นคว้าเพิม่ เติมได้ที่หอ้ งสมุดออนไลน์ของ UNGC14
สาหรับภาครัฐเอง ก็สามารถเรี ยนรู ้ได้มากมายจากประเทศต่าง ๆ ในโลกที่เข้ามาร่ วมแลกเปลี่ยนประสบกา
รณผ่านกลไก HLPF และรายงาน VNR ซึ่งในปี ที่ผา่ นมามีถึง 43 ประเทศส่งรายงาน VNR เข้ามา นอกจากนี้
ยังมี Sustainable Development Solution Network (SDSN)15 ที่เป็ นเครื อ ข่ายนักวิชาการทัว่ โลกที่ทาวิจยั หา
ทางออกเพื่อ การพัฒนาที่ยงั่ ยืนที่ทาหน้าที่ในการสนับสนุ น ด้านองค์ความรู ้ในการดาเนิ น นโยบายให้แก่
ประเทศต่าง ๆ และองค์การสหประชาชาติอีกด้วย ในด้านข้อมูลทางสถิติที่บ่งบอกสถานะด้านความยัง่ ยืน
ของประเทศต่ าง ๆ ก็ส ามารถติด ตามได้จ าก sdgindex.org และเว็บ ไซต์ข อง World Bank16 เพิ่ม เติม จาก
ดู http://worldslargestlesson.globalgoals.org/
http://www.youth.ie/sites/youth.ie/files/SDGs_Youth_Resource%20_Pack.pdf
14
https://www.unglobalcompact.org/library
15
http://unsdsn.org
16
http://datatopics.worldbank.org/sdgs/
12
13
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ระบบข้อมูลสถิติที่มีในประเทศได้ ฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่าการขับเคลื่อ น SDGs ในระดับประเทศนั้นมีอ งค์
ความรู ้และประสบการณ์ จากประเทศต่าง ๆ สนับสนุ นอยู่ค่อนข้างมากทีเดียว การเรี ยนรู ้จากโลก หากมา
ผสานกับองค์ความรู ้และประสบการณ์ แบบไทย โดยเฉพาะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะยิง่ ทาให้การ
บรรลุ SDGs ของไทยเป็ นไปได้โดยสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
สรุป
บทเรี ยนที่ผูเ้ ขียนได้จากการเข้าร่ วม HLPF 2017 อาจสรุ ป ได้อี กครั้งดังนี้ คือ (1) การพิจารณา SDGs ต้อ ง
พิจารณาที่ระดับเป้ าประสงค์ เพราะรายละเอียดของ SDGs อยูต่ รงนั้น (2) เป้ าประสงค์ท้ งั 169 เป้ าประสงค์
และ 17 เป้ าหมาย เป็ นสิ่งที่แบ่งแยกไม่ได้ และมีความเชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่น การเข้าใจความเชื่อมโยงมี
ความสาคัญต่อการกาหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน (3) เมื่อเป้ าประสงค์เชื่อมโยงกันแบบนั้นเราจึงต้องการ
กลไกการทางานแบบข้ามกระทรวงที่ทางานได้จริ งและมี ประสิ ทธิ ภาพ (4) และกลไกการมีส่วนร่ วมที่มี
ความหมายจากภาคส่วนต่าง ๆ นอกจากนี้ (5) ประเทศไทยยังควรให้ความสาคัญกับกลไกในการขับเคลื่อน
SDGs มากกว่าการขับเคลื่อนแบบรวมศูนย์และความร่ วมมือกับภาคเอกชนแบบประชารัฐให้มากกว่านี้ โดย
เปิ ดพื้นที่ให้ภาคส่ วนอื่นเล่นบทบาทนาและภาครัฐเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกบ้าง ซึ่ งกลไกและเครื่ องมือใน
การขับเคลื่อนนั้นมี องค์ความรู ้และประสบการณ์ของประเทศต่าง ๆ อยูแ่ ล้ว (6) ประเทศไทยจึงควรเรี ยนรู ้
จากโลกให้มากขึ้น เพื่อจะได้ผสานองค์ความรู ้จากโลกให้เข้ากับองค์ความรู ้และประสบการณ์ในประเทศ
ไทย
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บทที่ 6: 5 มิถุนำยน วันสิ่ งแวดล้ อมโลก
โดย: ดร. ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภกั ดี

เมื่อพูดถึงการพัฒนาที่ยงั่ ยืน หรื อ Sustainable Development หลาย ๆ ท่านก็มกั จะนึ กถึงการรักษาธรรมชาติ
เป็ นอย่างแรก มนุษย์มีความสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมอย่างแนบแน่ นในอดีต และปั ญหาเรื่ องความสมดุลของ
ธรรมชาติต ามระบบนิ เวศยังไม่ เกิ ด ขึ้น มากนัก ทั้งนี้ เนื่ อ งจากผูค้ นในยุค ต้น ๆ มี ชี วิต อยู่ใต้อิ ท ธิ พ ลของ
ธรรมชาติ ความเปลี่ยนแปลงทางด้านธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมเป็ นไปอย่างค่อยเป็ นค่อยไป จึงอยูใ่ น
วิสัยที่ธรรมชาติสามารถปรับดุลของตัวเองได้ แต่ทว่ากาลเวลาผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในศตวรรษที่ผ่าน
มานั้น ปรากฎว่าได้เกิดมีปัญหารุ นแรงด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น เช่น ปั ญหามลพิษเกี่ยวกับน้ า ปั ญหาการสูญพันธ์
ของพืชและสัตว์หลายชนิ ด ปั ญหาทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่ อ มสลายและหมดสิ้ นไปอย่างรวดเร็ ว ปั ญหา
แหล่งเสื่อมโทรมและปั ญหาจากของเหลือทิ้งอันได้แก่ ขยะมูลฝอย และ ขยะเศษอาหาร
ประเทศไทยเองก็ประสบกับปั ญหาสภาพของความเสื่ อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ที่นบั วันจะยิง่ แย่ลงอย่างเห็น
ได้ชดั ทั้งนี้เพราะการเร่ งรัดพัฒนาเศรษฐกิจเพือ่ ให้ฐานะของประเทศก้าวรุ ดไปข้างหน้า การพัฒนาโดยอาศัย
ทรัพยากรธรรมชาติเป็ นพื้นฐาน โดยคานึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับด้านเดียวนั้นได้ทาให้สภาพแวดล้อมของ
ชาติตกอยูใ่ นสภาพเสื่อมโทรม
เพือ่ ให้เกิดความร่ วมมือและรู ้ทนั เหตุการณ์ องค์การสหประชาชาติ ได้ทาการจัดการประชุมที่เรี ยกว่า การ
ประชุมสหประชาชาติเรื่ องสิ่งแวดล้อม (UN Conference on the Human Environment) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน
พ.ศ. 2515 ณ กรุ งสตอกโฮม ประเทศสวีเดน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ร่ วมพิจารณาหามาตรการในการแก้ไข
ปั ญหาสิ่งแวดล้อม ต่าง ๆ ที่แต่ละประเทศสมาชิก (รวมถึงประเทศไทย) กาลังประสบอยูอ่ ย่างเร่ งด่วน
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หลังจากการประชุม องค์การสหประชาชาติก็ได้ประกาศให้วนั ที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็ นวันสิ่ งแวดล้อ ม
โลก (World Environment Day) เพื่อให้ผูค้ นทัว่ โลกตระหนักว่าพวกเราทุกคนควรจะทาอะไรสักอย่างเพื่อ
สภาพแวดล้อมของเราที่ยา่ แย่ลงทุกวัน สังเกตได้จากปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทั้งหิมะขั้วโลกเหนือละลาย น้ าท่วม
อากาศร้อนขึ้น ซึ่ งผลเหล่านี้ ลว้ นมาจากการที่มนุ ษย์เป็ นคนทาลายธรรมชาติ ทาลายสิ่ งแวดล้อมดี ๆ นัน่ เอง
ทาให้หน่วยงานของโลกจัดตั้งวันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้น
ส าหรั บ ในประเทศไทย มี ก ารตรากฎหมายเกี่ ย วกับ สิ่ ง แวดล้อ มขึ้ น ในปี 2518 เป็ นฉบับ แรก เรี ย กว่ า
พระราชบัญ ญัติ ส่ งเสริ ม และรัก ษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้อ ม พุท ธศักราช 2518 ต่อ มาได้มี การแก้ไ ขเพิ่ม เติ ม
พระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2521 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2522 ต่อมารัฐบาลไทยก็ได้มีร่าง
พระราชบัญญัติฯ ขึ้นใหม่โดยให้มีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 4 มิถุนายน 2535 เรี ยกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริ ม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กรมควบคุมมลพิษ และกรมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม”
พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ พุทธศักราช 2535 เป็ นพระราชบัญญัติที่มุ่ง
กระจายอานาจของการวางแผนและปฏิบตั ิการการสิ่ งแวด ล้อมลงสู่ ทอ้ งถิ่นและให้ความสาคัญในเรื่ องของ
เรื่ องของการติดตาม ตรวจสอบ ซึ่ งถือ ว่าเป็ นหัวใจสาคัญ ของการควบคุมมลพิษ ดังนั้น การแก้ไ ขปั ญ หา
สิ่งแวดล้อม จึงถือเป็ นหน้าที่ของทุก ๆ คน ที่จะต้องร่ วมมือกันเพือ่ ป้องกันปั ญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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บทที่ 7: กูรีตีบำ (Curitiba): เมืองนวัตกรรม ไม่ จำเป็ นต้ องใช้ งบประมำณสู ง
โดย: ดร. ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภกั ดี

เมื่อนึ กถึงเมืองในประเทศบราซิ ล หลายๆคนก็คงจะนึ กถึงแต่ เซาเปาลู (São Paulo) เมืองศูนย์กลางทางด้าน
เศรษฐกิจของประเทศ หรื อ ริ โอ เดอ จาเนโร (Rio de Janeiro) เมืองท่องท่องเที่ยงที่แสงจะโด่งดัง หรื อบาง
คนอาจจะยังนึกถึง บราซิเลีย (Brasília) เมืองหลวงของประเทศ มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะนึ กถึงเมือง กูริติบา
(Curitiba ออกเสียงตามภาษาโปรตุเกสแบบบราซิลว่า กู-ฮิ-ชี-บา) เมืองหลวงของรัฐปาราน่า (Paraná) ซึ่งเป็ น
หนึ่งในรัฐทางตอนใต้ของประเทศ แม้วา่ เมือง กูริติบา จะไม่ใช่เมืองที่ใหญ่ที่สุด หรื อเมืองที่น่าเที่ยวที่สุดของ
ประเทศบราซิ ล แต่ ท ว่าเมื อ งๆนี้ กลับ มี ค วามน่ าสนใจเป็ นอย่างมาก เพราะเป็ นเมื อ งที่ ไ ด้พิสู จ น์ แล้วว่า
บางครั้งนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ก็เกิ ดขึ้น ในสภาพแวดล้อ มที่ บีบคั้น และไม่ จาเป็ นต้อ งอาศัย
เทคโนโลยีที่ล้ าสมัยที่สุดหรื อมีราคาแพงที่สุด

ในอดี ตเป็ นกูริติบ าเป็ นเพียงแต่เมื อ งเกษตรที่ ไ ม่ มีใครสนใจ จนถึ งช่ วงที่ คลื่ น ผูอ้ พยพเข้ามาอาศัยตั้งแต่
ศตวรรษที่ 1830 เป็ นต้นมา ชาวเยอรมัน โปแลนด์ อิตาลี และยูเครน ที่ค่อยๆ ทยอยเข้ามาหาโอกาสในชีวิต
ใหม่ ก็ ไ ด้ ล งหลัก ปั ก ฐานพร้ อ มกั บ การน าเอาวัฒ นธรรม วิ ถี ชี วิ ต รวมถึ ง การสร้ า งงานในลัก ษณะ
อุตสาหกรรมแบบท้อ งถิ่ นติดตัวมาด้วย ทาให้เศรษฐกิ จจากผูม้ าใหม่ ได้ก่อ ร่ างสร้างให้เมื อ งแห่ งนี้ ค่อ ยๆ
เติบโตขึ้น และเหมือนกับเมืองที่กาลังขยายทัว่ โลก ตั้งแต่ศตวรรษที่ 1940 เป็ นต้นมา กูรีตีบาต้องรับมือกับ
ประชากรใหม่ซ่ ึ งส่ วนใหญ่เป็ นเกษตรกรที่เข้ามาหาโอกาสในเมืองที่ดูท่าว่าจะมีอนาคตที่สดใสรออยู่ รอบ
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เมืองกูรีตีบาจึงกลายเป็ นที่ต้งั ของชุมชนแออัดของผูค้ นที่เข้ามาหาโอกาส พร้อม ๆ กับความท้าทายใหม่จาก
ปั ญหาการจราจรที่เริ่ มคับคัง่ ขึ้นเรื่ อย ๆ คล้ายกับอีกหลาย ๆ เมืองในบราซิล
เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ในเมือง นักวางแผนเมืองหลายๆคนในประเทศบราซิ ลต่างต้องการที่จะพัฒนา กูริตีบา
ตามแบบเมืองหลวง บราซิเลีย เมืองที่ถูกสร้างจากพื้นที่วา่ งเปล่าภายในสี่ ปีแต่เนื่องด้วยปั ญหาภายในประเทศ
ในช่วงปี 1960s เช่นการก่อรัฐประหารเมื่ อปี 1964 การพัฒนาเมืองกูรีตีบากลับไม่คืบหน้า จนกระทัง่ ไจเม
เลร์เนอร์ (Jaime Lerner) ได้รับตาแหน่ งเป็ นนายกเทศมนตรี ของเมือง เลร์เนอร์ ปฏิเสธการพัฒนาเมืองตาม
บราซิเลีย เพราะเขาเห็นว่าเมืองกูรีตีบาจะสูญเสียทั้งประวัติศาสตร์และความเป็ นเอกลักษณ์

Jaime Lerner (photo from TED)
ก่อ นที่เลร์เนอร์ จะก้าวขึ้นมาดารงตาแหน่ งเป็ นนายกเทศมนตรี เขาเคยเป็ นสถาปนิ กและนักวางผังเมื องที่
Instituto de Pesquisa Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC ห รื อ Institute for Research and Urban
Planning of Curitiba) ซึ่งภายหลังจากที่เขาขึ้นมาเป็ นผูน้ าของเมืองกูรีตีบา เลร์เนอร์และทีมงานเดิมที่ IPPUC
ได้ร่วมกันวางแผนพัฒนาเมือ งโดยมี วิสัยทัศน์การพัฒนาที่ต่างไปจากตัวอย่างเมือ งใหญ่อื่น ๆ ในประเทศ
แถบอเมริ กาใต้ เขาและทีมงานจึงมีกรอบในการสร้างสรรค์และพัฒนาเมืองแห่งนี้ โดยมีความตั้งใจที่จะทาให้
กูรีตีบากลายเป็ นเมืองที่ทุกคนสามารถอาศัย ใช้ชีวติ ทางาน และพักผ่อนได้ในพื้นที่เดียวกัน
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สิ่ งแรกที่เลร์ เนอร์แก้ไ ขคือ การจัดระเบี ยบการใช้ชีวิตของผูค้ นในเมื อ งในเรื่ อ งของการใช้ถ นน จากการ
สังเกตเห็นว่า ผูค้ นชอบจอดรถไว้ขา้ งทางเพื่อแวะซื้อของจนทาให้การจราจรติดขัดวุน่ วาย แต่พอถึงช่วงเวลา
ที่ร้านค้าปิ ด ย่านนั้น ๆ ก็กลับกลายเป็ นเหมือนเมืองร้าง ปั ญหาจึงไม่ใช่วา่ คนขาดระเบียบ แต่เป็ นพื้นที่ที่ตอ้ ง
เอื้อให้เห็นว่า คนในเมืองสาคัญกว่ารถยนต์ เขาและทีมงานจึงวางแผนที่จะลองเปลี่ยนย่านช้อปปิ้ งกลางเมือง
ของถนนบางสายให้กลายเป็ นโซนถนนคนเดิ น ซึ่ งเมื่ อแผนการนี้ ออกไปถึ งหู ชาวเมือ ง ก็เกิ ดการต่อ ต้าน
จนกระทัง่ ชาวเมืองบางคนก็เตรี ยมยืน่ ข้อเรี ยกร้องตามกฎหมายเพือ่ คัดค้านแผนการนี้ เลร์เนอร์จึงตัดสินใจลง
มือทาตามแผนให้เกิดขึ้นเร็ วที่สุด และมีระยะเวลาทดลอง 30 วัน แผนนี้ กลับประสบความสาเร็จและได้รับ
ผลตอบรับที่ดี แลร์เนอร์จึงได้ขยายโครงการต้นแบบนี้ เพื่อใช้กบั ถนนสายอื่นในเมืองด้วยเช่นกัน ทาให้ใน
ปั จจุบนั ย่านช้อปปิ้ งใจกลางเมืองกูรีตีบาจึงมีลกั ษณะเป็ นเครื อข่ายเดินถึงกันได้ ซึ่ งไม่เอื้อต่อการนารถยนต์
ส่วนบุคคลเข้าไป แต่จะมีเพียงรถประจาทาง จักรยานและการเดินเท่านั้นที่เหมาะแก่การเข้ามาสู่ใจกลางเมือง

ในขณะที่หลายเมืองทัว่ โลกแก้ปัญหาเรื่ องการจราจรติดขัดบนท้องถนนด้วยการลงทุนสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน
ในปี 1974 เลร์เนอร์และทีมงานเลือกที่จะพัฒนาและปรับปรุ งโครงสร้างรถประจาทางทั้งหมดของเมืองใหม่
ให้มีระบบและเครื อข่ายเดียวกัน ต่อมาในช่วงปี 1980 เลร์เนอร์ยงั ออกแบบสถานี รอรถประจาทางใหม่ให้มี
ลักษณะเป็ นท่อขนาดใหญ่ (Tube) ไว้ให้ผโู ้ ดยสารพัก บังแดด และไว้จ่ายค่าโดยสารก่อนขึ้นรถ และเมื่อรถ
ประจาทางมาถึงก็จะจอดที่หน้าประตูสถานีซ่ ึ งมีระดับความสู งเดียวกันกับตัวรถประจาทาง ผูโ้ ดยสารจึงไม่
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ต้องแย่งกันขึ้นบันไดรถซึ่ งการออกแบบสถานี รอรถประจาทางในลักษณะนี้ยงั รองรับการให้บริ การสาหรับ
ผูท้ ี่ใช้เก้าอี้รถเข็นอีกด้วย
ต่อมาเลร์เนอร์และทีมงานได้ริเริ่ มโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างความยัง่ ยืนภายในเมืองโครงการใหญ่ๆคือ:
• The Green Exchange โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์ที่ มุ่ ง พัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ของผูค้ นควบคู่ ไ ปกับ การพัฒ นา
สิ่งแวดล้อมภาย โดยโครงการนี้ จดั ขึ้นเพื่อกระตุน้ ให้ชาวเมืองคัดแยกขยะเพื่อนามารี ไซเคิล ซึ่ งเริ่ มแรก
ได้มีการปลูกฝังเด็ก ๆ รวมทั้งการให้รางวัลชาวเมืองที่ทาการคัดแยกขยะและนาขยะมาแลกเปลี่ยนเป็ น
ตัว๋ ขึ้นรถประจาทางฟรี และอาหารฟรี รวมทั้งยังกระตุน้ ให้เด็ก ๆ ในโรงเรี ยนนาขยะที่รีไซเคิลได้ม า
แลกเป็ นอุปกรณ์การเรี ยน ขนม และบัตรผ่านเข้าชมโชว์ต่าง ๆ ที่จดั ขึ้นในเมืองอีกด้วย โดยผลสาเร็จของ
โครงการ The Green Exchange นี้ ทาให้กูรีตีบากลายเป็ นเมื อ งที่มีการรี ไซเคิลสู งและหนึ่ งในผลงานที่
สร้างสรรค์มาจากขยะในเมืองก็คือ Wire Opera House โอเปร่ าเฮาส์กลางสวนในเมืองกูรีตีบาที่เป็ นหนึ่ ง
ในสถานที่ท่องเที่ยวของนักเดินทางเช่นกัน
• Solution of the Parks คือนโยบายคืนความยัง่ ยืนให้เมืองของเลร์เนอร์ กูรีตีบาก็กลายเป็ นเมืองที่มีพ้นื ที่สี
เขียวมากกว่า 50 ตารางเมตรสาหรับประชากร 1 คน โดยพื้นที่สีเขียวที่เกิ ดขึ้นใหม่ เหล่ านี้ เกิ ดจากการ
ฟื้ นฟูพ้ืนที่ทิ้งร้าง พื้นที่ทิ้งขยะและเหมือ งหิ นเก่ าให้กลายเป็ นสวนสาธารณะสาหรับประชาชน โดยที่
ชาวเมืองได้อาสาช่วยกันปลูกต้นไม้ในสวนใกล้บา้ นเป็ นจานวนรวมแล้วกว่า 1.5 ล้านต้น ปั จจุบนั เมือง
แห่งนี้จึงมีจานวนสวนย่อมกว่า 1,000 แห่งและสวนใหญ่กว่า 5 แห่ง โดยสวนในเมืองเหล่านี้เองนอกจาก
จะเป็ นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจสาหรับชาวเมืองและเป็ นศูนย์เรี ยนรู ้กลางแจ้งสาหรับเด็กและผูใ้ หญ่แล้ว
บ่อน้ าในสวนแต่ละแห่งยังมีหน้าที่ช่วยระบายน้ าหากเกิดปั ญหาน้ าท่วมในเมืองได้อีกด้วย
• Industrial Ecology คือ หลัก ในการสร้างความสัม พัน ธ์ระหว่างอุ ตสาหกรรมภายในเมื อ งกุ รีตีบ ากับ
ชาวเมื องและสิ่ งแวดล้อมให้เกิดขึ้นอย่างเกื้ อกูลและเป็ นมิ ตร โดยการส่ งเสริ มให้อุ ตสาหกรรมต่าง ๆ
ร่ วมมือ กันทั้งในแง่การแลกเปลี่ยนวัตถุ ดิบซึ่ งกันและกัน อย่างเช่น วัตถุดิบที่จดั ว่าเป็ นของที่ไม่ใช้ต่อ
แล้วของโรงงานหนึ่งสามารถนามาแลกเปลี่ยนให้กบั อีกโรงงานหนึ่งที่สามารถนาวัตถุดิบนั้นมาใช้ต่อได้
เป็ นต้น รวมถึงการมีมาตรการให้ทุกโรงงานอุตสาหกรรมมีระบบการกาจัดของเสี ยภายในโรงงานก่อน
ปล่อยออกสู่สาธารณะ รวมทั้งการยกเว้นภาษีสาหรับพื้นที่เอกชนที่สร้างพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน
ในการทางานของเลร์เนอร์และทีมงาน เริ่ มจากการมีทศั นคติวา่ ทุกอย่างสามารถทาได้ และที่น่าสนใจอย่าง
ยิง่ สิ่ งที่เป็ นแบบฉบับความสาเร็ จของกูรีตีบาคือ เมื องนี้ ไม่ได้พ่ งึ พิงเงินก้อนใหญ่ แต่อยูบ่ นฐานของการมี
ส่ วนร่ วมของสาธารณชน ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ และความกล้าเผชิญความเสี่ ยง การแก้ปัญหาของเมือ ง
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ไม่ ได้เกิดจากผูเ้ ชี่ยวชาญเท่านั้น แต่เกิ ดจากการนากลุ่ มคนที่มี ทกั ษะที่หลากหลายและประชาชนเข้าร่ วม
ประชุมเพือ่ แก้ปัญหาร่ วมกัน
อ้ ำงอิง
ฉัตรนุชยั สมบัติศรี . (2014, September 14). Curitiba: เมืองที่พฒั นาอย่างยัง่ ยืน. Retrieved September 15,
2017, from http://www.oknation.nationtv.tv/blog/smartgrowth/2014/09/14/entry-1.
วรรณเพ็ญ บุญเพ็ญ. (2013, March 1). Curitiba, Brazil: The Most Innovative City on a Low Budget.
Retrieved September 15, 2017, from http://www.tcdc.or.th/articles/designcreativity/27132/#Curitiba-Brazil-The-Most-Innovative-City-on-a-Low-Budget.
Adler, D. (2016, May 6). Story of cities #37: how radical ideas turned Curitiba into Brazil's 'green
capital'. Retrieved September 15, 2017, from
https://www.theguardian.com/cities/2016/may/06/story-of-cities-37-mayor-jaime-lerner-curitibabrazil-green-capital-global-icon.
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บทที่ 8: Design Default Deliberation: กรณีศึกษำนโยบำยสำธำรณะของประเทศสิ งคโปร์
โดย: อรรถเศรษฐ์ จริ ยธรรมานุกูล

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ตัวแทนจากทีม SDG Move ได้เข้าร่ วมสัมมนางานนวัตกรรมด้านวิชาการ
และนโยบายเพื่อฝ่ าข้ามความเหลื่อมล้ า โดยในเวทีสมั มนามีนักวิชาการที่มานาเสนอเรื่ องน่ าสนใจมากมาย
หนึ่งในนั้นก็คือ ผศ.ดร.อรอร ภู่เจริ ญ
ดร.อรอร นาเสนอกรณี ศึกษาเครื่ องมือ นโยบายสาธารณะของทางประเทศสิ งคโปร์ ผ่านหลักคิดแนวทาง
เรื่ อ ง 3D คื อ Design Default Deliberation ที่ จ ะ ม า แ ท น 3P เดิ ม คื อ Process Planning Participation
โดยเฉพาะเรื่ อง Planning ที่ภาครัฐมักจะใช้เวลาร้อยละ 90 ในการพัฒนาแผนที่สุดท้ายแล้วประชาชนไม่ได้
รับผลมากนัก และเกิดผลกระทบทางลบตามมา
หลัก Design จะเน้น เรื่ อ งการออกแบบการแทรกแซงนโยบาย (Policy Intervention) จะต้อ งคิ ด เรื่ อ งสุ่ ม
ตัวอย่าง (Random) ที่เป็ นความผันผวน การเปลี่ยนแปลง อย่างกรณี เรื่ องสมาร์ทซิ ต้ ี (Smart City) จะต้องมา
จากการ Design Thinking ที่จะต้องเน้นที่ผบู ้ ริ โภคใครบ้าง ที่จะได้รับผลประโยชน์ มีความต้องการอะไร ที่
ผ่านมาเป็ นการออกแบบตามๆกัน เหมือนกันหมด แบบไม่เข้าใจที่มาที่ไป และไม่ได้คานึงถึงผลกระทบมาก
นัก (เป็ นจุด ขาว จุดด า แบบนักวิชาการศึกษาพูดกัน ) โดยแนวคิ ดนี้ ต้อ งน าเรื่ อ งพลวัตร ที่ จะมี เรื่ อ งการ
เปลี่ยนแปลง และการกาหนดกรอบเวลาว่าเมื่อไหร่ จะหมดเวลา เลิกใช้การออกแบบที่กาหนดไว้ดว้ ย
กรณี ศึกษาที่ประเทศสิ งคโปร์ ทาอย่างไรให้คนเป็ นเจ้าของกับพื้นที่สีเขียวเอง ไม่ได้ทาแค่วดั ผลอย่างเดียว
ต้อ งมี Expertise ที่ ม าร่ วมออกแบบ และลองท า Prototype เช่ น เด็ก ก็ ตอ้ งมาลองใช้ ออกแบบตามความ
จาเป็ นต่ าง ๆ พวกห้อ งน้ า ที่ พ ัก ความปลอดภัย ให้โ รงเรี ยนเข้ามามี ส่ ว นร่ ว ม และสะท้อ นผลเพื่ อ การ
ปรับ ปรุ งจากทุ ก ภาคส่ วน แล้วก็น าไปออกแบบเพิ่ม เติม ปรับ ปรุ งต่ อ ไปเพื่อ ตอบโจทย์ค วามต้อ งการที่
ครอบคลุม
เรื่ อง Park Connector ในการเชื่อมเส้นทางจักรยาน ก็มีการให้อาสาสมัครช่วยกันขี่จกั รยานพับได้ขี่ไปทัว่ ที่
สามรรถให้ขอ้ มู ล กับภาครัฐได้ว่า ควรปรับปรุ งอะไรตรงส่ วนไหน หรื อ แก้ปัญ หาเรื่ อ งอะไร โดยมี การ
สะท้อ นถึ งการยกจักรยานข้ามถนน พื้น ที่ตรงไหนสะดวก ตรงไหนไฟไม่ ส ว่าง ทาให้เป็ นเรื่ อ งที่ทุ กคน
ต้องการ และมีส่วนร่ วมในการพัฒนาได้ และทุกคนได้เข้าถึงสวัสดิการ
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หลัก Default คือ อย่างปกติในมื อ ถื อ ที่จะมี การตั้งค่ าพื้น ฐาน ที่ผูผ้ ลิ ตมี การคิดวิจยั มาแล้วจากพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค และผูบ้ ริ โภคสามารถกาหนดได้วา่ ต้องการปรับแต่งอะไรเพิม่ เติมตามความต้องการตนเองได้ แต่
เมื่อReset เครื่ องก็จะกลับมาเป็ นค่า Default ของเครื่ องตามปกติ โดยแนวคิดนี้ ทาให้รัฐเช่นกัน จาเป็ นต้อ ง
กาหนดให้ประชาชนมีมาตรฐาน แนวทางปฏิบตั ิอะไรบางอย่าง ให้เป็ น Default เช่นกัน ตัวอย่างเรื่ องกองทุน
CPF (Central Provident Fund) ภายใต้การดู แลของกระทรวงกาลังคน ประเทศสิงคโปร์ ที่จะบังคับอัตโนมัติ
ให้รายได้ประชาชนเข้าสู่ เรื่ อ งการออมโดยอัตโนมัติ เพื่อพัฒนาเรื่ องประกันสุ ขภาพ โดยที่สามารถไปซื้ อ
ประกันเพิ่มเติม ได้ ซึ่ งเป็ นระบบ Default รู ปแบบหนึ่ ง นอกจากนั้นในเรื่ อ งการให้อวัยวะ จะถือว่าเป็ นการ
บริ จาคอัตโนมัติเลยเช่นกัน แต่ใครที่ไม่อยากบริ จาคสามารถ off-out จากระบบนี้ ได้ ว่าไม่อยากบริ จาค แต่
คนก็จะไม่ค่อยอยากให้ตนเองเป็ นคนไม่มีศีลธรรม ซึ่ ง Default หรื อเรื่ องแนวทางปฏิบตั ิที่สร้างค่านิยมเช่นนี้
จาเป็ นมากที่จะเข้าไปกาหนดให้เกิดแนวทางที่เป็ นประโยชน์กบั คนในประเทศ
หลักสุ ดท้าย เรื่ อง Deliberation ต้องมีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่ วมที่มากกว่าการทา Participation อย่าง
กลุ่ม Black Box ของประเทศสิ งคโปร์ ที่จะช่วยรัฐบาลทางานวิจยั เช่น การสร้างสนามเด็กเล่นให้เด็กพิการ
โดยปกติหากจัดประชุมให้อนุมตั ิเรื่ องการสร้างสนามเด็กเล่นให้คนพิการโดยการยกมือโหวต ว่าใครส่งเสริ ม
ให้ทาสนามเด็กเล่น อาจไม่มีคนยกมือ แต่หากกระบวนการ Deliberative Process จะเริ่ มที่มีการศึกษาก่อ น
ร่ วมกันกับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เก็บข้อมูลนามาออกแบบ และสุดท้ายถึงจะเป็ นโพลให้โหวตในตอนท้าย
ว่าจะให้สร้างหรื อไม่ให้สร้างสนามเด็กเล่นคนพิการ
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บทที่ 9: SDGs กับมุมมองกำรพัฒนำทีย่ งั่ ยืนของคณะครูจงั หวัดอุดรธำนี (และสกลนคร)
โดย: ดร. ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภกั ดี และ นิภทั รา นาคสิ งห์

เมื่ อวันที่ 1 สิ งหาคม 2560 ตัวแทนทีม SDG Move ประกอบด้วย อาจารย์ชล บุนนาค, อาจารย์อรรถเศรษฐ์
จริ ยธรรมานุ กูล, ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภกั ดี และ นางสาวนิ ภทั รา นาคสิ งห์ ร่ วมกับตัวแทนนักวิจยั ศูนย์วิจยั
นโยบายด้านเศรษฐกิ จสี เขียว (PRO-GREEN) ได้เดินทางไปยังอาเภอเมื อง จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ความรู ้
เกี่ยวกับเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Sustainable Development Goals) ผ่านการอบรมให้ความรู ้เรื่ อง SDGs
ในภาคเช้าและทากิจกรรมเล่มเกมส์ SDGs ในช่วงบ่าย โดยผูเ้ ข้าอบรมทั้งหมดเป็ นตัวแทนคณะครู ผสู ้ อนวิชา
ในหมวดสังคมศาสตร์จากหลากหลายโรงเรี ยนในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสกลนคร

ครู ทุกท่านกล่าวเป็ นเสี ยงเดียวกันว่ารู ้จกั “การพัฒนาที่ยงั่ ยืน” แต่ไม่เคยได้ยนิ คาว่า “เป้ าหมายการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน” หรื อ Sustainable Development Goals (SDGs) อย่างไรก็ตาม ต่างก็ให้ความสนใจกับเป้ าหมายการ
พัฒ นาที่ยงั่ ยืน อีกทั้งยังมี ส่วนร่ วมในการทากิจกรรมและการอภิปรายตลอดทั้งงาน ภายในที่ประชุ ม ทีม
SDG Move ได้ทดลองใช้เกมส์ที่พฒั นาขึ้นมาเพื่อสร้างเสริ มการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ SDGs ซึ่ งการใช้เกมส์ในการ
อบรมครู ครั้งนี้ ได้ผลลัพธ์ที่ดีเกินคาด การมี ส่วนร่ วมของครู ทุกท่านทาให้ทีมวิจยั SDG Move ได้ขอ้ มู ลที่
น่าสนใจมากมายเกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาจังหวัดอุดรธานีในยุคปั จจุบนั โดยเมื่อพูดคุยถึงการพัฒนา
ที่ยงั่ ยืนในจังหวัดอุดรธานีโดยใช้เป้าหมายและเป้าประสงค์ของ SDGs ครู หลายท่านกล่าวว่าจังหวัดอุดรธานี
เป็ นจังหวัดใหญ่ที่มีการพัฒนาสู งเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่ น ๆ ในภาคอีสาน โดยในจังหวัดมีความมัน่ คงทาง
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อาหารและโภชนาการที่ดีมาก (เป้ าหมายที่ 1) (แม้อาจจะทาให้เกิดปั ญหาสุ ขภาพซึ่ งก็คือโรคอ้วน) มีระบบ
น้ าที่ดี (เป้ าหมาย 6) มีโรงพยาบาลซึ่ งมีทีมแพทย์และพยาบาลที่ชานาญการคอยช่วยเหลือประชาชนจากใน
จังหวัดและจากจังหวัดข้างเคียง(เป้ าหมายที่ 2) มีถนนเส้นหลักที่มีการพัฒนาอย่างมีประสิ ทธิภาพซึ่งช่วยใน
การเดินทางและขนส่ งสิ นค้าไปยังส่ วนอื่น ๆ ของประเทศไทยและไปยังประเทศเพื่อนบ้าน (ประเทศลาว)
ได้อย่างสะดวก (เป้าหมายที่ 8, 9, 11 และ 17) มีการสนับสนุนการผลิตของผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น (เป้าหมายที่ 8)
ทั้งจากภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมถึงการพัฒนาสถานที่ต่าง ๆ ให้เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยว นามาซึ่งโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น
อย่างไรก็ตาม จังหวัดอุดรธานี ก็ยงั มีปัญหามากมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปั ญหาทางด้านการบุกรุ กป่ า การทิ้ง
ของเสี ยลงแหล่ งน้ า (เป้ าหมายที่ 15) ปั ญหาการกาจัดขยะจากประชากรที่เพิ่มขึ้น (เป้ าหมายที่ 12) ระบบ
ขนส่งมวลชนที่ค่อนข้างล้าหลัง (เป้ าหมายที่ 9 และ 11) ทาให้ประชาชนส่วนใหญ่เลือกที่จะใช้รถยนต์ หรื อ
รถจัก รยานยนต์ส่ ว นตัว (เป้ า หมายที่ 13) ซึ่ งก็ ก่ อ ให้ เกิ ด มลพิษ ทางอากาศ ส่ ว นด้านพลังงานทดแทน
(เป้ าหมายที่ 7) ครู ส่วนใหญ่ ล งความเห็ นว่ายังมี ไ ม่ มากพอเท่าที่ควร รวมถึ งปั ญ หาความไม่ โปร่ งใสของ
ระบบราชการและนั ก การเมื อ งท้อ งถิ่ น หรื อ ปั ญ หาการคอรั ป ชั่น ปั ญ หาความไม่ เท่ า เที ย มของสั ง คม
(เป้ าหมายที่ 16) การสร้างสิ่ งก่ อ สร้าง เช่ น อาคาร โรงเก็บของ หรื อ ถนนบางเส้นที่ไ ม่ ได้ม าตรฐาน หรื อ
แม้กระทัง่ ปั ญหาความไม่ ลงรอยของผูม้ ี อานาจซึ่ งนามาซึ่ งการฆาตกรรม ครู ผเู ้ ข้าร่ วมอบรมกล่ าวว่า หาก
สามารถแก้ไขปั ญหาเหล่านี้ได้ จังหวัดก็จะสามารถพัฒนาได้อย่างยัง่ ยืนมากขึ้น
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อีกประเด็นที่ถูกหยิบยกออกมาบ่อยครั้งก็คือประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ครู ต่างเห็นตรงกันว่าเมื่อเด็กนักเรี ยน
ในจังหวัดมีการศึกษาที่ดี เด็ก ๆ จะเริ่ มเห็นความสาคัญของสิ่งแวดล้อมต่อสังคม ไม่วา่ จะเป็ นการรักษาป่ าไม้
แม่ น้ าล าธาร และทะเล (ถึ ง แม้ ว่า ภาคอี ส านจะไม่ มี พ้ื น ที่ ติ ด ทะเล) หรื อ ผลกระทบทางลบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม (Climate Change) และการปรับตัวต่อภัยพิบตั ิ ครู หลายท่านกล่าวว่า ได้นาองค์
ความรู ้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและสภาวะโลกร้อนเข้ามาอยูใ่ นการเรี ยนการสอนแล้ว บาง
โรงเรี ยนมี การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่มีความหลากหลาย มี ความน่ าสนใจ และเกิดผลประโยชน์
สู งสุ ด กับ โรงเรี ย นในท้อ งถิ่ น นั้น ๆ เช่ น การใช้เวลานอกห้อ งเรี ยนเพื่อ ให้นัก เรี ยนเรี ยนรู ้ธ รรมชาติใ น
โรงเรี ย นและชุ ม ชน การมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ร ะหว่างเด็ ก กับ ธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้อ ม เป็ นสิ่ งที่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ
พัฒนาการของเด็กในทุก ๆ ด้าน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

คุณครู ยงั กล่ าวในที่อ บรมอี กด้วยว่า คนส่ วนใหญ่มักจะนึ กถึงการสร้างสิ่ งก่อ สร้างใหญ่โตจากภาครัฐเพื่อ
นามาช่วยในการปรับตัว แต่ทว่าการปรับตัวต่อภัยพิบตั ิจะต้องเริ่ มที่ตวั ของประชาชนเองด้วย เช่น การเตรี ยม
ความพร้อมไม่วา่ จะเป็ นอาหาร น้ าสะอาด ยารักษาโรค การเตรี ยมแผนพื้นฟูสภาพหลังภัยพิบตั ิได้ผา่ นพ้นไป
แล้ว หรื อแม้กระทัง่ ทักษะในการว่ายน้ า ซึ่งตรงนี้ ทีม SDG Move เห็นด้วยกับความสาคัญในการสอนทักษะ
ง่าย ๆ เช่น การว่ายน้ า ซึ่ งอาจจะช่วยในการเอาตัวรอดเมื่อมีภยั พิบตั ิ ในอดีตเด็กเล่นน้ าตามลาคลอง เรี ยนรู ้ที่
จะว่ายน้ าเพื่อการเอาตัวรอด ว่ายน้ าเป็ นโดยที่ไม่ตอ้ งเสียสตางค์ไปเรี ยนที่โรงเรี ยนสอนว่ายน้ า แต่เมื่อแหล่ง
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น้ าธรรมชาติสกปรก เด็กหลายคนจึงว่ายน้ าไม่เป็ น เด็กจานวนไม่นอ้ ยอาศัยอยูใ่ กล้ภูเขา ใกล้ป่า แต่กลับไม่รู้
ว่าพืชชนิ ดไหนกินได้ สัตว์ชนิดไหนสามารถนามาปรุ งอาหารได้ ชนิ ดไหนห้ามเข้าใกล้เพราะอาจมีพิษ ใน
ปั จจุบนั หลายคนกลัวป่ า กลัวต้นไม้ หลายคนเดินได้เพียงไม่กี่เมตรก็บ่นว่าเหนื่ อยมากจนไม่สามารถเดิ น
ต่อไปได้
การอบรมครู ในครั้งนี้ ทาให้ทางทีม SDG Move ตระหนักว่าปั ญหาต่าง ๆ คนส่วนใหญ่มกั จะรู ้กนั อยูแ่ ล้ว แต่
ทว่าน้อ ยคนนักที่จะนึ กถึ งการนาปั ญหาและโอกาสมาเชื่อมกันเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนในทุกด้าน SDGs จึง
เป็ นเครื่ องมือที่มีประโยชน์ที่จะช่วยให้ทุกคนมองเห็นถึงการพัฒนาที่ยงั่ ยืนในทุก ๆ ด้าน ท้ายที่สุดนี้ ทางทีม
SDG Move เล็งเห็ นว่า ความรู ้ของครู ทุกท่านเป็ นตัวอย่างที่ช้ ีให้เห็ นว่าคนในพื้นที่ ต่างก็รู้ถึงสถานการณ์ ที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ของตัวเอง ดังนั้นการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ผูว้ างนโยบายจะต้องเปิ ดโอกาสให้คนในพื้นที่มีส่วนร่ วม
ในการออกความคิดเห็นอย่างแท้จริ ง
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บทที่ 10: Climate Change Does Not Cause Disaster, It’s More Complicated Than That
By: Dr. Nuttavikhom Phanthuwongpakdee | โดย ดร. ณัฐวิคม พันธุ วงศ์ภกั ดี

One of the stiffest challenges of our time is that of convincing the masses of people that it is a
fact that humankind is the leading causes of climate change. However, one of the equallypressing challenges is that of promoting the public recognition that climate change is not the
reason for all of the damage from environmental disasters. For years, the majority of the
people have all too often been too quick to point the accusing finger at climate change during
these latest years, for the damage and the destruction caused by calamities. There is no
exception for the many events in 2017; several hurricanes hitting the southern region of the
United States and the Caribbean, Typhoon Hato that hit Hong Kong, Macau and parts of
China, as well as the mega-earthquake off the Pacific coast of Mexico. Climate change may
have worsened certain environmental disasters, especially the climate-related ones, like
hurricane, typhoon, flooding and drought. However, it is vital to realise that climate change
does not cause disasters to transpire as it is not a causal agent. “ Climate change” is barely a
descriptive term that describes the fact that climate is changing.

57

If you are one of those that have been talking about climate change being the sole/root cause
of all of the damage and the destruction unleashed during and after every disaster, then,
indeed, sad to say, you are guilty of missing out on issues being far more direct and
immediate. Suffering harm from environmental disasters is equally as much about the way we
live and not just the strength or the frequency of the storms that come. Look at the history of
Hurricane Katrina (Mulcahy, 2006) or the 2011 Thailand Mega-Flood (Phanthuwongpakdee,
2016) whereby the poor suffered far more because of where they lived and the types of
dwellings that they lived. We make social and economic choices about where to build in the
face of risk.

Let’s compare the exposure to disaster between Texas and Florida. It is an extra-important
point to note that the State of Texas is far-less exposed than that of Florida, in terms of natural
terrain. However, Texas, historically, has been suffering far more damage from disasters like
flooding than Florida does, despite Florida having far more “flood hazard” areas and hurricane
exposure. What, all along, has been the reason for the difference? Texas, as a state, has farinferior governance about zoning to control development in high-risk areas. Whereas,
Florida’s laws are stricter about building in high-risk areas. Hence, Florida’s, which has larger
hazard areas and triple the population density (with similar per capita incomes), suffer fewer
losses due to this kind of regulation. Texas, which has less of environmental-hazard exposure,
still falls prey to the suffering of more loss, solely due to the poorer regulation of building
and land-zoning.

To further illustrate my argument, another comparison can be drawn between the State of
Florida and the northern coast of Australia. Both places face a similar risk of hurricanes in
any given year ( Mustafa, 2009) . Still, the potential devastation experienced in Florida is
greater since the density of development along the coast is much higher in Florida than in
northern Australia. In this manner, the coastal areas of Florida are more exposed to disaster
than the northern coast of Australia.
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In both comparisons, an entire series of interacting players bringing about differing
vulnerability; for instance, property developers that just want to sell, residents who want longterm homes, business owners and, indeed, politicians that do not care about the externalities
of coastal and riverine developments. My point is that we should take our concerns out of the
higher and ‘ more abstract’ , or even divinity levels, and discuss more the nature and the
underlying causes of our local vulnerabilities. Discussions like this on a more local level are
far more efficient to help communities deal with climate change adaptation, and they address
the local economics and politics that may be pushing us towards greater vulnerability,
regardless of the disasters’ strength or frequency.

59

บทที่ 11: แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กบั CSOs จำกมำเลเซีย
โดย: ชล บุนนาค

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 สถาบันสิ่ งแวดล้อมไทยร่ วมกับสถาบันวิจยั สังคมและศูนย์ศึกษา
สั น ติ ภ าพและความขัด แย้ง จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ เชิ ญ ตัว แทนองค์ ก รพัฒ นาเอกชน (Nongovernmental organizations: NGOs) จากประเทศมาเลเซี ย Dr. Denison Jayaysooria ผูเ้ ป็ นประธานร่ วมใน
เครื อ ข่ าย CSO-SDG Alliance และสมาชิ ก ของ the Malaysian SDG Steering Committee ซึ่ งในครั้ งนี้ Dr.
Denison ได้แลกเปลี่ ยนเกี่ ยวกับเรื่ องการท างานขับ เคลื่ อ น SDGs ของประเทศมาเลเซี ย และบทบาทของ
CSOs ในกระบวนการดัง กล่ าว บทเรี ยนของมาเลเซี ยน่ าจะเป็ นประโยชน์ กับ การขับ เคลื่ อ น SDGs ใน
ประเทศไทย

Dr. Denison Jayaysooria เป็ นนักสังคมวิทยาที่ทาวิจยั เรื่ องความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติเชื่อมโยงกับสิทธิและ
โอกาสด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศมาเลเซียมาอย่างยาวนาน
และมีส่วนร่ วมกับการดาเนินการ
เป้าหมายระดับโลกมาตั้งแต่เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs)
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มาจนถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในบทบาทของนักวิชาการ
ด้วยเหตุผลที่เขามองว่า SDGs จะเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการรวมเอาประเด็นของชนกลุ่มน้อยและปั ญหา
เรื่ องชาติพนั ธุ์เข้ามาอยูใ่ นวาระการพัฒนาของประเทศมาเลเซีย
ประเทศมาเลเซียมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่ งชาติคล้ายประเทศไทย เรี ยกว่า Malaysia Plan (MP)
ปั จจุบนั เป็ นแผนที่ 11 (11MP) แผนดังกล่าวมีแนวคิดหลักคือ “Anchoring Growth on People” หรื อ “ให้
ผูค้ นเป็ นพื้นฐานหรื อเป็ นเป้าหมายของการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ” ซึ่ งมีรายละเอียดคือ ประชาชนเป็ น
พื้นฐานที่สาคัญของประเทศ การเตรี ยมผูค้ นสาหรับอนาคต และให้ทุกคนได้ประโยชน์จากการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับแนวคิดหลักของ SDGs คือ “Leaving no one behind” การ
พัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ในรายละเอียดของทั้ง 11MP และ SDGs ก็มีโครงสร้างที่ใกล้เคียงกัน 11MP
มีรายละเอียดของยุทธศาสตร์ที่ต้งั อยูบ่ นฐานของ New Economic Model ที่จะต้องเป็ นการเจริ ญเติบโตที่
ครอบคลุม (Inclusivity) ยัง่ ยืน (Sustainability) และนาไปสู่การเพิม่ ของรายได้ (High Income) ซึ่งใกล้เคียง
กับมิติทางสังคม (People) สิ่งแวดล้อม (Planet) และเศรษฐกิจ (Prosperity) ของ SDGs
Governance Structure of Malaysia SDGs

โครงสร้างการทางานในการขับเคลื่ อน SDGs ของประเทศมาเลเซี ยประกอบด้วย National SDGs Council
(เป็ นส่ วนหนึ่ งของ the National Action Committee) มีนายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน มีบทบาทในการกาหนด
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ทิศทางของการดาเนินนโยบายเกี่ยวกับ SDGs กาหนดวาระแห่ งชาติและหลักชัยสาหรับการดาเนิ นงาน และ
การเตรี ยมรายงานสาหรับ UN High Level Political Forum (HLPF)
ภายใต้ National SDGs Council จะมี คณะกรรมการขับเคลื่ อ น (Steering Committee) ที่มีผูอ้ านวยการของ
Economic Policy Unit (EPU) เป็ นประธาน ซึ่ งภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนจะมี คณะทางาน 5 คณะ แยก
ตามกลุ่มของเป้าหมาย ดังนี้
• คณะทางานด้าน Inclusivity – ครอบคลุ มเป้ าหมายที่ 1 ลดความยากจน เป้ าหมายที่ 2 ยุติความหิ ว
โหย เป้าหมายที่ 5 ความเท่าเทียมกันทางเพศสภาพ และเป้าหมายที่ 10 การลดความเหลื่อมล้ า
• คณะท างานด้าน Well-being – ครอบคลุ ม เป้ าหมายที่ 3 ด้านสุ ข ภาพและความเป็ นอยู่ที่ ดี และ
เป้าหมายที่ 16 ด้านสันติภาพ ความยุติธรรมและสถาบันที่เข้มแข็ง
• คณะทางานด้าน Human Capital – ครอบคลุมเป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ
• คณะท างานด้า น Environment & Natural Resources – ครอบคลุ ม เป้ า หมายที่ 6 น้ าสะอาดและ
สุ ข าภิ บ าล เป้ าหมายที่ 7 พลัง งานที่ ส ะอาดและจ่ า ยได้ เป้ า หมายที่ 12 การบริ โ ภคและผลิ ต ที่
รับผิดชอบ เป้ าหมายที่ 13 การรับมื อ กับการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิ อ ากาศ เป้ าหมายที่ 14 การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและมหาสมุทร เป้ าหมายที่ 5 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบน
บกและน้ าจืด
• คณะท างานด้าน Economic Growth – ครอบคลุ ม เป้ าหมายที่ 8 งานที่ ดีแ ละการเจริ ญ เติบ โตทาง
เศรษฐกิจ เป้ าหมายที่ 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน เป้ าหมายที่ 11 เมื องและ
ชุมชนที่ยงั่ ยืน เป้าหมายที่ 17 หุน้ ส่วนเพือ่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ภายใต้แต่ละคณะจะมีกลุ่มทางานย่อย (working group) จาเพาะเจาะจงสาหรับแต่ละเป้าหมาย มีตวั แทนจาก
ภาครัฐ เอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม เข้าร่ วม แม้ภาครัฐมีแนวโน้มจะเชิ ญเฉพาะภาคประชา
สังคมที่ไม่ขดั แย้งกับรัฐมากนัก แต่ในภายหลังก็เริ่ มเปิ ดกว้างมากขึ้น มีการเชิญกลุ่มองค์กรพิทกั ษ์สิทธิชน
กลุ่มน้อยต่าง ๆ เข้ามาร่ วมมากขึ้น
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ภาคประชาสังคมในมาเลเซี ยที่ขบั เคลื่ อ นหลัก ๆ คือ เครื อ ข่ายของ CSO-SDGs Alliance เครื อ ข่ายนี้ มี การ
รวมตัวกันตั้งแต่ก่อนที่ SDGs จะผ่านการให้คามัน่ จากผูน้ าประเทศต่าง ๆ เสี ยอีก พร้อมทั้งมีการทาข้อมู ล
ด้าน SDGs จากภาคประชาสังคมก่อ นที่ภาครัฐจะเริ่ ม ตื่นตัว ฉะนั้น ภาครัฐจึงค่อ นข้างให้ความสาคัญกับ
เครื อ ข่ายนี้ พอสมควร นอกจากนี้ เครื อ ข่ายดังกล่ าว ยังพยายามสร้าง platform เพื่อ ให้ CSOs ทุกองค์กรทัว่
มาเลเซียได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ให้ความคิดเห็น รวมถึงเป็ นช่องทางให้องค์กรเหล่านั้นทาข้อมูลใด ๆ ก็
ตามเกี่ยวกับ SDGs และส่ งไปยังรัฐบาล โดยไม่มีการกีดกันและให้เครดิตกับองค์กรที่เข้าร่ วมอย่างเต็มที่ ซึ่ ง
Platform เหล่านี้ ทาง CSO-SDGs Alliance ร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัยในมาเลเซียในการจัด
เวทีให้ CSO ทัว่ ประเทศเข้าร่ วมบทสนทนาเรื่ อง SDGs แน่นอนว่า CSOs ในมาเลเซี ยก็มีความหลากหลายทั้ง
ในเชิงประเด็น พื้นที่ และจุดยืน อาจร่ วมมือกันบ้างหรื อไม่เป็ นด้วยกันบ้าง แต่เครื อข่ายนี้ ก็จะแจ้งข่าวสาร
ให้กบั ทุกองค์กรอย่างสม่าเสมอและพยายามเปิ ดให้ทุกองค์กรเข้าถึงได้อย่างเต็มที่ที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ ไม่
ทาตัวเป็ น Gate Keeper ของรัฐบาล
ความตื่นตัวของภาคประชาสังคมและการริ เริ่ มการขับเคลื่อนก่อนภาคส่วนอื่น ๆ นั้นเป็ นความแตกต่างที่
สาคัญจากกรณี ประเทศไทย ในประเทศไทยภาคประชาสังคมตื่นตัวขึ้นมาพร้อม ๆ กับภาครัฐ และไม่มี
องค์กรใดถือธงนาหรื อริ เริ่ มสร้าง platform ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ SDGs ต่างจากมาเลเซียที่มี CSO-SDGs
Alliance เป็ นผูน้ าในการริ เริ่ มสร้าง platform เรื่ อง SDGs ด้วยเหตุน้ ีการขับเคลื่อนเรื่ อง SDGs ในประเทศ
มาเลเซียจึงเป็ นไปได้ง่ายกว่า
CSO-SDGs Alliance ทาการ Mapping CSOs ที่มีอยูใ่ นเครื อข่ายและพบว่ามีอยูป่ ระมาณ 30 CSOs
(ประกอบด้วยองค์กรร่ วม 4 องค์กรที่มีองค์กรย่อยอยูภ่ ายใต้ประมาณ 350 องค์กร และอีก 26 องค์กร) ซึ่งทั้ง
30 CSOs เหล่านี้มีการจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลตามกฎหมาย CSOs เหล่านี้สามารถแบ่งออกได้เป็ น 5
ประเภทหลักคือ
1) CSOs ด้านการพัฒนาและการให้บริ การทางสังคม
2) CSOs ด้านสิทธิมนุษยชน
3) CSOs ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4) วิสาหกิจเพือ่ สังคม (Social enterprises)
5) องค์กรด้านการวิจยั -Think Tank ด้านนโยบายและการประเมินผลกระทบ
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งานที่ CSO-SDGs Alliance ทาเกี่ยวกับ SDGs มีอยู่ 7 ประการคือ
1) การสร้างความตระหนักรู ้เรื่ อง SDGs
2) การจัดทาโครงการและบริ การที่สงั คมที่สอดคล้องกับ SDGs
3) โครงการด้านการพัฒนาชุมชน
4) โครงการด้านการพัฒนาศักยภาพและเทรนนิ่ง
5) การให้ทุน บริ การทางการเงิน หรื อโครงการสร้างรายได้
6) การเก็บข้อมูล วิจยั และติดตามเรื่ อง SDGs
7) การสนับสนุน/คัดค้านนโยบาย
จากมุมมองของ ดร. Denison การทางานของ CSOs ที่เกี่ยวข้องกับ SDGs มีศกั ยภาพที่เป็ นประโยชน์กบั งาน
ด้านพัฒนาหลายอย่าง ประการหนึ่ งคือ SDGs มีกลุ่มเป้ าหมายที่ค่อนข้างจาเพาะเจาะจงที่คนชายขอบหลาย
กลุ่ม ทั้งเยาวชน เด็ก ผูห้ ญิง คนพื้นเมือง คนพิการ คนจนในเมือง คนไร้สญ
ั ชาติ แรงงานพลัดถิ่น หมายความ
ว่าคนกลุ่มเหล่านี้ ถูกรวมเข้ามาอยูว่ าระการพัฒนาอย่างเป็ นทางการ ซึ่งทาให้การติดตามเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
กับ คนกลุ่ ม เหล่ านี้ เป็ นระบบมากขึ้น ตามไปด้ว ย ประการที่ ส อง การท างานของ CSOs มี ศ ัก ยภาพที่ จ ะ
ทาการศึกษาประเด็น SDGs ในระดับจุลภาค โดยใช้วธิ ีการศึกษาเชิงลึกหรื อเชิงชาติพนั ธุ์ (Ethnographic) ได้
ข้อค้นพบจากการศึกษาดังกล่าวยังสามารถใช้เป็ นข้อมูลสาคัญในการประเมินผลกระทบของนโยบายการ
พัฒนาต่าง ๆ ได้อีกด้วย ประการที่สาม SDGs เปิ ดโอกาสให้มีการฝึ กอบรมอาสาสมัคร คนทางาน CSO และ
ชาวบ้าน ในเรื่ อ งการเก็บข้อมูลและทาวิจยั เพื่อติดตาม SDGs ในระดับท้อ งถิ่น ซึ่ งข้อมูล ดังกล่ าวจะทาให้
เห็นภาพรวมของความก้าวหน้าและผลกระทบของนโยบายการพัฒนาได้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น ส่ วนการศึกษา
ระยะยาวเพื่ อ ให้ เห็ น ความเปลี่ ย นแปลงก็ มี ค วามจ าเป็ นเช่ น กั น และจ าเป็ นต้อ งอาศัย ความร่ ว มกั บ
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจยั ต่าง ๆ
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ภาคผนวก ก-5
การสงเสริมสนับสนุนงานวิจัยภายใตประเด็นงานวิจัย
ที่สนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

การสงเสริมสนับสนุนงานวิจัยภายใตประเด็นงานวิจัย
ที่สนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
1. การสงเสริมสนับสนุนงานวิจัย
ดวยภารกิจที่ทางคณะทํางานฯ จากโคร งการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs) ภายใตสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีบทบาทในการสนับสนุนใหเกิดงานวิจัยที่จะมีสวน
ใหเกิดการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงไดทําการประกาศรับขอเสนองานวิจัย "โครงการสํารวจ
สถานะของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร สังคม
และกฎหมาย" โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1) เพื่อศึกษาสถานะปจจุบันของประเทศไทยที่เกี่ยวของกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Goal)
รวมถึงวิเคราะหความสอดคลองของเปาประสงค (Targets) ที่กําหนดให และการปรับและกําหนดเปาประสงค
ใหม/เพิ่มเติมที่สอดคลองกับบริบทประเทศไทย
2) เพื่อจัดลําดับความสําคัญของเปาประสงค (Targets) ภายใตเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Goal)
โดยพิจารณาความสําคัญและความพรอมของประเทศไทยในการบรรลุเปาหมายนั้นๆ
3) เพื่อประเมิ นสถานะดานมาตรการที่ภาครัฐและหนวยงานในภาคสวนอื่นๆ ดําเนินการอยู สํารวจ
ขอเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยของไทยเกี่ยวกับมาตรการดานเศรษฐศาสตร สังคม และกฎหมาย และ
ประสบการณจากตางประเทศที่สามารถใชเปนทางเลือกของมาตรการในการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในประเทศไทยได
ในสวนของขั้นตอนการดําเนินงาน ในสวนของการสนับสนุนใหเกิดงานวิจัยนั้น ทางคณะทํางานฯ ได
กําหนดแผนในการการดําเนินงานที่มีขั้นตอนการดําเนินงานประกอบดวย 8 ขั้นตอน ตามตารางขางลาง ดังนี้

ตารางที่ ก-5-1 ขั้นตอนการดําเนินงานงานโครงการ (พฤศจิกายน 2559 – กันยายน 2560)
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลา(เดือน)
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

การประกาศโจทยวิจัย
การคัดเลือก การใหคะแนน และ
การประกาศผล
การประชุมเตรียมความพรอม
การดําเนินการศึกษา
เวทีนําเสนองานวิจัยขั้นกลาง (Interim)
เวทีนาํ เสนอผล(ราง)รายงานปด
การนําสงผลงานปดโครงการ
เวทีนาํ เสนอขอเสนอจากงานวิจยั
การเผยแพร

แนวทางในการดําเนินการเพื่อเปดรับขอเสนอโครงการ จากโครงการสํารวจส ถานะของเปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร สังคม และกฎหมายนั้น แบง
ชวงการดําเนินงานเปน 3 ชวง คือ ชวงขั้นเริ่มตนโครงการ ชวงขั้นการดําเนินงาน และชวงขั้นทายโครงการ
โดยจะสามารถอธิบายอยางละเอียดได ดังตอไปนี้
2. ขั้นเริ่มตนโครงการ
ในชวงขั้นเริ่มตนโครงการ จะประกอบดวยกัน 5 ขั้นตอน โดยเริ่มจาก 1) การประกาศโจทยวิจัย
2) ชวงพิจารณาคัดเลือกโครงการ 3) การใหคะแนน 4) การสรุปผลก ารพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโครงการ
และการประกาศผล และ 5) การประชุมเตรียมความพรอม
2.1 การประกาศโจทยวิจัย
โครงการเปดประกาศรับขอเสนอวิจัย “โครงการสํารวจสถานะของเปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร สังคม และกฎหมาย ” เมื่อวันที่ 31
ตุลาคม 2559 โดยผูสงขอเสนอโครงการวิจัยจะสามารถเลือกทําการศึกษาเปาหมายเพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน
(SDGs) เพียง 1 เปาหมายจาก 17 เปาหมายเทานั้น พรอมทั้งเสนอโครงการที่สอดคลองกับขอบเขตการศึกษา
และแนวทางของการวิจัยตามที่ระบุไวในเอกสารประกาศโจทยวิจัย ซึ่งเอกสารขอมูลทั้งหมดจะใหโหลด เพื่อ
นําไปใชเปนกรอบในการพัฒนาโครงการจากในเว็บไซตของทางโครง
การฯ คือ www.sdgmove.com

ก.ย.

ซึ่งมีขอมูลอยางครบถวน นอกจากนั้นมีการประชาสัมพันธตามเวทีการประชุม และการเขารวมสัมมนาตางๆ
เพื่อทําใหไดขอเสนอโครงการที่เขาถึงคนที่สนใจมากขึ้น
การเปดประกาศโจทยนั้นหมดเขตไปเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นั้นมีผูสนใจสง ขอเสนอ
โครงการทั้งสิ้น 60 ขอเสนอ จากทั่วประเทศ โดยขอเสนอโครงการที่สงเขามาทั้งหมดนั้น สามารถจําแนก
ตามเปาหมายของ SDGs ไดแสดงในตารางที่ 2-2
ตารางที่ ก-5-2. สรุปจํานวนขอเสนอโครงการจําแนกตามเปาหมาย
เปาหมาย

จํานวน

1

ขจัดความยากจน

3

2

ยุตคิ วามหิวโหย บรรลุความมัน่ คงทางอาหารและยกระดับโภชนาการสําหรับทุกคนในทุกวัย

6

3

สรางหลักประกันวาคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและสงเสริมสวัสดิภาพสําหรับทุกคนในทุกวัย

5

4

สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการ
เรียนรูตลอดชีวิต

3

5

บรรลุความเทาเทียมระหวางเพศและเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสตรีและเด็กหญิง

6

6

สรางหลักประกันวาจะมีการจัดใหมีน้ําและสุขอนามัยสําหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

1

7

สรางหลักประกันใหทกุ คนสามารถเขาถึงพลังงานสมัยใหมทย่ี ง่ั ยืนในราคาทีย่ อ มเยา

2

8
9

สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจางงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมี
งานทีเ่ หมาะสมสําหรับทุกคน
สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความทนทาน สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและสงเสริม
นวัตกรรม

6
2

10

ลดความไมเสมอภาคภายในประเทศ และระหวางประเทศ

4

11

ทําใหเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิตานทางและยั่งยืน

1

12

สรางหลักประกันใหมีรูปแบบการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน

2

13

เรงตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

3

14

อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2

ปกปอง ฟนฟู และสนับสนุนการใชระบบนิเวศบนบกอยางยั่งยืนจัดการปาไมอยางยั่งยืน ตอสูการกลาย
15

สภาพเปนทะเลทราย หยุดการเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ และฟน สภาพ

7

กลับมาใหม และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
16
17

สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนใหทุกคนเขาถึงความยุติธรรมและสรางสถาบันที่
มีประสิทธิผลรับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
เสริมสรางความเขมแข็งใหแกกลไกการดําเนินงาน และฟน ฟูสภาพหุน สวนความรวมมือระดับโลกสําหรับ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
ผลรวมทั้งสิ้น

6
1
60

สัดสวนขอเสนอโครงการที่เขามา จําแนกตามเปาหมายนั้น จากแผนภาพดานลาง พบวา
เปาหมาย SDGs ที่มีจํานวนขอเสนอที่สงเขามามากที่สุด มีจํานวนทั้งสิ้น 4 เปาหมาย ไดแก เปาหมายที่ 2
เปาหมายที่ 5 เปาหมายที่ 8 และเปาหมายที่ 16
เปาหมายที่มีผูสงเขามารวมนอยที่สุด มีจํานวนทั้งสิ้น 3 ไดแก เปาหมายที่ 6 เปาหมายที่ 11
และเปาหมายที่ 17
นอกจากนั้นเปาหมายที่ยังไมมีขอเสน อโครงการเพื่อรับการสนับสนุนนั้น
มีจํานวนทั้งสิ้น 5 เปาหมาย ไดแก เปาหมายที่ 3 เปาหมายที่ 6 เปาหมายที่ 10 เปาหมายที่ 11 และเปาหมาย
ที่ 17 ซึ่งเปาหมายเหลานี้จะทําการเปดรับขอเสนอเขามารับการเสนอเพิ่มเติมในชวงถัดไป
รูปที่ ก-5-1 แสดงสัดสวนขอเสนอโครงการจําแนกตามเปาหมาย

2.2 ขั้นการพิจารณาคัดเลือกโครงการ
กระบวนการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโครงการ ประกอบดวย 2 ขั้นตอนยอย ดังนี้
1) ขั้นการคัดกรองเบื้องตน
กระบวนการคัดกรองเบื้องตน คณะทํางานฯ จะดําเนินการรวบรวม จําแนก และพิจารณาขอเสนอ
ทั้งหมดในขั้นตน โดยที่แตละขอเสนอจะถูกนํามาจัดเปนกลุม 2 ระดับ คือ
ระดับที่ 1: ระดับประเทศ เปนการศึกษาในภาพรวมของทั้งประเทศ แบงเปน 4 รูปแบบ
ไดแก

1. จัดเรียงตาม Goal เปนศึกษาระดับเปาหมาย หรือระดับ Goal โดยศึกษาในภาพรวม
ครอบคลุมทุกเปาประสงค ของเปาหมายนั้นๆ มีการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อน เปาประสงคตางๆ ใน
ระดับประเทศ และของสากล รวมทั้งทําการสรุปขอเสนอเพื่อใชในการขับเคลื่อนเปาหมายที่รับผิดชอบไดอยาง
ยั่งยืน โดยขอเสนอที่จัดเรียงตาม Goal จะเปนขอเสนอที่ตรงกับความตองการของโครงการฯ โดยการคัดกรอง
ขั้นตนมีขอเสนอโครงการที่อยูในเกณฑ 18 โครงการ
2. จัดเรียงตาม Target เปนการศึกษาที่มี เพียงบางเปาประสงคเทานั้น มิไดครอบคลุมทุก
เปาประสงค ซึ่งขอเสนอรูปแบบนี้เปนการศึกษาเชิงประเด็นที่ยังไมครอบคลุมตามความตองการของทาง
โครงการฯ โดยขอเสนอที่จัดเรียงตาม Target มีจํานวนทั้งสิ้น 14 โครงการ
3. จัดเรียงแบบ Cross-Cutting เปนการศึกษา ในหลากหลายประเด็น ที่มีประเด็นศึกษาขาม
แตละเปาหมายของ SDGs ตั้งแตสองเปาหมายขึ้นไป ซึ่งขอเสนอรูปแบบดังกลาวเปนการศึกษาเชิงประเด็นที่
ยังไมครอบคลุมตามความตองการของทางโครงการฯ โดยขอเสนอที่จัดเรียงแบบ Cross Cutting มีจํานวน
ทั้งสิ้น 6 โครงการ
4. จัดเรียงแบบอื่นๆ เปนการศึกษาที่ไมสอดคลองในระดับเปาประสงคใด ในแตละเปาหมาย
ซึ่งขอเสนอรูปแบบนี้เปนการศึกษาเชิงประเด็นที่ยังไมครอบคลุมตามความตองการของทาง
โครงการฯ โดยขอเสนอที่จัดเรียงแบบอื่น ๆ มีจํานวนทั้งสิ้น 1 โครงการ
ระดับที่ 2:
ระดับพื้นที่
เปนการศึก ษาในระดับเฉพาะในบางพื้นที่ แบงเปน
3 รูปแบบ โดยมีรายละเอียดตามการจัดเรียงในระดับที่ 1 ไดแก
1. จัดเรียงตาม Target มีจํานวนขอเสนอที่สงเขารวมทั้งสิ้น 15 โครงการ
2. จัดเรียงแบบ Cross-Cutting มีจํานวนขอเสนอที่สงเขารวมทั้งสิ้น 4 โครงการ
3. จัดเรียงแบบอื่น ๆ มีจํานวนขอเสนอที่สงเขารวมทั้งสิ้น 2 โครงการ

ขอเสนอโครงการระดับประเทศ แยกตามแบบตาง ๆ จํานวน 27 โครงการ
ตารางที่ ก-5-3 ขอเสนอโครงการแบบเรียงตาม Goal จํานวน 6 โครงการ
Goal
2

5

ยุตคิ วามหิวโหย บรรลุความมัน่ คง
ทางอาหารและยกระดับโภชนาการ
สําหรับทุกคนในทุกวัย

บรรลุความเทาเทียมระหวางเพศ
และเสริมสรางความเขมแข็งใหแก
สตรีและเด็กหญิง

ขอเสนอโครงการฯ

คณะวิจัย

สังกัดหัวหนาโครงการ

1. การสํารวจสถานะของเปาหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน
ในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทาง
เศรษฐศาสตร สังคม และกฎหมาย: กรณีศึกษา
เปาหมายที่ 2 เรือ่ งยุตคิ วามหิวโหย บรรลุความมัน่ คง
ทางอาหาร ยกระดับโภชนาการ และสงเสริม
เกษตรกรรมอยางยั่งยืน

นางสาวชุตมิ า รอดเนียม
นางสาววราพร อัศวโสภณชัย

สถาบันการจัดการระบบ
สุขภาพ ม.สงขลานครินทร

2. การสํารวจสถานะของเปาหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน
ในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทาง
เศรษฐศาสตร สังคม และกฎหมาย เปาหมายทีส่ อง
ขจัดความอดอยาก (Zero Hunger)

นางสาวอําไพ หรคุณารักษ
นางสาวปริญญารัตน เลี้ยงเจริญ

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย

การสํารวจสถานะบรรลุความเทาเทียมระหวางเพศ
และเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสตรีและเด็กหญิง
เพื่อเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย
และเพิม่ ทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร สังคม
และกฎหมาย

นายเชรษฐพัฒน ศิริวัฒนตระการ
นายนนทิพฒ
ั น ไชยโสดา
นางสาวณมน ธนินธญางกูร

ภาควิชามนุษยศาสตร และ
สังคมสาสตร ม.ราชภัฏรอยเอ็ด

Specific กับ 30 targets
3 Targets
2.1 ยุตคิ วามหิวโหย และการเขาถึง
อาหารทีป่ ลอดภัยเพียงพอ
2.4 ระบบการผลิตอาหารทีย่ ง่ั ยืน
การเกษตรมีภูมิคุมกันตอการ
เปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ
2.5 ความหลากหลายทางพันธุกรรม
ของเมล็ดพันธุ
3 Targets
2.1 ยุตคิ วามหิวโหย และการเขาถึง
อาหารทีป่ ลอดภัยเพียงพอ
2.4 ระบบการผลิตอาหารทีย่ ง่ั ยืน
การเกษตรมีภูมิคุมกันตอการ
เปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ
2.5 ความหลากหลายทางพันธุกรรม
ของเมล็ดพันธุ
1 Target
5.2 ลดความรุนแรงตอผูหญิงและ
เด็ก

8

13

สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ตอเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การ
จางงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมี
งานทีเ่ หมาะสมสําหรับทุกคน

เรงตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

1. การสํารวจสถานะของเปาหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน
ในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทาง
เศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย เปาหมายที่ 8 : การ
สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการจางงานที่
เหมาะสม
2. การสํารวจสถานะของเปาหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน
ในบริบทประเทศไทยและทางเลือกมาตรการทาง
เศรษฐศาสตร สังคม และกฎหมาย (เปาหมายที่ 8
การจางงานที่มีคุณคาและการเจริญเติบโตดาน
เศรษฐกิจ)
การสํารวจสถานะของเปาหมายที่ 13 การพัฒนาที่
ยั่งยืนในบริบทของประเทศไทย และทางเลือก
มาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย

นายกันตภณ อมรรัตน
ดร.นณริฏ พิศลยบุตร
นายศุภชัย สมผล

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย

2 Targets
8.1 สงเสริมการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ
8.4 ประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร
และดัดความเชือ่ มโยงระหวางการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและการทําให
สิง่ แวดลอมเสือ่ มโทรม

สํานักวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
ม.แมฟา หลวง

2 Targets
13.1 เสริมภูมิตา นทานและขีด
ความสามารถในการปรับตัวตอ
อันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่
เกี่ยวของกับภูมิอากาศ
13.2 บูรณาการมาตรการดานการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศในใน
นโยบาย

นายจิรวัฒน ภูงาม
นายวีระวัฒน ภัทรศักดิ์กําจร

นางสาวพรรณนิภา ดอกไมงาม
นายมงคลกร ศรีวิชัย

ตารางที่ ก-5-4 ขอเสนอโครงการแบบเรียงตาม Targets จํานวน 14 โครงการ
Goal

ขอเสนอโครงการฯ

คณะวิจัย

สังกัดหัวหนาโครงการ

Specific กับ 30 targets

คณะสังคมศาสตร
ม.มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร
ม.อุบลราชธานี

1.3 มาตรการคุม ครองทาง
สังคม

นายวรรณะ วัชรโยธินกุล
นายภูริตพัชร นันทสิทธิ์อังกูร

สํานักงานจเรตํารวจ

3.6 ลดอุบตั เิ หตุทางถนน

พระครูวมิ ลศิลปกิจ
(เรืองฤทธิ์ แกวเปยง)
พระครูพิธานพิพัฒนคุณ
(จรัญ วิลัยพงษ)
ดร.ฤทธิชัย แกมนาค

วิทยาลัยสงฆเชียงราย
ม.มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย

4.1 สําเร็จการศึกษาประถม
มัธยมคุณภาพเทาเทียมและไม
มีคาใชจาย

นางสาวทวิตรา เจรจา

คณะรัฐศาสตร ม.
รามคําแหง

n/a

นางสาวปวีณา ลีต้ ระกูล
นายณัฐสุชน อินทราวุธ

คณะวิทยาการจัดการ
ม.ราชภัฏเชียงราย

n/a

1

ขจัดความยากจน

กลไกการขับเคลื่อนโครงการประชารัฐเพื่อชวยเหลือผูมี
รายไดนอยของคณะสงฆ กรุงเทพมหานคร

พระมหากฤษฎา แซหลี
พระอุดมสิทธินายก

2

ยุตคิ วามหิวโหย บรรลุความมัน่ คง
ทางอาหารและยกระดับโภชนาการ
สําหรับทุกคนในทุกวัย

การศึกษาสถานะความพรอมของเกษตรกรในการเปน
เกษตรกรที่ปราดเปรื่อง

นางสาววาสนา เหงาเกษ

3

สรางหลักประกันวาคนมีชีวิตที่มี
สุขภาพดีและสงเสริมสวัสดิภาพ
สําหรับทุกคนในทุกวัย

4

สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษา
ที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทา
เทียม และสนับสนุนโอกาสในการ
เรียนรูตลอดชีวิต

โครงการสํารวจสถานะของการนางานมาตรวิทยามาใชใน
การบังคับใชกฎหมายของเจาหนาทีต่ าํ รวจจราจร:
กรณีศึกษา เครื่องเปาแอลกอฮอลในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
การจัดการความไมเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กและ
เยาวชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาใน
ประเทศไทย

5

บรรลุความเทาเทียมระหวางเพศ
และเสริมสรางความเขมแข็งใหแก
สตรีและเด็กหญิง

1. การบรรลุความเทาเทียมระหวางเพศและเสริมสราง
ความเขมแข็งใหสตรีและเด็กตามหลักการสิทธิมนุษยชน
สากล
2. ความไมเทาเทียมกันทางเพศของผูหญิงและเด็กหญิงใน
ประเทศไทย : สถานการณและมาตรการทีท่ า ทาย

2.4 ระบบการผลิตอาหารที่
ยั่งยืน การเกษตรมีภูมิคุมกัน
ตอการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ

11

ทําใหเมืองและการตั้งถิ่นฐานของ
มนุษยมคี วามครอบคลุม ปลอดภัย มี
ภูมิตานทางและยั่งยืน

15

ปกปอง ฟน ฟู และสนับสนุนการใช
ระบบนิเวศบนบกอยางยัง่ ยืนจัดการปา
ไมอยางยั่งยืน ตอสูการกลายสภาพ
เปนทะเลทราย หยุดการเสือ่ มโทรม
ของทีด่ นิ และฟน สภาพกลับมาใหม
และหยุดการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

16

สงเสริมสังคมทีส่ งบสุขและครอบคลุม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนใหทุกคนเขาถึง
ความยุตธิ รรมและสรางสถาบันทีม่ ี
ประสิทธิผล รับผิดชอบ และ
ครอบคลุมในทุกระดับ

3. เด็กหญิงกับภาพอนาคตในการเสริมสรางดุลยภาพทาง
การเมืองบนพื้นฐานการมีสวนรวม

นายอัครเดช พรหมกัลป

ม.มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขต
นครสวรรค
คณะตํารวจศาสตร
โรงเรียนนายรอยตํารวจ

n/a

4. บุพปจจัยของการดํารงตําแหนงหัวหนาสถานีตาํ รวจ
ของตํารวจหญิงและนักเรียนนายรอยตํารวจหญิงใน
อนาคต
การสํารวจสถานะ การพัฒนาทีอ่ ยูอ าศัยสําหรับผูม รี ายได
นอยอยางยั่งยืน

พันตํารวจโท ดร.พิชศาล
พันธุวัฒนา
นายธนภูมิ วงษบาํ รุง
นางปณิตา สงวนทรัพย
นายวรกร สงวนทรัพย

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

n/a

1. การสํารวจคํานิยาม มาตรฐานและตัวชีว้ ดั การจัดการ
ปาไมอยางยั่งยืน: กรณีศึกษาจากยุโรป เอเชียและ
ออสเตรเลีย
2. ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการจัดการปาไมและแกไข
ปญหาที่ดินทํากินในพื้นที่ปาอนุรักษอยางยั่งยืน

นางวัชรี ศรีคา

คณะศิลปะศาสตร
ม.อุบลราชธานี

15.2 การจัดการปาอยาง
ยั่งยืน

นายวิวฒ
ั น ฤทธิมา
นางเครือวัลย ทัปนวัชร

วิทยาลัยการจัดการเพือ่ การ
พัฒนา ม.ทักษิณ

15.2 การจัดการปาอยาง
ยั่งยืน

3. การสํารวจสถานะเปาหมายที่ 15 ของการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนในบริบทประเทศไทย

นางสาวกันยพัชร ไตรทรัพย
นายสมชาย ธรรมสุทธิวฒ
ั น

สํานักวิชาวิทยาศาสตร
ม.แมฟา หลวง

1. การสํารวจสถานะของเปาหมายในการพัฒนาบริการ
สาธารณะดานการยุตธิ รรม และสํารวจมาตรการทาง
กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐอันเกิดจากการ
บกพรองและไมมปี ระสิทธิภาพในการอํานวยความ
ยุตธิ รรม

ดร.อภิญญา แกวกําเหนิด
นางสาวสุดารัตน แกวกาเหนิด

สํานักงานศาลปกครอง /ม.
รามคําแหง /ม.สยาม

n/a

n/a

2. รูปแบบการสงเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผูนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

พระมหาประสาน ทัศนารุนพงศ
พระครูโอภาสกัลยาณธรรม
(พวงยอด)

วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ
ม.มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย

16.5 ลดการทุจริตคอรรัปชั่น

ตารางที่ ก-5-5 ขอเสนอโครงการ แบบ Cross-Cutting จํานวน 6 โครงการ
Goal

ขอเสนอโครงการฯ

คณะวิจัย

สังกัดหัวหนาโครงการ

Specific กับ30 targets
1.3 มาตรการคุมครองทาง
สังคม
5.2 ลดความรุนแรงตอผูหญิง
และเด็ก
16.2 ยุติการคามนุษย และ
ความรุนแรงตอเด็ก
2.1 ยุตคิ วามหิวโหย และ
การเขาถึงอาหารที่ปลอดภัย
เพียงพอ

1

ขจัดความยากจน

การวิเคราะหองคความรูเพื่อเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs): กรณีการคุมครองทางสังคมในกลุมเด็กและ
เยาวชนไทย

นางสมพร โกมารทัต
นางสาวศิรพิ ร สัจจานันท
นายเสนห เดชะวงศ

สถาบันวิจัยสังคมและ
เศรษฐกิจ ม.ธุรกิจบัณฑิตย

2

ยุตคิ วามหิวโหย บรรลุความมัน่ คง
ทางอาหารและยกระดับโภชนาการ
สําหรับทุกคนในทุกวัย

แนวทางการจัดการความรูภูมิปญญาพื้นบานเพื่ อความ
มั่นคงทางอาหาร และโภชนาการที่ดีของชุมชน

นางวิมลมาศ ปฐมวณิชกุล
นายรุงศักดิ์ วิลามศ
นางนุชนาถ มีนาสันติรกั ษ
นางลักขณา ศิรจิ าํ ปา
นางสาวบุณรดา ปากดีสี
นายวิจิตร ศิริกิจ

คณะวิทยาการจัดการ
ม.ราชภัฏมหาสารคาม

3

สรางหลักประกันวาคนมีชีวิตที่มี
สุขภาพดีและสงเสริมสวัสดิภาพ
สําหรับทุกคนในทุกวัย

แกงเลิงจานโมเดล : ชุมชนตนแบบโดยใชวิถีบูรณาการพหุ
เวชศาสตร ในการแกไขปญหาสุขภาพอยางยั่งยืน

นายวชิร ชนะบุตร
นางสาวนันทวรรรณ ทิพยเนตร

คณะแพทยศาสตร
ม.มหาสารคาม

3.3 ยุติการแพรกระจายของ
HIV และโรคติดตอ
3.4 ลดการตายจากโรคไม
ติดตอ

4

สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษา
ที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทา
เทียม และสนับสนุนโอกาสในการ
เรียนรูตลอดชีวิต

นวัตกรรมการเรียนรูท ผ่ี สมผสานการใชเทคโนโลยี สําหรับ
การยกระดับและขยายโอกาสทางการเรียนรูตลอดชีวิตสา
หรับเด็กไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรูและลดความ
เหลือ่ มล้าํ ทางสังคม

ดร.อภิวัฒน หาญวงส
นางสาววิรยิ า วิจติ รวาทการ
นางสาวดลยา หิรณ
ั ยศิริ

ม.ธรรมศาสตร/ วิสาหกิจ
เพื่อสังคม

4.1 สําเร็จการศึกษาประถม
มัธยมคุณภาพเทาเทียมและ
ไมมีคาใชจาย

13

เรงตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

สถานภาพการดําเนินการและองคความรูด า นการอยูอ าศัย
และการกอสรางที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยเพื่อ
รองรับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศใน
ประเทศไทย

นางสาวณัชวิชญ ติกุล
นายเกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบ
สิง่ แวดลอม
ม.แมโจ

13.1 เสริมภูมติ า นทานและ
ขีดความสามารถในการ
ปรับตัวตออันตรายและภัย
พิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวของ
กับภูมิอากาศ

15

ปกปอง ฟน ฟู และสนับสนุนการใช
ระบบนิเวศบนบกอยางยัง่ ยืนจัดการ
ปาไมอยางยั่งยืน ตอสูก ารกลายสภาพ
เปนทะเลทราย หยุดการเสือ่ มโทรม
ของทีด่ นิ และฟน สภาพกลับมาใหม
และหยุดการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

โครงการทบทวนสถานะและความรูใ นการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของภาคประชาชน
ภายใตเปาหมายที่ 15 ของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

นายโอฬาร อองฬะ

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภาคเหนือ

n/a

ตารางที่ ก-5-6 ขอเสนอโครงการ แบบอื่นๆ จํานวน 1 โครงการ
Goal
3

สรางหลักประกันวาคนมีชีวิตที่มี
สุขภาพดีและสงเสริมสวัสดิภาพ
สําหรับทุกคนในทุกวัย

ขอเสนอโครงการฯ
ศึกษาพุทธธรรมทีม่ อี ทิ ธิพลตอการสงเสริมสุขภาพดี
และสวัสดิภาพชีวิต

คณะวิจัย
พระครูสิริรัตนานุวัตร
(ทวี ออนปสสา)

สังกัดหัวหนาโครงการ
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช

Specific กับ 30 targets
n/a

ขอเสนอโครงการระดับพื้นที่ แยกตามแบบตางๆ 21 โครงการ
ตารางที่ ก-5-7 ขอเสนอโครงการ แบบจัดเรียงตาม Targets จํานวน 15 โครงการ
Goal

ขอเสนอโครงการฯ

คณะวิจัย

สังกัดหัวหนาโครงการ

Specific กับ 30 targets

2

ยุตคิ วามหิวโหย บรรลุความมัน่ คง
ทางอาหารและยกระดับโภชนาการ
สําหรับทุกคนในทุกวัย

การวิเคราะหชอ งวางทางนโยบายและมาตรการที่
เปนไปไดเพือ่ สรางทางเลือกในการเพิม่ ผลิ ตภาพและ
รายไดของเกษตรกรรายยอยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ : บทสํารวจจากxระสบการณ
การทางานเชิงบูรณาการของภาครัฐ ประชาสังคม
และเอกชน จังหวัดมหาสารคาม (เปาประสงค 2.3)

นายวชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ม.มหาสารคาม

n/a

3

สรางหลักประกันวาคนมีชีวิตที่มี
สุขภาพดีและสงเสริมสวัสดิภาพ
สําหรับทุกคนในทุกวัย

เปาหมาย สุขภาวะ กับการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบท
ประเทศไทย และ กรณีศกึ ษาความมัน่ คงทางอาหาร
ในกลุม จังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 ไดแก กาญจนบุรี
นครปฐม ราชบุรี และสุพรรณบุรี มี จ.นครปฐม เปน
ศูนยปฏิบัติการกลุมจังหวัด

ผศ.ดร.เพ็ญจันทร เชอรเรอร
นางสาวพรศรี เหลารุจสิ วัสดิ์
นางสาวสายสมร วชิระประพันธ

ภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะ
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ม.มหิดล

2.1 ยุตคิ วามหิวโหย และ
การเขาถึงอาหารที่ปลอดภัย
เพียงพอ

7

สรางหลักประกันใหทกุ คนสามารถ
เขาถึงพลังงานสมัยใหมที่ยั่งยืนใน
ราคาที่ยอมเยา

พลังงานทดแทน : การวางแผนพัฒนาพลังงานชุมชน
ในจังหวัดสุพรรณบุรีอยางยั่งยืน

พระมหาสมมาส ชุตมิ นฺโต
(พงษสุพรรณ)

หนวยวิทยบริการวัดปาเลไลยกวรวิหาร
ภาควิชารัฐศาสตร

n/a

8

สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ตอเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การ
จางงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมี
งานทีเ่ หมาะสมสําหรับทุกคน

1. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความคงอยูในงานดานการ
ทองเที่ยวยั่งยืนในจังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวเฉลิมพร สิริวิชัย

วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศิลปกร

n/a

2. การปรับตัวดานวัฒนธรรม เครือขายทางธุรกิจ
บทบาทรัฐบาลทีส่ ง ผลตอความสามารถในการแขงขัน
ของผูประกอบการมุสลิมขนาดกลางและขนาดยอม
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
3. การพัฒนาเครื่องมือวัดประสิทธิผลของธุรกิจขนาด
ยอมในเขตอีสานใต:การประยุกตใชการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันและการสนทนากลุม
1. สํารวจสถานะของสถาบันการเงินชุมชนเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของระบบการเงินระดับจุลภาคของ
ประเทศไทย : กรณีศึกษาสถาบันการเงินชุมชน อําเภอ
เมืองและอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

นายมีเดียน จูมะ
นายสุรชัย ไวยวรรณจิตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ม.ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

n/a

นางสาวเพ็ญภัคร พืน้ ผา
นางสาวกมลพร นครชัยกุล

คณะบริหารศาสตร ม.อุบลราชธานี

n/a

นางศศิพัชร สันกลกิจ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร
ม.เทคโนโลยีราชมงคลลานนา

n/a

สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
ม.เชียงใหม

n/a

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ม.ราชภัฏเพชรบุรี

n/a
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ลดความไมเสมอภาคภายในประเทศ
และระหวางประเทศ

2. ชีวิตแรงงานพลัดถิ่นกับการขามรัฐ : ศึกษาแรงงาน นายชัยพงษ สาเนียง
ขามชาติไทใหญในภาคเหนือของประเทศไทย (10)
นายไชยันต รัชชกูล
นายศราวุฒิ วิสาพรหม
3. ความเปนเมืองของชุมชนแรงงานขามชาติสัญชาติ นายอนุรักษ สิงหชัย
พมาในชุมชนไทยในพืน้ ที่ ภาคกลางตอนลาง

14

15

16

4. การฟนฟูภูมิปญญาในการทําระฆัง กระดิ่ง
กระพรวน เพือ่ การอนุรกั ษและพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนของชาวไทย-ยวน ชุมชนบานเขาลอยมูลโค
ตําบลตะโก อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทร การสํารวจสถานะทุนชุมชนในการจัดการทรัพยากร
ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอยาง
ประมงและชายฝงอยางยั่งยืน
ยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปกปอง ฟน ฟู และสนับสนุนการใช
การสงเสริมกิจกรรมฟนฟูอนุรักษทรัพยากรปาไมตน
ระบบนิเวศบนบกอยางยัง่ ยืนจัดการ น้ําของชุมชนน้ํากอและทาอิบุญ อําเภอหลมสัก
ปาไมอยางยั่งยืน ตอสูการกลายสภาพ จังหวัดเพชรบูรณ
เปนทะเลทราย หยุดการเสือ่ มโทรม
ของทีด่ นิ และฟน สภาพกลับมาใหม
และหยุดการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม 1. การสราง ขับเคลือ่ น และดารงความเปน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนใหทุกคนเขาถึง ประชาธิปไตยในสภาองคกรชุมชนตําบลเทศบาล
ความยุตธิ รรมและสรางสถาบันทีม่ ี
เมืองเขลางคนคร จังหวัดลําปาง
ประสิทธิผล รับผิดชอบ และ
2. การสรางความยุตธิ รรมใหแกประชาชนใน
ครอบคลุมในทุกระดับ
กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาเพือ่ ความสงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต : กรณีศึกษาเจาหนาที่ตํารวจ
และพนักงานอัยการ
3. ปจจัยที่สงผลตอความเชื่อทางการเมืองของ
ประชาชนจังหวัดพิจิตร

นางสาวธันยาภรณ โพธิกาวิน

วิทยาลัยดุริยางคศิลป
ม.มหิดล

n/a

นายพัฒนพงศ ปลืม้ พัฒน
นายนภดล ยาจิตร

-

14.4 การฟนฟูทรัพยากร
ทางทะเล

นายสุวฒ
ั น อินทรประไพ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ

15.1 อนุรักษฟนฟูระบบ
นิเวศบนบก น้ําจืด พื้นที่ชุม
น้ํา

นายมาโนช พรหมปญโญ

การจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
ม.ธรรมศาสตร ศูนยลาํ ปาง

n/a

นายมารุยูกี รานิง
นายอับดุลการีม อัสมะแอ
รศ.ดร.มุฮําหมัดซากี เจะหะ

คณะอิสลามศึกษาและนิตศิ าสตร
ม.ฟาฏอนี

n/a

นายอภิไท สอนทอง

ม.ราชภัฏเพชรบูรณ

n/a

ตารางที่ ก-5-8 ขอเสนอโครงการ แบบ Cross-Cutting จํานวน 4 โครงการ
Goal
6

13

15

ขอเสนอโครงการฯ

คณะวิจยั

สังกัดหัวหนาโครงการ

Specific กับ 30 targets

สรางหลักประกันวาจะมีการจัดใหมี

หลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้าํ แบบมีสว น

นายกมลวิช ลอยมา

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร n/a

น้าํ และสุขอนามัยสําหรับทุกคน และ

รวมของประชาชนเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ยั่งยืน

นายอภินนั ท ทะสุนทร

ม.ราชภัฏเพชรบูรณ

มีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

ของตําบลบานโตก อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ

นางสาวกฤตยา ปตจุ าตุรนต

เรงตอสูกับการเปลี่ยนแปลง

โครงการสํารวจและวิเคราะหกลุม เปราะบางทาง

ดร.อภิสม อินทรลาวัณย

สํานักงานเศรษฐกิจชายแดนและ

13.1 เสริมภูมติ า นทานและขีด

สภาพภูมอิ ากาศและผลกระทบที่

เศรษฐกิจและสังคม อันเปนผลมาจากการ

ผศ.ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา

โลจิสติกส (OBELS) ม.แมฟา หลวง

ความสามารถในการปรับตัวตอ

เกิดขึ้น

เปลีย่ นแปลงสภาวะแวดลอม กรณีศกึ ษาของ

นายวราวุฒิ เรือนคา

อันตรายและภัยพิบัติทาง

ชุมชนริมนาโขง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

นางสาวชนันภรณ บุญเกิดทรัพย

ธรรมชาติที่เกี่ยวของกับภูมิอากาศ

ปกปอง ฟน ฟู และสนับสนุนการใช

ความรวมมือในการบริหารจัดการปาชุมชนเพื่อการ นายปริญญา นิกรกุล

ระบบนิเวศบนบกอยางยัง่ ยืนจัดการ

ทองเที่ยวทางธรรมชาติอางเก็บนาหุบเขาวง ปา

ปาไมอยางยั่งยืน ตอสูการกลาย

ชุมชนบานพุนารอน อําเภอดานชาง จังหวัด

สภาพเปนทะเลทราย หยุดการเสือ่ ม

สุพรรณบุรี

หนวยวิทยบริการจังหวัดอุทัยธานี

นายประคอง มาโต

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

15.2 การจัดการปาอยางยั่งยืน

โทรมของที่ดินและฟนสภาพกลับมา
ใหม และหยุดการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ
17

เสริมสรางความเขมแข็งใหแกกลไก

รูปแบบความรวมมือของหนวยงานภาครัฐในพืน้ ที่

นางสาวอาริยา ปองศิริ

คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร

2.4 ระบบการผลิตอาหารทีย่ ง่ั ยืน

การดําเนินงาน และฟน ฟูสภาพ

จังหวัดกาฬสินธุตอการบริหารจัดการเกษตรแบบ

นายอธิพงษ ภูมแี สง

ม.กาฬสินธุ

การเกษตรมีภูมิคุมกันตอการ

หุน สวนความรวมมือระดับโลก

ยั่งยืน

สําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

เปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ

ตารางที่ ก-5-9 ขอเสนอโครงการ แบบอื่นๆ จํานวน 2 โครงการ
Goal
3

ขอเสนอโครงการฯ

คณะวิจัย

สังกัดหัวหนาโครงการ

Specific กับ 30 targets

สรางหลักประกันวาคนมีชีวิตที่มี

แนวทางการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุแบบบูรณา

ดร.อนันต แยมเยื้อน

คณะมนุษยศาสตรและ

3.3 ยุติการแพรกระจายของ HIV

สุขภาพดีและสงเสริมสวัสดิภาพ

การบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ดร.สุชพี เณรานนท

สังคมศาสตร ม.ราชภัฏ

และโรคติดตอ

สําหรับทุกคนในทุกวัย

ตําบลชะอวด อําเภอชะอวด จังหวัด

นางวีณา ธิตปิ ระเสริฐ

อุตรดิตถ

3.4 ลดการตายจากโรคไมตดิ ตอ

-

n/a

นครศรีธรรมราช: โดยใชเทคนิคการวิจัยปฏิบัติการ ดร.อโนทัย ประสาน
แบบมีสว นรวม

อสม.สาธารณสุขหมูบ า น ต.ชะอวด
อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
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สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความ

ปจจัยโครงสรางพืน้ ฐานในการพัฒนาระบบการ

นายกฤษณ หงษวจิ ติ ร

ทนทาน สงเสริมการพัฒนา

ทํางาน และสนับสนุนการสรางนวัตกรรมของ

นางสุวรรณี หงษวิจิตร

อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน

อุตสาหกรรมการพิมพของประเทศไทย

และสงเสริมนวัตกรรม

ในสวนของ ขอเสนอโครงการที่ไมไดรับเลือก ในการพิจา รณานั้น ทางคณะทํางานจะเก็บไวเป น
ฐานขอมูล เพื่อสรางความรวมมือในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เกี่ยวกับการขยายผล
ไปในระดับพื้นที่ และในเชิงประเด็นเฉพาะ เพื่อทําใหเกิดรูปธรรมในการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตอไป นอกจากนั้นทางคณะทํางานฯจะทําการสงขอมูลที่มีประโยชน ทั้งชองทางในการสนับสนุนอื่นๆ และ
ขอมูลที่เปนประโยชนใหเกิดการกระจายขอมูลอยางทั่วถึงได
2.3 การใหคะแนน
จะทําการแบงหนาที่รับผิดชอบในการอานขอเสนอทุกโ ครงการเพื่อใหคะแนน โดยสมาชิกขอ ง
คณะทํางานจะทําการใหคะแนนรวมกับทาง คณะที่ปรึกษาทางวิชาการ 5 ทาน ไดแก รศ .ดร.ปทมาวดี
โพชนุกูล ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรฒน ดร.ณรรต ปนนอย ดร.กนตธีร นุชสุวรรณ และคุณณัฎฐเอก ดุษฎีป ระเสริฐ
และทางคณะทํางานฯ 4 ทาน ไดแก หัวหนาโครงการ ผูจัดการโครงการ นักวิจัยรวม 2 คน สําหรับเกณฑ
ในการใหคะแนนนั้นมีทั้งหมด 7 องคประกอบ ไดแก
1) ขอบเขตงานวิจัย
2) ระยะเวลา
3) ขอมูลผูวิจัย
4) วิธีการศึกษา
5) งบประมาณ
6) ความสําคัญของปญหา
7) การทบทวนวรรณกรรม
โดยสามารถอธิบายเกณฑตามแผนภาพที่ ก-5-2

รูปที่ ก-5-2 แสดงองคประกอบของเกณฑการใหคะแนน

1.4.1 ขั้นการสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโครงการ และการประกาศผล
จากขอเสนอโครงการที่ผานเกณฑเงื่อนไขของโครงการฯนั้น มีทั้งสิ้น 12 โครงการ โดยในเกณฑที่ใช
นั้น ครอบคลุม 12 เปาหมาย ไดแก เปาหมายที่ 1 เปาหมายที่ 2 เปาหมายที่ 4 เปาหมายที่ 5 เปาหมายที่ 7
เปาหมายที่ 8 เปาหมายที่ 9 เปาหมายที่ 12 เปาหมายที่ 13 เปาหมายที่ 14 เปาหมายที่ 15 และเปาหมายที่
16 หลังจากไดผลสรุปขอเสนอโครงกา รที่ไดรับการสนับสนุนแลว ไดทําการประกาศผล เผยแพรผานเว็บไซต
หลักของทางคณะทํางานคือ www.sdgmove.com และมีการประสานงานใหทราบผลที่เกิดขึ้น สําหรับ
ขอเสนอโครงการที่ไดรับการพิจารณาทั้ง 12 โครงการ เพื่อเตรียมพรอมเขาสูการทําความเขาใจ และแนวทาง
การดําเนินงานรวมกันตอไป
สําหรับขอเสนอทั้งโครงการที่ไดรับ และไมไดรับการพิจารณา ทั้ง 60 โครงการ (48 โครงการที่ไมได
รับพิจารณา) นั้น ทางคณะทํางานฯ มีการสรุปขอเสนอแนะ โดยขอเสนอโครงการที่ไดรับการสนับสนุนนั้น เพื่อ
นําไปปรับปรุงงานวิจัยใหเกิดการดําเนินงานที่ครอบคลุม ได ผลลัพธตรงกับความตองการของทางโครงการฯ
ของคณะทํางานฯดวย สําหรับในสวนขอเสนอแนะ ของขอเสนอโครงการที่ไมไดรับการพิจารณานั้น ทาง
คณะทํางานฯก็ไดรวบรวมไวดวย เพื่อใชในการตอบขอซักถาม ที่อาจคลางแคลงใจจากการที่ไมไดรับการ
สนับสนุน ใหไดรับการอธิบายถึงเหตุผลที่สรางความเขาใจรวมกันตอไป

เมื่อไดผลสรุปการพิจารคัดเลือกขอเสนอโครงการที่ไดรับการสนับสนุนแลว โครงการไดดําเนินการ
ประกาศผลการพิจารณาดังกลาวเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2559 (ภาคผนวก ก ) ผานเว็บไซตโครงการ
(www.sdgmove.com) รวมถึงการประสานงานคณะวิจัยเพื่อแจงผลการคัดเลือก
สําหรับเปาหมายที่ยังไมมีขอเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนทุน 5 เปาหมาย ไดแก เปาหมายที่ 3
เปาหมายที่ 6 เปาหมายที่ 10 เปาหมายที่ 11 และเปาหมายที่ 17 นั้น สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) จะดําเนินการเปดรับขอเสนอโครงการเพิ่มเติมในเฟสถัดไป

ตารางที่ ก-5-10 ตารางสรุปขอเสนอโครงการที่ผานการพิจารณาคัดเลือก 12 โครงการ (สนับสนุนทุน)
Goal
1

ขจัดความยากจน

ขอเสนอโครงการฯ

คณะวิจัย

สังกัดหัวหนาโครงการ

การสํารวจสถานะของเปาหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนใน

นางสมพร โกมารทัต

สถาบันวิจยั สังคมและ

บริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทาง

นางสาวศิรพิ ร สัจจานันท

เศรษฐศาสตร ม.ธุรกิจบัณฑิตย

เศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย :เปาหมายที่ 1 ขจัด

นายเสนห เดชะวงศ

Specific กับ 30 targets
1.3 มาตรการคุมครองทางสังคม

ความยากจน
2

ยุตคิ วามหิวโหย บรรลุความมัน่ คง

การสํารวจสถานการณการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนดานความ

ทางอาหารและยกระดับโภชนาการ

มัน่ คงทางอาหาร และยุตคิ วามหิวโหยในประเทศไทย

นายเสถียร ฉันทะ

คณะวิทยาศาสตรและ

2.1 ยุตคิ วามหิวโหย และการเขาถึง

เทคโนโลยี ม.ราชภัฏเชียงราย

อาหารทีป่ ลอดภัยเพียงพอ
2.4 ระบบการผลิตอาหารทีย่ ง่ั ยืน

สําหรับทุกคนในทุกวัย

การเกษตรมีภูมิคุมกันตอการ
เปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ
2.5 ความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของเมล็ดพันธุ
4

สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มี

การวิเคราะหสถานะของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

นายชาญศักดิ์ ศรีสวัสดิ์สกุล

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร

4.2 เขาถึงการพัฒนา การดูแล

คุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม

ดานการศึกษาในบริบทประเทศไทย ตามยุทธศาสตร

นางสาววรัณศณางค บุณฑริก

ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

และการจัดการศึกษาระดับกอน

และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูต ลอด

ประเทศไทย 4.0

ประถมศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยทีม่ ี
คุณภาพ

ชีวิต
5

บรรลุความเทาเทียมระหวางเพศและ

การสํารวจสถานะของเปาหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนใน

นายกรกิต ชุม กรานต

สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ 5.2 ลดความรุนแรงตอผูหญิงและ

เสริมสรางความเขมแข็งใหแกสตรีและ

บริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทาง

นางสาวยุวรี โชคสวนทรัพย

ม.ธุรกิจบัณฑิตย

เด็กหญิง

เศรษฐกิจ สังคมและกฎหมาย: เปาหมายที่ 5 บรรลุ

นางปรัทยุมน เลปนานนท

ความเทาเทียมระหวางเพศ และเสริม สรางความ
เขมแข็งใหแกสตรีและเด็กหญิง (Gender Equality)

เด็ก

7

8

สรางหลักประกันใหทกุ คนสามารถเขาถึง

การสํารวจสถานะของเปาหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนใน

ผศ.ดร.อํานาจ ผดุงศิลป

สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ 7.3 ประสิทธิภาพการใชพลังงาน

พลังงานสมัยใหมที่ยั่งยืนในราคาที่

บริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทาง

รศ.ดร.เรณู สุขารมณ

ม.ธุรกิจบัณฑิตย

ยอมเยา

เศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย เปาหมายที่ 7

นายณัฐพัชร อารีรัชกุลกานต
คณะเศรษฐศาสตร ม.เชียงใหม

8.1 สงเสริมการเจริญเติบโตทาง

สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่อง การศึกษาสถานะของเปาหมายการพัฒนาอยางยัง่ ยืน

ดร.ไพรัช พิบูลยรุงโรจน

ครอบคลุม และยั่งยืน การจางงานเต็มที่

ที่ 8:สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่อง

ดร.วรัทยา ชินกรรม

มีผลิตภาพ และการมีงานทีเ่ หมาะสม

ครอบคลุม และยั่งยืน การจางงานเต็มที่มีผลิตภาพ

8.4 ประสิทธิภาพในการใช

สําหรับทุกคน

และการมีงานทีเ่ หมาะสมสาหรับทุกคน ในบริบท

ทรัพยากร และดัดความเชื่อมโยง

ประเทศไทย

ระหวางการเติบโตทางเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ

และการทําใหสง่ิ แวดลอมเสือ่ ม
โทรม
9

12

สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความทนทาน

การวิเคราะหองคความรูเพื่อเปาหมายการพัฒนาที่

นางดวงจันทร วรคามิน

สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ 9.4 อุตสาหกรรมทีเ่ ปนมิตรตอ

สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่

ยั่งยืน (SDGs): เปาหมายที่ 9 สรางโครงสรางพื้นฐาน

นางไพรินทร ชลไพศาล

ม.ธุรกิจบัณฑิตย

สิง่ แวดลอม

ครอบคลุมและยั่งยืนและสงเสริม

ทีม่ คี วามทนทาน สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่

นายอนุวฒ
ั น ชลไพศาล

นวัตกรรม

ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม

สรางหลักประกันใหมรี ปู แบบการผลิต

การสํารวจสถานะของเปาหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน

นายสุพจน ชุณหโชติอนันต

ศูนยศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม

12.4 การจัดการสารเคมีและของ

และบริโภคที่ยั่งยืน

เปาหมายที่ 12 “สรางหลักประกันใหมรี ปู แบบการ

นางสาวธิตา ออนอินทร

Center for Social

เสียที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน”ในบริบทประเทศไทยและ

Development Studies

ทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร สังคม และ

(CSDS), คณะรัฐศาสตร

กฎหมาย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

13

เรงตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

การสํารวจสถานะของเปาหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนใน

นางกรรณิการ ธรรมพานิชวงศ

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ภูมอิ ากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

บริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทาง

นางสาวปริญญารัตน เลี้ยงเจริญ ประเทศไทย

13.1 เสริมภูมิตานทานและขีด
ความสามารถในการปรับตัวตอ

เศรษฐศาสตร สังคม และกฎหมาย-เปาหมายทีส่ บิ

อันตรายและภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ

สาม การดําเนินการอยางเรงดวนเพื่อแกปญหาโลก

ที่เกี่ยวของกับภูมิอากาศ

รอน

13.2 บูรณาการมาตรการดานการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศในใน
นโยบาย

14

อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทร

การสํารวจสถานะของเปาหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนใน

นางสาวอําไพ หรคุณารักษ

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

14.4 การฟนฟูทรัพยากรทางทะเล

ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอยางยัง่ ยืน

บริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทาง

นางสาวกาญจนา ยาเสน

ประเทศไทย

14.6 ยับยั้งรูปแบบการอุดหนุน

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เศรษฐศาสตร สังคม และกฎหมาย เปาหมายที่ 14

ประมงเกินขีดจํากัดและ IUU

ชีวิตใตน้ํา (Life Below Water))
15

ปกปอง ฟน ฟู และสนับสนุนการใชระบบ

การสํารวจสถานะของเปาหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนใน

นิเวศบนบกอยางยั่งยืน จัดการปาไมอยาง บริบทประเทศไทยและทางเลือกมาตรการทาง
ยั่งยืน ตอสูการกลายสภาพเปน

เศรษฐศาสตร สังคม และกฎหมาย: เปาหมายที่ 15 :

ทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดิน

ชีวิตบนแผนดิน (Life on Land)

และฟนสภาพกลับมาใหม และหยุดการ
สูญเสียควาหลากหลายทางชีวภาพ

รศ.ดร.นาฏสุดา ภูมจิ านงค

คณะสิง่ แวดลอมและทรัพยากร

15.1 อนุรักษฟนฟูระบบนิเวศบน

ดร.อุทัย เจริญวงศ

ศาสตร ม.มหิดล

บก น้ําจืด พื้นที่ชุมน้ํา
15.2 การจัดการปาอยางยั่งยืน

16

สงเสริมสังคมทีส่ งบสุขและครอบคลุมเพือ่

การสํารวจสถานะของเปาหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนใน

นายจิรวัฒน สุริยะโชติชยางกูล

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

16.2 ยุติการคามนุษย และความ

การพัฒนาที่ยั่งยืนใหทกุ คนเขาถึงความ

บริบทประเทศไทยและ ทางเลือกมาตรการทาง

ดร.นณริฏ พิศลยบุตร

ประเทศไทย

รุนแรงตอเด็ก

ยุตธิ รรมและสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล

เศรษฐศาสตร สังคม และ กฎหมาย สาหรับเปาหมาย

รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุก ระดับ

ที่ 16 : การสงเสริมสังคม ทีส่ งบสุขและครอบคลุม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนใหทุกคนเขาถึงความยุติธรรม
และสราง สถาบันทีม่ ปี ระสิทธิผล รับผิดชอบและ
ครอบคลุมในทุกระดับ

16.5 ลดการทุจริตคอรรัปชั่น

3. ขั้นการดําเนินงาน
ในชวงของขั้นการดําเนินงาน แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ไดแก ขั้นการประชุมชี้แจงแนวทางดําเนินงาน
และขั้นการนําเสนอรายงานความกาวหนา รายงานขั้นกลาง
3.1 การประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน
หลังจากที่ไดประกาศผลโครงการที่ไดรับการสนับสนุนไปแลวนั้น ทางคณะทํางานฯ ไดมีการ
ประสานงานกับทางนักวิจัยที่เปนผูรับผิดชอบโครงการทั้ง 12 โครงการ เพื่อเชิญเขารวม "การประชุมชี้แจงแนว
ทางการดําเนินงานกับทีมนักวิจัย SDGs” ในวันจันทรที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่
หองประชุม 1 ชั้น 15 ที่ตึก SM Tower ที่ตั้งของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อทําความ
เขาใจระเบียบปฏิบัติในการดําเนินงาน แนวทางการดําเนินงานรวมกัน และกําหนดผลลัพธที่จะตองทําให
เกิดขึ้นรวมกัน ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด นอกจากนั้นเพื่อสรางชองทางในการประสานงานติดตอกันได
ตอไป
ในชวงถัดไป ทางคณะทํางานฯ ดําเนินการตามขั้นตอนการดําเนินงานที่วางไ วตอไปตามที่วางแผนไว
ขางตน นอกจากนั้นในสวนของบทบาทการดําเนินงานของทางคณะทํางานฯ จะมีบทบาท ไดแก
1) ชวยประสานใหนักวิจัยทั้ง 12 โครงการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ ตางๆ ที่จะเกิดขึ้น
แลวเปนประโยชนตอการผลิตงานวิจัยใหไดขอมูลครบถวนเพิ่มมากขึ้น
2) ประสานงานใหนักวิจัยเขาถึง และไดขอมูลที่จําเปนตอการพัฒนางานวิจัย
3) ประชุมแลกเปลี่ยนขอมูล และชวยใหขอมูลที่จําเปนกับนักวิจัย
4) ติดตามการดําเนินงานของนักวิจัยผานชองทางตางๆ
จากบทบาททั้งหมดที่ไดกลาวมาแลวในขางตน จะมีผูรับผิดชอบหลัก คือ ผูชวยผูจัดการโครงการ ที่จะ
เปนเจาภาพหลักในการประสานการดําเนินงาน สรางความเขาใจ และติดตามการดําเนินงาน ใหงานวิจัย
ทั้งหมดบรรลุผลตอไปได ซึ่งก็ถือเปนอีกบทบาทที่สําคัญเชนกันของทางคณะทํางานฯ ที่จะชวยสงผลใหเกิดการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการฯ ในภาพรวม ไปสูความสําเร็จของเปาหมายโครงการฯ ตอไป
สําหรับกิจกรรมในวันนั้นเริ่มตนโดย รศ .ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล รอง ผอ .สกว. ดานการวิจัยเชิง
ยุทธศาสตร กลาวตอนรับและเนนย้ําความสําคัญของการทํางานของทีมวิจัยที่จะเปนพื้นฐานทางวิชาการที่
สําคัญในการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

รูปที่ ก-5-3 บรรยากาศการจัดประชุม

ชวงตอมา อาจารยชล บุนนาค หัวหนาโครงการ โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG
Move) ทําความเขาใจกับโจทยวิจัยของโครงการอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหทุกคนเขาใจสภาพปญหาและวัตถุประสงค
ของโครงการ กรอบการศึกษาและจุดเนนเรื่องเปาประสงคที่สําคัญที่สุด 30 เปาประสงค ขอบเขตการศึกษาที่
จะเปนจุดเนนในโครงการวิจัยนี้ แนวทางการดําเนินการศึกษาซึ่งจะเนนไปที่การทําวิจัยในภาพรวม
ระดับประเทศ เปนการวิจัยเชิงนโยบาย ที่จะใชการวิจัยนี้เปนพื้นที่ในการสร างมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ
ในการทําวิจัย SDGs ในเชิงลึกตอไป นอกจากนี้ยังไดมีการตกลงกันเรื่องปฏิทินการดําเนินการ และแนะนําผู
ประสานงานการวิจัยในดานตาง ๆ อีกดวย
หลังจากนั้น ดร .บัณฑูรย เศรษฐศิโรตม ผูอํานวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล อมไดนําเสนอภาพรวมและความคืบหนาของการขับเคลื่อน SDGs ในประเทศไทย โดยอธิบายใหเห็น
ความเชื่อมโยงระหวาง SDGs กับขอตกลงและแผนพัฒนาตาง ๆ ของประเทศไทย (ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 แผนปฏิรูปประเทศ ฯลฯ ) โครงสรางการทํางานของภา ครัฐ
โดยเฉพาะคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ความคืบหนาในการ
ดําเนินงานของภาคเอกชนและภาคประชาสังคมดวย
ในชวงกอนจบมีการถามตอบและแลกเปลี่ยนกับผูทรงคุณวุฒิและผูแทนจากสํานักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สามารถอานรายงานสรุปในภาคผนวกทายเลม

3.2 การนําเสนอความกาวหนา รายงานขั้นกลาง
การประชุมเสนอรายงานขั้นกลาง “โครงการสํารวจสถานะของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบท
ประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร สังคม และกฎหมาย ” 12 เปาหมาย วันจันทรที่ 1
พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หองแมนดาริน ซี โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ
ดวยทางคณะทํางานนั้น ไดรับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการคัดกรอง
โครงการ ทัง้ 12 เปาหมายแลว โดยคณะนักวิจัยทั้งหมด 12 คณะ ที่ทําการศึกษาสถานะของเปาหมายที่ 1 2 4
5 7 8 9 12 13 14 15 และ 16 ซึ่งเริ่มดําเนินการวิจัยตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ.2560 เปนตนมา และมีกําหนด
สงรางรายงานขั้นสุดทายในเดือนมิถุนายน พ .ศ. 2560 รวมระยะเวลาในการดําเนินการศึกษาวิจัย 5 เดือน
เมื่อดําเนินการมาไดกวา 3เดือนแลว และเพื่อใหการศึกษาสถานะของเปาหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืนทั้ง 12
โครงการมีความครอบคลุม สมบูรณและถูกตอง ทางโครงการจึงจัดใหมีเวทีการนําเสนอรายงานขั้นกลางขึ้น
เพื่อใหเปนเวทีที่คณะนักวิจัยไดนําเสนอผลการวิจัยขั้นกลางแกผูทรงคุณวุฒิจากภาคสวนตาง ๆ พรอมทั้งรับฟง
ขอคิดเห็นขอเสนอแนะ และขอมูลอันเปนประโยช นตอการศึกษาเพื่อนําไปปรับใชในการพัฒนารายงานขั้น
สุดทายใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคในการจัดเวทีนั้น คือ 1) เพื่อใหโครงการวิจัยทั้ง 12เปาหมายที่ไดรับทุนนําเสนอรายงาน
ขั้นกลาง 2)เพื่อเปนเวทีใหผูทรงคุณวุฒิจากภาคสวนตาง ๆ ใหขอคิดเห็นขอเส นอแนะ และขอมูลอันเปน
ประโยชนตอการพัฒนาโครงการวิจัยทั้ง 12 เปาหมาย
รูปแบบการจัดประชุมในการนําเสนอผลงาน ชวงบายจะเปนการประชุมกลุมยอย 3 กลุม แบงเปน
กลุมที่ 1) People ประกอบดวยเปาหมายที่ 1 2 4 และ 5 กลุมที่ 2) Planet ประกอบดวยเปาหมายที่ 12 13
14 และ 15 กลุมที่ 3) Prosperity+ Peace ประกอบดวยเปาหมายที่ 7 8 9 และ 16
สถานที่จัดประชุม คือ หองแมนดาริน ซี โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ หองแบงกลุม
ประกอบดวย 1) หองประชุมแมนดาริน ซี 2) หองประชุมการะเกด และ 3) หองประชุมบุษบา

3

หอง

ครั้ งนี้มีผูเขารวมประชุมนักวิจัย ผูแทนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
นักวิชาการที่เกี่ยวของ ประมาณ 210 คน ในการประชุมนี้เปนไปตามความคาดหวังที่จะไดขอเสนอแนะในการ
จัดทํารายงานใหสมบูรณ และนักวิจัยไดประโยชนในการไดขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญในภา คสวนตาง ๆ ที่
ชวยเติมเต็มใหงานวิจัยมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
ขอสังเกต จากรายงานความกาวหนานั้น พบวาการแบงเนื้อหา หัวขอรายงานของนักวิจัยในแตละ
เปาหมายนั้น มีความแตกตางกันพอสมควร เพื่อใหแนวทาง และรูปแบบการแบงเนื้อหาตามแตละหัวขอ มี
ความคลายคลึ งกัน ทางคณะทํางาน จึงพัฒนาแนวทางการเขียนใหกับนักวิจัย ที่ระบุถึงขอบเขตในการเขียน
งานวิจัย ในแตละหัวขอ และโครงรางรายงาน ในแตละบท สงใหกับนักวิจัยไดมีแนวทางที่ตรงกัน

โครงรางสําหรับรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
โครงการ “สํารวจสถานะของเปาหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนในบริบทประเทศไทยและทางเลือกมาตรการทาง
เศรษฐศาสตร สังคม และกฎหมาย”
เพื่อใหรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ของนักวิจัยทุกโครงการมีความสอดคล องกันและมีเนื้อหาที่ครบถ วน
ทางโครงการ SDG Move ขอใหนักวิจัยทุกโครงการดําเนินการวิจัยให ครบตามขอบเขตการศึกษา ที่ระบุเอาไว 
ในเอกสารประกาศโจทย ของโครงการ ในการนี้เพื่อเน นาอี
ย กครั้งให ทราบดวยกัน จึงนําขอบเขตการศึกษาดัง
กลาว มาแสดงไวดานลาง พรอมขอเสนอ โดยขอบเขตการศึกษา แต ละเปาหมาย (Goal) มีขอบเขตการศึกษา
ดังนี้
1. การกําหนดนิยาม ความหมาย คําจํากัดความของเปาประสงคและตัวชี้วัดความสําเร็จ
2. ความสอดคลองระหวางเปาประสงคและตัวชี้วัดดังกลาวกับบริบทของประเทศไทย และเสนอเป าประ

3.

4.

5.

6.
7.

สงคตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยโดยสังเขป (เนื่องจากจะมีการพัฒนาตัวชี้วัดที่
เหมาะสมกับบริบทประเทศไทยตอไปในอนาคต)
สํารวจสถานะปจจุบันของเปาประสงค ตัวชี้วัด รวมถึงชองวางระหวางสถานะปจจุบันกับเปาประสงค
ตัวชี้วัด สัดสวนผูคน/พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ ระดับความรุนแรงของป ญหาที่เกี่ยวของกับเปาประสงค
และตัวชี้วัด
สํารวจสถานะปจจุบันของเปาประสงคดานการดําเนินงานในป จจุบัน หมายรวมถึงกิจกรรม โครงการ
แผนงาน นโยบาย กฎหมาย ฯลฯ ที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน และองค กรระหวาง
ประเทศไดดําเนินการอยูในประเทศไทย
ประเมินความพร อมในการบรรลุเป าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยความพร อม หมายรวมถึงความพร 
อมดานองคความรู ดานขอมูลสถิติ ดานกฎหมายและการบังคับใชดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ของภาคสวนตาง ๆ ไดดานทรัพยากร งบประมาณ กําลังคนและศักยภาพบุคลากร ทั้งในภาครัฐและ
นอกภาครัฐ ด านการมีส วนรวมและบูรณาการระหว างภาคส วนตาง ๆ (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม ภาควิชาการ) ในการบรรลุเปาหมาย
การจัดลําดับความสําคัญของเปาประสงคตาง ๆ ในเปาหมายนั้น โดยอาศัยผลการศึกษาขางตน
สํารวจมาตรการทางเลือกด านเศรษฐกิจ สังคมและกฎหมาย (หรือเชิงสถาบัน ) ทัง้ จากในประเทศ
และตางประเทศ โดยมุ งเนนมาตรการที่น าจะเปนคานงัด (Tipping Point) หรือวิธีการที่ดี (Best
practices) ที่จะทําใหสามารถบรรลุเปาประสงคนั้น ๆ ได

หมายเหตุ :
1. นักวิจัยควรตอบประเด็นที่ระบุไว ในขอบเขตการศึกษาทุกประเด็น ประเด็นใดที่ไม สามารถตอบได เพราะ
ประสบอุปสรรคบางประการ เชน ดานขอมูล หรือการใหความรวมมือของหนวยงาน ใหเขียนระบุไวในรายงาน
2. หัวขอที่นักวิจัยควรใหความสําคัญอยางยิ่งคือ ขอบเขตการศึกษาหัวขอที่ 2 – 5

โครงรางรายงานฉบับสมบูรณ
บทที่ 1: บทนํา
บทที่ 2: นิยามและความหมายของเป าประสงค (Target) และตัวชี้วัด (Indicator) ภายใตเปาหมายที่ ...และ
ความสอดคลองกับบริบทประเทศไทย
เนื้อหา ตามขอบเขตการศึกษาข อ 1 และ 2 อนึ่งนักวิจัยจําเปนตองเสนอวาจะเลือกใชนยิ ามของประเทศไทย
เอง หรือของนิยามสากล โดยให เหตุผลว านิยามใด เหมาะสมกว าในการนํามาใช ในประเทศ ซึ่งข อมูลและ
เหตุผลสนับสนุนในส วนนี้ควรมาจากการทบทวน Metadata ของ UN การทบทวนวรรณกรรม ประกอบกับ
ความคิดเห็นจากภาคส วนตา งๆ ประกอบกัน นอกจากนั้นให สรุปคําจํากัดความ ของแต ละเปาประสงค และ
ตัวชี้วัดดวย
บทที่ 3: สถานะปจจุบันของเปาหมายที่... ในบริบทประเทศไทย
เนื้อหา ตามขอบเขตการศึกษาขอ 3
บทที่ 4: การดําเนินงานของภาคสวนตาง ๆ ในปจจุบันเกี่ยวกับเปาหมายที่ ... ในบริบทประเทศไทย
เนื้อหา ตามขอบเขตการศึกษาข อ 4 อนึ่งการสํารวจสถานะ ควรมีมากกว าแคการรายงานตัวชี้วัด ควรมีข อมู
ลอื่น ๆ ประกอบจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข องดวย เพื่อใหเขาใจสภาพปญหาในเชิงคุณภาพได มาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังควรทบทวนการดําเนินงานของภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับแตละเปาประสงคเอาไวดวย
บทที่ 5: ความพรอมของประเทศไทยในการบรรลุเปาหมายที่ ...
เนื้อหา ตามขอบเขตการศึกษาข อ 5 โดยอาจเนนไปที่ความพรอมของภาครัฐเปนหลัก หากมีข อมูลของภาคส
วนอื่น ๆ ดวยก็จะเปนประโยชนมาก นักวิจัยควรประสานงานขอขอมูลจากหนวยงานหลักและหนวยงานรองที่
เกี่ยวของกับเปาประสงคและตัวชี้วัดนั้น ๆ ประกอบกับการทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
บทที่ 6: การจัดลําดับความสําคัญ
เนื้อหา ตามขอบเขตการศึกษาขอ 6 และขอใหจัดลําดับความสําคัญใน 2 ลักษณะคือ
1) จัดลําดับตามความ “เรงดวน” (Urgency) ของเปาประสงค – หมายถึง เปาประสงคใดที่จําเปนตอง
ดําเนินการเพื่อแก ปญหากอนเพือ่ ป องกันมิให มีผลเสียเกิดขึ้นมาก หากปล อยไวเนิ่นชาจะกอนใหเกิดความ
เสียหายตอเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมมาก
2) จัดลําดับตาม “ผลกระทบ” (Impact) ของเปาประสงค – หมายถึง เปาประสงคใดที่หากบรรลุแลวจะเป
นพื้นฐานใหการบรรลุเป าประสงคอื่น ๆ ภายในเป าหมายที่พิจารณาหรือเป าหมายอื่น ๆ เป นไปไดงายขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น หรือมีผลกอใหเกิดปฏิกิริยาลูกโซไปยังเปาประสงค/เปาหมายอื่น ๆ
บทที่ 7: การสํารวจเบื้องตนเกี่ยวกับมาตรการทางเลือกดานเศรษฐกิจ สังคมและกฎหมาย เพื่อบรรลุเปาหมาย
เนื้อหา ตามขอบเขตการศึกษาข อ 7 นักวิจัยอาจอาศัยข  อมูลเกี่ยวกับมาตรการต าง ๆ จากการทบทวน
วรรณกรรมตามขอบเขตการศึกษาข อ 1-5 มาประมวลเป นเนื้อหาบทที่ 7 ก็ได หรือหากนักวิจัยสามารถ
ดําเนินการสํารวจ ประสบการณทง้ั ไทยและตางประเทศไดตามขอบเขตก็จะเปนประโยชนมาก

บทที่ 8: สรุป
เนื้อหา บทอภิปราย สรุปข อมูลการดําเนินงาน ให เห็นบทเรียน ข อจํากัด ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาต 
อยอดงานวิจัย หากมีการดําเนินงานตอไป
4. ขั้นทายโครงการ
ในขั้นทายโครงการ จะมีขั้นตอนยอยในการดําเนินงาน 2 ขั้นตอน ประกอบดวย 1) การนําเสนอ(ราง)
รายงานวิจัย 2) การนําเสนอเวทีสาธารณะ เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย: สถานะและกาวตอไป
4.1 การประชุมพิจารณา(ราง)รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
ดวยขั้นตอนการทําวิจัยกอนที่จะปดโครงการ เพื่อใ หรายงานไดผลลัพธตรงกับเปาหมายที่ไดวางไว
ทางโครงการฯ จึงจัดใหมีการนําเสนอ (ราง) รายงานฉบับสมบูรณ เพื่อใหผูทรงคุณวุฒิ ที่มีความรูเฉพาะทาง
ในแตละภาคสวน ไดใหความเห็นตอ(ราง)รายงานฉบับสมบูรณ โดยการดําเนินงานมีแนวทางการดําเนินงานอีก
2 ขั้นตอนยอย ไดแก
4.1.1 การอานใหความเห็นโดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะ เมื่อทางโครงการฯ ไดรับ (ราง) รายงาน
ฉบับสมบูรณจากนักวิจัยทั้ง 12 โครงการ ในชวงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 แลว ทางคณะทํางาน ไดประสานหา
คณะกรรมการที่เชี่ยวชาญ จากทางสกว . และจากชื่อเสียงที่เปนที่รูจัก เพื่ อทาบทามใหความเห็นตอ (ราง)
รายงานฉบับสมบูรณในแตละเปาหมาย จากนั้น คณะทํางานไดจัดสง (ราง)รายงานแตละฉบับให ผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อใหความเห็นแลวสงกลับมา เพื่อใชเปนขอมูลเสริมในการประชุมพิจารณา (ราง) รายงานฉบับสมบูรณ โด ย
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่อาน(ราง)รายงานฉบับสมบูรณแตละเปาหมาย ไดแก
-

เปาหมายที่ 1 โดย ดร.สมชัย จิตสุชน และดร.ธร ปติดล
เปาหมายที่ 2 โดย รศ.ดร.ประภาส ปนตบแตง และคุณพรชาตา บุสสุวัณโณ
เปาหมายที่ 4 โดย ดร.ไกรยส ภัทราวาท
เปาหมายที่ 5 โดย ดร.รัชนีกร แซวัง
เปาหมายที่ 7 โดย ดร.วิชสิณี วิบูลผลประเสริฐ
เปาหมายที่ 8 โดย รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ คุณสุนทรี หัตถี เซงกิ่ง และ
คุณพูลทรัพย ตุลาพันธ
เปาหมายที่ 9 โดย รศ.ดร.พีระ เจริญพร และดร.กนตธีร นุชสุวรรณ
เปาหมายที่ 12 โดย รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
เปาหมายที่ 13 โดย ผศ.ดร.ชโลทร แกนสันติมงคลสุข
เปาหมายที่ 14 โดย ผศ.ดร.สุชาย วรชนะนันท และดร.เนาวรัตน ไกรพานนท
เปาหมายที่ 15 โดย ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศภักดี
เปาหมายที่ 16 โดย อ.ไพสิฐ พาณิชยกุล และคุณธีรดา ศุภะพงษ

แนวทางการใหความเห็นนั้น จะใชตามกรอบแนวทางโครงรา งรายงาน ที่ไดจัดทําใหนักวิจัย
ใชในการเขียนงานวิจัย นอกจากนั้นทางคณะทํางาน ไดทําแบบฟอรมในการใหคําแนะนํา เพื่อใหผูทรงคุณวุฒิ
ใชในการกรอกขอมูลในครั้งนี้ สามารถอานความเห็น และตัวอยางแบบฟอรมไดในสวนภาคผนวกแนบทาย
รายงานฉบับนี้
4.1.2 ประชุมพิจารณา(ราง) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ เปนการประชุมยอย เมื่อวันที่
7 กรกฎาคม 2560 ณ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตึก SM TOWER หองประชุมชั้น 14 และ
ชั้น 15 ตั้งแต 9.30 – 17.00 น. โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ ยวชาญ จากภาคสวนตางๆ และจาก สกว. จํานวน
ทั้งสิ้น 44 คน แตละหองประชุมแบงกลุมตาม P จะประกอบดวย
- ชั้น 14 กลุม People และ Planet
- ชั้น 15 กลุม Peace และ Prosperity
โดยกระบวนการจะใหนักวิจัยนําเสนอ ผลของงานวิจัย ทีละเปาหมาย สลับกับผูทรงคุณวุฒิ
ใหความเห็นในแตละเปาหมายไปจนครบ
จากการประชุมในครั้ งนี้ ทําใหนักวิจัย ไดเห็นถึงจุดแข็ง จุดออนของงานวิจัยตนเอง และ
งานวิจัยของเปาหมายอื่นๆ ทําใหไดขอเสนอแนะ และความเห็นเพิ่มเติม ที่จะทําใหนําไปปรับปรุงงานวิจัยให
เกิดความสมบูรณมากขึ้น กอนปดโครงการวิจัย และทําใหนักวิจัยรับรูถึงขอดี ขอเสียในการจัดทํารายงานวิจัย
ของตนเอง ที่จะเปนประโยชนตอไปในการทําวิจัยได
4.1.3 การนําเสนอ เวทีสาธารณะ เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย : สถานะและกาว
ตอไป
เนื่องจากงานวิจัยทั้ง 12 โครงการไดดําเนินการจนเสร็จสมบูรณ และทางโครงการประสานงานฯ ได
ทําการสังเคราะหงานวิจั ยทัง้ 12 งานเสร็จสิ้นแลว ในการนี้จึงจัดงานเวทีสาธารณะ “เปาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนของประเทศไทย : สถานะและกาวตอไป ” เพื่อบูรณาการงานวิจัย SDGs เผยแพรผลการสังเคราะห
งานวิจัยทั้ง 12 โครงการจากโครงการสํารวจสถานะของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย
และทางเลือกมาตรการ ทางเศรษฐศาสตร สังคม และกฎหมาย และเพื่อเปนเวทีใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม
ที่เกี่ยวของมีโอกาสรวมเสวนาและใหความคิดเห็นตอทิศทางของการทํางานวิจัยเพื่อสนับสนุนการบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย
แนวทางในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มี 3 สวนหลักในการจัดกิจกรรม สวนแรกจะเปนชวงเปดกิจกรรม
ปาฐกถาพิเศษ จาก ดร .สุวิทย เมษินทรีย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และกลาวรายงานโดย
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และการใหขอมูล องคความรูที่ไดจากการสังเคราะห
งานวิจัยวาดวยสถานะของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย 12 เปาหมาย และกาวตอไป และ

ปาฐกถา “การขับเคลื่อน SDGsในมิติความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ ” โดยสวนแรกจะเนนการทํางาน
ภาพรวม ทิศทาง การสังเคราะหในภาพรวม
สวนที่สอง จะเขาสูชวงเสวนา ทิศทางงานวิจัยเพื่ อ SDGs : มุมมองจากภาคสวนตางๆ เพื่อใหได
ขอเสนอจากมุมมองรอบดาน ที่มาจากทุกภาคสวน ที่จะทําใหภาควิชาการมีสวนทําใหการขับเคลื่อน SDGs มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นโดยผูรวมเสวนาประกอบดวย
- พญ.มานิตา พรรณวดี รองผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- คุณกิตติวุฒิ ภิญโญวิทย นักการทูตชํานาญการ กรมการระหวางประเทศ
- คุณบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ กรรมการมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
- ดร.พิพัฒน ยอดพฤติการณ ผูอํานวยการสถาบันไทยพัฒน
- รศ.ดร.ประภาส ปนตบแตง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
และดําเนินรายการโดย อ.ชล บุนนาค หัวหนาโครงการ SDG Move สกว.
สวนสุดทาย เนนแลกเปลี่ยนทิศทางการวิจัยในอนาคตและสรางความรวมมือระหวางภาควิชาการกับ
ภาคสวนอื่น ๆ เพื่อการขับเคลื่อน SDGs โดยการแบงกลุมย อย 4 กลุม โดยใหนักวิจัยในแตละกลุมนําเสนอ
ชองวางในการพัฒนางานวิจัย ขอเสนอแนะที่คนพบจากงานวิจัยตาง ๆ จากนั้นผูเชี่ยวชาญ ในแตละเปาหมาย
จะใหขอแนะนําเพิ่มเติม จากนั้นจะเปนการระดมสมองจากผูเขารวมการประชุมในหองยอย โดยหองยอย 4
หอง ประกอบดวย
กลุมที่ 1: People (เปาหมายที่ 1, 2, 4, และ 5)
กลุมที่ 2: Prosperity (เปาหมายที่ 7, 8, และ 9)
กลุมที่ 3: Planet (เปาหมายที่ 12, 13, 14, และ 15)
กลุมที่ 4: Peace (เปาหมายที่ 16)
สําหรับกิจกรรมนี้มีผูเขารวมประชุมนักวิจัย ผูแทนหนวยงานภาค รัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
และนักวิชาการที่เกี่ยวของ ประมาณ 273 คน ในการประชุมนี้ทําใหไดขอเสนอแนะในการ ที่ทําใหประเด็นทาง
วิชาการ มีมุมมองที่รอบดาน และทางโครงการฯ ไดประโยชนในการไดขอเสนอแนะอื่น ๆ จากผูเชี่ยวชาญใน
ภาคสวนตาง ๆ ที่ชวยเติมเต็มใหขอเสนอในงานวิจัยมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น และจากกิจกรรมนี้ทําใหเปนการ
เผยแพรงานวิจัยใหเกิดการรับรูมากยิ่งขึ้น โดยขอมูลเพิ่มเติมจะแนบทายรายงานในภาคผนวก
5. สรุปภาพรวมการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานสนับสนุนโครงการสํารวจสถานะของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทป ระเทศ
ไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร สังคม และกฎหมาย ที่ไดผลลัพธออกมาจํานวน 12 โครงการ
แลวนั้น ทางคณะทํางาน พบวานักวิจัยในหลายเปาหมาย มีความนาสนใจที่จะทาบทามในการรวมกันทํางาน
ตอไป ทั้งในระดับเชิงประเด็น หรือระดับพื้นที่ ดวยหลายทานมีความสนใจ และเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ที่จะชวย
หนุนเสริมในการดําเนินงานของคณะทํางานเอง ใหมีพลังในการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไดตอไป

