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หนังสือเล่มน้ีมีท่ีมาจากรายงานของคณะทำางานจัดทำารายงานผลการดำาเนินงาน 

ตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ซ่ึงจัดต้ังข้ึนโดยคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเป้าหมาย 

การพัฒนาท่ีย่ังยืน ภายใต้คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน (กพย.) ท่ีมีนายกรัฐมนตรี 

เป็นประธาน คณะทำางานดังกล่าวประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานหลักในการขับเคล่ือน 

แต่ละเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน และมีอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวง 

การต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะทำางาน โดยมีหน้าท่ีในการประเมินความคืบหน้าการดำาเนินงาน 

ตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศไทยเพ่ือจัดทำาเป็นรายงานไว้ประกอบ 

การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับประเทศต่าง ๆ รวมท้ังในกรอบสหประชาชาติ

ในโอกาสท่ีประเทศไทยได้ดำาเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนมาแล้วเป็น 

ระยะเวลา 1 ปี เม่ือปี 2559 คณะทำางานได้จัดทำารายงานผลการทบทวนการดำาเนินการตามวาระ 

การพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาติ โดยสมัครใจ (Voluntary National Review: VNR) 

ของไทย พุทธศักราช 2560 ข้ึนเพ่ือนำาเสนอต่อเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนา 

ท่ีย่ังยืน (High-Level Political Forum on Sustainable Development : HLPF) ภายใต้คณะมนตรี 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and Social Council : ECOSOC) ซ่ึงต่อมา  

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากภาครัฐ  

ภาคเอกชน และเยาวชน ได้เดินทางไปนำาเสนอรายงานดังกล่าวท่ีสำานักงานใหญ่สหประชาชาติ 

นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เม่ือเดือนกรกฎาคม  2560 ประเด็นสำาคัญ ๆ  ท่ีได้นำาเสนอ อาทิ นโยบาย

การแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหล่ือมล้ำา ความสำาเร็จของหลักประกันสุขภาพ 

ถ้วนหน้าในด้านบริการสาธารณสุข การขับเคล่ือนนโยบายประชารัฐ ความท้าทายท่ียังคงมีอยู่ 

โดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะแนวทางของไทยในการช่วยบรรลุ 

เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน รวมท้ังได้นำาเอกสารรายงานดังกล่าวไปเผยแพร่ในช่วง 

การประชุม HLPF ด้วย

กระทรวงการต่างประเทศจัดพิมพ์หนังสือเล่มน้ีจากเอกสารรายงานท่ีคณะผู้แทนไทย 

นำาไปเผยแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานและประชาชนชาวไทยในวงกว้างรับทราบสถานะ 

และความคืบหน้าในการดำาเนินการขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีผ่านมาของไทย 

ท้ังน้ี หวังเป็นอย่างย่ิงว่า หนังสือเล่มน้ีจะช่วยสร้างความตระหนักรู้ และนำาไปสู่การผนึกกำาลัง 

ของทุกภาคส่วนเพ่ือร่วมกันขับเคล่ือนประเทศไทยสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนต่อไป
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สารจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี
เนื่องในโอก�สก�รจัดทำ�หนังสือร�ยง�นผลก�รทบทวนก�รดำ�เนินก�ร
ต�มว�ระก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับช�ติ โดยสมัครใจ 
(Voluntary National Review : VNR) ของไทย พุทธศักร�ช 2560
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ประเทศไทยยึดถือแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยการน้อมนำา 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้มาเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศ 

โดยให้ความสำาคัญกับความสมดุลของการพัฒนาท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และส่ิงแวดล้อม ตลอดจนการมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซ่ึงเป็นหลักการ 

ท่ีสอดคล้องกับวาระการพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ. 2030 ท้ังน้ี ประเทศไทยปรารถนา 

จะเห็นทุกประเทศท่ัวโลกเข้มแข็งและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ไปด้วยกัน โดยไม่ท้ิงใครไว้เบ้ืองหลัง จึงพร้อมท่ีจะเสริมสร้างความร่วมมือ  

“SEP for SDGs Partnership” กับทุกประเทศ

ในโอกาสการจัดทำาและเผยแพร่รายงานผลการทบทวนการดำาเนินการ 

ตามวาระการพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาติ โดยสมัครใจ (Voluntary  

National Review : VNR) ของไทย พุทธศักราช  2560 ท่ีเสนอต่อเวทีหารือ 

ทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาท่ีย่ังยืน (High - Level Political Forum on  

Sustainable Development) ณ สำานักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก  

เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2560 น้ัน ผมหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะเป็นส่วนสำาคัญ 

ในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจร่วมกันของทุกภาคส่วน และนำาไปสู่ 

การร่วมแรงร่วมใจท่ีจะขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ท้ังแผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

เพ่ือนำาพาประเทศและประชาชนชาวไทยสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน สืบไป

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

พลเอก

นายกรัฐมนตรี
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การทูตเพ่ือการพัฒนาเป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์การต่างประเทศท่ีสำาคัญ 

ของไทย สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ีต้องการนำาพาประเทศไทย 

สู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน และเพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทย 

ในเวทีระหว่างประเทศ ในการสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ

ท่ีผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศได้ดำาเนินการด้านน้ีอย่างแข็งขัน 

และต่อเน่ือง โดยได้มีส่วนร่วมขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 

ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และเป็นผู้แทนประเทศไทยในการเจรจาเป้าหมาย 

การพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals) หรือ SDGs 

และวาระการพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable  

Development) นอกจากน้ัน ปัจจุบันกระทรวงการต่างประเทศยังได้รับ 

มอบหมายจากคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน  (กพย.)  ท่ีมีนายกรัฐมนตรี  

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธาน ให้เป็นหน่วยงานหลักในการ 

ขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน เป้าหมายท่ี 17 ซ่ึงให้ความสำาคัญ 

กับการสร้างหุ้นส่วนท้ังภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือนำาพาประเทศไทย 

และมิตรประเทศให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนไปด้วยกัน

อีกภารกิจหน่ึงท่ีกระทรวงการต่างประเทศได้รับมอบหมายจาก กพย. คือ 

เป็นหัวหน้าคณะทำางานจัดทำารายงานผลการดำาเนินงานตามเป้าหมาย 

การพัฒนาท่ีย่ังยืน ภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนา 

ท่ีย่ังยืน เพ่ือนำาประสบการณ์การขับเคล่ือน SDGs ของไทยไปแลกเปล่ียน 

สารจาก นายดอน ปรมัตถ์วินัย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
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กับประชาคมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในกรอบสหประชาชาติ และโดยท่ีไทย 

เป็นหน่ึงใน 43 ประเทศท่ีได้อาสาเข้าร่วมนำาเสนอรายงานผลการทบทวน 

การดำาเนินการตามวาระการพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาติ โดยสมัครใจ 

ของไทย พุทธศักราช 2560 คณะทำางานฯ จึงได้จัดทำารายงานฉบับนี้ขึ้น  

และสามารถเปิดอ่านได้ท่ี www.mfa.go.th/sep4sdgs

รายงานน้ีมิได้เป็นเพียงการนำาเสนอความคืบหน้าและแลกเปล่ียน 

ประสบการณ์ของไทยกับประชาคมระหว่างประเทศเท่าน้ัน แต่กระบวนการ 

จัดทำารายงานยังได้ช่วยสร้างความตระหนักรู้และความรู้สึกเป็นเจ้าของ 

ต่อเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศไทยด้วย

โดยหน่วยงานรับผิดชอบท้ัง 17 เป้าหมายได้เข้ามามีส่วนร่วมทบทวน 

ความพร้อมและความคืบหน้าของไทยในการดำาเนินการตามวาระการพัฒนา 

ท่ีย่ังยืน ค.ศ. 2030 รวมถึงประเมินความท้าทายท่ีไทยต้องเร่งจัดการ ในขณะท่ี 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ก็ได้มีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ผ่านการลงพ้ืนท่ีของกระทรวงการต่างประเทศท้ังในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค  

จึงเช่ือว่าผลจากกระบวนการจัดทำารายงานท้ังสองส่วนน้ีจะเป็นพ้ืนฐานสำาคัญ 

ต่อการดำาเนินงานของ กพย. และการขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ของประเทศไทยต่อไปในอนาคต

(นายดอน ปรมัตถ์วินัย) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
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196193
กลไกการดำาเนินงาน แผนการดำาเนินงาน

ในอนาคต

บทสรุปผู้บริหาร รายงานผลการทบทวน 
การดำาเนินการตามวาระการพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ. 2030 

ระดับชาติ โดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2560
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บทสรุปผู้บริหาร รายงานผลการทบทวน 
การดำาเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030
ระดับชาติ โดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2560

ประเทศไทยให้ความสำาคัญกับการพัฒนาท่ีย่ังยืนมาอย่างยาวนาน โดยได้น้อมนำา 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ ต้ังแต่แผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับวาระการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

ค.ศ. 2030 ตลอดจนได้เป็นพ้ืนฐานสำาคัญสำาหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซ่ึงก็ได้ผนวกเป้าหมายการพัฒนา 

ท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เข้าไว้ด้วย ท้ังน้ี รัฐบาลไทยมุ่งม่ัน 

นำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 

ท่ีย่ังยืนในทุกเป้าหมายและทุกพ้ืนท่ี และประเทศไทยยังแบ่งปันแนวทางการพัฒนา 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่นานาประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

นับแต่ไทยได้ดำารงตำาแหน่งประธานกลุ่ม 77 เม่ือปี 2559

กลไกระดับชาติ
คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน (กพย.) ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  

เป็นกลไกหลักของไทยในการกำาหนดนโยบายและขับเคล่ือนการพัฒนาท่ีย่ังยืนของไทย 

ซ่ึงรวมถึงการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน กพย. มีผู้แทนจากภาครัฐ เอกชน 

วิชาการ และภาคประชาสังคมร่วมเป็นองค์ประกอบ และมีเลขาธิการคณะกรรมการ 

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเลขานุการ กพย. มุ่งเน้นการดำาเนินงาน 

ท่ีสำาคัญ 3 ด้าน คือ การขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน การสร้างความตระหนักรู้ 

เก่ียวกับการพัฒนาท่ีย่ังยืนและการน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาประยุกต์ใช้ และการพัฒนาข้อมูลและสถิติเพ่ือสนับสนุน การติดตามผลการดำาเนินงาน 

ตามวาระการพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ. 2030 นอกจากน้ี กพย. ได้จัดต้ังคณะทำางานข้ึน 

อีกหลายชุดเพ่ือสนับสนุนการดำาเนินงานในหลายมิติ อาทิ การทบทวนและจัดทำา 
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ข้อเสนอแนะมาตรการเชิงกฎหมาย เศรษฐกิจและสังคมท่ีจำาเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

การประสานการขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนระหว่างหน่วยงานและจัดลำาดับเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

และการจัดทำารายงานความคืบหน้า ความท้าทายและข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน

การดำาเนินงานของ กพย. ท่ีผ่านมามีความคืบหน้าไปมาก เช่น ได้มีการจัดทำาแผนท่ีนำาทางสำาหรับ 

แต่ละเป้าหมาย การจัดลำาดับความสำาคัญของเป้าหมายและเป้าประสงค์การพัฒนาท่ีย่ังยืนในบริบทของไทย  

การศึกษาและรวบรวมบทเรียนตัวอย่างการน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสนับสนุนการบรรลุ 

เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน การกล่ันกรองข้อมูลสถิติและตัวช้ีวัดเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน เป็นต้น

การมีส่วนร่วม
นอกจากมีผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมเป็นองค์ประกอบใน กพย. แล้ว หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของไทย 

ได้ดำาเนินกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ต่อการขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนหลายคร้ัง 

โดยครอบคลุมภาคเอกชน ภาคประชาสังคม วิชาการ เยาวชน และฝ่ายนิติบัญญัติ ซ่ึงนำาไปสู่การดำาเนินการ 

ขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนโดยภาคส่วนเหล่าน้ันตามบทบาทและความเช่ียวชาญของกลุ่ม อาทิ  

Global Compact Network Thailand และกลุ่มภาคเอกชนอ่ืน ๆ ท่ีส่งเสริมการประกอบธุรกิจโดยคำานึงถึง 

เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนและหลักสิทธิมนุษยชน ภาคประชาสังคมมีการจัดเวทีส่ือสาธารณะด้านเป้าหมาย 

การพัฒนาท่ีย่ังยืนในระดับภูมิภาคของตนเองเพ่ือรวบรวมข้อคิดเห็นและประเด็นสำาคัญเก่ียวกับเป้าหมาย 

การพัฒนาท่ีย่ังยืน รวมถึงได้จัดทำารายงานเงา (shadow report) ข้ีน ซ่ึงการดำาเนินการของภาคส่วนเหล่าน้ี 

จะช่วยเสริมการขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของไทยให้มีพลังมากย่ิงข้ึน

กระบวนการจัดทำารายงาน
ประเทศไทยเห็นว่า การจัดทำารายงานผลการทบทวนการดำาเนินการตามวาระการพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ. 2030 

ไม่ได้เป็นเพียงการทำารายงาน แต่ยังเป็นกระบวนการท่ีช่วยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความรู้สึก 

เป็นเจ้าของต่อเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของทุกภาคส่วน โดยคณะทำางานได้จัดการประชุมหารือหลายคร้ัง 

เพ่ือรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง เน้ือหาของรายงานมีท่ีมาจากสองกระบวนการ คือ การประเมินความคืบหน้า 
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และการเรียนรู้และรับฟังจากภาคส่วนต่าง ๆ โดยรายงานแสดงให้เห็นความคืบหน้าท่ีสำาคัญในการขับเคล่ือน 

เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนในช่วงปี 2559 รวมถึงแนวปฏิบัติท่ีดีของไทยในแต่ละเป้าหมาย โดยเฉพาะกรณี 

ศึกษาการน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในสาขาต่าง ๆ ตลอดจนความท้าทาย 

ของไทยในบางเป้าหมาย และภูมิหลังการจัดทำาข้อมูลสถิติและภาคผนวกเชิงสถิติ

นอกจากน้ี กระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะทำางานจัดทำารายงานฯ ยังได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย 

ท้ังในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จัดเวทีหารือเพ่ือให้ข้อมูลเก่ียวกับการดำาเนินงานของภาครัฐในการขับเคล่ือน 

เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึงกระบวนการน้ีได้ทำาให้ประชาชน 

เกิดความตระหนักรู้และความรู้สึกเป็นเจ้าของต่อเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน และช่วยให้คณะผู้จัดทำารายงาน 

มีความเข้าใจต่อภูมิปัญญาท้องถ่ิน มุมมอง และความเข้มแข็งของชุมชนในพ้ืนท่ีต่าง ๆ มากย่ิงข้ึนด้วย

ความคืบหน้าการดำาเนินการในแต่ละเป้าหมาย
เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษด้านการลดความยากจน 

และความหิวโหย โดยสามารถลดจำานวนประชากรท่ีอยู่ในภาวะยากจนและหิวโหยลงได้คร่ึงหน่ึง อย่างไรก็ตาม 

ยังคงมีความยากจนและความเหล่ือมล้ำาปรากฏอยู่ในหลายรูปแบบ ประชากรประมาณร้อยละ 7.2 มีรายได้ 

ต่ำากว่าเส้นความยากจนของประเทศ และหากนับรวมประชากรท่ีมีรายได้อยู่เหนือเส้นความยากจนเพียงเล็กน้อย  

สัดส่วนจะเพ่ิมข้ึนสูงถึงร้อยละ 15.5 รัฐบาลได้ดำาเนินมาตรการ เช่น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

ซ่ึงมุ่งท่ีจะช่วยเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายสำาหรับประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตชนบท โครงการลงทะเบียน 

เพ่ือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในปี 2559 ได้โอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์จำานวน 17,469 ล้านบาท แก่ผู้ผ่านเกณฑ์ 

7.5 ล้านคน เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำารงชีพ และคาดว่าในปี 2560 จะมีผู้ลงทะเบียนท่ีผ่านเกณฑ์ 

ได้รับผลประโยชน์จากโครงการน้ีประมาณ 12 ล้านคน

เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยซ่ึงเป็นท่ีรู้จักในฐานะ “ครัวของโลก” ประสบความสำาเร็จในการลดสัดส่วน 

ของประชากรท่ีประสบภาวะทุพโภชนาการลงจากร้อยละ 34.6 เหลือร้อยละ 7.5 ในช่วงเป้าหมายการพัฒนา 

แห่งสหัสวรรษ แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปีด้านสาธารณสุขให้ความสำาคัญกับการช่วยคนยากจนและกลุ่มเปราะบาง 

ให้เข้าถึงอาหารท่ีเพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณค่าทางอาหาร มีการใช้มาตรการต่าง ๆ เช่น มาตรการ 
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ทางกฎหมายเพ่ือลดภาวะเต้ียแคระแกร็นและภาวะทุพโภชนาการผอมในเด็กท่ีมีอายุต่ำากว่า 5 ปี ประเทศไทย 

มุ่งม่ันท่ีจะสร้างหลักประกันให้มีระบบการผลิตอาหารท่ีย่ังยืนผ่านการส่งเสริมแนวปฏิบัติเกษตรกรรมย่ังยืน 

ในรูปแบบของเกษตรอินทรีย์และ “เกษตรทฤษฎีใหม่” ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิม 

พ้ืนท่ีของการทำาเกษตรกรรมย่ังยืน 500,000 ไร่ต่อปี

เป้าหมายที่ 3 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) ซ่ึงปัจจุบันครอบคลุมประชาชนร้อยละ 99.87  

รวมถึงการแพทย์เชิงป้องกัน ได้เป็นปัจจัยสำาคัญในการพัฒนาบริการด้านสาธารณสุขในประเทศไทย การคลอด 

ในประเทศร้อยละ 99.6 ดำาเนินการโดยบุคลากรด้านสาธารณสุข ซ่ึงมีส่วนทำาให้อัตราการตายของมารดา 

และทารกแรกเกิดอยู่ต่ำากว่าเป้าหมายระดับโลก สถานการณ์โรคติดต่อมีแนวโน้มลดลง รัฐบาลไทยมุ่งม่ันท่ีจะลด 

จำานวนอุบัติเหตุทางถนนผ่านมาตรการทางกฎหมาย และส่งเสริมพฤติกรรมการขับรถท่ีปลอดภัย เพ่ือลดสาเหตุ 

ของการเสียชีวิตลำาดับท่ีสองของประเทศ

เป้าหมายท่ี 4 เด็กวัยเรียนเกินกว่าร้อยละ 90 ได้รับประโยชน์จากมาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นระยะเวลา 15 ปี สำาหรับเด็กทุกคนในประเทศ โดยไม่จำากัดสัญชาติหรือสถานะ  

การโยกย้ายถ่ินฐาน รัฐบาลเร่งส่งเสริมอาชีวศึกษา โดยเฉพาะในลักษณะทวิศึกษา โดยมีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิม 

คุณภาพแรงงานในภาคการผลิต และเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับภายใต้แผนการศึกษาฉบับท่ี 12 

(พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579

เปา้หมายที ่5 ไทยประสบความสำาเร็จด้านการเสริมสร้างความเท่าเทียมทางเพศภายใต้เป้าหมายการพัฒนา 

แห่งสหัสวรรษ เด็กหญิงสามารถเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพเท่าเทียมกับเด็กชาย และเข้าถึงการศึกษาข้ันสูง 

ได้มากกว่าเด็กชาย ในปัจจุบัน ร้อยละ 60 ของแรงงานเป็นสตรี และมีอัตราส่วนสตรีท่ีดำารงตำาแหน่งบริหาร 

ในภาคเอกชนถึงร้อยละ 38 รัฐธรรมนูญปัจจุบันกำาหนดให้การจัดทำางบประมาณต้องคำานึงถึงมิติหญิงชาย  

โดยได้มีโครงการนำาร่องในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. 2560 - 2564 จะบูรณาการ 

องค์ประกอบสำาคัญของเป้าหมายท่ี 5 ไว้ด้วย
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เป้าหมายที่ 6 ครัวเรือนเกือบร้อยละ 100 สามารถเข้าถึงระบบสุขาภิบาลและน้ำาด่ืมท่ีปลอดภัยและมีราคา 

ท่ีสามารถซ้ือหาได้ อย่างไรก็ดี ยังคงมีความท้าทายในพ้ืนท่ีชนบทห่างไกล ซ่ึงไทยกำาลังเร่งจัดการกับปัญหาดังกล่าว 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา พ.ศ. 2558 - 2569 ได้ให้แนวทางบริหารจัดการอย่างครบวงจร 

ท้ังในด้านประสิทธิภาพในการใช้น้ำาและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพยากรน้ำา เพ่ือสร้างหลักประกันว่าประเทศไทย 

จะมีน้ำาใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการในอนาคต

เป้าหมายท่ี 7 ประเทศไทยนำาเข้าพลังงานเกินกว่าร้อยละ 70 ของการใช้งานภายในประเทศ โดยแผนบูรณาการ 

พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2558 - 2579) จะหันมาใช้แหล่งพลังงานภายในประเทศมากข้ึน ปรับปรุงประสิทธิภาพ 

พลังงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการพลังงานในชุมชน ประเทศไทยมุ่งท่ีจะเพ่ิม 

สัดส่วนของพลังงานทางเลือกจากร้อยละ 13.83 เป็นร้อยละ 30 ภายในปี 2579 โดยในปัจจุบันประเทศไทย 

มีกำาลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สูงท่ีสุดในอาเซียน

เป้าหมายท่ี 8 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต้ังเป้าหมายท่ีจะยกระดับประเทศไปสู่การเป็นประเทศท่ีมี 

รายได้สูงในปี 2579 โดยนอกจากสร้างการเติบโตจากภาคเกษตรกรรม การผลิต และบริการแล้ว แผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (2559 - 2563) ยังต้ังเป้าหมายท่ีจะเสริมสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศด้วยเศรษฐกิจเชิงบริการและดิจิทัล เสริมสร้างทักษะของแรงงาน รวมถึงให้การคุ้มครอง 

และสวัสดิการแก่แรงงานอีกด้วย

เป้าหมายท่ี 9 ประเทศไทยได้ส่งเสริมการสร้างความเช่ือมโยงท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

อย่างต่อเน่ือง ร่างแผนยุทธศาสตร์ระบบคมนาคมขนส่งระยะ 20 ปี มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา 

ท่ีย่ังยืนในการสร้างระบบขนส่งสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ครอบคลุม 

และมีนวัตกรรมแก่ประชาชนทุกคน ในขณะเดียวกันนโยบาย Thailand 4.0 จะเร่งสร้างมูลค่าเพ่ิมในภาคการผลิต 

โดยการส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ควบคู่ไปกับแนวปฏิบัติท่ีเป็นมิตร 

ต่อส่ิงแวดล้อม การพัฒนาขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STI) จะมีบทบาทสำาคัญ 

ในการดำาเนินงานด้านน้ี

เป้าหมายที ่10 การแก้ไขปัญหาความเหล่ือมล้ำาได้กลายเป็นหน่ึงในเป้าประสงค์หลักของแผนพัฒนาประเทศ 

ในยุคปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2558 กลุ่มประชากรท่ีมีรายได้ต่ำาร้อยละ 40 ของประชากรท้ังหมด (bottom 40)  

มีรายได้เติบโตเฉล่ียร้อยละ 6.05 ในขณะท่ีอัตราของประชากรท้ังประเทศเพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 1.66  

ประเทศไทยมุ่งม่ันท่ีจะยกระดับรายได้ bottom 40 ให้มีอัตราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 15 ต่อปีในช่วง 5 ปีข้างหน้า  

รวมท้ังได้ดำาเนินโครงการต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือและสร้างรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย เช่น มาตรการสินเช่ือ 

รายย่อย (micro financing) การจัดสรรความช่วยเหลือทางการเงิน สวัสดิการและความช่วยเหลือ  

การจัดต้ังวิสาหกิจเพ่ือสังคมในจังหวัดต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
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เป้าหมายท่ี 11 ประเทศไทยดำาเนินแผนการพัฒนาเมืองควบคู่ไปกับ New Urban Agenda มุ่งแก้ไข 

ปัญหาการกระจายการถือครองท่ีดินโดยใช้มาตรการทางกฎหมาย รัฐบาลอยู่ระหว่างการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาท่ีอยู่อาศัยระยะ 10 ปี โดยมุ่งเป้าหมายท่ีประชากรผู้อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมท่ีไม่ได้มาตรฐาน 

และชุมชนแออัด จำานวน 2.72 ล้านครัวเรือน รวมถึงการส่งเสริมการให้สินเช่ือท่ีอยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อย 

และปานกลางด้วยเง่ือนไขผ่อนปรนในวงเงิน 22,434 ล้านบาท ในปี 2559 มีชุมชนกว่า 972 ชุมชนเข้าร่วมโครงการ 

เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนตามแนวทางการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน ซ่ึงสอดคล้องกับ 

กรอบการดำาเนินงานเซนไดเพ่ือการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ โดยมีแผนจะขยายโครงการไปยังชุมชนท้องถ่ินท่ัวประเทศ

เปา้หมายท่ี 12 แนวคิดด้านการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืนสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ซ่ึงให้ความสำาคัญกับวิถีชีวิตท่ีสมดุล มีการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ประเทศไทยได้จัดทำาแผนขับเคล่ือน  

การผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน พ.ศ. 2560 - 2579 เพ่ือส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืนในภาคส่วนต่าง ๆ  

รวมถึงได้ดำาเนินตามแผนและยุทธศาสตร์ระยะกลางและยาว ด้านอุตสาหกรรมสีเขียว การจัดการของเสีย 

และสารเคมี การจัดการส่ิงแวดล้อม กระบวนการผลิตสีเขียว รวมท้ังโครงการฉลากมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ

เป้าหมายที่ 13 ประเทศไทยเป็นหน่ีงในประเทศท่ีมีความเส่ียงสูงจากผลกระทบของการเปล่ียนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ ปัญหาดังกล่าวจึงถือเป็นประเด็นเร่งด่วน มาตรการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ได้เป็นส่วนหน่ึงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาต้ังแต่ปี 2555 และบูรณาการกับกรอบยุทธศาสตร์ 

ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 - 2593  

มุ่งสร้างขีดความสามารถของภาคส่วนต่าง ๆ  ในการปรับตัวต่อผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากน้ี ได้มีการฝึกอบรม 17 จังหวัด 32 เทศบาลนำาร่อง 

เพ่ือบูรณาการแนวคิดการจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศกับแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีซ่ึงจะสอดรับ 

กับแผนการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติในระดับจังหวัด

เป้าหมายท่ี 14 รัฐบาลไทยประสบความสำาเร็จในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าชายเลน โดยพบว่าป่าชายเลน 

มีปริมาณเพ่ิมข้ึนระหว่างปี 2547 - 2557 ร้อยละ 5.24 ปัจจุบันพ้ืนท่ีทางทะเลท่ีมีการกำาหนดมาตรการ 

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศคิดเป็นร้อยละ 15.68 ของพ้ืนท่ีทางทะเลท้ังหมด โดยรวมถึงพ้ืนท่ี 

คุ้มครองทางทะเลและชายฝ่ัง 18,136 ตารางกิโลเมตร นอกจากน้ี ประเทศไทยได้แสดงความมุ่งม่ันในการรักษา 

ทรัพยากรประมงท้ังในและนอกน่านน้ำาไทยโดยการจัดทำาแผนปฏิบัติการระดับชาติในการป้องกัน ยับย้ัง 

และขจัดการทำาการประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม พ.ศ. 2559 - 2563
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เป้าหมายท่ี 15 ประเทศไทยได้กำาหนดเป้าหมายการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้จากร้อยละ 31.6 เป็นร้อยละ 40  

ของพ้ืนท่ีประเทศ ผ่านแนวทางเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าและกลไกทางการเงินท่ีหลากหลาย ภาครัฐได้ดำาเนินการร่วมกับ 

ชุมชนบริเวณพ้ืนท่ีป่าเพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการสร้างทางเลือกใหม่ในการสร้างรายได้ 

ท่ีไม่ทำาลายป่าและความหลากหลายทางชีวภาพ แผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทยสามารถควบคุม 

การลักลอบค้างาช้างและการครอบครองงาช้างอย่างผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง 

ความต้ังใจจริงของประเทศไทยในการปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่า

เป้าหมายท่ี 16 โครงการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น แนวทางการพัฒนา 

ทางเลือก (Alternative Development - AD) และข้อกำาหนดของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง 

ในเรือนจำาและมาตรการท่ีมิใช่การคุมขังสำาหรับผู้กระทำาผิดหญิง หรือข้อกำาหนดกรุงเทพฯ (United Nations 

Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women  

Offenders - the Bangkok Rules) นับเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมและสนับสนุนสังคมท่ีสงบสุข ประเทศไทย 

มีนโยบายไม่ยอมรับการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบอย่างส้ินเชิง (Zero Tolerance) และได้ดำาเนินการอย่างต่อเน่ือง 

ในการป้องกัน ปกป้อง ดำาเนินคดีตามกฎหมาย และสร้างหุ้นส่วนในการจัดการกับการค้ามนุษย์ นอกจากน้ี 

ประเทศไทยยังเร่งแก้ไขปัญหาคอรัปช่ันโดยถือเป็นวาระแห่งชาติ มีการปรับปรุงและบัญญัติกฎหมายข้ึนหลายฉบับ 

รวมถึงจัดต้ังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเม่ือปี 2559 ซ่ึงได้ช่วยย่นระยะเวลาในการดำาเนินคดี 

ท่ีเก่ียวข้องให้รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากข้ึน

เป้าหมายที่ 17 ประเทศไทยเช่ือม่ันว่า การบรรลุการพัฒนาท่ีครอบคลุมและย่ังยืนต้องอาศัยการเสริมสร้าง 

ความเป็นหุ้นส่วน รัฐบาลไทยจึงได้สร้างบรรยากาศท่ีเอ้ืออำานวยต่อภาคเอกชนในการมีส่วนเสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งแก่กลไกการดำาเนินงาน เพ่ือการพัฒนาในประเทศกำาลังพัฒนาต่าง ๆ โดยได้ยกเว้นภาษีศุลกากร 

นำาเข้าแก่สินค้าท่ีมีถ่ินกำาเนิดจากประเทศพัฒนาน้อยท่ีสุดต้ังแต่ปี 2558 และส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้าไปลงทุน 

ในประเทศกำาลังพัฒนา ในขณะเดียวกันกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และสำานักงานความร่วมมือพัฒนา 

เศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) ได้ให้ความร่วมมือด้านการพัฒนาท่ีย่ังยืน ท้ังความร่วมมือ 

ทางวิชาการ การสนับสนุนเงินทุน การให้เงินกู้ผ่อนปรน และโครงการพัฒนาต่าง ๆ ด้วย นอกจากน้ี ในโอกาส 

ท่ีไทยเป็นประธานกลุ่ม 77 ณ นครนิวยอร์ก ประจำาปี 2559 ไทยได้ริเร่ิมนโยบาย SEP for SDGs Partnership 
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ซ่ึงในปัจจุบันมีโครงการต้นแบบท่ีกำาลังดำาเนินการอยู่ใน 10 ประเทศจากภูมิภาคต่าง ๆ รวมถึงมีแผนดำาเนิน 

โครงการในประเทศอ่ืนอีกจำานวนมาก ไทยสนับสนุนการเสริมสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคด้านการพัฒนา 

ท่ีย่ังยืน โดยสนับสนุนให้ UN Office for South-South Cooperation กลับมาเปิดสำานักงานภูมิภาคท่ีประเทศไทย  

และไทยยังทำาหน้าท่ีผู้ประสานงานของอาเซียนด้านการส่งเสริมความเช่ือมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 

กับวาระการพัฒนาท่ีย่ังยืน ผู้ขับเคล่ือนหลักในเสาหลักด้านการส่งเสริมแนวทางการพัฒนาท่ีท่ัวถึงและย่ังยืน 

ภายใต้กรอบความร่วมมือเอเชีย และผู้ประสานงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนในกรอบการประชุมว่าด้วย 

การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย

บทสรุป
ประเทศไทยเห็นว่า การทบทวนผลการดำาเนินการตามวาระการพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ. 2030 ไม่ใช่เพียง 

การจัดทำารายงาน หรือการแลกเปล่ึยนแนวปฏิบัติท่ีดีและความท้าทายของประเทศต่าง ๆ  เท่าน้ัน แต่กระบวนการ 

จัดทำารายงานยังเป็นโอกาสให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในแต่ละเป้าหมายได้ทบทวนสถานะปัจจุบันด้านการพัฒนา 

ท่ีย่ังยืนของประเทศ สร้างความเข้มแข็งในการขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ตลอดจนเป็นโอกาส 

ในการสร้างความตระหนักรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ  การเข้าร่วมนำาเสนอผลการดำาเนินการ 

ตามวาระการพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ. 2030 จะเป็นพ้ืนฐานสำาคัญในการติดตามและทบทวนผลการดำาเนินการ 

เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของไทยในอนาคต ไทยจึงขอสนับสนุนให้ทุกประเทศได้เข้าร่วมกระบวนการ 

นำาเสนอน้ี เพ่ือประโยชน์ในการขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของตนต่อไป
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บทนำา
การพัฒนาเศรษฐกิจโลกในช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่านมาให้ความสำาคัญกับการ 

สร้างเศรษฐกิจของประเทศตามแนวทฤษฎีความทันสมัย (modernization theory) เร่งขับเคล่ือน 

เศรษฐกิจให้เจริญเติบโต โดยมุ่งสร้างสังคมอุตสาหกรรมหรือสังคมแบบชุมชนเมือง  

แต่กลับละเลยความสำาคัญของสิ่งแวดล้อมและคนในฐานะทรัพยากรสำาคัญของประเทศ 

แม้ประเทศต่าง ๆ จะประสบความสำาเร็จในการลดสัดส่วนของคนยากจนลงครึ่งหนึ่ง 

ตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ แต่ส่ิงท่ีตามมา คือ ช่องว่างระหว่างคนรวย 

และคนจนขยายกว้างข้ึน เกิดความเหล่ือมล้ำาในสังคม สภาพแวดล้อมเส่ือมโทรมลง  

เกิดปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติท่ีรุนแรงมากกว่าท่ีมนุษยชาติ 

เคยประสบมาในอดีต ความเหล่ือมล้ำาการแย่งชิงทรัพยากร และการไม่เคารพความคิดเห็น 

ของผู้ด้อยโอกาสหรือผู้เห็นต่าง ได้นำาไปสู่ความแตกแยกทางความคิด และการใช้ความรุนแรง 

เช่น การก่อการร้าย หรือสงคราม ซ่ึงส่งผลให้เกิดการโยกย้ายถ่ินฐานจากความขัดแย้ง  

เหล่าน้ี นับเป็นภาพฉากหลังท่ีแต่ละประเทศจะต้องนำามาประกอบการวางแผนนำาพาประเทศ 

บรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนต่อไป 

บทนำ�
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รายงานผลการทบทวนการดำาเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาต ิ

โดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2560

ประเทศไทยได้ปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกมาตั้งแต่วิกฤต 

เศรษฐกิจปี 2540 โดยน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง 

การพัฒนาประเทศ โดยรวมไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินับตั้งแต่ 

ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) จนกระทั่งปัจจุบันเข้าสู่แผนที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

และได้ปฏิรูปประเทศอย่างจริงจังในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยวางกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และกำาหนดวาระการปฏิรูปประเทศในทุกมิติ เพราะรัฐบาล 

ตระหนกัดว่ีาการนำาพาประเทศให้มุ่งไปสูค่วามสำาเรจ็อยา่งย่ังยืนในอนาคต จะต้องบรหิาร 

ประเทศอย่างมีหลักวิชา ทำาเป็นข้ันเป็นตอน ระมัดระวัง มีนโยบายท่ีพอเหมาะพอดี 

เหมาะสมตามจงัหวะเวลา และมภีมิูคุม้กนัให้กบัประเทศ รวมท้ังตอ้งเรง่สรา้งโอกาสและ 

ความเข้มแข็งให้กับประชาชนทุกคน 

รัฐบาลไทยมีเป้าหมายท่ีมุง่สรา้งให้ประเทศและพลเมอืงทุกคน “ม่ันคง ม่ังคัง่ ยัง่ยนื”  

จึงเร่งปฏิรูปประเทศเพ่ือปรับโครงสร้างให้เอ้ือประโยชน์ต่อพลเมืองทุกคน รวมถึงผู้ด้อยโอกาส 

และกลุ่มเปราะบางในสังคม ให้ได้พัฒนาตนเอง ในทุกท่ีและทุกโอกาส และอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 

อย่างกลมเกลียว โดยได้วางนโยบายการพัฒนาในเชิงพ้ืนท่ี (กระจายการพัฒนาและอำานาจ 

การตัดสินใจให้กับราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) และเร่งพัฒนาโครงข่าย 

โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ เพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

ของเมืองต่าง ๆ ให้สูงขึ้น รวมทั้งนำาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนประเทศ 

โดยเน้นการสร้างสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล เพ่ือขับเคล่ือนประเทศไทยให้เป็น “ประเทศไทย 4.0” 

ตลอดจนปฏริปูการบรหิารราชการแผ่นดนิให้มีประสทิธภิาพ โปรง่ใส มีความรบัผดิชอบ  

มีธรรมาภิบาลในทุกระดับ และปลอดคอร์รัปชั่น 

20
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การเข้าร่วมการรายงานความคืบหน้าการดำาเนินการตามวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ค.ศ. 2030 ระดับชาติ โดยสมัครใจ (Voluntary National Review : VNR) ของไทย พุทธศักราช  2560  

เป็นโอกาสสำาคัญให้ประเทศไทยได้ประเมินสถานะปัจจุบันของประเทศในช่วงเร่ิมต้น 

การดำาเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา 

ท่ีย่ังยืน ท้ังในเชิงโครงสรา้ง นโยบาย กลไกการประสานงาน และการขับเคลือ่นนโยบาย 

สูก่ารปฏบัิต ิรวมถงึผนกึกำาลงัขับเคลือ่นประเทศรว่มกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในทุกภาคสว่น 

ประเทศไทยเช่ือว่า การเข้าร่วมการรายงานดังกล่าวจะช่วยให้ภาคส่วนต่าง ๆ ตื่นตัว  

และเกิดภาวะร่วมด้วยช่วยกันขับเคลื่อนประเทศอย่างสอดประสาน และสามารถระบุ 

ช่องว่างในการปฏิบัติและมาตรการแก้ไขที่จำาเป็นได้โดยเร็ว

บทนำ�
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ระเบียบวิธีและกระบวนการ
เพื่อการเตรียมการ 
การทบทวนผล

รัฐบาลโดย กพย. ได้เห็นชอบให้ไทยเข้าร่วมรายงานความคืบหน้าการดำาเนินการ 

ตามวาระการพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาติ โดยสมัครใจของไทย ซ่ึงคณะอนุกรรมการขับเคล่ือน 

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนได้แต่งตั้งคณะทำางานจัดทำารายงานผลการดำาเนินงาน 

ตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

ในแต่ละเป้าหมาย ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง 

สาธารณสขุ กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์

ระเบียบวิธีและกระบวนก�รเพื่อก�รเตรียมก�รก�รทบทวนผล
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รายงานผลการทบทวนการดำาเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาต ิ

โดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2560

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง 

กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ 

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำานักงานสถิติ 

แห่งชาต ิและผูท้รงคณุวุฒโิดยมกีรมองคก์ารระหวา่งประเทศ กระทรวงการตา่งประเทศ 

เป็นหัวหน้าคณะทำางาน 

คณะทำางานฯ ได้ยกร่างเค้าโครงรายงานผลการดำาเนินงานของไทยตามแนวทาง 

ของเลขาธิการสหประชาชาติ (proposal for voluntary common reporting guideline)  

โดยเน้ือหาหลักประกอบด้วย นโยบาย กลไกการขับเคล่ือน วาระการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

รวมท้ังความคบืหนา้ท้ัง 17 เป้าหมายในรอบปี 2559 รวมถงึนำาเสนอเสน้ทางสูก่ารพัฒนา

ที่ยั่งยืนของไทยที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การจัดทำารายงานของประเทศไทย 
แบ่งเป็น 2 กระบวนการคู่ขนานกัน กล่าวคือ

1.	 การประเมินผลความคืบหน้าด้วยตนเอง	(self-assessment)	 ในการยกร่าง 

รายงานการดำาเนินงานท้ังในด้านนโยบาย สถาบัน กลไก กระบวนการ ตลอดจน 

ความคืบหน้าในแต่ละเป้าหมาย หน่วยงานหลักในเป้าหมายนั้น ๆ ได้หารือร่วมกับ 

หนว่ยงานสนบัสนนุท่ีเกีย่วข้อง เพ่ือสรปุความคบืหนา้และประเมินตนเอง รวมท้ังนำาเสนอ 

แนวปฏิบัติท่ีดีของไทยตลอดจนปัญหา อุปสรรค และความท้าทาย เพื่อนำาเสนอให้ 

คณะทำางานฯ รวบรวมและประมวลผล

24



25

2.	 การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	(stakeholder’s	assessment)  

ในขณะท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดทำารายงานจากการประเมินตนเอง คณะทำางานฯ  

ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก 

ภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน  

(นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา) ได้มีส่วนแสดงความคิดเห็นต่อทิศทาง ปัญหา และระดับ 

ของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของไทยอย่างเปิดกว้าง เพื่อให้ประชาชน 

มีส่วนร่วมในการออกแบบและกำาหนดเส้นทางการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ร่วมกันอย่างแท้จริง โดยคณะทำางานฯ ได้จัดรับฟังความคิดเห็นในพ้ืนท่ีภาคกลาง 

(กรุงเทพฯ) ภาคเหนือ (เชียงใหม่) ภาคใต้ (สงขลา) และรับฟังความคิดเห็นจาก 

ภาคประชาชน โดยเฉพาะนิสิตและนักศึกษาในฐานะเป็นชนรุ่นต่อไปท่ีจะรับสืบทอด 

ประเทศที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน

ระเบียบวิธีและกระบวนก�รเพื่อก�รเตรียมก�รก�รทบทวนผล
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รายงานผลการทบทวนการดำาเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาต ิ

โดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2560

(ก) การสร้างความเป็นเจ้าของต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: 

รัฐบาลตระหนกัดว่ีา การขับเคลือ่นการบรรลเุป้าหมายการพฒันาท่ีย่ังยืนจะตอ้งได้รบั 

ความรว่มมอืจากทุกภาคสว่นไม่จำากดัเฉพาะภาครฐั และทุกคนในสงัคมตอ้งมีความรูส้กึ 

เป็นเจา้ของรว่มกนั จงึไดเ้ชิญชวนให้ทุกภาคสว่นมสีว่นรว่มตัง้แตร่ะดับนโยบายลงไปถงึ 

ระดบัปฏบัิต ิเพ่ือให้ประชาชนทุกคนเกดิความรูส้กึรว่มกนัวา่ เป้าหมายการพฒันาท่ีย่ังยืน 

เป็นของทุกคน และทุกคนจะออกแบบเสน้ทางการเดนิทางเพือ่บรรลเุป้าหมายการพฒันา 

ที่ยั่งยืนร่วมกัน โดยมีการดำาเนินการที่สำาคัญ อาทิ

การร่วมเป็นองค์ประกอบใน	กพย.	และคณะอนุกรรมการท้ัง	3	ด้าน รัฐบาลจัดต้ัง กพย. 

ซ่ึงประกอบด้วยสมาชิก จำานวน 37 คน เป็นภาครัฐ  26 คน นอกจากน้ัน เป็นภาควิชาการ 

3 คน ภาคเอกชน 2 คน ภาคประชาสังคม 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา 

ท่ีย่ังยืนอีก 4 คน นอกจากน้ี ยังเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีผู้แทนในคณะอนุกรรมการ 

ทั้ง 3 คณะ เพื่อร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านต่าง ๆ และช่วยให้ 

ภาคส่วนต่าง ๆ ตระหนักถึงภารกิจการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของไทย 

และร่วมเป็นกลไกสำาคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

การจัดลำาดับความสำาคัญของเป้าหมายและเป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืน รัฐบาล 

เปิดโอกาสให้ภาควิชาการและภาคประชาสงัคมมสีว่นสำาคญัในการจดัลำาดบัความสำาคัญ 

ของเป้าประสงค์ในบรบิทของไทย โดยไดร้ว่มออกแบบแนวทางและกระบวนการจดัลำาดบั 

ความสำาคัญของเป้าประสงค์ตามหลักวิชาสถิติ เพ่ือให้กระบวนการมีความเท่ียงตรงมากท่ีสุด 

และได้ระดมความเห็นเพื่อจัดลำาดับความสำาคัญของเป้าหมายและเป้าประสงค์ 

นโยบายและสภาพแวดล้อม
ที่เอื้ออำานวย
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การพัฒนาที่ยั่งยืนรวม 5 ครั้ง โดยภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ 

และภาคประชาชน ต่างมาร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง

การระดมความคดิเห็นกบัภาคเอกชนในการขับเคลือ่นเป้าหมายการพฒันาท่ีย่ังยนื 

ซ่ึงฝ่ายเลขานุการ กพย. ได้หารือร่วมกับภาคเอกชน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน 

ในแนวทางการขับเคลือ่นเป้าหมายการพฒันาท่ีย่ังยนื และกระตุน้ให้ภาคเอกชนตระหนกั 

ถึงบทบาทในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีสำาคัญของวาระการพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ. 2030 

ซ่ึงพบว่าภาคเอกชนไทย โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่จำานวนมากมีความตื่นตัวและ 

เห็นความสำาคัญของการพัฒนาท่ียั่งยืน และยินดีท่ีมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมาย 

การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยหลายองค์กรได้เริ่มดำาเนินการในส่วนของตนแล้ว

การสร้างเครือข่ายกับภาคประชาสังคม ฝ่ายเลขานุการ กพย. ได้จัดหารือกับ 

ภาคประชาสังคมเพ่ือระดมความเห็นเก่ียวกับแนวทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 

ต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน เพราะภาคประชาสังคมมีการทำางาน 

ที่คล่องตัวใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ และมีการเคลื่อนไหวในประเด็นด้านการพัฒนา 

ท่ีย่ังยืน โดยเฉพาะในประเดน็เรือ่งสิง่แวดลอ้มและสทิธขิองคนกลุม่ตา่ง ๆ  มาอยา่งยาวนาน 

จึงสามารถสะท้อนความคิดเห็นของคนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้งและเป็นประโยชน์ 

ต่อการวางนโยบายแก้ไขปัญหา

การจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในหมู่เยาวชน คณะทำางานฯ โดยกระทรวงการ 

ต่างประเทศได้จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ของเยาวชนต่อเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

หลายกิจกรรม เช่น การประกวดสุนทรพจน์และการประกวดเรียงความระดับเยาวชน 

ในหัวข้อการนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย 

การพัฒนาท่ีย่ังยืน ซ่ึงประสบผลสำาเร็จอย่างมาก เยาวชนไทยท่ีเข้าใจถึงหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้ว เม่ือเข้าร่วมกิจกรรมก็สามารถเช่ือมโยงได้ว่า หลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้ประเทศบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนได้อย่างไร  

นอกจากน้ี กระทรวงการต่างประเทศยังได้สนับสนุนให้เยาวชนเปิดเวทีแสดงความคิดเห็น  

และข้อเสนอของเยาวชนต่อเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน และข้อเสนอแนะดังกล่าวจะได้นำาไป 

นำาเสนอในการรายงานผลดำาเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของไทยต่อไป

การรบัฟังความคดิเห็นของภาคประชาสงัคม คณะทำางานฯ ไดจ้ดักจิกรรมเสวนารับฟัง 

ความคิดเห็นเพ่ือการขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนร่วมกับมหาวิทยาลัยท้ังใน 

นโยบ�ยและสภ�พแวดล้อมที่เอื้ออำ�นวย
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ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 3 ครั้ง คือที่กรุงเทพฯ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และท่ีจังหวัดสงขลาร่วมกับ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ และรับฟังความคิดเห็นของ  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา 

ท่ีย่ังยืนของไทย ซ่ึงภาคประชาสังคมและชุมชนได้สะท้อนถึงความสำาคัญของการมีส่วนร่วม 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้การพัฒนามีความย่ังยืน สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม 

และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อทุกภาคส่วน

อนึง่ สภานติบัิญญัตแิห่งชาตไิดใ้ห้ความสำาคญักบัการขับเคลือ่นเป้าหมายการพฒันา 

ท่ียัง่ยนื โดยไดจ้ดัตัง้คณะอนกุรรมาธกิารตดิตามความคบืหนา้การปฏบัิตติามเป้าหมาย 

การพฒันาอย่างย่ังยืนของสหประชาชาตข้ึิน เพือ่ตดิตามความคบืหนา้ในการดำาเนนิการ 

และสง่เสรมิบทบาทของฝา่ยนติบัิญญัติในการรว่มขับเคลือ่นเป้าหมายการพฒันาท่ีย่ังยืน

 
  เวทีสื่อสารสาธารณะ	เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

การชักชวนให้ทุกภาคสว่นเข้ามามีสว่นรว่มขบัเคลือ่นการบรรลเุป้าหมายการพฒันา 

ท่ียัง่ยืนของไทย ตัง้แตร่ะดบันโยบายลงมาถงึการปฏบัิต ิสง่ผลให้ทุกภาคสว่นมคีวามตืน่ตวั 

และตระหนกัถงึเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนื และพยายามตอ่ยอดขยายผลในกลุม่ของตน 

รวมท้ังนำาเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนมาเป็นเครือ่งมือในการสือ่สารและสรา้งวสิยัทัศน ์

ในการดำาเนนิภารกจิขององคก์รตนเอง และช่วยขบัเคลือ่นตามแนวทางของตนเองตอ่ไป 

ในวงกว้าง อาทิ

 
 	มูลนิธิมั่นพัฒนาร่วมกับสื่อไทยพับลิกา 

จัดเวทีนำาเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาท่ีย่ังยืนอย่างสม่ำาเสมอ ช่วยให้ภาคธุรกิจ  

ภาคประชาสงัคม ภาควชิาการ และสือ่มวลชน ไดแ้ลกเปลีย่น และเกดิแนวคดิ องคค์วามรู ้

ที่สามารถนำามาต่อยอดสร้างความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมขององค์กร 

 
 	Global	Compact	Network	Thailand	

ได้นำาหลักการของ UN Global Compact เข้ามาปรับใช้ในการประกอบธุรกิจ  

และสง่เสรมิการมสีว่นรว่มและบูรณาการเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืนในห่วงโซ่การผลติ 

ของภาคเอกชนไทย โดยเน้นเรื่องการส่งเสริมการดำาเนินธุรกิจท่ีเคารพสิทธิมนุษยชน 

ตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ 
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 	สมาคมการจัดการแห่งประเทศไทย	(Thailand	Management	Association)
ได้เผยแพร่และจัดการสัมมนาในกลุ่มผู้บริหารภาคเอกชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อน 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
 	สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	(องค์การมหาชน)	
	 และคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน

ได้จัดเวทีหารือเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนใน 5 ภูมิภาค เพื่อสร้าง 

ความตระหนกัรูแ้ละจดัทำาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการพฒันาท่ีย่ังยืนของประเทศ นอกจากนี ้

ภาคประชาสังคมของไทยยังได้รวมตัวกันจัดทำารายงานเงาข้ึน เพื่อนำาเสนอมุมมอง 

ของภาคประชาสังคมต่อรายงานความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ของไทยอีกดัวย

 
 	สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ร่วมกับเครือข่ายชุมชนท้องถ่ิน (เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่) กว่า 3,000 คน 

ร่วมประกาศปฏิญญาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

โดยการใช้แนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 	ภาควิชาการโดยสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ได้ริเริ่ม “โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท่ีย่ังยืน”  

(SDG Move) ขึ้น เพื่อประสานงาน สนับสนุนนักวิจัย และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

รวมถึงให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำาข้อเสนอ 

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของไทยในแต่ละเป้าหมาย  

และเชื่อมโยงเครือข่ายนักวิชาการ ภาครัฐ และภาคประชาชน ผ่านการจัดและเข้าร่วม

เวทีสาธารณะ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนให้กับ 

ภาคส่วนต่าง ๆ เป็นต้น

(ข) การผนวกเปา้หมายการพฒันาทีย่ั่งยนืในกรอบการดำาเนินงานระดับชาติ:

รัฐบาลไทยได้ผนวกรวมเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนเข้ากับกรอบการดำาเนินงาน 

ระดับชาติอย่างเป็นระบบ เพราะรัฐบาลตระหนักถึงการขับเคลื่อนให้ประเทศบรรลุ 

เป้าหมายการพัฒนา ตั้งแต่ช่วงการดำาเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 

นโยบ�ยและสภ�พแวดล้อมที่เอื้ออำ�นวย
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ดังนั้น วาระการพัฒนาท่ีย่ังยืนจึงได้รับการรับรองเป็นวาระระดับชาติ นับตั้งแต่ 

นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดว่าด้วยการพัฒนาท่ีย่ังยืนเมื่อปี 2558  

และหน่วยงานต่าง ๆ ได้นำาเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนแปรเข้าไปในยุทธศาสตร์  

และแผนงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมไปถึงในกระบวนการปฏิรูปประเทศที่มุ่งปรับ 

โครงสร้างประเทศใหม่ให้มีรากฐานท่ีม่ันคงและย่ังยืน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

และก้าวไปสู่ประเทศรายได้สูง เหล่านี้สะท้อนให้เห็นได้ชัดนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้กำาหนดให้รัฐบาลต้องจัดทำายุทธศาสตร์ชาติ 

ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

โดยยึดหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  ซ่ึงนอกจากการจดัทำายุทธศาสตรช์าตริะยะ  20  ปี 

เป็นแผนท่ีนำาทางประเทศแลว้ รฐับาลยังกำาหนดวาระการปฏริปูประเทศอยา่งครอบคลมุ 

เพื่อออกแบบและปรับโครงสร้างประเทศให้รองรับเป้าหมายการเป็นประเทศรายได้สูง 

และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน นอกจากนี้ ปี 2560 ยังเป็นปีท่ีประเทศไทย 

เริม่เข้าสูช่่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

ซ่ึงเป็นช่วงระยะเวลาแรกภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 และยุทธศาสตร์ชาติ จึงเป็นแผนแม่บทระยะกลาง 

และระยะยาวในการนำาประเทศสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน ซ่ึงได้ผนวกเป้าหมายการพัฒนา 

ท่ียั่งยืนเป็นกรอบระดับชาติอย่างเป็นระบบ ซ่ึงเมื่อกรอบระดับประเทศ กล่าวคือ 

รัฐธรรมนูญ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 

วาระการปฏริปูประเทศ มทิีศทางไปในเสน้ทางเดยีวกนั คอื นำาพาประเทศมุ่งสูค่วามม่ันคง  

มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศ 

ทุกภาคส่วนก็จะร่วมกันเดินทางไปในเส้นทางเดียวกัน เป็นเจ้าของร่วมกันเพื่อบรรลุ 

เป้าหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้เบื้องหลัง

ในส่วนการขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ สำานักงานคณะกรรมการพัฒนา 

การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนและกำาหนด 

นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ได้ตรวจสอบความครอบคลุม 

และความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ภายใต้แผนการพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  

ให้สอดรับกบัเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนท้ัง 17 เป้าหมาย ซ่ึงในชัน้แรก ไทยไดจ้ดัลำาดบั 
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ตารางบูรณาการความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กับเป้าหมาย SDGs

ความสำาคญัของเป้าประสงคก์ารพฒันาท่ีย่ังยืน 30 ลำาดบัแรก ท่ีสามารถสรา้งผลกระทบ 

ตอ่การพัฒนาท่ีย่ังยืนของไทยในวงกวา้ง โดยพบวา่ สอดรบักบักรอบยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี 

ท้ัง 6 ด้าน ซ่ึง กพย. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะจัดทำาแผนท่ีนำาทาง (Roadmap) 

สำาหรับการดำาเนินงาน ในช่วงระยะเวลา 1 ปี และ 5 ปี โดยเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ  

มีส่วนร่วมจัดทำาและให้เกิดความครอบคลุมอย่างมากที่สุด 

นอกจากนี้ รัฐบาลยังเน้นการสร้างสภาวะท่ีเอ้ืออำานวยต่อการขับเคลื่อนเป้าหมาย 

การพัฒนาท่ีย่ังยนื โดยให้คณะทำางานท่ีเกีย่วข้องจดัทำาข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุกลไก 

มาตรการดา้นเศรษฐศาสตร ์สงัคม และกฎหมาย เพือ่สง่เสรมิการพฒันาท่ีย่ังยืนเสนอตอ่ 

คณะรัฐมนตรีด้วย ดังนั้น ต่อไปกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ  ทางเศรษฐศาสตร์ สังคม 

กจ็ะเอ้ือตอ่การขบัเคลือ่นประเทศให้บรรลเุป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืนในภาพรวมเช่นกนั

นโยบ�ยและสภ�พแวดล้อมที่เอื้ออำ�นวย
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โดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2560

(ค) การบูรณาการมิติการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม:

ประเทศไทยได้น้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการพัฒนาและบริหาร 

ประเทศ ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549)  

และเป็นหลักการสำาคัญท่ีปรากฏในเอกสารสำาคัญของประเทศ ได้แก่ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้การดำาเนินการ

ใด ๆ  อยูบ่นพ้ืนฐานของความพอประมาณ ความมีเหตมุผีล และการมีภมูคุ้ิมกนัในตวัเอง  

โดยนำาความรู้และหลักคุณธรรมเป็นองค์ประกอบในการพิจารณา เพ่ือนำาไปสู่การดำาเนินการ 

ท่ีสมดุล ไม่เอนเอียงมีความพอเหมาะพอดี และบังเกิดผลลัพธ์ท่ียั่งยืน การพัฒนา 

ท่ีครอบคลุม สมดุลและย่ังยืน จึงเป็นแนวคิดท่ีปรากฏอยู่ในกรอบการบริหารและ 

แผนแม่บทการพัฒนาประเทศในทุกระดับ นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 

25 ตุลาคม 2559 สั่งการให้ทุกส่วนราชการนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SEP for SDGs)  

โดยให้สอดคล้องกับแผนงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 

แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี และ 1 ปี หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นเครื่องมือ 

ในการบูรณาการ 3 มิติของการพัฒนา (เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม) ในระดับปฏิบัติการ 

ให้ส่งผลสัมฤทธิ์อีกด้วย เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ความสำาคัญ 

ทั้งกับคน สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน
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(ง) เป้าหมายและเป้าประสงค์:

กพย. ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เป็นกลไกเชิงสถาบันในระดับชาติของไทย 

ท่ีจะช่วยผลักดันให้ความสมดุลของท้ัง 3 มิติของการพัฒนา ได้รับการถ่ายทอดไปสู่ 

การปฏิบัติ โดย กพย. มีหน้าท่ีกำาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ียั่งยืน 

ของประเทศ ให้ครอบคลุมท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและบูรณาการ 

ตลอดจนกำากับการดำาเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศ ซ่ึงรวมถงึการขับเคลือ่นเป้าหมายการพฒันาท่ีย่ังยืนดว้ย  

นอกจากนี้  สำานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (Prime Minister  

Delivery Unit) ยังเป็นอีกกลไกหนึง่ท่ีจะช่วยให้การขบัเคลือ่นนโยบายของหนว่ยงานตา่ง ๆ  

มีความสอดคล้องกันในการดำาเนินการ

นโยบ�ยและสภ�พแวดล้อมที่เอื้ออำ�นวย





01
เป้าหมายที่

ยุติความยากจน
ทุกรูปแบบในทุกที่
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ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการลดความยากจนภายใต้เป้าหมาย 

การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ โดยสัดส่วนประชากรท่ีมีรายได้ต่ำ ากว่า 

เส้นความยากจนของประเทศลดลงจากร้อยละ 42.3 หรือ 25.8 ล้านคนในปี 2543  

เหลือร้อยละ 7.2 หรือ 4.8 ล้านคน ในปี 2558 โดยแบ่งเป็นชายและหญิงประมาณ 

อย่างละร้อยละ 38 และเป็นเด็กประมาณร้อยละ 24

แต่ในความจริง สำาหรับคนยากจนเองแล้ว มิได้มีคำาว่า เส้นความยากจน สถิติ 

หรือสัดส่วนประชากรยากจน แต่ “ความยากจน” หมายถึงความขาดแคลน ไม่มี ไม่พอ 

ไม่สบาย ไม่ว่าจะเป็นการไม่พอกิน ไม่มีเงิน ไม่มีงาน ไม่มีที่ทำากิน มีหนี้สิน ขาดโอกาส 

หรือ ป่วยไข้ ประสบภยัพิบัต ิสง่ผลให้ขาดแคลนปัจจยัการยังชพีข้ันพืน้ฐาน ความยากจน 

จึงมิได้หมายถึงเพียงแค่ความยากจนเชิงเศรษฐกิจ คือ การมีรายได้น้อยและ  

การบริโภคน้อยเท่าน้ัน แต่ยังครอบคลุมถึงการขาดโอกาสด้านการศึกษา การรักษาพยาบาล 

และโอกาสในมิติต่าง ๆ ท้ังด้านความคุ้มครองทางสังคม สาธารณูปโภค ตลอดจน 

การตกอยู่ในภาวะเสี่ยงอื่น ๆ

รัฐบาลตระหนักถึงมิติความยากจนท่ีแท้จริงดังกล่าว จึงวางนโยบายเพ่ือยุติความยากจน 

ในทุกมิติอย่างบูรณาการ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)  

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยน้อมนำา 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการพัฒนาต่อเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ  

ฉบับที่ 9 - 11 เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ 

โครงการจัดหาที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อยช่วยให้ประชาชนมีบ้านเป็นของตนเอง
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การพัฒนาตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยุติความยากจน 

เน้นท่ีการพัฒนามนุษย์และให้โอกาสคนเพื่อสร้างและพัฒนาตนเอง รัฐบาลจึงปลูกฝัง 

ให้ครวัเรอืนท่ียากจนเรยีนรูแ้ละคดิคน้วธิกีารจดัการชีวติและพึง่พาตนเองไดอ้ย่างยัง่ยืน 

และเหมาะสม โดยประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง  

เช่น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขของชุมชน  

(ดำาเนินการแล้ว 878 หมู่บ้าน) การบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ 

ดว้ยวิธกีารชีเ้ป้าชีวติ จดัทำาเข็มทิศชีวติ บรหิารจดัการชีวติ และดูแลชีวติ โดยใช้เวทีชุมชน 

นอกจากน้ัน รัฐบาลยังเสริมสร้างสังคมเข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิด 

วสิาหกจิเพือ่สงัคม (Social Enterprise) ดว้ยการจดัตัง้บรษัิทประชารฐัรกัสามคัคจีงัหวดั 

ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ เน้นที่โครงการด้านการเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยว 

มาตรการคุ้มครองทางสังคม	ซ่ึงมีส่วนช่วยให้การลดความยากจน โดยในปีงบประมาณ  

2559 รัฐบาลให้การช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว 

ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ท่ีพ่ึงคร้ังละไม่เกิน 3,000 บาทต่อครอบครัว รวม 325,609 ราย  

เป็นเงิน 593,101,978 บาท รวมท้ังจัดโครงการจัดหาท่ีอยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อย 

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559 - 2568) เช่น โครงการ 

บ้านประชารัฐ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน การต้ังศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 

(Social  Assistance  Center  1300) เพ่ือรับแจ้งเหตุผ่านโทรศัพท์สายด่วน และช่องทางออนไลน์ 

โดยให้คำาปรึกษาแนะนำา ช่วยเหลือ และส่งต่อผู้ท่ีประสบปัญหาทางสังคมให้ได้รับ 

การช่วยเหลือและบริการที่ตรงกับความต้องการอย่างสะดวก ทั่วถึง และทันท่วงที

รัฐบาลให้การช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมเป็นเงินสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท 
ต่อครอบครัว รวม 325,609 ราย เป็นเงิน 593,101,978 บาท
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การลดรายจ่ายมีส่วนสำาคัญต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนไม่น้อยกว่า 

การเพ่ิมรายได้ ในช่วงท่ีผ่านมาโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีบทบาทสำาคัญ 

ในการช่วยลดรายจ่ายค่ารักษาพยาบาลของคนไทยลงอย่างมีนัยสำาคัญ นอกจากนี้ 

รัฐบาลยังดำาเนินโครงการสวัสดิการต่าง ๆ เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายการใช้ชีวิตในเมือง 

ของประชาชน เช่น โครงการรถเมลแ์ละรถไฟฟร ีโครงการสนบัสนนุคา่ใช้จา่ยด้านการศกึษา 

จนกระทั่งจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น 

นอกจากนี้ รัฐบาลใช้มาตรการช่วยเหลือผู้ยากจนและเปราะบางในกลุ่มต่าง	 ๆ  

เช่น เงนิอดุหนนุเพ่ือการเลีย้งดสูำาหรบัเดก็แรกเกดิจนถงึอาย ุ3 ปีท่ีอยู่ในครวัเรอืนยากจน 

โดยจ่ายเป็นเงิน 600 บาท ต่อคนต่อเดือน การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำาหรับ 

เด็กและเยาวชนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การสร้างหลักประกัน 

รายได้ให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ด้วยเบี้ยยังชีพความพิการ 800 บาท ต่อคนต่อเดือน  

และผูส้งูอาย ุ(60 ปีข้ึนไป) ดว้ยเบ้ียยังชีพผูส้งูอายุแบบข้ันบันได (โดยปีงบประมาณ 2559 

ไดม้กีารเบิกจ่ายเบ้ียยังชพีแกค่นพกิาร 1.67 ลา้นคน ผูส้งูอายุ 7.34 ลา้นคน เป็นเงนิรวมกวา่ 

73,000 ลา้นบาท) สง่เสรมิการจา้งงานและให้บรกิารกูยื้มเงนิกองทุนเพือ่ประกอบอาชีพ 

สำาหรับคนพิการ ตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชน 

เป็นฐานช่วยดูแลผู้สูงอายุในภาวะยากลำาบาก มีชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ  

ให้เงินทุนกู้ยืมผ่านกองทุนผู้สูงอายุ ปรับปรุงบ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุในชุมชนให้มี 

ความปลอดภยั รฐับาลยังไดร้เิริม่โครงการลงทะเบียนเพือ่สวสัดกิารแห่งรฐั เพือ่ช่วยเหลอื 

ผู้มีรายได้น้อย โดยเปิดให้ผู้ท่ีมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ลงทะเบียนแสดงความประสงค์ 

รบัความช่วยเหลอื โดยในปี 2559 ไดเ้บิกจา่ยเงนิครัง้แรก 17,469 ลา้นบาท แกผู่ผ้า่นเกณฑ ์

7.5 ลา้นคน และในปี 2560 โครงการจะสนบัสนนุคา่ใช้จา่ยในการดำารงชีพแกผู่ล้งทะเบียน 

รวมท้ังมมีาตรการสนบัสนนุการหารายไดเ้พิม่เตมิแกผู่ม้รีายไดต้่ำากวา่ 30,000 บาทตอ่ปี 

สำาหรบัผูว่้างงานซ่ึงเป็นกลุม่เสีย่งท่ีจะประสบปัญหาความยากจน ศนูย์บรกิารจดัหา

งานเพือ่คนไทยเป็นศนูยก์ลางให้บรกิารจดัหางาน แนะแนวอาชีพ พฒันาศกัยภาพฝมืีอ 

แรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน และพัฒนาปรับปรุง

กฎหมาย เพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงานให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการมีงานทำาให้แก่ 

แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพกิาร แรงงานผูส้งูอายุ และกลุม่ผูด้อ้ยโอกาส เพ่ือขับเคลือ่น 

นโยบายให้ “คนไทยทุกคนมีงานทำา” 

ประเทศไทยให้ความสำาคญักบัการสรา้งหลกัประกนัให้กลุม่เปราะบางเขา้ถงึบรกิาร

สาธารณะ	สาธารณปูโภคและทรพัยากร	เพือ่การดำารงชีพและความกนิดอียูด่อีย่างท่ัวถงึ 

และเป็นธรรม ท้ังด้านการศึกษาเพ่ือให้เด็กด้อยโอกาสทุกคนได้รับการพัฒนา 
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การส่งเสริมนโยบาย Digital 
Economy และ Smart City  

รวมถึงการตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
โดยมีครัวเรือนที่เชื่อมต่อระบบ

อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 59.8

40
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เต็มตามศักยภาพเหมาะสมกับอตัลักษณ์แหง่ตน และการบริการสาธารณสุข ในป ี2556  

มปีระชากรทีเ่ขา้ถึงบรกิารทางสขุภาพตามพระราชบญัญตัิหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ 

ถึงร้อยละ 99.87 ด้านการสาธารณูปโภค ในปี 2559 ประชาชนในเขตเมืองเข้าถึงไฟฟ้า 

และน้ำาบริโภคที่สะอาดร้อยละ 100 และ 99.3 ตามลำาดับ ส่วนในภูมิภาค มีประชาชน 

เข้าถึงบริการไฟฟ้าร้อยละ 99.7 และเข้าถึงน้ำาบริโภคที่สะอาดที่ร้อยละ 81.5 ตามลำาดับ 

จึงยังต้องเร่งขยายเขตการให้บริการให้ครอบคลุม ส่วนด้านโทรคมนาคมได้รับ 

การสง่เสรมิดว้ยนโยบาย Digital Economy และ Smart City และการตัง้ศนูย์ดจิทัิลชุมชน 

ในปี 2558 ท้ังนี ้ในปี 2558 มีผูใ้ช้โทรศพัท์มือถอืรอ้ยละ 79.3 ของประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไป 

และในปี 2559 มีครัวเรือนที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตร้อยละ 59.8 

ในส่วนของการครอบครองท่ีดิน ซ่ึงเป็นแหล่งกำาเนิดรายได้สำาคัญของคนยากจน 

ในประเทศไทยท่ีส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกร คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่ง

ชาติมีนโยบายพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดิน แก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ  

การกระจายการถอืครองสทิธิในท่ีดนิให้แกร่าษฎรผูด้อ้ยโอกาสอย่างท่ัวถงึและเป็นธรรม  

แก้ไขปัญหาความยากจนด้านท่ีดิน โดยมอบให้กรมท่ีดินนำาท่ีดินสาธารณประโยชน์ 

ท่ีประชาชนเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วมาจัดระเบียบการถือครองให้แก่ราษฎร รวมถึงชุมชน 

ไดมี้ท่ีดนิทำากนิและท่ีอยู่อาศยั เกดิแรงจงูใจท่ีจะพฒันาท่ีดนิเพือ่เพิม่ผลผลติสรา้งรายได ้

เป็นปัจจัยให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

นอกจากนี้ รัฐบาลตระหนักเช่นกันว่า ภัยพิบัติเป็นภัยคุกคามสำาคัญโดยเฉพาะ 

กับผู้ยากไร้ รัฐบาลอยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำาแผนการป้องกันและบรรเทา 

คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติมีนโยบายพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดิน แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ การกระจาย 
การถือครองสิทธิในที่ดินให้แก่ราษฎรผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง 
และเป็นธรรม แก้ไขปัญหาความยากจนด้านที่ดิน



สัดส่วนความยากจนส่วนใหญ่ยังอยู่ในภาคเกษตรกรรม  
รัฐบาลจึงเร่งดำาเนินการพัฒนาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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สาธารณภัยแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	2 ตามกรอบเซนได เพ่ือสร้างระบบบริหารจัดการ  

สร้างภูมิต้านทาน และลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ ให้กับคนยากจนและอยู่ในสภาวะเปราะบาง 

ปัจจุบันมีเครือข่ายเตือนภัยในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย “มิสเตอร์เตือนภัย” ประจำาทุกหมู่บ้านเส่ียงภัย 

ขณะนี้มีจำานวน 25,915 คน พร้อมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

และชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤติ เพ่ือให้ชุมชนมีความสามารถในการรับมือและฟื้นคืน 

กลับได้โดยเร็วทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติ

แม้ประเทศไทยจะมีความก้าวหน้าอย่างมากในการดำาเนินการเพื่อยุติความยากจน 

เพราะสามารถลดสัดส่วนคนยากจนลงได้มากเกินกว่าครึ่งในช่วงการปฏิบัติ 

ตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ แม้ว่าสัดส่วนคนยากจนจะลดลงมากแล้ว  

แต่เมื่อนับรวมกับคนเกือบจน (คือคนท่ีมีรายได้สูงกว่าเส้นยากจนไม่เกินร้อยละ 20)  

ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีอ่อนไหวต่อสภาวะวิกฤติ จะมีสัดส่วนสูงถึงประมาณร้อยละ 15.5  

และส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตรในชนบท ดังนั้น อุปสรรคและความท้าทายสำาคัญ 

ท่ีรัฐบาลจะต้องเร่งดำาเนินการต่อไป คือการกระจายบริการสาธารณะและการพัฒนา 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้าถึงประชาชนในทุก ๆ พ้ืนท่ี โดยเน้นการบริหาร 

และขับเคลือ่นในระดบัพ้ืนท่ีอยา่งเข้มข้น หากดำาเนนิการดงักลา่วไดแ้ลว้กเ็ป็นท่ีนา่เช่ือวา่ 

ประเทศไทยนา่จะประสบความสำาเรจ็ในการบรรลเุป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืนเป้าหมายนี้
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กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำาบลอุโมงค์ อำาเภอเมือง จังหวัดลำาพูน
เป้าประสงค์ที่	1.3	ดำาเนินการให้เป็นผลตามระบบและมาตรการคุ้มครองทางสังคม

นอกเหนือจากมาตรการคุ้มครองทางสังคมท่ีรัฐจัดให้ เช่น หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

และเบี้ยผู้สูงอายุ ที่รัฐบาลได้จัดให้แก่คนไทยทุกคนอยู่แล้ว ชุมชน และองค์กรปกครอง 

สว่นท้องถิน่ ยังสามารถดำาเนนิการเพิม่เตมิไดเ้องเพือ่เสรมิความคุม้ครองให้แกป่ระชาชน 

ในชุมชนของตน การจัดกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นการเพิ่มทางเลือกมาตรการ 

คุม้ครองทางสงัคมแกค่นในชุมชนท่ีไมไ่ดอ้ยู่ในระบบประกนัสงัคม ดว้ยการสนบัสนนุให้ 

เกิดการออมในชุมชน สูก่ารจัดสวัสดิการให้สมาชิกต้ังแต่เกิดจนเสียชีวิต ถือเป็นการช่วยเหลือ 

ท่ีเผื่อแผ่ถึงผู้ทุกข์ยากและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ตัวอย่างกองทุนสวัสดิการชุมชน 

เทศบาลตำาบลอุโมงค	์อำาเภอเมอืง	จงัหวดัลำาพนู ท่ีบรหิารจดัการกองทุนดว้ย “หลกัปรชัญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง” ยึดหลักการป้องกันความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกันให้กับสมาชิก  

ส่งเสริมให้สมาชิกมีคุณธรรม มีความซ่ือสัตย์ เน้นการบริหารจัดการท่ีดีตาม 

หลักธรรมมาภิบาล ให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกตามกำาลงัท่ีม ีคือเงินท่ีประชาชน 

นำามาฝาก ซ่ึงถอืวา่เป็นการสรา้งภมิูคุม้กนัให้กบัคนในชมุชน โดยจดัให้มีสวสัดกิารตัง้แต ่

การคลอด การศึกษาบุตร การบวช การแต่งงาน การเจ็บป่วย และบำานาญผู้สูงอายุ  

เป็นตัวอย่างหนึ่งในการแก้ปัญหาความยากจนท่ีสนับสนุนให้ประชาชนออมเงิน  

และเสรมิสรา้งความคุม้ครองทางสงัคม ถงึแมมู้ลคา่ความคุม้ครองจะไม่สงูแตก่ส็รา้งแรง 

จูงใจให้เกิดการออม ผลการดำาเนินงาน ทำาให้ประชาชนในชุมชนมีเงินออมของตนเอง  

เกิดความสัมพันธ์และมิตรไมตรีท่ีดีของคนในชุมชน รู้สึกมั่นคง ภาคภูมิใจ อยู่อย่างมีศักด์ิศรี 

และมีความสุขสามารถเข้าถึงสวัสดิการของชุมชนได้ และถือว่าการออมเงินยังเป็น 

การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการเงินให้กับชุมชนอีกด้วย คนในชุมชนเห็นประโยชน์ 

ของการออมมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มยากจนและเปราะบาง แม้จะเข้าไม่ถึง 

ประกันสังคมหรือระบบประกันในฐานะลูกจ้างสถานประกอบการ หากสามารถจ่ายเบ้ียประกัน 

จำานวนหนึ่งให้แก่กองทุนฯ ได้ ก็จะได้รับความคุ้มครองทางสังคม นำาไปสู่การพัฒนา 

ชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นการช่วยบรรเทาความยากจนอีกทางหนึ่ง

กรณีตัวอย่าง





02
เป้าหมายที่

ยุติความหิวโหย  
บรรลุความมั่นคงทางอาหาร 
และยกระดับโภชนาการ  
และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
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คนไทยคุน้เคยกบัสำานวนวา่ “ในน้ำามปีลา ในนามีขา้ว” สะท้อนวิถชีีวติของคนไทย 

ท่ีบ้านเมืองมีความอุดมสมบูรณ์ด้านการเกษตรกรรม  สามารถผลิตอาหารได้เพียงพอ 

สำาหรับการบริโภคในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ อาจกล่าวได้ว่าเมืองไทยเป็น 

อู่ข้าวอู่น้ำาของโลก ความจริงข้อน้ีสะท้อนจากการท่ีไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 

แห่งสหัสวรรษในการลดจำานวนประชากรท่ีประสบภาวะทุพโภชนาการ (undernourished) 

ได้สำาเร็จ โดยตามข้อมูลขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 

พบว่าจำานวนประชากรท่ีประสบภาวะทุพโภชนาการของไทยลดลงจาก 19.8 ล้านคน  

(ร้อยละ 34.6) เม่ือปี 2533 - 2535 เหลือประมาณ 5 ล้านคน (ร้อยละ 7.4) ในปี 2557 - 2559

ประเทศไทยยังคงดำาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างหลักประกันให้ทุกคน 

โดยเฉพาะคนยากจนและกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงอาหารท่ีปลอดภัย มีโภชนาการ และเพียงพอ  

ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปีด้านสาธารณสุข	(พ.ศ.	2559	-	2579)	ของไทยมุ่งส่งเสริม 

ให้เด็กอายุ	0	-	5	ปี	สูงดีสมส่วน และกำาหนดมาตรการเร่งรัดดำาเนินงานโภชนาการสตรี 

และเดก็ปฐมวัย เพ่ือลดจำานวนประชากรท่ีประสบภาวะทุพโภชนาการ พรอ้มท้ังจดัทำาชดุ 

กิจกรรมพ้ืนฐานด้านโภชนาการให้แก่ สถานบริการสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ศูนยเ์ด็กเล็ก ชุมชน และครอบครัว เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน ตลอดจนผลักดัน 

พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ 

ที่เกี่ยวข้อง	(Milk	Code)	โดยพบว่า ในช่วงปี 2547 - 2548 ถึงปี 2558 - 2559 ความชุก 

ของภาวะเตีย้แคระแกรน็ลดลงจากรอ้ยละ 11.9 เหลอืรอ้ยละ 10.5 แตค่วามชุกของภาวะ 

ทุพโภชนาการผอม (Wasting) และน้ำาหนกัเกนิ (Overweight) กลบัเพิม่ข้ึนจากรอ้ยละ 4.1 

เป็นร้อยละ 5.4 และจากร้อยละ 6.9 เป็นร้อยละ 8.2 ตามลำาดับ ทั้งนี้ ในการประชุม 

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ปี 2559 ได้ผลักดันนโยบาย “การสร้างเสริมสุขภาวะ 

เด็กปฐมวัยด้วยการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม” ประกอบด้วยการส่งเสริมโภชนาการ 

ใน 2,500 วันแรกของชีวิต ร่วมกับการเสริมสร้างพัฒนาการสมวัยและการส่งเสริมการอ่าน 

รัฐบาลยังสร้างหลักประกันให้มีระบบการผลิตอาหารท่ีย่ังยืนและดำาเนินการ 

ตามแนวปฏิบัติทางการเกษตรท่ีมีภูมิคุ้มกัน เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและการผลิตท่ีรักษา 

ระบบนิเวศ เสริมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อุทกภัย และภัยพิบัติอ่ืน ๆ และจะช่วยพัฒนาท่ีดิน 

และคุณภาพดินอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำากรอบแนวทาง 

การขับเคลื่อนเกษตรกรรมย่ังยืน	 (พ.ศ.	2560	 -	2564) และตั้งเป้าจะเพิ่มพื้นท่ี 

การทำาเกษตรกรรมยั่งยืน 5 แสนไร่ต่อปี ตามแนวทางการพัฒนาที่สำาคัญ 5 แนวทาง 

คอื สง่เสรมิและพัฒนาการผลติตามระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื พฒันาการรบัรองมาตรฐาน 
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มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดรายจ่าย/หนี้สิน และเพิ่มรายได้
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สนิคา้เกษตรในระบบเกษตรกรรมย่ังยืน พฒันาและสง่เสรมิการตลาดสนิคา้เกษตรท่ีผลติ 

ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน สนับสนุนสินเช่ือสีเขียว และสนับสนุนการวิจัยองค์ความรู้ 

และนวัตกรรมด้านเกษตรกรรมยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม

ในช่วงท่ีผ่านมา ไทยได้ดำาเนินโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมย่ังยืน ดังน้ี  

(1) โครงการพัฒนาเกษตรอนิทรยี ์เพือ่เพิม่พ้ืนท่ีการผลติเกษตรอินทรย์ี สรา้งมูลคา่เพิม่ 

เพิม่ปรมิาณการคา้และการบรโิภคเกษตรอินทรยี์ในประเทศ รวมท้ังผลกัดันให้การรบัรอง 

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทยให้เป็นท่ียอมรับในระดับสากล โดยจัดเตรียมความพร้อม  

ดว้ยการจดัอบรมให้ความรูเ้รือ่งเกษตรอนิทรย์ีดา้นตา่ง ๆ  สง่เสรมิการทำาเกษตรอินทรยี ์

และตรวจรบัรองมาตรฐาน การพฒันาตอ่ยอดการผลติ การแปรรปูสูก่ารตลาด โดยพฒันา 

เครือข่ายการผลิตและตลาดเกษตรอินทรีย์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ 

เพ่ือสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ด้วยการจัดตั้ง 

ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรนำาเอาเศษวัสดุเหลือใช้ในไร่นาครัวเรือน 

และโรงงานอุตสาหกรรมมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ย ดังตัวอย่าง โครงการพัฒนา 

เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร (ยโสธรโมเดล) โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำาบันทึก 

ข้อตกลง (MOU) กบัจงัหวดัยโสธร เพือ่ขบัเคลือ่นการพฒันาเกษตรอินทรยีท่ี์ครอบคลมุ 

ด้านการผลิต การรวมกลุ่มเกษตรกร การรวบรวมผลผลิต การแปรรูป และการตลาด 

ท้ังด้านพืช ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำา โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย์ 

ในจังหวัดยโสธร จากเดิม 35,000 ไร่ เป็น 77,000 ไร่ ภายใน 3 ปี (ปี 2559 - 2561) 
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เน้นข้าวหอมมะลิอินทรีย์ พืชผักอินทรีย์ และผลไม้ (2) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  

ส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจจาก 882 อำาเภอ รวมทั้งสิ้น 70,000 ราย น้อมนำา 

หลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของเกษตรกร 

ตามภูมิสังคมของแต่ละพ้ืนท่ี โดยมุ่งหวังจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดรายจ่าย/หนี้สิน และเพิ่มรายได้ อันเกิดจากการพัฒนา 

ศกัยภาพของตนเอง ครอบครวั และชุมชน ตลอดจนสรา้งอาชีพท่ีเหมาะสมกบัทรพัยากร 

และปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดตัว 

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยร่วมมือกับ 5 ภาคส่วนท่ีสำาคัญ ได้แก่ เกษตรกร  

ปราชญเ์กษตร เกษตรกรตน้แบบ ศนูย์เรยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร  

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ซ่ึงทำาหน้าท่ีเป็นครูพี่เลี้ยงในการสร้างแรงบันดาลใจ 

แนะนำาให้ความช่วยเหลือ และส่งเสริมความรู้ให้แก่เกษตรกร) ภาครัฐ ภาคเอกชน  

และสถาบันการศึกษา เร่งดำาเนินการขับเคล่ือนโครงการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปี 2560 

นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้ความสำาคัญกับความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ด 

พันธุพื์ชท่ีใช้เพาะปลกู สตัว์ในไรน่าและท่ีเลีย้งตามบ้านเรอืน และชนดิพนัธุต์ามธรรมชาต ิ

ท่ีเก่ียวข้องกับพืชและสัตว์เหล่าน้ัน โดยได้จัดทำาแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลาย

ทางชีวภาพ	พ.ศ.	2558	-	2564	ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ บูรณาการคุณค่า 

และการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วมในทุกระดับ อนุรักษ์และฟ้ืนฟู

ความหลากหลายทางชีวภาพ ปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประเทศ และบริหารจัดการ 

เพ่ือเพิ่มพูนและแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสอดคล้อง 

กับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว และพัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลาย 

ทางชีวภาพให้เป็นมาตรฐานสากล

ในภาวะปัจจุบันท่ีมีปัจจัยแวดล้อมหลากหลาย เช่น การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เราไม่สามารถยึดความคิดเดิมท่ีว่า ‘ในน้ำามีปลา ในนามีข้าว’ ต่อไปโดยท่ีไม่ปรับตัว 

เม่ือจะต้องเผชิญกับกระแสความผันผวนทางเศรษฐกิจและความเปลี่ยนแปลง 

ทางธรรมชาตอีิกตอ่ไป จงึเป็นภารกจิและความท้าทายสำาคญัของรฐับาลท่ีจะปรบัเปลีย่น 

และวางแผนออกมาตรการตา่ง ๆ  เพือ่ปรบัรปูแบบและปัจจยัการทำาการเกษตรแบบใหม่ ๆ  

ให้สอดคล้องและสอดรับการเปลี่ยนแปลงไปของโลก แต่ยังคงรักษาความเป็นมิตร 

กับส่ิงแวดล้อมและความหลายหลายทางชีวภาพไว้ โดยอาจนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ  

เข้ามาช่วยส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกษตรกรไทยสามารถปรับตัวและคงไว้ 

ซึ่งการเป็นอู่ข้าวอู่น้ำาสำาหรับชาวไทยและชาวโลกได้ต่อไปอย่างยั่งยืน



จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความอุดมสมบูรณ์
ทางธรรมชาติ และเป็นแหล่งต้นน้ำาลำาธาร 
เหมาะสำาหรับการเกษตรแบบหลากหลาย
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โครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำาริ บ้านนาป่าแปก 
หมู่ที่ 4 ตำาบลหมอกจำาแป่ อำาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เป้าประสงค์ที่	2.1	ยุติความหิวโหยและสร้างหลักประกันให้ทุกคน

โครงการนี้เกิดจากพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

ท่ีทรงห่วงการขาดแคลนอาหารจากการท่ีมีจำานวนประชากรเพ่ิมมากข้ึน โดยเห็นว่า 

จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ และเป็นแหล่งต้นน้ำาลำาธาร 

เหมาะสำาหรับการเกษตรแบบหลากหลาย ท้ังพืชและสัตว์ เพ่ือเป็นแหล่งสะสมอาหาร 

ตามธรรมชาติ จึงเกิดเป็นโครงการธนาคารอาหารชุมชน เป็นโครงการแรกในจังหวัด 

แม่ฮ่องสอนท่ีเป็นแหล่งผลิตอาหารสำาหรับคนและสัตว์ เพื่อบริโภคและสร้างรายได้  

การดำาเนนิงานยึดหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง โดยคำานงึถงึศกัยภาพและภมิูสงัคม 

ของพื้นท่ี ท่ีมุ่งหวังให้คนรักป่าและอยู่กับป่าได้อย่างมีความสุข ให้ราษฎรดำาเนินชีวิต 

ตามวิถีสังคมของชุมชน ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมา มีการขยายพันธุ์สัตว์ 

เช่น กบ เขียด ไก่ป่า คืนสู่ธรรมชาติให้มากท่ีสุด เพ่ือเป็นแหล่งอาหาร ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ 

ชนดิท่ีเหมาะกบัพืน้ท่ีสงู เช่น ปลาไน และสตัวปี์ก ปลกูและขยายพนัธุต์น้ไมป่้าท่ีสามารถ 

รับประทานได้ในป่า เช่น มะม่วงป่า ขนุนป่า ขี้เหล็ก หรือพืชชนิดอื่น ๆ ที่มีอยู่ดั้งเดิม 

ตามธรรมชาติ ซึ่งมีความทนทาน ไม่ต้องมีการดูแลรักษามาก ผลการดำาเนินโครงการ 

พบว่าชาวบ้านได้ปลูกพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้าน เช่น ชะอม มะกรูด มะนาว ผักไผ่  

ตะไคร้ สะระแหน่ ไว้บริโภคในครัวเรือนอย่างแพร่หลาย ลดต้นทุนการทำาการเกษตร 

ด้วยการทำาน้ำาสกัดชีวภาพเพื่อป้องกันและกำาจัดศัตรูพืชโดยไม่ต้องใช้สารเคมี ปลูกพืช 

เชิงอนุรักษ์ เช่น ต้นชา กาแฟ ท้อ พลับ พลัม ลิ้นจี่ ฯลฯ ช่วยเพิ่มรายได้และยังช่วย 

ป้องกันการพังทลายของดินตามไหล่เขา ปลูกพืชไร่ เช่น ถ่ัวเขียว ถ่ัวแดงหลวง เพ่ือเป็นอาหาร 

และปรับปรุงบำารุงดิน ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟ้ืนฟูและได้พื้นท่ีป่ากลับคืนมา 

อย่างต่อเนื่อง จากเดิม 21,267 ไร่ เพิ่มเป็น 42,487 ไร่ เนื่องจากราษฎรเกิดทัศนคติที่ดี 

ด้านการอนุรักษ์ ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 4,000 บาทต่อเดือนต่อครอบครัว  

เป็น 120,000 บาทต่อเดือนต่อครอบครัว ซ่ึงจากการดำาเนินโครงการธนาคารอาหารชุมชนฯ 

ทำาให้ชุมชนมีแหล่งอาหารสำาหรับบริโภคให้กับคนในชุมชนได้อย่างแท้จริง

กรณีตัวอย่าง
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สร้างหลักประกัน 
การมีสุขภาพดีและส่งเสริม 
ความเป็นอยู่ที่ดีสำาหรับ 
ทุกคนในทุกวัย
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รายงานผลการทบทวนการดำาเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาต ิ

โดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2560

ในภาพรวมประเทศไทยนบัวา่มคีวามกา้วหนา้ไปมากในการดำาเนนิการเพือ่บรรล ุ

เป้าหมายที่ 3 ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อมูลจากธนาคารโลกพบว่า 

สัดส่วนของการคลอดบุตรท่ีดูแลโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขท่ีมีความชำานาญสูงถึง 

ร้อยละ 99.6 และข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขในปี 2558 ระบุว่า อัตราการตาย 

ของมารดาต่อการเกิดมีชีพหนึ่งแสนคนมีเพียง 24.60 คน และอัตราการตายในทารก  

และเด็กอายุต่ำากว่า 5 ปี อยู่ที่ 3.5 และ 8.6 คนต่อการเกิดมีชีพพันคน

ในปี 2559 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รับรองให้ไทยเป็นประเทศแรก 

ของเอเชียและที่สองของโลกที่ได้ยุติการแพร่เชื้อ HIV และซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกได้สำาเร็จ 

โดย UNAIDS ไดป้ระมาณการเม่ือปี 2557 วา่ จำานวนผูป่้วยโรคเอดสร์ายใหมต่่อประชากร 

แสนคนที่ไม่ติดเชื้อของไทยมีอยู่เพียง 0.06 - 0.16 คน องค์การอนามัยโลกรายงานว่า 

จำานวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่อยู่ที่ 171 คนต่อประชากรแสนคน และผู้ป่วยโรคมาลาเรีย 

รายใหม่อยู่ท่ี 37.9 คนต่อประชากรพันคน ซ่ึงนับว่ามีจำานวนลดลงอย่างต่อเน่ือง  

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันคาดว่ามีผู้ป่วยโรคตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัสตับอักเสบบีและซี 

เป็นจำานวนมาก โดยยังอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล แต่คาดว่าอาจจะมีจำานวนมากถึง 

กว่าสองล้านคน

ในส่วนของโรคไม่ติดต่อและการสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ท่ีดี	 

องค์การอนามัยโลกประมาณการอัตราการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง  

โรคเบาหวาน และโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง ต่อประชากรไทยอายุ 30 - 70 ปี  

เท่ากับ 16.16 คนต่อแสนคน และอัตราการฆ่าตัวตายที่ 13.08 คนต่อประชากรแสนคน 
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ท้ังนี้ การเข้าถึงบริการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตสำาหรับผู้ประสบปัญหาโรคซึมเศร้า 

ในประชากรไทยอายุ 15 ปีข้ึนไป มีแนวโน้มสูงข้ึน โดยกลุ่มเส่ียงท่ีควรคัดกรองโรคซึมเศร้า 

ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ที่ตั้งครรภ์หรือหลังคลอด และผู้ที่มีปัญหาสุรา 

สารเสพติด เป็นต้น นอกจากนี้ สำาหรับผู้ที่มีปัญหาสุราและสารเสพติด	สามารถเข้าถึง 

การบำาบดัรกัษาอย่างครอบคลมุ	ท้ังโดยสมัครใจและภาคบังคบั ไดแ้ก ่การรกัษาโดยใช้ยา 

ทางจติวทิยาและการฟืน้ฟูสมรรถภาพ และบรกิารการตดิตามผลการรกัษา โดยสถติิผูป่้วย 

ยาเสพตดิท่ีหยุดเสพตอ่เนือ่ง 3 เดอืนหลงัจำาหนา่ยจากการบำาบัดรกัษามแีนวโนม้เพิม่ข้ึน 

ล่าสุดอยู่ที่ร้อยละ 88.90 

กระทรวงสาธารณสุขมีแผนการดำาเนินงานและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 

ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เช่น นโยบายการดูแลมารดาซึ่งเริ่มตั้งแต่การตั้งครรภ์คุณภาพ  

คือ การฝากครรภ์ 5 ครั้งเพ่ือดูแลการต้ังครรภ์ของมารดาอย่างมีคุณภาพ การจัดทำา 

แผนพัฒนาห้องคลอดคุณภาพ และการเย่ียมมารดาหลังคลอด 3 คร้ัง นโยบายการดูแลทารก 

ซ่ึงเริม่ตัง้แตก่ารตัง้ครรภจ์นถงึหลงัการคลอด การสรา้งเสรมิความรูใ้ห้กบัมารดาเกีย่วกบั 

การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์และการเลี้ยงดูทารกอย่างถูกวิธี นอกจากนี้ ยังพัฒนาการ 

ให้บริการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ประเทศไทยมีผลการดำาเนินงานเป็นท่ียอมรับในการให้บริการ 

ประชาชนด้านการดูแลสุขภาพ โดยน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น 

แนวทางในการดำาเนนิงานอย่างเป็นรปูธรรม เชน่ เนน้การสรา้งเสรมิ	ป้องกนัควบคมุโรค 

และการให้บรกิารดแูลสขุภาพประชาชน เนือ่งจากเป็นการสรา้งเสรมิสขุภาพกอ่นเป็นโรค 

เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพของประเทศชาติ การเน้นการรักษาสุขภาพ 

ดแูลการบรโิภคอย่างเหมาะสมพอด ีและออกกำาลงักายเพือ่เป็นภมิูคุม้กนัของประชาชน 

ทุกคน พรอ้มท้ังสง่เสรมิความรูด้า้นสขุภาพให้ประชาชนมีความเข้าใจในการดแูลสขุภาพ 

รา่งกายอยา่งเหมาะสม และการจดัทำานโยบายหลกัประกนัสขุภาพ เพือ่เป็นการประหยัด 

งบประมาณของประเทศด้านการบริการและรักษาสุขภาพของประชาชน

ตัง้แตปี่	2545	ประชากรในทุกภาคสว่นมสีทิธปิระกนัสขุภาพตามหลกัประกนัสขุภาพ 

ท่ัวหนา้ โดยจากการสำารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืนปี 2556 โดยสำานกังาน 

สถิติแห่งชาติ พบว่า กรณีท่ีครัวเรือนท่ีต้องกลายเป็นครัวเรือนยากจนภายหลัง 

จากการจ่ายค่ารักษาพยาบาลมีเพียงร้อยละ	0.47 ของครัวเรือนทั้งหมด ยิ่งไปกว่านั้น 

ไทยได้ให้ประกันสุขภาพแก่แรงงานผู้โยกย้ายถิ่นฐานท้ังท่ีมีเอกสารและไม่มีเอกสาร 

รวมถงึผูอ้ยู่ในอปุการะ นอกจากนี ้ยังมโีครงการอาสาสมคัรสาธารณสขุตา่งดา้ว ซ่ึงไม่ได้ 

เป็นเพียงล่ามในสถานพยาบาล แต่ได้เป็นอาสาสมัครในการให้ความรู้และการส่งเสริมสขุภาพ 

ในชุมชนผู้โยกย้ายถ่ินฐานเพ่ือให้ทราบถึงสิทธิและข้อมูลเร่ืองสุขลักษณะและสุขอนามัยอีกด้วย
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คนไทยสามารถเข้าถึงยาและวัคซีนท่ีจำาเป็นและปลอดภัย เช่น มีผู้ได้รับวัคซีน 

แบบครบถ้วน (EPI program) ร้อยละ 90.3 - 100 กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 78.47  

ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่ลงทะเบียนสะสม 

ร้อยละ 79.89 เข้าถึงยาต้านไวรัส ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน  

ชนิด STEMI ร้อยละ 72.33 เข้าถึงยาละลายลิ่มเลือดและ/หรือหัตถการ Primary PCI  

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน เข้าถึงยาละลายลิ่มเลือดได้ ร้อยละ 4.19  

ท้ังน้ี ไทยเห็นว่าวัคซีนเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการควบคุมป้องกันโรคท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด 

แต่กระบวนการพัฒนาและผลิตวัคซีนใช้เทคโนโลยีช้ันสูงและต้นทุนสูง ประเทศกำาลังพัฒนา 

เช่นประเทศไทยจึงยังผลิตวัคซีนสมัยใหม่ใช้เองได้น้อย กอปรกับข้อจำากัดด้านงบประมาณ  

และอื่น ๆ ในการจัดซื้อจัดหาวัคซีน จึงมีปัญหาขาดแคลนหรือได้รับวัคซีนไม่ทันเวลา  

ท้ังในภาวะปกตแิละภาวะฉุกเฉิน ทำาให้มีความมัน่คงดา้นวคัซีนนอ้ย (Vaccine security) 

อีกท้ังไทยยังไม่พร้อมท่ีจะเป็นประเทศวิจัยพัฒนายาใหม่ อุตสาหกรรมยาในประเทศ 

ส่วนใหญ่เป็นการผลิตยาสามัญ และกำาลังเผชิญกับข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีจะชะลอ 

การผลิตยาสามัญ ทดแทนยาต้นแบบท่ีผูกขาดในตลาด และต้องพ่ึงพาวัตถุดิบจากต่างประเทศ 

ในขณะท่ียาต้นแบบท่ีพัฒนาข้ึนจากต่างประเทศมีราคาแพง กลไกในการควบคุมราคา  

และการใช้สิทธิตามปฏิญญาโดฮายังมีข้อจำากัด 

นอกจากโรคภยัไข้เจบ็แลว้ มลพษิทางอากาศและมลภาวะในน้ำาและดนิกมี็ผลกระทบ 

ตอ่สขุภาพ องคก์ารอนามยัโลกรายงานวา่ มปีระชากรไทยเสยีชีวติจากมลพิษทางอากาศ 

6.48 คนตอ่ประชากรแสนคน (ปี 2556) และเสยีชีวติเนือ่งจากสารเคมอัีนตราย มลภาวะ 

ในน้ำาและในดิน และการปนเป้ือนท่ี 1.87 คนต่อประชากรแสนคน (ปี 2555) และเสียชีวิต 

จากการได้รับสารพิษอันตรายและมลพิษท่ีเจือปนในสิ่งแวดล้อมเพียง 0.15 คน 

ตอ่ประชากรแสนคน (ปี 2555) อย่างไรกต็าม มลพษิท่ีเป็นปัญหาตอ่สขุภาพของคนไทย 

ย่ิงกว่ามลพิษทางอากาศคือมลพิษจากควันบุหรี่ ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงาน 

ของกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบ ไทยได้ออกพระราชบัญญัติ

ควบคมุผลติภณัฑ์ยาสบูท่ีปรบัปรงุรวบรวมกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุผลติภณัฑย์าสบู 

และกฎหมายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหร่ีไว้เป็นฉบับเดียวกัน และรวบรวมหลักเกณฑ์ 

ให้เป็นระบบเพ่ือควบคมุผลติภณัฑย์าสบูอยา่งเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ โดยกำาหนด 

อายุขั้นต่ำาของผู้ซื้อจากเดิม 18 ปี เป็น 20 ปี และห้ามขายในลักษณะจูงใจให้บริโภค 

และห้ามโฆษณา ท้ังนี้ จากการสำารวจครั้งล่าสุดในปี 2554 พบว่า จำานวนผู้สูบบุหรี่ 

ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปยังอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20.7 



ในป 2557 อัตราการตั้งครรภในวัยรุน

อายุ 15 -19 ป สูงถึง

คน
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การส่งเสริมให้ประชาชนออกกำาลังกายช่วยรักษาสุขภาพประชาชนและประหยัดงบประมาณการรักษา
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โดยสรุป แม้ว่าไทยจะก้าวหน้าไปอย่างมากในการสร้างหลักประกันสุขภาพ 

เพื่อสุขภาพท่ีดีของคนไทยทุกคนในทุกวัย ประเด็นท่ีเป็นความท้าทายของไทยยังมีอยู่ 

บางประการ เช่น ด้านการวางแผนครอบครัว ข้อมูลจากการสำารวจเม่ือปี 2557  

พบว่า การคุมกำาเนิดในสตรีวัยเจริญพันธุ์	อายุ	15	-	49	ปี	อยู่ที่ร้อยละ	89.2	แต่อัตรา 

การตัง้ครรภใ์นวัยรุน่อายุ	15	-	19	ปี	ในปี	2557	มีสงูถงึ	47.9 ตอ่ประชากรหญิงวยัรุน่พันคน 

ซ่ึงมีแนวโน้มลดลงเพียงเล็กน้อย โดยท่ีการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจในภาพรวม อีกทั้งมีความซับซ้อน  

ดังน้ัน ไทยจึงมีพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น	พ.ศ.	2559  

เพ่ือเป็นกลไกในการกำาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการดำาเนินการร่วมกันของหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อบูรณาการให้การป้องกันและแก้ไข 

ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นรูปธรรม มีความเป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ความท้าทายท่ีสำาคัญอีกประการหน่ึงคือ อุบัติเหตุทางถนนท่ียังมีจำานวนผู้เสียชีวิตสูงถึง	

22.3	คนต่อประชากรแสนคนในปี 2558 ซ่ึงสูงถึงอันดับ 2 ของโลก รัฐบาลจึงมุ่งปรับปรุง

กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนนเพ่ือช่วยให้ผู้ใช้ถนน 

มพีฤตกิรรมดขีึน้ และลดอบุตัเิหตุ การบาดเจบ็และการเสียชวีติจากการจราจรทางถนน 

รวมท้ังรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ของประชาชนเพ่ือช่วยให้ผู้ใช้ถนนมีพฤติกรรม 

เปลี่ยนไปในเชิงบวกมากข้ึน โดยเน้นจัดการท่ีปัจจัยเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน  

เช่น ความเร็ว การเมาแล้วขับ และการสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย เป็นต้น 



กรณีตัวอย่าง
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โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร ่
เป้าประสงค์ที่	3.4	ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อ

นพ.สมศกัดิ ์โสฬสลขิติ ผูอ้ำานวยการโรงพยาบาล ไดน้ำาปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

และยึดหลักคำาสอนของศาสนาพุทธมาใช้ในการบริหารจัดการในโรงพยาบาลให้เป็น 

โรงพยาบาลวิถีชีวิตพอเพียง ลดการใช้สารเคมีในสิ่งแวดล้อม แก้ไขระบบบำาบัดน้ำาเสีย 

ปรับปรุงคุณภาพดินบริเวณโดยรอบโรงพยาบาล ซ่ึงเป็นดินท่ีไม่มีคุณภาพ ใช้พื้นท่ี 

ท่ีกว้างขวางและวา่งเปลา่ในการปลกูตน้ไม้ พชืผกัสวนครวัปลอดสารพษิ จงึได้กำาหนดเป็น 

วสิยัทัศน ์“โรงพยาบาลวถิชีีวติพอเพยีง บรกิารมคีณุภาพดจุญาตมิิตร มุ่งสูค่ณุภาพชีวติ 

ของชุมชน” โดยการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างผสมผสาน ครอบคลุมด้านการส่งเสริม 

ป้องกนั รกัษา และฟืน้ฟสูภาพอย่างมีคณุภาพ บรหิารงานโดยยึดหลกัแนวทางการบรหิาร 

จัดการที่ดี ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับองค์ความรู้ ทักษะและวัฒนธรรมองค์กร ที่เอื้อต่อ 

การบริการด้านสุขภาพ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีสุขภาพ 

ให้เกิดการสร้างสุขภาพอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน นอกจากนี้ โรงพยาบาลได้เผยแพร่ 

ความรู้ไปยังชุมชน ท้ังการทำาการเกษตรแบบปลอดสารพิษ การรับประทานอาหาร 

ท่ีสะอาดและปลอดภัย การรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยการออกกำาลังกาย  

การส่งเสริมสุขภาพท่ีเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา ช่วยให้ผู้ป่วยมารับบริการ 

ท่ีโรงพยาบาลลดลง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตดี มีความสุข  

อายุยืนยาวข้ึน บนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท คำานึงถึงความพอประมาณ 

มีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกัน โดยใช้ความรู้คู่คุณธรรม จนทำาให้โรงพยาบาลได้รับ 

การยกย่องเป็น “ศูนย์การเรียนรู้บริการสาธารณสุขตามแนววิถีพอเพียง”

59





04
เป้าหมายที่

สร้างหลักประกันว่าทุกคน 
มีการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม
และสนับสนุนโอกาส 
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต



รัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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รัฐบาลให้ความสำาคัญเป็นอันดับต้นต่อการสร้างโอกาสทางการศึกษาและ 

การศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือให้เด็กทุกคนสำาเร็จการศึกษา ต้ังแต่ระดับก่อนวัยเรียน 

ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาท่ีมีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำาไปสู่ผลลัพธ์ 

ทางการเรียนท่ีมีประสิทธิผล โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ 

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 ซ่ึงครอบคลุมถึงคนท่ีไม่มีหลักฐานทาง 

ทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยมาตั้งแต่ปี 2548 โดยการขยายโอกาสการศึกษานี้  

เป็นไปสำาหรบัเดก็ทุกคนในประเทศไทย ไม่วา่จะมีสญัชาตไิทยหรอืบุตรหลานของแรงงาน 

ตา่งดา้ว ท้ังท่ีจดทะเบียนหรอืไมจ่ดทะเบียน มหีรอืไมมี่หลกัฐานทางทะเบียนราษฎร ให้มี 

สทิธเิขา้เรยีนในโรงเรยีนไดโ้ดยไมจ่ำากดัระดบั ประเภท หรอืพ้ืนท่ีการศกึษา และไดร้บัสทิธ ิ

เข้าเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยสถานศึกษา 

ไดร้บัจดัสรรคา่ใช้จา่ยรายหัวของเดก็นกัเรยีนทุกรายในอัตราเดยีวกนัท้ังเดก็ท่ีมแีละไมมี่ 

สัญชาติไทยด้วย ในระยะต่อไป รัฐบาลอยู่ระหว่างการปรับปรุงค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา 

ให้เหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจในสภาพการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย 

ทางการศึกษาท่ีจะเพ่ิมขึ้นในอนาคต นอกจากนั้น ยังมีกองทุนการศึกษาต่าง ๆ เช่น 

กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาท่ีผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)  

และทุนการศึกษา เช่น โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี โครงการ 1 อำาเภอ 1 ทุน 

โดยสนบัสนนุทุนการศกึษาตอ่ในระดบัปรญิญาตรท้ัีงในประเทศและตา่งประเทศ มีผูร้บัทุน 

มากกว่า 4 พันคน ซ่ึงช่วยลดความเหลื่อมล้ำาของผู้ด้อยโอกาสและผู้ท่ีมีฐานะยากจน 
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ให้เข้าถงึการศกึษาท่ีมีคณุภาพ ท้ังนี ้ในปี 2558 สดัสว่นนกัเรยีนในการศกึษาข้ันพืน้ฐาน  

12 ปี อยู่ที่กว่าร้อยละ 90 ของประชากรวัยเรียน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

โดยสัดส่วนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาอยู่ที่ร้อยละ 80.3 ของประชากรวัยเรียน 

รัฐบาลไทยได้ให้ความสำาคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย 

ด้วยการสนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพ ต้ังแต่ก่อนวัยเรียน 

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยตระหนักว่าการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ท่ีย่ังยืนจะต้อง 

เริ่มต้นตั้งแต่ปฐมวัย โดยเน้นครอบครัวเป็นแกนหลักในการพัฒนา โดยได้บูรณาการ 

ความร่วมมือระหว่างทุกกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง ส่งผลให้การดำาเนินงานด้านพัฒนา 

เดก็ปฐมวยัท่ีอยู่ในสถานศกึษาของรฐั สถานศกึษาเอกชน และศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ สะท้อน 

อัตราการเข้าถึงการศึกษาปฐมวัยของเด็กอายุ	 3	 -	5	 ปี	 อยู่ในเกณฑ์ดีท่ีจำานวน	 

ร้อยละ	76.2 ในปีการศึกษา 2558 ในระยะต่อไป รัฐบาลจะมุ่งพัฒนาการจัดการการศึกษา 

และปรับรูปแบบการพัฒนาเด็กพร้อมเร่งการจัดการศึกษาเพ่ิมเติมระดับอนุบาล และปรับเพ่ิม 

งบประมาณอุดหนุนรายหัวอย่างเหมาะสม สร้างการพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกระดับ 

ในทิศทางเดียวกัน

สำาหรบักลุม่เปราะบาง ไม่วา่จะเป็นเดก็ดอ้ยโอกาส ผูพ้กิาร กลุม่ชาตพินัธุ ์เดก็ชายขอบ 

รัฐบาลได้จัดให้สามารถเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค โดยสนับสนุนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย 

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนนักศึกษาท่ีเป็นเด็กและเยาวชน คนพิการ  

ผู้ด้อยโอกาสในโรงเรียนปกติ แม้ว่าจะยังไม่สามารถสนับสนุนเงินอุดหนุนให้ครอบคลุม 

นกัเรยีนท่ียากจนจากโรงเรยีนปกตไิดท้ั้งหมด แตไ่ดพ้ฒันาระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน 

โดยเฉพาะในโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ เพือ่ให้ครูไดท้ราบสภาพปัญหาและความตอ้งการ 

จำาเป็นที่แท้จริง เพื่อให้สามารถป้องกัน แก้ไข ลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

ท่ีมคีวามจำาเป็นไดด้ย่ิีงข้ึน ไทยยงัขยายโอกาสในการเข้าถงึการศึกษาให้แกก่ลุม่เปราะบาง 

โดยการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ประชาชนที่ยากจน 

ท่ีมทัีกษะสมรรถนะสามารถสรา้งอาชีพและมรีายไดท่ี้ดข้ึีนเพือ่ยกระดบัชวีติความเป็นอยู ่

ของตนเองได้ ตลอดจนจัดบริการการศึกษาให้เด็กท่ีตกหล่น ยากจน และไร้ท่ีพึ่ง  

อันเนื่องมาจากอยู่ในพ้ืนท่ีชนบทท่ีห่างไกล เด็กและเยาวชนท่ีออกกลางคันจากระดับ 

การศึกษาภาคบังคับ กลุ่มเด็กเยาวชนเร่ร่อน ไร้บ้าน กลุ่มเด็กและเยาวชนซ่ึงเป็น 

ลูกกรรมกรก่อสร้าง เป็นต้น

ในการพฒันาดา้นการศกึษา รฐับาลมแีผนพฒันาการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร 

ฉบับที่	12	(พ.ศ.	2560	-	2564) ที่มีเป้าหมายหลัก 5 ประการคือ 1) คุณภาพการศึกษา 

ของไทยดีข้ึน คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงและการพัฒนา 
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รายงานผลการทบทวนการดำาเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาต ิ

โดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2560

ประเทศในอนาคต 2) กำาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ 

การแข่งขันของประเทศ 3) มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนา 

ประเทศอย่างย่ังยืน 4) คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

5) ระบบบรหิารจดัการการศกึษามปีระสทิธภิาพตามหลกัธรรมาภบิาล โดยการมสีว่นรว่ม 

จากทุกภาคส่วน 

การท่ีจะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน ในอนาคตจะต้อง 

ให้ความสำาคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศท่ีมีอยู่ให้เข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอ 

ในการขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาท้ังในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ  

“การพัฒนาคน” ให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลงของโลก ซ่ึงรัฐบาลได้น้อมนำาหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร 

มาประยุกต์ในด้านการศึกษา โดยจัดต้ังสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสถานศึกษาพอเพียงปัจจุบันมีจำานวนทั้งสิ้น 

21,185 แห่ง หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีการจัดกิจกรรมเรียนรู้และบริหารจัดการ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ (1) การมีบรรยากาศ 

และสภาพแวดลอ้มท่ีด ีเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู ้(2) มี “การบรหิารจดัการแบบพอเพยีง” 

มีแผนงาน/โครงการท่ีคำานึงถึงความพอประมาณตามอัตภาพ เหมาะสมตามบริบท 

(3) มีหลักสูตร และ/หรือแผนการเรียนรู้ รวมถึงกระบวนการเรียนการสอน ท่ีช่วยให้ 

ผู้เรียนตระหนักถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ท้ังภาคทฤษฎี  

และภาคปฏิบัติ (4) ผู้บริหารเสียสละ มุ่งมั่นตั้งใจ มีคุณธรรม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  

(5) ครเูป็นผูแ้นะนำาการเรยีนรู ้สามารถกระตุน้ให้นกัเรยีนรูจ้กัการคดิวเิคราะห์ สงัเคราะห์ 

ตัดสินใจตามหลักเหตุผล รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน และหลีกเล่ียงความเส่ียงต่าง ๆ  

(6) มีกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรท่ีช่วยเพ่ิมทักษะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ 

(7) มกีจิกรรม แหลง่เรยีนรู ้ห้องทดลอง และสถานฝกึปฏบัิตจิรงิบนพืน้ฐานหลกัวชิาการ 

ภมิูสงัคมในชุมชน ความสนใจและความตอ้งการของผูเ้รยีน เพือ่ฝกึทักษะการพึง่ตนเอง 

และสร้างอาชีพได้ในอนาคต (8) ผู้เรียนมีอุปนิสัยพอเพียง รู้อยู่ รู้กิน รู้จักประมาณตน 

รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ตัดสินใจโดยใช้เหตุผลและคุณธรรมเสมอ สามารถพ่ึงพา 

และรับผิดชอบตนเองได้ (9) มีการประสานสัมพันธ์กับชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 

เพ่ือเสรมิสรา้งคณุลกัษณะ “อยู่อย่างพอเพยีง” ของผูเ้รยีน และ (10) มีการสรา้งภมิูคุ้มกนั 

ให้สถานศกึษา โดยประเมนิผลการปฏบัิตงิาน ตดิตามการใช้ทรพัยากรท่ีถีถ่ว้นระมดัระวงั 

คุ้มค่า โปร่งใส ลดรายจ่ายที่ไม่จำาเป็น ปรับปรุง แก้ไข วิจัย พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  

รวมท้ังพฒันาบุคลากร เพือ่ให้ทันตอ่การเปลีย่นแปลงและความกา้วหนา้ ท้ังดา้นความรู ้ 
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การให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมการอาชีวศึกษา
เพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ
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และเทคโนโลยสีารสนเทศ ท้ังนี ้ในปี พ.ศ. 2558 หนว่ยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 

ได้พัฒนาเสริมศักยภาพความเข้มแข็งสถานศึกษาพอเพียงให้สามารถเป็น  

“ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” โดยผ่านกระบวนการ

ติดตามและประเมินผลตามเกณฑ์ก้าวหน้าของกระทรวงศึกษาธิการ จำานวน 121 แห่ง 

เพื่อทำาหน้าท่ีเป็นแกนนำาในการขับเคลื่อนขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

ทั่วประเทศต่อไป

ลา่สดุเมือ่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2560 คณะรฐัมนตรมีีมตเิห็นชอบในหลกัการให้จดัตัง้ 

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความย่ังยืนขององค์การ 

รัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) ท่ีประเทศไทย เพื่อเป็น 

ศูนย์ระดับภูมิภาคท่ีเป็นเลิศด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็นคลังความรู้ 

และศูนย์กลางด้านข้อมูล รวมท้ังเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

เพื่อให้เกิดการบูรณาการและการประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ให้เกิดประโยชน์ในบริบทของประเทศในภูมิภาค ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย 

ความร่วมมือระดับภูมิภาค และต่อยอดขยายผลสู่ระดับสากล

รัฐบาลยังให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมการอาชีวศึกษา และเร่งผลิตและพัฒนา 

กำาลังคนเพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ และส่งเสริมการจัดการเรียน 

การสอนอาชีวศึกษาผ่านโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย (ทวิศึกษา) การบูรณาการการเรียนร่วมกับการทำางานในการศึกษาระดับ 

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (สหกิจศึกษา) ผลักดันการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

โดยร่วมมือกับสถานประกอบการและจับคู่กับหอการค้ากลุ่มจังหวัด 18 จังหวัด  

เพ่ือผลติกำาลงัคนรองรบัภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคบรกิารของประเทศ 

รวมท้ังสร้างหลักสูตรใหม่รองรับความต้องการของประเทศพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

พัฒนาการจัดอาชีวศึกษาเพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนท่ี 

เขตชายแดนของประเทศ ตลอดจนจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา  

(University Business Incubator : UBI) เป็นต้น 

ในขณะท่ีโอกาสทางการศึกษาของไทยเปิดกว้างอย่างท่ัวถึงและครอบคลุมสำาหรับทุกคน 

ไทยยังมีความท้าทายในเชิงคุณภาพ เพราะเม่ือพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนักเรียนข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี 2558 พบว่า มีค่าเฉลี่ยต่ำากว่าร้อยละ 50  

และผลคะแนนสอบ Programme for International Student Assessment (PISA)  

อยู่ในระดับต่ำากว่าอีกหลายประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน และพบว่า  

ยังคงมีความเหล่ือมล้ำาของการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพในเชิงท่ีต้ังและขนาดสถานศึกษา 
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อีกทั้งปัจจัยสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนและครูที่มีคุณภาพยังกระจายไม่ทั่วถึง 

โดยเฉพาะในพื้นท่ีห่างไกล นอกจากนี้ ในระดับอาชีวศึกษามีนักเรียนท่ีสนใจเรียน 

ต่อสายอาชีพน้อยกว่าระดับอุดมศึกษา ในปี 2559 IMD จัดอันดับคุณภาพการศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยของไทยให้อยู่ในลำาดับท่ี 47 จาก 61 ประเทศ การศึกษาไทยทุกระดับจึงยังมี 

ปัญหาเชิงคณุภาพท่ีตอ้งเรง่แกไ้ข ดงันัน้ ความท้าทายท่ีสำาคญัของไทย คอื การยกระดบั 

คุณภาพการศึกษาและการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ รัฐบาลจึงจะมุ่งเน้นในการนำาแผน 

และนโยบายสู่การปฏิบัติจริง สร้างครูท่ีเน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะนำา 

และสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครู 

และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเป็นการพัฒนา 

สมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา สถาบัน 

อุดมศึกษา ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญท้ังในและต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาท่ีมี 

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนางานวิจัยไปสู่นวัตกรรม ตลอดจน 

ปรบัปรงุแหลง่เรยีนรูใ้นชมุชนให้เป็นแหลง่เรยีนรูเ้ชงิสรา้งสรรคแ์ละมชีวีติ รวมท้ังสง่เสรมิ 

ให้มีระบบการจัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์  

ดังเช่นท่ีไทยประสบความสำาเร็จจากการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านการศึกษาทางไกล 

และสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย โดยขยายไปยังนวัตกรรมอื่น 

เช่น การจัดทำาส่ือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ท่ัวถึง 

ไมจ่ำากดัเวลาและสถานท่ี เพือ่ให้การพฒันาการศกึษาของไทยไปสูก่ารศกึษาท่ีมคีณุภาพ 

อย่างทั่วถึงและครอบคลุม

ความท้าทายที่สำาคัญของไทย คือการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ รัฐบาลจึงมุ่งเน้น 
ในการนำาแผนและนโยบายสู่การปฏิบัติจริง สร้างครูที่เน้นสมรรถนะ 
มีจิตวิญญาณความเป็นครู
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โรงเรียนแคนดงพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
เป้าประสงค์ที่	4.7	 สรา้งหลกัประกนัวา่ผูเ้รยีนทุกคนมีความรูแ้ละทักษะท่ีจำาเป็นสำาหรบั

  การส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน	โดยรวมถึงผ่านการศึกษาสำาหรับ

  การพัฒนาที่ยั่งยืนและวิถีชีวิตที่ยั่งยืน	หลักสิทธิมนุษยชน	

  ความเสมอภาคระหว่างเพศ	การส่งเสริมวัฒนธรรมด้านสันติภาพ

  และการไมใ่ช้ความรนุแรง	การเป็นพลเมอืงของโลก	และความเข้าใจ

  ต่อบทบาทของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวัฒนธรรม

  ที่มีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน	ภายในปี	2573

การนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสอดแทรกในการเรียนการสอน  

ได้ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาและจริยธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างรอบด้าน  

และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โรงเรียนแคนดงพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์  

เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 6 มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนสอนให้กับนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง  

รวมทั้งมีกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยสอดแทรก 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท้ังในการเรียนการสอนและผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  

เพ่ือพฒันานกัเรยีนให้รูจ้กัการพึง่พาตนเองอย่างย่ังยนื เช่น จดักจิกรรมธนาคารโรงเรยีน  

ธนาคารขยะ ชุมนุมสหกรณ์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำาริ  

การพัฒนาอาชีพ เป็นต้น รวมทั้ง ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการออม มีความรู้และทักษะ 

ในการใช้ชีวิต การทำางานเป็นทีม เห็นคุณค่าและรักษาทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน  

ให้นักเรียนมีความเสียสละ รู้รักสามัคคี สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน





05
เป้าหมายที่

บรรลุความเสมอภาค
ระหว่างเพศและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับผู้หญิง
และเด็กหญิงทุกคน



72

รายงานผลการทบทวนการดำาเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาต ิ

โดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2560

รัฐบาลให้ความสำาคัญอย่างมากกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ  

และการบูรณาการความเท่าเทียมระหว่างเพศควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ 

ในดา้นตา่ง ๆ  อย่างตอ่เนือ่งมาเกอืบห้าทศวรรษ นบัตัง้แตปี่ 2515 โดยไดก้ำาหนดนโยบาย 

มาตรการ และกลไกตา่ง ๆ  เพือ่การพฒันาศกัยภาพ สถานภาพ และสง่เสรมิความกา้วหนา้ 

และความเท่าเทียมของสตรี ตลอดจนคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรีบนพื้นฐาน 

ของคณุค่าและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ท่ีเท่าเทียม ตลอดจนรว่มรบัรองและเข้าเป็นภาค ี

พันธกรณีระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสตรีและความเสมอภาคระหว่างเพศ

ประเทศไทยได้บูรณาการปฏิญญาปักก่ิงและแผนปฏิบัติการเพ่ือความก้าวหน้าของสตรี 

(Beijing Declaration and Platform for Action) ไว้ในแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนา 

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540 - 2545) เป็นตน้มา ซ่ึงถอืเป็นตน้แบบ 

การจัดทำาแผนพัฒนาสตรีต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำา 

แผนพัฒนาสตรีฯ ฉบับใหม่ ภายใต้ชื่อ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี	พ.ศ.	2560	-	2564”  

ซึ่งได้บูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 5 เข้าไปด้วย

สถานการณ์สตรีในประเทศไทยในปัจจุบันนับว่ามีความก้าวหน้าอย่างมาก ด้านการศึกษา 

เด็กหญิงมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาพ้ืนฐานได้เท่าเทียมกับเด็กชาย และสตรีมีสัดส่วนเข้าศึกษาต่อ 

ในระดับอุดมศึกษามากกว่าบุรุษ ในด้านแรงงาน มีจำานวนสตรีถึงกว่าร้อยละ 60 โดยอัตราส่วน 

ของสตรีท่ีมีฐานะยากจนมีแนวโน้มลดลง	 ปัจจุบันอยู่ท่ีร้อยละ	6.8	 ซ่ึงมีอัตราต่ำากว่าบุรุษ  

(สำานกังานสถติแิห่งชาต,ิ 2559) และในภาคธรุกจิ สตรไีทยมโีอกาสและบทบาทอย่างมาก 

โดยในปี 2557 พบว่า ไทยมีอัตราส่วนสตรีท่ีดำารงตำาแหน่งบริหารในภาคเอกชนถึงร้อยละ	38 

และในโอกาสที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเมื่อปลายปี 2558 รัฐบาลได้ส่งเสริม 

การจัดตั้งเครือข่ายสตรีผู้ประกอบการอาเซียนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ 

ให้สตรีผู้ประกอบการไทยมีทักษะในการพัฒนาธุรกิจและความสามารถในการแข่งขัน 

ในระดบัสากล การสนบัสนนุอย่างตอ่เนือ่งชว่ยให้ประเทศไทยไดร้บัการจดัอนัดบัให้เป็นท่ี 2 

ของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกท่ีสนับสนุนผู้ประกอบการสตรีท่ีดีท่ีสุดจาก  

Women’s Entrepreneurial Index 2016 ท้ังนี้ เป็นเพราะวัฒนธรรมของสังคมไทย 

เอื้อให้สตรีมีบทบาทในการจัดการกิจกรรมทางเศรษฐกิจในครัวเรือนและการทำางาน 

อย่างไรก็ตาม ในภาคการเมืองการปกครองยังมีอัตราส่วนสตรีค่อนข้างน้อย เช่น  

สภานติบัิญญัตแิห่งชาตมีิสตรเีพยีงรอ้ยละ 5.2 ในภาคราชการอัตราสว่นสตรีในตำาแหนง่ 

ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่อธิบดีขึ้นไปมีเพียงร้อยละ 18.34 เป็นต้น (สำานักงาน ก.พ., 2558) 

นอกจากน้ี ในภาคของการเมืองส่วนท้องถ่ินแม้ว่าจะมีสัดส่วนผู้หญิงท่ีได้รับเลือกตั้งน้อย  

แต่ก็มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 11.25 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 16.6 ในปี 2559
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ปัจจุบันมีสตรีในประเทศไทยที่ทำางานในตำาแหน่งบริหารภาคเอกชนสูงถึงร้อยละ 38 

8 ชั่วโมง 33 นาทีต�อวัน 8 ชั่วโมง 12 นาทีต�อวัน

โดยไม�ได�รับค�าตอบแทน 2 ชั่วโมง 50 นาทีต�อวัน ในขณะที่ผู�ชายมีส�วนร�วม 1 ชั่วโมง 48 นาทีต�อวัน
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รัฐบาลให้ความสำาคัญอย่างมากกับการส่งเสริมศักยภาพและสถานภาพสตร ี  

โดยได้จัดต้ังคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.)  

และคณะกรรมการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ (สทพ.) เป็นกลไกระดับชาติ 

และออกพระราชบัญญตัคิวามเท่าเทียมระหวา่งเพศ	พ.ศ.	2558 ซ่ึงเป็นกฎหมายฉบับแรก 

ของประเทศไทยท่ีปกป้องและคุม้ครองกลุม่ผูมี้ความหลากหลายทางเพศ โดยมุง่คุม้ครอง 

ทุกคนจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ในระดับหน่วยงานได้กำาหนดให้ 

ทุกหน่วยงานราชการมีผู้บริหารระดับสูงทำาหน้าท่ีผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาท 

หญิงชาย (Chief Gender Equality Officer : CGEO) ทำาหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงาน 

ด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (Gender Focal Point : GFP) ในทุกระดับ  

มาตั้งแต่ปี 2544 โดยตั้งแต่ 31 มีนาคม 2558 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปลัดกระทรวง 

ดำารงตำาแหนง่ CGEO ในระดบักระทรวง นอกจากนัน้ ในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พ.ศ. 2560 ได้กำาหนดให้การจัดทำางบประมาณต้องคำานึงถึงมิติหญิงชาย หรือ Gender 

Responsive Budgeting (GRB) โดยขณะนี้ได้มีการอบรมให้ความรู้กับองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ และดำาเนินโครงการนำาร่องในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รัฐบาลยังได้พยายามเร่งยกระดับขีดความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการให้ความคุ้มครองและจัดการปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก  

โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 



8 ชั่วโมง 33 นาทีต�อวัน 8 ชั่วโมง 12 นาทีต�อวัน

โดยไม�ได�รับค�าตอบแทน 2 ชั่วโมง 50 นาทีต�อวัน ในขณะที่ผู�ชายมีส�วนร�วม 1 ชั่วโมง 48 นาทีต�อวัน
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ของมนุษย์ และสำานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ร่วมกับ UN Women สำารวจข้อมูลความรุนแรง 

ในระดบัประเทศ เพือ่เป็นฐานข้อมูลท่ีมมีาตรฐานสากล ท้ังนี ้จากการรวบรวมเหตุการณ์

ความรนุแรงในครอบครวั ประจำาปี 2559 มีการรายงานเหตกุารณค์วามรนุแรงในครอบครวั 

ท้ังหมด 603 ราย (รวบรวมโดยศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือป้องกันการกระทำาความรุนแรงในครอบครัว 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์) และผู้ถูกกระทำาเป็นหญิงร้อยละ 87.4 

อย่างไรก็ดี จากการสำารวจโดยสำานักงานสถิติแห่งชาติในปี 2558 พบว่า  

บทบาทของชายและหญิงในครอบครวัยังมีความแตกตา่งและไม่เท่าเทียม โดยสว่นใหญ่ 

ผู้หญิงยังคงรับผิดชอบงานในบ้าน และดูแลคนในครอบครัวมากกว่าผู้ชาย ถึงแม้ว่า 

ต้องทำางานนอกบ้านไปด้วย หญิงไทยใช้เวลาทำางาน 8 ชั่วโมง 33 นาที ขณะที่ชายไทย 

ใช้เวลาในการทำางาน 8 ชั่วโมง 12 นาทีต่อวัน แต่ผู้หญิงใช้เวลาในการทำางานในบ้าน	 

การดแูลครอบครวัและการบรกิารครวัเรอืน	โดยไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทน		2	ช่ัวโมง		50	นาทีตอ่วนั 

ในขณะที่ผู้ชายมีส่วนร่วม 1 ชั่วโมง 48 นาทีต่อวัน 

ด้านสุขภาพของสตรี ในปัจจุบันพบว่า ประเทศไทยกำาลังประสบกับปัญหาการต้ังครรภ์ 

ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบว่า อัตราส่วนวัยรุ่นหญิงท่ีต้ังครรภ์ 

ท่ีอายุระหว่าง 15 - 19 ปี เพ่ิมสูงข้ึนต้ังแต่ปี 2543 เป็นต้นมาจนถึงปี 2555 มีสูงถึง 58.3 คน 

ต่อประชากรหญิงวัยรุ่นพันคน และมีแนวโน้มลดลงเพียงเล็กน้อยในปี 2556 - 2557 ท่ี 48.8  



ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
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และ 47.9 ตามลำาดับ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ประเทศไทยจึงได้มีพระราชบัญญัติ 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	พ.ศ.	2559 ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำาคัญ 

ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดงักลา่ว โดยเนน้ให้วัยรุน่สามารถกลบัไปสูร่ะบบการเรยีน 

การศึกษาในโรงเรียนได้หลังจากคลอดบุตรแล้ว

สิง่ท่ีประเทศไทยจำาเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาตอ่ไปสำาหรบัเป็นเครือ่งมอืนำาไปสูก่ารบรรล ุ

ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางเพศอย่างแท้จริง คือ การพัฒนาระบบข้อมูล 

จำาแนกเพศในฐานข้อมูลต่าง	ๆ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางนโยบายและแผนงาน 

ด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ และการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล 

ในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ รัฐบาลยืนยันความมุ่งม่ันท่ีจะทำางานกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ 

ท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ และมั่นใจว่าความร่วมมือนี้จะนำาไปสู่ความสำาเร็จ 

ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และการพัฒนาที่ยั่งยืน



กรณีตัวอย่าง
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มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
เป้าประสงค์ที่	5.2	ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิง

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างท่ีส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

และสร้างรายได้แก่ผู้หญิงชนกลุ่มน้อยในจังหวัดเชียงราย โดยได้สร้างศูนย์หัตถกรรม 

และงานมือ ที่เน้นการจ้างงานหญิงชนกลุ่มน้อยและหญิงชาวบ้านในพื้นที่ ที่มีเวลาว่าง 

หลังเสร็จสิ้นภารกิจในครัวเรือน และช่วยให้หลุดพ้นจากวงจรการส่งลูกสาวไปทำางาน 

ขายบริการ โดยศูนย์หัตถกรรมและงานมือ นำาภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมด้านงานฝีมือ 

ของแต่ละชนเผ่าไปปรับใช้ในผลิตภัณฑ์ ซ่ึงการบริหารจัดการของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ 

ได้ยึดหลักการบริหารจัดการของสมเด็จย่าและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในการบริหารจัดการ ด้วยการให้ชนกลุ่มน้อยในพ้ืนท่ีโดยเฉพาะผู้หญิงมีงานทำา  

ไม่ต้องไปขายแรงงานในเมืองใหญ่ สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาในการสร้างผลิตภัณฑ์ 

เพื่อให้เกิดรายได้ ส่งเสริมการใช้ชีวิตท่ีเรียบง่าย สร้างความสมดุลในชีวิต ส่งผลให้ 

หญิงชนกลุ่มน้อยมีงานทำา มีรายได้เป็นของตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความภูมิใจ 

ในศักดิ์ศรีของตนเอง ที่ไม่ต้องพึ่งพาผู้ชาย และไม่ต้องทำางานที่ผิดกฎหมาย

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวท้ัง 8 แห่งท่ัวประเทศ นอกเหนือจาก 

การให้การฝึกอาชีพแก่สตรีในท้องถิ่นแล้ว ยังทำาหน้าท่ีคุ้มครอง เยียวยา และพัฒนา 

ผู้หญิงและเด็กหญิงท่ีตกเป็นเหย่ือการค้ามนุษย์ หรือถูกล่อลวง ให้สามารถปรับตัว 

และดำาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ ตลอดจนหาอาชีพรองรับและให้ทุนไปตั้งตัว 

ในการประกอบอาชีพ โดยให้การฝึกอาชีพตามศักยภาพและความต้องการอย่างแท้จริง 

แก่ผู้หญิงท่ีถูกล่อลวง การดำาเนินงานยึดการสร้างหลักประกันทางเศรษฐกิจและสังคม 

แก่ผู้หญิงให้สามารถพึ่งพาตนเองได้





06
เป้าหมายที่

สร้างหลักประกัน
ให้มีน้ำาใช้ และมีการบริหาร
จัดการน้ำาและการสุขาภิบาล
อย่างยั่งยืนสำาหรับทุกคน
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รัฐบาลตระหนักเสมอมาว่า “น้ำาคือชีวิต” ตามท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีกระแสพระราชดำารัสว่า “...หลักสำาคัญ 

ว่าต้องมีน้ำาบริโภค น้ำาใช้ น้ำาเพ่ือการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ท่ีน่ัน ถ้ามีน้ำาคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำา 

คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำาคนอยู่ไม่ได้...”

ประเทศไทยไดด้ำาเนนิการอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่พฒันาการบรหิารจดัการน้ำาของประเทศ 

โดยเม่ือเดือนกรกฎาคม ปี 2543 ได้กำาหนด วิสัยทัศน์น้ำาแห่งชาติซ่ึงระบุว่า  

“ภายในปี พ.ศ. 2568 ประเทศไทยจะมีน้ำาใช้อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ โดยมีระบบ 

การบริหารจัดการองค์กรระบบกฎหมายในการใช้ทรัพยากรน้ำาท่ีเป็นธรรมย่ังยืน  

โดยคำานึงถึงคุณภาพชีวิตและการมีส่วนร่วมในทุกระดับ” ท้ังนี้ วิสัยทัศน์ดังกล่าว 

ไดส้อดประสานกบัเป้าหมายการพฒันาแห่งสหัสวรรษ ซ่ึงมุ่งหวงัท่ีจะลดสดัสว่นประชากร 

ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำาสะอาดและส้วมที่ถูกสุขลักษณะลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2558

ในปี	2557	ประเทศไทยไดบ้รรลเุป้าหมายการพฒันาแห่งสหัสวรรษเกีย่วกบัการเข้าถงึ 

น้ำาสะอาด	โดยครัวเรือนท่ัวประเทศ ร้อยละ 99.80 มีส้วมถูกสุขลักษณะใช้ และร้อยละ 99.46 

ของครัวเรือนท่ัวประเทศสามารถเข้าถึงน้ำาสะอาดเพ่ือการบริโภคได้ อย่างไรก็ดี  

ในภาพรวมของประเทศยังปรากฏความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงน้ำาสะอาดสำาหรับ 

การบริโภค โดยความรุนแรงของการขาดแคลนน้ำาสะอาดในชนบทสูงกว่าในเมือง  

และยังมีปัญหาคุณภาพน้ำาบริโภคไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน น้ำาประปาของเทศบาล 

และองค์การบริหารส่วนตำาบลที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานยังคงมีระดับต่ำา (ร้อยละ 20 - 40) 

เนื่องจากการประปามีระบบโครงสร้างไม่สมบูรณ์ และขาดความต่อเนื่องด้านการบำารุง 

รักษาคุณภาพน้ำา นอกจากนี้ ประเทศไทยยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 

ครัวเรือนทั่วประเทศ ร้อยละ 99.80 มีส้วมถูกสุขลักษณะใช้ 
และร้อยละ 99.46 ของครัวเรือนทั่วประเทศสามารถเข้าถึง 
น้ำาสะอาดเพื่อการบริโภคได้



ในปี 2557 ประเทศไทยได้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
แห่งสหัสวรรษเกี่ยวกับการเข้าถึงน้ำาสะอาด

81
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แห่งสหัสวรรษในด้านสัดส่วนแม่น้ำาสายหลักท่ีมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ต้ังแต่ระดับ 

ท่ีพอใช้ข้ึนไป และการเพ่ิมสัดส่วนการนำาขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ (MDG+)1 

โดยขยะมูลฝอยยังคงมีบริมาณเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง และขยะมูลฝอยส่วนมาก 

ยังถูกกำาจัดด้วยวิธีการที่ไม่ถูกหลักวิชาการ

เป้าหมายท่ี 6 สะท้อนความตระหนักร่วมกันของประชาคมโลกว่า การสร้างหลักประกัน 

ให้มีน้ำาใช้ มีการบริหารจัดการน้ำาและการสุขาภิบาลอย่างย่ังยืนจำาเป็นต้องอาศัย 

การดำาเนินการอย่างครบวงจรในทุกระดับ ดังนั้น นอกจากการมีน้ำาดื่มท่ีปลอดภัย 

และการสุขาภิบาลท่ีพอเพียงแล้ว จำาเป็นต้องให้ความสำาคัญกับการพัฒนาคุณภาพน้ำา 

และการบริหารจัดการน้ำาเสีย การใช้น้ำาอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการน้ำา 

อย่างมีบูรณาการ และการปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวกับน้ำาด้วย 

รฐับาลตระหนกัถงึความเช่ือมโยงของการบรหิารจดัการน้ำาจงึจดัทำาแผนยุทธศาสตร ์

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา	พ.ศ.	2558	-	2569 ซึ่งครอบคลุมการบริหารจัดการน้ำา 

อย่างครบวงจรใน 3 ระดับ ต้ังแต่การจัดการแหล่งน้ำา การใช้น้ำา และการบริหารจัดการน้ำาเสีย 

นอกจากนี้ ยังกำาหนดยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์ด้านการเติบโต 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยได้ดำาเนินการต่าง ๆ ได้แก่

(1) การใช้น้ำา รัฐบาลดำาเนินการอย่างต่อเน่ืองให้ทุกหมู่บ้านมีน้ำาสะอาดเพ่ือการอุปโภค 

บริโภคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำาในการเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำารงชีพของประชาชน 

โดยในปี 2559 มหีมูบ้่านท่ีมนี้ำาสะอาดเพือ่การอุปโภคบรโิภคแลว้จำานวน 6,609 หมู่บ้าน 

คงเหลืออีก 881 หมู่บ้าน ซึ่งคาดว่าจะดำาเนินการแล้วเสร็จในปี 2560 ในด้านสุขาภิบาล 

ปัจจุบันประเทศไทยมีส้วมสาธารณะท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	HAS	 ร้อยละ	71.04	 

โดยร้อยละ  50 ของครัวเรือนไทยมีส้วมน่ังราบ ในส่วนของการบริหารจัดการน้ำาอย่างบูรณาการ 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำาฯ ได้กำาหนดกลไกในการดำาเนินการท้ังในระดับ 

ประเทศ ระดบัภมิูภาค และระดบัท้องถิน่ โดยการดำาเนนิการข้างตน้ครอบคลมุตัง้แตก่ารให้ 

ทุกคนเข้าถึงน้ำาด่ืมท่ีปลอดภัยและมีราคาท่ีสามารถซ้ือหา การเข้าถึงสุขาภิบาลและสุขลักษณะ 

ท่ีเพียงพอและเท่าเทียม และขจัดการขับถ่ายในสถานท่ีเปิดโล่ง การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ำา 

สร้างหลักประกันการใช้น้ำาจืดและแหล่งน้ำาจืดท่ีย่ังยืน และลดจำานวนผู้ท่ีประสบความทุกข์จาก 

การขาดแคลนน้ำา การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำาอย่างบูรณาการ จนถึงการสนับสนุนและเสริมสร้าง 

การมสีว่นรว่มของชุมชนท้องถิน่ในการปรบัปรงุน้ำาและการบรหิารจดัการดา้นสขุอนามัย 

1 ปี 2557 พบว่า ไทยได้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษหลายด้าน 

จึงได้ริเริ่มแนวคิด “MDG - Plus” ที่มีความท้าทายยิ่งกว่า
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(2) การจัดการแหล่งน้ำา ประเทศไทยให้ความสำาคัญกับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพ 

ป่าตน้น้ำาท่ีเสือ่มโทรมและป้องกนัการพงัทลายของดนิ ซ่ึงมสีว่นในการรกัษาระบบนเิวศ 

และสร้างสมดุลทางธรรมชาติ โดยกำาหนดเป้าหมายให้ได้พ้ืนท่ีป่าไม้อย่างน้อยร้อยละ 40  

ของพื้นที่ประเทศ ทั้งนี้ ในปี 2557 พื้นที่ป่าไม้ของประเทศมีประมาณ 102.28 ล้านไร่  

คิดเป็นร้อยละ 31.62 ของพื้นที่ประเทศ 

(3) การบริหารจัดการน้ำาเสีย ประเทศไทยได้มุ่งลดน้ำาเสียจากแหล่งกำาเนิด	 

และเพิม่ประสทิธภิาพระบบบำาบัดน้ำาเสยี และไดก้ำาหนดให้น้ำาเสยีชุมชนไดร้บัการจดัการ 

อย่างถกูต้อง โดยในปี 2558 แหลง่น้ำาผวิดนิรอ้ยละ 74 มคีณุภาพอยู่ในเกณฑพ์อใช้ข้ึนไป 

ตอ่จำานวนแหลง่น้ำาผวิดนิท่ีมีการตรวจวดัท้ังหมด และน้ำาทะเลชายฝ่ังรอ้ยละ 88 มคีณุภาพ 

อยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไปต่อจำานวนสถานีที่มีการตรวจวัดทั้งหมด นอกจากนี้ ในปี 2559 

ความสามารถในการบำาบัดน้ำาเสยีชุมชนอย่างถกูตอ้งตามหลกัวชิาการตอ่ปรมิาณน้ำาเสยี 

ชุมชนทั่วประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 30

รัฐบาลตระหนักถึงความสำาคัญของการขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและสนับสนุน 

การเสริมสร้างขีดความสามารถสำาหรับประเทศกำาลังพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรม 

และโครงการด้านน้ำาและสุขาภิบาล ในปี 2559 ประเทศไทยได้ดำาเนินโครงการร่วมกับ

ประเทศเพ่ือนบ้านและองคก์รระหวา่งประเทศในดา้นตา่ง ๆ  อาทิ การศกึษาทดลองเตมิน้ำา 

ลงสูช่ัน้บาดาล การสำารวจ ออกแบบ ระบบกกัเกบ็น้ำาใตด้นิ โครงการสำารวจการจดัการน้ำาดืม่ 

และการสขุาภบิาล (GLAAS Survey 2016) รว่มกบัองคก์ารอนามัยโลกและความรว่มมอื 

ระดับพหุภาคีในกรอบคณะกรรมาธิการแม่น้ำาโขง (Mekong River Commission: MRC)

ปัจจบัุนประเทศไทยยังคงมคีวามตอ้งการใช้น้ำาใกลเ้คยีงกบัปรมิาณความจขุองเข่ือน 

หรืออ่างเก็บน้ำาท่ีกักเก็บได้จากเข่ือนหรืออ่างเก็บน้ำา ปัญหาการใช้น้ำาจึงยังไม่รุนแรงมากนัก  

แตห่ากนำาความตอ้งการในอนาคตไปเปรยีบเทียบกบัศกัยภาพการกกัเกบ็น้ำา ณ ปัจจบัุน 

จะพบว่า หากศักยภาพการกักเก็บน้ำามีลักษณะเหมือนท่ีผ่านมากล่าวคือ ระยะเวลา 

การก่อสร้างเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำาขนาดใหญ่ 1 เขื่อน ต้องใช้เวลาดำาเนินงานเฉลี่ย 20 ปี 

ในอนาคตปัญหาการขาดแคลนน้ำามีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงข้ึน อย่างไรก็ดี ความท้าทายหลกั 

ภายใตเ้ป้าหมายนี	้คอืการเข้าถงึน้ำาบรโิภคท่ีมีคณุภาพตามมาตรฐานองคก์ารอนามัยโลก 

ในเขตชนบท	 และการใช้ส้วมท่ีถูกสุขลักษณะในครัวเรือนพ้ืนท่ีห่างไกล พื้นที่สูง 

และถิน่ทุรกนัดาร ความท้าทายอกีประการหนึง่คอื ปัจจบัุน ไทยกำาลงัหาแนวทางการจัดเก็บ 

ข้อมูลการใช้น้ำาภาคเกษตร อุตสาหกรรม ครัวเรือน และจัดทำาแผนการดำาเนินการ 

และกำาหนดคา่เป้าหมายการเพิม่ประสทิธภิาพการใช้น้ำา การสรา้งหลกัประกนัการใช้น้ำาจดื 

และแหล่งน้ำาจืดอย่างยั่งยืน
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หมู่บ้านมอสวรรค์ ตำาบลแม่เลย์ อำาเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
เป้าประสงค์ที่	6.1	 บรรลุการให้ทุกคนเข้าถึงน้ำาดื่มที่ปลอดภัย 

  ในราคาที่สามารถหาซื้อได้ภายในปี	2573

การดำาเนินงานในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำาเพื่อการอุปโภค บริโภค 

ของชาวหมู่บ้านมอสวรรค์ ตำาบลแม่เลย์ อำาเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ จนประสบ 

ความสำาเรจ็ ชาวบ้านทุกครวัเรอืนมีน้ำาปลอดภยัไวใ้ช้ตลอดท้ังปี ดว้ยกระบวนการจดัการ 

ตนเองของคนในชุมชน การมีส่วนร่วม แลกเปล่ียนเรียนรู้ ใช้หลักธรรมในการบริหารจัดการ 

คิดวางแผนด้วยหลักเหตุและผล สร้างกลไกการกำากับ ดูแล และพัฒนาองค์ความรู้ 

ในการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีความเพียรพยายามในการทำางานร่วมกัน  

การดำาเนินงานเริ่มต้นด้วยการเข้าร่วมเป็น “เครือข่ายแม่วงก์ชุมชนคนรักป่า”  

เพื่อร่วมฟื้นฟูป่าท่ีเป็นแหล่งต้นน้ำา ศึกษาเรียนรู้การจัดทำาประปาภูเขาจากชุมชน 

ที่ประสบความสำาเร็จ คือ บ้านพุตอ จังหวัดอุทัยธานี ขอรับงบประมาณการจัดซื้อวัสดุ 

อุปกรณจ์ากโครงการลงทุนเพือ่สงัคม (SIF) ของกระทรวงการคลงั โดยชาวบ้านไดศ้กึษา 

หาข้อมูลเพิ่มเติม และปรับปรุงข้อเสนอโครงการถึง 7 ครั้ง จนได้รับการอนุมัติ  

มีการแบ่งหน้าท่ีทำางานร่วมกันในการขุดดินวางท่อประปาจากแหล่งต้นน้ำาในป่าแม่วงก์ 

มายังหมู่บ้านระยะทาง 14 กิโลเมตร จัดตั้งคณะทำางานบริหารจัดการน้ำาท่ีทำางาน 

ด้วยจิตอาสา เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ กำาหนดกฎการใช้น้ำาของชุมชน  

และสร้างคนรุ่นใหม่ข้ึนมารับผิดชอบ เพ่ือให้โครงการมีการบริหารท่ีย่ังยืน รายได้จาก 

การเก็บค่าน้ำาหน่วยละ 3 บาท ถูกนำาไปใช้ในกิจกรรมพัฒนาชุมชนอ่ืน ๆ อาทิ  

ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรหลานสมาชิก ซ่ึงจากการใช้ประโยชน์จากแหล่งต้นน้ำาในป่าแม่วงก์ 

ส่งผลให้ชุมชนเห็นความสำาคัญของป่า ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลป่า ป้องกันไฟป่า  

มีน้ำาสะอาดจากธรรมชาติมาไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคในทุกครัวเรือนตลอดท้ังปี 

ในราคาถูก





07
เป้าหมายที่

สร้างหลักประกันว่าทุกคน
เข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ 
ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ 
เชื่อถือได้ และยั่งยืน
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พลงังานเป็นทรพัยากรท่ีสำาคญัและมีนยัตอ่ความมัน่คงและความเจรญิเตบิโต 

ทางเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศไทยมีนโยบายสร้างเสริมความมั่นคง 

ทางพลังงานโดยเน้นการแสวงหาและพัฒนาแหล่งพลังงานและระบบไฟฟ้าจากท้ังใน 

และต่างประเทศ รวมท้ังให้กระจายแหล่งและประเภทพลังงานให้หลากหลาย  

และเน้นกำากับราคาให้มีความเหมาะสม เป็นธรรม เพื่อให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างมี 

ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และประชาชนทุกคนสามารถ 

เข้าถึงและใช้พลังงานในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม

ประเทศไทยเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงด้านพลังงาน 

โดยมีแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว	20	 ปี	 (พ.ศ.	2558	-	2579) ซ่ึงถือเป็น 

แผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศท่ีมีความสมบูรณ์เป็นกรอบนำาทางเพื่อมุ่งสู่ 

พลังงานมั่นคง เศรษฐกิจม่ังคั่ง และสังคมไทยย่ังยืน แผนดังกล่าวประกอบด้วย  

แผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Development Plan: PDP)  

แผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Plan: EEP) แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 

และพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan: AEDP) แผนบริหาร 

จัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan) และแผนบริหารจัดการน้ำามันเชื้อเพลิง (Oil Plan)  

ซึ่งครอบคลุมมิติพลังงานและห่วงโซ่คุณค่าอย่างครบถ้วน 

ในส่วนการสร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการบริการพลังงานสมัยใหม่ 

ในราคาท่ีสามารถซ้ือหาและเชื่อถือได้ รัฐบาลได้ดำาเนินการตามแผน PDP  

ซ่ึงให้ความสำาคญัท้ังในดา้นความมัน่คงของระบบไฟฟา้ ตน้ทุนการผลติไฟฟา้ท่ีเหมาะสม 

และลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม การตดิตามผลกัดนัการสรา้งโรงไฟฟา้ตามแผนท่ีวางไว ้

ซ่ึงรวมถึงโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และโรงไฟฟ้าเอกชน 

เพื่อส่งจ่ายไฟฟ้าในพื้นท่ีห่างไกลระบบส่งไฟฟ้า ตลอดจนศึกษาและพัฒนาระบบ 

ส่งไฟฟ้าให้ท่ัวถึง เพ่ือรองรับความต้องการไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีมีประชากรอาศัย 

อยู่อย่างหนาแน่น และเพื่อส่งไปยังพื้นที่ห่างไกล เช่น ระบบเคเบิ้ลใต้ทะเล เป็นต้น 

สำาหรับการพัฒนาพลังงานท่ีย่ังยืนและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ประเทศไทยตระหนักว่า 

การใช้พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงานเป็นหัวใจสำาคัญในการลดปริมาณ 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงได้รับรองความตกลงปารีส (Paris Agreement)  

ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

หรือ COP21 ณ กรงุปารสี สาธารณรฐัฝรัง่เศส เมือ่วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2558 จากข้อตกลง 

ดังกล่าว รัฐบาลได้ดำาเนินการตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 

(AEDP 2015) โดยมีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน	จากร้อยละ	13.83	 
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ในปี	2559	 ให้เป็นร้อยละ	30	ภายในปี	2579 ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านไฟฟ้า ความร้อน  

และเชื้อเพลิงชีวภาพ ทั้งนี้ ณ ปี 2559 ประเทศไทยมีกำาลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน 

แสงอาทิตย์อยู่ท่ี 2,582.04 เมกะวัตต์ สูงเป็นอันดับหน่ึงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผลการดำาเนนิงานท่ีสำาคญัของไทยในการสง่เสรมิพลงังานทดแทน ไดแ้ก ่การสง่เสรมิ 

ความก้าวหน้า การลงทุนพัฒนาพลังงานทดแทนโดยการพิจารณาอนุมัติให้ตอบรับซ้ือไฟฟ้า 

จากพลังงานทดแทนท้ังโครงการใหม่และโครงการท่ีค้างการพิจารณา โดยใช้มาตรการ 

สนับสนุนทางการเงินรูปแบบใหม่ คือ Feed in Tariff ท่ีช่วยเพิ่มความสามารถ 

ในการแข่งขันของภาคเอกชน ซ่ึงจะสามารถส่งเสริมการลงทุนและกระตุ้นการพัฒนา 

พลงังานทดแทน ท้ังนี ้ระบบดงักลา่วมรีะยะเวลาการสนบัสนนุยาวนานข้ึน ทำาให้ภาครฐั 

สามารถวางแผนการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับต้นทุน 

การผลิต เกิดความเป็นธรรมต่อทั้งผู้ประกอบการและผู้ใช้ไฟฟ้า 

ไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ 

(International Renewable Energy Agency: IRENA) ซ่ึงมีส่วนช่วยให้ไทยเข้าร่วม 

กิจกรรมในระดับนานาชาติ อาทิ การศึกษาวิจัยในโครงการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน  

การนำาผูเ้ชีย่วชาญมาให้ความรูแ้กบุ่คลากรดา้นพลงังานของไทย การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

ด้านวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายและกระตุ้นภาคเอกชน 

ในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

ประเทศไทยได้ดำาเนินการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องตามแผนอนุรักษ์พลังงาน	 

พ.ศ.	2558	-	2579 (EEP2015) ซ่ึงมีเป้าหมายรว่มท่ีจะลดอตัราสว่นของปรมิาณพลงังาน 

ท่ีใช้ต่อผลของกิจกรรมหรือลดความเข้มข้นในการใช้พลังงาน	 (Energy	 Intensity)	 

ลงอย่างน้อยร้อยละ	30	ภายในปี	2579 เมื่อเทียบกับปี 2553 โดยสนับสนุนให้ประชาชน 

เข้าถงึสนิคา้ประหยัดพลงังาน รณรงคป์ระหยัดพลงังาน และกำากบัสง่เสรมิผูป้ระกอบการ 

ให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคาร 

ธรุกจิขนาดใหญ่ และภาคอาคารธรุกจิขนาดเลก็และบ้านอยูอ่าศยั โดยมีผลการดำาเนนิการ 

ท่ีสำาคัญ เช่น ดำาเนินมาตรการจัดการโรงงานและอาคารควบคุมให้อนุรักษ์พลังงาน 

และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงานและอาคาร กำาหนดเกณฑ์มาตรฐานอาคาร 

เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน กำาหนดรายละเอียดของเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง 

และวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน และการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อส่งเสริม 

การอนรุกัษ์พลงังาน ซ่ึงให้สทิธปิระโยชนท์างการเงนิแกผู่ป้ระกอบการเพือ่จงูใจให้ลงทุน 

เปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง เช่น สินเชื่อดอกเบ้ียต่ำา การสนับสนุน 

เงินลงทุนบางส่วน การอุดหนุนผลการประหยัดพลังงาน เป็นต้น 



90

รายงานผลการทบทวนการดำาเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาต ิ

โดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2560

ล่าสุด รัฐบาลได้ริเริ่มนโยบายพลังงาน	4.0 หรือ Energy 4.0 เพื่อให้สอดคล้อง 

กับกรอบยุทธศาสตร์ชาติในการขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 ซ่ึงหมายถึง 

การขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมเพ่ือยกระดับให้ประเทศมีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น  

หลุดพ้นจากกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง เปล่ียนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ 

ไปสู่ “Value Based Economy” นโยบาย Energy 4.0 มีหลักการสำาคัญ คือ การยกระดับ 

ประสิทธิภาพของระบบพลังงานในปัจจุบัน การนำานวัตกรรมท่ีเหมาะสมมาใช้ในการพัฒนา 

และยกระดบัการบรหิารจดัการระบบพลงังานให้มกีารผลติ การจดัหาพลงังานเป็นไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงด้วยการจัดหาพลังงานจากแหล่งในประเทศให้มากท่ีสุด 

ซ่ึงจะสะท้อนไปยังตน้ทุนพลงังานท่ีแข่งขันได ้เป็นการวางรากฐานท่ีดีให้ระบบเศรษฐกจิ  

ดึงดูดให้เกิดการลงทุนทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถสร้าง 

การลงทุนในสว่นของภาคพลงังานซ่ึงเป็นสว่นในการขับเคลือ่นการเตบิโตทางเศรษฐกจิ 

ของประเทศในอีกทางหนึ่ง

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ 7 รัฐบาลยังได้น้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาใช้ขับเคลื่อน การจัดการพลังงานในชุมชน และได้ดำาเนินการเป็นเวลากว่า 

หนึง่ทศวรรษแลว้ โดยสง่เสรมิให้ชุมชนตระหนกัถงึคณุคา่และความจำาเป็นในการอนรุกัษ์ 

พลังงาน ตลอดจนสามารถจัดหาพลังงานในท้องถ่ินของตนเองมาใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

และรูจ้กัใชเ้ทคโนโลยพีลงังานท่ีเหมาะสมทำาให้ชุมชนพึง่พาตนเองไดใ้นอนาคต และนำา 

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ไดแ้ก ่ความพอประมาณ คอื ใช้พลงังานบนพืน้ฐาน 

ความประหยัด สมดุล ไม่ฟุ่มเฟือย ความมีเหตุมีผล คือ เลือกใช้พลังงานให้เหมาะสม  

ใช้พลังงานในชุมชนและประเทศก่อนเลือกใช้พลังงานนำาเข้า การสร้างภูมิคุ้มกัน  

คือพัฒนาพลังงานทดแทนจากฐานทรัพยากรท่ีมีในชุมชน สร้างความมั่นคงจากหลาย 

แหล่งพลังงาน และความรู้และคุณธรรม คือการนำาความรู้สากลมาปรับใช้ร่วมกับ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาความสามารถของผู้นำาการพัฒนา โดยมี 5 แผนงาน ดังนี้ 

(1) สรา้งนกัวจิยัชุมชน  2) สง่เสรมิเศรษฐกจิฐานรากดว้ยการพฒันาวสิาหกจิชุมชนลดใช้ 

พลังงาน (3) โครงการ “ชุมชนประหยัดพลังงานไฟฟ้า” เพ่ือสร้างความรู้และจิตสำานึกในการใช้ 

พลงังานอย่างมีประสทิธภิาพ (4) การฝกึอบรมพฒันาศกัยภาพนกัวางแผนพลงังานระดบั

จงัหวดัท่ัวประเทศ โดยเนน้โครงการตน้แบบท่ีประสบความสำาเรจ็ เช่น โครงการวสิาหกจิ 

ชุมชนลดใช้พลังงาน โครงการโซล่าเซลล์ในพ้ืนท่ีไฟฟ้าสายส่งเข้าไม่ถึง ปฏิบัติการโซล่าเซลล์ 

สูบน้ำาเพ่ือการเกษตร เทคนิคการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนท่ีเหมาะสม 

(5) ขยายผลเทคโนโลยโีครงการพลงังานชุมชนท่ีให้ผลประโยชน์ในวงกวา้ง เช่น โครงการ 

โซล่าเซลล์สูบน้ำากลุ่มผู้ใช้น้ำาเพ่ือการเกษตร ระบบก๊าซชีวภาพจากฟาร์มต่อท่อนำาก๊าซ 
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สู่ครัวเรือน ระบบอบแห้งแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่สำาหรับเครือข่ายแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

ปัจจุบันไทยสามารถยกระดับขีดความสามารถขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

(อปท.) ท่ัวประเทศ ในการบรหิารจดัการพลงังานชุมชนพ่ึงตนเองอยา่งครบวงจร ไดก้วา่ 

1,629 แห่ง มีอาสาสมัครพลังงานชุมชนกว่า 6,000 คน ทำาหน้าท่ีเช่ือมโยงความรู้ ข่าวสาร 

จากกระทรวงพลังงานสู่ชุมชน โดยคนในชุมชนเข้าร่วมอย่างน้อย 300 คนต่อชุมชน  

ชุมชนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ประมาณ 2,000 บาทต่อปี/ต่อครัวเรือน  

คิดเป็นร้อยละ 7 ของค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน มีชุมชนท่ีจะสามารถพัฒนาไปสู่ชุมชน 

ผลิตพลังงานขนาดเล็ก จำานวน 72 แห่งทั่วประเทศ สร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งพา 

ตนเองได้โดยการบูรณาการงบประมาณและเข้าถึงแหล่งทุนต่าง ๆ สำาหรับการพัฒนาชุมชน 

ด้านพลังงานได้มากขึ้น

หากพิจารณาบริบทท้ังในประเทศและต่างประเทศ จะพบว่า ไทยต้องเผชิญความท้าทาย 

จากความมัน่คงทางพลงังานหลายประการ ไมว่า่จะเป็นอุปสงคก์ารใช้พลงังานท่ีเพิม่ข้ึน 

อย่างต่อเน่ือง สถานการณ์ความไม่สงบในประเทศท่ีเป็นแหล่งพลังงานและการเปล่ียนแปลง 

ภมูริฐัศาสตรข์องมหาอำานาจทางเศรษฐกจิและพลงังาน รวมท้ังปัญหาการเปลีย่นแปลง 

สภาพภมูอิากาศ ความท้าทายเหลา่นีส้ง่ผลกระทบตอ่นโยบายพลงังานของไทยอย่างย่ิง  

ประเทศไทยจึงต้องบริหารนโยบายพลังงานอย่างรอบคอบและระมัดระวังอย่างย่ิง  

เพราะปัจจุบันไทยยังต้องพ่ึงพาพลังงานโดยเฉพาะน้ำามันและก๊าซจากต่างประเทศ 

มากกว่าร้อยละ	70 การกระจายความเส่ียงของแหล่งพลังงานจึงมีความสำาคัญต่อความม่ันคง 

ทางพลงังานของไทย ดงันัน้ การนอ้มนำาหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาประยกุต์ใช้ 

เป็นแนวทางในการจดัการพลงังานของประเทศ จะช่วยให้ไทยสามารถสรา้งความมัน่คง 

ด้านพลังงานและสร้างหลักประกันให้ทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ได้ ด้วยการลด 

การพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ ผลิตพลังงานใช้เองและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

ท่ีมีอยู่ในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดและใช้อย่างคุ้มค่า รู้จักเลือกใช้ให้เหมาะสม 

กับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมของท้องถ่ิน การหาแหล่งพลังงานให้มีความหลากหลาย 

เพือ่ลดการพึง่พลงังานจากแหลง่เดยีวและเพือ่แกปั้ญหาปรมิาณพลงังานสำารองจำาพวก 

พลังงานฟอสซิลท่ีลดลง ตลอดจนการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานและส่งเสริม 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการพลังงานในชุมชน ซ่ึงจะก่อให้เกิด 

ความยั่งยืนในการใช้พลังงานในที่สุด
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โครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงพลังงาน
เป้าประสงค์ที่	7.3	 เพิ่มอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโลก

   ให้เพิ่มขึ้น	2	เท่า	ภายในปี	2573

เริ่มดำาเนินการในปี 2536 ภายใต้ช่ือ “โครงการประชาร่วมใจ ประหยัดไฟฟ้า” 

(Together Conservation) เป็นการมุ่งส่งเสริมการประหยัดพลังงาน โดยรณรงค์ 

ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเลือกซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน 

ประหยัดไฟฟ้า มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีใช้ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน  

และการใชค้วามรู ้มาพจิารณาในการเลอืกซ้ือผลติภณัฑ ์มุง่เนน้การลดรายจา่ย เพิม่รายได ้

ช่วยเสริมสร้างความม่ันคงทางพลังงานให้กับประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีพลังงาน 

ท่ีเหมาะสม โดยปัจจุบันฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของ 

ความมีประสิทธิภาพและมาตรฐานการประหยัดไฟอย่างแพร่หลาย กระตุ้นให้เกิด 

การพัฒนาเคร่ืองใช้ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงเข้าสูต่ลาดอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบันมีการทดสอบ 

และรับรองมาตรฐานฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 แก่สินค้าแล้ว 29 ประเภทสินค้า  

ช่วยลดความตอ้งการใช้ไฟฟา้ในประเทศลงไดป้ระมาณ 4,250 เมกะวตัต ์เกดิการเปลีย่น 

ทัศนคติและอุปนิสัยในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในวงกว้าง





08
เป้าหมายที่

ส่งเสริมการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง 
ครอบคลุม และยั่งยืน 
การจ้างงานเต็มที่ 
และมีผลิตภาพ และการมีงาน
ที่มีคุณค่าสำาหรับทุกคน
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ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รัฐบาลตั้งเป้าหมายท่ีจะยกระดับประเทศ 

ให้ก้าวข้ามประเทศรายได้ปานกลางไปสู่การเป็นประเทศท่ีมีรายได้สูง 

ในปี 2579 (มีรายได้ต่อหัวประมาณ 13,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน/ต่อปี)  

ดงันัน้ แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบับท่ี 12 จงึออกแบบให้ระบบเศรษฐกจิ 

มีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยจะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจฐานบริการ 

และดิจิทัล เป็นสังคมผู้ประกอบการของคนรุ่นใหม่ และมีผู้ประกอบการขนาดกลาง 

และขนาดเล็กท่ีเข้มแข็ง สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์ 

คุณค่าสินค้าและบริการ รวมท้ังมีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิม 

ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการด้วยฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ   

ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมท้ังกระจายฐานการผลิตและการให้บริการ 

สู่ภูมิภาค เพื่อลดความเหลื่อมล้ำา 

ประเทศไทยตั้งเป้าให้ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและคงอัตราการขยายตัว 

ทางเศรษฐกิจเฉลี่ยร้อยละ	5	ต่อปี โดยมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน  

และการลงทุนวิจัยและพัฒนาท่ีเอ้ือต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ ให้มีรายได้ 

ต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น 8,200 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี ผลิตภาพการผลิตรวม (Total  

Factor Productivity) เพ่ิมข้ึนเฉลีย่รอ้ยละ 2.5 ตอ่ปี และไดก้ำาหนดเป้าหมายการขยายตวั 

ในเศรษฐกิจหลักรายสาขา ประกอบด้วย 1) ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม  

และภาคบริการ ให้มีอัตราขยายตัวเฉล่ียของ GDP ร้อยละ 3.0 ร้อยละ 4.5 และร้อยละ 6.0  

ตามลำาดับ 2) ภาคการท่องเท่ียว กำาหนดเป้าหมายการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว 

ท้ังรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวตา่งชาตแิละรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวชาวไทย (ไทยเท่ียวไทย)  

ไม่ต่ำากว่า 3.0 ล้านล้านบาท 3) การสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง 

ผู้ประกอบการไทยต้องสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าสินค้า
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และขนาดย่อม โดยกำาหนดสัดส่วน GDP ของ SME ต่อ GDP รวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 45 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

จากผลการพัฒนาประเทศท่ีผ่านมาเกือบ 6 ทศวรรษ เศรษฐกิจไทยขยายตัว 

เฉลี่ยร้อยละ 6.0 ต่อปี ฐานเศรษฐกิจเปลี่ยนจากฐานเกษตรเข้มข้นมาเป็นฐานการผลิต 

อุตสาหกรรมที่เข้มข้นตั้งแต่ช่วงปี 2530 เป็นต้นมา และเริ่มเข้าสู่ฐานบริการสมัยใหม่ 

มากข้ึนตามลำาดบัในช่วง 10 กวา่ปีท่ีผา่นมา ดว้ยฐานเศรษฐกจิท่ีขยายใหญ่ข้ึนและรายได ้

ต่อหัวท่ีเพิ่มขึ้น ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีรายได้ระดับปานกลาง 

ตั้งแต่ปี 2531 โดยมีรายได้ต่อหัวเท่ากับ 29,307 บาทต่อปี และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู ่

ในกลุม่บนของกลุม่ประเทศระดบัรายไดป้านกลางตัง้แตปี่ 2553 สว่นหนึง่เป็นผลมาจาก 

ในช่วงเกดิวกิฤตทางการเงนิอย่างรนุแรงในปี 2540 - 2541 รฐับาลได้นอ้มนำาหลกัปรชัญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติ	 เพ่ือแก้ไขปัญหาต้ังแต่แผนพัฒนาฯ	 ฉบับท่ี	9 

เพือ่ให้ทุกภาคสว่นสรา้งภมิูคุม้กนัและมีการบรหิารจดัการความเสีย่งท่ีเหมาะสม สง่ผลให้ 

ทุกภาคส่วนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกันให้ดีข้ึนตามแนวคิด 

การบริหารจัดการท่ีดี ได้แก่ การดำาเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดชอบ 

และตรวจสอบไดอ้ย่างเป็นระบบดขีึน้ มีการกำากบัดแูลวนิยัทางการเงนิการคลงัท่ีกำาหนด 

กรอบของความย่ังยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี และฐานะการคลังมีความม่ันคงมากข้ึน 

ฐานะเงินสำารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเร่ืองกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ  

ให้มีการดำาเนินการอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมมากข้ึน 

มกีารสรา้งความเป็นธรรมให้กบักลุม่ตา่ง ๆ  โดยสามารถคุม้ครองผูบ้รโิภคและประชาชน 

จากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้นจนถึงปัจจุบัน ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม 

มีความหลากหลายสาขาการผลิตและบริการ ทำาให้มีส่วนแบ่งในตลาดโลกเพิ่มสูงข้ึน 

และสรา้งรายไดเ้งนิตราตา่งประเทศในระดบัสงู ประกอบกบัการดำาเนนินโยบายเศรษฐกจิ 

แบบเสรีส่งผลให้ประเทศไทยมีความเป็นสากลมากข้ึน ท้ังในเร่ืองมาตรฐานสินค้าและบริการ 

ในปี	2559	มีรายได้ต่อหัว	6,032.7	ดอลลาร์สหรัฐ	หรือคิดเป็น	212,862.3	บาทต่อคนต่อปี 

ปรบัเพ่ิมสงูขึน้จากในปี	2558	ท่ีมีรายได	้203,356.1	บาทตอ่คนตอ่ปี (ท่ีมา : รายงานภาวะ 

เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี 2559 และแนวโน้มปี 2560, สศช.) หากพิจารณารายได้ 

ต่อหัวจำาแนกตามรายภาค ในปี 2558 จะพบว่า ภาคตะวันออกมีรายได้ต่อหัวสูงที่สุด 

เมื่อเทียบกับภาคอื่น โดยมีรายได้  432,712 บาทต่อคนต่อปี รองลงมา คือ กรุงเทพฯ  

และปริมณฑลมีรายได้ต่อหัว 410,617 บาท ภาคกลาง 251,392 บาท ภาคตะวันตก  

135,262 บาท ภาคใต ้130,978 บาท ภาคเหนอื 93,058 บาท ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

70,906 บาท (ท่ีมา : ผลติภณัฑภ์าคและจงัหวดั แบบปรมิาณลกูโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2558, สศช.) 
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รัฐบาลยังให้ความสำาคัญกับการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวเพิ่มสูงข้ึนอย่างย่ังยืน 

ผา่นโครงการตา่ง ๆ  เช่น โครงการเพิม่ความเข้มแข็งของเศรษฐกจิฐานรากตามแนวทาง 

ประชารัฐ โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและจำาเป็นของเกษตรกรท่ีประสบ 

ปัญหาภัยแล้ง โครงการสินเช่ือ 1 ตำาบล 1 SME เกษตรเพ่ือสร้างความย่ังยืน 

ของภาคเกษตรไทย โครงการค้ำาประกนัสนิเช่ือเพือ่ผูป้ระกอบการ Micro Entrepreneurs 

ระยะที ่2 ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม โครงการชุมชนปรับเปลี่ยน 

การผลิตสู้วิกฤตภัยแล้ง เป็นต้น

ในส่วนของการจัดหางานท่ีเหมาะสม ในปี 2559 รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงาน 

ไดพ้ฒันาทักษะของแรงงานเพือ่ยกระดบัและเพิม่ผลติภาพ	โดยจดัตัง้ศนูย์บรกิารฝกึอบรม 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน Smart Training สามารถพัฒนาแรงงานได้ 3,857,538 คน  

และฝกึอบรมฝมีอืแรงงาน เพือ่รองรบัพืน้ท่ีเขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษ ท่ีเนน้ใน 13 กลุม่ 

กิจการตามท่ีสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้การส่งเสริม  

รวมท้ังยังรณรงค์ให้สถานประกอบการและรฐัวสิาหกจิจดัให้มกีารบรหิารแรงงานสมัพนัธ ์

ด้วยระบบทวิภาคี เพ่ือให้แรงงานได้รับความเป็นธรรมและเกิดความสมานฉันท์ 

ในวงการแรงงาน จำานวน 11,391 แห่ง มีลูกจ้างได้รับประโยชน์ 668,060 คน การจัด 

การฝึกอาชีพแรงงานกลุ่มเฉพาะ ได้แก่ ทหารก่อนปลดประจำาการ ผู้ผ่านการบำาบัดยาเสพติด 

ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ประสบภัยธรรมชาติ เยาวชนในสถานพินิจ 

และชนกลุ่มน้อย ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝีมือแรงงาน และเป็นการเตรียม 

ความพร้อมด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ ซ่ึงจะสามารถพ่ึงพาตนเองได้และทำาให้สังคม 

เกดิการยอมรบัในศกัยภาพการทำางาน รวมถงึการพฒันาศกัยภาพฝมืีอแรงงานท้ังระบบ 

ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน โดยมีการจดัตัง้ “ศนูย์บรกิารจดัหางาน 

เพื่อคนไทย” (Smart Job Center) แล้ว 34 จังหวัด 44 แห่ง (กรุงเทพมหานคร 11 แห่ง)  

ข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ในปี 2559 มีแรงงานไทยท่ีทำางานถูกกฎหมาย 

ใน 136 ประเทศ จำานวน 224,150 คน สามารถทำารายได้ส่งกลับประเทศ จำานวน 

114,581 ล้านบาทผ่านทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2559) 

รัฐบาลยังให้ความสำาคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการมีงานทำาให้แก่ 

แรงงานนอกระบบ	แรงงานคนพกิาร	และแรงงานผูส้งูอายุ โดยไดข้ึน้ทะเบียนผูป้ระกนัตน 

ตามมาตรา 40 จำานวน 2.22 ล้านคน เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (แรงงานนอกระบบ) 

ได้มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตจากการประกันสังคมภาคสมัครใจ ตามมาตรา 40  



99

เป้าหมายที่ 08: 
ส

่งเส
ริม

ก
ารเต

ิบ
โต

ท
างเศ

รษ
ฐก

ิจท
ี่ต

่อ
เน

ื่อ
ง ค

รอ
บ

ค
ลุม

 และยั่งยืน 

 
ก

ารจ้างงาน
เต

็ม
ท

ี่และม
ีผ

ลิต
ภ

าพ
 และก

ารม
ีงาน

ท
ี่ม

ีค
ุณ

ค
่าส

ำาห
รับ

ท
ุก

ค
น



100

รายงานผลการทบทวนการดำาเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาต ิ

โดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2560

แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 รวมถึงได้พัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาส 

ในการประกอบอาชีพให้แกแ่รงงานนอกระบบ ไดแ้ก ่กลุม่ตา่ง ๆ  ท่ีจดทะเบียนกบัภาครฐั  

หรือตามกฎหมาย หรือได้รับการรับรองจากผู้นำาชุมชน และผู้ประกันตนนอกระบบ 

ของสำานักงานประกันสังคม จำานวน 14,639 คน คิดเป็นร้อยละ 121.99 จากเป้าหมาย 

ท้ังปี 12,000 คน รวมท้ังให้การพฒันา/สง่เสรมิการประกอบอาชีพอิสระจำานวน 4,918 คน 

คิดเป็นร้อยละ 135.86 จากเป้าหมายทั้งปี 3,620 คน 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	พ.ศ.	2550 ได้กำาหนดให้ 

นายจา้ง หรอืเจา้ของสถานประกอบการ หรอืหนว่ยงานภาครฐั รว่มสง่เสรมิการจา้งงาน 

คนพิการ โดยการจ้างงานคนพิการในอัตราส่วนลูกจ้าง 100 คน ต่อคนพิการ 1 คน  

หรือให้สัมปทานหรือดำาเนินการอื่น หรือส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ ปัจจุบันมีการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ 58,518 คน  

ในหนว่ยงานของรฐั 4,802 คน และสง่เสรมิการประกอบอาชพีอิสระในชมุชน 3,040 คน  

นอกจากนัน้ ยังให้บรกิารกูย้มืเงนิแกค่นพกิารและผูด้แูลคนพกิารเพือ่การประกอบอาชพี

ในสว่นการสง่เสรมิการมีรายไดแ้ละการมงีานทำาของผูส้งูอาย ุรฐับาลไดใ้ช้แนวทาง

ประชารัฐ บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยได้จ้างงานผู้สูงอายุในหน่วยงาน 

ภาครัฐแล้ว 523 คน ในสถานประกอบการ 10,412 คน และส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

อิสระผ่านกองทุนผู้สูงอายุ 6,657 คน 

ประเทศไทยยงัให้ความสำาคญักบัการคุม้ครองแรงงาน	แรงงานเดก็	และแรงงานบงัคบั 

ในกิจการกลุ่มเสี่ยง โดยเข้าตรวจนายจ้างและลูกจ้างเพ่ือให้การคุ้มครองแรงงาน 

ในสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง บูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล  

ในพื้นที่ 22 จังหวัดติดทะเล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมเจ้าท่า กรมประมง 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ กองทัพเรือ สำานักงานตำารวจแห่งชาติ เป็นต้น 

การปรับข้ึนค่าจ้างข้ันต่ำาท่ีมีผลบังคับใช้แล้ว เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2559 ตามประกาศ 

อัตราคา่จา้งมาตรฐานฝมืีอแรงาน ฉบับท่ี 5 ไดป้รบัเพ่ิมการบังคบัใช้คา่จา้งตามมาตรฐาน 

แรงงงานใน 20 สาขาอาชีพ และวันท่ี 1 มกราคม 2560 ได้กำาหนดอัตราค่าจ้าง 

ตามมาตรฐานฝีมือเพ่ิมอีก 12 สาขาอาชีพ ตามประกาศอัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ฉบับท่ี 6 เพ่ือเพิ่มการบังคับใช้ค่าจ้าง นอกจากนี้ ยังดำาเนินการแก้ไขปัญหาแรงงาน 

ต่างด้าวประกอบอาชีพในไทย รวมท้ังการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้ครอบคลุมเพียงพอ 

และการปรับตัวของตลาดแรงงานเข้าสู่ยุคดิจิทัล 4.0 เป็นต้น

รัฐบาลยงัไดส้ง่เสรมิให้ภาคธรุกจินำาหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาขับเคลือ่น 

ในเชิงธุรกิจ โดยให้ยึดหลัก “มาตรฐานธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง	(Sufficiency	Economy	 
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รัฐบาลยังได้ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ 
นำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาขับเคลื่อนในเชิงธุรกิจ โดยให้ยึดหลัก 
“มาตรฐานธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง”



102

รายงานผลการทบทวนการดำาเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาต ิ

โดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2560

Business	Standard	 หรือ	SEBS)” ให้เป็นค่านิยมร่วมตามแนวคิดหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงของคนในองค์กร ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง 

ในภาคธรุกจิ ซ่ึงคา่นยิมรว่มหรอืวฒันธรรมแห่งองคก์รท่ีเป็นรากฐานของมาตรฐานธรุกจิ 

เศรษฐกิจ แบ่งเป็น 7 ค่านิยม คือ ภูมิคุ้มกัน ความเพียร ความพอประมาณ  

ความโอบอ้อมอารี จริยธรรม การพัฒนาภูมิสังคม และการคำานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ที่หลากหลาย การดำาเนินงานตามหลัก SEBS จะทำาให้องค์กรธุรกิจมีเครื่องมือสำาหรับ 

ประเมินตนเอง กำาหนดจุดอ่อนขององค์กร เพื่อแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาองค์กรธุรกิจ 

ไปสู่ความสำาเร็จอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ  

ท่ีเป็นปัจจัยภายนอกและภายในประเทศอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงประเทศไทยจะต้องวางแผนปรับตัว 

และปฏิรปูโครงสรา้งรองรบั เพือ่เตรยีมรบัมือกบัความท้าทายตา่ง ๆ  เช่น ความไมแ่นน่อน 

ของการปรบัเปลีย่นทิศทางการดำาเนนินโยบายการเงนิของมหาอำานาจทางเศรษฐกจิ อาทิ 

สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อภาคการเงิน ภาคการส่งออก  

และการประกอบธุรกิจของไทย ตลาดการเงินโลกไร้พรมแดน ซึ่งเป็นผลจากเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมทางการเงิน มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทำาให้มีการพัฒนาเครื่องมือ 

ทางการเงินใหม่ ๆ การเปิดเสรีมากข้ึนของอาเซียน ท้ังในภาคสินค้าและบริการ  

กอ่ให้เกดิการแข่งขันท่ีรนุแรงข้ึน ทำาให้ประเทศไทยตอ้งปรบัตวัเพือ่ให้สามารถแข่งขันได้ 

การเคลือ่นยา้ยเสรแีรงงานท่ีมทัีกษะ ซ่ึงเป็นท้ังโอกาสและอุปสรรค อกีท้ังหลายประเทศ 

มีเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการในอนาคตท่ีคล้ายคลึงกัน ทำาให้การพัฒนา 

ของแต่ละประเทศต้องคำานึงถึงความได้เปรียบเฉพาะตัว ในการวางตำาแหน่ง 

ทางยุทธศาสตรก์ารคา้ สนิคา้ และบรกิารของตนเอง การวจิยัและพฒันาดา้นวทิยาศาสตร ์

และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเป็นปัจจัยสำาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ส่ิงแวดล้อม 

และเปลี่ยนวิถีการดำารงชีวิตของคนในทุกสังคม ทุกเพศทุกวัย การแย่งชิงแรงงาน 

ท่ีมีทักษะด้านเทคโนโลยีระดับสูง	 มีความสามารถเฉพาะทาง	 หรือมีทักษะหลายด้าน 

(Multi-Skills)	 ในตลาดแรงงานสูงขึ้น เนื่องจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  

และความต้องการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศต่าง ๆ โดยแรงงานทักษะต่ำาจะไม่เป็น 

ท่ีต้องการของตลาดแรงงาน เพราะจะถูกแทนท่ีด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 

เป็นผลให้แรงงานต้องมีการปรับตัวพัฒนาศักยภาพของตนให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยี 

ระดบัสงูมากขึน้ รวมท้ังการเพิม่การลงทุนท่ีจำาเป็นและเพียงพอตอ่การยกระดบัศกัยภาพ 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ท่ีจะทำาให้สามารถหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง 

ได้ในระยะเวลาอันเหมาะสม



กรณีตัวอย่าง

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)
เป้าประสงค์ที่	8	 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง	ครอบคลุม	

  และยั่งยืน	การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ	และการมีงาน

  ที่สมควรสำาหรับทุกคน

เป้าประสงค์ที่	8.1	 ทำาให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยั่งยืน

  ตามบริบทของประเทศ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม

  ในประเทศของประเทศพัฒนาน้อยที่สุดมีการขยายตัวอย่างน้อย

  ร้อยละ	7	ต่อปี

เป้าประสงค์ที่	8.4	 พัฒนาความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของโลก

  ในการบริโภคและการผลิต	และพยายามที่จะตัดความเชื่อมโยง

  ระหวา่งการเตบิโตทางเศรษฐกจิและการทำาให้สิง่แวดลอ้มเสือ่มโทรม

บริษัท บางจากฯ ได้กำาหนดและยึดม่ันในวัฒนธรรมการดำาเนินงานท่ีจะ “พัฒนาธุรกิจ 

อย่างย่ังยืนไปกับส่ิงแวดล้อมและสังคมด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

มาเป็นกรอบในการขับเคลือ่นธรุกจิ โดยดำาเนนิงานอย่างคอ่ยเป็นคอ่ยไป พฒันาองคก์ร 

ด้วยนวัตกรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและสังคม กำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

“สร้างสรรค์นวัตกรรมสีเขียวท่ีก้าวล้ำาและเข้าถึงได้ทุกคน เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุด 

ให้กับลูกค้า พร้อมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจท่ีได้รับการไว้วางใจและสร้างคุณค่าให้กับ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่งเสริมการพัฒนาของสังคมอย่างย่ังยืน” และวัฒนธรรมองค์กร  

“พัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างย่ังยืนไปกับส่ิงแวดล้อมและสังคม” ทำาธุรกิจโดยคำานึงถึงมูลค่า 

และคุณค่าเป็นสำาคัญ นอกจากกำาไรแล้วต้องดูแลและเอาใจใส่สังคมและรักษาส่ิงแวดล้อมด้วย 

จึงได้กำาหนดตัวช้ีวัดด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมเพ่ิมเติมเข้าเป็นหน่ึงในเป้าหมายการวัดผล 

การดำาเนินงานขององค์กรตามหลัก Balanced Scorecard ส่งผลให้มีการปรับปรุงระบบ 

การกล่ันน้ำามัน จัดจำาหน่ายพลังงานทดแทนหลากหลายรูปแบบ เช่น น้ำามันแก๊สโซฮอล์ 

และน้ำามันไบโอดีเซล ท่ีมีส่วนผสมของเช้ือเพลิงจากพืชน้ำามันท่ีผลิตได้ภายในประเทศ 

ท้ังเอทานอลและไบโอดีเซล เพ่ือลดการพ่ึงพิงแหล่งพลังงานปิโตรเลียม พัฒนาคุณภาพ 

ของน้ำามันท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพ่ือลดสารเคมีท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม นอกจากน้ี 

ยังเปิดสถานีบริการน้ำามันร่วมกับชุมชน ส่งเสริมการขายน้ำามันโดยแถมไข่ไก่และมะนาว 

เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ย่ังยืน
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สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่มีความต้านทานและ
ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง 
ส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ครอบคลุม
และยั่งยืนและส่งเสริม
นวัตกรรม
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รายงานผลการทบทวนการดำาเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาต ิ

โดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2560

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาอุตสาหกรรม 

ท่ีครอบคลุม และการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

ล้วนเป็นองค์ประกอบสำาคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย ภายใต้แผนการพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 9 โดยประเทศไทยมีการดำาเนินการที่สำาคัญ ดังนี้

 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ที่มีความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง

การคมนาคมและการขนส่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานท่ีสำาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา 

ทางเศรษฐกจิ และสงัคม และเป็นกลไกสำาคญัในการเพิม่ขีดความสามารถในการแขง่ขัน 

ของประเทศในเวทีการค้าโลก และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมท้ัง  

เป็นกระดูกสันหลัง (backbone) สำาคัญในการขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

การพัฒนาการคมนาคมขนส่งท่ีย่ังยืนของไทยเป็นไปตาม ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ 

คมนาคมขนสง่ของไทยระยะ		20	ปี		(พ.ศ.	2560	-	2579)	 ซ่ึงสอดรบักบัแผนพฒันาเศรษฐกจิ 

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560 - 2579) ท่ีให้ความสำาคัญการพัฒนาคมนาคมขนส่งท่ีย่ังยืนในทุกรูปแบบ	ได้แก่	 

ทางถนน	ระบบราง	ทางน้ำา	และทางอากาศ	เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 

สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน เพ่ือการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันท่ีมี 

เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ  5 แห่งตามแนวชายแดน

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากการใช้ถนนไปสู่ระบบรางมากยิ่งขึ้น



107

เป้าหมายที่ 09: 
ส

ร้างโค
รงส

ร้างพ
ื้น

ฐาน
ท

ี่ม
ีค

วาม
ต

้าน
ท

าน
และยืด

ห
ยุ่น

ต
่อ

ก
ารเป

ลี่ยน
แป

ลง 

 
ส

่งเส
ริม

ก
ารพ

ัฒ
น

าอ
ุต

ส
าห

ก
รรม

ท
ี่ค

รอ
บ

ค
ลุม

และยั่งยืน
และส

่งเส
ริม

น
วัต

ก
รรม

รัฐบาลได้วางร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี 

เพือ่พัฒนาประเทศและสอดคลอ้งกบัการบรรลเุป้าหมายการพฒันาท่ีย่ังยืน โดยมีแนวคดิ 

3 ด้าน ได้แก่

1) การพัฒนาการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ	(Effective	Transport) รัฐบาลมุ่งสร้าง 

ความเช่ือมโยงด้านการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ในเมืองใหญ่ ระหว่างเมือง  

และการเช่ือมต่อระหว่างประเทศ โดยเน้นการปรับเปล่ียนรูปแบบการขนส่งจากการใช้ถนน 

ไปสู่ระบบรางมากย่ิงข้ึน ทำาให้ต้นทุนการขนส่งลดลง แก้ปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองใหญ่ 

และเพ่ิมการแขง่ขนัของภาคเอกชน โดยแนวทางพฒันาระบบรางของรฐับาล แบ่งออกเป็น 

3 แนวทาง ได้แก่ การพัฒนาระบบรางในเมือง โดยมีแผนการลงทุนในโครงสร้างระบบ 

ขนสง่มวลชนทางรางในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 10 เสน้ทาง ระยะทางประมาณ  

550 กิโลเมตร ซึ่งจะแล้วเสร็จทั้งระบบตามแผนภายในปี 2573 ในส่วนของการพัฒนา 

ระบบรางระหว่างเมือง รัฐบาลได้ดำาเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ท่ัวประเทศ 

ซ่ึงจะช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่ง ส่วนในการสนับสนุนการเช่ือมต่อระหว่างประเทศ 

รถไฟความเร็วปานกลางและความเร็วสูงจะได้รับการพัฒนาเพื่อเช่ือมต่อเมืองใหญ่ 

ที่เป็นจุดท่องเที่ยว และแหล่งผลิตที่สำาคัญกับประเทศเพื่อนบ้าน 

2) การพัฒนาการขนส่งท่ีสะอาดและปลอดภัย	(Green	and	Safe	Transport)  

รฐับาลให้ความสำาคญักบัปัญหาผลกระทบกบัสิง่แวดลอ้ม ตามคำามัน่ท่ีให้ไวต้อ่ท่ีประชมุ 

รฐัภาคกีรอบอนสุญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ สมัยท่ี 21  

วา่จะลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกลงรอ้ยละ 20 - 25 จากกรณปีกต ิภายในปี ค.ศ. 2030  

ซ่ึงร้อยละ 5.58 เป็นสัดส่วนท่ีจะต้องลดในภาคการขนส่ง กระทรวงคมนาคมจึงกำาหนดแผน 

ลดมลภาวะสิง่แวดลอ้ม เชน่ โครงการจดัหารถประจำาทางท่ีใช้กา๊ซ NGV และรถประจำาทาง 

ท่ีขับเคลือ่นดว้ยไฟฟา้ การจดัหาหัวรถจกัรพลงังานไฟฟา้เพือ่ใชท้ดแทนหัวรถจกัรดเีซล  

รวมถึงโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ซ่ึงจะช่วยให้เกิดการลดการใช้พลังงาน 

และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม ในส่วนของการพัฒนาด้านความปลอดภัย 

ทางถนน รฐับาลไดก้ำาหนดเป้าหมายในการลดปรมิาณผูเ้สยีชีวติและผูบ้าดเจบ็ทางถนน 

ลงไม่น้อยกว่า	 ร้อยละ	50	 ภายในปี	2563 เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

โดยกระทรวงคมนาคมได้จัดทำาโครงการท่ีเกี่ยวข้องหลายโครงการ เช่น โครงการ 

การเพ่ิมความปลอดภยัในพืน้ท่ีหนา้โรงเรยีน โดยการติดต้ังป้ายจราจร ไฟกระพรบิเตือน 

ผู้ขับข่ี และการตีเส้นจราจร รวมถึงการรณรงค์ด้านความปลอดภัยให้กับโรงเรียน 

จำานวนไม่น้อยกว่า 717 แห่ง โครงการพัฒนาทางจักรยานในหลายพื้นท่ีท่ัวประเทศ 

ตลอดจนการกำาหนดมาตรการบังคับใช้กฎหมายจราจรที่เข้มงวด
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3) การพัฒนาการขนส่งท่ีเข้าถึงง่ายแก่ผู้โดยสารทุกคน	(Inclusive	Transport) 

รัฐบาลให้ความสำาคัญกับความเท่าเทียมกันของประชาชนท่ีมีข้อจำากัดในการเดินทาง 

เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็ก และสตรี ให้สามารถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะเช่นเดียว 

กบับุคคลท่ัวไป จงึกำาหนดนโยบายพฒันาระบบขนสง่สาธารณะให้นำาหลกัการ Universal 

Design มาใช้ในการออกแบบ ทั้งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน และพาหนะการขนส่ง

ทัง้นี้ แนวคดิในการพฒันาทัง้ 3 ประเดน็ดังกล่าวข้างต้น จะต้องส่งเสริมและพฒันา 

บุคลากร เทคโนโลยี การวจิยัและพฒันา (Research & Development) ในการนำาเครือ่งมือ 

ด้านนวัตกรรม (Innovation) และการบริหารจัดการ (Management) ที่มีประสิทธิภาพ  

มาใช้เป็นเครื่องมือสำาคัญในกระบวนการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง

แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม	พ.ศ.	2560	-	2564 เป็นไปในทิศทางเดียว 

กับเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยได้กำาหนดเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ  

การลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ จากร้อยละ 7.4  

เป็นร้อยละ 6.9 การเพิ่มสัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณ การขนส่ง 

สินค้าทั้งหมดภายในประเทศ จากร้อยละ 1.4 เป็นร้อยละ 4.0 การลดจำานวนอุบัติเหตุ

ท่ีมีผู้เสียชีวิตต่อปริมาณการเดินทางบนโครงข่ายถนนในความรับผิดชอบของกระทรวง 

คมนาคม จากร้อยละ 6.35 เป็นร้อยละ 4.07 และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ในภาคคมนาคมขนสง่ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 7 นอกจากนี ้รฐับาลไทยยงัเนน้ย้ำาถงึความรว่มมอื 

ระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนโดยกำาหนดแนวทางการพัฒนาท่ีเน้นผลประโยชน์ร่วมกัน 

และยึดหลักความไว้เน้ือเช่ือใจ ความเคารพในสิทธิ และการแบ่งปันผลประโยชน์ อย่างไรก็ดี 

การพัฒนาด้านการขนส่งในประชาคมอาเซียนยังขาดการสนับสนุนในการพัฒนากลไก 

และการบริหารจัดการในด้านการขนส่งข้ามแดน เพ่ือให้สามารถขนส่งสินค้าได้อย่างคล่องตัว 

เพื่อพัฒนาไปสู่การขนส่งที่ยั่งยืนในภูมิภาค

ประเทศไทยให้ความสำาคัญกับความเช่ือมโยงในภูมิภาค และเห็นว่าเป็นปัจจัยสำาคัญ 

ในการส่งเสริมการค้า ซ่ึงจะช่วยการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยเฉพาะการเช่ือมโยง 

โครงข่ายการขนส่ง ซ่ึงรวมการขนส่งทางทะเลท่ีจะเช่ือมโยงประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก 

เข้ากับประเทศในภาคพ้ืนทวีป นอกจากน้ี ไทยในฐานะประเทศกำาลังพัฒนาท่ีเป็นทางผ่าน 

(transit developing country) ยืนยันเจตนารมณ์สนับสนุนแผนปฏิบัติการเวียนนา  

เพ่ือให้ประเทศกำาลังพัฒนาท่ีไม่มีทางออกทางทะเล (Landlocked Developing Countries) 

สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการเวียนนา ตลอดจนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

โดยได้ดำาเนินการอย่างแข็งขันในการพัฒนาโครงข่ายถนนเช่ือมโยงระหว่างประเทศ  

ได้แก่ โครงข่ายทางหลวงอาเซียน (ASEAN Highway Network) โครงข่ายทางหลวง 
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สายเอเชีย (Asian Highway Network ) เส้นทางเช่ือมโยงระหว่างประเทศภายใต้กรอบ GMS  

เส้นทางคมนาคมภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

ระหว่างกัมพูชา-ลาว-พม่า-ไทย (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic  

Cooperation Strategy: ACMECS) และโครงข่ายถนนเช่ือมโยงระหว่างประเทศตามกรอบ 

ความร่วมมือสามเหล่ียมเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) 

การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
รัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดทำายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย	4.0 

ในระยะ	20	 ปี ท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดยการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ในปัจจุบันมุ่งเน้นการปฏิรูปอุตสาหกรรมไปสู่การผลิตท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมข้ึน รวมท้ังปรับเปล่ียน 

อุตสาหกรรมเดิมและอุตสาหกรรมพ้ืนฐานให้เป็นอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ ท่ีมีการใช้ 

ความคดิสรา้งสรรค ์เทคโนโลยี และนวตักรรมมากข้ึน มุง่เนน้อุตสาหกรรมท่ีมศีกัยภาพ  

(S Curve) และอตุสาหกรรมอนาคต (New S Curve) รวมถงึการปฏริปูนเิวศอุตสาหกรรม  

ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอ้ือต่อการประกอบกิจกรรมด้านอุตสาหกรรม 
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ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง อุตสาหกรรมดิจิทัล ควบคู่กับ 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Green Growth) รัฐบาลได้ 

วางกรอบยุทธศาสตร์เพ่ือการขับเคลื่อนท่ีสำาคัญ ดังนี้ (1) การปฏิรูปอุตสาหกรรม  

(2) การปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรม (3) การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยกับเศรษฐกิจโลก

1)	 การปฏิรูปอุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมการใช้งานด้านดิจิทัล และนวัตกรรมในการ 

บริการจัดการ และการผลิตภาคอุตสาหกรรม โดยคำานึงถึงการลดผลกระทบทาง 

ส่ิงแวดล้อมและสร้างความย่ังยืนในการประกอบการอุตสาหกรรม	ซ่ึงครอบคลุมผู้ประกอบการ 

ในกลุ่ม SMEs และวิสาหกิจชุมชน ในปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำาเนินงานสำาคัญ ได้แก่

(1) การส่งเสริมให้ความรู้และคำาปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในการพัฒนาระบบ 

การผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและประสิทธิภาพการผลิต  

พร้อมทั้งลดการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

(2) การอบรมเผยแพรค่วามรูแ้กผู่ป้ระกอบการท้ังในเรือ่งการเพิม่ขีดความสามารถ 

การแข่งขัน การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการผลิต และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์

(3) การเสริมสร้างความร่วมมือของผู้ประกอบการท้องถ่ินและชุมชน เพ่ือการจัดการ 

สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ รัฐบาลยังตระหนักถึงความสำาคัญในเรื่องการเข้าถึงบริการทางการเงิน 

ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเป็น 

กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรม (S Curve และ New S Curve) เพ่ือพัฒนาธุรกิจ 

ให้มีศักยภาพ และส่งเสริมกระบวนการพัฒนาในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี/มาตรฐาน 

เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพด้านการบริหารจัดการ โดยรัฐบาลสนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุน 

ผ่านกลไกประชารัฐ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2560 เห็นชอบการจัดต้ัง

กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ	ในวงเงิน	20,000	ล้านบาท โดยเป็นกองทุน 

ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ของกระทรวงการคลัง

2)	การปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรม เพ่ือปฏิรูปองค์กรภาครัฐให้ยืดหยุ่นต่อการเปล่ียนแปลง 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม และพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ 

ของบุคลากรเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง โดยรัฐบาลได้มีแผนดำาเนินการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท้ังในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และยกระดับให้พ้ืนท่ี 

มีระบบนิเวศนวัตกรรม หรือเป็นเมืองนวัตกรรม (Innovation City) นอกจากน้ี ยังมีการพัฒนา 

โครงสร้างพื้นฐานในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ สร้างศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เพ่ือการยกระดับมาตรฐาน 

ผลิตภัณฑ์และการผลิต



112

รายงานผลการทบทวนการดำาเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาต ิ

โดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2560

ท้ังนี ้รฐับาลไดป้ฏริปูองคก์รของรฐัเพือ่ให้มคีวามยืดหยุ่นมากข้ึน โดยการถา่ยโอนงาน 

ดา้นการอนญุาตตา่ง ๆ  ให้กบั Third Party และถา่ยโอนภารกจิจากหนว่ยงานสว่นกลางไปสู ่

หน่วยงานภูมิภาค รวมท้ังมีการปรับปรุงกฎระเบียบ มาตรการต่าง ๆ  เพ่ืออำานวยความสะดวก 

แก่ผู้ประกอบการและนักลงทุนในการประกอบกิจการอุตสาหกรรม เช่น การปรับปรุง 

พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำาตาลทราย เพ่ือให้ครอบคลุมการใช้ประโยชน์จากอ้อย 

ไปพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมชีวภาพที่มีมูลค่าสูง 

3)	 การเช่ือมโยงอุตสาหกรรมไทยกับเศรษฐกิจโลก เพ่ือพัฒนาให้รูปแบบการผลิต 

ของภาคอุตสาหกรรมสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโลก และปรับเปล่ียน 

สู่ห่วงโซ่ท่ีมีมูลค่าสูง โดยการเช่ือมโยงระบบดิจิทัลกับระบบการผลิตและการตลาด  

นอกจากน้ี รัฐบาลส่งเสริมการลงทุนของผู้ประกอบการไทยไปยังต่างประเทศ และเพ่ิมการลงทุน 

ของนักลงทุนต่างชาติในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ด้วยการออกมาตรการเพ่ือการส่งเสริม 

การลงทุน และได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ของประเทศสำาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 2560 เพ่ือชักจูงการลงทุนในอุตสาหกรรม 

เป้าหมายท่ีสำาคัญ หรืออุตสาหกรรมท่ีมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ หรือใช้ความรู้ในการผลิตข้ันสูง 

ปัจจยัสำาคญัประการหนึง่ท่ีจะช่วยสนบัสนนุให้ไทยบรรลเุป้าหมายท่ี 9 คอื การขยาย 

การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวและพัฒนาในด้านอุตสาหกรรมที่จำาเป็น 

ต่อการขับเคล่ือนเศรษฐกิจในอนาคต การชะลอการลงทุนของภาคเอกชนตามการชะลอตัว 

ของเศรษฐกิจโลก และการขยายตัวระดับต่ำาของการลงทุนภาครัฐในระยะท่ีผ่านมา  

จึงเป็นสภาวะท่ีไม่เอ้ืออำานวยต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จำาเป็นต้องมีปัจจัยท่ีจะส่งเสริม 

การขยายการลงทุนของภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างกลไกส่งเสริม 

การมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน ภาคการศึกษา ในการพัฒนา 

โครงสร้างด้านการคมนาคมและการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตท่ีอยู่บนพ้ืนฐาน 

การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี	 และนวัตกรรม เพ่ือเป็นการยกระดับผลิตภาพ  

และมาตรฐาน ควบคู่กับการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย 

ปัจจัยสำาคัญประการหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้ไทยบรรลุ 
เป้าหมายที่ 9 คือ การขยายการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
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มาตรฐาน มอก. 9999 สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม
เป้าประสงค์ที่	9.2	 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างรอบด้านและยั่งยืน

 และภายในปี	ค.ศ.	2030	เพิ่มส่วนแบ่งของการจ้างงาน

 ภาคอุตสาหกรรมและผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศอย่างมีนยัสำาคญั

 ตามบริบทสภาพแวดล้อมของประเทศ	และเพิ่มทวีคูณส่วนแบ่ง

 ดังกล่าวในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

สำานกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ไดก้ำาหนด 

มาตรฐาน	มอก.	9999	เลม่	1-2556 มาใช้เป็นกรอบมาตรฐานภาคอุตสาหกรรมท่ีนำาแนวทาง 

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางการดำาเนินงานในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างสมดุล 

ทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมีความสุข 

ในทุกภาคส่วนขององค์กร โดยประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กรแบบบูรณาการ ให้ความสำาคัญ 

กบัการมีสว่นรว่มของบุคลากรทุกระดบั เคารพผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีอย่างเหมาะสมเป็นธรรม 

คำานงึถงึประโยชนข์ององคก์รและสว่นรวมท้ังระยะสัน้และระยะยาว ทำาให้ผูป้ระกอบการ 

ท่ีนำาแนวทางของ มอก. 9999 ไปประยุกต์ใช้ปฏบัิตอิยา่งจรงิจงั มผีลประกอบการท่ีเตบิโต 

อย่างม่ันคงในระยะยาว บุคลากรทุกระดับมีความสุขในการทำางาน มีความผูกพันกับองค์กร 

สร้างผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพตอบสนองกับความต้องการและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับคู่ค้าและลูกค้า ตัวอย่างความสำาเร็จของธุรกิจท่ีนำา มอก. 9999  

มาประยกุต์ใช้ในธุรกจิขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม เช่น บริษัท น้ำาตาลมิตรผล จำากัด 

บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำากัด และบริษัท พรทิพย์ (ภูเก็ต) จำากัด ส่งผลให้การเติบโต 

ทางเศรษฐกิจในระดับต่าง ๆ ต้ังแต่ชุมชนไปจนกระท่ังระดับประเทศเพ่ิมข้ึนได้อย่างมี 

นัยสำาคัญทำาให้ประเทศมีอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจเพ่ิมสูงข้ึน
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รายงานผลการทบทวนการดำาเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาต ิ

โดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2560

ประเทศไทยให้ความสำาคัญและมุ่งม่ันท่ีจะลดความไม่เท่าเทียมด้านรายได้  

และเพ่ิมการคุ้มครองทางสังคม จำาแนกตามกลุ่มอายุ เพศ และในกลุ่มบุคคล 

ท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย รวมถึงการลดความไม่เท่าเทียมและความไม่เสมอภาค 

ในด้านอื่น อาทิ กฎหมาย การเลือกปฏิบัติ และการกระทำาที่ไม่เหมาะสม อันทำาให้รู้สึก 

ถูกแบ่งแยกเชื้อชาติ ควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ โดยได้ออกนโยบาย 

และแผนงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการยกระดับรายได้ของคนทุกกลุ่มรวมถึงการขยาย 

ความคุ้มครองทางสังคมให้ทั่วถึงทุกกลุ่ม เพศ และวัย โดยกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

กำาหนดให้มียุทธศาสตร์การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 

(ยุทธศาสตรท่ี์ 4 จาก 6 ยุทธศาสตร)์ และภายใตแ้ผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

ฉบับท่ี 12 ได้กำาหนดให้มียุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำา 

(ยุทธศาสตร์ที่ 2 จาก 10 ยุทธศาสตร์) ที่ให้ความสำาคัญกับการยกระดับรายได้คนกลุ่ม 

ร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำาสุด 

ความไม่เท่าเทียมกันในประเทศไทยได้รับการแก้ไขอย่างต่อเน่ือง ทำาให้กลุ่มประชากร 

ร้อยละ	40	ที่มีรายได้ต่ำาสุดของประเทศไทย	มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย	6.04	ในปี	2558 

หรือมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 3,353 บาทต่อคนต่อเดือน สูงกว่าอัตราการเติบโตของรายได้ 

ต่อหัวของประชากรทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเพียงร้อยละ 1.66 อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหา 

ความไม่เท่าเทียมด้านรายได้ในกลุ่มเพศ และวัย โดยมีประชากรวัยแรงงานกว่าร้อยละ	8.55 

ท่ีอยู่ภายใต้รายได้มัธยฐานต่ำากว่าร้อยละ	50 และในกลุ่มน้ีประมาณร้อยละ 4.05 เป็นเพศชาย 

และร้อยละ 4.50 เป็นเพศหญิง นอกจากน้ันยังพบว่า มีผู้สูงอายุและเด็กท่ีอยู่ภายใต้รายได้ 
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มัธยฐานต่ำากว่าร้อยละ 50 มีสัดส่วนร้อยละ 3.25 และ 4.48 ตามลำาดับ ในด้านส่วนแบ่ง 

ของแรงงานพบว่า ส่วนแบ่งของแรงงานต่อ GDP ยังปรับข้ึนช้า โดยมีสัดส่วนเท่ากับ 

ร้อยละ 33.0 ในปี 2558 เทียบกับร้อยละ 32.4 ในปี 2557 และร้อยละ 30.34 ในปี 2554 

นอกจากนั้นยังคงมีการเฝ้าระวังกลุ่มแรงงานหญิง เด็ก แรงงานต่างด้าว แรงงานไร้ฝีมือ  

ท่ีอาจมีความเส่ียงต่อการถูกละเมิดสิทธิแรงงานเก่ียวกับค่าจ้างและค่าตอบแทนในการทำางาน 

ในช่วงท่ีผ่านมารัฐบาลให้ความสำาคัญกับการแก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อย ท้ังการส่งเสริม 

การมีอาชีพและรายได้ การช่วยแก้ไขปัญหา รวมถึงการหากลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้ความช่วยเหลือ 

ได้ตรงกลุ่ม โดยมีมาตรการสำาคัญ ได้แก่ (1) มาตรการให้ความช่วยเหลือชุมชนเมือง 

ตามแนวทางประชารัฐ ประกอบด้วย มาตรการสินเช่ือประชารัฐเพ่ือประชาชน เพ่ือเป็นเงินทุน 

หมุนเวียนในการประกอบอาชีพ มาตรการประชารัฐเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินประชาชน  

โดยลูกค้าธนาคารออมสินสามารถขอพักชำาระหน้ีหรือขอขยายระยะเวลาชำาระหน้ี 

และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาอาชีพและสร้างความรู้ทางการเงิน 

แกผู่ป้ระกอบอาชีพรายยอ่ยในชุมชนเมือง (2) โครงการลงทะเบียนเพือ่สวสัดกิารแห่งรฐั 

ซ่ึงได้เปิดให้ลงทะเบียนครั้งแรกในระหว่างวันท่ี 15 กรกฏาคม - 15 สิงหาคม 2559  

มีผู้มาลงทะเบียน 8.32 ล้านคน และเปิดให้มีการลงทะเบียนครั้งท่ีสองในระหว่าง 

วันท่ี  3 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2560 (3) มาตรการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบอย่างบูรณาการ

และยั่งยืน โดยการเปิดช่องทางให้เจ้าหนี้นอกระบบจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 

สินเช่ือรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำากับ (สินเช่ือนาโนไฟแนนซ์)  

และสินเช่ือรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำากับ (สินเช่ือพิโกไฟแนนซ์) การเร่งรัดการบังคับ 

ใช้รา่งพระราชบัญญัตห้ิามเรยีกดอกเบ้ียเกนิอตัรา พ.ศ... ซ่ึงจะมกีารเพิม่บทลงโทษสำาหรบั 

เจ้าหน้ีนอกระบบท่ีเรียกเก็บดอกเบ้ียเกินอัตรากฎหมายกำาหนด การเพ่ิมช่องทางการเข้าถึง 

สินเชื่อในระบบ การใช้ระบบไกล่เกลี่ยประนอมหนี้การฟื้นฟูอาชีพของลูกหนี้นอกระบบ  

การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบผ่านเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชนเป็นต้น  

(4) แผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน	พ.ศ.	2560	-	2564 โดยคณะรัฐมนตรีได้มี 

มติเห็นชอบต่อร่างแผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนแล้วเม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 

นอกจากนัน้ ไดมี้การปรบัเพิม่คา่จา้งแรงงานข้ันต่ำาตอ่วนัจาก 300 บาทตอ่วนั เพิม่ข้ึนอีก 

5 - 10 บาทใน 69 จงัหวดั โดยมีผลบังคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2560 ท่ีผา่นมา รวมถงึ 

การสนับสนุนการจ้างงานผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางาน 

ผูส้งูอายุ เพือ่ขยายโอกาสการจา้งงานและโอกาสการมีรายไดข้องคนทุกกลุม่ และยงัไดม้ ี

การติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของสถานประกอบการ 

อย่างต่อเนื่องเพื่อมิให้แรงงานถูกละเมิดสิทธิในด้านผลตอบแทนและการคุ้มครองอื่น ๆ  
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นอกจากนั้น รัฐบาลยังน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์ 

พระราชา อันได้แก่ หลักการทรงงานและแนวพระราชดำาริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร มาปรบัใชใ้นการกำาหนดยุทธศาสตร ์

การพัฒนาของประเทศโดยเน้นการพัฒนาท่ียึดคนเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาเชิงพื้นท่ี 

การพัฒนาตามลำาดบัข้ัน การบูรณาการการสนบัสนนุจากหนว่ยราชการและภาคสว่นตา่ง ๆ  

และการจัดการองค์ความรู้ เพื่อสร้างโอกาสให้คนยากจนหรือผู้มีรายได้น้อยสามารถใช้ 

ชีวิตอยู่รอด พึ่งพาตนเองได้ และสามารถช่วยเหลือพัฒนาชุมชนของตนเองได้ ท้ังนี้  

การขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปตาม 

แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(พ.ศ.	2557	-	2560)	 และในปี 2559 รัฐบาลได้จัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคค ี 

เป็นนติบุิคคลในแบบวสิาหกจิเพือ่สงัคม (Social Enterprise) จดทะเบียนเป็นบรษัิทจำากดั 

ให้เป็นเครอืขา่ยเดยีวกนัท่ัวประเทศ โดยมบีรษัิทประชารฐัรกัสามัคค ี(ประเทศไทย) จำากดั 

เป็นบริษัทกลาง และจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีระดับจังหวัดครบ 76 จังหวัด  

ท่ัวประเทศ เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมท่ีมีผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ  

ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนร่วมถือหุ้นอย่างเท่าเทียม มีการดำาเนินงาน 

ท่ียึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยคำานึงถึงบริบททางด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อมของแต่ละพ้ืนท่ี ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในเรื่องบริหารจัดการ 

องค์ความรู้ ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ การสร้างตราสินค้า 

และมาตรฐานการรับรองสินค้า การข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิม 

ให้กับสินค้าชุมชน สร้างความต้องการและหาช่องทางการตลาด การจัดจำาหน่าย 

และเช่ือมโยงการตลาดในระดับประเทศ ซ่ึงจะเป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  

ผ่านกลไกประชารัฐตามนโยบายของรัฐบาลท่ีสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง 

และย่ังยืนได้ โดยเน้นการสร้างรายได้ให้ชุมชนผ่าน 3 กลุ่มงาน ได้แก่ การเกษตร  

การแปรรูป และการท่องเที่ยว 

การดำาเนินงานในระยะต่อไป มีความท้าทายต่อการดำาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 

ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ท่ี  2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ำา 

ในสังคม ได้กำาหนดเป้าหมายตัวช้ีวัดรายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ	40 

เพิ่มข้ึนไม่ต่ำากว่าร้อยละ	15	 ต่อปี ซ่ึงจะต้องเร่งดำาเนินการตามแนวทางท่ีกำาหนดไว้ 

ท้ังในด้านโอกาสการศึกษาท่ีสูงข้ึน การพัฒนาทักษะฝีมือ ยกระดับรายได้ การจัดสวัสดิการ 

การคุ้มครองทางสังคมท่ีเหมาะสมท่ัวถึงและเป็นธรรม ซ่ึงแนวทางการดำาเนินงานดังกล่าว 

ได้แก่ (1) การให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 



นโยบายเพิ่มเบี้ยคนพิการและเบี้ยผู้สูงอายุที่ยากจนให้พอต่อการใช้ในชีวิตประจำาวัน
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โดยไม่มีความแตกต่างของฐานะทางครอบครัว พ้ืนท่ีอาศัย และสภาพร่างกาย  

เพือ่โอกาสการมีงานทำาและมีรายไดใ้นอนาคต (2) การจดับรกิารสขุภาพให้กบัประชากร 

กลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีห่างไกล จัดให้มีกลไกช่วยเหลือและสนับสนุนสวัสดิการชุมชน 

ท่ีครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายท่ีจำาเป็น (3) สร้างโอกาสให้คนจน 

ภาคเกษตรมีที่ดินทำากิน มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง และมีรายได้มากขึ้น เช่น จัดสรร 

ท่ีดินทำากิน จัดสรรเงินทุนประกอบอาชีพ พัฒนาฝีมือ เพ่ิมโอกาสให้เข้าถึงข่าวสาร 

และความรูใ้นการประกอบอาชีพ หาตลาดรองรบัสนิคา้ เพิม่ทักษะการจดัการเงนิทุน รายได ้

และหนี้สิน จัดตั้งธนาคารท่ีดิน เป็นต้น (4) เพ่ิมสวัสดิการให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

ประชากรรอ้ยละ 40 ท่ีมรีายไดต้่ำาสดุ อย่างเพยีงพอและเหมาะสม เช่น เพิม่เบ้ียคนพกิาร 

และเบ้ียผู้สูงอายุท่ียากจนให้พอต่อการใช้ในชีวิตประจำาวัน การจัดหาท่ีอยู่อาศัย 

และสาธารณูปโภคให้กับคนท่ีมีรายได้ต่ำาสุดร้อยละ 40 ให้ชุมชนจัดบริการสิ่งอำานวย 

ความสะดวกตามความจำาเป็นให้ผูส้งูอายุ เป็นตน้ ซ่ึงการจะบรรลผุลสมัฤทธิ์ไดต้อ้งอาศยั 

ความร่วมมือจากหลายฝ่าย และต้องใช้ระยะเวลาในการดำาเนินงาน รวมถึงการจัดสรร 

งบประมาณที่เหมาะสม



กรณีตัวอย่าง

ธัญบุรีโมเดล และโครงการ “ทอฝัน by พม.” กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
เป้าประสงค์ที่	10.1		ลดความไม่เสมอภาคให้บรรลุอย่างต่อเนื่องและคงการเติบโตของรายได้

  ในกลุ่มประชากรร้อยละ	40	ที่ยากจนที่สุด	ในอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ

  ประเทศ	ภายในปี	2573

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) ดำาเนินโครงการ “ธัญบุรีโมเดล”  

ซ่ึงน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพ่ือฟ้ืนฟู พัฒนาศักยภาพด้านจิตใจ  

สังคม สุขภาพ และอาชีพให้กับกลุ่มคนขอทาน และคนไร้ท่ีพ่ึงอย่างเป็นรูปธรรม โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ 

พ้ืนฐานสำาหรับการประกอบอาชีพ เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ในอนาคต ปลูกฝังคุณธรรม ความเข้มแข็ง 

ของจิตใจ สร้างภูมิคุ้มกันในตัวไม่ให้กลับไปเป็นขอทานซ้ำา โดยมีการพัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสม ใช้หลักการ 

ลดรายจ่าย-เพ่ิมรายได้ อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากของเหลือใช้เพ่ือสร้างรายได้ การปลูกผักสวนครัว 

ไว้บริโภค ซ่ึงทุกกิจกรรมในการพัฒนาอาชีพจะทำาให้เกิดสมาธิจดจ่อซ่ึงสามารถพัฒนาจิตใจได้ในคราวเดียวกัน 

นอกจากน้ี ยังให้ผู้ไร้ท่ีพ่ึงท่ีมีความพร้อมได้ทดลองใช้ชีวิตอิสระในโครงการบ้านน้อยในนิคมโดยบูรณาการ 

ระหว่างหน่วยงาน เพ่ือเตรียมพร้อมท่ีจะออกสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ โดยไม่เป็นภาระให้กับสังคม 

ในภายภาคหน้า โดยผลิตภัณฑ์ท่ีทำาโดยกลุ่มคนขอทานและคนไร้ท่ีพ่ึงส่วนหน่ึงจะนำาไปจำาหน่ายผ่านช่องทาง 

ของร้านทอฝัน by พม. และส่งรายได้กลับคืนให้กับผู้ผลิตต่อไป โครงการดังกล่าวสามารถขยายผลนำาไปปรับใช้ 

กับการดำาเนินงานเพ่ือกลุ่มเป้าหมายประชากรยากจนอ่ืน ๆ  และตอบสนองต่อเป้าหมายลดความไม่เสมอภาค 

ให้บรรลุอย่างต่อเนื่อง และคงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่ยากจนที่สุด

โครงการทอฝัน	by	 พม.	(Dream	Weaving) เป็นช่องทางในการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือ 

กลุม่เป้าหมายจากหนว่ยงานในสงักดักระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนษุย์ เช่น สตร ี 

ผู้สูงอายุ คนพิการ คนขอทาน และคนไร้ท่ีพึ่ง รวมท้ังผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซ่ึงได้น้อมนำา 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการสร้างรายได้อย่างพอเพียง ให้แก่กลุ่ม 

เป้าหมายในระยะยาว โดยผลิตภัณฑ์ที่นำามาขายจะเป็นลักษณะ All Products One Brand ปัจจุบัน  

มีผู้ผลิตจำานวนทั้งสิ้น 280 คน โครงการนี้ดำาเนินการตามแนวทางประชารัฐโดยได้รับความร่วมมือ 

จากภาคธุรกิจเอกชนสนับสนุนพื้นที่เปิดร้าน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ (CentralWorld) และยังมี 

ช่องทางในการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านทางร้านสาขาของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย์ และทางออนไลน์ เมื่อขายผลิตภัณฑ์ได้แล้วก็จะส่งรายได้กลับคืนสู่ผู้ผลิต ให้มีรายได้ 

เป็นทุนประกอบอาชีพ สามารถดูแลตนเอง และครอบครัวได้ และเกิดความมั่นคงในชีวิต  

รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิและมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน
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11
เป้าหมายที่

ทำาให้เมืองและการต้ังถ่ินฐาน
ของมนุษย์มีความทั่วถึง 
ปลอดภัย พร้อมรับ  
การเปลี่ยนแปลง และยั่งยืน
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ได้บรรจุยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาเมืองไว้เป็นการเฉพาะเป็นครั้งแรก โดยให้ความสำาคัญลำาดับต้น 

กบันโยบายเมอืงและผงัเมืองท่ีเช่ือมโยงทุกระดบั การบรหิารจดัการท่ีดนิท่ีด ีการกระจาย 

อำานาจให้หน่วยงานท้องถิ่น มียุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำา เมืองอัจฉริยะ  

และเมืองท่ีครอบคลุมสำาหรับทุกคน และการรักษาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของเมือง  

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการบริหาร 

จดัการเพือ่ลดความเสีย่งจากภยัพบัิติในเมือง โดยมยุีทธศาสตรส์ำาคญัในการพัฒนาเมือง  

คือ การพัฒนาเชิงพื้นท่ีท่ีให้ความสำาคัญกับเมืองใหญ่และเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

พร้อมกับยกระดับเมืองอ่ืน ๆ ซ่ึงกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความม่ันคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

เป้าหมายที่ 11 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยดำาเนินงานเพื่อพัฒนาเมืองและพื้นที่ 

โดยรอบอย่างครอบคลุมทุกมิติให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน ภายใต้วาระใหม่แห่ง 

การพัฒนาเมือง (New Urban Agenda) 

ในช่วงท่ีผ่านมา ประเทศไทยมีพัฒนาการท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายท่ี 11 ในหลายด้าน ได้แก่

(1)	การวางผังเมืองที่เชื่อมโยงและยืดหยุ่นต่อภัยพิบัติ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ได้ปฏิรูประบบการวางผังเมืองผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยปัจจุบันได้มี 

การจัดทำาผังเมืองในระดับต่าง ๆ ได้แก่ ผังประเทศ ผังภาค จำานวน 6 ภาค ผังอนุภาค 

จำานวน 18 กลุม่จงัหวัด ผงัเมอืงรวมจงัหวดั จำานวน 73 จงัหวดั ผงัเมอืงรวมเมือง/ชมุชน 

จำานวน 435 ผงั เพือ่ให้ทุกภาคสว่นนำาไปใช้เป็นกรอบนโยบายการวางผงัและการพฒันา 

พ้ืนท่ีในระดับจังหวัด/อำาเภอ และชุมชนอย่างบูรณาการ รวมถึงกำาหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ พื้นท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีพัฒนาอุตสาหกรรม การท่องเท่ียว 

โครงสร้างพ้ืนฐาน การบรหิารจดัการทรพัยากรน้ำา และการอนรุกัษ์พืน้ท่ีทรพัยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อมของประเทศ ให้สอดคล้องกับโอกาส บทบาท และศักยภาพของพ้ืนท่ี 

โดยให้ความสำาคัญกับการกำาหนดมาตรการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย 

ในการวางผงัเมอืง มีการกำาหนดการใชป้ระโยชนท่ี์ดนิในพืน้ท่ีเสีย่งภยั เขตพืน้ท่ีน้ำาหลาก 

ท่ีราบน้ำาท่วมถึง พื้นท่ีโล่งริมฝั่ง และพ้ืนท่ีชุ่มน้ำาควบคู่กับการอนุรักษ์พื้นท่ีป่าต้นน้ำา 

และระบบนิเวศของลุ่มน้ำา ใช้มาตรการด้านส่ิงก่อสร้าง (การสร้างอ่างเก็บน้ำา การขุดลอกลำาน้ำา 

การก่อสร้างพ้ืนท่ีปิดล้อม สำาหรับพ้ืนท่ีชุมชนเมืองและมีความสำาคัญทางเศรษฐกิจ)  
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ความมั่นคงในที่อยู่อาศัยคือเรื่องที่รัฐบาลมุ่งให้ความสำาคัญโดยมีการส่งเสริมการให้สินเชื่อพิเศษกับผู้มีรายได้น้อย
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รายงานผลการทบทวนการดำาเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาต ิ

โดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2560

และมาตรการไมมี่สิง่กอ่สรา้ง (การควบคมุการใชป้ระโยชนท่ี์ดนิให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 

ผังเมืองรวม) รวมถึงกำาหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินควบคู่กับมาตรการทางผังเมือง  

ไดแ้กก่ำาหนดพืน้ทีส่เีขยีวเปน็ Floodway กำาหนดพืน้ทีแ่ก้มลิง มาใช้ในการบริหารจัดการ 

น้ำาท่วม และการกักเก็บน้ำา และกำาหนดระยะถอยร่นจากแนวน้ำาหรือแหล่งน้ำา เป็นต้น

(2)	 ความม่ันคงในท่ีดิน ปัญหาสำาคัญของประเทศไทยคือการกระจุกตัว  

การเก็งกำาไรท่ีดินและความเหลื่อมล้ำาในการถือครองท่ีดินสูง โดยท่ีดินในประเทศไทย 

ร้อยละ 60 กระจุกตัวอยู่ในมือของคนร้อยละ 10 ไทยจึงเร่งพัฒนากฎหมาย 

เพื่อแก้ปัญหาการถือครองท่ีดิน อาทิ ร่างพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินอัตราก้าวหน้า  

ร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน และร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดิน 

และทรัพยากร 

(3)	ความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ในปี 2558 ประเทศไทยมีจำานวนครัวเรือนประมาณ 

21.3 ล้านครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนท่ีไม่มีกรรมสิทธิ์ ในท่ีอยู่อาศัยประมาณ  

5.87 ล้านครัวเรือน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้จัดทำา 

แผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาท่ีอยูอ่าศยั	10	ปี	(พ.ศ.	2559	-	2568) โดยมกีารเคหะแห่งชาต ิ

และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบร่วมกับ 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  

กลุ่มผู้มีรายได้น้อย จำานวน 1,707,437 ครัวเรือน รับผิดชอบโดยการเคหะแห่งชาติ 

และกลุ่มผู้มีรายได้น้อยในชุมชนแออัด ชุมชนบุกรุก คนไร้บ้าน และผู้มีรายได้น้อย 

ในชนบท จำานวน 1,044,510 ครัวเรือน รับผิดชอบโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

(องค์การมหาชน) มีพื้นที่ดำาเนินการกระจายอยู่ทั่วประเทศ รวมถึงมีการส่งเสริมการให้ 

สินเช่ือท่ีอยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลางด้วยเงื่อนไขผ่อนปรน โดยธนาคาร 

อาคารสงเคราะห์ได้อนุมัติสินเชื่อ ณ เดือนกันยายน 2559 วงเงิน 22,434 ล้านบาท 

ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่างพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีอยู่อาศัย 

20	ปี	(พ.ศ.	2560	-	2579) โดยกำาหนดวิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่ว 

ในปี 2579” และมียุทธศาสตร์สำาคัญ คือ 1) การส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแช็งได้อย่างยั่งยืน   

2) การเสรมิสรา้งระบบการเงนิและสนิเช่ือเพือ่การอยู่อาศัย 3) การยกระดับการบูรณาการ 

ด้านบริหารจัดการที่อยู่อาศัย 4) การพัฒนาและสนับสนุนให้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน  

5) การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 

(4)	 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รัฐบาลได้สนับสนุนการจัดตั้งบริษัท 

พัฒนาเมืองเพ่ือระดมทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเมือง และเป็นโมเดลใหม่ 

ที่ช่วยเติมเต็มการพัฒนาเมืองสู่ Smart City ให้เป็นจริงได้รวดเร็วขึ้น ผ่านความร่วมมือ 

ระหว่างภาคเอกชนภาคประชาชน และภาครัฐ เกิดเป็นโมเดลประชารัฐพัฒนาเมือง 

ท่ีทุกคนเป็นเจ้าของ และทุกคนช่วยกันพัฒนา ปัจจุบันมีการจัดตั้งแล้ว คือ  

บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง และบริษัทเชียงใหม่พัฒนาเมือง 

(5)	 การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัต ิ  ประเทศไทยได้บูรณาการ 

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 กับแผนแม่บทรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 - 2593 ส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบ 

การป้องกัน การเตรียมความพร้อม และการสร้างภูมิคุ้มกัน โดยพัฒนาภูมิความรู้ 

และเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับชุมชนในการเฝ้าระวังและรับมือกับสาธารณภัย  

การส่งเสริมการอยู่ร่วมกบัธรรมชาตแิละการสรา้งภมิูตา้นทานให้แกชุ่มชนตามหลกัสากล 

คือ “รู้รับ-ปรับตัว-ฟ้ืนเร็วท่ัว-อย่างย่ังยืน” (Resilience) โดยใช้มาตรการเชิงป้องกัน  

ได้แก่ การเตรียมความพร้อมการตอบโต้สถานการณ์ในด้านต่าง ๆ ให้แก่เยาวชน  

และประชาชน มีโครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพของชุมชนตามแนวทางการจดัการภยัพบัิต ิ

โดยอาศยัชุมชนเป็นฐาน	(Community Based Disaster Risk Management : CBDRM) 

เพ่ือให้ชุมชนมีระบบการแจง้เตอืนภยั การอพยพ สามารถชว่ยเหลอืตนเองไดใ้นเบ้ืองตน้ 

ในปีงบประมาณ ปี 2559 ได้ดำาเนินการใน 972 ชุมชน/หมู่บ้าน การพัฒนาศักยภาพ 
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ของบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ 

ขนาดใหญ่ การจัดทำาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับจังหวัด/อำาเภอ 

การจดัทำาบัญชพีืน้ท่ีเสีย่ง การฝกึซ้อมแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัตามสภาพ 

พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยท่ัวประเทศ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนและชุมชนมีระบบป้องกัน 

และเตือนภัยท่ีมีประสิทธิภาพสามารถอยู่ในพ้ืนท่ีและรู้วิธีท่ีจะรับมือกับภัยพิบัติได้  

มกีารตรวจสอบและจดัหาเครือ่งจกัรกลเครือ่งมอื อุปกรณ ์สำาหรบัการให้ความช่วยเหลอื 

ให้เพยีงพอและทันกบัความตอ้งการรวมถงึการเตรยีมความพรอ้มดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  

อาทิ ด้านคมนาคม พลังงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สาธารณสุข โดยยึดหลักการ  

“Build	Back	Better”	และ “Build	Better	from	the	Start” ในการสรา้งหรอืฟืน้ฟูโครงสรา้ง 

พื้นฐานเดิม และการสร้างใหม่ท่ีดีกว่าเดิมในทุกด้าน มีการจัดทำาระบบฐานข้อมูล 

สารสนเทศสาธารณภัย บูรณาการเช่ือมโยงข้อมูลและระบบสื่อสารระหว่างหน่วยงาน  



การพัฒนาเมืองของไทยมีความ 
คืบหน้าไปมากโดยให้ความสำาคัญ 
กับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมือง 
น่าอยู่สำาหรับคนทุกกลุ่มในสังคม
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เพ่ือคาดการณ์โอกาสท่ีภัยพิบัติจะเกิดข้ึนในแต่ละพื้นท่ีได้อย่างแม่นยำา และสามารถ 

แจ้งเตือนการอพยพให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาระบบ 

บัญชาการเหตุการณ์ในทุกระดับให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

(6)	 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานท้องถิ่น ปัจจุบันรัฐบาล 

อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างภาษีท่ีดิน โดยการพิจารณาบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติภาษี 

ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง	พ.ศ.…. แทนพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475  

และ พระราชบัญญัตภิาษีบำารงุท้องท่ี พ.ศ. 2508 เพือ่ให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ (อปท.) 

สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพการณ์ท่ีเป็นอยู่ 

ในปัจจุบันมากข้ึนรวมท้ังมีรายได้เพียงพอท่ีจะนำามาใช้ในการบริหารจัดการในเขตพ้ืนท่ีของตน 

กอ่ให้เกดิความเป็นธรรมกบัผูเ้สยีภาษี ช่วยกระตุน้ให้เกดิการใช้ท่ีดนิอย่างมีประสทิธภิาพ 

ผลักดันให้เกิดการกระจายการถือครองท่ีดิน และช่วยลดความเหล่ือมล้ำาในการถือครองทรัพย์สิน 
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(7)	โครงการพัฒนาเมืองของไทย ปัจจุบันการพัฒนาเมืองของประเทศไทยมีความคืบหน้าไปมาก 

ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่สำาหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยการสร้าง 

โอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการของรัฐ กระทรวงคมนาคมได้พัฒนา 

กรอบแนวคิดการออกแบบเพ่ือคนทุกคน (Universal Design) การออกกฎหมาย 

การจัดส่ิงอำานวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐานสำาหรับคนพิการและผู้สูงอายุ การพัฒนาอาคารสถานท่ี 

ท่ีให้บริการภาคขนส่งเป็นไปตามข้อกฎหมายและหลัก Universal Design และ Service Design  

เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะและดำาเนินชีวิตประจำาวันได้อย่างไม่มีข้อจำากัด 

อย่างไรก็ดี โครงการพัฒนาเมืองยังมีลักษณะเป็นส่วน	ๆ	ตามประเด็นท่ีแต่ละหน่วยงาน 

ให้ความสำาคญั (selected issue-based entry points) อาทิ “โครงการการพัฒนา Smart City 

จังหวัดภูเก็ต” โดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม “โครงการสนับสนุน 

การออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy)” โดยกระทรวงพลังงาน  

“โครงการเทศบาลน่าอยู่ย่ังยืน (Livable City)” “โครงการเมืองส่ิงแวดล้อมย่ังยืน (Green City)” 

โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ “โครงการฟื้นฟูเมือง (Urban  

Regeneration and Conservation)” หรือ “โครงการกรุงเทพ 250” ที่มีเป้าหมายเพื่อ 

พลิกฟื้นพื้นท่ีย่านเมืองเก่า 17 เขตให้น่าอยู่ มีประสิทธิภาพ เป็นมหานครระดับโลก  

ในวาระครบ 250 ปี ในปี 2575 ซึ่งในอนาคตการขยายผลโครงการต่าง ๆ  เหล่านี้จะต้อง 

บูรณาการเข้าด้วยกันเพื่อให้การพัฒนาเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การพฒันาเมอืงของไทยยังคงมสีิง่ท่ีตอ้งเรง่ดำาเนนิการให้แลว้เสรจ็ อาทิ การจดัทำา 

นโยบายพัฒนาเมืองระดับชาติ (National Urban Policy) และการจัดตั้งคณะกรรมการ 

พฒันาเมืองระดบัชาต ิ(National Urban Committee) เพือ่การบูรณาการการพฒันาเมอืง 

ท่ีเช่ือมโยงเชิงพื้นท่ี การกระจายอำานาจให้หน่วยงานท้องถิ่นอย่างป็นรูปธรรม  

รวมถึงยังต้องบังคับใช้ผังเมืองอย่างเคร่งครัดในทุกระดับเพ่ือจัดการกับปัญหาการ 

ขยายตวัของเมืองอย่างไรทิ้ศทาง (urban sprawl) แกปั้ญหาการจดัสรร การใช้ประโยชน ์ 

และการถอืครองท่ีดนิ เรง่พัฒนาแหลง่เงนิทุนเพือ่การพฒันาเมือง และปรบัปรงุการบรหิาร 

จัดการขยะและของเสียซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งวาระสำาคัญของประเทศ

โครงการกรุงเทพ 250 มีเป้าหมายเพื่อพลิกฟื้น 
พื้นที่ย่านเมืองเก่า 17 เขตให้น่าอยู่ มีประสิทธิภาพ  
เป็นมหานครระดับโลก ในวาระครบ 250 ปี ในปี 2575
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เทศบาลนครขอนแก่น
เป้าประสงค์ที่	11.6	 ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองต่อประชากร 

   รวมถึงการให้ความสำาคัญกับคุณภาพอากาศ	และระบบบริหาร

   จัดการขยะชุมชน	และของเสียอื่น	ๆ	ภายในปี	ค.ศ.	2030

เทศบาลนครขอนแกน่ มีวิสยัทัศน์ในการสรา้งสงัคมแห่งความสขุ เป็นเมืองท่ีนา่อยู่ 

ในระดับสากล มีแผนการสร้างเมืองอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

ให้คนในพ้ืนท่ีตระหนกัถงึปัญหาการเปลีย่นแปลงทางสภาพภมูอิากาศ พรอ้มท้ังสง่เสรมิ 

ให้ทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดผลกระทบ และสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมรองรับ 

ความเปลี่ยนแปลง โดยการดำาเนินงานประกอบด้วย 1) ระบบการจัดการขยะต้นทาง 

ดว้ยการคดัแยกขยะในครวัเรอืน ชุมชน และสง่เสรมิจติสำานกึตัง้แตร่ะดบัเดก็และเยาวชน 

การจัดการขยะระหว่างทางที่สถานีขนถ่ายขยะ และการจัดการขยะปลายทาง ด้วยการ 

สนับสนุนให้มีโรงงานแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า 2) เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนเมือง 

(Clean Land) เพ่ือเป็นแหล่งฟอกอากาศและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  

ลดการเกิดภาวะก๊าซเรือนกระจก 3) ส่งเสริมการใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

ลดการสรา้งมลพิษ สนบัสนนุการใช้รถไฟฟา้รางเบา เป็นระบบขนสง่สาธารณะหลกัในพืน้ท่ี 

4) ส่งเสริมตลาดนัดสีเขียว ลดการใช้สารเคมี เพ่ือเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยของคนในชุมชน 

5) จดัตัง้สถานตีรวจวดัคณุภาพอากาศ เพือ่ตดิตามสถานการณส์ภาพอากาศของชุมชน 

อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับภาคเอกชนดำาเนินโครงการลดการใช้ถุงพลาสติก 

ในพื้นท่ี ซ่ึงผลจากการดำาเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่น ได้ส่งผลให้คนในพื้นท่ี 

เห็นความสำาคญัของการใช้ชีวติท่ีเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ท่ีมกีารคน้ควา้ นำาใช้เทคโนโลยี 

และความรูส้มยัใหมท่ี่มุง่รกัษาและฟืน้ฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เพือ่ให้เกดิ 

การพัฒนาที่ยั่งยืน





12
เป้าหมายที่

สร้างหลักประกัน
ให้มีรูปแบบการผลิต
และบริโภคที่ยั่งยืน
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ประเทศไทยให้ความสำาคัญกับการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม  

โดยกำาหนดประเด็นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อมไว้ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

พ.ศ. 2560 - 2564 ซึ่งเป็นแผนหลักที่ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ  

สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำาคัญอย่างมากกับการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 

นอกจากนี ้ยงัมียทุธศาสตรแ์ละแผนรายสาขาในหลายดา้น ท่ีมีการดำาเนนิงานสนบัสนนุ 

การผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน อาทิ ด้านอุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเท่ียว  

การศึกษา และการคมนาคม เป็นต้น

การผลติและการบรโิภคท่ียัง่ยืนในบรบิทของประเทศไทย มีพืน้ฐานจากการประยุกต์ 

แนวคดิการพัฒนาท่ีย่ังยืนและหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ในการสรา้งความสมดลุ 

ระหว่างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ือการพัฒนา 

ทางเศรษฐกิจและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำาคัญของประเทศ โดยมีการกำาหนด 

นโยบาย มาตรการ และกลไกส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืนของทุกภาคส่วน  

ท้ังในภาครัฐภาคการผลิตและบริการ และภาคประชาชน โดยได้คำานึงถึงปัจจัยสำาคัญ 

ท่ีเกี่ยวข้องท้ังความจำาเป็นในการบริโภคตามความต้องการพ้ืนฐาน ความต้องการ 

ท่ีนอกเหนือจากความจำาเป็น ตลอดจนความตระหนักและจิตสำานึกของประชาชน 

ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนวิถีการบริโภค 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงาน 

ภายในและภายนอกกระทรวงฯ รวม 27 หนว่ยงาน เป็นคณะทำางานขับเคลือ่นเป้าหมาย 

ท่ี 12 ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำาเนินงานเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ไดจ้ดัทำา “แผนขับเคลือ่นการผลติและการบรโิภค 

ท่ียัง่ยืน	พ.ศ.	2560	-	2579	(SCP	Roadmap)” ซ่ึงปรบัปรงุมาจากโรดแมปเพือ่การสง่เสรมิ 

การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2579 อันเป็นความร่วมมือ 

ระหวา่งประเทศไทยและสหภาพยุโรป (Thailand-EU  Policy  Dialogues  Support  Facility) 

การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในบริบทของประเทศไทย
มีพื้นฐานจากการประยุกต์แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ภายใต้ SWITCH-Asia Programme เพ่ือเป็นกรอบการดำาเนินงานในการขับเคลื่อน 

ยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงาน สู่การปฏิบัติที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ในระยะ 20 ปี ตลอดจนเป็นกรอบในการจัดทำาแผนงาน โครงการ และเสนอ 

ของบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การบรรลุเป้าหมายที่ 12 จำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

และประชาชนทุกคนในฐานะผู้บริโภค เพ่ือช่วยขับเคล่ือนสังคมไปในทิศทางการผลิตท่ีย่ังยืน 

ท่ีผา่นมาประเทศไทยไดมี้การดำาเนนิงานดา้นการสง่เสรมิการผลติและบรโิภคอย่างย่ังยืน 

ในหลายลักษณะ อาทิ การส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริโภคผ่านระบบ 

การให้การศึกษา การเรียนรู้จากประสบการณ์ การปรับตัวและการปรับทัศนคติ  

เพื่อลดความต้องการบริโภคลง เช่น การจัดทำาหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

และการอนรุกัษ์ทรพัยากร การจดัทำาโครงการโรงเรยีนสิง่แวดลอ้มศกึษาเพือ่การพฒันา 

ท่ีย่ังยืน (Eco - school) เป็นตน้ รวมท้ังการเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติและการหมุนเวยีน 

ทรพัยากร เพ่ือให้เกดิความพอเพยีงและสามารถตอบสนองคณุภาพชีวติท่ีด ีโดยรฐับาลได้ 
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กำาหนดให้มีแผนงานในการปรบัรปูแบบการขนสง่สาธารณะ (Modal-Shift) ให้เปน็ระบบ 

การขนสง่ท่ีใช้พลงังานต่ำา เพ่ือเพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังาน เช่น การขนสง่ทางรางหรอื

ทางน้ำา ระบบขนสง่เช่ือมโยงหลายรปูแบบ (Multimodal Transport) โดยเฉพาะโครงข่าย 

รถไฟฟา้ในเมอืง ระบบรถไฟความเรว็สงูระหวา่งเมอืง และระบบการกระจายและรวบรวม 

สนิคา้ท่ีมปีระสทิธภิาพ การสง่เสรมิการใชจ้กัรยานในชีวติประจำาวนั โดยเรง่ให้มีเสน้ทาง 

จกัรยานท่ีปลอดภัยให้ท่ัวถึงทุกภูมิภาค และเช่ือมโยงให้เกิดเส้นทางจักรยานเพ่ือการสัญจร 

และการท่องเท่ียว ซ่ึงช่วยลดการใช้พลงังาน ลดมลพิษ และรกัษาสิง่แวดลอ้มของประเทศ 

ประเทศไทยมีมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบริโภค 

และผลิตท่ีย่ังยืน โดยการส่งเสริมการติดฉลากเพ่ือส่ิงแวดล้อม	 ซ่ึงอาศัยพลังของผู้บริโภค 

เป็นแรงกระตุ้นให้ภาคเอกชนยกระดับมาตรฐานของสินค้าและบริการให้สูงข้ึน และเป็นท่ียอมรับ 

ของผู้บริโภคมากข้ึน และแสดงถึงความใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อมของบริษัทและผู้ประกอบการ 

ท่ีเป็นเจ้าของสินค้าและบริการน้ัน ๆ เช่น ฉลากเขียว (Green Label) และฉลากคาร์บอน 

(Carbon labelling) โครงการสำานักงานสีเขียว (Green Office) รวมท้ังการรับรองมาตรฐาน 

สินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เช่น โรงแรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

(Green Hotel) มาตรฐานใบไม้เขียว (Green Leaf) เป็นต้น

ประเทศไทยยังมีการกำาหนดนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) 

ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ท่ีสำาคัญ คือ การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน ลดการใช้ 

ทรัพยากรและพลังงานเพ่ือประหยัดต้นทุนการดำาเนินธุรกิจและสร้างโอกาสในการแข่งขัน 

รวมถึงการสร้างโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตสีเขียวซ่ึงกำาลัง 

จะเป็นท่ียอมรับและต้องการของผู้บริโภคท่ัวโลก ซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น ลดการใช้ 

พลังงาน และลดของเสียจากการผลิต เป็นต้น รวมท้ังการออกตราสัญลักษณ์การรับรอง 

(Green Industrial Mark: GIM) ให้แก่โรงงานและสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ  

ซ่ึงจะทำาให้ประชาชนเกิดความเช่ือม่ันว่าโรงงานหรือสถานประกอบการน้ัน ๆ จะไม่ก่อ 

ความเดือดร้อน แต่กลับจะสร้างเศรษฐกิจความสุข และความเจริญรุ่งเรืองแก่สังคมและชุมชน

นอกจากนี ้ยงัมีโครงการพฒันาเมอืงนา่อยูอ่ย่างยัง่ยืน	(Environmentally  Sustainable 

Cities) และเมอืงตน้แบบท่ีเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (Green city) อาทิ โครงการสนบัสนนุ 

การออกแบบเมอืงอจัฉรยิะ (Smart Cities-Clean Energy) มวีตัถปุระสงคเ์พือ่สนบัสนนุ 

ให้เกดิความตระหนกัถงึการใช้พลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ สง่เสรมิพลงังานหมนุเวยีน  

รักษาส่ิงแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคส่วนต่าง ๆ  ซ่ึงจะสามารถนำาไปสู่ 

การพัฒนาเมืองต้นแบบท่ีประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอนาคต  

อีกท้ังการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ตลอดจน
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การดำาเนินโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้นำา 

ในการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และขยายผลไปสู่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย หน่วยงานในกำากับของรัฐ และองค์กรมหาชน 

ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และกระบวนการ 

ผลิตสินค้าและบริการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ประเทศไทยยังได้จัดทำาแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ	 

พ.ศ.	2559	-	2564 เพือ่ให้การบรหิารจดัการขยะมูลฝอยและของเสยีอันตรายในภาพรวม 

ของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกรอบแนวคิดสำาคัญ คือ ลดการเกิดขยะ 

มูลฝอยหรือของเสียอันตรายที่แหล่งกำาเนิด ส่งเสริมการกำาจัดขยะมูลฝอยและของเสีย 

อันตรายแบบศูนย์รวม ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน นอกจากนี้  

ท้ังภาครฐัและภาคเอกชนยังรว่มกนัรณรงค์ให้ประชาชนใชถ้งุผา้แทนการใช้ถงุพลาสตกิ 

เพื่อลดปริมาณขยะอีกด้วย 

ประเทศไทยไดใ้ห้การรบัรองและเป็นภาคสีมาชกิอนสุญัญาดา้นสารเคมแีละของเสยี 

3	 ฉบับ คือ อนุสัญญาบาเซล อนุสัญญารอตเตอร์ดัม และอนุสัญญาสตอกโฮล์ม  

ซ่ึงประเทศไทยไดใ้ห้ความสำาคญักบัการดำาเนนิการตามพนัธกรณขีองอนสุญัญาดังกลา่ว 

รวมท้ังได้ปรับปรุงกลไกการดำาเนินงานภายในประเทศให้สอดคล้องกับข้อตกลงภายใต้ 

อนุสัญญาแต่ละฉบับ และปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อให้ภาคยานุวัติ 

เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญามินามาตะอีกด้วย 
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สำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ไดอ้อกหลกัการกำากบั 

ดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code: CG Code)  

เพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการผนวกเรื่องความยั่งยืนเข้าไปในการดำาเนินธุรกิจ โดยส่งเสริม 

ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลการดำาเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล 

(Environment Social and Governance Disclosure: ESG) โดยในปี 2558  

มีบริษัทจดทะเบียนที่เปิดเผยข้อมูล ESG คิดเป็นร้อยละ 98.13 ของบริษัทจดทะเบียน  

และในปี 2559 มีบริษัทจดทะเบียนไทยได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก Dow Jones  

Sustainability Indices จำานวนทั้งสิ้น 14 บริษัท

ประเทศไทยมุ่งเสรมิสรา้งขีดความสามารถและสรา้งองคค์วามรูใ้นดา้นวทิยาศาสตร ์

และเทคโนโลยีท่ีจำาเป็นต่อการขับคลื่อนเป้าหมายท่ี	12 รวมถึงแสวงหาความร่วมมือ 

จากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ร่วมกับโครงการส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) 

และ The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)  

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Measurement and Monitoring of Material Flows and  

Resource Productivity Data of Thailand for SDGs Indicators และ Evaluation and  

Monitoring of Material Footprint for SDGs Indicators เพือ่พัฒนาศกัยภาพของหนว่ยงาน 

ในด้านการติดตามฟุตพริ้นท์วัสดุ (Material Footprint: MF) และการบริโภควัสดุพื้นฐาน 

ภายในประเทศ (Domestic Material Consumption: DMC) ซึ่งถือเป็นประเด็นท้าทาย 

ในการขับเคลื่อนเป้าหมายที่ 12 ของไทย โดยหวังว่าไทยจะได้รับความร่วมมือเพิ่มเติม 

จากองค์การและสถาบันระหว่างประเทศ ในการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ 

ด้านมาตรการการดำาเนินงาน แนวการปฏิบัติท่ีดี การจัดทำาข้อมูลสถิติ และระบบการติดตาม 

และประเมนิผลความกา้วหนา้ของการดำาเนนิงาน ในเรือ่งการคำานวณคา่การบรโิภควสัด ุ

พื้นฐานภายในประเทศและฟุตพริ้นท์วัสดุดังกล่าว
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บริษัทคัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ จำากัด อำาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
เป้าประสงค์ที่	12.4	 บรรลุการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดในวิธีที่เป็นมิตร

  ต่อสิ่งแวดล้อม	และลดการปลดปล่อยออกสู่อากาศ	น้ำา	และดิน	

  เพื่อลดผลกระทบที่จะมีต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

  ให้มากที่สุด

จากรายงานสถานการณ์กากของเสียและสารอันตรายของกรมควบคุมมลพิษ  

พบว่าปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศยังคงเพิ่มขึ้นทุกปี บริษัทคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล 

วงษ์พาณชิย ์จำากดั อำาเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก จดัตัง้ข้ึนในปี 2517 เพือ่รบัซ้ือขยะรไีซเคลิ 

จากทุกแหล่ง อาทิ ครัวเรือน ชุมชน ร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล  

หนว่ยงานราชการ และให้บรกิารทุบตกึ รือ้ถอนโรงงานอตุสาหกรรม และบรกิารรวบรวม 

ขนย้ายขยะทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย เพื่อการคัดแยก รีไซเคิล หรือฝังกลบ  

นอกจากนียั้งเปิดเป็นสถานท่ีศกึษาดงูานดา้นการจดัการขยะแบบครบวงจร มกีารอบรม 

ให้ความรู้ ฝึกงาน ฝึกอาชีพ ให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถนำาไปประกอบ 

อาชีพได้จริง ช่วยเหลือตนเองได้ นโยบายท่ีสำาคัญของบริษัท คือ การดำาเนินงาน 

ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14001 สร้างความตระหนักรู้ 

ให้กับพนักงานทุกคน ยึดม่ัน ปฏิบัติโดยเคร่งครัด ตามข้อกำาหนดของกฎหมาย  

และระเบียบต่าง ๆ ของประเทศไทย และดำาเนินการสอดคล้องตามกฎหมาย 

และขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ เช่น อนสุญัญาบาเซล พธิสีารเกยีวโต และ Waste Electrical 

and Electronic Equipment Directive ของสหภาพยุโรป เป็นต้น ธุรกิจคัดแยกขยะ 

ของบริษัทดังกล่าวได้ช่วยบรรเทาปัญหาขยะล้นเมืองด้วยวิธีท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

อีกทั้งยังช่วยบรรเทาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกทางหนึ่งด้วย





13
เป้าหมายที่

ดำาเนินการอย่างเร่งด่วน
เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบ
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ประเทศไทยเข้าข่ายเป็นประเทศท่ีมีความเปราะบางและมคีวามเสีย่งท่ีจะไดร้บั 

ผลกระทบรนุแรงจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และไดร้บัการจดัให้อยู่ 

ในประเภทของประเทศท่ีมีความเสี่ยงสูงมาก (Extreme risk) ลำาดับท่ี 12 ของโลก 

(Maplecroft 2011, Climate Change Vulnerability Index) และได้รับการจัดลำาดับ 

จากองคก์ร Germanwatch ให้เป็น 1 ใน 10 ประเทศ ท่ีมีความเสีย่งสงูตอ่การเปลีย่นแปลง 

สภาพภูมิอากาศในระยะยาว

รัฐบาลตระหนักถึงปัญหาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมาเป็นระยะเวลายาวนาน 

และได้น้อมนำาพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพติร เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2532 

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ที่กล่าวถึงความสำาคัญของปัญหาด้าน 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศว่า	เป็นปัญหาระดับโลกท่ีประเทศไทยต้องมีความรับผิดชอบ 

ต่อการแก้ไขปัญหาท้ังในระดับประเทศและระดับโลก เพื่อให้ประเทศไทยเติบโตข้ึน 

อย่างภาคภูมิในเวทีโลก ซ่ึงพระราชดำารัสดังกล่าวแสดงถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล 

ของพระองค์ท่านท่ีตระหนักถึงปัญหานี้ก่อนมีการหารือกันอย่างกว้างขวางในเวทีโลก  

และพระองค์ ได้ทรงสอดแทรกแนวทางในการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภมิูอากาศไว้ในโครงการพระราชดำารติา่ง ๆ  เช่น โครงการช่ังหัวมนั โครงการแกม้ลงิ 

โครงการฝนหลวง เป็นต้น เพื่อให้เป็นรากฐานในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในอนาคต

นบัต้ังแต่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลง 

สภาพภมิูอากาศ  (United  Nations  Framework  Convention  on  Climate Change :  UNFCCC) 

เม่ือปี  2537 และเข้าร่วมเป็นภาคีพิธีสารเกียวโต เม่ือปี 2545 ประเทศไทยได้ดำาเนินการร่วมกับ 

นานาประเทศในการรักษาระดับความเข้มข้นของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศ 

และต้ังรับปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีสอดคล้องกับการพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมท่ีย่ังยืนมาอย่างต่อเนื่อง โดยประเทศไทยมีการจัดทำาและจัดส่ง

รายงานแห่งชาติ	(National	Communication:	NC)	และรายงานความก้าวหน้ารายสองปี		 

(Biennial		Update		Report:	BUR) ซึ่งเป็นการดำาเนินการตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญา 

สหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป็นการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร 

และแสดงให้ประเทศภาคตีา่ง ๆ  ทราบถงึการมสีว่นรว่มของประเทศไทยในการดำาเนนิการ 

ร่วมกับประชาคมโลก ด้านการแก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเน่ือง 

ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีส โดยนายกรัฐมนตรีได้ย่ืน 

สัตยาบันสารเข้าร่วมเป็นภาคี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ระหว่างการประชุมสมัชชา 
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สหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งท่ี 71 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และได้จัดส่ง 

ข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจก และการดำาเนินงานด้าน 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายหลังปี 2563 (Intended Nationally Determined 

Contributions: INDCs) ไปยังสำานักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 โดยม ีเป้าหมายการลด 

ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย	ภายหลังปี	2563	ที่ร้อยละ	20	-	25	จากกรณีปกติ 

ต่อมา คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 เห็นชอบให้เรื่อง 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นนโยบายสำาคัญของประเทศ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 โดยให้สำานักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สนบัสนนุการดำาเนนิงานเพือ่บรรลเุป้าหมายการลดกา๊ซเรอืนกระจก และการดำาเนนิงาน 

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงมีมติมอบหมายให้สำานักงานนโยบาย 

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานในภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องจัดต้ัง 

คณะทำางานจัดทำาแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ภายใต้คณะอนุกรรมการ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้าน การบูรณาการนโยบายและแผน และได้จัดทำา 

แผนที่นำาทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ	ปี	พ.ศ.	2564	-	2573 (Thailand’s 

Nationally Determined Contribution Roadmap on Mitigation 2021 - 2030: NDC  

Roadmap 2021 - 2030) ซึ่งระบุแนวทางและมาตรการในรายละเอียดเพื่อให้สามารถ 

บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีได้ตั้งไว้ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ 

เมื่อวันที่	23	พฤษภาคม	2560
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นอกจากนี ้ประเทศไทยไดบู้รณาการมาตรการดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบับท่ี 11 และ 12 และกรอบยุทธศาสตรช์าต ิ

ระยะ 20 ปี (พ.ศ.  2560 - 2579) รวมท้ัง มีแผนแม่บทรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

พ.ศ.	2558	-	2593 ซ่ึงมีมาตรการเสริมสร้างขีดความสามารถของภาคส่วนต่าง ๆ  ในการปรับตัว 

ตอ่ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก  

ท่ีผ่านมาได้มีการนำาแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติในพื้นท่ี โดยประเทศไทยได้มี  

ความร่วมมือกบัประเทศตา่ง ๆ  ในดา้นนี ้อาทิ “โครงการสนบัสนนุการพฒันาและดำาเนนิงาน 

ด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Support to the Development  

and Implementation of the Thai Climate Change Policy)” ดำาเนินการฝึกอบรม 

การบูรณาการแนวคิดด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกระบวนการจัดทำาแผน 

ระดับจังหวัดและท้องถิ่น	 ในพื้นที่นำาร่อง	 จำานวน	17	 จังหวัด	32	 เทศบาล เพื่อสร้าง 

ความรูค้วามเข้าใจและพฒันาศกัยภาพบุคลากรในพืน้ท่ีนำารอ่งให้มีทักษะในการวางแผน 

เชิงบูรณาการแนวคิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ 

บริบทของพื้นท่ี ขณะนี้พื้นท่ีนำาร่องทุกแห่งได้มีการจัดทำาแผนปฏิบัติการรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบมีส่วนร่วมแล้วเสร็จ 

สำาหรับการเตรียมความพร้อมเพ่ือเสริมสร้างภูมิต้านทานและขีดความสามารถ 

ในการปรบัตวัตอ่ภยัพิบัตทิางธรรมชาตท่ีิเชือ่มโยงกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ 

รัฐบาลได้จัดทำาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	พ.ศ.	2558	เป็นแผนระยะ		5	ปี 

(พ.ศ.	2558	-	2562) และแผนการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติในระดับจังหวัดครบทุกจังหวัดแล้ว 

และขณะน้ีอยู่ระหว่างการจัดทำา (ร่าง)	แผนการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

แห่งชาติ	(The	National	Adaptation	Plan:	NAP)	ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี	พ.ศ.	2560 

ประเทศไทยตระหนักถึงความสำาคัญของการพัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ 

และการพัฒนาศักยภาพในเรื่องการบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 มอบหมายให้ กรมส่งเสริมคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และกระทรวงศึกษาธิการ  

จัดทำาแผนปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่และสร้างความตระหนักรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ และจัดทำาหลักสูตรร่วมกับกระทรวง 

ศกึษาธกิาร โดยให้สอดคลอ้งกบันโยบายและแผนท่ีเกีย่วข้องกบัการถา่ยทอดเทคโนโลยี 

และการพัฒนา โดยในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการจัดตั้ง ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ 

ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 (Climate  Change International  Training  Center: CITC) 
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ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

และองคก์ารความรว่มมอืระหวา่งประเทศของญีปุ่่น  (Japan International Cooperation 

Agency: JICA) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเครือข่าย องค์ความรู้ 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ 

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

โดยท่ีผา่นมาไดมี้การจดัฝกึอบรมให้แก ่หนว่ยงานภาครฐั ภาคการศกึษา องคก์รเอกชน  

รวมท้ังบุคคลท่ัวไป ซ่ึงทุกภาคส่วนเป็นส่วนสำาคัญในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

และการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเทศไทยในฐานะประเทศกำาลังพัฒนาท่ีมีรายได้ปานกลาง (Middle Income) 

และมีประสบการณ์ในการดำาเนินงานในหลายสาขาพร้อมประสานความร่วมมือ 

หรอืแลกเปลีย่นประสบการณ์ในดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ไปยังประเทศกำาลงั 

พัฒนาท่ีมีรายได้น้อย และประเทศพัฒนาน้อยท่ีสุด โดยท่ีผ่านมาประเทศไทยมี 

ความร่วมมือทางวิชาการในดา้นนีก้บัหลายประเทศ อาทิ ลาว จนี จอรแ์ดน และเยอรมนี

แม้ว่าในระดับนโยบายได้ให้ความสำาคัญกับประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศเป็นอย่างย่ิง อีกท้ังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้บูรณาการประเด็นด้าน 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าไปในแผนหลักของกระทรวง อาทิ แผนพัฒนา 

พลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน พ.ศ. 2558 - 2579 แผนอนุรักษ์พลังงาน  

พ.ศ. 2558 - 2579 แผนพัฒนากำาลังการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP2015)  

แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่าย Smart Grid ของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579  

และแผนแม่บทในการพัฒนาระบบการขนส่งท่ีย่ังยืนและลดปัญหาการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ เป็นต้น แต่การขับเคลื่อนการดำาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภมิูอากาศและการลดกา๊ซเรอืนกระจกของประเทศยงัมข้ีอจำากดั จำาเป็นตอ้งพฒันากลไก 

การขับเคลื่อนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง 

และสามารถตรวจสอบได้ รวมท้ังการสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักรู้ 

ให้กับประชาชนท่ัวไป โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนท่ีจะเป็นอนาคตของชาติก็เป็น 

ความท้าทายสำาคัญของการดำาเนินงาน 

ช่วงเวลานับจากนี้ไปจนถึงปี 2579 จึงเป็นช่วงเวลาท่ีท้าทายสำาหรับประเทศไทย  

ในการเตรยีมความพรอ้มและเสรมิสรา้งศกัยภาพแกทุ่กภาคสว่นท่ีเกีย่วขอ้ง ในการเข้ามา 

มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ของประเทศอย่างเข้มแข็ง เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป



กรณีตัวอย่าง

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำาชุมชน ตามแนวพระราชดำาริ บ้านล่ิมทอง จังหวัดบุรีรัมย์
เป้าประสงค์ที่	13.1	 เสริมสร้างขีดความสามารถในการต้านทาน	ยืดหยุ่นและปรับตัว

   ต่อภัยอันตรายที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ

   ทางธรรมชาติในทุกประเทศ

ชุมชนบ้านลิม่ทอง ตำาบลหนองโบสถ ์อำาเภอนางรอง จงัหวดับุรรีมัย ์เป็นตวัอย่างการตัง้ถิน่ฐาน 

ในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำาแล้งและน้ำาหลาก ขาดแคลนน้ำากิน น้ำาใช้ และน้ำาทำาการเกษตรติดต่อกัน 

นานกวา่ 40 ปี สง่ผลให้ชมุชนมฐีานะยากจน มีหนีส้นิ และแรงงานย้ายถิน่ฐาน ตอ่มาชุมชนได้ประยุกต ์

ใชห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงเพือ่แกไ้ขปัญหา เริม่จาก (1) ทำาความเข้าใจปัญหาและศักยภาพ 

ในพื้นท่ี ร่วมกันสำารวจภูมิประเทศด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ แผนท่ีภาพถ่ายดาวเทียม GPS  

ดว้ยความเพียรพยายาม โดยเกบ็ข้อมลูเสน้ทางน้ำาธรรมชาตทุิกฤดกูาลตอ่เนือ่งกวา่ 1 ปี แลว้วเิคราะห์ 

หาสาเหตุปัญหาและหาทางแก้ไขร่วมกันด้วยเวทีประชาคม (2) ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ  

“ศาสตรพ์ระราชา” ในการบรหิารจดัการน้ำา โดยไปศกึษาดงูานท่ีศนูย์ศกึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจาก 

พระราชดำาริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริท่ีเกี่ยวข้อง การตั้งทีมวิจัยชุมชน จากนั้น 

พิจารณาเลือกแนวทางท่ีเหมาะสมกับ “ภูมิสังคม” (3) ลงมือทำาและเรียนรู้จากการลองผิดลองถูก  

โดยปรับปรุงสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง (Built environment) ของชุมชนเพื่อบริหารจัดการน้ำา  

และปรบัตวัรบัมอืกบัภยัน้ำาท่วมหรอืน้ำาแลง้ อาทิ ทำาถนนน้ำาเดนิ (Floodway) แกม้ลงิ สระประจำาไรน่า 

คลองส่งน้ำา คลองไส้ไก่ และระบบสระพวง โดยคนในชุมชนเสียสละพื้นท่ีส่วนหนึ่งของตัวเอง 

เพื่อประโยชน์ร่วมกันในชุมชน (4) ขยายเครือข่ายบริหารจัดการน้ำาร่วมกับสามตำาบลข้างเคียง 

ครอบคลุมพื้นท่ีต้นน้ำา-กลางน้ำา-ปลายน้ำา เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำามีประสิทธิภาพมากข้ึน  

และ (5) สร้างรูปแบบการใช้น้ำาอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ เปลี่ยนจากการเกษตร 

เชิงเดี่ยว (ทำานา) เป็นเกษตรผสมผสาน สร้างกติกาชุมชนให้ทำานาปีเท่านั้น สร้างพฤติกรรมใช้น้ำา 

อุปโภคบริโภคอย่างประหยัดในช่วงหน้าแล้ง เป็นตัวอย่างการตั้งถิ่นฐานท่ีสามารถปรับตัว-รับมือ 

กบัภาวะภยัแลง้และน้ำาท่วมอย่างยัง่ยืน ดว้ยการมีแหลง่น้ำาและระบบการบรหิารจดัการน้ำาท่ีเหมาะสม 

กับพื้นที่ ลดความเสียหายจากภัยแล้ง และน้ำาท่วม ชุมชนมีผลผลิตทั้งปี มีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 20 เท่า 

(จากปี 2547) แรงงานในชุมชนอยู่พ้ืนท่ีแทนการย้ายถิ่นเข้าเมือง มีกลไกคณะทำางานชุมชน 

และเยาวชนทำางานต่อเนื่อง ปัจจุบัน ชุมชนสามารถขยายผลการบริหารจัดการน้ำาในพื้นที่ข้างเคียง 

รวม 173,904 ไร่ ครอบคลุม 2,221 ครัวเรือน
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ไทยประสบความสำาเร็จด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน โดยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 5.24 (ปี 2547-2557)
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รายงานผลการทบทวนการดำาเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาต ิ

โดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2560

ประเทศไทยมีระยะทางชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,148 กิโลเมตร ครอบคลุม 

พื้นท่ี 23 จังหวัด ซ่ึงไทยได้ใช้ประโยชน์ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม  

สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง สร้างสมดุล 

ระหว่างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทะเลอย่างย่ังยืนและเป็นธรรมจึงเป็นเรื่อง 

ที่ประเทศไทยให้ความสำาคัญ

รัฐบาลไทยประสบความสำาเร็จด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าชายเลน โดยพบว่า ป่าชายเลน 

มปีริมาณเพ่ิมข้ึนจาก 2,333.08 ตารางกโิลเมตร ในปี 2547 เป็น 2,455.34 ตารางกโิลเมตร 

ในปี 2557 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 5.24 อันเป็นความสำาเร็จจากการนำาพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุก 

และทำานากุ้งกลับมาเป็นพ้ืนท่ีปลูกป่าชายเลน รวมถึงการร่วมอนุรักษ์และการปลูกป่า 

ชายเลนอย่างต่อเนื่องของภาครัฐและเอกชน และจากการสำารวจสถานภาพทรัพยากร 

ป่าชายเลน ระหว่างปี 2549 - 2554 พบว่า มีความอุดมสมบูรณ์และมีสภาพดีข้ึน 

ในภาพรวมสามารถเป็นแหล่งผลิตธาตุอาหารแก่สัตว์น้ำาได้อย่างน่าพอใจ 

อย่างไรก็ดี ประเทศไทยไม่สามารถบรรลุ MDG 7B เร่ืองการลดอัตราการสูญเสีย 

ความหลากหลายทางชีวภาพภายในปี 2553 แม้ว่าพ้ืนท่ีอนุรักษ์เพ่ือพิทักษ์ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพจะมีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย นอกจากน้ี ในภาพรวมปี 2558 ถือว่า ทรัพยากร 

ทางทะเลและชายฝ่ังของไทยยังมีแนวโน้มเส่ือมโทรมลง โดยพบว่าแนวชายฝ่ังทะเล 

ท่ัวประเทศประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังรวมระยะทางประมาณ 830 กิโลเมตร  

แนวปะการังส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 อยู่ในสภาพเสียหายถึงเสียหายมาก  

สภาพของแหล่งหญ้าทะเลมีความสมบูรณ์ในระดับต่ำาถึงเส่ือมโทรม ประมาณร้อยละ 40 
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สัตว์ทะเลหายาก ได้แก่ พะยูน เต่าทะเล โลมา และปลาวาฬ มีแนวโน้มเข้ามาเกยต้ืน 

เพ่ิมข้ึนในแต่ละปี การเพ่ิมข้ึนของจำานวนเรือประมง และการพัฒนาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 

ประมงในการจับสัตว์น้ำา โดยไม่สอดคล้องกับกำาลังผลิตของทรัพยากรตามธรรมชาติ  

ส่งผลให้ปริมาณและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำาลดลงอย่างมาก การเปล่ียนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ และภัยพิบัติ ก็นับเป็นแรงบีบค้ันสำาคัญท่ีกระทบและสร้างความเสียหายเพ่ิมข้ึน

ปัจจุบันยังพบการใช้ทะเลท่ีสร้างผลกระทบต่อทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เช่น การพัฒนา 

พ้ืนท่ีชายฝ่ังเพ่ือการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำา เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการต้ังถ่ินฐาน  

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังในด้านการประมง และการท่องเท่ียว  

รวมท้ังผลกระทบจากการก่อมลภาวะทางน้ำา และขยะทะเล นอกจากน้ี การบริหารจัดการ 

ท่ียังไม่บูรณาการหรือไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่เพียงจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อทรัพยากร 

ทางทะเลและชายฝ่ัง ยังนำาไปสู่ปัญหาความเหล่ือมล้ำาและขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ 

ทรัพยากรทางทะเล และความขัดแย้งท้ังในและระหว่างภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง 

ประเทศไทยได้กำาหนดยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 

ท่ีเป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม ภายใตก้รอบยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี และยุทธศาสตรด์า้นการเตบิโต 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในช่วงที่ผ่านมามีความคืบหน้าแล้วในหลายด้าน ดังนี้

ประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร 

ทางทะเลและชายฝ่ัง	 พ.ศ.	2558 ซ่ึงเป็นกฎหมายคุ้มครองทรัพยากรทางทะเล 

และชายฝัง่ฉบับแรกของประเทศ พระราชบัญญตัฯิ ได้กำาหนดให้คณะกรรมการนโยบาย 

และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังแห่งชาติข้ึน เป็นกลไกและทำาหน้าท่ี 

(1) เสนอนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง รวมถึงให้ความเห็น 

ข้อเสนอแนะ และคำาปรกึษา ตลอดจนตดิตามและประเมินผลการปฏบัิตงิานของหนว่ยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้อง (2) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อเขตพื้นท่ีท่ีจะใช้มาตรการในการป้องกัน 

การกัดเซาะชายฝั่ง และ (3) เสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเล 

และชายฝัง่ และการกดัเซาะชายฝัง่ของประเทศ ตอ่คณะรฐัมนตรอีย่างนอ้ยปีละหนึง่ครัง้  

ประเทศไทยได้กำาหนดยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
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นอกจากนี้ ได้กำาหนดให้มีคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด  

ประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐ ภาคประชาชน และชุมชน เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับท้องถิ่น 

ประเทศไทยให้ความสำาคัญกับการป้องกันและลดมลพิษทางทะเล โดยได้เร่ิมดำาเนินการ 

ศึกษาประเภทขยะทะเล เก็บข้อมูลสัดส่วนขยะพลาสติกต่อปริมาณขยะเกยต้ืนในพ้ืนท่ีชายหาด 

ศึกษาขยะปากแม่น้ำาของอ่าวไทยตอนบนและทะเลสาบสงขลา ศึกษาการเคล่ือนตัวของขยะ 

ในพ้ืนท่ีอ่าวไทยตอนบน ศึกษาไมโครพลาสติกในระบบนิเวศชายหาด ตลอดจนกำาหนดกิจกรรม 

เก็บขยะตกค้างในพ้ืนท่ีชายฝ่ัง 24 จังหวัด และการใช้มาตรการลดขยะในพ้ืนท่ีนำาร่อง 7 พ้ืนท่ี

ขณะน้ีมีฐานข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับดัชนียูโทรฟิเคช่ัน คือ การเกิดปรากฏการณ์น้ำาเปล่ียนสี 

(Red tide) และข้อมูลคุณภาพน้ำาทะเลชายฝ่ัง โดยในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนบนมีรายงาน 

การเกดิปรากฏการณน์้ำาเปลีย่นส ีในห้วงปี 2550 - 2559 ปีละ 7 - 21 ครัง้ คา่เฉลีย่ 13 ครัง้ตอ่ปี 

สำาหรับปัจจัยด้านคุณภาพน้ำายังอยู่ระหว่างการวิเคราะห์เพื่อกำาหนดค่าฐานสำาหรับ 

คา่ความเขม้ขน้ของธาตอุาหาร (Nitrate, Nitrite, Phosphate) และปรมิาณ Chlorophyll a 

ในน้ำาทะเลชายฝ่ัง โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของไทยมีแผนงานรองรับการติดตาม 

พารามิเตอร์ด้านคุณภาพน้ำาทะเลชายฝั่ง และปรากฏการณ์น้ำาเปลี่ยนสีได้อย่างต่อเนื่อง



ไทยตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระหว่างปี 2559 - 2566 อีก 9 แห่ง
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ประเทศไทยดำาเนนิมาตรการท่ีหลากหลาย เพือ่อนรุกัษ์ปกป้องระบบนเิวศทางทะเล 

และชายฝั่ง	ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ทั้งด้านการฟื้นฟูทรัพยากร 

และระบบนเิวศทางทะเลและชายฝัง่ การกำาหนดและปรบัปรงุมาตรการในการทำาประมง 

การประกาศพ้ืนท่ีสงวน อนุรักษ์ คุ้มครองทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมทางทะเลและชายฝ่ังเพ่ิมเติม 

และการวางแผนเชิงพื้นท่ีทางทะเล (Marine Spatial Planning: MSP) เป็นต้น  

ปัจจุบันพื้นท่ีทางทะเลท่ีมีการกำาหนดมาตรการด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 

และระบบนเิวศ ท้ังในดา้นการทำาประมง เช่น พืน้ท่ีห้ามทำาการประมงอวนลาก และพืน้ท่ี 

ห้ามทำาการประมงในฤดวูางไขข่องสตัวน์้ำา ตลอดจนการกำาหนดพืน้ท่ีคุม้ครองทางทะเล 

รูปแบบต่าง ๆ  ครอบคลุมพื้นที่ทะเลรวม 50,743 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 15.68  

ของพื้นที่ทางทะเลทั้งหมดของประเทศ โดยในจำานวนนี้ มีพื้นที่ที่จัดเป็นพื้นที่คุ้มครอง 

ทางทะเลและชายฝัง่ท่ีสำาคญั ไดแ้ก ่อทุยานแห่งชาตทิางทะเล (22 แห่ง) เขตห้ามลา่สตัวป่์า 

ในพืน้ท่ีชายฝัง่ (6 แห่ง) ป่าสงวนแห่งชาตท่ีิเป็นป่าชายเลน (ครอบคลมุพ้ืนท่ี 2,304 ตร.กม.) 

พื้นท่ีสงวนชีวมณฑลท่ีรักษาพืชพันธุ์ท่ีประกาศในพ้ืนท่ีทะเลและชายฝั่ง (56 แห่ง)  

และพืน้ท่ีคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม (6 พืน้ท่ี) ครอบคลมุพืน้ท่ี ประมาณ 18,136 ตารางกโิลเมตร 

คดิเป็นร้อยละ 5.6 ของพืน้ท่ีทางทะเลท้ังหมด (323,488 ตารางกโิลเมตร) และตัง้เป้าหมาย 

ประกาศพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพิ่มเติม ระหว่างปี 2559 - 2566  

อีกจำานวน 9 พื้นที่ 
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ประเทศไทยได้บรรลุเป้าประสงค์ที่ 14.3 จากการที่มีสถานีติดตามตรวจสอบค่า	pH	 

ด้วยวิธีการวิเคราะห์ที่เป็นมาตรฐานและมีความละเอียดสูง และได้เข้าร่วมโครงการกับ  

Global Ocean Acidification Observing Network (GOA-ON) โดยพบค่า pH เฉลี่ย 

สำาหรับอ่าวไทยฝั่งตะวันออก มีค่าอยู่ในช่วง 7.94 - 8.05 อ่าวไทยฝั่งตะวันตกตอนล่าง  

มคีา่อยู่ในช่วง 7.93 - 8.06 และทะเลอันดามัน มีคา่อยู่ในช่วง 8.04 - 8.06 (สำาหรบัคา่ pH 

เฉลี่ยโดยรวมของโลกมีค่าประมาณ 8.069)

การแกไ้ขและขจดัปัญหาการประมงผดิกฎหมาย	ขาดการรายงาน	และไรก้ารควบคมุ 

(Illegal,	Unreported	and	Unregulated	Fishing	-	IUU	Fishing) เป็นนโยบายเร่งด่วน 

ของรัฐบาล โดยมีการขับเคลื่อนในมิติต่าง ๆ อย่างรอบด้าน ภายใต้การกำากับของศูนย์ 

บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำาการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ทำาให้ประเทศ 

มีความกา้วหนา้ในการแกไ้ขปัญหา อาทิ ภายใตแ้ผนปฏบัิติการระดบัชาตขิองประเทศไทย 

ในการป้องกัน	 ยับย้ัง	 และขจัดการทำาการประมงท่ีผิดกฎหมาย	 ขาดการรายงาน	 

และไร้การควบคุม	พ.ศ.	2559	-	2563	(Thailand National Plan of Action to prevent,  

deter and eliminate IUU fishing: Thailand NPOA-IUU) และแผนแม่บทการจัดการ 

ประมงทะเลไทย	พ.ศ.	2552	-	2561	ได้มีการศึกษาและกำาหนดปริมาณการจับสัตว์น้ำา 

รวมต่อปีที่อยู่ในระดับความยั่งยืนทางชีวภาพ (Maximum Sustainable Yield: MSY)  

ของประเทศประกอบดว้ยการประมงสตัวน์้ำาหนา้ดนิ การประมงปลากะตกั และการประมง 

ปลาผิวน้ำาอื่น ๆ โดยมีมาตรการในการลดศักยภาพการทำาประมง เพื่อจำากัดการประมง 

ไม่ให้เกิน MSY

นอกจากนี้ มาตรการรองรับการแก้ไขปัญหาที่สำาคัญอื่น ๆ ได้แก่ (1) การสำารวจ 

จำานวนเรือประมงท้ังระบบ และจัดทำาตัวเลขจำานวนเรือท่ีชัดเจนเพื่อการบริหารจัดการ 

ประมงทะเล (2) การดำาเนินการตามมาตรการลดการลงแรงประมง โดยการลดจำานวน 

เรอืประมง (3) การออกใบอนุญาตทำาการประมงระบบอิเลก็ทรอนกิสก์บัเรอืประมงพาณชิย์ 

โดยการจัดสรรใบอนุญาตข้ึนกับค่าปริมาณการจับท่ีจะอนุญาตได้มีค่าต่ำากว่า MSY  

(4) ควบคมุเรอืประมงพาณชิย์ดว้ยมาตรการการควบคมุและจดัการเรอืประมงท่ีเข้า-ออก  

โดยใช้ Entry/Exit Scheme 

แผนการดำาเนินงานที่สำาคัญและอยู่ระหว่างการขับเคลื่อน ได้แก่ (1) ตั้งศูนย์ PIPO 

(Port in/Port out) รวมท้ังการตดิตัง้ระบบตดิตามตำาแหนง่เรอืประมง (Vessel Monitoring 

System: VMS) (2) พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมง 

(Fishery Monitoring Center: FMC) (3) จดัทำาแผนควบคมุและตรวจตราดา้นการประมง 

แห่งชาต ิ(National Plan of Control and Inspection: NPCI) และ (4) จดัทำาระบบฐานข้อมูล 
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เรือประมงและแรงงานประมง

นอกจากนี้ ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันความตกลงมาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ 

(Port-state Measure Agreement) ของสหประชาชาติเมื่อ 10 พฤษภาคม 2559  

โดยมีมาตรการตรวจสอบเรือประมงต่างชาติท่ีนำาสัตว์น้ำาขึ้นท่า และป้องกันไม่ให้ 

เรือประมง IUU เข้าเทียบท่าของประเทศไทย นอกจากนี้ กรมประมงกำาลังดำาเนินการ 

เพื่อให้การรับรองข้อตกลงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขจัดปัญหา IUU Fishing เพิ่มเติม 

คือ UN Fish Stock Agreement (UNFSA) และ FAO Compliance Agreement 1993

พระราชกำาหนดการประมง	 พ.ศ.	2558 มีส่วนสำาคัญต่อการจัดให้มีการเข้าถึง 

ทรัพยากรทางทะเลและการตลาดสำาหรับชาวประมงพ้ืนบ้านรายเล็ก โดยการกำาหนด 

เขตการประมงพื้นบ้าน ห้ามเรือประมงพาณิชย์เข้ามาทำาการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง 

(3 ไมลท์ะเลจากชายฝัง่) เพ่ือสงวนไวส้ำาหรบัประมงพืน้บ้าน อนญุาตให้มกีารเพาะเลีย้ง 

และการส่งเสริมเครื่องมือประมงพื้นบ้าน

ประเทศไทยตระหนักถึงความจำาเป็นท่ีจะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 

ภายในให้สอดรับกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	 (UNCLOS)  

ซ่ึงประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2554 รวมท้ังพยายามให้ 

การรับรองหรือยอมรับต่อข้อตกลงเชิงกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง การปรับปรุงแก้ไข 

พระราชบญัญัตกิารเดนิเรอืในนา่นน้ำาไทย จะทำาให้สามารถอนวุตักฎหมายหรอืข้อตกลง 

ภายใตอ้นสุญัญาองคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ (IMO) ได ้โดยท่ีอยู่ระหวา่งเตรยีมการ 

ได้แก่ MARPOL Annex V CLC Protocol 1992 FUND Protocol 1992 และ London  

Protocol 1996 เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี ไทยยังคงประสบความท้าทายในการบริหารจัดการชายฝั่งอย่างย่ังยืน 

ซ่ึงไทยจะต้องเร่งลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้างพ้ืนฐาน 

การท่องเท่ียว การประมง และวิถขีองชุมชน และโดยการมสีว่นรว่มของผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยี 

ในบริเวณพื้นท่ีชายฝั่ง รวมถึงต้องเร่งดำาเนินการเพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาการกัดเซาะ 

และพงัทลายของชายฝัง่ อนรุกัษ์ฟืน้ฟสูตัวท์ะเล เพ่ิมพืน้ท่ีคุม้ครองทางทะเลเพือ่สตัวน์้ำา 

สง่เสริมความรูค้วามเข้าใจในการอนรุกัษ์และใช้ประโยชนท์รพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 

ในกลุม่ประชาชน เดก็ และเยาวชน ให้สามารถใช้ประโยชนท์รพัยากรไดอ้ยา่งเหมาะสม 

กบัศกัยภาพและย่ังยืน ไมท่ำาลายระบบนเิวศทางทะเลและไมก่ระทบตอ่ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ ตลอดจนกำาหนดมาตรการในด้านต่าง ๆ เพ่ือลดปริมาณขยะและน้ำาเสีย 

จากแหล่งกำาเนิดบนแผ่นดิน ซ่ึงถูกพัดพาลงแม่น้ำาก่อนลงสู่ทะเล ซ่ึงปัจจุบันกลไก 

ด้านกฎหมายในการควบคุมหรือป้องกันยังไม่ครอบคลุมในทุกมิติ และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องยังคงประสบปัญหาในการกำากับดูแล



กรณีตัวอย่าง
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ศูนย์ศกึษาการพฒันาอา่วคุง้กระเบนอนัเน่ืองมาจากพระราชดำาร ิจงัหวดัจนัทบุรี
เป้าประสงค์ที่	14.1	 ป้องกันและลดมลภาวะทางทะเลทุกรูปแบบลงอย่างมีนัยสำาคัญ	

   โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกิดจากผืนแผ่นดิน	ซึ่งรวมถึงขยะทะเล

   และมลพิษของสารอาหารในทะเล	ภายในปี	ค.ศ.	2025

เป้าประสงค์ที่	14.2	 บรหิารจดัการและปกป้องระบบนเิวศทางทะเลและระบบนเิวศชายฝัง่

   อย่างยั่งยืน	เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบเชิงลบที่มีนัยสำาคัญ	รวมถึงโดย

   เสริมสร้างความต้านทานและความยืดหยุ่นในการปรับตัว	และลงมือ

   ปฏิบัติฟื้นฟูเพื่อบรรลุมหาสมุทรที่อุดมสมบูรณ์	ภายในปี	ค.ศ.	2020

จากสภาพปัญหาทรัพยากรชายฝั่งทะเลมีสภาพเสื่อมโทรม มีการบุกรุกพื้นที่ทั้งป่าบก 

และป่าชายเลน มีการจับสัตว์น้ำามากเกินกำาลังผลิตของธรรมชาติ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

อ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ได้ทำาการศึกษา การฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากร 

ชายฝัง่ทะเลอย่างย่ังยืน โดยยดึหลกั “การฟืน้ฟแูละจดัการทรพัยากรชายฝัง่ทะเลอย่างยัง่ยนื  

จากยอดเขา...สู่ท้องทะเล” เพ่ือสร้างความสมดุลในระบบนิเวศ คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 

ไดอ้ย่างย่ังยนื สรา้งความตระหนกัรู ้บ่มเพาะจติสำานกึความเป็นเจา้ของทรพัยากรธรรมชาต ิ

ให้กบัคนในพืน้ท่ี เพือ่ให้เกดิความหวงแหน เสยีสละประโยชนส์ว่นตนเพือ่ประโยชนส์ว่นรวม 

ผ่านการดำาเนินกิจกรรมร่วมกันที่หลากหลาย อาทิ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาชายฝั่ง การเลี้ยง 

สัตว์น้ำาในกระชัง การอนุรักษ์ปะการัง หญ้าทะเล ทำาปะการังเทียม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำา  

จดัตัง้ธนาคารปูมา้ สง่เสรมิการเลีย้งหอยนางรม และการปรบัเปลีย่นเครือ่งมอืทำาการประมง 

เพ่ือลดการทำาลายสัตว์น้ำาวัยอ่อน ฟ้ืนฟูอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำาด้วยระบบชลประทานน้ำาเค็ม 

ซ่ึงเป็นรูปแบบการจัดระบบน้ำาเค็มท่ีมีคุณภาพเหมาะสมสำาหรับการเลี้ยงกุ้งทะเล 

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จัดตั้งกลุ่มประมงพื้นบ้านเพื่อร่วมมือในการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรสัตว์น้ำา ซ่ึงจากการดำาเนินงานดังกล่าวทำาให้ชาวบ้านเกิดการระเบิดจากข้างใน 

จากชาวบ้านเพียงหนึ่งคนนำาไปสู่การรวมกลุ่มเพ่ือร่วมมือกัน ช่วยส่งเสริมให้ชุมชน 

มีความเข้มแข็ง และเข้าร่วมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทะเลและทรัพยากรทางทะเล 

ในดา้นตา่ง ๆ  อาทิ กลุม่ธนาคารปูม้า ชาวบ้านมีความพอประมาณ โดยหากพบวา่ ปูท่ีจบัได ้

เป็นแม่ปูท่ีใกลจ้ะวางไข่กจ็ะเข่ียไขปู่กลบัสูท่ะเล ยอมเสยีสละน้ำาหนกัของปูมา้ท่ีจะจำาหนา่ย 

เพื่อแลกกับความยั่งยืนของทรัพยากรปูม้า





15
เป้าหมายที่

ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริม 
การใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน  
การบริหารจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน  
การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย 
หยุดยั้งการเสื่อมโทรมของดิน 
และฟื้นฟูสภาพดิน  
และหยุดยั้งการสูญเสีย 
ความหลากหลายทางชีวภาพ



แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 ได้กำาหนดเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ 
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รายงานผลการทบทวนการดำาเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาต ิ

โดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2560

ระบบนิเวศป่าไม้สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมไทยอย่างมากมาย อาทิ  

เป็นแหล่งต้นน้ำา ช่วยชะลอการไหลของน้ำาในฤดูฝน เป็นแหล่งความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ แหล่งไม้เชิงพาณิชย์ ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และเป็นแหล่ง 

นนัทนาการเป็นตน้ แตปั่จจบัุนพืน้ท่ีป่าไม้มแีนวโนม้ลดลงจากการเพิม่ข้ึนของประชากร 

และการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ สง่ผลให้มกีารถกูบุกรกุทำาลายจนนำาไปสู ่

การสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้ท่ีสำาคัญ พ้ืนท่ีป่าไม้ของไทยลดลงจาก 171 ล้านไร่  

หรือร้อยละ 53.3 ของพื้นท่ีประเทศ ในปี 2504 เหลือเพียง 102.3 ล้านไร่  

หรือร้อยละ 31.6 ในปี 2557

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ	20	ปี	(2560	-	2579)	ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 

ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้กำาหนดแนวทางท่ีสำาคัญในการปกป้องและฟื้นฟูป่าไม้  

ท้ังปา่ตน้น้ำา ป่าชุมชน และป่าชายเลน ปราบปรามและปอ้งกนัการบุกรกุป่าอย่างเข้มงวด 

บริหารจัดการท่ีดินในพื้นท่ีป่าไม้ รวมท้ังเสริมสร้างความร่วมมือด้านการจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กำาหนด 

เป้าหมายการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้เป็นร้อยละ	40	ของพ้ืนท่ีประเทศ แบ่งเป็นพ้ืนท่ีป่าเพ่ือการอนุรักษ์ 

ร้อยละ 25 และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจร้อยละ 15 และเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนเป็น 1.58 ล้านไร่ 

โดยมีมาตรการท่ีเกี่ยวข้องหลายด้าน อาทิ การปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐ 
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แบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4,000 ที่เรียกว่า “One	Map” เป็นมาตรการหนึ่งที่ช่วยให้ 

แนวเขตท่ีดนิ ท้ังของรฐัและท่ีดนิของเอกชนตอ่กนัสนทิ ไมทั่บซ้อน และสามารถนำาไปใช้ 

ประโยชน์ในการกำาหนดนโยบายเพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ลดความเหล่ือมล้ำา 

และคืนความชอบธรรมให้กับประชาชนอย่างแท้จริง รวมทั้งได้ปรับปรุงพระราชบัญญัต ิ

ป่าสงวนแห่งชาติ	 (ฉบับท่ี	4)	 พ.ศ.	2559 เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

และเรง่บังคบัใชก้ฎหมายเพ่ือจดัการกบัปัญหาการบุกรกุพืน้ท่ีป่า ท้ังการบุกรกุของนายทุน 

การออกเอกสารสิทธิ์ท่ีไม่ถูกต้อง และผู้ลักลอบตัดไม้อย่างเข้มงวด ครอบคลุมพื้นท่ี 

119,660 ไร่ ในช่วงปี 2558

นอกจากนี ้ยงัมีแนวทางการเพิม่พ้ืนท่ีป่า โดยการปลกูป่าในพืน้ท่ีป่าอนรุกัษ์และพืน้ท่ี 

ป่าสงวนแห่งชาตเิพือ่ทดแทนพืน้ท่ีป่าเสือ่มโทรมให้กลบัมาเปน็ป่าท่ีอดุมสมบูรณอี์กครัง้ 

การส่งเสริมการจัดตั้งป่าชุมชน ซ่ึงเป็นพื้นท่ีป่าไม้ท่ีได้รับการจัดการโดยกระบวนการ 

มีส่วนร่วมจากประชาชนและองค์กรชุมชน ควบคู่ไปกับการน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงมาเป็นแนวทางในการพฒันาคณุภาพชวิีตของประชากรท่ีอาศัยอยู่ตามพืน้ท่ีป่า 

โดยการสง่เสรมิการปลกูไม้มคีา่ทางเศรษฐกจิระยะยาว อาทิ ไมส้กั ไมม้ะคา่ และไม้พะยงู  

และการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นท่ีเอกชนโดยข้ึนทะเบียนสวนป่าท่ีสามารถใช้ประโยชน์ 
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ทางเศรษฐกจิ เพ่ือให้มปีรมิาณไม้ใช้สอยเพยีงพอในประเทศ รวมถงึการสนบัสนนุกลไก 

ทางการเงินเพื่อการปลูกป่า อาทิ การออกพันธบัตรป่าไม้ ธนาคารต้นไม้ หรือกองทุน 

ส่งเสริมการปลูกป่า และการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการปลูกพืชแซมในสวนป่า  

การทำาวนเกษตร เพื่อให้มีการจัดการป่าในทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพระดับชนิดพันธุ์ 

และพันธุกรรมในระดับสูง โดยปัจจุบันมีพ้ืนท่ีอนุรักษ์เพ่ือพิทักษ์ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพประมาณ	73	ล้านไร่ คิดเป็นสัดส่วนต่อพื้นที่ประเทศประมาณร้อยละ 22.76  

อย่างไรก็ดี ในช่วงปี 2548 - 2558 ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย 

ถูกคุกคามอย่างต่อเนื่อง และมีอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ิมข้ึน 

ทั้งพันธุกรรม ชนิดพันธุ์ และระบบนิเวศ ทั้งจากการใช้ประโยชน์มากเกินไป การทำาลาย 

แหล่งท่ีอยู่อาศัย และการนำาพันธุ์ต่างถิ่นเข้ามา การขยายตัวและพัฒนาของเมือง  

การลักลอบล่าสัตว์และเก็บหาของป่า การถมพื้นที่ชุ่มน้ำา และภาวะมลพิษ 
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ประเทศไทยได้กำาหนดเป้าหมายการดำาเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

ตามแผนบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพและเป้าหมายการบรรลุตาม

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (เป้าหมายไอจิ) รวม 31 เป้าหมาย  

ครอบคลุมการสร้างความเข้าใจและความตระหนักต่อคุณค่าของความหลากหลาย 

ทางชีวภาพให้แก่ประชาชนในทุกระดับ การบริหารจัดการพื้นท่ีสงวนและระบบนิเวศ 

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปัจจุบัน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ร่วมดำาเนินการตามแผนแม่บท 

บูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	พ.ศ.	2558	-	2564 ซึ่งเป็นแผนหลัก 

ของประเทศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีการดำาเนินงานที่สำาคัญ ดังนี้ 

การกำาหนดเป้าหมายไอจิให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นภายในปี 2563 โดยเพิ่มประเด็น 

อาทิ การสง่เสรมิการดำาเนนิธรุกจิท่ีเป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม มกีารดำาเนนิการตามการเข้าถงึ 

และการแบ่งปันผลประโยชนจ์ากทรพัยากรชวีภาพ ภายใตค้วามตกลงตามพธิสีารนาโงยา 

และการเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพันธกรณีตามพิธีสารคาร์ตาเฮนา 

ว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ 

โครงการอนุรักษ์ถ่ินท่ีอยู่อาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ท่ีมีความสำาคัญระดับโลก 

ในพื้นที่ภาคการผลิต (Conserving Habitats for Globally Important Flora and Fauna  

in Product Landscape) ภายใตก้ารสนบัสนนุของกองทุนสิง่แวดลอ้มโลก มีวตัถปุระสงค ์

เพื่อการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ และถิ่นท่ีอยู่อาศัยของชนิดพันธุ์ท่ีมีความสำาคัญระดับโลก 

และอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ 3 ชนิด ได้แก่ นกชายเลนปากช้อน ซึ่งมีสถานภาพเป็นนก 

ท่ีใกล้สูญพันธุ์อย่างย่ิง นกกระเรียนพันธุ์ไทยซ่ึงเคยสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยแล้ว  

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลาย 
ทางชีวภาพระดับชนิดพันธุ์และพันธุกรรมในระดับสูง  
โดยปัจจุบันมีพื้นที่อนุรักษ์เพื่อพิทักษ์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพประมาณ 73 ล้านไร่
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ไทยได้แก้ปัญหาการลักลอบค้างาช้าง
อย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง ทั้งในด้าน
แผนปฏิบัติการและกฎหมาย
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และพลับพลึงธาร ซ่ึงพบเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น รวมถึงได้เพาะพันธุ์สัตว์คืนสู่

ธรรมชาติ เพื่อฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ โดยในปี 2559 ได้มีการปล่อยสัตว์ 

ป่าคืนสู่ธรรมชาติ 36 ชนิด 3,807 ตัว อาทิเช่น เนื้อทราย กวางผา เลียงผา แมวดาว  

นกยูง ไก่ฟ้าหลังขาว ไก่ป่าตุ้มหูแดง นกกก นกแก๊ก เป็นต้น 

 ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน 

การแปรสภาพเป็นทะเลทราย	(UNCCD)	ตัง้แตปี่ 2544 ในปี 2559 - 2560 มุง่เนน้การจดัทำา 

เป้าหมายความสมดลุของการจดัการทรพัยากรท่ีดนิ (Land Degradation Neutrality: LDN) 

โดยกำาหนดเป้าหมายพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบ เพ่ือกำาหนดมาตรการป้องกัน ลดผลกระทบและฟ้ืนฟู 

ความเสือ่มโทรมของท่ีดนิจากกจิกรรมของหนว่ยงานภาคท่ีีเกีย่วข้องท้ังดา้นดนิ น้ำา ป่าไม้ 

และภัยแล้ง โดยขณะนี้คณะอนุกรรมการอนุสัญญาฯ ด้านวิชาการ ได้เห็นชอบให้ใช้ 

ฐานข้อมูลการใช้ท่ีดนิในระดบัประเทศ (National Data) จากกรมพฒันาท่ีดนิ และฐานข้อมูล 

Global Data ของอนุสัญญาฯ เป็นข้อมูลฐาน (baseline) ในการประเมินพ้ืนท่ีได้รับ 

ผลกระทบให้แลว้เสรจ็ภายในปี 2560 นอกจากนีป้ระเทศไทยยังจะขับเคลือ่นการป้องกนั  

ลดผลกระทบ และฟ้ืนฟูความเสื่อมโทรมของท่ีดินอย่างบูรณาการและมีส่วนร่วม 

จากภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

 ประเทศไทยเขา้เป็นภาคอีนสุญัญาว่าดว้ยการคา้ระหว่างประเทศซ่ึงชนดิพนัธุส์ตัว์ป่า 

และพชืป่าท่ีใกลส้ญูพนัธุ ์(Convention on International Trade in Endangered Species 

of Wild Fauna and Flora: CITES) เมื่อปี 2526 โดยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสงวน 

และคุ้มครองสัตว์ป่า เม่ือปี 2535 เพ่ือบังคับตามกลไกของอนุสัญญา โดยถือเป็น 

กฎหมายหลักท่ีบังคับใช้กับสัตว์ป่า และยังมีกฎหมายและกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายลำาดับอ่ืน ๆ   

ท่ีมีส่วนสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์ป่าภายใต้บัญชีของ CITES 

อาทิ กฎหมายแพง่และกฎหมายอาญา กฎหมายดา้นศลุกากร การสง่ออกและการนำาเขา้ 

สินค้า การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามองค์กร 

อาชญากรรมข้ามชาติ 

ไทยได้แก้ปัญหาการลักลอบค้างาช้างอย่างต่อเน่ืองและเข้มแข็ง ท้ังในด้านแผนปฏิบัติการ 

และกฎหมาย โดยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 เห็นชอบต่อร่าง 

แผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย	 ฉบับแก้ไข และได้ตราและปรับปรุงกฎหมาย 

ท่ีเกีย่วข้องหลายฉบับ อาทิ พระราชบัญญัตสิงวนและคุม้ครองสตัวป่์า (ฉบับท่ี  3) พ.ศ.  2557 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการสตัวพ์าหนะ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 พระราชบัญญตั ิ

งาช้าง	พ.ศ.	2558 รวมถงึไดต้รากฎหมายลำาดบัรอง เกีย่วกบัการสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า 

และงาช้าง มากกว่า 30 ฉบับ และได้กำาหนดให้ช้างแอฟริกาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 
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การจัดทำาระบบทะเบียนข้อมูลงาช้าง ได้แก่ ระบบทะเบียนข้อมูลการครอบครอง 

งาช้างบ้านและงาช้างแอฟรกิาท่ีถกูกฎหมาย ระบบทะเบียนข้อมูลผูค้า้งาช้างและรายการ 

สินค้างาช้าง และระบบทะเบียนข้อมูลงาช้างของกลาง ซ่ึงได้มีส่วนช่วยควบคุมและป้องปราม 

การค้างาช้างท่ีผิดกฎหมายได้เป็นอย่างดี รวมถึง การปราบปรามและจับกุมการลักลอบนำาเข้า 

ส่งออกงาช้างจำานวน 17 คดี และสามารถสืบสวนติดตาม และขยายผลจนนำาไปสู่การจับกุม 

และยึดทรัพย์นายทุนชาวต่างชาติและผู้ร่วมขบวนการได้ ถือเป็นความคืบหน้าที่สำาคัญ 

ของไทยในช่วงท่ีผ่านมา และมีส่วนช่วยให้ท่ีประชุมภาคีอนุสัญญา CITES ครั้งท่ี 17  

(CITES CoP17) เมื่อวันที่ 27 กันยายน - 5 ตุลาคม 2559 ณ นครโจฮันเนสเบิร์ก  

สาธารณรฐัแอฟรกิาใต ้ไดมี้มตเิลือ่นสถานะของประเทศไทยจากกลุม่ประเทศท่ีนา่กงัวล 

อย่างยิ่ง (Primary concern) ไปอยู่กลุ่มที่น่ากังวลลำาดับรอง (Secondary concern) 

 สิง่ท่ีประเทศไทยตอ้งเรง่ดำาเนนิการตอ่ไปเพือ่การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ

และส่ิงแวดล้อมอย่างบูรณาการ เพ่ือสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายท่ี 15 คือ การสร้างจิตสำานึก 

ให้กับประชาชนต่อสิ่งแวดล้อม การกำาหนดแผนท่ีและเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

ตามศักยภาพของพื้นท่ี การพัฒนากฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ให้สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป และในระยะยาว 

จะตอ้งพฒันากลไกทางการเงนิการคลงัเพ่ือบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มและสรา้งแรงจงูใจ 

ในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนหรือคนในสังคม และส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และที่สำาคัญยิ่ง คือ ในการฟื้นฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม

สิ่งที่ประเทศไทยต้องเร่งดำาเนินการต่อไปเพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างบูรณาการ 
เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายที่ 15  
คือ การสร้างจิตสำานึกให้กับประชาชนต่อสิ่งแวดล้อม
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 6 แห่งทั่วประเทศ
เป้าประสงค์ที่	15.2	 ส่งเสริมการดำาเนินการด้านการบริหารจัดการป่าไม้ทุกประเภท

   อย่างยั่งยืน	หยุดยั้งการตัดไม้ทำาลายป่า	ฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรม 

   และเพิ่มการปลูกป่าและฟื้นฟูป่า

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริท้ัง 6 แห่งท่ัวประเทศ ได้ทำาการศึกษา 

วิจัยเทคนิควิธีการฟ้ืนฟูป่าท่ีเสื่อมโทรมในสภาพพ้ืนท่ีภูมิศาสตร์ ท่ีหลากหลาย 

ของประเทศ เพื่อฟ้ืนความสมดุลของระบบนิเวศในภูมิภาคต่าง ๆ โดยดำาเนินงาน 

ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง กลา่วคอื ศกึษาข้อมูลอยา่งเป็นระบบเพือ่กำาหนด 

แนวทางการดำาเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม พัฒนา/แก้ปัญหาด้วยการบูรณาการ 

ความรว่มมอืจากภาคสว่นท่ีเกีย่วขอ้ง สรา้งการมีสว่นรว่มของประชาชน เกดิวิธกีารฟืน้ฟู 

สภาพป่าและดินท่ีเหมาะสมสำาหรับแต่ละพื้นท่ี อาทิ 1) การฟื้นฟูสภาพดินท่ีแข็ง 

เป็นดานดว้ยการปลกูหญ้าแฝก 2) การอนรุกัษ์และพฒันาแหลง่น้ำา เพ่ือสรา้งความชุ่มช้ืน 

ให้กับพ้ืนท่ีท่ีมีความแห้งแล้งด้วยวิธีการต่าง ๆ อาทิ การสร้างฝายชะลอความชุ่มช้ืน/ฝาย

แม้ว (Check Dam) การทำาคันดินกั้นน้ำา (Terracing) การทำาคันดินเบนน้ำา (Diversion) 

การจัดทำาระบบเครือข่ายอ่างเก็บน้ำา (อ่างพวง) 3) การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า  

ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น แนวทางการปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง (การเลือก 

ปลูกป่าโดยใช้ต้นไม้ท้องถิ่นหลายชนิดผสมผสานตามลักษณะธรรมชาติของป่า  

เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม) การปลูกป่าด้วยระบบป่าเปียก  

(ขยายพื้นท่ีกักเก็บน้ำาในป่า เพ่ือเพ่ิมความช้ืน ลดโอกาสเกิดไฟป่า) การปลูกป่าแบบ 

ไม่ต้องปลูก (การอนุรักษ์พ้ืนท่ี ไม่เข้ารบกวน และปล่อยให้ป่าฟื้นและขยายตัวตาม 

“วัฏจักรของป่าไม้”) 4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยทำาหน้าท่ีเป็น 

ศูนย์สหวิทยาการ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ท้ังด้านวิชาการและวิธีการปฏิบัติแบบ  

One stop services ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่มีความสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม  

ท้ังดา้นเกษตรกรรมและปศสุตัว ์การแปรรปูผลผลติทางการเกษตร และผลผลติจากสตัว ์

เพื่อให้ประชาชนพึ่งตนเองได้และไม่เข้าไปหาประโยชน์ในพื้นที่ป่าแบบผิดวิธี





16
เป้าหมายที่

ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม
ที่เอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ให้ทุกคนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ  
มีความรับผิดชอบ และทุกคน 
สามารถเข้าถึงในทุกระดับ



ประเทศไทยส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
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ประเทศไทยตระหนกัวา่ เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืนเป้าหมายท่ี 16 ทำาหนา้ท่ี 

เสมือนด้ายทองคล้องเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนท้ัง 17 เป้าหมาย  

เนื่องจากเป้าหมายท่ี 16 ผสมผสานระหว่างหลักนิติธรรม สิทธิมนุษยชน  

และประชาธปิไตย อนัเป็นองคป์ระกอบพืน้ฐานในการบรรลเุป้าหมายการพฒันาท่ีย่ังยืน 

ในภาพรวม เป้าหมายท่ี 16 ยังนำาไปสู่สังคมท่ีประชาชนสามารถอยู่ร่วมกัน 

ได้อย่างสงบสุข มีศักดิ์ศรี และเคารพในหลักการสิทธิมนุษยชน รัฐบาลไทยจึงจำาเป็น 

ต้องสร้างพื้นฐานทางกฎหมายและสังคมที่ส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ ไปพร้อมกับ 

การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

ในรอบปีท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้พัฒนาระบบการป้องกันอาชญากรรม 

ท่ีมีประสิทธิภาพและมุ่งให้ความสำาคัญกับการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนท่ีเป็นอุปสรรค 

ในการบังคับใช้กฎหมาย การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ และการพัฒนาประเทศ 

ในภาพรวม อันได้แก่ การทุจริตคอรัปชั่นและการค้ามนุษย์ 

 ในสว่นของความสงบเรยีบรอ้ยและความยตุธิรรม เมือ่วนัท่ี 24 มกราคม 2560 คณะ

รัฐมนตรีได้เห็นชอบกรอบการป้องกันอาชญากรรมท่ีมีประสิทธิภาพท่ีเช่ือมโยงภารกิจ 

ของหนว่ยงานท่ีเกีย่วข้องท้ังระบบ เพือ่ให้ประชาชนรูส้กึปลอดภยัท้ังในชวีติและทรพัย์สนิ 

ภายใต้การคุ้มครองของรัฐ มีแนวทาง 6 ด้าน ได้แก่ (1) การป้องกันอาชญากรรม 

โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย (2) การป้องกันอาชญากรรมโดยส่งเสริมการมี 

ส่วนร่วมของประชาชน (3) การป้องกันอาชญากรรมโดยการลดอัตราการกระทำาผิดซ้ำา 

(4) การป้องกันอาชญากรรมโดยการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงท่ีมีโอกาสจะกระทำาความผิด  

(5) การป้องกันอาชญากรรมโดยการลดโอกาสการตกเป็นเหย่ือ และ (6) การพัฒนา 

และเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการป้องกันอาชญากรรม 
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นอกจากน้ี ประเทศไทยส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและการเข้าถึง 

กระบวนการยุติธรรมผ่านทางกองทุนยุติธรรม การปฏริปูระบบทนายความอาสา ทนายความขอแรง 

และท่ีปรึกษากฎหมาย และความร่วมมือกับกองทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) 

เสริมองค์ความรู้และความเช่ียวชาญด้านการคุ้มครองเด็กในกระบวนการยุติธรรม  

ซึ่งมาตรการต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยให้ประชาชนทุกคน รวมถึงเด็กและเยาวชนได้เข้าถึง 

กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง ได้รับความคุ้มกันทางกฎหมายท่ีได้ 

มาตรฐานสากลและช่วยส่งเสริมการปกครองตามหลักนิติธรรมได้อย่างยั่งยืนต่อไป



รัฐบาลไทยให้ความสำาคัญกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง
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ประเทศไทยได้กำาหนดให้การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระเร่งด่วนระดับชาติ  

เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ท้ังระบบได้อย่างย่ังยืน ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา 

รัฐบาลไทยได้วางพื้นฐานและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและมีพัฒนาการ 

ท่ีชัดเจนมากข้ึนเป็นลำาดบั โดยในปี 2559 รฐับาลไทยดำาเนนินโยบายตอ่ตา้นการคา้มนษุย์ 

แบบองค์รวม ไม่ยอมรับการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบอย่างสิ้นเชิง	 (Zero Tolerance) 

ผ่านมาตรการต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  

ดำาเนนิการอยา่งบรูณาการภายใตค้วามรว่มมอืจากภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม 

สื่อมวลชนท้ังไทยและต่างประเทศ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของประเทศต่าง ๆ  

เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์มีความครอบคลุมและเข้าถึงซ่ึงรวมถึง 

กลุ่มเปราะบางท่ี เสี่ ยงต่อการเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษ ย์ เ ช่น เด็กและสตรี   

และมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นในระยะยาว ทำาให้สถานการณ์การค้ามนุษย์ของไทย 

ในภาพรวมดีขึ้น 

การทุจรติคอรปัชัน่เป็นอีกหนึง่วาระแห่งชาตท่ีิประเทศไทยเรง่แกไ้ข โดยไดป้รบัปรงุ 

โครงสร้างของหน่วยงานรับผิดชอบ โดยจัดต้ังคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) 

และศนูยอ์ำานวยการตอ่ตา้นการทุจรติแห่งชาต ิ(ศอตช.) ทำาหนา้ท่ีเป็นองคก์รอำานวยการ 

ระดบัชาติเพือ่ใหก้ารแกไ้ขปญัหาเปน็ไปอยา่งมปีระสิทธิภาพมากขึน้ และยงัมกีารแกไ้ข 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
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(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 ท่ีเพ่ิมบทลงโทษกรณีเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีรับสินบนและเอาผิด 

กบัเอกชนท่ีจา่ยสนิบน การประกาศใช้พระราชบัญญัตกิารจดัตัง้ศาลอาญาแผนกคดทุีจรติ 

เม่ือเดือนตุลาคม 2559 โดยขยายของเขตของการฟ้องร้องคดีทุจริตให้ครอบคลุม 

ภาคเอกชนและเจ้าหน้าท่ีรัฐระดับล่าง และทำาให้การพิจารณาคดีทุจริตดำาเนินไปได้รวดเร็วย่ิงข้ึน 

รวมถึงมาตรการท้ังในด้านสารสนเทศและการนำาระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้างรูปแบบใหม่ 

ท่ีนำามาใช้เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสในโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ ซ่ึงความพยายามเหล่าน้ี 

ยังจะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อริเร่ิมต่าง ๆ  ท่ีเป็นท่ียอมรับในเวทีโลก อาทิ ข้อตกลง 

คุณธรรม โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) และโครงการความโปร่งใส 

ในอุตสาหกรรมสกัดทรัพยากรธรรมชาติ (EITI) นอกจากน้ี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2560 ได้กำาหนดให้มีมาตรการป้องกันการทุจริตไว้อย่างเข้มงวด สภาขับเคล่ือน 

การปฏิรูปแห่งชาติได้เร่งผลักดันให้มีการแก้ไขระบบอุปถัมภ์ท่ีเป็นต้นธารของการทุจริต 

อย่างหน่ึง โดยความร่วมมือจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพ่ือลดปัญหาการทุจริต 

คอรัปช่ันให้ดีข้ึน และรองรับการค้าการลงทุนจากต่างชาติ อันเป็นการก้าวเข้าสู่การเป็น 

ประเทศท่ีพัฒนาแล้วต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีโครงการท่ีประเทศไทยได้ดำาเนินการ เพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรม 

และความยุติธรรมทางอาญาท่ีนำาไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน สอดคล้องกับบริบทของเป้าหมาย 

การพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยเฉพาะเป้าหมายท่ี 16 และสามารถต่อยอดความสำาเร็จไปยัง 

ประเทศต่าง ๆ ได้ ได้แก่ 

(1) การใช้แนวทางการพัฒนาทางเลือก	 (Alternative	Development	-	AD)  

ในการแก้ไขปัญหาการปลูกฝ่ินแบบสมดุลเพ่ือลดอุปสงค์และปริมาณยาเสพติดควบคู่ไปกับ 

การบังคบัใช้กฎหมาย อันเป็นแนวทางตามพระราชดำารขิองพระบาทสมเดจ็พระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซ่ึงทรงริเริ่มจัดต้ังโครงการหลวงข้ึนในปี 2512  

โดยใช้รปูแบบการปลกูพืชทดแทนฝิน่ในพืน้ท่ีภาคเหนอืของประเทศไทย ขยายโครงการ 

ออกจนครอบคลมุการพฒันาดา้นการเกษตร สาธารณสขุ และการศกึษา นำาไปสูก่ารพฒันา 

ชนบทแบบผสมผสาน ซ่ึงเป็นแนวทางการพัฒนาท่ีเช่ือมโยงกับหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและคนในชุมชน 

เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันและมีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวให้เข้ากับความไม่แน่นอนต่าง ๆ  ได้

(2)	 โครงการกำาลังใจ	(Inspire) ซ่ึงพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  

ได้ทรงริเริ่มข้ึนเม่ือปี 2549 เพื่อให้ผู้ท่ีก้าวพลาดสามารถเรียนรู้ท่ีจะเริ่มชีวิตใหม่ 

เพ่ือเป็นคนดีของสังคมและรณรงค์ให้สังคมไทยเป็นสังคมซ่ึงให้โอกาสกลุ่มเป้าหมาย  

อันได้แก่ กลุ่มผู้ต้องขังหญิง กลุ่มเด็กติดผู้ต้องขัง กลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีกระทำาผิด  
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และกลุ่มผู้ขาดโอกาสอื่น ๆ ในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นส่วนสำาคัญในการผลักดัน 

ข้อกำาหนดของสหประชาชาตวิา่ดว้ยการปฏบัิตติอ่ผูต้อ้งขังหญิงในเรอืนจำาและมาตรการ 

ท่ีมิใช่การคุมขังสำาหรับผู้กระทำาผิดหญิง หรือข้อกำาหนดกรุงเทพฯ (United Nations  

Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for  

Women Offenders - the Bangkok Rules) เพือ่เป็นแนวทางอา้งอิงในการปรบัปรงุกฎหมาย 

ภายในและกฎระเบียบดา้นราชทัณฑท่ี์เกีย่วกบัผูต้อ้งขงัหญิงให้ประเทศตา่ง ๆ  ไดใ้ช้ตอ่ไป

อัตลักษณ์ทางกฎหมายของบุคคล (legal identity) เป็นหลักประกันข้ันพื้นฐาน 

ท่ีจะชว่ยให้บุคคลไดร้บัสทิธแิละเข้าถงึบรกิารของรฐัไดต้ามกฎหมาย และลดความเสีย่ง 

ท่ีจะถกูลว่งละเมดิโดยไม่ไดร้บัการคุม้ครองทางกฎหมายอยา่งเพยีงพอ ประเทศไทยจงึให้ 

ความสำาคญัอย่างย่ิงและประสบความสำาเรจ็อย่างเป็นรปูธรรม โดยการจดทะเบียนการเกดิ 

แก่เด็กทุกคนที่เกิดในผืนแผ่นดินไทย ซึ่งกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)  

รายงานข้อมูลการจดทะเบียนการเกดิประจำาปี 2559 พบวา่ ประเทศไทยมกีารจดทะเบียน 

การเกิดท่ีร้อยละ	99 ซ่ึงสูงมากเม่ือเทียบกับกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชียด้วยกัน  

ซ่ึงความสำาเรจ็ดงักลา่วสว่นหนึง่เกดิจาก พระราชบัญญตักิารทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 รับแจ้งการเกิดและออกสูติบัตรให้ทุกคนท่ีเกิดใน 

ประเทศไทย และโครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมเฉลิมพระเกียรติ ดำาเนินการต้ังแต่ปี  2556 

เพือ่แกไ้ขปัญหาทางทะเบียนให้กบับุคคลในพืน้ท่ีสงู หรอืบุคคลตา่งดา้วไม่วา่จะมีสถานะ 

การเข้าเมืองอย่างไร ตลอดจนบุตรของผู้หนีภัยการสู้รบและเกิดในศูนย์พักพิงชั่วคราว  

ได้ช่วยให้บุคคลกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ได้มีอัตลักษณ์ทางกฎหมายแล้วมากกว่า 460,000 คน 

และรวมถึงบุคคลในพื้นที่สูงไม่น้อยกว่า 49,000 คน 

อกีประเดน็สำาคญัคอืการเข้าถงึข้อมูลของรฐั ซ่ึงรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 

ได้มีบทบัญญัติในการรับรองสิทธิของพลเมืองในการเข้าถึงข้อมูลของรัฐ มาตั้งแต่ 

รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ซ่ึงแม้ว่าผลการดำาเนินงานจะอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ  

แตย่งัจำาเป็นตอ้งรกัษาระดบัพฒันาการและความตอ่เนือ่งให้สมบูรณย่ิ์งข้ึนภายในปี 2573 

รัฐบาลไทยจะให้ความสำาคัญในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ 

ของประชาชนอย่างครอบคลมุภายใตก้รอบกฎหมาย และมุง่ปฏริปูกฎหมายและมาตรการ 

ท่ีเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการรับฟังความห่วงกังวลของทุกภาคส่วน  

รวมท้ังจากประชาชนและภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดความร่วมมือท่ีสร้างสรรค์ 

และส่งเสริมการดำาเนินการตามหลักนิติธรรมอย่างแท้จริงต่อไป
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ตัวแบบการพัฒนา “หมู่บ้านสันติสุข 9 ดี” จังหวัดบุรีรัมย์
เป้าประสงค์ที่	16.2	 ยุติการข่มเหง การใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง 

   การค้ามนุษย์ และความรุนแรงและการทรมานเด็กทุกรูปแบบ

เป้าประสงค์ที่	16.5	 ลดการทุจริตในตำาแหน่งหน้าที่และการรับสินบนทุกรูปแบบ

การขับเคลื่อน “หมู่บ้านสันติสุข 9 ดี” จังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำาตัวแบบการพัฒนา 

จังหวัดบุรีรัมย์รายกรณี (Buriram Case Management Model) มาใช้ในการขับเคลื่อน 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัสูก่ารสรา้งความสนัตสิขุอย่างแท้จรงิและย่ังยืน โดยมปัีจจยั 

ความสำาเร็จ 9 ประการ (9 ดี) คือ เป็นคนดี มีปัญญา รายได้สมดุล สุขภาพแข็งแรง  

สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ สังคมอบอุ่น หลุดพ้นอาชญากรรม จัดตั้งกองทุนพึ่งพาตนเอง  

สรา้งความเข้มแขง็คณะกรรมการหมู่บ้านหรอืชุมชน เพราะถอืว่าหมู่บ้านเป็นจดุแตกหัก 

ของปัญหา (Game Changer) และชัยชนะสู่ความสันติสุขท่ีแท้จริง โดยกระบวนการ 

พัฒนาจังหวัดบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ความสำาคัญกับการคิดวิเคราะห์ 

และวางแผนอย่างละเอยีด สง่เสรมิการมีสว่นรว่มและบูรณาการการทำางานของหนว่ยงาน 

ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน โดยใช้เครื่องมือ “ธรรมนูญหมู่บ้าน 

สันติสุข 9 ดี” ซึ่งเป็นหลักจริยศาสตร์ จารีตประเพณี (Code of Conduct) ในการส่งเสริม 

การบังคับใช้กฎหมายท่ีมีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพ โดยคำานึงถึงแนวการปฏิบัติ 

ท่ีสอดคล้องกับภูมิสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างภูมิคุ้มกันโดยปลูกฝัง 

จติสำานกึทางจรยิธรรมและคา่นยิมการตอ่ตา้นการทุจรติคอรปัช่ัน ใช้ประเพณวีฒันธรรม 

ที่นับถือเป็นเครื่องมือให้ประชาชนมีความเกรงกลัวต่อการทำาผิด รวมทั้งให้ความสำาคัญ 

กบัการสรา้งการมีสว่นรว่มในกลุม่เดก็และเยาวชน เพือ่ความยัง่ยืนของการพฒันาพืน้ท่ี 

สง่ผลให้ประชาชนมคีวามเข้มแข็ง รูส้กึเป็นเจา้ของชมุชน เป็นหุ้นสว่นสำาคญัในการแกไ้ข 

ปัญหาและพัฒนาพื้นท่ี โดยพบว่าหมู่บ้านท่ีประกาศตนเป็นหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี  

มีปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดลดลงเป็นอย่างมาก มีการจัดสรรและใช้ทรัพยากร 

อยา่งเป็นธรรมและเกดิความสงบเรยีบรอ้ยในหมู่บ้าน เพราะประชาชนยอมรบัและเคารพ 

ในกติกา ข้อตกลงท่ีสร้างข้ึนร่วมกัน จนทำาให้จังหวัดบุรีรัมย์บรรลุเป้าหมาย  

“จังหวัดคุณธรรม” ที่มีความสันติสุขอย่างยั่งยืนได้





17
เป้าหมายที่

เสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ของกลไกการดำาเนินงาน 
และฟ้ืนฟูหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระดับโลกเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน
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การดำาเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนในระยะเวลาหน่ึงปีท่ีผ่านมา 

พบว่า ไทยในฐานะประเทศรายได้ปานกลางมีความพร้อมทางด้านกลไก 

การดำาเนนิงานในระดบัหนึง่ โดยใช้แนวทางและปรชัญาการพฒันาของตนเอง มแีผนการ 

ดำาเนินงานในระยะสั้น กลาง ยาว ท่ีสอดรับกับวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. 2030  

ถึงแม้จะยังคงมีความท้าทายบางประการท่ีไทยต้องเร่งดำาเนินการเพื่อเพิ่มพูนสภาวะ 

ท่ีเอื้ออำานวยต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนต่อไป แต่ไทยก็พร้อมสนับสนุน 

และส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ เพ่ือแบ่งปันประสบการณ์ด้านการพัฒนา 

ที่ยั่งยืนของไทยกับประเทศกำาลังพัฒนาอื่น ๆ

ในป ี2559 แหลง่ท่ีมาหลกัของงบประมาณรฐับาลไทยมาจากรายไดภ้าษี	โดยคดิเป็น 

ร้อยละ	75.6 จึงอาจนับว่า ประเทศไทยสามารถพ่ึงพาตนเองผ่านการจัดเก็บภาษี 

มาเป็นแหล่งเงินทุนหลักในการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ดี การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

รวมท้ังการนำาประเทศไทยไปสูก่ารเป็นประเทศรายไดส้งูตามกรอบยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 

ต้องอาศัยงบประมาณดำาเนินการท่ีมากข้ึนกว่าในปัจจุบันท่ีรัฐบาลมีรายได้รวมคิดเป็น 

ร้อยละ 21.84 ของ GDP ไทยจงึตัง้เป้าเพ่ิมประสทิธภิาพการจดัเกบ็ภาษีผา่นการวางแผน 

การปฏิรูประบบภาษีอย่างต่อเนื่องในระยะกลางจนถึงระยะยาว โดยนำาระบบ National 

e-Payment มาปรับใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ เพิ่มรายได้รัฐบาล 

และสร้างความย่ังยืนทางการคลงั เพิม่ประสทิธภิาพการจดัเกบ็ภาษี สรา้งความเข้มแขง็ 

ให้การคลังท้องถิ่น สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำา โดยมีความสอดคล้อง 

กับสภาวการณ์เศรษฐกิจในอนาคต

ประเทศไทยให้ความสำาคัญกับการระดมความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง	 ๆ  

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยปัจจุบันรัฐบาลมีกลไกท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

โดยมุง่เสรมิสรา้งความเข้มแข็งแกว่สิาหกจิเพือ่สงัคม องคก์รภาคประชาสงัคม อาสาสมคัร 

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยในปีงบประมาณ 2560 รัฐบาลจัดสรร 

งบประมาณแก่ 9 โครงการในด้านดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 91.78 ล้านบาท นอกจากนี้  

ประเทศไทยให้ความสำาคัญกับการระดมความร่วมมือ 
จากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ  
โดยปัจจุบันรัฐบาลมีกลไกที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
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ในช่วงเดือนธันวาคม 2558 รัฐบาลได้ร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  

จัดตั้งคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ	 หรือกลไก 

ประชารัฐ (Public - Private - People Partnership) มีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำา 

ยกระดับคุณภาพคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยได้จัดตั้ง 

คณะทำางานเพือ่ขับเคลือ่นและสนบัสนนุใน 13 ประเดน็ เพือ่พฒันาภาคการเกษตร การคา้ 

อุตสาหกรรม บริการ การพัฒนามนุษย์ เศรษฐกิจฐานราก และสังคม ตัวอย่างหนึ่ง 

ของการขบัเคลือ่น คอื การจดัตัง้บรษัิทประชารฐัรกัสามัคค ีจำากดั ในทุกจงัหวดัท่ัวประเทศ 

เป็นวสิาหกจิเพือ่สงัคม โดยไดด้ำาเนนิการ อาทิ การสนบัสนนุให้เกษตรกรรวมกลุม่จดัตัง้ 

วิสาหกิจชุมชน และเช่ือมโยงกับเครือซูเปอร์มาร์เก็ตท่ีใหญ่สุดของประเทศมาสร้าง 

ขีดความสามารถด้านการจัดการให้แก่กลุ่มเกษตรกรจนสามารถทำาการซ้ือขายผลผลิต 

ด้วยตัวเองจนครบวงจรได้เป็นครั้งแรกโดยไม่ต้องผ่านคนกลาง ช่วยให้เกษตรกร 

มีรายได้สูงข้ึน กลไกประชารัฐระดับจังหวัดนี้ จะเป็นช่องทางหนึ่งในการขับเคลื่อน 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยในระดับท้องถิ่นต่อไป

การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจะสามารถเป็นตัวเร่งให้เกิดการยกระดับการพัฒนา 

และลดความเหลื่อมล้ำาระหว่างเมืองและพ้ืนท่ีห่างไกล แม้ว่าในปี 2559 ประเทศไทย 

มจีำานวนผู้ใชง้านอนิเทอรเ์นต็ (Internet Users) ทั้งสิ้น 43.87 ล้านคน แต่มีผูล้งทะเบยีน 
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ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Subscribers) 7.22 ล้านคน โดยคิดเป็น 

อัตราการเข้าถึงของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อจำานวนประชากรท้ังหมดเพียง 

ร้อยละ 10.7 หรือต่อจำานวนครัวเรือนท้ังหมด ร้อยละ 33.85 (ข้อมูลจาก สำานักงาน 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ - กสทช. 

ณ วันท่ี 30 พ.ย. 2559) ประเทศไทยจึงมีแผนท่ีจะมุ่งพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

ให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ ตอบสนองความต้องการใช้งานของทุกภาคส่วน ด้วยราคา 

ท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม เพือ่สรา้งโอกาสการเข้าถงึและการใช้ประโยชนจ์ากเทคโนโลยี 

ดิจิทัลทุกรูปแบบได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยที่ในปี 2560 โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 

ของไทยครอบคลุมเพียง 30,613 หมู่บ้าน จากทั้งสิ้น 74,965 หมู่บ้าน รัฐบาลได้ดำาเนิน 

โครงการ	 “เน็ตประชารัฐ” ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้เข้าถึงพื้นที่ที่ไม่มี 

ศักยภาพเชิงพาณิชย์และไม่มีบริการ ซ่ึงจะทำาให้โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

ของไทยครอบคลมุ 55,313 หมูบ้่านภายในสิน้ปี 2560 และเพิม่เตมิจนครบ 74,965 หมูบ้่าน 

ทั่วประเทศภายในสิ้นปี 2561 

ประเทศไทยเช่ือว่าการพัฒนาประเทศจะยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อทุกประเทศมีการพัฒนา 

ไปด้วยกัน เนื่องจากโลกในปัจจุบันมีความเช่ือมโยงข้ามเขตแดนระหว่างประชาชน  

เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และสิง่แวดลอ้ม ท้ังในดา้นบวกและดา้นลบ การกระชับหุ้นสว่น 

ความรว่มมือระหวา่งประเทศเพือ่นำาพาให้ทุกประเทศบรรลเุป้าหมายการพฒันาท่ีย่ังยนื 

ทั้ง 17 เป้าหมายไปด้วยกันภายในปี ค.ศ. 2030 จึงเป็นสิ่งจำาเป็น 

ประเทศไทยให้ความสำาคัญกับการเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนา 

กบัประเทศตา่ง ๆ  มาเป็นระยะเวลากวา่ 6 ทศวรรษ โดยมีกรมความรว่มมือระหวา่งประเทศ 

และสำานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)  

เป็นกลไกสำาคัญ และได้พัฒนาจากประเทศผู้รับความช่วยเหลือมาเป็นประเทศผู้ให้ในฐานะหุ้นส่วน 

เพ่ือการพัฒนาเกิดใหม่มาต้ังแต่ปี 2546 เงินช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA) 

ท่ีไทยให้กับประเทศกำาลังพัฒนาประกอบด้วย การให้เงินกู้ดอกเบ้ียต่ำาเพ่ือการพัฒนาโครงสร้าง 

พืน้ฐานของประเทศกำาลงัพัฒนา โดยเฉพาะประเทศเพือ่นบ้าน และการให้ความรว่มมือ 

เพือ่การพัฒนา โดยเนน้การพฒันาทรพัยากรมนษุยด์ว้ยการแบ่งปันความรู ้ประสบการณ ์

และแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาในสาขาท่ีไทยมีความเช่ียวชาญ อาทิ สาธารณสุข ความม่ันคง 

ทางอาหาร การอนรุกัษ์สิง่แวดลอ้ม การพฒันาท่ีย่ังยนืบนพืน้ฐานการประยุกต์ใชป้รชัญา 

ของเศรษฐกจิพอเพยีง โดยในปี 2559 เงนิช่วยเหลอืเพือ่การพฒันาอย่างเป็นทางการท่ีไทย 

ให้แก่ต่างประเทศ เพิ่มจากปี 2558 ที่ 2,665 ล้านบาท เป็น 7,454 ล้านบาท แบ่งเป็น 

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา 1,610 ล้านบาท เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ 



ในฐานะที่ ไทยเป็นประธานกลุ่ม 77 ไทยได้สร้างสะพานเชื่อมระหว่างประเทศสมาชิกกลุ่ม 77 และประเทศกลุ่มอื่น ๆ
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5,016 ล้านบาท และเงินกู้ผ่อนปรน 827 ล้านบาท ซ่ึงรวมถึงการให้ทุนการศึกษา 

ต่อระดับสูงและการฝึกอบรมระยะสั้นด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรม	 

รวมถงึเทคโนโลยท่ีีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม	แกป่ระเทศกำาลงัพฒันาตา่ง ๆ  เกอืบ 200 ทุน 

นอกจากนี้ ในปี 2559 หน่วยงานไทยโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

และองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกยังได้ให้ความร่วมมือในการเพิ่มขีดความสามารถ 

ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประเทศเพ่ือนบ้านกล่าวคือได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการตรวจวัด 

คุณภาพอากาศและเพ่ิมขีดความสามารถด้านการจัดการมลพิษ และการฝึกอบรม 

ด้านการบริหารก๊าซเรือนกระจก ตามลำาดับ

นอกจากการสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือภายในประเทศแล้ว ไทยยังให้ความสำาคัญ 

กับการสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ในฐานะท่ีไทยเป็นประธานกลุ่ม 77  

ณ นครนวิยอรก์ ประจำาปี 2559 ซ่ึงเป็นปีแรกของการดำาเนนิการตามวาระการพฒันาท่ีย่ังยืน 

ประเทศไทยไดส้รา้งสะพานเช่ือมระหวา่งประเทศสมาชิกกลุม่ 77 และประเทศกลุม่อ่ืน ๆ   

ในการวางรากฐานก้าวแรกท่ีแข็งแรง สำาหรับการขับเคล่ือนวาระการพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ. 2030 

ในระยะยาวร่วมกัน โดยไทยได้ริเริ่มนโยบาย Sufficiency	Economy	Philosophy	for	 

Sustainable	Development	Goals	Partnership (SEP for SDGs Partnership)  

เพื่อเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ด้วยการนำาเสนอให้ต่างประเทศ 

มคีวามเข้าใจและนำาหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยุกต์ใช้ เพือ่บรรลเุป้าหมาย 

การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในปี 2559 ไทยได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดการประชุม  
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G-77 Bangkok Roundtable on Sufficiency Economy: an Approach to Implementing  

the Sustainable Development Goals ระหว่างวันท่ี 28 - 29 กุมภาพันธ์ 2559  

และการประชุม SEP in Business: A G-77 Forum on the Implementation of the SDGs  

ระหวา่งวันท่ี 1 - 2 มิถนุายน 2559 ซ่ึงปฏญิญารฐัมนตรกีลุม่ 77 เม่ือเดอืนกนัยายน 2559 

ได้ระบุว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความเป็นสากล และเป็นแนวทางหนึ่ง 

ที่สามารถนำาไปปฏิบัติได้จริงเพื่อนำาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตวัอย่างปัจจบัุนไทยมีความรว่มมอื	SEP	for	SDGs	Partnership	แลว้กบั	10	ประเทศ 

ในกรอบความร่วมมือใต้-ใต้ และไตรภาคี และยังมีประเทศกำาลังพัฒนาอีก 15 ประเทศ 

จากภมิูภาคเอเชีย แอฟรกิา อเมรกิาใต ้และหมูเ่กาะแปซิฟกิ แสดงความประสงคเ์ข้ารว่ม 

โครงการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืนบนพ้ืนฐานการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(Sustainable Community Development Model based on the Application of the  

Philosophy of Sufficiency Economy) ซึ่งไทยได้เริ่มส่งคณะทำางานเข้าไปสำารวจข้อมูล 

และหารือเตรียมความพร้อมโครงการร่วมกับบางประเทศแล้ว อาทิ ศรีลังกา โมซัมบิก 

ไทยยังขับเคลื่อนหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนในกรอบไตรภาคี 

และพหุภาคี โดยได้แสวงความร่วมมือไตรภาคีกับกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ญี่ปุ่น  

ฝรั่งเศส เยอรมนี มาร่วมเป็นหุ้นส่วนใน SEP for SDGs Partnership และผลักดัน 

ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาท่ีย่ังยืนในกรอบพหุภาคีในระดับต่าง ๆ อาทิ 

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 ให้การสนับสนุน UN Office for South-South Cooperation  

(UNOSSC) เปิดสำานักงานภูมิภาคท่ีประเทศไทยเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือใต้ - ใต้  

ในระดับภูมิภาค ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบภูมิภาค 

และอนุภูมิภาค ท้ังในบทบาทของผู้ประสานงานของอาเซียนด้านการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ผูข้บัเคลือ่นหลกั (Prime Mover) ในเสาหลกัดา้นการสง่เสรมิแนวทางการพัฒนาท่ีท่ัวถงึ 

และย่ังยืนภายใต้กรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue - ACD)  

และผู้ประสานงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนในกรอบการประชุมว่าด้วยการส่งเสริม 

ปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย  

(Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia - CICA)  

และเม่ือเดือนมิถุนายน 2560 ร่วมกับ UN Volunteers จัด Conference on  

South-South Exchange on Youth Volunteering for SDGs: Sharing Sufficiency  

Economy Philosophy and other ASEAN approaches 

ภาคเอกชนไทยกม็บีทบาทสำาคญัในการสนบัสนนุการพฒันาท่ีย่ังยืนในประเทศตา่ง ๆ  

โดยประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะในอาเซียน 
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และตลาดใหม ่ซ่ึงเป็นประเทศกำาลงัพฒันา ตลอดจนให้ความสำาคญักบัการทำาความตกลง 

คุ้มครองการลงทุนกับประเทศต่าง ๆ เพ่ือเพิ่มความมั่นใจแก่ภาคเอกชนในการสร้าง 

ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจร่วมกันกับประเทศผู้รับ ปัจจุบันไทยมีความตกลงคุ้มครอง 

การลงทุนแล้วกับ 44 ประเทศ โดยในจำานวนนี้เป็นประเทศกำาลังพัฒนา 25 ประเทศ  

ซ่ึงรวมถงึประเทศพฒันานอ้ยท่ีสดุ 4 ประเทศดว้ย โดยในปี 2559 มลูคา่การลงทุนของไทย 

ในประเทศกำาลังพัฒนา และประเทศพัฒนาน้อยท่ีสุดเพ่ิมข้ึนประมาณ 10,842 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

และ 1,835 ลา้นดอลลารส์หรฐั ตามลำาดบั ทำาให้จนถงึไตรมาสสีข่องปี 2559 ไทยมมูีลคา่ 

การลงทุนในประเทศกำาลังพัฒนา และประเทศพัฒนาน้อยท่ีสุดสะสมอยู่ท่ี 54,014  

ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 8,557 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำาดับ 

ไทยยังไดด้ำาเนนิการยกเวน้ภาษีศลุกากรนำาเขา้แกส่นิคา้ 6,998 รายการ ท่ีมีถิน่กำาเนดิ 

จากประเทศพฒันานอ้ยท่ีสดุ ตัง้แตปี่ 2558 ตามโครงการให้สทิธพิเิศษแกป่ระเทศพฒันา 

น้อยท่ีสุดโดยการยกเลิกภาษีนำาเข้าและโควตา (Duty Free Quota Free: DFQF)  

ภายใตอ้งคก์ารการคา้โลก ซ่ึงจะมีสว่นสรา้งความเข้มแขง็ในภาคการสง่ออกของประเทศ 

พัฒนาน้อยท่ีสุด และในระยะยาวจะขยายมูลค่าการค้ากับประเทศพัฒนาน้อยท่ีสุด 

ให้มากย่ิงข้ึน ซ่ึงไทยหวังว่า การลงทุนของภาคเอกชนไทยในประเทศกำาลังพัฒนา  

และการเพ่ิมโอกาสทางการค้าแก่ประเทศพัฒนาน้อยท่ีสุด จะนำาไปสู่การจ้างงาน การสร้างรายได้ 

และความรุ่งเรืองร่วมกัน และกลายเป็นแหล่งระดมทรัพยากรในการพัฒนาของประเทศเหล่าน้ัน 

เม่ือกลับมามองความพร้อมของไทยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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รายงานผลการทบทวนการดำาเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาต ิ

โดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2560

ภายในประเทศ โดยเฉพาะกลไกสนบัสนนุ และสรา้งสภาวะท่ีเอ้ืออำานวย พบวา่ ไทยยังคงมี 

ความท้าทายอยูบ้่าง อาทิ การยกระดบัความสอดคลอ้งเชิงนโยบายเพือ่การพฒันาท่ีย่ังยนื 

(policy coherence) ซ่ึงปัจจบัุนไทยมหีลายกลไกท่ีทำาหนา้ท่ีดงักลา่วอยู ่อาทิ คณะกรรมการ 

เพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน (กพย.) เป็นกลไกหลักในการกำากับดูแล และกำาหนดนโยบาย 

รวมถึงดำาเนินการเพื่อให้เกิดความสอดคล้องเชิงนโยบายในการพัฒนาท่ียั่งยืน  

รวมถึงคณะกรรมการระดับชาติอื่น ๆ ที่ดูแลประเด็นที่ตัดขวาง (crosscutting issues)  

เช่น คณะกรรมการนโยบายการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศแห่งชาต ิสำานกังานบรหิาร 

นโยบายของนายกรัฐมนตรี (Prime Minister Delivery Unit) ซ่ึงทำาหน้าท่ีวิเคราะห์ 

และเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อนนโยบาย ตลอดจนประสานงาน 

เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลความก้าวหน้าในการดำาเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ  

ให้เป็นไปตามนโยบาย และมีความสอดคล้องในการดำาเนินการ เป็นต้น นอกจากนี้  

กรอบยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี จะช่วยกำาหนดกรอบการกำาหนดแผนงานของหนว่ยงานตา่ง ๆ  

ในระยะยาว ให้มคีวามสอดคลอ้งและมุง่ไปในทิศทางและสูเ่ป้าหมายเดยีวกนั อย่างไรกด็ ี

ไทยยังต้องการเรียนรู้และศึกษาตัวอย่างเครื่องมือและกลไกจากประเทศอื่น ๆ  ที่จะช่วย

ยกระดับความสอดคล้องเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย 

กลไกการดำาเนินงานเป็นองค์ประกอบสำาคัญท่ีขาดไม่ได้ สำาหรับการบรรลุวาระ 

การพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 เช่นเดียวกับความมุ่งมั่น ไม่ว่าประเทศจะมีความพร้อม 

มากนอ้ยเพียงใด หากมคีวามมุง่มัน่ตัง้ใจจรงิกจ็ะสามารถผลกัดนัให้เกดิการเปลีย่นแปลง 

ท่ีจำาเป็นต่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนได้ ประเทศไทยขอยืนยันถึงความมุ่งมั่นท่ีจะเสริมสร้าง 

ความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพ่ือขับเคล่ือน 

กลไกการดำาเนนิงาน ตลอดจนแลกเปลีย่นแนวทางปฏบัิตท่ีิดขีองไทย โดยเฉพาะการนำา 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้ทุกประเทศบรรลุเป้าหมาย 

การพัฒนาที่ยั่งยืนไปด้วยกันภายในปี ค.ศ. 2030

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จะช่วยกำาหนดกรอบ 
การกำาหนดแผนงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในระยะยาว 
ให้มีความสอดคล้องและมุ่งไปในทิศทางและสู่เป้าหมายเดียวกัน
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นโยบาย Sufficiency Economy Philosophy 
for Sustainable Development Goals Partnership
เป้าประสงค์ท่ี	17.3	17.6	17.7	17.9	17.15	และ	17.16

ความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นส่วนสำาคัญประการหน่ึงท่ีจะทำาให้ประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ 

บรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศกำาลังพัฒนาด้วยกัน  

และการแสวงหาความร่วมมือไตรภาคีกับหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาท้ังจากประเทศพัฒนาแล้ว หน่วยงาน 

เพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนในประเทศ 

ท่ีสาม ประเทศไทยได้ร่วมแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติ ด้านการพัฒนาท่ีดีในสาขาต่าง ๆ 

ของไทย รวมท้ังเสริมสร้างหุ้นส่วน ความร่วมมือในการนำาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ 

ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SEP for SDGs Partnership) แก่ประเทศต่าง ๆ อาทิ  

การสนับสนุนโครงการเพ่ือการพัฒนาท่ีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ดำาเนินความร่วมมือกับประเทศ 

เพ่ือนบ้านและประเทศคู่ร่วมมือของไทยในภูมิภาคต่าง ๆ ซ่ึงรวมท้ังประเทศท่ีอยู่ในกลุ่มท่ีมีการพัฒนา 

น้อยท่ีสุดและประเทศหมู่เกาะขนาดเล็ก เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความย่ังยืน  

อาทิ ด้านสุขอนามัยแม่และเด็ก ด้านความม่ันคงทางอาหาร การขยายไปสู่การพัฒนาอาชีพและด้านอ่ืน ๆ  

อย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนให้แต่ละประเทศนำาองค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาดูงานในประเทศไทย 

ไปปรับใช้ในประเทศของตนอย่างเหมาะสมกับภูมิสังคมของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะการนำาหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนตามเป้าหมายท้ัง 17 ข้อ 

การขยายผลดอยตุงโมเดลไปสู่ประเทศกำาลังพัฒนาของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เป็นตัวอย่าง 

การมสีว่นรว่มเพือ่การพัฒนาของหุ้นสว่นภาคประชาสงัคม ท่ีไดข้ยายผลดอยตงุโมเดล ซ่ึงไดบุ้กเบิก 

การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นการพัฒนาทางเลือก (Alternative Development)  

ไปสู่ประเทศภาคีการพัฒนาให้เกิดการปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมการพัฒนาด้านสุขภาพ รายได้ 

และการศึกษาไปพร้อมกันอย่างคู่ขนาน เน้นการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมและรับประโยชน์ในการดำาเนิน 

กิจกรรมอย่างแท้จริง การนำาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำาเนินงานร่วมกับประเทศ 

ภาคีการพัฒนา โดยดำาเนินกิจกรรมตามความต้องการท่ีแท้จริงและประยุกต์ใช้ตามบริบทของประเทศน้ัน ๆ  

เป็นสำาคัญ จะช่วยให้ประเทศคู่ร่วมมือได้รับการพัฒนาตามความต้องการอย่างแท้จริง ตามบริบทของ 

แต่ละประเทศ เกิดการขยายหุ้นส่วนความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ช่วยผลักดันให้ไทยและประเทศ 

กำาลังพัฒนาอื่นได้พัฒนาอย่างยั่งยืนไปพร้อม ๆ กัน



คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
หรือ กพย. เป็นคณะกรรมการระดับชาติ 
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
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(จ) กลไกเชิงสถาบัน:

 จากการท่ีประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน ค.ศ. 2012 (United Nations Conference on Sustainable Development)  

หรือ Rio+20 และร่วมรับรองเอกสาร ผลลัพธ์ “The Future We Want” ที่ได้กำาหนด 

วิสัยทัศน์ในการจัดทำาเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน สานต่อเป้าหมายการพัฒนา 

แห่งสหัสวรรษ (MDGs) เพื่อให้ประชาคมโลกบรรลุการพัฒนาท่ียั่งยืนร่วมกัน  

คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2555 ให้จัดต้ัง “คณะกรรมการ 

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ กพย. เป็นคณะกรรมการระดับชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรี 

เป็นประธาน เพือ่ขับเคลือ่นการพฒันาท้ังในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ให้เป็นไป 

โดยสอดคล้องกัน และเพื่อกำาหนดนโยบายการพัฒนาอย่างบูรณาการ ตลอดจนกำากับ 

และขับเคลื่อนการดำาเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อมา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในราชกิจจานุเบกษา 

ปรับปรุงระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจของ กพย. สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีได้เจรจาเสร็จส้ิน 

และภายหลังจากนายกรัฐมนตรีได้ร่วมรับรองเอกสาร “Transforming Our World:  

The 2030 Agenda for Sustainable Development” ในการประชุมระดับผู้นำา 

ของสหประชาชาติเพื่อรับรองวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 (UN Summit  

for the Adoption of the Post-2015 Development Agenda) ระหว่างวันที่ 25 - 27  

กันยายน 2558 ณ สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ก็ได้เป็นประธานการประชุม กพย.  

ท่ีจัดขึ้นคร้ังแรกหลังการรับรองวาระการพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ. 2030 เมื่อวันท่ี  

7 ตุลาคม 2558
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รายงานผลการทบทวนการดำาเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาต ิ

โดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2560

คณะกรรมการเพือ่การพัฒนาท่ีย่ังยืน เป็นกลไกระดบัชาต ิทำาหนา้ท่ีกำาหนดนโยบาย 

และยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศ ให้ครอบคลุมท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและบูรณาการ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงมาตรการ 

ด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย และส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินงาน 

ของหน่วยงานของรัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน ตลอดจนกำากับ 

การดำาเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ท่ีย่ังยืนของประเทศ และข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับ 

การพัฒนาท่ียั่งยืน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา 

การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเลขานุการ ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 37 คน  

เป็นองค์ประกอบคณะ 

กพย. ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการข้ึน 3 ชุด เพ่ือขับเคลื่อนประเด็นสำาคัญ 

ในการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย ประกอบด้วย 

1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ประกอบด้วย 

ผู้แทนกระทรวงและหน่วยงานภาครัฐ หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายภาคประชาสังคม  

และผู้ทรงคุณวุฒิ มีอำานาจหน้าที่ในการวางแนวทางการดำาเนินงาน ประสาน ติดตาม 

และบูรณาการดำาเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในแต่ละด้าน  

กำาหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดการพัฒนาท่ีย่ังยืน ท่ีสอดคล้องกับบริบทของไทยและแนวปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำาแผนที่นำาทาง (Roadmap) เพื่อขับเคลื่อนการดำาเนินงาน 

ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแต่ละด้าน เสนอแนะให้มีการกำาหนดหรือปรับปรุง 

มาตรการด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

รวมท้ังวางระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการดำาเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ  

กพย. มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเลขานุการ  
ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 37 คน  



กพย. ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น 3 ชุด เพื่อขับเคลื่อนประเด็นสำาคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย
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ท้ังภาครฐั เอกชน ตามเป้าหมายการพฒันาท่ีย่ังยนื และจดัทำารายงานผลการดำาเนนิงาน 

ตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนเพื่อแลกเปลี่ยนกับประชาคมระหว่างประเทศ  

ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเสนอต่อ กพย. โดยคณะอนุกรรมการชุดน้ี 

ได้จัดต้ังคณะทำางานข้ึน 3 ชุด เพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ดังน้ี

(1) คณะทำางานเพือ่บูรณาการการดำาเนนิงานขับเคลือ่นเป้าหมายการพฒันาท่ีย่ังยืน 

ทำาหน้าท่ีประสานการทำางาน และบูรณาการข้อมูลการดำาเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนบรรลุเป้าหมาย เป้าประสงค์ และตัวช้ีวัดการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

โดยมีการดำาเนินการที่สำาคัญ อาทิ การบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบ 

ยุทธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ให้ครอบคลมุเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน ท้ัง 17 เป้าหมาย 

การจัดทำาแผนท่ีนำาทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนในแต่ละเป้าหมาย  

โดยมีเนื้อหาครอบคลุมสถานะปัจจุบันของประเทศ แนวทางการดำาเนินงานในระยะสั้น 

ระยะกลาง และระยะยาว ความท้าทายของเป้าหมายและตัวชี้วัด ข้อเสนอการปรับปรุง 

กฎระเบียบ กฎหมาย เพือ่ขับเคลือ่นเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน เช่ือมโยงกบั  5 เรือ่งสำาคญั 

ของรัฐบาล ได้แก่ นโยบายของรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 วาระปฏิรูป 37 ประเด็น และการจัดลำาดับ 

ความสำาคัญของเป้าประสงค์การพัฒนาท่ีย่ังยืน 30 เป้าประสงค์ เพ่ือเร่งจัดทำาแผนท่ีนำาทาง 

การขับเคล่ือนการดำาเนินงานในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 และตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 



190

รายงานผลการทบทวนการดำาเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาต ิ

โดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2560

(2) คณะทำางานจัดทำารายงานผลการดำาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ทำาหน้าท่ีจัดทำารายงานผลการดำาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของไทย 

เพ่ือรายงานผลการทบทวนการดำาเนินการตามวาระการพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ. 2030  

ระดับชาติ โดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2560 ต่อสหประชาชาติ

(3) คณะทำางานปรับปรุงกลไกมาตรการด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย 

เพือ่สง่เสรมิการพฒันาท่ียัง่ยืน ทำาหนา้ท่ีจดัทำาข้อเสนอแนะ มาตรการและเครือ่งมอืกลไก 

เพื่อสร้างสภาวะท่ีเอ้ือต่อการบรรลุการพัฒนาท่ีย่ังยืนของไทย โดยเฉพาะมาตรการ 

ท่ีจะส่งผลกระทบในวงกว้าง รวมท้ังมาตรการและกลไกท่ีเป็นการวางพื้นฐานสำาหรับ 

การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนในระยะยาว โดยเบ้ืองต้นได้มีการพิจารณา 

มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ กฎหมายและสังคมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายที่ 12 ซึ่งเป็น 

เป้าหมายท่ีสรา้งผลกระทบข้ามสาขา โดยเฉพาะประเดน็ในเป้าประสงค์ด้านสิง่แวดลอ้ม 

ท่ีไทยให้ลำาดบัความสำาคญัสงู ไดแ้ก ่การจดัการของเสยี และการจดัการสารเคมท่ีีตกคา้ง 

ในอาหาร เพื่อส่งเสริมระบบอาหารปลอดภัย (food safety) และลดการสูญเสียอาหาร 

ในห่วงโซ่ (food loss & food waste) ตลอดจนการสรา้งความม่ันคงทางอาหาร จากระบบ 

เกษตรกรรมที่ยั่งยืน โดยคณะทำางานมีแผนจะสนับสนุนงานวิจัยระยะสั้น และจัดประชุม 

เชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบาย นำาเสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และ กพย. ต่อไป

2)	คณะอนกุรรมการสง่เสรมิความเข้าใจและประเมนิผลการพฒันาตามหลกัปรชัญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากภาคเอกชนและเครือข่าย 

ภาคประชาสังคม ผู้ทรงคุณวุฒิ มีอำานาจหน้าท่ีในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ  

กพย. ทำาหน้าที่กำาหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
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“การพัฒนาที่ยั่งยืน” กับ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเผยแพร่องค์ความรู้ 

แก่สาธารณชนและกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ รวมทั้งประชาคมโลก ให้คำาแนะนำาแนวทาง 

การประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและการสื่อสารสาธารณะ เสริมสร้าง 

และพัฒนาเครือข่าย การขับเคลื่อนและประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

และการพัฒนาท่ียัง่ยืน สง่เสรมิสนบัสนนุให้มกีารจดัการองคค์วามรู ้และเผยแพรต่วัอย่าง 

ที่เป็นต้นแบบความสำาเร็จ เพื่อนำาไปสู่การเรียนรู้และขยายผล 

3)	คณะอนกุรรมการพฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการพฒันาท่ีย่ังยนื 

ประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงและหน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายภาคประชาสังคม  

มอีำานาจหนา้ท่ี วางแนวทางการจดัทำาฐานข้อมูลกลางของประเทศ เพือ่รองรบัการจดัทำา 

เป้าหมายและตัวช้ีวัดการพัฒนาท่ีย่ังยืนท้ังในระดับประเทศและท้องถิ่น ให้คำาแนะนำา 

และข้อเสนอแนะในการพัฒนาขีดความสามารถของระบบการจัดเก็บสถิติแบบจำาแนกข้อมูล 

บูรณาการแนวทางการทำางานของหน่วยงานรัฐท่ีจัดทำาฐานข้อมูลกลางของประเทศ 

และหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ ในการจัดเก็บและจัดทำาข้อมูลพ้ืนฐานท่ียังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

รวมทั้งติดตามประเมินผล การดำาเนินงาน และวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง 

แก้ไขเสนอต่อ กพย.

กพย. ได้กำาหนดให้หน่วยงานรับผิดชอบหลักในแต่ละเป้าประสงค์ จัดทำารายงาน 

ความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานขับเคลื่อนรายเป้าประสงค์ ทุก 6 เดือน ครอบคลุม 

ความก้าวหน้าผลการดำาเนินงาน ข้อมูลตามตัวช้ีวัด ตลอดจนปัญหาอุปสรรค  

และข้อเสนอแนะ ส่งให้ฝ่ายเลขานุการ กพย. เป็นผู้รวบรวม

กพย. ได้กำาหนดให้หน่วยงานรับผิดชอบหลักในแต่ละ
เป้าประสงค์ จัดทำารายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงาน 
ขับเคลื่อนรายเป้าประสงค์ ทุก 6 เดือน ครอบคลุม 
ความก้าวหน้าผลการดำาเนินงาน ข้อมูลตามตัวชี้วัด  
ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
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การเงิน
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในภาครัฐใช้งบประมาณ 

ประจำาปีท่ีรฐับาลไดจ้ดัสรรให้หนว่ยงานตา่ง ๆ  เป็นหลกั เนือ่งจากไดบู้รณาการ 

เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนืไวใ้นกรอบยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี และแผนพฒันา 

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบับท่ี 12 ซ่ึงหนว่ยงานตา่ง ๆ  ตอ้งนำามาเป็น 

พื้นฐานสำาหรับแผนปฏิบัติราชการอยู่แล้ว สำาหรับเป้าหมาย เป้าประสงค์ 

และตัวชี้วัดท่ีต้องบูรณาการการดำาเนินงานตั้งแต่ 2 หน่วยงานข้ึนไป  

และเป็นเรื่องสำาคัญท่ีสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ 

นโยบายสำาคัญของรัฐบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงครอบคลุม 

ท้ัง 3 มิตขิองการพฒันาท่ีย่ังยืน หนว่ยงานสามารถจดัทำาคำาขอใช้งบประมาณ 

บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ซ่ึงเป็นงบประมาณส่วนกลางได้ เพ่ือให้การดำาเนินงาน 

มกีารเช่ือมโยง สอดคลอ้ง สนบัสนนุซ่ึงกนัและกนั เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

คุ้มค่าและไม่ซ้ำาซ้อน

กลไกการดำาเนินงาน

กลไกก�รดำ�เนินง�น
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ความสามารถด้านสถิติ
กพย. เห็นความสำาคัญและความจำาเป็นของการจัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติและการจัดทำาตัวช้ีวัด 

ตอ่การออกแบบนโยบายบนพ้ืนฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์ จึงได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ 

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้น เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 

และการออกแบบนโยบายของ กพย. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การจัดทำาตัวช้ีวัด 

ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของเป้าหมายการพฒันาท่ีย่ังยืน ถอืเป็นความท้าทาย 

อย่างสูง แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสในการยกระดับขีดความสามารถทางสถิติ 

ของประเทศ ซ่ึงสำานักงานสถิติแห่งชาติและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะเร่งดำาเนินการ  

โดยใช้สถิติทางการของประเทศเป็นฐานข้อมูลหลัก และจะจัดเก็บ รวบรวม และพัฒนา 

ข้อมูลสถิติและตัวช้ีวัดจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ิมเติม รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถ 

ด้านสถิติของหน่วยงานและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้ระบบฐานข้อมูลและตัวช้ีวัด 

ครอบคลุมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้มากที่สุด 

หุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทยจะยังคงเดินหน้าสร้างความตระหนักรู้และแสวงความร่วมมือจาก 

ภาคส่วนต่าง ๆ ในการขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนต่อไป รวมถึงการส่งเสริม 

บทบาทของชุมชน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความ 

ม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืนของประเทศ ผ่านกระบวนการและกลไกต่าง ๆ  อาทิ กลไกประชารัฐ 

ท่ีสานพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ 

ในการยกระดับการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาในระดับท้องถ่ิน 

ไทยจะดำาเนนิการอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่เสรมิสรา้งหุ้นสว่นความรว่มมือระหวา่งประเทศ 

เพื่อให้ประชาคมระหว่างประเทศสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนไปด้วยกัน  

ผ่านความร่วมมือในกรอบเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาคี โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยน 
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แนวปฏบัิตท่ีิด ีและสนบัสนนุความชว่ยเหลอืทางวชิาการแกป่ระเทศตา่ง ๆ  รวมถงึการนำา 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย 

การพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้นโยบาย SEP for SDGs Partnership 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวตักรรม เป็นเครือ่งมอืท่ีสำาคญัในการอนวุตัเิป้าหมาย

การพฒันาท่ียัง่ยืนของไทย สนบัสนนุการยกระดบัความเป็นอยู่ของประชาชน และขีดความ 

สามารถของประเทศท้ังในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม อาทิ การเพิม่ผลติภาพ 

การเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานทดแทน การยกระดับคุณภาพ 

การศึกษาและสาธารณสุข การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ.  2560 - 2564)  

จะมุ่งเน้นการพัฒนาบนฐานภูมิปัญญาท่ีเกิดจากการใช้ความรู้และทักษะ การนำา 

วิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี การวจิยัและพฒันา และนวตักรรมมาใชใ้นทุกดา้นของการพฒันา 

มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการนำาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมาสร้าง 

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ท้ังในระดับพื้นบ้านจนถึงระดับสูงโดยภาคเอกชนมีส่วนร่วม 

ไทยมีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิมค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ของประเทศ 

จากร้อยละ 0.62 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 1.5 ภายในปี 2564 และเพิ่มจำานวนบุคลากร 

ด้านการวิจัยและพัฒนาจาก 13.6 คน ต่อประชากร 10,000 คน ในปี 2558 เป็น 25 คน 

ต่อประชากร 10,000 คน ในปี 2564

กลไกก�รดำ�เนินง�น
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กพย. ได้วางแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ในระยะตอ่ไป โดยเนน้การเผยแพรอ่งคค์วามรู ้สรา้งการมสีว่นรว่ม กำาหนด 

ทิศทางและเป้าหมาย สร้างสภาวะท่ีเอ้ืออำานวยต่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

และสร้างขีดความสามารถดา้นสถติ ิโดยประกอบดว้ยแนวทางท่ีสำาคญั ดงันี้

1) ศึกษา รวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้และตัวอย่างการประยุกต์ 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาสนับสนุนการบรรลุเป้าประสงค์  

และเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ท้ังในระดับบุคคล ชุมชน ภาคธุรกิจ  

และภาคประชาสังคม ไปยังภาคส่วนต่าง ๆ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

เพือ่ให้ไทยและประเทศตา่ง ๆ  บรรลเุป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืนไปดว้ยกนั

2) จัดประชุมระดมความเห็นกับภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ิมเติม อาทิ  

ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ องค์กรระหว่างประเทศ และเยาวชน 

เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเรื่องแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

และสำารวจความพร้อมของภาคประชาสังคม

แผนการดำาเนินงาน
ในอนาคต
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3) กำาหนดค่าเป้าหมายระดับประเทศสำาหรับเป้าประสงค์ และตัวชี้วัด 

ต่าง ๆ รวมถึงเป้าประสงค์ที่ไม่ได้มีการระบุค่าเป้าหมายไว้ โดยยึดกรอบ 

ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

และแผนแม่บทต่าง ๆ โดยผ่านการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน  

และภาคประชาสังคม 

4) เร่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลและจัดทำาตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนา 

ท่ีย่ังยืนให้ครอบคลุมทุกเป้าประสงค์ท่ีเกี่ยวข้องกับบริบทไทย และจัดทำา 

ฐานข้อมูลกลางเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำาเนินการ

5) เรง่จดัทำาข้อเสนอปรบัปรงุกลไกมาตรการดา้นเศรษฐศาสตร ์สงัคม 

และกฎหมาย รวมถึงมาตรการเสริมอื่น ๆ เพื่อให้การขับเคลื่อนสามารถ 

บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  

20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และเป้าหมาย 

การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

6) ติดตามและรายงานผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ทุก 6 เดือน

แผนก�รดำ�เนินง�นในอน�คต
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บทสรุป

ประเทศไทยเห็นว่า การทบทวนผลการดำาเนินการตามวาระการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

ค.ศ. 2030 ไม่ใช่เพยีงการจดัทำารายงาน การแลกเปลีย่นแนวปฏบัิตท่ีิดีและความท้าทาย 

ของประเทศต่าง ๆ เท่านั้น สำาหรับประเทศไทยแล้วกระบวนการจัดทำารายงานยังเป็น 

โอกาสให้หนว่ยงานท่ีเกีย่วข้องในแตล่ะเป้าหมายไดท้บทวนสถานะปัจจบัุน การดำาเนนิงาน 

และแผนการท่ีเกีย่วข้อง ตลอดจนเป็นโอกาสในการสรา้งความตระหนกัรูแ้กภ่าคสว่นตา่ง ๆ  

ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ชุมชน และภาควิชาการ เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน และได้รับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนเหล่านั้นว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

มคีวามสำาคญัตอ่พวกเขาอย่างไร มีความตอ้งการและสามารถมสีว่นรว่มในการขับเคลือ่น 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างไรบ้าง 

ขณะนี้ยังเป็นช่วงแรกของการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ. 2030  

การทบทวนผล การดำาเนินการตามวาระการพัฒนาท่ีย่ังยืนฯ ในครั้งนี้จึงเป็นพื้นฐาน 

ท่ีสำาคัญของประเทศในการทบทวนและติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนเป้าหมาย 

การพัฒนาท่ีย่ังยืนในอนาคต ตลอดจนการระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคล่ือน 

วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของประเทศในระยะต่อไป 

ประเทศไทยจึงมองว่า การเข้าร่วมนำาเสนอผลการดำาเนินการตามวาระการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ค.ศ. 2030 เป็นเคร่ืองมือท่ีเป็นประโยชน์ต่อการขับเคล่ือนการดำาเนินงาน และเสริมสร้างการมี 

ส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ และขอสนับสนุนให้ทุกประเทศได้เข้าร่วมกระบวนการนำาเสนอน้ี 

เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของตนต่อไป

บทสรุป
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ภาพรวมการจัดทำาตัวชี้วัดไทย
ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ประเทศไทยจำาเป็นต้องมีข้อมูลสถิติท่ีมีคุณภาพ 

และทันการณ์ท่ีจะสนับสนุนการกำาหนดนโยบาย วางแผน และตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 

รวมถงึตดิตามผลการพฒันาท่ียัง่ยนืในประเดน็สำาคญั เช่น ความยากจน ความเหลือ่มล้ำา 

ทางสงัคม การเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายุ การดำาเนนิงานดา้นการคุม้ครองทางสงัคมและสขุภาพ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การติดตามและพัฒนาชุดข้อมูล และตัวช้ีวัด 

เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน จึงเป็นหนึ่งในภารกิจท่ีสำาคัญ 

ของระบบสถิติของประเทศ

โดยท่ีพืน้ฐานระบบสถติขิองประเทศไทย ไมไ่ดเ้ป็นระบบรวมศนูย์ การจดัทำาข้อมลู 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน จึงเป็นกระบวนการรวบรวมและบูรณาการข้อมูล 

จากหน่วยสถิติต่าง ๆ ท่ีได้จากระบบทะเบียน การรายงาน การสำารวจและสำามะโน  

เพ่ือสร้างเครื่องมือท่ีสะท้อนผลของการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศ 

ท่ีไม่ต้องการท้ิงใครไว้เบ้ืองหลัง อย่างไรก็ดี จากการรวบรวมข้อมูลตัวช้ีวัดจากหน่วยงานต่าง ๆ  

ได้พบปัญหาที่หลากหลายและซับซ้อน เช่น ไม่เคยมีการจัดทำาข้อมูลมาก่อน ขั้นตอน 

การคำานวณคา่ตวัชีวั้ดระดบัโลกมคีวามยุ่งยากซับซ้อน บางตวัช้ีวดัมีหลายหนว่ยงานจดัทำา 

ขอบข่ายของข้อมูลและคำานิยามของข้อมูลตัวชี้วัดที่ไทยใช้ ไม่สอดคล้องกับคำาอธิบาย 

ข้อมูลของคณะผู้เชี่ยวชาญระหว่างสาขาว่าด้วยตัวช้ีวัดเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

ภายใต้คณะกรรมาธิการสถิติสหประชาชาติ (Inter-agency Expert Group on SDG  

Indicators: IAEG-SDGs) ข้อมลูบางสว่นมีการจดัทำาเป็นครัง้คราว ไมมี่ข้อมูลระดบัพืน้ท่ี 

และไม่มีข้อมูลจำาแนกในรายละเอียดต่าง ๆ เช่น อายุ เพศ ความพิการ เป็นต้น  

ดังนั้นจึงเป็นความท้าทายอย่างย่ิงท่ีจะพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลและจัดทำาตัวช้ีวัด 

ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และสม่ำาเสมอในทุกเป้าหมาย 

การจัดทำาข้อมูลตัวชี้วัดเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย 
และภาคผนวกเชิงสถิติ
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แนวทางการจัดทำาตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย
สำานกังานสถติแิห่งชาต ิในฐานะฝา่ยเลขานกุารคณะอนกุรรมการพฒันาระบบข้อมลู 

สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ภายใต้ กพย. ได้จัดตั้งคณะทำางานสนับสนุน 

การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน และการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 

เพื่อการสนับสนุนการพัฒนาท่ีย่ังยืน จำานวน 8 คณะ ซ่ึงครอบคลุม 17 เป้าหมาย  

โดยมผีูอ้ำานวยการสำานกังานสถติแิห่งชาตเิป็นประธานคณะทำางานฯ โดยมกีารดำาเนนิงาน 

ที่สำาคัญ ตามลำาดับดังนี้ 

1) ศึกษารายละเอียดตัวช้ีวัดเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ 

พร้อมจัดทำาคำาแปลเป้าหมาย เป้าประสงค์ และตัวช้ีวัดเป็นภาษาไทย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 

ตรงกนัและการนำาไปใช้ประโยชนร์ว่มกนั นอกจากนี ้ยังจดัทำาแหลง่ข้อมลู และองคค์วามรู ้

ท่ีเก่ียวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนข้ึนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำานักงานแก่ผู้สนใจ 

และประชาชนทั่วไป

2) หน่วยงานหลักรับผิดชอบเป้าหมายต่าง ๆ  จัดทำาแผนท่ีนำาทางการขับเคล่ือนเป้าหมาย 

การพัฒนาท่ีย่ังยืนในแต่ละเป้าประสงค์ (Road Map) โดยนำาเสนอชุดข้อมูลตัวช้ีวัด 

เพื่อประกอบการดำาเนินงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาในแต่ละเป้าประสงค์  

พร้อมท้ังประเมินสถานะข้อมูลหรือตัวช้ีวัดท่ีเสนอ เพื่อให้ทราบสถานะความพร้อม 

ของข้อมูลสถิติหรือตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในเบื้องต้น 

3) ทำาการวิเคราะห์ ตรวจสอบสถานะของข้อมูล และตัวช้ีวัดเป้าหมายการพัฒนา 

ท่ีย่ังยืนของประเทศ และประเมินความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดระดับโลก จำานวน 241 ตัวช้ีวัด 

4) เพื่อให้การดำาเนินงานด้านข้อมูลเป็นไปตามหลักวิชาการ คณะอนุกรรมการ 

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน จึงกำาหนดให้มีกระบวนการ 

กลั่นกรองข้อมูลตัวชี้วัดในแต่ละเป้าหมาย (Data Assessment) ในรายละเอียดเพิ่มขึ้น  

โดยเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานเจ้าภาพหลัก และหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง 

กับตัวชี้วัดในทุกเป้าหมาย เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจนเกี่ยวกับ 

ความมีอยู่ของข้อมูล รายละเอียดของนิยาม ขอบข่าย และความครอบคลุมของข้อมูล 

สารสนเทศ แหล่งข้อมูล หน่วยงานรับผิดชอบจัดทำาข้อมูลตัวช้ีวัด รวมท้ังแนวทางในการ 

พัฒนาขอ้มลูตวัช้ีวดัให้มีครบถว้น มกีารจดัจำาแนกในระดบัพืน้ท่ีและในรายละเอยีดตา่ง ๆ  

และเหมาะสมกับบริบทของประเทศ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปัจจุบันมีการกลั่นกรองข้อมูลไปแล้วจำานวน 12 เป้าหมาย (รายงาน ณ วันท่ี 

30 มนีาคม 2560) ไดแ้ก ่เป้าหมายท่ี 1,2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16 และเป้าหมายท่ี 17 

ซึ่งครอบคลุม 180 ตัวชี้วัด ผลสรุปดังนี้

ก�รจัดทำ�ข้อมูลตัวชี้วัดเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนของไทย และภ�คผนวกเชิงสถิติ
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รายงานผลการทบทวนการดำาเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาต ิ

โดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2560

4.1) ตัวช้ีวัดของประเทศสอดคล้องกับรายละเอียดข้อมูลท่ี IAEG-SDGs  

กำาหนด มี 113 ตัวชี้วัด โดยสอดคล้องทั้งหมด 84 ตัวชี้วัด และสอดคล้องบางส่วน  

29 ตัวชี้วัด โดยแบ่งเป็น

  • มีข้อมูลและตัวชี้วัดครบถ้วน 60 ตัวชี้วัด 

  • มีข้อมูล แต่ไม่มีตัวชี้วัด ต้องประมวลเพิ่มเติม 24 ตัวชี้วัด

  • มีข้อมูลบางส่วน แต่ยังไม่มีตัวชี้วัดต้องพัฒนาการจัดทำา 24 ตัวชี้วัด 

  • ยังไม่ชัดเจน 5 ตัวชี้วัด

4.2) ตัวช้ีวัดท่ีไม่เก่ียวข้องกับบริบทของประเทศและไม่ต้องดำาเนินการ 8 ตัวช้ีวัด

4.3) ตัวชี้วัดที่สามารถใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแทน (proxy) 17 ตัวชี้วัด

4.4) ตัวช้ีวัดของสหประชาชาติท่ียังไม่ได้กำาหนดรายละเอียดท่ีไม่ชัดเจน  

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องแทน 42 ตัวชี้วัด

สำาหรับข้อมูลตัวช้ีวัดท่ีมีความพร้อม สามารถนำาไปใช้เป็นข้อมูล baseline ในการวัด 

เป้าหมาย เป้าประสงค์ได้ สามารถสืบค้นจากระบบการติดตามประเมินผลเป้าหมาย 

การพัฒนาท่ีย่ังยืนบนเว็บไซต์ของสำานักงานสถิติแห่งชาติได้ท่ี http://164.115.22.198/sdgs/

5) จดัเตรยีมฐานข้อมลูกลางสำาหรบัรองรบัตวัช้ีวดั เพือ่ตดิตามประเมนิผลเป้าหมาย 

การพัฒนาที่ยั่งยืนตามวาระของสหประชาชาติ โดยสำานักงานสถิติแห่งชาติ มีแผนงาน 

และได้รับงบประมาณในการจัดทำาระบบฐานข้อมูลกลางด้านสถิติของประเทศ  

สำาหรบัจดัเกบ็ข้อมูลพืน้ฐานสถติทิางการของประเทศ เพือ่การเช่ือมโยงแลกเปลีย่นข้อมลู 

ระหว่างหน่วยงาน ซึ่งรวมถึงตัวชี้วัด SDGs

ปัญหาอุปสรรคในการจัดทำาตัวชี้วัด
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1) บุคลากรขาดความเช่ียวชาญดา้นสถติ ิตวัช้ีวดัสว่นใหญ่ยังไม่เคยมกีารผลติมากอ่น 

โดยมีข้อมูลกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ แต่บุคลากรของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

ยังตอ้งเรียนรูแ้ละพัฒนาขดีความสามารถเพิม่เตมิ ในการจดัหาข้อมูลตวัช้ีวดัท่ีสอดคลอ้ง 

กบัเป้าหมายและเป้าประสงค์ SDGs ในระดบัสากล และพฒันาคณุภาพข้อมูลให้สามารถ 

สนับสนุนการประเมินและติดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

เช่น การกำาหนดตัวชี้วัดแทน (Proxy Indicators) ให้ได้ตามมาตรฐานข้อเสนอแนะ 

และแนวปฏบัิตท่ีิดท่ีีสดุ และเป็นท่ียอมรบัท่ัวกนัในมาตรฐานท่ีสอดคลอ้งกบัตา่งประเทศ

2) ความชัดเจนของคำานิยาม มีตัวชี้วัดหลายตัวท่ียังไม่มีการกำาหนดและตกลง 

เก่ียวกับคำานิยามข้อมูลตัวช้ีวัดและขอบข่ายข้อมูลในระดับประเทศร่วมกัน ซ่ึงความชัดเจน 
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ของกรอบตัวช้ีวัดท่ีจะใช้ในระดบัประเทศจะช่วยให้สามารถกำาหนดหนว่ยงานรบัผดิชอบ 

และทราบแหล่งข้อมูลท่ีใช้หรือสนับสนุนการจัดทำาตัวช้ีวัดได้ชัดเจนย่ิงข้ึน เช่น ขอบข่ายของ 

“สิทธิความคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐาน (Social Protection Floor)” นิยามของ 

คำาว่า “การเข้าถึงบริการสาธารณะ (Public Services)” หรือนิยามคำาว่า “เมือง (City)” เป็นต้น 

3) ความสมบูรณ์ของข้อมูล ตัวชี้วัดบางตัวไม่มีการจัดเก็บอย่างต่อเนื่องหรือไม่ 

ครอบคลุมในภาพรวมของประเทศ เนื่องจากเป็นการจัดเก็บตามวัตถุประสงค์เฉพาะ 

ของแต่ละหน่วยงานหรือตามท่ีกฎหมายระบุไว้ ต้องนำามาพัฒนาเพ่ิมเติมให้สามารถใช้เป็น 

ตัวแทนภาพรวมของประเทศได้ เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในเด็กและสตรี  

มีการจัดเก็บข้อมูลเฉพาะความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวเท่านั้น 

4) การจำาแนกรายละเอยีดขอ้มูล (Data Disaggregation) ตัวชี้วัดของไทยหลายตัว 

มีการผลิตอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่เพียงพอสำาหรับความต้องการของวาระการพัฒนา 

ตารางแสดงจำานวนตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจำาแนกตามสถานะของข้อมูล

เป้าหมายที่
จำานวน 
ตัวชี้วัด
ทั้งหมด

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ไม่เกี่ยวข้องกับ
บริบทของประเทศ

1 12 5 1 6

2 14 4 6 4

3 26 12 3 10 1

4 11 6 3 2

7 6 2 4

8 17 9 5 3

10 11 2 3 5 1

11 15 6 6 3

12 13 4 5 3 1

13 7 2 2 2 1

16 23 7 9 6 1

17 25 8 13 2 2

รวม 180 67 60 46 7

ระดับ	1	หมายถึง ตัวช้ีวัดท่ีมีคำานิยามท่ีชัดเจน มีวิธีการและมาตรฐานท่ีชัดเจน และข้อมูลมีการผลิตอย่างสม่ำาเสมอ

ระดับ	2	หมายถึง ตัวช้ีวัดท่ีมีการกำาหนดวิธีการได้มาท่ีชัดเจน มีมาตรฐาน แต่ข้อมูลไม่ได้มีการผลิตอย่างสม่ำาเสมอ

ระดับ	3	หมายถึง ตัวช้ีวัดท่ียังไม่มีการกำาหนดวิธีการจัดทำาและมาตรฐาน หรือวิธีการ/มาตรฐาน อยู่ระหว่างการพัฒนา/ทดสอบ

ก�รจัดทำ�ข้อมูลตัวชี้วัดเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนของไทย และภ�คผนวกเชิงสถิติ
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รายงานผลการทบทวนการดำาเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาต ิ

โดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2560

ท่ีย่ังยืน ค.ศ. 2030 ท่ีตัวช้ีวัดบางตัวต้องการความละเอียดของการจำาแนกข้อมูลในระดับพ้ืนท่ี 

และรายละเอียดที่สำาคัญ เช่น อายุ เพศ ความพิการ ฯลฯ 

5) ความย่ังยืนของตวัช้ีวดั ตวัช้ีวดับางตวัตอ้งใช้ข้อมูลและทรพัยากรจากหลายแหลง่ 

บางตัวต้องใช้บุคลากรท่ีมีความรู้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ และเงิน 

งบประมาณในการพฒันาข้อมลู ทำาให้มีความเสีย่งตอ่ความย่ังยืนของตวัช้ีวดัในระยะยาว 

ตัวย่างเช่น ร่องรอยการใช้วัตถุดิบในประเทศ (Material Foot Print) หรือตัวช้ีวัด  

Food Loss เป็นต้น 

6) การเก็บข้อมูลซ้ำาซ้อน ตัวช้ีวัดบางตัวมีหลายหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ทำาให้มี 

แหล่งข้อมูลซ้ำาซ้อน (Overlap) ซ่ึงบางครั้งมีคำานิยามและขอบข่ายข้อมูลแตกต่างกัน 

ทำาให้ต้องบูรณาการข้อมูล (Data Integration) ซ่ึงก็อาจยังไม่ครอบคลุมครบถ้วนในการจัดทำา 

ตัวชี้วัดตามนิยามสากล 

7) การประสานงาน ในหลายกรณ ีหนว่ยงานผูป้ระสานงานหลกัของแตล่ะเป้าหมาย 

และเป้าประสงค์ ตลอดจนผู้วางแผนและจัดทำานโยบาย และผู้เก็บข้อมูลตัวชี้วัด  

ไม่ได้มาจากหน่วยงานเดียวกัน ทำาให้การประสานงานข้อมูลการจัดทำาตัวช้ีวัด 

มีความยุ่งยาก ซับซ้อน และใช้เวลา

ความท้าทายในการแก้ ไขปัญหาอุปสรรค
การจัดทำาตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

การจัดทำาข้อมูลตัวช้ีวัดให้ครบถ้วนทุกเป้าหมายและเป้าประสงค์สำาหรับ 

การวิเคราะห์ การประเมินและติดตามผลความสำาเร็จของเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

นับเป็นความท้าทายสำาคัญที่จำาเป็นต้องเร่งจัดการ โดยสำานักงานสถิติแห่งชาติได้เสนอ

แนวทาง ดังนี้

1) การเสรมิสรา้งความรว่มมือระหวา่งหนว่ยงาน ในการปิดช่องวา่งของข้อมูลตวัช้ีวดั 

SDGs (Data Gaps) กรณีไม่มีข้อมูลเลย หรือมีข้อมูลแต่ยังขาดข้อมูลในระดับพื้นท่ี  

หรือไม่มีการจัดจำาแนกข้อมูลในรายละเอียด หากหน่วยงานหลักไม่มีความพร้อมด้านวิชาการ 

หรือทรัพยากร จำาเป็นตอ้งอาศยัความรว่มมือ การมสีว่นรว่มและความเป็นเจา้ของตวัช้ีวดั 

ร่วมกัน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การสนับสนุนที่จำาเป็น เพื่อใช้จัดทำาตัวชี้วัด 

ท่ีครอบคลมุในทุกเป้าหมายและเป้าประสงค์ในบรบิทไทย อย่างไรกต็าม ขณะนีส้ำานกังาน 

สถติแิห่งชาต ิอยูร่ะหวา่งการพัฒนาขอ้มลูสถติทิางการ (Official Statistics) สาขาสถติิตา่ง ๆ  

และจัดทำาฐานข้อมูลสถิติกลางของประเทศตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย  

ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ได้
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2) การพัฒนาคุณภาพข้อมูลจากระบบทะเบียน สำามะโนและสำารวจ โดยพัฒนา 

ให้หน่วยสถิติต่าง ๆ จัดเก็บข้อมูลท่ีมีคำานิยามและการจัดจำาแนกข้อมูลสอดคล้อง 

กบัมาตรฐานสากล ไมต่กหลน่หรอืซ้ำาซ้อน มคีวามนา่เช่ือถอื เช่น ขอ้มลูจำานวนประชากร 

ผู้พิการ เพศ อายุ การเกิด การตาย การเจ็บป่วย การย้ายถิ่น รวมถึงการจัดทำาข้อมูล 

ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับหลายหน่วยงาน (cross-cutting issue) ท่ีปัจจุบันมีหลายหน่วยงาน 

กำาลังพัฒนาฐานข้อมูลทะเบียนเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น การพัฒนาฐานข้อมูล 

เร่ืองการค้ามนุษย์ จากฐานข้อมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน และศาล ซ่ึงอาจนำามาใช้เป็นต้นแบบ 

ในการพัฒนาตัวชี้วัดในเป้าหมายอื่นได้ โดยจะต้องระมัดระวังคุณภาพของข้อมูล 

ควบคู่ไปด้วย

3) การนำาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวตักรรมท่ีทันสมัย มาใช้ในการจดัเกบ็ข้อมูล 

และจัดทำาตัวช้ีวัด เช่น การบูรณาการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล การเผยแพร่ระบบ 

ข้อมูลเปิด (Open Data) และใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  

ท้ังในและต่างประเทศอย่างเป็นระบบ และแพร่หลายมากข้ึน จากปัจจุบันท่ีเริ่มมี 

หลายหนว่ยงานพฒันาระบบข้อมูลทะเบียนให้มีคณุภาพและมีการบูรณาการสถติทิะเบียน 

จากการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกัน โดยเชื่อมโยงข้อมูลด้วยเลขบัตรประจำาตัวประชาชน 

และการนำา Remote Sensing และ Big Data มาช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม

4) การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ท้ังในฐานะผู้จัดทำาข้อมูล 

ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้ประโยชน์สถิติและสารสนเทศ ให้มีความรู ้

ความเข้าใจในเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มพูน 

ขีดความสามารถทางสถิติ ท้ังการจัดเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้อง 

ตามหลักวิชาการ เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ วางแผน และติดตามประเมินผลการดำาเนินงาน 

ในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนได้อย่างมีหลักเกณฑ์ ท้ังนี้  

ในบางเรื่องอาจต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในการสนับสนุนทางวิชาการ 

เฉพาะทาง เช่น การคำานวณ Food Insecurity ในการจัดทำาตัวชี้วัด undernourishment 

indicator ในเป้าหมายท่ี 2 หรอืความช่วยเหลอืในการพฒันาเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวม 

ข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูลในประเดน็อ่อนไหว ในเป้าหมายท่ี 5 และ 16 เรือ่งความรนุแรง 

5) การจัดหาแหล่งงบประมาณเพิ่มเติม ซ่ึงอาจเป็นในรูปของการบูรณาการ 

งบประมาณดา้นสถติกิบัหนว่ยงานผูใ้ช้ข้อมูลท่ีตอ้งจดัเกบ็ ดว้ยการทำาสำามะโน หรอืสำารวจ 

หรอืการขอรบัจดัสรรงบประมาณเพิม่ เพือ่ทำาสำารวจในกรณท่ีีไม่สามารถหาข้อมลูไดจ้าก 

ระบบทะเบียนและรายงาน เพื่อให้มีตัวชี้วัด SDGs ที่ครอบคลุมและครบถ้วน 

 

ก�รจัดทำ�ข้อมูลตัวชี้วัดเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนของไทย และภ�คผนวกเชิงสถิติ
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รายงานผลการทบทวนการดำาเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาต ิ

โดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2560

ภาคผนวกเชิงสถิติ

ลำาดับที่ เป้าหมายที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด การจำาแนก หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2556 2557 2558

1 1 1.2.1 สัดส่วนคนจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค	 
จำาแนกตามเขตการปกครอง	เพศและกลุ่มอายุ

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ร้อยละ 10.34 10.53 7.21

ในเขตเทศบาล เขตการปกครอง 7.70 7.12 5.49

นอกเขตเทศบาล 13.99 13.76 8.91

ชาย เพศ 11.6 10.99 7.59

หญิง 10.35 10.12 6.87

0 - 14 ปี กลุ่มอายุ 14.73 14.43 10.15

15 - 59 ปี 9.17 8.53 6.03

60 ปีขึ้นไป 13.65 13.94 8.48

ลำาดับที่ เป้าหมายที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด การจำาแนก หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2549 - 2551 2550 - 2552 2551 - 2553

2 2 2.1.1 ความชุกของผู้ขาดสารอาหาร	(ร้อยละของผู้ขาดสารอาหาร)	 สำานักงานสถิติแห่งชาติ ร้อยละ 7.70 7.40 5.50

ลำาดับที่ เป้าหมายที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด การจำาแนก หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2547 - 2548 2555 2558 - 2559

3 2.2.1 ความชุกของภาวะทุพโภชนาการเรื้อรังหรือภาวะเตี้ยแคระแกร็น	
(ร้อยละของเด็กอายุต่ำากว่า	5	ปี	ที่มีความสูงต่ำากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
ของ	WHO)	จำาแนกตามเขตการปกครองและเพศ	

สำานักงานสถิติแห่งชาติ ร้อยละ 11.90 16.30 10.50

ในเขตเทศบาล เขตการปกครอง 8.70 13.30 9.80

นอกเขตเทศบาล 13.20 18.10 11.00

ชาย เพศ 11.80 16.40 11.50

หญิง 12.00 16.30 9.40

ลำาดับที่ เป้าหมายที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด การจำาแนก หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2547 - 2548 2555 2558 - 2559

4 2.2.2 1.	ความชุกของภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันหรือภาวะผอม	(Wasting)	 
(ร้อยละของเด็กอายุต่ำากว่า	5	ปี	ท่ีมีน้ำาหนักต่ำากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
ของ	WHO)	จำาแนกตามเขตการปกครองและเพศ

สำานักงานสถิติแห่งชาติ ร้อยละ 4.10 6.70 5.40

ในเขตเทศบาล เขตการปกครอง 3.90 6.40 4.40

นอกเขตเทศบาล 4.20 6.90 6.00

ชาย เพศ 3.90 7.40 5.50

หญิง 4.30 6.10 5.20
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ลำาดับที่ เป้าหมายที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด การจำาแนก หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2556 2557 2558

1 1 1.2.1 สัดส่วนคนจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค	 
จำาแนกตามเขตการปกครอง	เพศและกลุ่มอายุ

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ร้อยละ 10.34 10.53 7.21

ในเขตเทศบาล เขตการปกครอง 7.70 7.12 5.49

นอกเขตเทศบาล 13.99 13.76 8.91

ชาย เพศ 11.6 10.99 7.59

หญิง 10.35 10.12 6.87

0 - 14 ปี กลุ่มอายุ 14.73 14.43 10.15

15 - 59 ปี 9.17 8.53 6.03

60 ปีขึ้นไป 13.65 13.94 8.48

ลำาดับที่ เป้าหมายที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด การจำาแนก หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2549 - 2551 2550 - 2552 2551 - 2553

2 2 2.1.1 ความชุกของผู้ขาดสารอาหาร	(ร้อยละของผู้ขาดสารอาหาร)	 สำานักงานสถิติแห่งชาติ ร้อยละ 7.70 7.40 5.50

ลำาดับที่ เป้าหมายที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด การจำาแนก หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2547 - 2548 2555 2558 - 2559

3 2.2.1 ความชุกของภาวะทุพโภชนาการเรื้อรังหรือภาวะเตี้ยแคระแกร็น	
(ร้อยละของเด็กอายุต่ำากว่า	5	ปี	ที่มีความสูงต่ำากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
ของ	WHO)	จำาแนกตามเขตการปกครองและเพศ	

สำานักงานสถิติแห่งชาติ ร้อยละ 11.90 16.30 10.50

ในเขตเทศบาล เขตการปกครอง 8.70 13.30 9.80

นอกเขตเทศบาล 13.20 18.10 11.00

ชาย เพศ 11.80 16.40 11.50

หญิง 12.00 16.30 9.40

ลำาดับที่ เป้าหมายที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด การจำาแนก หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2547 - 2548 2555 2558 - 2559

4 2.2.2 1.	ความชุกของภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันหรือภาวะผอม	(Wasting)	 
(ร้อยละของเด็กอายุต่ำากว่า	5	ปี	ท่ีมีน้ำาหนักต่ำากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
ของ	WHO)	จำาแนกตามเขตการปกครองและเพศ

สำานักงานสถิติแห่งชาติ ร้อยละ 4.10 6.70 5.40

ในเขตเทศบาล เขตการปกครอง 3.90 6.40 4.40

นอกเขตเทศบาล 4.20 6.90 6.00

ชาย เพศ 3.90 7.40 5.50

หญิง 4.30 6.10 5.20

ภ�คผนวกเชิงสถิติ
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รายงานผลการทบทวนการดำาเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาต ิ

โดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2560

2.	ความชุกของภาวะทุพโภชนาการภาวะน้ำาหนักเกิน	(Overweight)	 
(ร้อยละของเด็กอายุต่ำากว่า	5	ปี	ท่ีมีน้ำาหนักสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
ของ	WHO)	จำาแนกตามเขตการปกครองและเพศ

สำานักงานสถิติแห่งชาติ ร้อยละ 6.90 10.90 8.20

ในเขตเทศบาล เขตการปกครอง 10.40 11.30 8.50

นอกเขตเทศบาล 5.50 10.60 8.00

ชาย เพศ 7.00 10.10 7.50

หญิง 6.70 11.60 8.80

ลำาดับที่ เป้าหมายที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด การจำาแนก หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2556 2557 2558

5 3 3.1.1 อัตราส่วนการตายของมารดา	จำาแนกตามภาค	 สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต่อการเกิดมีชีพ	100,000	คน 22.20 23.30 24.60

กทม. ภาค 16.00 17.00 18.90

ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.) 21.10 23.40 21.20

ภาคเหนือ 21.30 27.20 25.20

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20.20 14.20 24.90

ภาคใต้ 31.80 40.20 32.30

ลำาดับที่ เป้าหมายที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด การจำาแนก หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2556 2557 2558

6 3.2.1 อัตราการตายของเด็กอายุต่ำากว่า	5	ปี	จำาแนกตามเพศ สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต่อการเกิดมีชีพ	100,000	คน 8.70 8.80 8.60

ชาย เพศ 9.50 9.60 9.60

หญิง 7.80 7.90 7.60

7 3.2.2 อัตราตายของทารกแรกเกิด	จำาแนกตามภาคและเพศ สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต่อการเกิดมีชีพ	1,000	คน 3.70 3.70 3.50

กทม. ภาค 3.70 4.60 4.20

ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.) 3.80 4.00 3.70

ภาคเหนือ 3.00 2.80 2.70

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.60 3.20 3.20

ภาคใต้ 4.20 4.40 3.70

ชาย เพศ 4.00 4.10 3.90

หญิง 3.30 3.40 3.00

8 3.3.3 อัตราการเกิดโรคมาลาเรีย กรมควบคุมโรค	 ต่อประชากร	1,000	คน 0.82 0.58 0.37

9 3.4.2 อัตราการฆ่าตัวตาย	จำาแนกตามเพศ กรมสุขภาพจิต ต่อประชากร	100,000	คน 6.08 6.07 6.47

ชาย เพศ 9.70 9.60 10.28

หญิง 2.58 2.65 2.48
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2.	ความชุกของภาวะทุพโภชนาการภาวะน้ำาหนักเกิน	(Overweight)	 
(ร้อยละของเด็กอายุต่ำากว่า	5	ปี	ท่ีมีน้ำาหนักสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
ของ	WHO)	จำาแนกตามเขตการปกครองและเพศ

สำานักงานสถิติแห่งชาติ ร้อยละ 6.90 10.90 8.20

ในเขตเทศบาล เขตการปกครอง 10.40 11.30 8.50

นอกเขตเทศบาล 5.50 10.60 8.00

ชาย เพศ 7.00 10.10 7.50

หญิง 6.70 11.60 8.80

ลำาดับที่ เป้าหมายที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด การจำาแนก หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2556 2557 2558

5 3 3.1.1 อัตราส่วนการตายของมารดา	จำาแนกตามภาค	 สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต่อการเกิดมีชีพ	100,000	คน 22.20 23.30 24.60

กทม. ภาค 16.00 17.00 18.90

ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.) 21.10 23.40 21.20

ภาคเหนือ 21.30 27.20 25.20

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20.20 14.20 24.90

ภาคใต้ 31.80 40.20 32.30

ลำาดับที่ เป้าหมายที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด การจำาแนก หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2556 2557 2558

6 3.2.1 อัตราการตายของเด็กอายุต่ำากว่า	5	ปี	จำาแนกตามเพศ สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต่อการเกิดมีชีพ	100,000	คน 8.70 8.80 8.60

ชาย เพศ 9.50 9.60 9.60

หญิง 7.80 7.90 7.60

7 3.2.2 อัตราตายของทารกแรกเกิด	จำาแนกตามภาคและเพศ สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต่อการเกิดมีชีพ	1,000	คน 3.70 3.70 3.50

กทม. ภาค 3.70 4.60 4.20

ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.) 3.80 4.00 3.70

ภาคเหนือ 3.00 2.80 2.70

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.60 3.20 3.20

ภาคใต้ 4.20 4.40 3.70

ชาย เพศ 4.00 4.10 3.90

หญิง 3.30 3.40 3.00

8 3.3.3 อัตราการเกิดโรคมาลาเรีย กรมควบคุมโรค	 ต่อประชากร	1,000	คน 0.82 0.58 0.37

9 3.4.2 อัตราการฆ่าตัวตาย	จำาแนกตามเพศ กรมสุขภาพจิต ต่อประชากร	100,000	คน 6.08 6.07 6.47

ชาย เพศ 9.70 9.60 10.28

หญิง 2.58 2.65 2.48

ภ�คผนวกเชิงสถิติ
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10 3.6.1 อัตราผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน กรมควบคุมโรค	 ต่อประชากร	100,000	คน 22.89 23.16 22.30

11 3.a.1 ความชุกของผู้สูบบุหรี่ในปัจจุบันในกลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่	15	ปีขึ้นไป 
ที่มีการปรับมาตรฐานอายุ	(ร้อยละของประชากรอายุ	15	ปีขึ้นไป	 
ที่สูบบุหรี่จำาแนกตามเพศ	เขตการปกครอง	และกลุ่มอายุ)	

สำานักงานสถิติแห่งชาติ	 ร้อยละ na. 20.70 na.

ลำ�ดับที่ เป้�หม�ยที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด ก�รจำ�แนก หน่วยง�นรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2556 2557 2558

ชาย เพศ na. 40.50 na.

หญิง na. 2.20 na.

ในเขตเทศบาล เขตการปกครอง na. 18.00 na.

นอกเขตเทศบาล na. 23.00 na.

15 - 24 ปี กลุ่มอายุ na. 14.70 na.

25 - 59 ปี na. 23.50 na.

60 ปีขึ้นไป na. 16.60 na.

12 4 4.2.2 อัตราการเข้าเรียนของเด็กปฐมวัย	 สำานักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา

ต่อประชากรอายุ	
3	-	5	ปี	100	คน

76.70 73.80 76.20

13 5 5.1.1 กรอบกฎหมายจะต้องใช้เพื่อสนับสนุน	บังคับ	ติดตามตรวจสอบ 
ความเท่าเทียม	และการไม่แบ่งแยกในหลักพื้นฐานทางด้านเพศ

กรมกิจการสตรี 
และสถาบันครอบครัว

ฉบับ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมทางเพศ  
พ.ศ. 2558 1 ฉบับ

ลำ�ดับที่ เป้�หม�ยที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด ก�รจำ�แนก หน่วยง�นรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2547 - 2548 2555 2558 - 2559

14 5 5.3.1 สัดส่วนของผู้หญิงอายุระหว่าง	20	-	24	ปี	
ที่แต่งงานหรืออยู่ด้วยกันก่อนอายุ	15	และ	18	ปี

สำานักงานสถิติแห่งชาติ	 ร้อยละ

ก่อนอายุ 15 ปี na. 3.80 4.40

ก่อนอายุ 18 ปี na. 22.10 22.50

ลำ�ดับที่ เป้�หม�ยที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด ก�รจำ�แนก หน่วยง�นรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2551 2554 2557

15 5 5.5.1 1. สัดส่วนของผู้หญิงดำารงตำาแหน่งในรัฐสภา และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น

สำานักคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ร้อยละ

สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ระดับประเทศ 16.00 17.87 15.58

สมาชิกผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 10.60 11.67 15.80

ลำ�ดับที่ เป้�หม�ยที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด ก�รจำ�แนก หน่วยง�นรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2552 2558

องค์การบริหารส่วนจังหวัด	(อบจ.) ระดับท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 9.33 15.60

สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 11.48 13.71
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10 3.6.1 อัตราผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน กรมควบคุมโรค	 ต่อประชากร	100,000	คน 22.89 23.16 22.30

11 3.a.1 ความชุกของผู้สูบบุหรี่ในปัจจุบันในกลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่	15	ปีขึ้นไป 
ที่มีการปรับมาตรฐานอายุ	(ร้อยละของประชากรอายุ	15	ปีขึ้นไป	 
ที่สูบบุหรี่จำาแนกตามเพศ	เขตการปกครอง	และกลุ่มอายุ)	

สำานักงานสถิติแห่งชาติ	 ร้อยละ na. 20.70 na.

ลำ�ดับที่ เป้�หม�ยที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด ก�รจำ�แนก หน่วยง�นรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2556 2557 2558

ชาย เพศ na. 40.50 na.

หญิง na. 2.20 na.

ในเขตเทศบาล เขตการปกครอง na. 18.00 na.

นอกเขตเทศบาล na. 23.00 na.

15 - 24 ปี กลุ่มอายุ na. 14.70 na.

25 - 59 ปี na. 23.50 na.

60 ปีขึ้นไป na. 16.60 na.

12 4 4.2.2 อัตราการเข้าเรียนของเด็กปฐมวัย	 สำานักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา

ต่อประชากรอายุ	
3	-	5	ปี	100	คน

76.70 73.80 76.20

13 5 5.1.1 กรอบกฎหมายจะต้องใช้เพื่อสนับสนุน	บังคับ	ติดตามตรวจสอบ 
ความเท่าเทียม	และการไม่แบ่งแยกในหลักพื้นฐานทางด้านเพศ

กรมกิจการสตรี 
และสถาบันครอบครัว

ฉบับ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมทางเพศ  
พ.ศ. 2558 1 ฉบับ

ลำ�ดับที่ เป้�หม�ยที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด ก�รจำ�แนก หน่วยง�นรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2547 - 2548 2555 2558 - 2559

14 5 5.3.1 สัดส่วนของผู้หญิงอายุระหว่าง	20	-	24	ปี	
ที่แต่งงานหรืออยู่ด้วยกันก่อนอายุ	15	และ	18	ปี

สำานักงานสถิติแห่งชาติ	 ร้อยละ

ก่อนอายุ 15 ปี na. 3.80 4.40

ก่อนอายุ 18 ปี na. 22.10 22.50

ลำ�ดับที่ เป้�หม�ยที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด ก�รจำ�แนก หน่วยง�นรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2551 2554 2557

15 5 5.5.1 1. สัดส่วนของผู้หญิงดำารงตำาแหน่งในรัฐสภา และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น

สำานักคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ร้อยละ

สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ระดับประเทศ 16.00 17.87 15.58

สมาชิกผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 10.60 11.67 15.80

ลำ�ดับที่ เป้�หม�ยที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด ก�รจำ�แนก หน่วยง�นรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2552 2558

องค์การบริหารส่วนจังหวัด	(อบจ.) ระดับท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 9.33 15.60

สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 11.48 13.71

ภ�คผนวกเชิงสถิติ
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องค์การบริหารส่วนตำาบล	(อบต.)

นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล 4.80 7.10

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำาบล 13.19 20.53

ลำาดับที่ เป้าหมายที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด การจำาแนก หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2547 - 2548 2555 2558 - 2559

16 6 6.1.1 ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้น้ำาดื่มจากแหล่งน้ำาที่สะอาด	
จำาแนกตามเขตการปกครอง

สำานักงานสถิติแห่งชาติ	 ร้อยละ 94.00 97.00 98.00

ในเขตเทศบาล เขตการปกครอง 97.60 98.30 99.20

นอกเขตเทศบาล 92.50 96.00 97.00

ลำ�ดับที่ เป้�หม�ยที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด ก�รจำ�แนก หน่วยง�นรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2547 - 2548 2555 2558 - 2559

17 6 6.2.1 ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการสุขอนามัยที่ได้รับการจัดการ 
อย่างปลอดภัย	รวมถึงการจัดให้มีสิ่งอำานวยความสะดวก 
ในการล้างมือด้วยสบู่	และน้ำา	จำาแนกตามเขตการปกครอง

 
สำานักงานสถิติแห่งชาติ	

 
ร้อยละ

ร้อยละของครัวเรือนที่มีการกำาจัดสิ่งขับถ่าย
ที่ถูกสุขอนามัยไม่ได้ใช้ส้วมร่วมกับครัวเรือนอื่น

na. 97.20 97.20

ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 2 ปี 
ซึ่งอุจจาระที่ถ่ายครั้งสุดท้ายถูกกำาจัดอย่างปลอดภัย

64.60 56.90 42.00

ร้อยละของครัวเรือนที่มีสถานที่เฉพาะสำาหรับล้างมือ 
ซึ่งมีน้ำาพร้อมสบู่หรือผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดอื่น ๆ อยู่ ณ สถานที่นั้น

na. na. 81.20

ลำาดับที่ เป้าหมายที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด การจำาแนก หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2547 - 2548 2555 2558 - 2559

ร้อยละของครัวเรือนที่มีสบู่หรือผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดอื่น	ๆ na. na. 85.50

ลำ�ดับที่ เป้�หม�ยที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด ก�รจำ�แนก หน่วยง�นรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2557 2558 2559

18 7 7.1.1 สัดส่วนของครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า สำานักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน

ร้อยละ na. 99.63 na.

19 7 7.2.1 สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน

ร้อยละ 11.91 12.94 na.

20 7 7.3.1 ความเข้มของการใช้พลังงาน 
คิดเป็นสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน 
และอนุรักษ์พลังงาน

พันตันเทียบเท่าน้ำามันดิบ	
(ktoe)/พันล้านบาท

8.23 8.22 8.96
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องค์การบริหารส่วนตำาบล	(อบต.)

นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล 4.80 7.10

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำาบล 13.19 20.53

ลำาดับที่ เป้าหมายที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด การจำาแนก หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2547 - 2548 2555 2558 - 2559

16 6 6.1.1 ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้น้ำาดื่มจากแหล่งน้ำาที่สะอาด	
จำาแนกตามเขตการปกครอง

สำานักงานสถิติแห่งชาติ	 ร้อยละ 94.00 97.00 98.00

ในเขตเทศบาล เขตการปกครอง 97.60 98.30 99.20

นอกเขตเทศบาล 92.50 96.00 97.00

ลำ�ดับที่ เป้�หม�ยที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด ก�รจำ�แนก หน่วยง�นรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2547 - 2548 2555 2558 - 2559

17 6 6.2.1 ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการสุขอนามัยที่ได้รับการจัดการ 
อย่างปลอดภัย	รวมถึงการจัดให้มีสิ่งอำานวยความสะดวก 
ในการล้างมือด้วยสบู่	และน้ำา	จำาแนกตามเขตการปกครอง

 
สำานักงานสถิติแห่งชาติ	

 
ร้อยละ

ร้อยละของครัวเรือนที่มีการกำาจัดสิ่งขับถ่าย
ที่ถูกสุขอนามัยไม่ได้ใช้ส้วมร่วมกับครัวเรือนอื่น

na. 97.20 97.20

ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 2 ปี 
ซึ่งอุจจาระที่ถ่ายครั้งสุดท้ายถูกกำาจัดอย่างปลอดภัย

64.60 56.90 42.00

ร้อยละของครัวเรือนที่มีสถานที่เฉพาะสำาหรับล้างมือ 
ซึ่งมีน้ำาพร้อมสบู่หรือผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดอื่น ๆ อยู่ ณ สถานที่นั้น

na. na. 81.20

ลำาดับที่ เป้าหมายที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด การจำาแนก หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2547 - 2548 2555 2558 - 2559

ร้อยละของครัวเรือนที่มีสบู่หรือผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดอื่น	ๆ na. na. 85.50

ลำ�ดับที่ เป้�หม�ยที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด ก�รจำ�แนก หน่วยง�นรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2557 2558 2559

18 7 7.1.1 สัดส่วนของครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า สำานักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน

ร้อยละ na. 99.63 na.

19 7 7.2.1 สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน

ร้อยละ 11.91 12.94 na.

20 7 7.3.1 ความเข้มของการใช้พลังงาน 
คิดเป็นสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน 
และอนุรักษ์พลังงาน

พันตันเทียบเท่าน้ำามันดิบ	
(ktoe)/พันล้านบาท

8.23 8.22 8.96

ภ�คผนวกเชิงสถิติ
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รายงานผลการทบทวนการดำาเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาต ิ

โดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2560

ลำ�ดับที่ เป้�หม�ยที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด ก�รจำ�แนก หน่วยง�นรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2556 2557 2558

21 8 8.3.1 ร้อยละการจ้างงานนอกระบบนอกภาคการเกษตร	จำาแนกตามเพศ สำานักงานสถิติแห่งชาติ	 ร้อยละ 38.60 43.10 44.00

ชาย เพศ 36.10 40.70 41.90

หญิง 41.60 46.10 46.40

22 8 8.5.1 ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยต่อชั่วโมง	จำาแนกตามเพศ	อาชีพ	และกลุ่มอายุ สำานักงานสถิติแห่งชาติ	 บาทต่อชั่วโมง 74.19 76.06 77.27

ชาย เพศ 76.06 77.04 78.19

หญิง 71.92 74.87 76.16

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ และผู้จัดการ อาชีพ 170.26 174.25 169.67

ลำ�ดับที่ เป้�หม�ยที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด ก�รจำ�แนก หน่วยง�นรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2556 2557 2558

ผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่าง ๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง 139.75 147.84 149.04

เสมียน 101.73 109.51 114.38

พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด 78.07 79.29 80.89

ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง 58.11 63.58 62.71

ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง 33.56 33.15 32.60

ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 52.40 56.74 57.63

อาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในด้านการขายและการให้บริการ 54.66 57.52 59.07

อาชีพซึ่งมิได้จำาแนกไว้ในหมวดอื่น 38.19 40.52 41.34

15 - 19 ปี 

กลุ่มอายุ

38.43 40.04 40.22

20 - 24 ปี 52.07 52.60 53.22

25 - 29 ปี 66.31 66.36 68.92

30 - 34 ปี 70.06 75.12 74.52

35 - 39 ปี 74.59 76.37 79.42

40 - 49 ปี 81.87 82.41 84.94

50 - 59 ปี 104.04 106.14 104.11

60 ปีขึ้นไป 61.41 64.08 61.17

23 8 8.5.2 อัตราการว่างงาน	จำาแนกตามเพศและกลุ่มอายุ สำานักงานสถิติแห่งชาติ	 ร้อยละ 0.70 0.80 0.90

ชาย เพศ 0.80 0.90 0.90

หญิง 0.70 0.80 0.90

15 - 24 ปี กลุ่มอายุ 3.30 4.30 4.20

25 - 59 ปี 0.40 0.40 0.50

60 ปีขึ้นไป น้อยกว่า 0.1 0.10 0.10
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ลำ�ดับที่ เป้�หม�ยที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด ก�รจำ�แนก หน่วยง�นรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2556 2557 2558

21 8 8.3.1 ร้อยละการจ้างงานนอกระบบนอกภาคการเกษตร	จำาแนกตามเพศ สำานักงานสถิติแห่งชาติ	 ร้อยละ 38.60 43.10 44.00

ชาย เพศ 36.10 40.70 41.90

หญิง 41.60 46.10 46.40

22 8 8.5.1 ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยต่อชั่วโมง	จำาแนกตามเพศ	อาชีพ	และกลุ่มอายุ สำานักงานสถิติแห่งชาติ	 บาทต่อชั่วโมง 74.19 76.06 77.27

ชาย เพศ 76.06 77.04 78.19

หญิง 71.92 74.87 76.16

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ และผู้จัดการ อาชีพ 170.26 174.25 169.67

ลำ�ดับที่ เป้�หม�ยที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด ก�รจำ�แนก หน่วยง�นรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2556 2557 2558

ผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่าง ๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง 139.75 147.84 149.04

เสมียน 101.73 109.51 114.38

พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด 78.07 79.29 80.89

ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง 58.11 63.58 62.71

ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง 33.56 33.15 32.60

ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 52.40 56.74 57.63

อาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในด้านการขายและการให้บริการ 54.66 57.52 59.07

อาชีพซึ่งมิได้จำาแนกไว้ในหมวดอื่น 38.19 40.52 41.34

15 - 19 ปี 

กลุ่มอายุ

38.43 40.04 40.22

20 - 24 ปี 52.07 52.60 53.22

25 - 29 ปี 66.31 66.36 68.92

30 - 34 ปี 70.06 75.12 74.52

35 - 39 ปี 74.59 76.37 79.42

40 - 49 ปี 81.87 82.41 84.94

50 - 59 ปี 104.04 106.14 104.11

60 ปีขึ้นไป 61.41 64.08 61.17

23 8 8.5.2 อัตราการว่างงาน	จำาแนกตามเพศและกลุ่มอายุ สำานักงานสถิติแห่งชาติ	 ร้อยละ 0.70 0.80 0.90

ชาย เพศ 0.80 0.90 0.90

หญิง 0.70 0.80 0.90

15 - 24 ปี กลุ่มอายุ 3.30 4.30 4.20

25 - 59 ปี 0.40 0.40 0.50

60 ปีขึ้นไป น้อยกว่า 0.1 0.10 0.10

ภ�คผนวกเชิงสถิติ
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รายงานผลการทบทวนการดำาเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาต ิ

โดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2560

ลำ�ดับที่ เป้�หม�ยที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด ก�รจำ�แนก หน่วยง�นรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2556 2557 2558

24 8 8.6.1 ร้อยละของเยาวชน	(15	-	24	ปี)	
ที่ไม่ได้อยู่ในภาคการศึกษา	การจ้างงาน	หรือการฝึกอบรม

สำานักงานสถิติแห่งชาติ	 ร้อยละ na. 12.70 13.31

25 8 8.7.1 ร้อยละของเด็กอายุ	5	-	17	ปี	
ที่ทำางานเข้าข่ายแรงงานเด็ก	จำาแนกตามเพศและกลุ่มอายุ

สำานักงานสถิติแห่งชาติ	 ร้อยละ na. na. 2.90

ชาย เพศ na. na. 3.40

หญิง na. na. 2.30

5 - 12 ปี กลุ่มอายุ na. na. 1.80

13 - 14 ปี na. na. 5.40

15 - 17 ปี na. na. 3.60

26 9 9.5.1 ค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนาคิดเป็นสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	
สำานักงานคณะกรรมการ	นโยบาย

วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมแห่งชาติ

ร้อยละ 0.47 0.48 0.62

27 9 9.5.2 นักวิจัย	(เทียบเป็นการทำางานเต็มเวลา)	ต่อประชากร	10,000	คน สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	
สำานักงานคณะกรรมการ	นโยบาย

วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมแห่งชาติ

ต่อประชากร 10,000 คน 8.00 10.17 na.

ลำ�ดับที่ เป้�หม�ยที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด ก�รจำ�แนก หน่วยง�นรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2556 2557 2558

28 10 10.1.1 อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายหรือรายได้ในครัวเรือนต่อหัว 
ในกลุ่มประชากรที่มีรายได้ต่ำากว่าร้อยละ	40	ในกลุ่มประชากรทั้งหมด

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ร้อยละ

ในกลุ่มประชากรรายได้ต่ำากว่าร้อยละ 40 9.81 6.03 6.04

ในกลุ่มประชากรทั้งหมด 7.43 6.38 1.66

ลำ�ดับที่ เป้�หม�ยที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด ก�รจำ�แนก หน่วยง�นรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2557 2558 2559

29 11 11.5.1 จำานวนผู้เสียชีวิต	ผู้สูญหาย	 
และผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ	

กรมป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย

อุทกภัย

จำานวนผู้เสียชีวิต จำานวน (คน) 31 11 17

จำานวนผู้สูญหาย จำานวน - - 2

จำานวนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน จำานวน (ล้านคน) 1.81 0.88 1.12
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ลำ�ดับที่ เป้�หม�ยที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด ก�รจำ�แนก หน่วยง�นรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2556 2557 2558

24 8 8.6.1 ร้อยละของเยาวชน	(15	-	24	ปี)	
ที่ไม่ได้อยู่ในภาคการศึกษา	การจ้างงาน	หรือการฝึกอบรม

สำานักงานสถิติแห่งชาติ	 ร้อยละ na. 12.70 13.31

25 8 8.7.1 ร้อยละของเด็กอายุ	5	-	17	ปี	
ที่ทำางานเข้าข่ายแรงงานเด็ก	จำาแนกตามเพศและกลุ่มอายุ

สำานักงานสถิติแห่งชาติ	 ร้อยละ na. na. 2.90

ชาย เพศ na. na. 3.40

หญิง na. na. 2.30

5 - 12 ปี กลุ่มอายุ na. na. 1.80

13 - 14 ปี na. na. 5.40

15 - 17 ปี na. na. 3.60

26 9 9.5.1 ค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนาคิดเป็นสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	
สำานักงานคณะกรรมการ	นโยบาย

วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมแห่งชาติ

ร้อยละ 0.47 0.48 0.62

27 9 9.5.2 นักวิจัย	(เทียบเป็นการทำางานเต็มเวลา)	ต่อประชากร	10,000	คน สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	
สำานักงานคณะกรรมการ	นโยบาย

วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมแห่งชาติ

ต่อประชากร 10,000 คน 8.00 10.17 na.

ลำ�ดับที่ เป้�หม�ยที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด ก�รจำ�แนก หน่วยง�นรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2556 2557 2558

28 10 10.1.1 อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายหรือรายได้ในครัวเรือนต่อหัว 
ในกลุ่มประชากรที่มีรายได้ต่ำากว่าร้อยละ	40	ในกลุ่มประชากรทั้งหมด

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ร้อยละ

ในกลุ่มประชากรรายได้ต่ำากว่าร้อยละ 40 9.81 6.03 6.04

ในกลุ่มประชากรทั้งหมด 7.43 6.38 1.66

ลำ�ดับที่ เป้�หม�ยที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด ก�รจำ�แนก หน่วยง�นรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2557 2558 2559

29 11 11.5.1 จำานวนผู้เสียชีวิต	ผู้สูญหาย	 
และผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ	

กรมป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย

อุทกภัย

จำานวนผู้เสียชีวิต จำานวน (คน) 31 11 17

จำานวนผู้สูญหาย จำานวน - - 2

จำานวนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน จำานวน (ล้านคน) 1.81 0.88 1.12

ภ�คผนวกเชิงสถิติ
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รายงานผลการทบทวนการดำาเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาต ิ

โดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2560

อัคคีภัย

จำานวนผู้เสียชีวิต จำานวน (คน) 26 44 68

จำานวนผู้สูญหาย จำานวน - - -

จำานวนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน จำานวน (คน) 5,206 4,732 22,166

วาตภัย

จำานวนผู้เสียชีวิต จำานวน 76 17 -

จำานวนผู้สูญหาย จำานวน - - -

จำานวนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน จำานวน (แสนคน) 107 354 -

ภัยแล้ง

จำานวนผู้เสียชีวิต จำานวน - - -

จำานวนผู้สูญหาย จำานวน - - -

จำานวนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน จำานวน (ล้านคน) 5.77 3.98 3.01

จำานวนประชากรจากการทะเบียน กรมการปกครอง จำานวน (คน)  65,124,716  65,729,098  65,931,550 

ลำ�ดับที่ เป้�หม�ยที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด ก�รจำ�แนก หน่วยง�นรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2556 2557 2558

30 12 12.1.1 ประเทศมีแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน	
(SCP)	หรือมีการนำาเอา	SCP	มาเป็นลำาดับความสำาคัญหลักหรือเป้าหมาย
ในนโยบายระดับชาติ

สำานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม

 
ฉบับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 12 และแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ รวม 2 ฉบับ

ลำ�ดับที่ เป้�หม�ยที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด ก�รจำ�แนก หน่วยง�นรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2556 2557 2558

31 13 13.1.1 ประเทศมียุทธศาสตร์การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
ในระดับชาติ	และระดับท้องถิ่น

สำานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม

 
ฉบับ

แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
พ.ศ. 2558 และแผนการปรับตัวต่อการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (NAP)  
รวม 2 ฉบับ

32 14 14.1.1 1.ดัชนีของปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชั่น (Eutrophication)

1.1 คุณภาพน้ำาทะเลชายฝั่ง จำาแนกตามเกณฑ์ดัชนีคุณภาพน้ำาทะเล กรมทรัพยากรทางทะเล	 
และชายฝ่ัง

ร้อยละ

 เกณฑ์ดีมาก - 11.00 -

 เกณฑ์ดี 16.00 52.00 16.00

 เกณฑ์พอใช้ 72.00 23.00 35.00

 เกณฑ์เสื่อมโทรม 9.00 13.00 36.00

 เกณฑ์โทรมมาก 3.00 1.00 13.00
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อัคคีภัย

จำานวนผู้เสียชีวิต จำานวน (คน) 26 44 68

จำานวนผู้สูญหาย จำานวน - - -

จำานวนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน จำานวน (คน) 5,206 4,732 22,166

วาตภัย

จำานวนผู้เสียชีวิต จำานวน 76 17 -

จำานวนผู้สูญหาย จำานวน - - -

จำานวนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน จำานวน (แสนคน) 107 354 -

ภัยแล้ง

จำานวนผู้เสียชีวิต จำานวน - - -

จำานวนผู้สูญหาย จำานวน - - -

จำานวนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน จำานวน (ล้านคน) 5.77 3.98 3.01

จำานวนประชากรจากการทะเบียน กรมการปกครอง จำานวน (คน)  65,124,716  65,729,098  65,931,550 

ลำ�ดับที่ เป้�หม�ยที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด ก�รจำ�แนก หน่วยง�นรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2556 2557 2558

30 12 12.1.1 ประเทศมีแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน	
(SCP)	หรือมีการนำาเอา	SCP	มาเป็นลำาดับความสำาคัญหลักหรือเป้าหมาย
ในนโยบายระดับชาติ

สำานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม

 
ฉบับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 12 และแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ รวม 2 ฉบับ

ลำ�ดับที่ เป้�หม�ยที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด ก�รจำ�แนก หน่วยง�นรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2556 2557 2558

31 13 13.1.1 ประเทศมียุทธศาสตร์การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
ในระดับชาติ	และระดับท้องถิ่น

สำานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม

 
ฉบับ

แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
พ.ศ. 2558 และแผนการปรับตัวต่อการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (NAP)  
รวม 2 ฉบับ

32 14 14.1.1 1.ดัชนีของปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชั่น (Eutrophication)

1.1 คุณภาพน้ำาทะเลชายฝั่ง จำาแนกตามเกณฑ์ดัชนีคุณภาพน้ำาทะเล กรมทรัพยากรทางทะเล	 
และชายฝ่ัง

ร้อยละ

 เกณฑ์ดีมาก - 11.00 -

 เกณฑ์ดี 16.00 52.00 16.00

 เกณฑ์พอใช้ 72.00 23.00 35.00

 เกณฑ์เสื่อมโทรม 9.00 13.00 36.00

 เกณฑ์โทรมมาก 3.00 1.00 13.00

ภ�คผนวกเชิงสถิติ
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รายงานผลการทบทวนการดำาเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาต ิ

โดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2560

ลำ�ดับที่ เป้�หม�ยที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด ก�รจำ�แนก หน่วยง�นรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2552 - 2555 2557 2558

2. ความหนาแน่นของขยะพลาสติก/ตร.กม.

2.1 ร้อยละของปริมาณขยะพลาสติกในทะเล กรมทรัพยากรทางทะเล	และชายฝ่ัง ร้อยละ 13.84 na. na.

ลำ�ดับที่ เป้�หม�ยที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด ก�รจำ�แนก หน่วยง�นรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2556 2557 2558

33 14 14.3.1 ภาวะความเป็นกรด-ด่างในทะเลเฉลี่ย	(pH)	 
โดยวัดจากสถานีตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่เห็นชอบร่วมกัน

กรมทรัพยากรทางทะเล	และชายฝ่ัง pH na. na. 8.04 - 8.06

34 14 14.b.1 ความก้าวหน้าของแต่ละประเทศที่มีการใช้และดำาเนินการ 
ด้านข้อกฎหมาย/ข้อบังคับ/นโยบาย/กรอบการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานที่ตระหนักและปกป้องสิทธิของการทำาประมงขนาดเล็ก

กรมประมง ฉบับ 1. การออกกฎหมายเพื่อให้สิทธิ์การประมง
แก่ประมงพื้นบ้านโดยคณะกรรมการประมง
ประจำาจังหวัด  
2. พรก. ประมง พ.ศ. 2558 กำาหนดคุ้มครอง
ปกป้องสิทธิ์ของประมงขนาดเล็ก

ลำ�ดับที่ เป้�หม�ยที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด ก�รจำ�แนก หน่วยง�นรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2556 2557 2558

35 14 14.c.1 จำานวนประเทศที่มีความก้าวหน้าในการให้สัตยาบัน	ยอมรับ	 
และนำากรอบการทำางานเชิงกฎหมาย/	นโยบาย/	สถาบัน	และเครื่องมือ 
ในการแปลงกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับมหาสมุทรมาใช้	 
ดังที่สะท้อนอยู่ใน	UNCLOS	เพื่อการอนุรักษ์	และการใช้มหาสมุทร 
และทรัพยากรอย่างยั่งยืน

กรมทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่ง	และกรมประมง

ฉบับ 1. ยุทธศาสตร์ความม่ันคงแห่งชาติทางทะเล  
 พ.ศ. 2558 - 2562  
2. Port State Measures (PSM)  
3. พรก. การประมง พ.ศ. 2558 
4. พรบ. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พ.ศ. 2558

36 15 15.1.1 ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ทั้งหมด กรมป่าไม้ ร้อยละ 31.57 31.62 31.60

37 16 16.3.2 ร้อยละของจำานวนผู้ต้องขังที่ศาลยังไม่พิพากษาต่อจำานวนนักโทษทั้งหมด กรมราชทัณฑ์ ร้อยละ 26.22 23.64 21.06

ลำ�ดับที่ เป้�หม�ยที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด ก�รจำ�แนก หน่วยง�นรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2547 - 2548 2555 2558 - 2559

38 16 16.9.1 ร้อยละของเด็กอายุต่ำากว่า	5	ปี	ที่จดทะเบียนเกิด สำานักงานสถิติแห่งชาติ	 ร้อยละ na. 99.40 99.50

39 16 16.10.2 ประเทศที่มีกฎหมายรองรับการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สำานักงานปลัด 
สำานักนายกรัฐมนตรี

ฉบับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540

ลำ�ดับที่ เป้�หม�ยที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด ก�รจำ�แนก หน่วยง�นรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2556 2557 2558

40 17 17.1.1 รายได้รวมของรัฐบาลคิดเป็นสัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง ร้อยละ na. na. 19.60 

41 17 17.8.1 ร้อยละของประชากรอายุ	6	ปีขึ้นไป	ที่ใช้อินเทอร์เน็ต	 สำานักงานสถิติแห่งชาติ	 ร้อยละ 28.9 34.9 39.3

42 17 17.18.2 ประเทศมีกฎหมายสถิติของประเทศ	 
ที่สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของสถิติทางการ

สำานักงานสถิติแห่งชาติ	 ฉบับ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550  
และแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย  

ฉบับที่ 1 และ 2 รวม 3 ฉบับ
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ลำ�ดับที่ เป้�หม�ยที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด ก�รจำ�แนก หน่วยง�นรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2552 - 2555 2557 2558

2. ความหนาแน่นของขยะพลาสติก/ตร.กม.

2.1 ร้อยละของปริมาณขยะพลาสติกในทะเล กรมทรัพยากรทางทะเล	และชายฝ่ัง ร้อยละ 13.84 na. na.

ลำ�ดับที่ เป้�หม�ยที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด ก�รจำ�แนก หน่วยง�นรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2556 2557 2558

33 14 14.3.1 ภาวะความเป็นกรด-ด่างในทะเลเฉลี่ย	(pH)	 
โดยวัดจากสถานีตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่เห็นชอบร่วมกัน

กรมทรัพยากรทางทะเล	และชายฝ่ัง pH na. na. 8.04 - 8.06

34 14 14.b.1 ความก้าวหน้าของแต่ละประเทศที่มีการใช้และดำาเนินการ 
ด้านข้อกฎหมาย/ข้อบังคับ/นโยบาย/กรอบการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานที่ตระหนักและปกป้องสิทธิของการทำาประมงขนาดเล็ก

กรมประมง ฉบับ 1. การออกกฎหมายเพื่อให้สิทธิ์การประมง
แก่ประมงพื้นบ้านโดยคณะกรรมการประมง
ประจำาจังหวัด  
2. พรก. ประมง พ.ศ. 2558 กำาหนดคุ้มครอง
ปกป้องสิทธิ์ของประมงขนาดเล็ก

ลำ�ดับที่ เป้�หม�ยที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด ก�รจำ�แนก หน่วยง�นรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2556 2557 2558

35 14 14.c.1 จำานวนประเทศที่มีความก้าวหน้าในการให้สัตยาบัน	ยอมรับ	 
และนำากรอบการทำางานเชิงกฎหมาย/	นโยบาย/	สถาบัน	และเครื่องมือ 
ในการแปลงกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับมหาสมุทรมาใช้	 
ดังที่สะท้อนอยู่ใน	UNCLOS	เพื่อการอนุรักษ์	และการใช้มหาสมุทร 
และทรัพยากรอย่างยั่งยืน

กรมทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่ง	และกรมประมง

ฉบับ 1. ยุทธศาสตร์ความม่ันคงแห่งชาติทางทะเล  
 พ.ศ. 2558 - 2562  
2. Port State Measures (PSM)  
3. พรก. การประมง พ.ศ. 2558 
4. พรบ. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พ.ศ. 2558

36 15 15.1.1 ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ทั้งหมด กรมป่าไม้ ร้อยละ 31.57 31.62 31.60

37 16 16.3.2 ร้อยละของจำานวนผู้ต้องขังที่ศาลยังไม่พิพากษาต่อจำานวนนักโทษทั้งหมด กรมราชทัณฑ์ ร้อยละ 26.22 23.64 21.06

ลำ�ดับที่ เป้�หม�ยที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด ก�รจำ�แนก หน่วยง�นรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2547 - 2548 2555 2558 - 2559

38 16 16.9.1 ร้อยละของเด็กอายุต่ำากว่า	5	ปี	ที่จดทะเบียนเกิด สำานักงานสถิติแห่งชาติ	 ร้อยละ na. 99.40 99.50

39 16 16.10.2 ประเทศที่มีกฎหมายรองรับการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สำานักงานปลัด 
สำานักนายกรัฐมนตรี

ฉบับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540

ลำ�ดับที่ เป้�หม�ยที่ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด ก�รจำ�แนก หน่วยง�นรับผิดชอบตัวชี้วัด หน่วยวัด
ปีข้อมูล

2556 2557 2558

40 17 17.1.1 รายได้รวมของรัฐบาลคิดเป็นสัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง ร้อยละ na. na. 19.60 

41 17 17.8.1 ร้อยละของประชากรอายุ	6	ปีขึ้นไป	ที่ใช้อินเทอร์เน็ต	 สำานักงานสถิติแห่งชาติ	 ร้อยละ 28.9 34.9 39.3

42 17 17.18.2 ประเทศมีกฎหมายสถิติของประเทศ	 
ที่สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของสถิติทางการ

สำานักงานสถิติแห่งชาติ	 ฉบับ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550  
และแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย  

ฉบับที่ 1 และ 2 รวม 3 ฉบับ

ภ�คผนวกเชิงสถิติ








