รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทาตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย
(National Indicators) ครั้งที่ 2
ในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องวายุภักษ์ 7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
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รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทาตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย (National Indicators) ครั้งที่ 2
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องวายุภักษ์ 7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาที่ยั่งยืนกลายเป็นวาระหลักของการพัฒนาประเทศเมื่อสหประชาชาติได้ประกาศ
“เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ที่มีกรอบแนวคิดที่มองการ
พัฒนาเป็นมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งมี 17 เป้าหมาย 169
เป้าประสงค์ 244 ตัวชี้วัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกากับดูแลการพัฒนาของโลกระหว่างปี ค.ศ.20162030 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 15 ปี และนายกรัฐมนตรีของไทยพร้อมคณะร่วมกับผู้นาจากประเทศสมาชิก
193 ประเทศได้ร่วมรับรองฉันทามติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันไปแล้วนั้นอย่างไรก็ดี สามารถกล่าวได้
ว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทย เนื่องจากเราได้มีการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 บรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่
ฉบับที่ 9 จนถึงปัจจุบันอยู่แล้ว ดังนั้นจึงถือเป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศไทยจะสามารถบูรณาการวาระการพัฒนา
ในระดับโลกให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาในบริบทประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ และนโยบายประเทศไทย 4.0
ที่มุ่งเน้นความสมดุล มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาคส่วนต่างๆ ใน
ประเทศร่วมกันเดินทางไปในเส้นทางเดียวกัน เป็นเจ้าของร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาที่
ยั่ ง ยื น โดยไม่ ท อดทิ้ ง ใครไว้ เ บื้ อ งหลั ง (Leave no one behind)ประเทศไทยโดยนายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ ใ ห้
ความสาคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นอย่างมาก โดยได้ผูกโยง SDGs เข้ากับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ และนโยบายประเทศไทย 4.0
โดยในการดาเนินการที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีความพยายามในการผลักดันและขับเคลื่อนการดาเนินการที่
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องในส่วนของภาครัฐได้แก่ การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน การสร้าง
กลไกการขับเคลื่ อน การติดตามและการประเมินผล การบูรณาการแผนงานโครงการ การสร้างเครือ ข่ าย
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม รวมถึงการมอบหมายให้มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละเป้าหมาย และ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด SDGs ตามที่ UN กาหนด
เป้ าหมายการพัฒ นาที่ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals) เป็นชุดเป้าหมายการ
พัฒนาขององค์การสหประชาชาติ ที่มีความกว้างขวางและครอบคลุมแทบทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของ
มนุษย์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สันติภาพและความยุติธรรม รวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศ
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โดยประเทศสมาชิก จานวน 193 ประเทศมีเป้าหมายร่วมกันที่จะบรรลุให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2030 แต่ในการ
ที่จะทราบว่าสถานะของเป้าหมายทั้งในระดับ สากลและในระดับประเทศเป็นอย่างไรบรรลุเป้าหมายหรือไม่นั้น
จาเป็นต้องมีตัวชี้วัด (Indicators) มาเป็นเครื่องบ่งชี้สถานะความสาเร็จเหล่านั้นแต่เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด
ระดับสากล (Global Indicators) ตามที่ UN กาหนด พบว่าตัวชี้วัดสาหรับบางเป้าประสงค์อาจจะไม่เกี่ยวกับ
บริบทประเทศไทยตัวชี้วัดของบางเป้าประสงค์อาจดูแคบ ไม่ครอบคลุม ไม่ครบถ้วน และไม่มีความชัดเจนที่จะ
สามารถสะท้อนภาพการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยได้ สานักงานสถิติแห่งชาติในฐานะเลขานุการร่วมกับ
ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ภายใต้ ค ณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับการติดตามความก้าวหน้าการจัดทา
ตัวชี้วัด SDGs ในระดับสากล และติดตามประเมินผลการดาเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ SDGs ในประเทศ
ไทยได้เล็ งเห็ น ว่าหากประเทศสามารถก าหนดตัว ชี้ว ัด เพิ ่ม เติม (Additional indicators) จากตัว ชี้ว ัด
SDGs ระดับสากล (Global Indicator) ที่กาหนดโดยคณะกรรมการสถิติแห่งสหประชาชาติ (UNSC) จะทาให้
ประเทศมีตัว ชี้วัดที่ครอบคลุ ม ครบถ้ว น และชัดเจนตามบริบทของประเทศ ซึ่ งจะทาให้ ส ามารถติดตาม
ความก้าวหน้าการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทของประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ดังนั้น สานักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การจัดทาตัวชี้วัดเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย (National Indicators)” เพื่อให้ผู้แทนจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาค
ราชการ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ มาร่วมกันกาหนดทิศทางการพัฒ นาชุด
ตัวชี้วัดใหม่ ซึ่งเรียกว่าตัวชี้วัดทดแทน (Proxy Indicators) และตัว ชี้วัดเพิ่มเติม (Additional indicators)
ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศสามารถวัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาในบริบทประเทศ
ไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายประเทศไทย
4.0 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งจะทาให้ได้ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย หรือที่
เรียกว่า National Indicators ซึ่งประกอบด้วย 1) ตัวชี้วัดสากล (global indicators) 2) ตัวชี้วัดทดแทน
(Proxy Indicators) และ 3) ตัว ชี้วัดเพิ่มเติม (Additional indicators)ที่สามารถสะท้อนการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนทั้งในระดับสากล และระดับประเทศได้อย่างแท้จริง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับ
สากลและในบริบทของประเทศไทย (National Indicators)
2.2 เพื่อให้บุคลากรจากภาควิชาการและภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมในการพิจารณาเป้าประสงค์ใน
บริบทประเทศไทย (National Targets)
2.3 เพื่ อ รวบรวมข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะต่ า งส าหรั บ ให้ ห น่ว ยงานภาครั ฐ น าไปพิ จ ารณาจั ดทา
เป้าประสงค์ในบริบทประเทศไทยและตัวชี้วัดเพิ่มเติม
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3. หลักการจัดทาNational indicators
การจัดทาตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย (National Indicators)
ได้กาหนดหลักการจัดทาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทยดังนี้
3.1 Mainstreaming the SDGs – ใช้ ห ลั ก การผนวกรวม SDGs ระดั บ สากล ให้ เ ป็ น เนื้ อ เดี ย วกั น กั บ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศ ซึ่งหลักการนี้มี 2 แนวทาง คือ
1) การผนวก SDGs ระดับสากลเข้าไปในนโยบายการพัฒนาของประเทศซึ่งแนวทางนี้ประเทศไทยได้
ดาเนินการแล้วโดยได้กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 65 ว่ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ต้องมีการบรรจุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Global SDGs
Indicators) เข้าไว้ด้วย
2) ใช้นโยบายการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับเป้าหมายและเป้าประสงค์ของSDGsระดับสากล
ตามบริบทของประเทศไทยเป็น สาคัญ กล่ าวคือ กาหนดเป้าประสงค์ SDGs ในบริบทประเทศไทย โดยใช้
เป้าประสงค์ของ SDGs เป็นกรอบ หรือ National SDGs Indicators ซึ่งจะใช้เป็นหลักการในการดาเนินการใน
ครั้งนี้(workshop ครั้งที่ 1 วันที่ 3 – 4 ก.ย.61)





Global Indicators
Proxy Indicators
Additional
Indicators

3.2 Localizing the SDGs – การผนวก SDGs ระดับสากลเข้าไปในแผนการพัฒนาและโครงการพัฒ นา
ภายในประเทศและระดับพื้นที่การดาเนินการในข้อนี้จะคล้ายการดาเนินการในข้อ 3.1 ข้อย่อย 2) แต่เป็นการ
พิจารณาในระดับพื้นที่ ซึ่งจะยังไม่พิจารณาในครั้งนี้
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4. กรอบการดาเนินงาน
การจัดทาตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย (National Indicators)
กาหนดให้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งหมด 3 ครั้ง
 ครั้งที่ 1 กาหนดให้หน่วยงานภาครัฐทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทาข้อมูล SDGs
ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก/หน่ว ยงานผู้รับผิดชอบร่วมในแต่ละเป้าหมาย และหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด SDGs จากทั้งสิ้น 72 หน่วยงาน จานวน 300 คน มาร่วมประชุมระดมสมองเพื่อเพื่อ
ทบทวนและค้นหาเป้าประสงค์ที่สอดคล้องตอบโจทย์ตามแผนพัฒนาของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งได้ดาเนินการ
จัดทาแผนงานตามแผนพัฒนาระดับชาติไว้แล้ว ซึ่งเป็นเป้าประสงค์ในบริบทประเทศไทย (National SDGs
Targets) ในมุมมองของภาคราชการ
ครั้งที่ 2 สานักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับ สหภาพยุโรป ได้เชิญผู้แทนจากภาควิชาการและ
ภาคประชาสั งคม ทั้งจากส่ ว นกลางและส่ วนภูมิภ าค จานวน 30 หน่ว ยงาน มาร่ว มประชุม เพื่อพิจารณา
เป้าประสงค์ในบริบทประเทศไทย (National SDG Targets) ในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม


ครั้งที่ 3 สานักงานสถิติแห่งชาติจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 3 เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐนาข้อสรุปเป้าประสงค์ในบริบทประเทศไทย(National SDG Targets)ในมุมมองหน่วยงานภาครัฐ จาก
ประชุมครั้งที่ 1 และในมุมมองหน่วยงานภาควิชาการและภาคประชาสังคมจากการประชุมครั้งที่ 2 รวมทั้งนา
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ ไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาเพื่อกาหนดเป็นเป้าประสงค์ในบริบ ท
ประเทศไทย(National SDG Targets)และตัวชี้วัดเพิ่มเติม (Additional SDG Indicators) ที่เกิดจากการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศไทยมีตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุม ครบถ้วน และถูกต้อง
ชัดเจนตามบริบทของประเทศไทย


แนวคิดการจัดทา National Indicators
Workshop (21 พ.ย.)
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5. กาหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทาตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศ
ไทย (National Indicators)” ครั้งที่ 2 เป็นการประชุมกลุ่มย่อย5 กลุ่ม ตามกลุ่ม 5Ps คือPeople, Planet
,Partnership ,Prosperity และ Peaceful ซึ่งมีกาหนดการประชุมฯ ดังนี้
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6. สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย
Goal 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่
สรุ ปผลการประชุมระดมสมองในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม
เป้ าประสงค์ในบริ บทประเทศไทย (National SDG Target)
เป้ าประสงค์สากล
ร้อยละ
(Global SDG Target)

ความ
สาคั ญ

1.1 ภายในปี 2573 ขจัด
ความยากจนขัน้ รุนแรง
ของประชาชนในทุกพื้ นที่
ให้หมดไป ซึ่ งในปัจจุบนั
ความยากจนวัดจากคนที่
มีค่ าใช้จา่ ยดารงชีพรายวัน
ต่ากว่า $1.25 ต่ อวัน

23%

1.2 ภายในปี 2573 ลด
สัดส่วน ชาย หญิง และ
เด็ ก ในทุกช่วงวัย ทีอ่ ยู่
ภายใต้ ความยากจนในทุก
มิติ ตามนิยามของแต่ ละ
ประเทศ ให้ลดลงอย่าง
น้อยครึง่ หนึ่ง

16%

1.3 ดาเนินการให้ทกุ คนมี
ระบบและมาตรการการ
คุ้ มครองทางสังคมใน
ระดั บประเทศให้เหมาะสม
รวมถึงการให้หอ้ ง/พื้ นที่
ทีม่ ีพื้ น และบรรลุการ
ครอบคลุมถึงกลุม่ ที่
ยากจนและเปราะบาง
ภายในปี 2573

21%

จาแนกประเด็นย่ อยราย
เป้ าประสงค์
ประเด็นย่ อย

ร้อยละ
ความ
สาคั ญ

ข้อคิดเห็ นในการปรั บปรุ ง/เพิ่มเติม

ข้อเสนอเรื่ องตัวชี้วดั
(National SDG
Indicators)

- ความยากจนไม่ควรวัดเพี ยงมิติ เดี ยว แต่ ควร
คานึงถึงมิติ อื่ นๆด้ วย เช่น ความมั่นคงด้ าน
อาหาร การเข้าถึงและการครอบครองทรัพยากร
ของครัวเรือน การถือครองหรือการมีสทิ ธิใน
ทีด่ ิ น เป็นต้ น
- ควรนาภาระหนี้สนิ และภาระการดู แลสมาชิก
ในครัวเรือนทีไ่ ม่มีรายได้ มาร่วมพิ จารณาด้ วย

- ความยากจนของคนใน
ประเทศลดลงอย่างน้อยร้อย
ละ80 และทุกคนได้ รบั โอกาส
ในการใช้ทรัพยากร มีสทิ ธิ์ใน
ทีด่ ิ นทากิ นเพื่ อสร้างงานสร้าง
อาชีพ

- การกาหนดเกณฑ์ที่ $ 1.25 ต่ อวัน ต่าเกิ นไป
- ควรคานึงถึงบริบทในเขตเมืองกั บชนบททีม่ ี
ความแตกต่ างกั น
- ควรกาหนดและพิ จารณาตั วชีว้ ัดด้ าน
ความสุข/ความพึ งพอใจ ควบคู่ กั บตั วเลขทาง
เศรษฐกิ จ
- ควรเพิ่ มมิติ ในการวัดความยากจน เช่น มิติ
ด้ านโอกาสในการประกอบอาชีพ (โดยเฉพาะ
กลุม่ คนเปราะบาง) มิติ ด้ านโอกาสในการเข้าถึง
และมีสว่ นร่วมในโครงการตามยุทธศาสตร์
ประเทศ มิติ ด้ านความปลอดภัยทางสังคม

- ตั วชีว้ ัดควรต้ องคานึงถึง
ภาระรายจ่าย และภาระ
หนี้สนิ ด้ วย

- นอกจากชาย หญิง และเด็ กในทุกช่วงวัยแล้ว
ควรพิ จารณากลุม่ คนชนเผ่าและคนชายขอบที่
ตกสารวจสถานะทางกฎหมายด้ วย
- คววรพิ จารณาถึงความแตกต่ างทางภูมิศาสตร์
ชาติ พั นธุ์ และภาระความรับผิดชอบในการ
ดู แลสมาชิกในครัวเรือนด้ วย
- ควรนิยาม "ระบบและมาตรการคุ้ มครองทาง
สังคม" ให้ชดั เจน ซึ่ งควรมองในบริบทของ
ประเทศไทย และควรกาหนดช่องทางการเข้าถึง
ให้สอดคล้องกั บบริบทของแต่ ละพื้ นที่
- ควรนิยาม "กลุม่ เปราะบาง" ให้ชดั เจนว่าเป็น
คนกลุม่ ใดและมีคุ ณสมบัติ อย่างไร
- กลุม่ เปราะบาง ควรคลอบคลุมถึง ผูท้ มี่ ีภาวะ
พึ่ งพิ งสูง โดยไม่เลือกเพศ ชาติ กาเนิด และ
เศรษฐฐานะของครอบครัว และควรต้ องหมาย
รวมถึง คนทีต่ ้ องการโอกาสหรือการดู แลเป็น
พิ เศษ เช่น ผูส้ งู อายุ เด็ ก คนพิ การ กลุม่ ชาติ
พั นธุ์ คนไร้บา้ น ผูต้ กหล่นทางทะเบียนราษฎร
ผูต้ ้ องขัง

- ควรมีการกาหนดเกณฑ์ชี้
วัดตามระดั บความยากจน
ต่ างๆ จาแนกตามเพศและ
อายุ เพื่ อผลักดั นให้บรรลุ
ความยากจนทีละระดั บ จน
สามารถขจัดความยากจนได้
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สรุ ปผลการประชุมระดมสมองในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม
เป้ าประสงค์ในบริ บทประเทศไทย (National SDG Target)
เป้ าประสงค์สากล
ร้อยละ
(Global SDG Target)

ความ
สาคั ญ

จาแนกประเด็นย่ อยราย
เป้ าประสงค์
ประเด็นย่ อย

1.4 ภายในปี 2573 สร้าง
หลักประกั นว่าชายและ
หญิงทุกคน โดยเฉพาะที่
ยากจนและเปราะบาง มี
สิทธิเท่าเทียมกั นใน
ทรัพยากรทางเศรษฐกิ จ
รวมถึงการเข้าถึงบริการ
ขัน้ พื้ นฐาน การเป็น
เจ้าของและมีสทิ ธิในทีด่ ิ น
และอสังหาในรูปแบบอื่ น
มรดกทรัพยากรธรรมชาติ
เทคโนโลยีใหม่ทเี่ หมาะสม
และบริการทางการเงิน
ซึ่ งรวมถึงระบบการเงิน
ระดั บฐานราก

23% - การเข้าถึงบริการ
ขัน้ พื้ นฐาน
- สิทธิในทีด่ ิ นทา
กิ น/อสังหาริมทรัพย์
- การเข้าถึง
ทรัพยากรธรรมชาติ
- การเข้าถึง
เทคโนโลยีใหม่
- การเข้าถึงบริการ
ทางการเงิน / เงิน
ฐานราก

1.5 ภายในปี 2573 สร้าง
ภูมิต้ านทาน ให้แก่ คน
ยากจนและคนทีอ่ ยูใ่ น
สถานการณ์เปราะบางและ
ลดการเผชิญหน้าและ
ความเสีย่ งต่ อเหตุ การณ์
รุนแรง/ภัยพิ บตั ิ อั น
เนื่องมาจากภูมิอากาศ
เศรษฐกิ จ สังคมและ
สิง่ แวดล้อม

16% - ความเสีย่ ง/
เหตุ การณ์รนุ แรงด้ าน
เศรษฐกิ จ
- ความเสีย่ ง/
เหตุ การณ์รนุ แรง
ด้ านสังคม
- ความเสีย่ ง/
เหตุ การณ์รนุ แรง
ด้ านการเมือง
- ความเสีย่ ง/
เหตุ การณ์ภยั พิ บตั ิ
ด้ านสิง่ แวดล้อมอื่ นๆ

ร้อยละ
ความ
สาคั ญ

ข้อคิดเห็ นในการปรั บปรุ ง/เพิ่มเติม

- ควรพิ จารณาถึง กลุม่ เด็ กทีเ่ ปราะบาง ซึ่ งคื อ
กลุม่ เด็ กทีไ่ ม่มีความพร้อมทีจ่ ะได้ รบั การดู แล
จากครอบครัว โดยเฉพาะกลุม่ เด็ กและเยาวชน
ทีก่ ระทาความผิดแล้วต้ องกลับไปอยูใ่ นพื้ นที่
ทางสังคมทีม่ ีความเสีย่ ง
- ควรคานึงถึงมิติ เพศภาวะ ความแตกต่ างทาง
ชาติ พั นธ์ ความแตกต่ างทางภูมิศาสตร์ และ
ควรให้ครอบคลุมคนทุกเชือ้ ชาติ ทกุ ศาสนา
- การคุ้ มครองขัน้ พื้ นฐานของกลุม่ ทีย่ ากจนและ
เปราะบางอาจจะครอบคลุมได้ แต่ ไม่อาจ
ตอบสนองความต้ องการของกลุม่ คนนั้นๆได้ ใน
บริบทจริง
28% - ส่วนใหญ่เห็นด้ วยตามเป้าประสงค์ สากล
28% - ขอให้คานึงถึงอุ ปสรรคความเชือ่ ประเพณี
ความพิ การ และความแตกต่ างทางพื้ นที่
15% ภูมิศาสตร์ รวมทัง้ ควรคานึงให้ครอบคลุมเพศ
ทางเลือกด้ วย
20% - ควรออกเอกสารสิทธิทดี่ ิ นให้กั บคนจนให้
ถูกต้ องตามกฎหมาย เพื่ อให้มีความมั่นคงใน
10% ทีด่ ิ นทากิ น

24% - การสร้างภูมิต้ านทานคื ออะไร ครอบคลุม
เฉพาะกลุม่ คนจนและคนเปราะบาง หรือควรให้
ครอบคลุมทุกคนทีไ่ ด้ รบั ความเสียหายจาก
22% เหตุ การณ์ และควรดาเนินการเมื่อใด ก่ อน
ระหว่างหรือหลังเกิ ดเหตุ การณ์ นอกจากนี้ จะ
สามารถทาการวัด "ภูมิต้ านทาน" ได้ อย่างไร
18%

18% - ควรให้ความสาคั ญกั บการสร้างภูมิต้ านทาน
ด้ านอื่ นๆ โดยเฉพาะด้ านการเมือง/ความ
ขัดแย้งทางการเมือง (การสร้างการยอมรับ

ข้อเสนอเรื่ องตัวชี้วดั
(National SDG
Indicators)
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สรุ ปผลการประชุมระดมสมองในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม
เป้าประสงค์ในบริ บทประเทศไทย (National SDG Target)
เป้าประสงค์สากล
ร้อยละ
(Global SDG Target)

ความ
สาคั ญ

จาแนกประเด็นย่อยราย
เป้าประสงค์
ประเด็นย่อย
'- ความเสีย่ ง/
เหตุการณ์ภยั พิบตั ิ
จาก Climate
Change

ข้อคิดเห็นในการปรั บปรุ ง/เพิ่มเติม

ร้อยละ
ความ
สาคั ญ

18% ความคิดต่าง/เห็นต่าง) และด้านภัยจากยาเสพ

ติด
- ควรคานึงถึงมิติทางเพศภาวะ ความแตกต่าง
ด้านต่างๆ และต้องมีสว่ นร่วมจากกลุม่
ประชากรทีห่ ลากหลายและชุมชน โดยควรเพิ่ ม
ความสาคัญกับหน่วยชุมชนในการช่วยเหลือ
และจัดความสัมพันธ์ของคนในชุมชนนั้นๆ
- ประเทศไทยเกิดภัยพิบตั ิบอ่ ยและถีม่ ากขึน้
จึงควรให้ความสาคัญเป็นลาดับต้นๆ

ข้อเสนอเรื่ องตัวชี้วดั
(National SDG
Indicators)
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Goal 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมทีย่ งั่ ยืน
สรุปผลการประชุมระดมสมองในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม
เป้ าประสงค์สากล
(Global SDG Target) ร้อยละ

ความ
สาคั ญ

เป้ าประสงค์ในบริบทประเทศไทย (National SDG Target)
จาแนกประเด็นย่อยราย
เป้ าประสงค์
ข้อคิดเห็ นในการปรับปรุง/เพิ่มเติม
ร้อยละ
ประเด็นย่อย
ความ
สาคั ญ

2.1 ยุติความหิวโหยและ
สร้างหลักประกันให้ทกุ คน
โดยเฉพาะคนทีย่ ากจน
และอยูใ่ นภาวะเปราะบาง
อันรวมถึงทารก ได้เข้าถึง
อาหารปลอดภัย มีอาหาร
ตามหลักโภชนาการ และ
มีอาหารเพียงพอตลอด
ทัง้ ปี ภายในปี 2573

24%

- ยุติความหิวโหย
- การมีอาหาร
เพียงพอ
- การเข้าถึงอาหาร
ปลอดภัย
- การเข้าถึงอาหาร
ตามหลักโภชนาการ

18% - ควรรวมถึงเด็กและเยาวชนด้วย
29% - เข้าถึงอาหารทีป่ ลอดภัยให้เพียงพอกับ
ความต้องการตามวัย
27% - การระบุว่าอาหารปลอดภัยในมิติไหน
ปลอดจากสารเคมี ปลอดจาก GMO ด้วย
หรือไม่
26% - ยุติความหิวโหยก่อน เพื่อให้คนเปราะบาง
สุดได้ถกู ดูแล ตามด้วยเพียงพอ ปลอดภัย และ
โภชนาการ (เพราะให้ความสาคัญกับคน
เปราะบางรุนแรงคือคนไม่มีกินก่อน)
- การยุติ และสร้างหลักประกันให้ทกุ คน
เข้าถึง พอเพียง ปลอดภัย และมีโภชนาการ
ไม่พอ ต้องมีการกระจายอาหารทีเ่ ป็นธรรมด้วย
- เข้าถึงอย่างปลอดภัย และทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้
- การเข้าถึงอาหารปลอดภัย ถูกหลัก
โภชนาการ เพียงพอ และมีราคาถูก
- เข้าถึงอาหารปลอดภัยทีเ่ พียงพอกับคน
เปราะบางทุกวัย
- อาหารปลอดภัยให้เด็กและเยาวชน โดย
โรงเรียนต้องคานึงถึงอาหารปลอดภัย เช่น มี
สารเคมี สารผสมอาหาร น้าอัดลม หรืออื่นๆ ที่
มีผลกระทบต่อโภชนาการเด็ก และแม่ต้อง
ได้รบั ความรูเ้ รือ่ งอาหารปลอดภัยและ
โภชนาการอย่างถูกต้อง
- การบริหารการจัดการเชิงพื้นทีท่ มี่ ีความ
แตกต่างกัน ควรเน้นการดาเนินการแบบมีสว่ น
ร่วมเพื่อให้เข้าถึงเป้าประสงค์ และเป็นไปได้
อย่างแท้จริง
- มิติชมุ ชนควรเน้นการถือครองอาหาร และ
การกระจายอาหารทีเ่ ป็นธรรม ทาให้ไม่เป็น
ทาสบริษทั ผลิตอาหาร
- เด็ก ผูป้ กครอง ครู ขาดความรูเ้ รือ่ ง
สารอาหาร และแต่ละโรงเรียนบริหารจัดการ
อาหารกลางวันไม่เหมือนกัน
- คุณภาพของอาหารอยูท่ จี่ านวนงบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั
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สรุปผลการประชุมระดมสมองในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม
เป้ าประสงค์สากล
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เป้ าประสงค์ในบริบทประเทศไทย (National SDG Target)
จาแนกประเด็นย่อยราย
เป้ าประสงค์
ข้อคิดเห็ นในการปรับปรุง/เพิ่มเติม
ร้อยละ
ประเด็นย่อย
ความ
สาคั ญ

2.2 ยุติภาวะโภชนาการ
15% - ภาวะโภชนาการ
ทุกรูปแบบ ภายในปี 2573
เกินในเด็ก
รวมถึงการบรรลุ
- ภาวะโภชนาการ
เป้าประสงค์ทตี่ กลง
ขาดในเด็ก
ร่วมกันระหว่างประเทศ
- ภาวะโภชนาการ
ว่าด้วยภาวะแคระแกร็น
เกินในหญิงวัยรุน่ /
และผอมแห้งในเด็กอายุ
ตั้งครรภ์
ต่ากว่า 5 ปี และเน้น
- ภาวะโภชนาการ
ความต้องการโภชนาการ
ขาดในหญิงวัยรุน่ /
ของหญิงวัยรุน่ หญิง
ตั้งครรภ์
ตั้งครรภ์และให้นมบุตร
- ภาวะโภชนาการ
และผูส้ งู อายุ ภายในปี
เกินในผูส้ งู อายุ
2568
- ภาวะโภชนาการ
ขาดในผูส้ งู อายุ
2.3 เพิ่มผลิตภาพทาง
21% - การเพิ่มผลิตภาพ
การเกษตรและรายได้ของ
ทางการเกษตร
ผูผ้ ลิตอาหารรายเล็ก
โดยเฉพาะผูผ้ ลิตผูห้ ญิง
- การเพิ่มรายได้ให้
ผูผ้ ลิตคนพื้นเมือง ผูผ้ ลิต
เกษตรกร
เกษตรแบบครอบครัว คน
- การเข้าถึงทีด่ ิน
เลีย้ งปศุสตั ว์ ชาวประมง
อย่างมั่นคงและเท่า
ให้เพิ่มขึน้ เป็น 2 เท่า
เทียม
ผ่านความมั่นคงและเท่า
เทียมในการเข้าถึงทีด่ ิน
และทรัพยากรปัจจัยนาเข้า
- การเข้าถึง
ในการผลิต ความรูบ้ ริการ
ทรัพยากร/ปัจจัย
ทางการเงิน ตลาด และ
การผลิต
โอกาสสาหรับการเพิ่ม
- การเข้าถึงบริการ
มูลค่า และการจ้างงาน
ทางการเงิน/ตลาด
นอกภาคการเกษตร
ภายในปี 2573
- การเพิ่มมูลค่า
จากสินค้าเกษตร
- การเข้าถึงการจ้าง
งานนอกภาคเกษตร

14% - เด็ก เยาวชน และหญิงตั้งครรภ์ ต้องเข้าถึง
ภาวะโภชนาการอย่างเท่าเทียม
22% - ควรศึกษาความรูเ้ รือ่ งอาหาร เช่น ความรู้
เกี่ยวกับอาหารทีเ่ ป็นยา
13% - ควรคานึงถึงบริบทเชิงพื้นที่ และภูมิประเทศ
ของแต่ละภูมิภาค
23%

13%
15%
12% - ไม่เห็นด้วยกับการผลิตเพื่อการตลาด การ
สร้างรายได้ และการผลิตเชิงปริมาณ ควรเน้น
การผลิตเพื่อวิถชี วี ิตทีย่ งั่ ยืน
15% - การเข้าถึงทีด่ ินต้องมีความ
มั่นคง
25% - ควรเน้นความมั่นคงทางอาหารทีป่ ลอดภัย
กาวะโภชนาการ การผลิตเพื่อการบริโภค
มากกว่าการดูทกี่ ารเพิ่มผลผลิตและรายได้อัน
นาไปสูก่ ารผลิตเพื่อจาหน่ายทีเ่ น้นปริมาณ
มากกว่าคุณภาพ
19% - การจ้างงานภาคนอกการเกษตรควรรวมถึง
ผูส้ งู อายุและภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ ด้วย
10% - การเข้าถึงปัจจัยการผลิต ไม่เพียงพอ ควร
สนับสนุนให้เกษตรกรเป็นผูค้ รอบครองปัจจัย
การผลิต เช่น การครอบครองพันธุ์พืชของ
ตนเอง และมีพื้นทีต่ ลาดหรือจุดกระจายสินค้า
ปลอดภัยให้ชดั เจนของตนเอง
12% - การเข้าถึงทีด่ ินและทรัพยากรเป็นปัจจัย
สาคัญต้องนามาเรียบเรียงเป็นอันดับแรก
7% - ควรให้ความสาคัญกับการสร้างความเท่า
เทียมในการเข้าถึงทีด่ ิน เป็นอันดับแรก
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ประเด็นย่อย
ความ
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2.4 ทาให้เกิดความมั่นใจ
ในระบบการผลิตอาหาร
และการปฏิบตั ิด้าน
การเกษตรทีย่ ดื หยุน่ เพื่อ
เพิ่มผลิตภาพและผลผลิต
ทีจ่ ะช่วยรักษาระบบนิเวศ
ทีจ่ ะเพิ่มความเข้มแข็งใน
ศักยภาพในการปรับตัว
กับการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ภูมิอากาศที่
เลวร้าย ความแห้งแล้ง
อุทกภัยและภัยพิบตั ิ และ
เพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน
อย่างก้าวกระโดด ภายใน
2573

23%

- การส่งเสริม
เกษตรกรรมยัง่ ยืน
- การเพิ่มศักยภาพ
ในการปรับตัวกับภัย
พิบตั ิ
- การปรับปรุง
คุณภาพดิน
- การเข้าถึง
ทรัพยากร/ปัจจัย
การผลิต
- การรับมือกับ
ความแห้งแล้งและ
น้าท่วม

26% - นาภูมิปญั ญาชนเผ่าพื้นเมืองและวัฒนธรรม
เข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการเรือ่ งการ
เปลีย่ นแปลงภูมิอากาศ
17% - นาภูมิปญั ญาเข้ามาเป็น
ตัวเชือ่ มโยง
20% - นาภูมิปญั ญาของแต่ละพื้นทีเ่ ข้ามามีสว่ น
ร่วมในการพัฒนาและรักษาพันธุกรรมดั้งเดิม
ของท้องถิน่
22% - การรักษาระบบนิเวศ แต่ไม่ต้องทนกับ
สภาพภูมิอากาศ โดยการปลูกพืชแบบหมุนเวียน

15% - ระบบนิเวศของพืชแต่ละชนิดแต่ละฤดูกาล
ไม่เหมือนกัน
- การทาเกษตรกรรมทีย่ งั่ ยืนทีม่ ีการผลิตทีไ่ ม่
ใช้สารเคมี และสอดคล้องกับระบบนิเวศน์ โดย
ให้เป็นนโยบายหลักของประเทศ
- ควรคานึงถึงภูมิปญั ญาท้องถิน่ และการ
รักษาพันธุกรรมท้องถิน่
- ขยายโอกาสการส่งเสริมระบบการผลิตที่
ปลอดภัยระหว่างภาคการเกษตรรายย่อย และ
รายใหญ่เพื่อสร้างสมดุลและศักยภาพภาคการ
ผลิตแบบพึ่งพาทัง้ ระบบ
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จาแนกประเด็นย่อยราย
เป้าประสงค์
ข้อคิดเห็นในการปรับปรุง/เพิ่มเติม
ร้อยละ
ประเด็นย่อย
ความ
สาคั ญ

2.5 คงความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมกรรมของ
เมล็ดพันธุ์พืชทีใ่ ช้
เพาะปลูก สัตว์ในไร่นา
และทีเ่ ลีย้ งตามบ้านเรือน
และชนิดพันธุ์ตาม
ธรรมชาติทเี่ กี่ยวข้องกับ
สายพันธุ์พืชและสัตว์ปา่
รวมถึงการจัดการทีด่ ีให้มี
ธนาคารเมล็ดพันธุ์และพืช
ทีห่ ลากหลาย ทัง้ ใน
ระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาค ระดับนานาชาติ
และส่งเสริมการเข้าถึงและ
แบ่งปันผลประโยชน์ทเี่ กิด
จากการใช้ทรัพยากรของ
แหล่งพันธุกรรมและองค์
ความรูท้ อ้ งถิน่ ที่
เกี่ยวข้องอยางเป็นธรรม
และเท่าเทียมตามทีต่ กลง
กันระหว่างประเทศ
ภายในปี 2563

17%

- การคงความ
หลากหลายทาง
พันธุกรรมในไร่นา
- การจัดให้มี
ธนาคารเมล็ดพันธุ์
และพืชทีห่ ลากหลาย
- ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จาก
พันธุกรรมและ
ความรูท้ อ้ งถิน่
- การแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากการ
ใช้แหล่งพันธุกรรม
อย่างเป็นธรรม

28% - ควรจะใช้คาว่า "เพิ่มความหลากหลาย...."
แทนคาว่า "คงความหลากหลาย..."
23% - ให้มีการคุ้มครองพันธุกรรมเชิงท้องถิน่ โดย
การจดสิทธิบตั ร
26% - ให้มีกฎหมายคุ้มครองพันธุกรรมท้องถิน่
และจดสิทธิบตั รทางปัญญา

23% - สนับสนุนความหลากหลายทางพันธุกรรม
และพันธุ์พืชท้องถิน่

- ใช้ภมู ิปญั ญาดั่งเดิม ซึ่ งมีงานวิจยั และข้อมูล
พันธกรรมทีส่ ญู หาย และฟื้นฟูกลับมาโดยชน
เผ่าพื้นเมืองหรือเจ้าของ
- เมล็ดพันธุ์ทอ้ งถิน่ เป็นพันธุ์ทอี่ ยูใ่ นนิเวศ
และหน่วยทีต่ ั้ง ซึ่ งรัฐจะต้องปกป้อง คุ้มครอง
และให้ชมุ ชนเป็นเจ้าของ
- อนุรกั ษ์พันธุ์พื้นเมืองและส่งเสริมการเก็บ
รักษาเมล็ดพันธุ์
- ให้เพิ่มความหลากหลาย ธารงไว้ซึ่ งพันธุ์พืช
พื้นบ้าน
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Goal 3 สร้างหลักประกันว่าด้วยคนมีชีวติ ทีม่ ีสุขภาพและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย
สรุ ป ผลการประชุมระดมสมองในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม
เป้ าประสงค์ในบริ บ ทประเทศไทย (National SDG Target)
เป้ าประสงค์สากล
(Global SDG Target)

ร้อยละ
ความ
สาคั ญ

จาแนกประเด็นย่ อยราย
เป้ าประสงค์
ประเด็นย่ อย

ร้อยละ
ความ
สาคั ญ

ข้อคิดเห็ นในการปรั บ ปรุ ง/เพิ่มเติม

ข้อเสนอเรื่ องตัวชี้วดั
(National SDG
Indicators)

3.1 ลดอั ตราการตายของ
มารดาทัว่ โลกให้ต่ากว่า
70 ต่ อการเกิ ดมีชพ
ี 1
แสนคน ภายในปี 2573

6%

- เน้นกลุม่ ประชากรทีอ่ ยูเ่ ฉพาะพื้ นที่ - ประเทศไทย ควรมีเป้าใน
ห่างไกล
การลดภัยจากการใช้ยาเสพ
ติ ดของเด็ กวัยเรียนทีห
่ ลุดจาก
ระบบการศึ กษา

3.2 ยุติ การตายทีป
่ อ้ งกั น
ได้ ของทารกแรกเกิ ดและ
เด็ กอายุต่ากว่า 5 ปี โดย
ทุกประเทศมุ่งลดอั ตรา
การตายในทารกลงให้ต่า
ถึง 12 คนต่ อ การเกิ ดมี
ชีพ 1,000 คน และลด
อั ตราการตายในเด็ กอายุ
ต่ากว่า 5 ปี ลงให้ต่าถึง
25 คนต่ อการเกิ ดมีชพ
ี
1,000 คน ภายในปี 2573

10%

- มีการทาสถิติ ให้ชดั เจนและทางาน
กั บกลุม่ เป้าหมายเฉพาะทางมากขึน้

3.3 ยุติ การแพร่กระจาย
ของเอดส์ วัณโรค
มาลาเรีย และโรคเขตร้อน
ทีถ่ กู ละเลย และต่ อสูก้ ั บ
โรคตั บอั กเสบ โรคติ ดต่ อ
ทางน้า และโรคติ ดต่ อ
อื่ นๆ ภายในปี 2573

12%

3.4 ลดการตายก่ อนวัย
อั นควรจากโรคไม่ติ ดต่ อ
ให้ลดลงหนึ่งในสาม ผ่าน
ทางการป้องกั นและ การ
รักษาโรค และสนับสนุน
สุขภาพจิตและความ
เป็นอยูท่ ดี่ ี ภายในปี 2573

12%

- ควรมองมิติ เรือ่ งอาหารที่
ก่ อโรคด้ วย

- ให้เน้นประชากรกลุม่ เฉพาะรวมถึง - โรคใหม่ๆ ทีเ่ กิ ดในเด็ ก
ท้องถิน่ ห่างไกล
- ป้องกั นเรือ่ งการท้องก่ อนวัย
- ควรเพิ่ มเรือ่ งอั ตราเจริญพั นธุ์
- มีมาตรการเสริมความรูแ้ ละทางาน
เชิงพื้ นที่ ให้ทนั ต่ อภัยจากโรคอุ บตั ิ
ใหมโดยคานึงถึงมิติ เพศภาวะและ
ความแตกต่ างของประชากร แรงงาน
เคลือ่ นย้ายพื้ นทีท
่ างภูมิศาสตร์
(ความเห็นเพิ่ มเติ ม : กลุม่ แรงงานที่
เคลือ่ นย้ายเข้ามาในประเทศ แล้วนา
โรคระบาดติ ดต่ อเข้ามา)
- เพิ่ มโรคใหม่ๆ เช่น โรคชิกุ นคุ นยา
- เพิ่ มการยุติ ในส่วนของโรคทีจ่ ะ
เกิ ดขึน้ ใหม่
- เข้าถึงความรู้ และการป้องกั น
โรคติ ดต่ อในทุกกลุม่ อย่างเท่าเทียม
เช่น การสือ่ สารด้ านภาษาในกลุม่ ชน
เผ่าพื้ นเมือง และชาติ พั นธ์
- ลดการตายก่ อนวัยอั นควรจากโรค
ไม่ติ ดต่ อเป็ นครึ่ งหนึง่
- เพิ่ มคาว่าโอกาสในการเข้าถึงการ
รักษา
- เปลีย่ นคาว่า ลดการตายก่ อนวัย
อั นควร เป็น ลดการตายต่ อคนทุก
เพศทุกวัย
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สรุ ปผลการประชุมระดมสมองในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม
เป้ าประสงค์ในบริ บทประเทศไทย (National SDG Target)
เป้ าประสงค์สากล
(Global SDG Target) ร้อยละ
ความ
สาคั ญ

3.5 เสริมสร้างการป้องกั น 10%
และการรักษาการใช้สาร
ในทางทีผ่ ดิ รวมถึงการใช้ยา
เสพติ ดในทางทีผ่ ดิ และการ
ใช้แอลกอฮอล์ในทางที่
เป็นอั นตราย

จาแนกประเด็นย่ อยราย
เป้ าประสงค์
ประเด็นย่ อย

ร้อยละ
ความ
สาคั ญ

ข้อคิดเห็ นในการปรั บปรุ ง/เพิ่มเติม

ข้อเสนอเรื่ องตัวชี้วดั
(National SDG
Indicators)

- การสร้างโอกาสใหม่ให้กั บพื้ นทีช่ วี ิต
ใหม่ทปี่ ลอดสารเสพติ ด เช่น ผูท้ เี่ ลิก
ยาเสพติ ดทีไ่ ม่ได้ รบั การต้ อนรับจาก
สังคม

- รัฐควรมีมาตรการในการใช้
กฎหมายให้ชดั เจน ต่ อการป้องกั น
- เพิ่ มคาว่า"และลดการใช้สารเสพติ ด "
- เพิ่ มคาว่า "โดยเฉพาะแสวงหาการ
ป้องกั นในเด็ กและเยาวชน"
3.6 ลดจานวนการตาย
และบาดเจ็บจากอุ บตั ิ เหตุ
จากการจราจรทางถนนทัว่
3.7 สร้างหลักประกั นถ้วน
หน้า ในการเข้าถึงบริการ
สุขภาพทางเพศและ
อนามัยเจริญพั นธ์ รวมถึง
การวางแผนครอบครัว
และข้อมูลข่าวสารและ
ความรูแ้ ละการบูรณาการ
อนามัยเจริญพั นธุ์ไว้ใน
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
ระดั บชาติ ภายในปี 2573

12%

- ทาให้ระบบบริการสาธารณะมี
คุ ณภาพ

13%

- สร้างหลักประกั นถ้วนหน้าที่
ครอบคลุมทุกกลุม่ เปราะบาง รวมทัง้
มีระบบรองรับในกรณีมีการตกหล่น
ของประชากร

- ควรเพิ่ มกองทุนสูงวัยต่ อการสร้าง
หลักประกั นการดารงชีพ
- มีความชัดเจนในการจ่าย และไม่
ควรจากั ดโรงพยาบาลในการเข้ารับ
บริการของรัฐ
- ธารงไว้ซึ่ งหลักประกั นถ้วนหน้า
- สร้างมาตรการพิ เศษ และจัดสรร
ทรัพยากรให้เพี ยงพอสาหรับ
ประชากรทีป่ ระสบปัญหาในการเข้าถึง
- เพิ่ มคาว่า "และข้อมูลข่าวสาร และ
ความรู้ สมัยใหม่และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิน่ และบูรณาการ

- เพิ่ มคุ ณค่ าในชีวิตพลเมือง
ด้ วยการเสริมคุ ณภาพการใช้
ชีวิตทีป่ ลอดภัย
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สรุ ปผลการประชุมระดมสมองในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม
เป้ าประสงค์ในบริ บทประเทศไทย (National SDG Target)
เป้ าประสงค์สากล
(Global SDG Target) ร้อยละ
ความ
สาคั ญ

3.8 บรรลุการมี
หลักประกั นสุขภาพถ้วน
หน้า รวมถึงการป้องกั น
ความเสีย่ งทางการเงิน การ
เข้าถึง การบริการ
สาธารณสุขจาเป็นทีม่ ี
คุ ณภาพ และเข้าถึงยาและ
วัคซี นจาเป็นทีป่ ลอดภัย
มีประสิทธิภาพ มีคุ ณภาพ
ในราคาทีส่ ามารถซื้ อหาได้

จาแนกประเด็นย่ อยราย
เป้ าประสงค์
ประเด็นย่ อย

ข้อคิดเห็ นในการปรั บปรุ ง/เพิ่มเติม

16% - การเข้าถึง
หลักประกั นสุขภาพ
ถ้วนหน้า

32% - มีระบบประกั นสุขภาพถ้วนหน้า
- รัฐต้ องจัดหาวัคซี นทีจ่ าเป็น
อย่างเสมอภาคด้ วยระบบ Demand และปลอดภัย โดยไม่มี
Size Financing
ค่ าใช้จา่ ยเพิ่ มเติ ม

- การเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขทีจ่ าเป็น
ทีม่ ีคุ ณภาพ

29% - รัฐต้ องจัดให้มีวัคซี นทีจ่ าเป็น
- ปัญหา ตั วชีว้ ัด
ปลอดภัย มีคุ ณภาพ โดยไม่เรียกเก็ บ เป้าประสงค์ ที่ 4.4 และ 4.7
ค่ าใช้จา่ ยเพิ่ มเติ ม
ควรได้ รบั การแก้ ไขและพั ฒนา
ไปพร้อมกั น มีการสร้าง
นิยามการศึ กษาทีถ่ กู ต้ อง
23% - เข้าถึงกองทุนเยียวยา อย่างทัว่ ถึง
ทุกพื้ นที่
16% - ควรมีองค์ กรทีอ่ ิ สระต่ อการนาใช้
สิทธิ ให้ความรูเ้ รือ่ งสิทธิ์อย่างเท่า
เทียมกั น
- ควรพิ จารณาถึง เศรษฐานะของ
ประชากรด้ วย
- คนทุกลุม่ สามารถเข้าถึงการบริการ
ด้ านสาธารณสุขอย่างทัว่ ถึง และเป็น
ธรรม
- มีกองทุนดู แลกลุม่ คนไทยตกหล่น
ทางทะเบียนราษฎร์ (คนไทยไร้สทิ ธิ์)
- เพิ่ มคาว่า "ความเท่าเทียม"
29% - มีมาตรการระดั บชาติ ในการลดการ - การวัดผล คาว่า "ลดลง
ใช้สารเคมีอั นตราย
อย่างมาก" ต้ องมีแนว
ทางการวัดให้ชดั เจนทีต่ ั วชีว้ ัด

- การเข้าถึงยา /
วัคซี นทีจ่ าเป็น
- การป้องกั นความ
เสีย่ งทางการเงิน

3.9 ลดจานวนการตาย
และการเจ็บป่วยจาก
สารเคมีอั นตรายและจาก
มลพิ ษและการปนเปือ้ น
ทางอากาศ น้า และดิ น
ให้ลดลงอย่างมาก ภายใน
ปี 2573

ร้อยละ
ความ
สาคั ญ

ข้อเสนอเรื่ องตัวชี้วดั
(National SDG
Indicators)

9%

- การตายและ
เจ็บป่วยจากสารเคมี
อั นตราย

- การตายและ
เจ็บป่วยจากมลพิ ษ
ทางอากาศ

29% - ควรใช้คาว่า "ลดลงร้อยละ" แทน
คาว่า ลดลงอย่างมาก

- มีนโยบายและแนวทางที่
ชัดเจนในการลด ละเว้น และ
เลิกใช้สารเคมีอั นตราย
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สรุ ปผลการประชุมระดมสมองในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม
เป้าประสงค์ในบริ บทประเทศไทย (National SDG Target)
เป้าประสงค์สากล
(Global SDG Target) ร้อยละ
ความ
สาคั ญ

จาแนกประเด็นย่อยราย
เป้าประสงค์
ประเด็นย่อย
- การตายและ
เจ็บป่วยจากมลพิษ
ทางน้า

ร้อยละ
ความ
สาคั ญ

ข้อคิดเห็นในการปรั บปรุ ง/เพิ่มเติม

22% - คานึงถึงประชากร โดยเฉพาะกลุม่
เสีย่ ง เช่น เกษตรกร และกลุม่ เสีย่ ง
ในพื้ นทีก่ ารจราจร

- มีมาตรการห้ามนาเข้าสารเคมี
- การตายและ
อันตรายในระดับชาติ
เจ็บป่วยจากปนเปือ้ น
20%
ในดิน
- มีกฎหมายห้ามใช้ สารเคมีทมี่ ี
ผลกระทบกับสุขภาพสิง่ แวดล้อม
โดยตรง
- เน้นการสะสมสารพิษในดินทีเ่ กิด
จาก การเกษตร ให้ลดลง

ข้อเสนอเรื่ องตัวชี้วดั
(National SDG
Indicators)
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เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาทีม่ ีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาส
ในการเรียนรู้ตลอดชีวติ
สรุ ป ผลการประชุมระดมสมองในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม
เป้ าประสงค์สากล
(Global SDG Target)

เป้ าประสงค์ในบริ บ ทประเทศไทย (National SDG Target)
จาแนกประเด็นย่ อยราย
เป้ าประสงค์
ร้อยละ
ความ
ร้อยละ ข้อคิดเห็ นในการปรั บ ปรุ ง/เพิ่มเติม
สาคั ญ
ประเด็นย่ อย
ความ
สาคั ญ

4.1 สร้างหลักประกั นว่า
19%
เด็ กชายและเด็ กหญิงทุก
คนสาเร็จการศึ กษาระดั บ
ประถมศึ กษาและ
มัธยมศึ กษาทีม่ ีคุ ณภาพ
เท่าเทียม โดยไม่มี
ค่ าใช้จา่ ย นาไปสูผ่ ลลัพธ์
ทางการเรียนทีม่ ี
ประสิทธิผล ภายในปี 2573

- คุ ณภาพของ
การศึ กษาขัน้ พื้ นฐาน

28% - ควรจัดการศึ กษาให้สอดคล้องวิถี
ชีวิตศาสนา ภาษาและวัฒนธรรมของ
พื้ นที่

- การเข้าถึง
26% - ให้มีหหลักสูตรท้องถิน่ ภูมิปญ
ั ญาชน
การศึ กษาขัน้
เผ่าพื้ นเมือง. ภาษา และวัฒนธรรม
พื-้ นการเข้
ฐานอย่
าถึางงเท่าเทียม 25% - ผลลัพธ์ทางการเรียนทีม่ ี
การศึ กษาขัน้ พื้ นฐาน
ประสิทธิภาพควรวัดจากการพั ฒนา
โดยไม่มีค่ าใช้จา่ ย
เด็ กในมิติ องค์ รวม

4.2 สร้างหลักประกั นว่า
เด็ กชายและเด็ กหญิงทุก
คนเข้าถึงการพั ฒนา การ
ดู แล และการจัด
การศึ กษาระดั บก่ อน
ประถมศึ กษา สาหรับเด็ ก
ปฐมวัย ทีม่ ีคุ ณภาพ
เพื่ อให้เด็ กเหล่านั้นมี
ความพร้อมสาหรับ
การศึ กษาระดั บประถม
ศึ กษา ภายในปี 2573

13%

- การเข้าถึง
การศึ กษาขัน้ พื้ นฐาน
ของเด็ กชายและหญิง

21% - ปรับคาว่า "สาเร็จการศึ กษา" เป็น
"ได้ รบั โอกาศในการพั ฒนาคุ ณภาพ
ชีวิตและการเรียนรู"้

- คุ ณภาพของ
การศึ กษาปฐมวัย

- ไม่เห็นด้ วยกั บคุ ณภาพการศึ กษา
ทัว่ ดด้ วยระบบ NT และ Onet
- ไม่ควรวัดเด็ กด้ วยคะแนนสอบทาง
วิชาการ เนื่องจากเด็ กแต่ ละคนมี
ความสามารถทีแ่ ตกต่ างกั น ควร
ผลักดั นเด็ กตามความสามรถและ
ความถนัดของเด็ ก
37% - ควรอธิบายคาว่าคุ ณภาพการศึ กษา
ปฐมวัยให้ชดั เจนมากยิง่ ขึน้

- การเข้าถึง
การศึ กษาปฐมวัย
อย่างเท่าเทียมกั น

34% - จัดสรรทรัพยากรให้เพี ยงพอ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุม่ เปราะบาง
เช่นเด็ กพิ การและเด็ กขาดโอกาศ
เป็นต้ น
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สรุ ปผลการประชุมระดมสมองในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม
เป้ าประสงค์ในบริ บทประเทศไทย (National SDG Target)
จาแนกประเด็นย่ อยราย
เป้ าประสงค์สากล
เป้ าประสงค์
(Global SDG Target) ร้อยละ
ความ
ร้อยละ ข้อคิดเห็ นในการปรั บปรุ ง/เพิ่มเติม
สาคั ญ
ประเด็นย่ อย
ความ
สาคั ญ

- การเข้าถึง
การศึ กษาของ
เด็ กชายและหญิง

4.3 สร้างหลักประกั นให้
ชายและหญิงทุกคนเข้าถึง
การศึ กษาด้ านเทคนิค
อาชีวศึ กษา อุ ดมศึ กษา
รวมถึงมหาวิทยาลัยทีม่ ี
คุ ณภาพในราคาทีส่ ามารถ
จ่ายได้ ภายในปี 2573

13%

- คุ ณภาพของ
การศึ กษา
ระดั บอุ ดมศึ กษา/
มหาวิทยาลัย

30% - การเข้าถึงการศึ กษาอย่างมีคุณภาพ
และเท่าเทียมกั น
- ควรเน้นเรือ่ งความพร้อมทางด้ าน
ร่างกายและจิตใจมากกว่าการวัดผล
ความรูท้ างวิชาการ
27% - ตั ดทิง้ คาว่า "มหาวิทยาลัยทีม่ ี
คุ ณภาพ" แล้วเปลีย่ นเป็นส่งเสริม
การศึ กษาทางเลือก การศึ กษาทางไกล
รวมถึงการศึ กษาด้ วยตนเองที่
สอดคล้องตามสัยภาพผูเ้ รียน

- คุ ณภาพของ
26% - ให้ความสาคั ญกั บระบบอาชีวศึ กษา
การศึ กษาอาชีวศึ กษา
มากกว่าหรือเท่ากั บระดั บมหาวิทยาลัย
- การเข้าถึง
การศึ กษา
ระดั บอุ ดมศึ กษา/
มหาวิทยาลัย
- การเข้าถึง
การศึ กษาการศึ กษา
อาชีวศึ กษา

26% - ควรรวมตั วชีว้ ัดการเข้าถึงการศึ กษา
โดยไม่จากั นการเข้าเรียนในสถานศึ กษา
และให้ได้ รบั การพั ฒนาอย่างมี
คุ ณภาพจริงๆ
21% - ควรมีระบบการศึ กษาทีเ่ ปิดพื้ นทีใ่ ห้
ผูเ้ รียน

- ส่งเสริมการศึ กษาเพื่ อชีวิตให้มากขึน้
- ลดปัญหาการย้ายถิน่ เพื่ อ
ประกอบการทางาน โดยการส่งเสริม
ให้มีการจ้างงานลูกหลานในถิน่ กาเนิด
- คานึงถึงโอกาสทีเ่ ท่าเทียมภายใต้
เศรษฐฐานะทีแ่ ตกต่ างกั น
4.4 เพิ่ มจานวนเยาวชน
และผูใ้ หญ่ทมี่ ีทกั ษะที่
เกี่ ยวข้อง รวมถึงทักษะ
ทางด้ านเทคนิคและอาชีพ
สาหรับการจ้างงาน การมี
งานทีม่ ีคุณค่ า และการ
เป็นผูป้ ระกอบการ
ภายในปี 2573

11%

- เพิ่ มเติ ม: และรองรับการมีงานทา
ไม่ให้เกิ ดการว่างงานเกิ นกว่าร้อยละ
10 ของเยาวชนและผูใ้ หญ่
- เพิ่ มเติ ม: คาว่า "งาน" เป็น "งานที่
สอดคล้องต่ อการเปลีย่ นแปลงของ
โลกอย่างยัง่ ยืน

ข้อเสนอเรื่ องตัวชี้วดั
(National SDG
Indicators)

20

สรุปผลการประชุมระดมสมองในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม
เป้าประสงค์ในบริบทประเทศไทย (National SDG Target)
จาแนกประเด็นย่อยราย
เป้าประสงค์สากล
เป้าประสงค์
(Global SDG Target) ร้อยละ
ความ
ร้อยละ ข้อคิดเห็นในการปรั บปรุ ง/เพิ่มเติม
สาคั ญ
ประเด็นย่อย
ความ
สาคั ญ

- คาว่า "ทักษะทีเ่ กี่ยวข้อง" ไม่ชดั เจน
ว่าหมายถึงอะไร ควรจะเปลีย่ นเป็น
ทักษะทีจ่ าเป็นในการดาเนินชีวิตทีม่ ี
คุณภาพสามารถพึ่งตนเอง
- การจ้างงาน ทักษะการทางานทีม่ ี
คุณภาพ ควรเทียบเท่ากับ
ประสบการณ์ภมู ิปญั ญษความรู้ ให้
ความสาคัญกับครูภมู ิปญั ญามากขึน้
โดยมีค่าตอบแทนจากภาครัฐ
- การเป็นผูป้ ระกอบการจะต้องมี
โอกาศในการเข้าถึงความต้องการอย่าง
เท่าเทียมกัน
- ควรให้ครอบคลุมผูส้ งู อายุ
4.5 ขจัดความเหลีอ่ มล้า
ทางเพศด้านการศึกษา
และสร้างหลักประกันว่า
กลุม่ ทีเ่ ปราะบางซึ่ งรวมถึง
ผูพ้ ิการ ชนพื้นเมือง และ
เด็ก เข้าถึงการศึกษาและ
การฝึกอาชีพทุกระดับ
อย่างเท่าเทียม ภายในปี
2573

21%

4.6 สร้างหลักประกันว่า
เยาวชนทุกคนและสัดส่วน
ของผูใ้ หญ่ในทัง้ ชายและ
หญิง สามารถอ่านออก

11%

- การเข้าถึง
28% - เพิ่ม: การเข้าถึงการศึกษาที่
การศึกษา/การฝึก
หลากหลายอย่างมีคุณภาพ
อาชีพของชนพื้นเมือง
- การเข้าถึง
การศึกษา/การฝึก
อาชี
พของผูพ้ อ่ ิกล้าร
- ความเหลื
าทาง
เพศด้านการศึกษา
- การเข้าถึง
การศึกษา/การฝึก
อาชีพของเด็ก

25% - ขจัดความเหลือ่ มล้าการศึกษากลุม่
คนในเมืองและชนบท
23% - ในชนเผ่าพื้นเมืองและกลุม่ คนที่
เกี่ยวข้องมีสว่ นร่วมกาหนดนโยบาย
23% การศึกษา

- เพิ่ม: ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีทางการสือ่ สาร และทักษ
ความคิดเบือ้ งต้น รวมถึงทักษะทาง
อาชีพ
- ความสามารถในการอ่านออกเขียน
ได้ และคานวณได้ควรได้รบั การ
พัฒนาจากบริบทการเรียนรู้ ความถนัด
ความสามารถในการเรียนรูท้ แี่ ตกต่าง
กัน
- ให้รวมถึงผูส้ งู อายุ
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สรุปผลการประชุมระดมสมองในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม
เป้าประสงค์ในบริบทประเทศไทย (National SDG Target)
จาแนกประเด็นย่อยราย
เป้าประสงค์สากล
เป้าประสงค์
(Global SDG Target) ร้อยละ
ความ
ร้อยละ ข้อคิดเห็นในการปรั บปรุ ง/เพิ่มเติม
สาคั ญ
ประเด็นย่อย
ความ
สาคั ญ

4.7 สร้างหลักประกันว่า
ผูเ้ รียนทุกคนได้รบั ความรู้
และทักษะทีจ่ าเป็นสาหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน รวมไปถึง
การศึกษาสาหรับการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนและการ
มีวิถชี วี ิตทีย่ งั่ ยืน สิทธิ
มนุษยชน ความเสมอภาค
ระหว่างเพศ การส่งเสริม
วัฒนธรรมแห่งความสงบ
สุขและไม่ใช้ความรุนแรง
การเป็นพลเมืองของโลก
และความชืน่ ชมในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
และการทีว่ ัฒนธรรมมี
ส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืน ภายในปี 2573

12%

- สิทธิมนุษยชน

23% '- ให้ประชาชนในกานมีสว่ นร่วมใน
การกาหนดอนาคตตัวเองมากขึน้ โดย
เชือ่ มต่อปฏิญาสหประชาชาติว่าด้วย
สิทธิชนเผาพื้นเมืองและอนุสญั ญา
ต่างๆ ทีร่ ฐั ลงนามไว้

- การศึกษาเพื่อ
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน/
วิถชี วี ิตทีย่ งั่ บยืน
- ความเสมอภาค
ระหว่
างเพศ
- การส่
งเสริม

20% - ให้รวมถึงการศึกษาผ่านสือ่ มวลชน
หมายถึง การให้การศึกษาตาม
สาธารณชน
17% - เพิ่ม: การเคารพความแตกต่างที่
15% หลากหลาย
- เพิ่ม: การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนบนหลัการมี

วัฒนธรรมแห่งความ
สงบสุขและไม่ใฝชัค้
วามรุนแรง
- การชืน่ ชมความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรม
- การเป็นพลเมือง
โลก

ส่วนร่วม

14% - เพิ่ม: โอกาสนาความรูส้ ร้างประโยชน์
เพื่อสังคม

11%
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เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อานาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน
สรุ ปผลการประชุมระดมสมองในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม
เป้ าประสงค์ในบริ บทประเทศไทย (National SDG Target)
เป้ าประสงค์สากล
(Global SDG Target) ร้อยละ
ความ
สาคั ญ

5.1 ยุติ การเลือกปฏิบตั ิ
ทุกรูปแบบทีม่ ีต่ อผูห้ ญิง
และเด็ กหญิงในทุกที่

5.2 ขจัดความรุนแรงทุก
รูปแบบทีม่ ีต่ อผูห้ ญิงและ
เด็ กหญิงทัง้ ในทีส่ าธารณะ

จาแนกประเด็นย่ อยราย
เป้ าประสงค์
ประเด็นย่ อย

20%

- แก่ นสาคั ญครอบคลุมแล้ว

- มีแนวทางการอธิบายการเลือก
ปฏิบตั ิ ในแต่ ละประเด็ นทีช่ ดั เจน เพื่ อ
ยกระดั บความเสมอภาค
- ผูต้ อบส่วนใหญ่ เห็นด้ วย
22% - ความรุนแรงทาง
29% - รวมถึงการเข้าถึงความยุติ ธรรม
เพศต่ อผูห้ ญิงและเด็ ก
และให้มีสว่ นร่วมจากกลไกทุกระดั บ
และมีจดั สรรทรัพยากรทีเ่ พี ยงพอ
- ความรุนแรงต่ อ
28% - สร้างความรูค้ วามเข้าใจพื้ นฐาน
ผูห้ ญิงและเด็ กหญิง
เรือ่ งกฎหมายคุ้ มครองสิทธิสตรีและ
เด็ กหญิง ให้กั บทุกภาคส่วนทางสังคม
- การค้ ามนุษย์

- การแสวงหา
ประโยชน์ในรูปแบบ
อื่ น
5.3 ขจัดแนวปฏิบตั ิ ทเี่ ป็น
ภัยทุกรูปแบบ อาทิ การ
แต่ งงานในเด็ กก่ อนวัยอั น
ควรโดยการบังคั บ และ
การขลิบอวัยวะเพศหญิง

ร้อยละ ข้อคิดเห็ นในการปรั บ ปรุ ง/เพิ่มเติม
ความ
สาคั ญ

14%

24%

- มีการใช้วัฒนธรรมความเชือ่ มา
เชือ่ มต่ อกฎหมายในการลดความ
รุนแรงต่ อสตรีและเด็ กหญิงชนเผ่า
พื้ นเมือง
19% - เห็นด้ วย เพิ่ ม ให้รวมถึงใน
ครอบครัวด้ วย
- ผูต้ อบส่วนใหญ่ เห็นด้ วย
- กลไกรัฐและผูน้ าชุมชนต้ อง
คุ้ มครองเด็ ก บังคั บใช้กฎหมาย มิใช่
คุ้ มครองผูก้ ระทาให้พ้ นผิด
- ป้องกั นเด็ กจากภัยเทคโนโลยี เช่น
การเข้าถึงอิ นเทอร์เน็ต หรือเด็ กเล็ก
ติ ดโทรศั พท์
- ควรชัง่ น้าหนักให้ดี ระหว่างการใช้
ข้อบังคั บตามกฎหมายกั บจารีต
ประเพณี ทัง้ นี้ต้ องคานึงถึงความ
ปลอดภัยในการดารงชีวิต
- เสริมสร้างแนวปฏิบตั ิ ทปี่ ลอดภัยใน
ชีวิตทีม่ ีคุ ณภาพในระบบการศึ กษา
และทุกพื้ นทีท่ างสังคม
- ออกกฎหมายคุ้ มครองเด็ ก
- และการแก้ กฎหมายทีไ่ ม่เอื้ อต่ อ
การลดความรุนแรง การเอาเปรียบ
ทางเพศ ต่ อเด็ กและผูห้ ญิง
- ควรให้ความรูแ้ ละผลกระทบต่ อ
เด็ กและเยาวชนด้ วย
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(National SDG
Indicators)

23
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(Global SDG Target) ร้อยละ
ความ
สาคั ญ

5.4 ตระหนักและให้
คุ ณค่ าต่ อการดู แลและ
การทางานบ้านโดยไม่ได้
รับค่ าจ้าง ผ่านการ
ให้บริการสาธารณะ
โครงสร้างพื้ นฐานและ
นโยบายการคุ้ มครองทาง
สังคม และสนับสนุนความ
รับผิดชอบร่วมกั นภายใน
ครัวเรือนและครอบครัว
ตามความเหมาะสมของ
แต่ ละประเทศ

13%

5.5 สร้างหลักประกั นว่า
ผูห้ ญิงจะมีสว่ นร่วมอย่าง
เต็ มทีแ่ ละมีประสิทธิผล
และมีโอกาสทีเ่ ท่าเทียมใน
การเป็นผูน้ าในทุกระดั บ
ของการตั ดสินใจในเรือ่ ง
ของการเมือง เศรษฐกิ จ
และสาธารณะ

18%

จาแนกประเด็นย่ อยราย
เป้ าประสงค์
ประเด็นย่ อย

ร้อยละ ข้อคิดเห็ นในการปรั บปรุ ง/เพิ่มเติม
ความ
สาคั ญ

ข้อเสนอเรื่ องตัวชี้วดั
(National SDG
Indicators)

- เพิ่ มรายละเอี ยดว่า "ผ่านการ
ให้บริการสาธารณะ +สวัสดิ การด้ าน
สุขภาพ รวมโครงสร้างพื้ นฐาน ...
โดยการส่งเสริมให้ครอบครัวและ
สังคมมีความตระหนัก " ด้ วย
- รณรงค์ ความรับผิดชอบของผูช้ าย
ในการดู แลบ้าน
- ส่งเสริมการปรับทัศน์คติ และสร้าง
ความเข้าใจต่ อสังคมต่ อคุ ณค่ าและ
ภาระงานบ้าน และความรับผิดชอบ
ร่วมกั น
- ผูต้ อบส่วนใหญ่ เห็นด้ วย
- การมีสว่ นร่วมใน
การเป็นผูน้ าทาง
การเมื
องสว่ นร่วมใน
- การมี

32% - รวมทัง้ ระดั บครองครัวทีเ่ ป็นหน่วย
พื้ นฐานตั ดสินใจ เรือ่ งการจัดการ
24% ทรั
- สร้พายากรธรรมชาติ
งหลักประกั นว่าผูห้ ญิงต้ องมี

การเป็นผูน้ าทาง
ส่วนร่วมอย่างเต็ มที่
เศรษฐกิ จ
- การมีสว่ นร่วมใน 24% - สตรีชนเผ่าพื้ นเมืองต้ องได้ รบั การ
การเป็นผูน้ าทางสังคม
ยอมรับและส่งเสริมโอกาสในการเป็น
กระดั
บ เห็นด้ วย
- การมีสว่ นร่วมใน 20% ผู- น้ ผูาทุ
ต้ อบส่
วนใหญ่
การเป็นผูน้ าใน
กิ จกรรมสาธารณะ
อื่ นๆ

5.6 สร้างหลักประกั นว่า
จะมีการเข้าถึงสุขภาพทาง
เพศและอนามัยเจริญพั นธุ์
และสิทธิด้ านการเจริญ
พั นธุ์โดยถ้วนหน้า ตามที่
ตกลงในแผนปฏิบตั ิ การ
ของการประชุมนานาชาติ
ว่าด้ วยประชากรและการ
พั ฒนา และปฏิญญา
ปักกิ่ งและเอกสารทบทวน
ผลลัพธ์จากการประชุม
เหล่านั้น

13%

- โดยการจัดสรรทรัพยากรที่
พอเพี ยง และเน้นให้หญิงและ
เด็ กหญิงพื้ นทีห่ า่ งไกลสามารถเข้าถึง
- ผูต้ อบส่วนใหญ่ เห็นด้ วย

- มีหมอทีต่ รวจให้เหมาะสม
กั บเพศ
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Goal 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีนาและสุ
้
ขอนามัยสาหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการทีย่ งั่ ยืน
**ที่ ประชุมมีความเห็ นว่าควรใช้คาแปล Target ที่ กระทรวงการต่างประเทศแปลทุ ก Target แต่มีบางคาที่ ควรตัดออก**
ส่ง 29 พ.ย. 2561
สรุ ปผลการประชุมระดมสมองในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม
เป้ าประสงค์ในบริ บทประเทศไทย (National SDG Target)
เป้ าประสงค์สากล
(Global SDG Target) ร้อยละ
ความ
สาคั ญ

6.1 บรรลุเป้าหมายการให้
ทุกคนเข้าถึงน้าดื่ มที่
ปลอดภัย และมีราคาที่
สามารถซื้ อหาได้ ภายในปี
2573

จาแนกประเด็นย่ อยราย
เป้ าประสงค์
ประเด็นย่ อย

13%

ร้อยละ ข้อคิดเห็ นในการปรั บปรุ ง/เพิ่มเติม
ความ
สาคั ญ

1. ควรมีมาตราการตรวจสอบ
คุ ณภาพน้าดื่ มทีซ่ ื้ อขาย

1. คุ ณภาพแหล่งน้าทีจ่ ะทาไป
ใช้เพื่ อผลิตน้าดื่ ม

2. น้าดื่ มทีซ่ ื้ อ/ขายกั น ใครคื อผูท้ จี่ ะ 2. ปริมาณแหล่งน้าทีน่ ามาใช้
ได้ ประโยชน์สงู สุด
ผลิตน้าดื่ ม
3. ควรคานึงถึงการปนเชือ้ นของน้า
จากเชือ้ โรค ยาปฏิชวี นะทีใ่ ช้ในคน
สัตว์และการผลิตอาหาร

3. พั ฒนาแหล่งน้าธรรมชาติ
ให้เพี ยงพอและสะอาดต่ อ
การบริโภค

4. น้าดื่ มควรเป็นบริการทีไ่ ม่เก็ บเงิน
หรือราคาถูก เช่นน้าประปาดื่ มได้
ควรคานึงถึงเทคโนโลยีเกี่ ยวกั บการ
กรองน้าและการส่งน้าทีด่ ี กว่าปัจจุบนั
การจัดสรรน้าควรมีความเป็นธรรม
มากกว่านี้ เช่น ภาคอุ ตสาหกรรม
แย่งน้าจากชาวบ้านและภาคเกษตร

4. คุ ณภาพของแหล่งน้าทีจ่ า
นามาผลิตเป็นน้าดื่ มและ
ครอบคลุมทัง้ ประเทศ เพื่ อ
เพิ่ มการเข้าถึงของประชาชน
อย่างเท่าเทียมกั น อี กทัง้ ยัง
เป็นการลดภาระค่ าใช้จา่ ยใน
การจัดหาซื้ อน้าสาหรับดื่ ม
ของประชาชน
5. การลดค่ าใช้จา่ ยการซื้ อน้า

5. น้าดื่ มควรจัดหาได้ โดยไม่มี
ค่ าใช้จา่ ย

6.2 บรรลุเป้าหมายการให้
ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่
พอเพี ยงและเป็นธรรม
และยุติ การขับถ่ายในทีโ่ ล่ง
โดยให้ความสนใจเป็น
พิ เศษต่ อความต้ องการ
ของผูห้ ญิง เด็ กหญิง และ
กลุม่ ทีอ่ ยูใ่ ต้ สถานการณ์ที่
เปราะบาง ภายในปี 2573

ข้อเสนอเรื่ องตัวชี้วดั
(National SDG
Indicators)

8%

ดื่ ม. คุ ณภาพน้าดื่ ม, การมี
มาตราการการเพิ่ มราคาของ
ผูผ้ ลิต

1. ยุติ การขับถ่ายในทีโ่ ล่ง 33% 1. เพิ่ มบริการภาครัฐ/บทบาท
องค์ การปกครองส่วนท้องถิน่ และ
ชุมชนต่ างๆ ในการพั ฒนาสุขาชุมชน
ให้บริการทีเ่ พี ยงพอ

1. ความสะอาดห้องน้า
สาธารณะ และห้องน้าชุมชน
รวมไปถึงจานวนครัวเรือนที่
ยังไม่มีหอ้ งน้า

2. สุขอนามัยและ
สุขาทีเ่ หมาะกั บ
ความต้ องการของ
ผู3.ห้ ญิสุงข/เด็
กหญิ
ง
อนามั
ยและ
สุขาทีเ่ หมาะกั บ
ความต้
4.
การเข้องการของ
าถึง

4. ปริมาณการมีสขุ าเพิ่ มขึน้

สุขอนามัยทีพ่ อเพี ยง

25% 1. เพิ่ มข้อมูลสุขอนามัยของคนจน
คนไร้บา้ น และกลุม่ เปราะบางอื่ นๆ

2. การจัดสรรงบประมาณให้
กลุม่ ชายขอบ ผูห้ ญิงเข้าถึง
สุขอนามัยทีพ่ อเพี ยง
24% 3. ควรเพิ่ มเติ มสถิติ ในกลุม่ เปราะบาง 3. การวัดผลโรคภัยทีม่ าจาก
เช่น ชนกลุม่ น้อย ชาวภูเขา คนไร้บา้ น น้า
18% 4. การจัดการของเสีย
5. ให้ใส่ใจการกาหนดมาตราการ
ส่งเสริมทีข่ บั ถ่ายของกลุม่ คนชายขอบ
6. การถ่ายโดยตรงลงสูแ่ ม่นาของ
้
บ้านชายฝัง่ บ้านริมน้า ผูป้ ระกอบการ
เพาะเลีย้ งในทะเล ป่าชายเลน

25
สรุ ปผลการประชุมระดมสมองในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม
เป้ าประสงค์ในบริ บทประเทศไทย (National SDG Target)
เป้ าประสงค์สากล
(Global SDG Target) ร้อยละ
ความ
สาคั ญ

6.3 ยกระดั บคุ ณภาพน้า
โดยลดมลพิ ษ ขจัดการทิง้
ขยะและลดการปล่อย
สารเคมีและวัสดุ อั นตราย
ลดสัดส่วนน้าเสียทีไ่ ม่ผา่ น
กระบวนการลงครึง่ หนึ่ง
และเพิ่ มการนากลับมาใช้
ใหม่ทวั่ โลกภายในปี 2573

จาแนกประเด็นย่ อยราย
เป้ าประสงค์
ประเด็นย่ อย

20% 1. ลดการปล่อย
สารเคมีและวัสดุ
อั นตราย

ร้อยละ ข้อคิดเห็ นในการปรั บ ปรุ ง/เพิ่มเติม
ความ
สาคั ญ

26% 1. เพิ่ มเรือ่ งการดื้ อยา จากยา
ปฏิชวี นะทีป่ นเปือ้ นในสิง่ แวดล้อม

ข้อเสนอเรื่ องตัวชี้วดั
(National SDG
Indicators)
1. สัดส่วนกิ จกรรมการผลิต
ด้ านเกษตรกรรม และ
อุ ตสาหกรรมทีม่ ีการบาบัดน้า
เสีย

2. ลดน้าเสียทีไ่ ม่
ผ่านกระบวนการ
บาบัด

26% 2. น้าเสียและสารเคมีจากแหล่ง non 2. สัดส่วนขยะทีไ่ ด้ รบั จัดสรร
point source เช่นแปลงเกษตร
อย่างถูกวิธี
ขนาดใหญ่ การเลีย้ งสัตว์นาขนาดใหญ่
้

3. ยกระดั บคุ ณภาพ
น้าโดยลดมลพิ ษ

24% 3. เพิ่ มเติ มโครงการทีม่ ีผลกระทบต่ อ 3. จานวนข้อร้องเรียน/คดี ที่
แหล่งน้า เช่น สนามกอล์ฟ โรงงาน เกี่ ยวข้องด้ านน้า หรือการ
อุ ตสาหกรรม เป็นต้ น
แก้ ไขปัญหาในเรือ่ งเกี่ ยวกั บ
น้า จากรายงานผลการ
ร้องเรียน

4. ลดการทิง้ ขยะลง
ในน้า

24% 4. การจัดการและมาตราการ
Zoning เพื่ ออนุรกั ษ์แหล่งน้า และ
การเลือกใช้ทดี่ ิ นทีจ่ ะไม่กระทบแหล่ง
น้5.า กาหนดพื้ นทีล่ มุ่ น้า เป้าหมายให้
ชัดเจน วัดผลเปรียบเทียมก่ อนหลัง
พื้ นทีม่ ีปญ
ั หา

6. กาหนดพื้ นทีไ่ ม่ให้มีกิ จกรรมการ
ผลิต

4. ประสิทธิภาพในการจัดสรร
งบประมาณในการแก้ ไข
ปัญหาน้า รวมถึงการวัดเชิง
นิ5.เวศด้
านน้า
มีมาตราการการทิ
ง้ ขยะ
การจัดการขยะอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีการ
จัดการขยะแบบมีสว่ นร่วม
ของระดั บครัวเรือนเพิ่ มขึน้
6. ปริมาณขยะอนินทรียใ์ น
แหล่งน้าสาคั ญของชุมชนทีใ่ ช้
เพื่ อาการอุ ปโภคบริโภค และ
เพื่ อการเกษตร อี กทัง้
คุ ณภาพแหล่งน้าหลัก

7. การวัดผลการจัดการขยะชุมชน
8. สัดส่วนกิ จกรรมการผลิตด้ าน
เกษตรกรรม และอุ ตสาหกรรมทีม่ ี
การบัดน้าเสีย
6.4 เพิ่ มประสิทธิภาพการ
ใช้นาในทุ
้
กภาคส่วนและ
สร้างหลักประกั นว่าจะมี
การใช้นาและจั
้
ดหาน้าที่
ยัง่ ยืน เพื่ อแก้ ไขปัญหา

14%

1. สร้างหลักประกั นการเข้าถึงข้อมูล
การเข้าถึงการให้ขอ้ มูล การตั ดสินใจ
โครงการทีเ่ กี่ ยวข้องกั บการใช้นา้
การพั ฒนาเทคโนโลยีเพื่ อปรับปรุง
คุ2.ณประสิ
ภาพน้ทาธิภาพด้ านกานจัดสรร

1. งบประมาณการจัดการน้า
ทุกภาคส่วน

2. มีนวัตกรรมเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการใช้นา้
สาหรับภาคอุ สาหกรรม
3. ปัญหาการแย่งน้าระหว่างภาค
3. ปริมาณการเปลีย่ นแปลง
การเกษตรและอุ ตสาหกรรม อาจต้ อง การใช้นาของแต่
้
ละภาคส่วน
ให้ประชาชนเพิ่ มกลไก จัดทา
ตรวจสอบแก้ ไขปัญหาด้ านน้า
งบประมาณด้ านการบริหารเรือ่ งน้า
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สรุ ปผลการประชุมระดมสมองในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม
เป้ าประสงค์ในบริ บทประเทศไทย (National SDG Target)
เป้ าประสงค์สากล
(Global SDG Target) ร้อยละ
ความ
สาคั ญ

จาแนกประเด็นย่ อยราย
เป้ าประสงค์
ประเด็นย่ อย

ร้อยละ ข้อคิดเห็ นในการปรั บปรุ ง/เพิ่มเติม
ความ
สาคั ญ

ข้อเสนอเรื่ องตัวชี้วดั
(National SDG
Indicators)

4. พิ จารณาความยุติ ธรรมในการ
4. วัดคุ ณภาพนาของแต่ ละ
จัดสรรน้าระหว่างภาคเกษตร
หน่วยผลิต
ภาคอุ ตสาหกรรมและภาคครัวเรือน
และสนับสนุนให้ภาคประชาสังคม
จัดทารายงานทางเลือกการจัดการน้า

Target ที่ กต แปล

5. ควรแยกเกณฑ์ประสิทธิภาพการ 5. การเชือ่ มโยงการใช้นาทุ
้ ก
ใช้นา ตามประเภทของน้าดื่ ม น้าใช้ ประเภท
(การเกษตร และอุ สาหกรรม) และน้า
เพื่ อระบบนิเวศ
6. การแก้ ไขปัญหาการทา
กิ จกรรมพื้ นทางน้า
7. การแก้ ไขการครอบครอง
เส้นทางส่งน้าเป็นของส่วนตั ว
6.5 ดาเนินการบริหาร
จัดการน้าแบบองค์ รวมใน
ทุกระดั บ รวมถึงผ่านทาง
ความร่วมมือระหว่างเขต
แดนตามความเหมาะสม
ภายในปี 2573

17%

1. ปฏิรปู หน่วยงานทีเ่ กี่ ยวข้องกั บน้า 1. ข้อมูลลุม่ น้าทีเ่ ป็นระบบ
อย่างแท้จริง
ไม่ใช่แค่ อยูใ่ น paper
2. ปฏิรปู แผนการจักการน้าภายใต้
การทางานร่วมกั นของทุกภาคส่วน
อย่
จริงชาวบ้านในท้องถิน่
3. มีางแท้
ปราชญ์

2. มีแผนการใช้นาที
้ จ่ ดั ทา
แบบมีสว่ นร่วมของทุกภาค
ส่3.วนจานวนข้อพิ พาทเรือ่ ง

มาร่วมดาเนินการ รวมถึงควรมีกลไก ทรัพยากรน้าระหว่างประเทศ
อิ สระทัง้ ภาคเอกชน ประชาชน
และการแก้ ไข
นอกเหนือจากภาครัฐเพิ่ มเติ มในแต่
ละพื้ นทีเ่ พื่ อดู แล ตรวจสอบ
4. กาหนด ระบุชอื่ ลุม่ น้าทีจ่ ะทาการ
บริหารจัดการ มีกลไกจากทุกภาค
ส่วนในการบริหารจัดการ
5. พั ฒนาระบบการจัดการลุม่ น้า
ร่วมกั นของผูม้ ีสว่ นได้ สว่ นเสีย และ
ทุกภาคส่วนทีม่ ีรปู แบบอิ สระ
6. รับความคิ ดเห็นจากชุมชน และผู้
ทีม่ ีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกส่วน

6.6 ปกป้องและฟื้ นฟู
ระบบนิเวศทีเ่ กี่ ยวข้องกั บ
แหล่งน้า รวมถึงภูเขา ป่า
ไม้ พื้ นทีช่ มุ่ น้า แม่นา้ ชัน้
หินอุ้ มน้า และทะเลสาบ
ภายในปี 2563

28%

1. มีการยอมรับแผนและมาตราการ
การจัดการระบบนิเวศทีม่ าจากทุก
ภาคส่วนแบบมีสว่ นร่วม
2. มีการกระจายอานาจและบูรณา
การระหว่างหน่วยงาน/พื้ นที่ เป็น
การปรับเชิงโครงสร้างระบบ

1. มีจานวนโครงการ/
กิ จกรรมทีข่ บั เคลือ่ นด้ านการ
ปกป้องและพื้ นฟู ระบบนิเวศ
เพิ่ มขึน้
2. การลดลงหรือการเพิ่ มขึน้
ของพื้ นที่
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สรุ ปผลการประชุมระดมสมองในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม
เป้าประสงค์ในบริ บทประเทศไทย (National SDG Target)
เป้าประสงค์สากล
(Global SDG Target) ร้อยละ
ความ
สาคั ญ

จาแนกประเด็นย่อยราย
เป้าประสงค์
ประเด็นย่อย

ร้อยละ ข้อคิดเห็นในการปรั บปรุ ง/เพิ่มเติม
ความ
สาคั ญ

3. มีแผนงานทีส่ ร้างร่วมกันระหว่างผู้
มีสว่ นได้สว่ นเสียเกี่ ยวกับการจัดทา
แผนงานและโครงการ เช่น การ
ประเมินตามหลักธรรมาภิบาล ตาม
ประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอมเชิงกล
ยุทธ (Strategic Environmental
Assessment)

ข้อเสนอเรื่ องตัวชี้วดั
(National SDG
Indicators)
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Goal 7 สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาทีส่ ามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยัง่ ยืน
สรุ ปผลการประชุมระดมสมองในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม
เป้ าประสงค์ในบริ บทประเทศไทย (National SDG Target)
เป้ าประสงค์สากล
(Global SDG Target) ร้อยละ
ความ
สาคั ญ

จาแนกประเด็นย่ อยราย
เป้ าประสงค์
ประเด็นย่ อย

ร้อยละ ข้อคิดเห็ นในการปรั บปรุ ง/เพิ่มเติม
ความ
สาคั ญ

7.1 สร้างหลักประกั นว่ามี 33.02% - การเข้าถึงพลังงาน 41.11% 1. ราคาของพลังงาน: อยากให้ดาเนิน
การเข้าถึงการบริการ
ไปตามกลไกของตลาด
พลังงานสมัยใหม่ทเี่ ชือ่ ถือ
- ความเชือ่ ถือได้
23.33% 2. การจัดการพลังงานทางเลือก:
ได้ ในราคาทีส่ ามารถซื้ อ
ของพลังงาน
ควรมีการศึ กษาและเปิดให้ใช้
หาได้ ภายในปี 2573
พลังงานทางเลือก เช่น การพลังงาน
จากขยะ Solar cell
- ราคาทีส่ ามารถซื้ อ 35.56% 3. รัฐบาลควรมีนโยบายการ
หาได้
สนับสนุนทีช่ ดั เจนและมีกลไกการ
ให้บริการทีค่ รอบคลุมทัว่ ถึง รวมถึง
ให้มีกลไกการแข่งขันเสรี กล่าวคื อ
รัฐบาลควรให้ความชัดเจนเกี่ ยวกั บ
พลังงานทางเลือก ซึ่ งเป็นเรือ่ งทีค่ วร
ให้การสนับสนุน และหากเห็นด้ วย
ควรเปิดให้ประชาชนเข้าถึงได้

4. โครงสร้างราคาของพลังงาน
ทดแทนซึ่ งเป็นพลังงานรูปแบบใหม่
ควรขึน้ กั บต้ นทุนและเป็นไปตาม
กลไลการตลาด เนื่องจากปัจจุบนั มี
ราคาแพง ทาให้เข้าถึงยาก และ
โครงสร้างราคาผูกขาดเป็นตั ว
ควบคุ มการเติ บโตและคุ มกาเนิด
พลังงานทดแทน
5. จัดหาให้เพี ยงพอต่ อความ
ต้ องการและต้ องมีความมั่นคง
6. ควรมีการตั้ งเป้าหมายไปสู"่
พลังงานสมัยใหม่"ทีป่ ระเทศไทย
ต้ องการ เช่น การเข้าถึงพลังงาน
ทางเลือกระดั บชุมชน

ข้อเสนอเรื่ องตัวชี้วดั
(National SDG
Indicators)

1. จานวนครัวเรือนตาม
ประเภทการใช้พลังงาน
2. อั ตราความก้ าวหน้าของ
การใช้พลังงานทางเลือกต่ อ
ครัวเรือน
3. ระยะเวลาในการจัดหา
พลังงานสมัยใหม่: ควรปรับ
เวลาให้สามารถอธิบายได้
เนื่องจากนโยบายรัฐมี
แผนปฏิบตั ิ ระเบียบ
ข้อกาหนด กรอบเวลาทีล่ า่ ช้า
ทีช่ ะลอโอกาสในการเข้าถึง
และขาดความยัง่ ยินในแผน
นั้น เช่น ควรออกกฏหรือ
ประกาศให้ทนั ต่ อการเช้าถึง
เพื่ อใช้เป็นระเบียบปฏิบตั ิ ให้
ถูกต้ องตามนโนบายของ
รัฐบาล
4. ครัวเรือนยากจนกั บการ
ใช้พลังงานทางเลือก

5. ภายใน 5 ปี รัฐต้ องจัดหา
ไฟฟ้ าให้เพี ยงพอ100%
6. ภายใน 5 ปี รัฐต้ องจัดหา
น้ามันให้เพี ยงพอ100%

7. ร้อยละของประชากร
ยากจนทีเ่ ข้าถึงพลังงาน

29

สรุปผลการประชุมระดมสมองในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม
เป้าประสงค์ในบริบทประเทศไทย (National SDG Target)
เป้าประสงค์สากล
(Global SDG Target) ร้อยละ
ความ
สาคั ญ

7.2 เพิ่มสัดส่วนของ
พลังงานทดแทนในการ
ผสมผสานการใช้พลังงาน
ของโลก ภายในปี 2573

33.02%

จาแนกประเด็นย่อยราย
เป้าประสงค์
ประเด็นย่อย

ข้อเสนอเรื่องตัวชี้วดั
(National SDG
Indicators)

ร้อยละ ข้อคิดเห็นในการปรั บปรุ ง/เพิ่มเติม
ความ
สาคั ญ

-

1. เพิ่มส่วนแบ่งพลังงานหมุนเวียน

1. สัดส่วนการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า
ลดลง

2. เพิ่มตามสัดส่วนและอัตราการ
2. ควรกาหนดเป้าหมายการ
เติบโตของประชากรแบบมีอัตรา
ปรับปรุงประสิทธิถาพ เป็น
ก้าวหน้า ตามปริมาณการผลิตและ ของประเทศไทย
เทคโนโลยีในประเภทนั้นๆ: พิจารณา
พลังงานทางเลือกทีส่ นใจให้
สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจ
และเรือ่ งการเติบโตควรนาเรือ่ ง
เทคโนโลยีพลังงานมาวิเคราะห์ด้วย
3. ควรพิจารณาอัตราเพิ่มของ
สัดส่วนพลังงานทุกกลุม่ ทีใ่ ช้ในแต่ละปี

7.3 เพิ่มอัตราการ
33.96%
ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ใช้พลังานของโลกให้
เพิ่มขึน้ 2 เท่า ภายในปี
2573

-

4. ต้องพิจารณาเรือ่ งพลังงานสะอาด
ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
5. พิจารณาเรือ่ งสัดส่วนการใช้งาน
6. ควรพิจารณากาลังผลิตพลังงาน
ทดแทน
1. การใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน: โดยพิจารณาวัตถุประสงค์ว่าจะใช้
อะไรเพื่ออะไร

2. เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เหมาะสมในการเพิ่มประสอทธิภาพ
ต้องได้รบั การสนับสนุนอย่างเป็น
รูปธรรม
3. การให้ความรูค้ วามเข้าใจและปรับ
ระบบโครงร้างพื้นฐานทีเ่ อื้อต่อความ
มีปสภ.ในการใช้พลังงาน
4. เพิ่มอาคารและองค์ประกอบเมือง
ทีอ่ อกแบบอย่างเป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม
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Goal 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจทีต่ ่อเนื่อง ครอบคลุม และยัง่ ยืน การจ้างงานเต็มที่ และมีผลิตภาพ
และการมีงานทีส่ มควรสาหรับทุกคน
สรุปผลการประชุมระดมสมองในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม
เป้าประสงค์สากล
(Global SDG Target) ร้อยละ
ความ
สาคั ญ

เป้าประสงค์ในบริบทประเทศไทย (National SDG Target)
จาแนกประเด็นย่อยราย
ข้อคิดเห็นในการปรับปรุง/เพิ่มเติม
เป้าประสงค์
ประเด็นย่อย
ร้อยละ
ความ
สาคั ญ

8.1 ทาให้การเติบโตทาง
เศรษฐกิจต่อหัวประชากร
มีความยัง่ ยืนตามบริบท
ของประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ให้ผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศของ
ประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ
มีการขยายตัวอย่างน้อย
ร้อยละ 7 ต่อปี

14%

- ค่าเฉลีย่ การเติบโตควรบ่งชีก้ ารกระจายตัว
ด้วย รัฐจะใช้คาว่าค่าเฉลีย่ ในข้อเท็จจริงความ
เหลือ่ มล้าสูงมาก ต้องมีการกระจายรายได้
ไปสูค่ นทีม่ ีรายได้นอ้ ย

8.2 บรรลุการมีผลิตภาพ
ทางเศรษฐกิจในระดับที่
สูงขึน้ ผ่านความ
หลากหลาย การยกระดับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
รวมถึงการมุ่งเน้นในภาค
การผลิตทีม่ ีมูลค่าเพิ่มสูง
และใช้แรงงานเป็นหลัก
(Labour intensive)

13% - การเพิ่มผลิตภาพ
โดยการยกระดับ
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

- การเพิ่มผลิตภาพ
โดยเน้นการผลิตที่
มูลค่าเพิ่มสูง
- การเพิ่มผลิตภาพ
โดยใช้แรงงานเป็น
หลัก

36% - ควรนาเทคโนโลยีมาใช้แทนคน ในงานที่
เสีย่ งอันตรายเท่านั้น ปัญหาจะทาให้คนขาด
รายได้ คนตกงาน ควรใช้แรงงานเป็นหลัก
การผลิตต้องมีตลาดรองรับ

39% - ระบบการผลิต การแปรรูป และระบบ
การตลาดแบบก้าวหน้าตามยุคของเทคโนโลยี
รองรับการผลิตภาพทีเ่ พิ่มขึน้ ต้องสอดคล้อง
กัน
24% - ต้องพัฒนาทักษะ ระบบการศึกษาอาขีวะ
เน้นการปฏิบตั ิจริง สถานศึกษาทางานร่วมกับ
ภาคการผลิตเอกชน
- อัตราส่วนมูลค่าผลผลิตต่อแรงงานรายสาขา
การผลิต

ข้อเสนอเรื่องตัวชี้วดั
(National SDG
Indicators)
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สรุ ปผลการประชุมระดมสมองในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม
เป้ าประสงค์สากล
(Global SDG Target) ร้อยละ
ความ
สาคั ญ

8.3 ส่งเสริมนโยบายที่
มุ่งเน้นการพั ฒนาที่
สนับสนุนกิ จกรรมทีม่ ีผลิต
ภาพ การสร้างงานทีม่ ี
คุ ณค่ า ความเป็น
ผูป้ ระกอบการ ความ
สร้างสรรค์ และนวัฒกรรม
และให้การสนับสนุนการ
รวมตั วและการเติ บโตของ
วิสาหกิ จรายย่อย ขนาด
เล็ก และขนาดกลาง
ตลอดจนการเข้าถึงบริการ
ทางการเงิน

9%

เป้ าประสงค์ในบริ บทประเทศไทย (National SDG Target)
จาแนกประเด็นย่ อยราย
ข้อคิดเห็ นในการปรั บปรุ ง/เพิ่มเติม
เป้ าประสงค์
ประเด็นย่ อย
ร้อยละ
ความ
สาคั ญ

- กิ จกรรมทีม่ ีผลิต
ภาพและการจ้างงาน
ทีม่ ีคุณค่ า

29% - งานกั บคุ ณภาพชีวิต (สวัสดิ การ)

- ส่งเสริมความเป็น
ผูป้ ระกอบการ

14% - การส่งเสริมวิสาหกิ จชุมชน

- ส่งเสริมการ
สร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม

19% - การใช้วัตถุดิ บ องค์ ความรู้ และความ
ชานาญงานของประเทศ

- สนับสนุนการ
รวมตั วและเติ บโต
ของ SMEs

18% - กรอบของสถาบันทางการเงิน ทาให้การ
เข้าถึงบริการทางด้ านการเงินได้ อย่างจากั ด
ลดโอกาสในทุกๆหัวข้อ

- สนับสนุนการ
เข้าถึงบริการทาง
การเงิน

19% - ปัจจุบนั มีการจ้างงานไม่มั่นคง ทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน เช่น ลูกจ้างสัญญาจ้างชัว่ คราว
ลูกจ้างเหมาค่ าแรง แรงงานข้ามชาติ ลูกจ้าง
เหมาช่วง ทางานรับงานไปทาทีบ่ า้ น ทางาน
ลักษณะเดี ยวกั น แต่ ค่าจ้างสวัสดิ การ
แตกต่ างกั น ไม่มีความมั่นคง
- การให้การศึ กษาทางสังคม การศึ กษาทาง
อาชีพ มีตั วชีว้ ัดเฉพาะในทรัพยากรแต่ ละ
ด้ าน ให้ทกุ ภาคส่วนตระหนักรู้ และมีเกณฑ์
บังคั บควบคุ มทีจ่ าเป็น

8.4 ปรับปรุง
12%
ประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรของโลกในการ
บริโภคและการผลิตอย่าง
ต่ อเนื่อง และพยายามที่
จะแยกการเติ บโตทาง
เศรษฐกิ จออกจากความ
เสือ่ มโทรมของสิง่ แวดล้อม
ซึ่ งเป็นไปตามกรอบการ
ดาเนินงาน 10 ปี ว่าด้ วย
การผลิตและการบริโภคที่
ยัง่ ยืนโดยมีประเทศที่
พั ฒนาแล้วเป็นผูน้ าในการ
ดาเนินการไปจนถึงปี 2573
8.5 บรรลุการจ้างงาน
เต็ มทีแ่ ละมีผลิตภาพ และ
การมีงานทีม่ ีคุณค่ า
สาหรับหญิงและชายทุกคน
รวมถึงเยาวชนและผูม้ ี
ภาวะทุพพลภาพ และให้
มีการจ่ายทีเ่ ท่าเทียม
สาหรับงานทีม่ ีคุณค่ าเท่า

14% - การจ้างงานทีม่ ี
คุ ณค่ าและค่ าจ้างที่
เท่าเทียมสาหรับ
หญิง-ชาย

48% - เข้มงวดการใช้แรงงานเด็ ก
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เป้ าประสงค์ในบริ บทประเทศไทย (National SDG Target)
จาแนกประเด็นย่ อยราย
ข้อคิดเห็ นในการปรั บปรุ ง/เพิ่มเติม
เป้ าประสงค์
ประเด็นย่ อย
ร้อยละ
ความ
สาคั ญ

- การจ้างงานทีม่ ี
คุ ณค่ าและค่ าจ้างที่
เท่าเทียมสาหรับ
เยาวชน

29% - ยกเลิกการจ้างงานทีไ่ ม่มีความมั่นคงทุก
รูปแบบ

- การจ้างงานทีม่ ี
คุ ณค่ าและค่ าจ้างที่
เท่าเทียมสาหรับ ผูม้ ี
ภาวะทุพลลภาพ

23% - เพิ่ มโอกาสการจ้างงานผูพ้ ิ การ ให้สามารถ
แสดงศั กยภาพด้ านการทางาน ให้มีโอกาสใน
การทางานทีเ่ หมาะสม ให้มากขึน้ กว่าเดิ ม

- ความหมายของการจ้างงานเต็ มที่ ในบริบท
ประเทศไทยคื อมิติ ใด?
ควรพิ จารณาเรือ่ งจานวนชัว่ โมงทีใ่ ช่ในการ
ทางานด้ วย

8.6 ลดสัดส่วนของ
เยาวชน ไม่มีการศึ กษา
และทีไ่ ม่ได้ รบั การ
ฝึกอบรม ให้มาก ภายในปี
2563

8%

- กาหนดการศึ กษาภาคบังคั บโดยรัฐ
สนับสนุนและเพิ่ มหลักสูตรการศึ กษา ทาง
อาชีพ

- กระจายสถานศึ กษา การฝึกอาชีพ

8.7 ดาเนินมาตรการทีม่ ี
ประสิทธิภาพโดยทันที
เพื่ อขจัดแรงงานทีถ่ กู
บังคั บ ยุติ ความเป็นทาส
สมัยใหม่และการค้ ามนุษย์
และยับยัง้ และกาจัดการ
ใช้แรงงานเด็ กในรูปแบบที่
เลวร้ายทีส่ ดุ ซึ่ งรวมถึงการ
เกณฑ์และการใช้ทหารเด็ ก
และภายในปี 2568 ยุติ
การใช้แรงงานเด็ กในทุก
รูปแบบ

8%

- ขจัดแรงงานทีถ่ กู
บังคั บ/แรงงานทาส

38% - แรงงานข้ามชาติ (การค้ ามนุษย์)

- ขจัดการค้ ามนุษย์

40% - ฅั ดสิทธิ BOI นายจ้างทีท่ าผิดกฎหมาย

- ขจัดแรงงานเด็ ก
และการใช้ทหารเด็ ก

22% - ปัญหาแรงงานไทยกระทบและต้ องเพิ่ ม
แรงงานต่ างด้ าว ส่งผลเพิ่ มการค้ ามนุษย์ ควร
ปรับปรุงภาษีแรงงานต่ างด้ าว
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สรุปผลการประชุมระดมสมองในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม
เป้าประสงค์สากล
(Global SDG Target) ร้อยละ
ความ
สาคั ญ

8.8 ปกป้องสิทธิแรงงาน
และส่งเสริม
สภาพแวดล้อมในการ
ทางานทีป่ ลอดภัยและ
มั่นคงสาหรับผูท้ างานทุก
คน รวมถึงผูท้ างานต่าง
ด้าว โดยเฉพาะหญิงต่าง
ด้าว และผูท้ ที่ างานเสีย่ ง
อันตราย

8.9 ออกแบบและใช้
นโยบายทีส่ ง่ เสริมการ
ท่องเทีย่ วทีย่ งั่ ยืนทีจ่ ะสร้าง
งาน และส่งเสริม
วัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์
ท้องถิน่ ภายในปี 2573

7%

7%

เป้าประสงค์ในบริบทประเทศไทย (National SDG Target)
จาแนกประเด็นย่อยราย
ข้อคิดเห็นในการปรับปรุง/เพิ่มเติม
เป้าประสงค์
ประเด็นย่อย
ร้อยละ
ความ
สาคั ญ

- การปกป้องสิทธิ
แรงงานของ ผูห้ ญิง

29% - การจัดการอาชีวอนามัย (สภาพแวดล้อม
การทางาน)

- การปกป้องสิทธิ
แรงงานของ ผูท้ างาน
เสีย่ งอันตราย

38% - ทัศนคติ การแบ่งแยก ต้องบรรจุหลักสูตร
การเรียนเรือ่ งแรงงาน

- การปกป้องสิทธิ
แรงงานของ แรงงาน
ข้ามชาติ

18% - จัดตั้งสถาบันความปลอดภัยในการทางาน

- การปกป้องสิทธิ
แรงงานของ ผูห้ ญิงที่
เป็นแรงงานข้ามชาติ

15% - การควบคุมความปลอดภัยของแรงงาน
เสีย่ งภัยและข้อกาหนดวิชาชีพความปลอดภัย
ต้องมีมาตรการบังคับขัน้ สูง

- การท่องเทีย่ วยัง่ ยืน 42% - เน้นความเข้มแข็งของชุมชน
- การส่งเสริม
วั- ฒการส่
นธรรมท้
งเสริมองถิน่

27% - ความเข้าใจเรือ่ งความยัง่ ยืน
31% - มาตรฐานบริการ

ผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิน่
- พัฒนา 1 แหล่งท่องเทีย่ วต่อ 1 ชุมชน
- การท่องเทีย่ วธรรมชาติเพื่อรักษา
สิง่ แวดล้อม และชุมชน

8.10 เสริมความแข็งแกร่ง
ของสถาบันทางการเงิน
ภายในประเทศเพื่อ
ส่งเสริมและขยายการ
เข้าถึงการธนาคาร การ
ประกัน และบริการทาง
การเงินแก่ทกุ คน

7%

- ความแข็งแกร่ง
ของสถาบันการเงิน
ในประเทศ
- การเข้าถึงการ
ธนาคาร
- การเข้าถึงการ
ประกัน
- การเข้าถึงบริการ
ทางการเงินแก่ทกุ คน
(ผ่านอินเตอร์เน็ต /
โทรศัพท์มือถือ )

20% - Micro credit

- พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
28%
- กฎระเบียบไม่เอื้อต่อคนรายได้นอ้ ย การ
22% รวมศูนย์คนรายได้นอ้ ย
30% - ผูป้ ระกอบการรายย่อยขาดโอกาสทาง
การเงิน

- คิดว่าเป้าหมายนี้ ในบริบทประเทศไทยควร
เน้นเรือ่ งการเข้าถึงการเงินมากกว่าเสริมความ
แข็งแกร่งของสถาบันการเงิน
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Goal 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานทีม่ ีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมทีค่ รอบคลุมและยัง่ ยืน
และส่งเสริมนวัตกรรม
สรุ ปผลการประชุมระดมสมองในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม
เป้ าประสงค์ในบริ บทประเทศไทย (National SDG Target)
จาแนกประเด็นย่ อยราย
เป้ าประสงค์สากล
เป้ าประสงค์
(Global SDG Target) ร้อยละ
ความ
ร้อยละ ข้อคิดเห็ นในการปรั บปรุ ง/เพิ่มเติม
สาคั ญ
ประเด็นย่ อย
ความ
สาคั ญ

9.1 พั ฒนาโครงสร้าง
32.86% - คุ ณภาพ
พื้ นฐานทีม่ ีคุณภาพ
เชือ่ ถือได้ ยัง่ ยืนและมี
- ความยัง่ ยืน/เป็น
ความทนทาน ซึ่ งรวมถึง
มิตรต่ อสิง่ แวดล้อม
โครงสร้างพื้ นฐายของ
- ความครอบคลุม
ภูมิภาคและทีข่ า้ มเขตแดน
(ทุกคนเข้าถึงได้/จ่าย
เพื่ อสนับสนุนการพั ฒนา
ได้)
ทางเศรษฐกิ จและความ
เป็นอยูท่ ดี่ ี ของมนุษย์ โดย
มุ่งเป้าทีก่ ารเข้าถึงได้ ใน
- ความเชือ่ ถือได้
ราคาทีส่ ามารถจ่ายได้ และ
- ความทนทาน
เท่าเทียมสาหรับทุกคน

30.83% 1. การแก้ ปญ
ั หาคอรัปชัน ความ
โปร่งใส
22.51% 2. พิ จารณาโครงสร้างทางเศรษฐกิ จ
20.00% 3. เน้นการใช้ประโยชน์และเข้าถึงได้
ทุกกลุม่ โดยเฉพาะกลุม่ เปราะบาง:
กลุม่ เปราะบาง หมายถึง ผูพ้ ิ การ
ผูส้ งู อายุ ทีต่ ้ องการสิง่ ทีช่ ว่ ยอานวย
ความสะดวก
15.83%
10.83%

9.2 ส่งเสริมการพั ฒนา
16.43%
อุ ตสาหกรรมทีค่ รอบคลุม
และยัง่ ยืน และภายในปี
2573 ให้เพิ่ มส่วนแบ่ง
ของอุ ตสหกรรมในการจ้าง
งานและผลิตภัณฑ์มวล
รวมของประเทศ โดยให้
เป็นไปตามสภาวะ
แวดล้อมของประเทศ และ
ให้เพิ่ มส่วนแบ่งขึน้ เป็น 2
เท่า ในประเทศพั ฒนา
น้อยทีส่ ดุ

1. เน้นอุ ตสาหกรรมต่ อเนื่องที่
สอดคล้องกั บฐานอุ ตสาหกรรมเดิ ม
และฐานเศรษฐกิ จเดิ ม

9.3 เพิ่ มการเข้าถึงบริการ 15%
ทางการเงินโดยรวมถึง
เครดิ ตในราคาทีส่ ามารถ
จ่ายได้ ให้แก่ อุ ตสาหกรรม
และวิสาหกิ จขนาดเล็ก
โดยเฉพาะในประเทศ
กาลังพั ฒนา และให้เพิ่ ม
การผนวกกลุม่ เหล่านี้เข้าสู่
ห่วงโซ่ มูลค่ าและตลาด

1. วิสาหกิ จชุมชน: ควรรวมเข้าไป
พิ จารณาด้ วย

2. ส่งเสริมสนับสนุนอุ ตสาหกรรมทีใ่ ช้
วัตถุดิ บในประเทศเพิ่ มขึน้
3. ใช้กลไกด้ านการคลังในการ
สนับสนุน
4. อุ ตสาหกรรมทีเ่ ป็นมิตรกั บ
สิง่ แวดล้อม

2. ปรับเงื่อนไขให้เพิ่ มโอกาสให้
ผูป้ ระกอบการขนาดเล็ก
3. เพิ่ มงบประมาณ: สาหรับ
ผูป้ ระกอบการขนาดเล็ก
4. ปรับกระบวนการบริการทาง
การเงินให้เข้าถึงง่าย ไม่ซั บซ้ อน
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สรุปผลการประชุมระดมสมองในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม
เป้าประสงค์ในบริบทประเทศไทย (National SDG Target)
จาแนกประเด็นย่อยราย
เป้าประสงค์สากล
เป้าประสงค์
(Global SDG Target) ร้อยละ
ความ
ร้อยละ ข้อคิดเห็นในการปรั บปรุ ง/เพิ่มเติม
สาคั ญ
ประเด็นย่อย
ความ
สาคั ญ

9.4 ยกระดับโครงสร้าง 16.43%
พื้นฐานและปรับปรุง
อุตสาหกรรมเพื่อให้เกิด
ความยัง่ ยืน โดยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรและการใช้
เทคโนโลยีและ
กระบวนการทาง
อุตสาหกรรมทีส่ ะอาดและ
เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
มากขึน้ โดยทุกประเทศ
ดาเนินการตามขีด
ความสามารถของแต่ละ
ประเทศ ภายในปี 2573

9.5 เพิ่มพูนการวิจยั ทาง 19.29%
วิทยาศาสตร์ ยกระดับขีด
ความสามารถทาง
เทคโนโลยีของ
ภาคอุตสาหกรรมในทุก
ประเทศ โดยเฉพาะใน
ประเทศกาลังพัฒนา และ
ให้ภายในปี 2573 มีการ
ส่งเสริมนวัตกรรมและให้
เพิ่มจานวนผูท้ างานวิจยั
และพัฒนา ต่อประชากร
1 ล้านคน และการใช้จา่ ย
ในภาคสาธารณะและ
เอกชนในการวิจยั และ
พัฒนาให้เพิ่มมากขึน้

1. ความตระหนักของผูป้ ระกอบการ:
เรือ่ งกระบวนการผลิต และเรือ่ ง
สิง่ แวดล้อม โดยเน้นเรือ่ งความ
รับผิดชอบต่อสังคม
2. Material science: การนา
เทคโนโลยีมายกระดับการผลิต เช่น
Bio พลาสติก
3. ผลกระทบทางสังคมและ
ผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมต้องเป็น
เกณฑ์กาหนดควบคุม และมีนโยบาย
สนับสนุน
4. ปรับโครงสร้างการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศ: เน้นความ
ตระหนักถึงสิง่ แวดล้อมของ
ผูป้ ระกอบการ ซึ่ งควรมีการ
ดาเนินการในเชิงนโยบายทีร่ ะบุเรือ่ ง
การตระหนัก
5. ยกเลิกการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่
มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
1. ระบบการศึกษาทีใ่ ห้คนรูจ้ กั คิด :
โดยเพิ่มการศึกษาหรือให้ความรูด้ ้าน
การคิดค้นนวัตกรรม
2. มีกองทุนนวัตกรรมสาหรับพัฒนา
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ: เน้นการมี
อุตสาหกรรมทีม่ ีผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อมลดลง ซึ่ งทาโดยการศึกษา
เรือ่ งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมก่อน
การเริม่ กิจการ หรือกล่าวได้ว่า การ
มีอุตสาหกรรมทีเ่ น้นแนวคิดเรือ่ ง
Green Energy
3. เพิ่มงบประมาณและบุคคลากร

ข้อเสนอเรื่องตัวชี้วดั
(National SDG
Indicators)
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Goal 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ
สรุ ปผลการประชุมระดมสมองในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม
เป้ าประสงค์ในบริ บทประเทศไทย (National SDG Target)
จาแนกประเด็นย่ อยราย
เป้ าประสงค์สากล
เป้ าประสงค์
(Global SDG Target) ร้อยละ
ความ
ร้อยละ ข้อคิดเห็ นในการปรั บปรุ ง/เพิ่มเติม
สาคั ญ
ประเด็นย่ อย
ความ

ข้อเสนอเรื่ องตัวชี้วดั
(National SDG
Indicators)

สาคั ญ

10.1 บรรลุการเติ บโต
อย่างก้ าวหน้าและยัง่ ยืน
ของรายได้ ของประชากรที่
อยูใ่ นกลุม่ รายได้ ต่ากว่า
40% ให้มีอั ตราสูงกว่า
ค่ าเฉลีย่ ของประเทศ
ภายในปี 2573

25%

- ยกระดั บความเท่าเทียมการศึ กษา

10.2 ให้อานาจและ
ส่งเสริมความครอบคลุม
ด้ านสังคม เศรษฐกิ จและ
การเมืองสาหรับทุกคน
โดยไม่คานึงถึงอายุ เพศ
ความบกพร่องทางร่างกาย
เชือ้ ชาติ ชาติ พั นธุ์
แหล่งกาเนิด ศาสนา หรือ
สถานะทางเศรษฐกิ จหรือ
สถานะอื่ นๆ ภายในปี
2573
10.3 สร้างหลักประกั นว่า
จะมีโอกาสทีเ่ ท่าเทียมและ
ลดความไม่เสมอภาคของ
ผลลัพธ์ รวมถึงโดยการ
ขจัดกฎหมายนโยบาย
และแนวทางปฏิบตั ิ ที่
เลือกปฏิบตั ิ และส่งเสริม
การออกกฎหมาย
นโยบาย และการปฏิบตั ิ ที่
เหมาะสมในเรือ่ งนี้

17% 1. ความเหลือ่ มล้า
ทางเศรษฐกิ จ

10.4 นานโยบาย
โดยเฉพาะนโยบายการ
คลัง ค่ าจ้าง และการ
คุ้ มครองทางสังคมมาใช้
และให้บรรลุความเสมอ
ภาคยิง่ ขึน้ อย่างก้ าวหน้า

14%

- การส่งเสริมการศึ กษาทางอาชีพทุกๆ
ระดั บ
- การสร้างงาน
- การกระจายรายได้

19%

40%

- ลดการแทรกแซง เพิ่ มการมีสว่ นร่วม
ของคนทุกกลุม่ อย่างแท้จริง

2. ความเหลือ่ มล้า
ทางสังคม

38% - กระบวนการสร้างความเข้มแข็งภาค
ประชาสังคมโดยอิ สระ

3. ความเหลือ่ มล้า
ทางการเมือง

20% - กระจายความเท่าเทียมของโอกาสทาง
สังคมให้กั บประชาชนทุกระดั บทุกสถานะ
- คนทุกกลุม่ มีสว่ นร่วมในการออก
กฎหมาย
- สิทธิมนุษยชน
- แก้ กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์
ค่ านิยมทางสังคม ทีส่ ร้างความเหลือ่ มล้า

- ควรเน้นเรือ่ งการนานโยบายไปปฏิบตั ิ
ให้เกิ ดผล
- ใช้นโยบายจูงใจให้นายจ้างให้ความ
ร่วมมือ เช่น นโยบายด้ านภาษี
- มีกฎหมายการปรับค่ าจ้างทีเ่ ท่าเทียม
และเป็นธรรม เช่น กาหนดค่ าจ้างตาม
ฝีมือ กาหนดค่ าจ้างขัน้ ต่า และทา
โครงสร้างค่ าจ้าง
- การจัดสวัสดิ การสังคม
- นโยบายทีม่ ีแผนปฏิบตั ิ เฉพาะกลุม่ เพื่ อ
สร้างความเสมอภาค

ประเทศไทยไม่ค่ อยมีปญ
ั หา
เรือ่ งเนื้อหากฎหมายที่
ก่ อให้เกิ ดการเลือกปฏิบตั ิ
แต่ ปญ
ั หาบังคั บใช้ และการ
ดาเนินการไปปฏิบตั ิ ให้เกิ ดผล
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สรุปผลการประชุมระดมสมองในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม
เป้ าประสงค์ในบริบทประเทศไทย (National SDG Target)
จาแนกประเด็นย่อยราย
เป้ าประสงค์สากล
เป้ าประสงค์
(Global SDG Target) ร้อยละ
ความ
ร้อยละ ข้อคิดเห็ นในการปรั บปรุ ง/เพิ่มเติม
สาคั ญ
ประเด็นย่อย
ความ
สาคั ญ

10.5 ปรับปรุงกฏระเบียบ
และการติดตาม
ตรวจสอบตลาดการเงิน
และสถาบันการเงินของ

10%

10.6 สร้างหลักประกัน
ว่าจะมีตัวแทนและเสียง
สาหรับประเทศกาลัง
พัฒนาในการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจและสถาบัน
การเงินระหว่างประเทศ
เพิ่มมากขึน้ เพื่อให้เป็น
สถาบันทีม่ ีประสิทธิผล
เชือ่ ถือได้ มีความ
รับผิดชอบ และชอบธรรม
มากขึน้

8%

10.7 อานวยความสะดวก
ในการอบพยพและ
เคลือ่ นย้ายคนให้เป็นไป
ด้วยความสงบ ปลอดภัย
เป็นไปตามระเบียบ และมี
ความรับผิดชอบ รวมถึง
ให้การดาเนินงานเป็นไป
ตามนโยบายด้านการ
อพยพทีม่ ีการวางแผน
และการจัดการทีด่ ี

7%

10.c ลดค่าใช้จา่ ยในการ
ทาธุรกรรมของการส่งเงิน
กลับประเทศของผูอ้ พยพ
(migrant remittance)
ให้ต่ากว่าร้อยละ 3 และ
ขจัดการชาระเงินระหว่าง
ประเทศ (remittance
corridors) ทีม่ ีค่าใช้จา่ ย
สูงกว่าร้อยละ 5 ภายในปี
2573

- บทบาทธยาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) ทีเ่ ท่าทันต่อการเปลีย่ นแปลงและ
การสือ่ สารต่อสาธารณชน
- ปรับปรุงกฎการปฏิบตั ิทางการเงิน
ป้องกันการโจมตีทางการเงิน
- ปรับบทบาทในเวทีโลกและอาเซี ยน
- กติกาโลกต้องมีความสมดุลในการถ่วง
อานาจ
- ทุกประเทศต้องมีสว่ นร่วมอย่างเสมอ
ภาคกัน

- นโยบายระหว่างประเทศต้องเป็นมิตร
และเคารพสิทธิมนุษยชน
- อพยพ เคลือ่ นย้าย และหยุด

ข้อเสนอเรื่องตัวชี้วดั
(National SDG
Indicators)
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Goal 11 ทาให้เมืองและการตั้งถิน่ ฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทัว่ ถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยัง่ ยืน
สรุปผลการประชุมระดมสมองในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม
เป้ าประสงค์สากล
(Global SDG Target) ร้อยละ
ความ
สาคั ญ

เป้ าประสงค์ในบริบทประเทศไทย (National SDG Target)
จาแนกประเด็นย่อยราย
เป้ าประสงค์
ข้อคิดเห็ นในการปรับปรุง/เพิ่มเติม
ร้อยละ
ประเด็นย่อย
ความ
สาคั ญ

11.1 สร้างหลักประกันว่า
ทุกคนจะเข้าถึงทีอ่ ยูอ่ าศัย
และการบริการพื้นฐานที่
พอเพียงให้ปลอดภัย และ
ในราคาทีส่ ามารถจ่ายได้
และยกระดับชุมชนแออัด
ภายในปี 2573

16% - การเข้าถึงทีอ่ ยูอ่ าศัย 27% - ควรมีการสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยให้ใกล้แหล่งงาน
หรือสร้างแหล่งงานให้ใกล้ทอี่ ยูอ่ าศัย เพื่อลด
ปริมาณค่าใช้จา่ ย และเวลาของการเดินทาง
ของผูม้ ีรายได้น้อย
- การเข้าถึงบริการ
24% - การให้สนิ เชือ่ ดอกเบีย้ ต่า รัฐควรจัดการ
พื้นฐานทีพ่ อเพียง
เรือ่ งทีอ่ ยูอ่ าศัยและจัดโซนนิ่งทีอ่ ยูอ่ าศัย
- การยกระดับชุมชน 19% - ควรมีทอี่ ยูอ่ าศัยทีเ่ ป็นสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อ
แออัด
ดูแลผูม้ ีรายได้น้อย ในแหล่งทีเ่ หมาะสม
- ราคาทีจ่ า่ ยได้ของ 17% - ควรมีการจัดสวัสดิการด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย
ทีอ่ ยูอ่ าศัย
- ความปลอดภัย
13%
ของทีอ่ ยูอ่ าศัย

11.2 ภายในปี 2573 จัด
ให้ทกุ คนเข้าถึงระบบ
คมนาคมขนส่งทีย่ งั่ ยืน
เข้าถึงได้ ปลอดภัย ใน
ราคาทีส่ ามารถจ่ายได้
พัฒนาความปลอดภัยทาง
ถนน โดยการขยายการ
ขนส่งสาธารณะ โดย
คานึงถึงกลุม่ คนทีอ่ ยูใ่ น
สถานการณ์ทเี่ ปราะบาง
ผูห้ ญิง เด็ก ผูม้ ีความ
บกพร่องทางร่างกาย และ
ผูส้ งู อายุ เป็นพิเศษ

14% - ความปลอดภัย
ทางถนน

- การขยายระบบ
การขนส่งสาธารณะ

- การเข้าถึงระบบ
คมนาคมของกลุม่
เปราะบาง
- ราคาทีจ่ า่ ยได้เพื่อ
เข้าถึงระบบคมนาคม

- ความยัง่ ยืนของ
ระบบคมนาคม

32% - ควรมีการเตรียมความพร้อมก่อน
โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานสาหรับกลุม่ คน
พิการ และกลุม่ คนทีอ่ ยูใ่ นสถานการณ์ที่
เปราะบางทีส่ ามารถเข้าถึงการเดินทางได้
28% - การสร้างทางอย่างเป็นระบบ คือ การสร้าง
เมืองในแต่ละโซนควรมีการวางแผนการ
จัดลาดับความสาคัญของการสร้างถนนไปหา
ทีด่ ิน เนื่องจากปัจจุบนั ผูป้ ระกอบการอาศัยว่า
รัฐบาลตัดถนนเส้นใหญ่ไปทางไหนก็จะไปสร้าง
โครงการทีถ่ นนเส้นนั้น ทาให้เกิดปัญหาการ
กระจายตัวมากเกินไป ดังนั้นควรมีการวาง
แผนผังเมืองในระยะยาว เพื่อทีจ่ ะพัฒนาเมือง
ให้เป็นระบบ
17% - การจัดให้ทกุ คนเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่ง
หรือถนนสาธารณะ ควรให้ระดับความสาคัญ
การเข้าถึงของกลุม่ คนในระดับท้องถิน่ และ
ชุมชน
14% - เพิ่มกฏหมาย ระเบียบ เพื่อเพิ่มมาตราการ
ความปลอดภัย ลดอุบตั ิเหตุ และอุดช่องว่าง
การหลีกเลีย่ งกฏหมายมาตรฐานความ
ปลอดภัยของยานยนต์
9% - ทีด่ ินและทีอ่ ยูอ่ าศัยต้องมีถนนเข้าถึง
เนื่องจากปัจจุบนั ยังมีทดี่ ินทีไ่ ม่มีถนนเข้าถึงอีก
จานวนมาก

ข้อเสนอเรื่องตัวชี้วดั
(National SDG
Indicators)
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สรุ ปผลการประชุมระดมสมองในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม
เป้ าประสงค์สากล
(Global SDG Target)

ร้อยละ
ความ
สาคั ญ

เป้ าประสงค์ในบริ บทประเทศไทย (National SDG Target)
จาแนกประเด็นย่ อยราย
เป้ าประสงค์
ข้อคิดเห็ นในการปรั บปรุ ง/เพิ่มเติม
ร้อยละ
ประเด็นย่ อย
ความ
สาคั ญ

11.3 ยกระดั บการพั ฒนา
เมืองและขีดความสามารถ
ให้ครอบคลุมและยัง่ ยืน
เพื่ อการวางแผนและการ
บริหารจัดการการตั้ งถิน่
ฐานของมนุษย์อย่างมีสว่ น
ร่วม บูรณาการและยัง่ ยืน
ในทุกประเทศ ภายในปี
2573

17%

11.4 เสริมความพยายาม
ทีจ่ ะปกป้องและคุ้ มครอง
มรดกโลกทางวัฒนธรรม
และทางธรรมชาติ ของโลก

13%

11.5 ลดจานวนการตาย
และจานวนคนทีไ่ ด้ รบั
ผลกระทบและลดการ
สูญเสียโดยตรงทาง
เศรษฐกิ จทีเ่ กี่ ยวกั บ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศของโลกที่
เกิ ดจากภัยพิ บตั ิ ซึ่ ง
รวมถึงภัยพิ บตั ิ ทเี่ กี่ ยวกั บ
น้า โดยมุ่งเป้าปกป้องคน
จนและคนทีอ่ ยูใ่ น
สถานการณ์ทเี่ ปราะบาง
11.6 ลดผลกระทบทาง
ลบต่ อสิง่ แวดล้อมต่ อหัว
ประชากรในเขตเมือง
รวมถึงการให้ความสนใจ
เป็นพิ เศษต่ อคุ ณภาพ
อากาศของเทศบาล และ
การจัดการของเสียอื่ นๆ
ภายในปี 2573

21%

12%

- เน้นการพั ฒนาเมืองอย่างเสมอภาค ไม่
กระจุกตั วทีใ่ ดทีห่ นึ่ง
- ผังเมืองและโซนนิ่งต้ องชัดเจน
- มีแผนลงทุนพั ฒนาตามลาดั บความสาคั ญ
อย่างต่ อเนื่อง
- ประเทศไทย ยังต้ องนิยามความหมายของ
คาว่า "เมือง" ในบริบทของประเทศไทยให้
ชัดเจน เช่น ในเขตเทศบาล ใช่เมืองหรือไม่
- การวางแผนพั ฒนาเมืองโดยใช้โครงสร้างทาง
เศรษฐกิ จเดิ ม เพื่ อกระจายโอกาสและลด
ความแออั ด
- ควรมีการประกาศขึน้ ทะเบียนมรดกโลก
เพิ่ มขึน้ เนื่องจากประเทศไทยยังมีสถานทีท่ ี่
น่าจะเป็นมรดกโลกอี กจานวนมากทีย่ งั ไม่ขนึ้
ทะเบียนเป็นมรดกโลก
- ชุมชนมีความเข้าใจในการปกป้องรักษา
มรดกโลก
- ควรมีการส่งเสริมและปกป้องภูมิปญ
ั ญา
ชาวบ้านและวัฒนธรรมท้องถิน่
- ควรกาหนดเป็นนโยบายระยะยาว ทีม่ ี
เสถียรภาพ ไม่เปลีย่ นแปลงตามรัฐบาล และมี
แผนปฏิบตั ิ ระดั บท้องถิน่ ทีส่ ามารถดาเนินการ
ได้ อย่างต่ อเนื่องด้ วยตั วเอง
- สนับสนุนงบประมาณ สร้างจิตสานึกและ
สร้างบุคลากร
- มีการบูรณาการข้ามหน่วยงานเรือ่ งการ
จัดการภัยพิ บตั ิ
- ควรแก้ ปญ
ั หาทีต่ ้ นทาง คื อ ไม่ไปทาลายหรือ
สูก้ ั บธรรมชาติ ควรเรียนรูก้ ารอยูร่ ว่ มกั บ
ธรรมชาติ ให้ได้
- ควรมีการกาหนดนโยบายในการสร้างเมืองที่
ไม่กระทบต่ อสิง่ แวดล้อมในแต่ ละด้ าน และ
กลุม่ อื่ น ๆ
- เพิ่ มระบบการแจ้งเตื อนภัย
- เน้นการปกป้องดู แลกลุม่ คนยากจน
เนื่องจากจะเป็นกลุม่ คนทีไ่ ด้ รบั ผลกระทบและ
สามารถฟื้ นตั วได้ ยากหากประสบภัยพิ บตั ิ
- การจัดการขยะน้าเสีย และของเสียทัง้ หมด
ครบวงจร เช่น ควรมีการคั ดแยกขยะตั้ งแต่
ต้ นก่ อนทิง้ ว่าขยะประเภทไหนสามารถนา
กลับมาใช้ใหม่ได้
- การทาความเข้าใจเรือ่ งของการกาจัดของเสีย
ในภาคประชาชน
- ให้ทอ้ งถิน่ กาหนดนโยบายหลัก และแผน
จัดการตั วเองในระดั บของท้องถิน่ และชุมชน

ข้อเสนอเรื่ องตัวชี้วดั
(National SDG
Indicators)
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สรุปผลการประชุมระดมสมองในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม
เป้าประสงค์สากล
(Global SDG Target) ร้อยละ
ความ
สาคั ญ

เป้าประสงค์ในบริบทประเทศไทย (National SDG Target)
จาแนกประเด็นย่อยราย
เป้าประสงค์
ข้อคิดเห็นในการปรับปรุง/เพิ่มเติม
ร้อยละ
ประเด็นย่อย
ความ
สาคั ญ

11.7 จัดให้มีการเข้าถึง
พื้นทีส่ าธารณะสีเขียว ที่
ปลอดภัยครอบคลุมและ
เข้าถึงได้ โดยถ้วนหน้า
โดยเฉพาะผูห้ ญิง เด็ก
คนชรา และผูม้ ีความ
บกพร่องทางร่างกาย
ภายในปี 2573

7%

- มีระบบการจัดการขยะอย่างครอบคลุมครบ
วงจร
- การจัดการของเสียของภาคอุตสาหกรรม
การผลิต
- จัดโซนพื้นทีส่ เี ขียวเพิ่มขึน้
- การจัดการนันทนาการ การทากิจกรรมที่
ครอบคลุมทุกกลุม่ วัย
- กาหนดเพิ่มแหล่งพื้นทีส่ เี ขียวตามขนาดของ
เมือง ชุมชน เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึง
- จัดบริการในบริเวณชุมชนเพื่อลดต้นทุนการ
เดินทางและให้ชมุ ชนดูแลกันเอง
- ในเป้าประสงค์นี้อาจมีความเข้าใจต่างกัน
ของคาว่า "พื้นทีส่ เี ขียว" และ "พื้นที่
สาธารณะ" ควรมีการกาหนดคานิยามให้ชดั เจน
- คาว่า "พื้นทีส่ เี ขียว" ของเป้าประสงค์นี้ เมื่อ
ยึดตามนิยามของสากล มีความหมายว่า พื้นที่
สาธารณะต่างๆ ทีม่ ีความปลอดภัย เข้าถึงได้
ควรมีการระบุคานิยามของ "พื้นทีส่ เี ขียว" ลง
ไปในเป้าประสงค์นี้ให้ชดั เจนว่าคืออะไร

ข้อเสนอเรื่องตัวชี้วดั
(National SDG
Indicators)
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Goal 12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคทีย่ งั่ ยืน

เป้ าประสงค์สากล
(Global SDG Target)

สรุ ปผลการประชุมระดมสมองในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม
เป้ าประสงค์ในบริ บทประเทศไทย (National SDG Target)
จาแนกประเด็นย่ อยราย
ข้อเสนอเรื่ องตัวชี้วดั
เป้ าประสงค์
ร้อยละ
(National SDG
ร้อยละ ข้อคิดเห็ นในการปรั บ ปรุ ง/เพิ่มเติม
ความ
Indicators)
ประเด็นย่ อย
ความ
สาคั ญ
สาคั ญ

12.1 ดาเนินโครงการโดย 15.83%
ให้เป็นผลตามกรอบการ
ดาเนินงานระยะ 10 ปี ว่า
ด้ วยแบบแผนการผลิต
และการบริโภคทีย่ งั่ ยืน
ทุกประเทศนาไปปฏิบตั ิ
โดยประเทศทีพ
่ ั ฒนาแล้ว
เป็นผูน้ า โดยคานึงถึงการ
พั ฒนาและขีด
ความสามารถของ
ประเทศกาลังพั ฒนา

12.2 บรรลุการจัดการที่
ยัง่ ยืนและการใช้
ทรัพยากรทางธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายในปี 2573

15.83%

-สนุบสนุนการให้ งบประมาณ ส่งเสริม -ควรมี indicator ทีว่ ัดว่า
การกระจายทุนให้/ท้องถิน่ ทาโครงการที่ แผนทีม่ ีอยูส่ าเร็จไหม
สร้างสรรค์
-มีการดาเนินการเพื่ อวัดผลของตั วชีว้ ัด
ทีม่ ีอยู่

-มีแผนการผลิตและบริโภค
ด้ านอาหารทีย่ งั่ ยืน

-แผนได้ รบั การติ ดตามประเมินผลแบบมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และบรรลุ
เป้าหมาย อย่างน้อย 10%
-วิสยั ทัศน์ประเทศไม่ควรเป็นเมือง
อุ ตสาหกรรมแบบก้ าวกระโดด ควร
คานึงถึงการบริโภคด้ วย

-สร้างมาตราการปกป้อง หรือ
เพิ่ มการควบคุ มระบบผลิต
อาหารของบริษทั
-จานวน food waste ที่
เพิ่ ม/ลดรายปีและการนาไปใช้
ในสาขาต่ างๆ
นอกเหนือไปจากการเผาทิง้
(รวมถึงขยะ/ซากวัตถุดิ บที่
เหลือทิง้ จากการผลิต )

-การติ ดตามตรวจสอบความสาเร็จของ -จานวนกิ จการเพื่ อสังคม
แผนปฏิบตั ิ การ และการปรับปรุงแผนฯ (Social Enterprise) ในพื้ นที่
ให้ทนั ต่ อการเปลีย่ นแปลงอย่างสม่าเสมอ
-จานวนเครือข่ายตรงระหว่าง
ผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค
- ผลสาเร็จตามแผนปฏิบตั ิ
การฯ
-เปลีย่ นระบบความคิ ดในการบริหาร
-การวัดระบบนิเวศเชิงพื้ นที่
จัดการแบบแบ่งแยก (ต่ างคนต่ างทา)
(Area based ecosystem)
เป็นการจัดการระหว่างชุมชนและ
หน่วยงานต่ าง ๆ บนฐานระบบนิเวศ
-ลดการใช้ทรัพยากรเพื่ อการลงทุน. แต่ -รับรองการมีอยูข่ องสิทธิ
รักษาสาหรับอนุรกั ษ์ฟื้ นฟู
ชุมชน และต้ องให้อานาจ
ความรับผิดชอบ (authority)
เท่าเทียมกั บการจัดการ
ภาครัฐ
-เปิดให้ภาคประชาสังคมและชุมชนเข้า -สิทธิชมุ ชนและการมีสว่ น
มาร่วมขับเคลือ่ น SCP และการตรวจวัด ร่วมของชุมชนใน
MF และ DMC
ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้ นที่/
ท้องถิน่ ของตน
-จานวนข้อขัดแย้งระหว่าง
ปชช.และรัฐว่าลด/เพิ่ ม
อย่
างไร
-การลดลงหรื
อเพิ่ มขึน้
ประเด็ นความขั
ดแย้
-กลไกความร่
วมมื
อข้ง าม
ระบบปกครอง
-การเพิ
่ มขึน้ ของพื้ นที่
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สรุ ปผลการประชุมระดมสมองในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม
เป้ าประสงค์ในบริ บทประเทศไทย (National SDG Target)
จาแนกประเด็นย่ อยราย
เป้ าประสงค์สากล
ข้อเสนอเรื่ องตัวชี้วดั
เป้ าประสงค์
ร้อยละ
(Global SDG Target)
(National SDG
ร้อยละ ข้อคิดเห็ นในการปรั บปรุ ง/เพิ่มเติม
ความ
Indicators)
ประเด็นย่ อย
ความ
สาคั ญ
สาคั ญ

12.3 ลดขยะเศษอาหาร 19.17%
ของโลกลงครึง่ หนึ่งใน
ระดั บค้ าปลีกและผูบ้ ริโภค
และลดการสูญเสียอาหาร
จากระบวนการผลิตและ
ห่วงโซ่ อุ ปทาน รวมถึงการ
สูญเสียหลังการเก็ บเกี่ ยว
ภายในปี 2573

-การสร้างความตระหนักของผูผ้ ลิตและ
ผูบ้ ริโภค
การเก็ บข้อมูลตลอดห่วงโซ่

12.4 บรรลุเรือ่ งการ
จัดการสารเคมีและของ
เสียทุกชนิดตลอดวงจร
ชีวิตของสิง่ เหล่านั้นด้ วย
วิธีทเี่ ป็นมิตรต่ อ
สิง่ แวดล้อม ตามกรอบ
ข้อตกลงความร่วมมือ

-กาหนดแผนการนาเข้าสารเคมีในระบบ
ผลิตอาหาร

-ทาการติ ดตามการจัดการน้า
เสีย. มีขอ้ มูลเปรียบเทียบ

-ข้อมูลการจัดการสารเคมีในแหล่งน้า
และอากาศ
-มีการรายงานและการตรวจวัดการใช้

-ตั วชีว้ ัดสารพิ ษจากสารเคมี
ในอากาศและน้
า ษเป็นผูจ้ า่ ย
-รายงานผูก้ ่ อมลพิ

สารเคมีและการปลดปล่อยออกมา
อย่างสม่าเสมอ

(Polluter Pays Principle:
PPPs) ของสถานประกอบการ

15.00%

12.5 ลดการเกิ ดของเสีย 11.67%
โดยให้มีการป้องกั น การ
ลดปริมาณ การใช้ซ้า และ
การนากลับมาใช้ใหม่
ภายในปี 2573

-การรณรงค์ การปล่อยน้าเสีย
(Zero water) ระดั บ
ครัวเรือน และองค์ กร
-การพั ฒนาเทคโนโลยี
ส่งเสริมการนาเศษอาหารมา
ใช้านวนขยะอาหารที
ให้เกิ ดประโยชน์ ไ่ ม่ถกู
-จ
นาไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์

-เปลีย่ นแนวคิ ดการวัด
สารพิ ษจากแหล่งผูผ้ ลิตมา
เป็นผลกระทบทีเ่ กิ ดขึน้ ราย
แหล่งผลิตทัง้ ระบบมากกว่า
-เสนอมาตรการลดการบริโภค

-จานวนขยะทีน่ าเข้ามาใน
ประเทศ

-พั ฒนาเทคโนโลยีในการนาแนวคิ ดไป
ปฏิบตั ิ ได้. และไม่แพง

-จานวนขยะ electronic ที่
ไม่ถกู recycle

-สร้างจิตสานึกในการลดการสร้างขยะ
การแยกขยะ และมีการจัดการขยะที่
ได้ รบั การแยกแล้วอย่างมีประสิทธิผล

-จานวนขยะทีถ่ กู ย้ายผ่าน
ภูมิภาค
-งบประมาณด้ านจัดการขยะ
ลดลง
-ยุติ การนาเข้าขยะมา recycle

12.6 สนับสนุนให้บริษทั
7.50%
โดยเฉพาะบริษทั ข้ามชาติ
และบริษทั ขนาดใหญ่ รับ
แนวปฏิบตั ิ ทยี่ งั่ ยืนไปใช้
และบูรณาการข้อมูลด้ าน
ความยัง่ ยืนไว้ในรอบการ
รายงานของบริษทั เหล่านั้น

-สนับสนุนการจัดทารายงานคู่ ขนานจาก
ภาคประชาสังคมต่ อแนวปฏิบตั ิ ด้ าน
SDGs ของบริษทั

-พื้ นทีส่ าหรับผลิตอาหารที่
ไม่ใช่ของบริษทั

-มีการตรวจสอบและติ ดตามรายงาน
จากภาคเอกชน

-กาหนดพื้ นทีค่ ุ้ มครองด้ าน
การเกษตรเพื่ อการผลิต
อาหารคุ ณภาพ

-เห็นด้ วยตามมาตราการ. แต่ ไม่
สนับสนุนการลงทุนของบริษทั ข้ามชาติ
มากไปกว่านี้แล้ว

-จานวนบริษทั ใหญ่ทมี่ ีการทา
รายงานความยัง่ ยืน
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สรุ ปผลการประชุมระดมสมองในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม
เป้าประสงค์ในบริ บทประเทศไทย (National SDG Target)
จาแนกประเด็นย่อยราย
ข้อเสนอเรื่ องตัวชี้วดั
เป้าประสงค์สากล
เป้าประสงค์
ร้อยละ
(National SDG
(Global SDG Target)
ร้อยละ ข้อคิดเห็นในการปรั บปรุ ง/เพิ่มเติม
ความ
Indicators)
ความ
ประเด็นย่อย
สาคั ญ
สาคั ญ

12.7 ส่งเสริมแนวปฏิบตั ิ 5.00%
ด้านการจัดซื้ อจัดจ้างของ
ภาครัฐทีย่ งั่ ยืน ตาม
นโยบายและการให้ลาดับ
ความความสาคัญของ
ประเทศ
12.8 สร้างหลักประกันว่า 10.00%
ประชาชนในทุกแห่งมี
ข้อมูลทีเ่ กี่ ยวข้องและมี
ความตระหนักถึงการ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืนและวิถชี วี ิต
ทีส่ อดคล้องกับธรรมชาติ
ภายในปี 2573

-กาหนด % และจัดเก็บข้อมูล

-จานวนเวที ทีจ่ ดั ให้กลุม่ คนชายขอบ

-จานวนหลักสูตรทีเ่ กี่ ยวข้อง

-ผูห้ ญิงให้เข้าถึงเรือ่ งนี้ในระดับชุมชน

-จานวนสือ่ การศึกษาที่
เกี่ ยวข้อง
-จานวนเวทีเพื่ อการศึกษา
ของคนชายขอบและเพื่ อ
บชุมชน
งในระดั
ผูห้ กญิารจั
ความรูข้ อง
ดการองค์
-มี
ภูมิปญั ญาท้องถิน่ ในการ
ยืน มีการ
พัฒอ่ นาที
ทุกช่ย่ องั่ งทาง
-สื
เผยแพร่องค์ความรู้ และแนว
ปฏิบตั ิทดี่ ีในการบริโภค
ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน
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Goal 13 ปฏิบตั ิการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กบั การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบทีเ่ กิดขึ้น

เป้ าประสงค์สากล
(Global SDG
Target)

ร้อยละ
ความ
สาคั ญ

สรุปผลการประชุมระดมสมองในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม
เป้ าประสงค์ในบริบทประเทศไทย (National SDG Target)
จาแนกประเด็นย่อยราย
ข้อเสนอเรื่องตัวชี้วดั
เป้ าประสงค์
(National SDG
ร้อยละ
ข้อคิดเห็ นในการปรับปรุง/เพิ่มเติม
Indicators)
ประเด็นย่อย
ความ
สาคั ญ

13.1 เสริมสร้างภูมิ
ต้านทานและขีด
ความสามารถในการ
ปรับตัวต่ออันตราย
และภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติทเี่ กี่ยวข้อง
กับภูมิอากาศในทุก
ประเทศ

34%

- คนไม่เข้าใจเรือ่ ง Climate Change และ
Global Change
- ให้ขอ้ มูล Climate Change แบบง่ายต่อ
สังคมและเยาวชน
- Gender main streaming ecosystem
base approach เน้นการป้องกันมากกว่า
การรับมือ
- มีการบูรณาการงานทีท่ าอยู่ โดยบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์และถอดองค์ความรูจ้ ากชุมชน
และภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ เกี่ยวกับการอยูร่ อด
จากภัยธรรมชาติและการเปลีย่ นแปลงของ
สิง่ แวดล้อมในอดีต
- ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับกลุม่ คนที่
เปราะบางและคนชายขอบ เพื่อสร้างความ
ต้านทานและความสามารถในการปรับตัวต่อ
ภัยธรรมชาติ
- ควรนาความรูด้ ้านการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเข้าไปอยูใ่ นทุกหลักสูตรอย่าง
ครอบคลุม
- ทา specific vulnerable group ,
agriculture, industrial กลุม่ ชายขอบและ
อื่นๆ

- ผลกระทบจาก Sea-level
rising
- แผนการผลิตอาหารที่
กาหนดตัวชีว้ ัดด้านมาตรการ
climate change
- gender budgeting
indicator เปลีย่ นแปลงจาก
มิสเอร์เตือนภัย เป็นเพื่อน
เตือนภัย ความสามารถใน
การลดความเสีย่ ง
- งบประมาณลงทุนสูร่ ะดับ
ท้องถิน่ เพื่อสร้างภูมิต้านทาน
ฯลฯ และรับมือการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ

13.2 บูรณาการด้าน
การเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศใน
นโยบาย ยุทธศาสตร์
และการวางแผน
ระดับชาติ

31%

- Mitigation และ Adaptation ควรนามา
รวมในยุทธศาสตร์ชาติ
- การปรับตัวต่อภัยพิบตั ิควรนามารวมกับ
การพัฒนาประเทศ
- ต้องไม่แยกระหว่าง man-made กับ
nature
- ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของทุกคน
- Gender mainstreaming นาผูห้ ญิงและ
เพศทางเลือก เข้ามามีสว่ นร่วมในฐานะ
change agent
- มาตรการช่วยเหลือทีม่ ีอยูไ่ ม่ได้มี
ประสิทธิภาพ ควรทาอย่างมีศักดิ์ศรี

- การรวบรวมและถ่ายทอด
องค์ความรูด้ ้านการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
นอกระบบโรงเรียน
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สรุ ปผลการประชุมระดมสมองในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม
เป้าประสงค์ในบริ บทประเทศไทย (National SDG Target)
จาแนกประเด็นย่อยราย
ข้อเสนอเรื่ องตัวชี้วดั
เป้าประสงค์สากล
ร้อยละ
ประสงค์
า
เป้
(National SDG
(Global SDG Target)
ความ
ร้อยละ ข้อคิดเห็นในการปรั บปรุ ง/เพิ่มเติม
Indicators)
สาคั ญ
ความ
ประเด็นย่อย
สาคั ญ

13.3 พัฒนาการศึกษา
การสร้างความตระหนักรู้
และขีดความสามารถของ
มนุษย์และของสถาบันใน
เรือ่ งการบรรเทาปัญหาการ
เปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การปรับตัว
การลดผลกระทบ การ
เตือนภัยล่วงหน้า

36%

- ปรับปรุงการศึกษา และส่งเสริม
ความรูพ้ ื้ นถิน่
- กระจายอานาจให้ทอ้ งถิน่ สามารถ
กาหนดการศึกษาของพื้ นทีต่ นเองได้
- ทาให้เกิดความตระหนักว่าการ
ปรับตัวต่อภัยพิบตั ิเป็นหน้าทีข่ องทุก
คน
- สร้างหลักประกันการเข้าถึงข้อมูล
ของผูห้ ญิงและเด็ก เข้าไปอยูใ่ น
หลักสูตร
- การจัดสรรส่วนให้ผหู้ ญิง อยูใ่ น
กลไกการจัดทานโยบาย มาตรการ
การช่วยเหลือ
- สือ่ สาธารณะควรเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการเผยแพร่ความรูส้ ปู่ ระชาชนที่
เทีย่ งตรง แม่นยา ลดการมีอคติ
รวมทัง้ ยกตัวอย่างจากสถานการณ์
จริงขึน้ มาเป็นสือ่ การเรียนรู้
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Goal 14 อนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลและทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนเพื่อการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน

เป้ าประสงค์สากล (Global
SDG Target)

ร้อยละ
ความ
สาคั ญ

สรุปผลการประชุมระดมสมองในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม
เป้ าประสงค์ในบริบทประเทศไทย (National SDG Target)
จาแนกประเด็นย่อยราย
ข้อเสนอเรื่องตัวชี้วดั
เป้ าประสงค์
(National SDG
ข้อคิดเห็ นในการปรับปรุง/เพิ่มเติม
ร้อยละ
Indicators)
ประเด็นย่อย
ความ
สาคั ญ

14.1 ป้องกันและลดมลพิษ
ทางทะเลทุกประเภทอย่างมี
นัยสาคัญ โดยเฉพาะจาก
กิจกรรมบนแผ่นดิน รวมถึง
ขยะทะเลและมลพิษจากธาตุ
อาหาร (nutrient pollution)
ภายในปี 2568

16.10

14.2 บริหารจัดการและ
ปกป้องระบบนิเวศทางทะเล
และชายฝัง่ อย่างยัง่ ยืน เพื่อ
หลีกเลีย่ งผลกระทบทางลบทีม่ ี
นัยสาคัญ รวมถึงโดยการเสริม
ภูมิต้านทานและปฏิบตั ิการ
เพื่อฟื้นฟู เพื่อบรรลุการมี
มหาสมุทรทีม่ ีสขุ ภาพดีและมี
ผลิตภาพ ภายในปี 2563

19.49

- กาหนดมาตรการจัดการขยะทีต่ ้นทาง
- ส่งเสริม/สนับสนุนให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนา
นวัตกรรม/ลดการขับถ่าย/ลด การทิง้ ขยะลงทะเลทีไ่ ม่
สมควร/บาบัดน้าเสีย
- ส่งเสริมการดาเนินงานขององค์กรท้องถิน่ ในการ
จัดการขยะและของเสีย และให้ชมุ ชนและครอบครัวมี
ส่วนร่วมในการดูแลและจัดการ
- มีแผนในการบริหารจัดการและปกป้องระบบนิเวศทีด่ ี
อยูแ่ ล้วในปัจจุบนั แต่ควรมีตัวชีว้ ัดเพื่อติดตามผลว่า
สามารถนาแผนไปปฏิบตั ิได้จริงเพียงใด
- สนับสนุนประมงพื้นบ้าน และประมงชายฝัง่
- สนับสนุนบทบาทของขุมชนในการจัดการชายฝัง่ อย่าง
มีประสิทธิภาพโดยใช้ภมู ิปญ
ั ญาท้องถิน่ เป็น key
change agents area and ecosystem base
approach
- รับรองสิทธิประมงพื้นบ้าน. มีนโยบาย แผนงาน
รักษาการผลิตและวิถชึ วี ิตประมงพื้นบ้าน
- ส่งเสริมการอนุรกั ษ์เชิงบูรณาการ
- จัดสรรงบประมาณสาหรับกิจกรรมทีช่ มุ ชนสนใจ
ดาเนินการ
- จัดสรรงบประมาณสาหรับการจัดการของการกัดเซาะ
พื้นทีช่ ายฝัง่ ทะเล
- ควรมีมาตรการในการชะลอการรุกคืบของน้าทะเลเข้า
สูแ่ หล่งพื้นทีช่ มุ ชน

14.3 ลดและแก้ปญ
ั หา
ผลกระทบของความเป็นกรด
ในมหาสมุทร โดยผ่านทางการ
เพิ่มพูนความร่วมมือทาง
วิทยาศาสตร์ในทุกระดับ

8.47

- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นทีอ่ นุรกั ษ์ทางทะเล
โดยเฉพาะผลกระทบทีเ่ กิดจากการท่องเทีย่ ว
- เห็นด้วย / ดีอยูแ่ ล้ว
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เป้าประสงค์สากล (Global
SDG Target)

ร้อยละ
ความ
สาคั ญ

สรุปผลการประชุมระดมสมองในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม
เป้าประสงค์ในบริบทประเทศไทย (National SDG Target)
จาแนกประเด็นย่อยราย
ข้อเสนอเรื่องตัวชี้วดั
เป้าประสงค์
(National SDG
ข้อคิดเห็นในการปรับปรุง/เพิ่มเติม
ร้อยละ
Indicators)
ประเด็นย่อย
ความ
สาคั ญ

14.4 ภายในปี 2563 ให้กากับ
อย่างมีประสิทธิผลในเรือ่ งการ
เก็บเกี่ยวและยุติการประมง
เกินขีดจากัด การประมงทีผ่ ดิ
กฎหมายทีไ่ ม่มีการรายงาน
และทีไ่ ม่มีการควบคุม และ
แนวปฏิบตั ิด้านการประมงที่
เป็นไปในทางทาลาย และ
ดาเนินการให้เป็นผลตาม
แผนการบริหารจัดการทีอ่ ยูบ่ น
ฐานวิทยาศาสตร์ เพื่อจะฟื้นฟู
มวลปลา (fish stock) ในเวลา
ทีส่ นั้ ทีส่ ดุ ทีจ่ ะเป็นไปได้ อย่าง
น้อยทีส่ ดุ ในระดับทีส่ ามารถไป
ถึงจุดสูงสุดทีใ่ ห้ผลตอบแทน
แบบยัง่ ยืน (maximum
sustainable yield:MSY)
ตามคุณลักษณะทางชีววิทยา
ของสัตว์นาเหล่
้ านั้น

18.64

- ต้องแยกแยะมาตรการการบริหารระหว่างประมงราย
ย่อยและรายใหญ่
- การกากับควบคุมการประมงทีไ่ ม่เกินปริมาณ msy ทา
ได้ด้วยกฎหมายหรือ เครือ่ งมืออะไรบ้าง
- จัดทาระบบฐานข้อมูลประมงพื้นบ้าน. แยกแยะกับ
ประมงพานิชย์
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เป้ าประสงค์สากล (Global
SDG Target)

ร้อยละ
ความ
สาคั ญ

สรุปผลการประชุมระดมสมองในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม
เป้ าประสงค์ในบริบทประเทศไทย (National SDG Target)
จาแนกประเด็นย่อยราย
ข้อเสนอเรื่องตัวชี้วดั
เป้ าประสงค์
(National SDG
ข้อคิดเห็ นในการปรับปรุง/เพิ่มเติม
ร้อยละ
Indicators)
ประเด็นย่อย
ความ
สาคั ญ

14.5 ภายในปี 2563 อนุรกั ษ์
พื้นทีท่ างทะเลและชายฝัง่ อย่าง
น้อยร้อยละ 10 ให้เป็นไปตาม
กฎหมายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ และอยูบ่ น
พื้นฐานของข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์ทดี่ ีทสี่ ดุ ทีม่ ีอยู่

15.25

- เร่งรัดกระบวนการประกาศเขตอนุรกั ษ์
- การจัดการพื้นทีอ่ นุรกั ษ์ ต้องดูพื้นทีแ่ ละชุมชนโดยรอบ
- การทาเป็น area base และ ecosystem base ที่
ร่วมมือกับการคนในพื้นที่ คนชายขอบและกลุม่ ผูบ้ ริหาร
ในท้องถิน่ อย่างบูรณาการควบคู่ไปกับการอนุรกั ษ์และ
ฟื้นฟูในท้องที่

14.6 ภายในปี 2563 ยับยัน้
15.25
รูปแบบการอุดหนุนการประมง
บางอย่างทีม่ ีสว่ นทาให้เกิดการ
ประมงเกินขีดจากัด ขจัดการ
อุดหนุนทีม่ ีสว่ นทาให้เกิดการ
ประมงทีผ่ ดิ กฎหมาย ทีไ่ ม่มี
การรายงาน และทีไ่ ม่มีการ
ควบคุม และระงับการริเริม่
การอุดหนุนในลักษณะดังกล่าว
ตระหนักว่าการปฏิบตั ิทเี่ ป็น
พิเศษและแตกต่างทีเ่ หมาะสม
และมีประสิทธิผลสาหรับ
ประเทศกาลังพัฒนาและ
ประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ ควร
เป็นส่วนควบในการเจรจาการ
อุดหนุนการประมงของ
องค์การการค้าโลก
14.7 ภายในปี 2573 เพิ่ม
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่
รัฐกาลังพัฒนาทีเ่ ป็นเกาะขนาด
เล็กและประเทศพัฒนาน้อย
ทีส่ ดุ จากการใช้ทรัพยากรทาง
ทะเลอย่างยัง่ ยืน รวมถึงผ่าน
ทางการบริหารจัดการอย่าง
ยัง่ ยืนในเรือ่ งการประมง การ
เพาะเลีย้ งสัตว์นา้ และการ
ท่องเทีย่ ว

- การติดตาม enforcement ทีเ่ กิดขึน้ ในเรือประมง
- การรณรงค์ลดการบริโภคสัตว์ทมี่ ีการออกไข่นอก
กระดอง เช่น กู้ง ปู โดยพื้นทีก่ ารศึกษาตัวอย่างเช่น หาด
เจ้าสาราญ ชะอา เป็นต้น
- รัฐต้องเลิกให้การอุดหนุนเพื่อหยุดการทาประมงผิด
กฎหมาย

6.78 1.การทาประมง
31.03 - ควรปรับเป้าประสงค์ เป็น พื้นทีห่ มู่เกาะ และพื้นทีต่ ิด
เพื่อประโยชน์ทาง
ทะเลให้เข้ากับบริบทประเทศไทย
เศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน
31.03
2.คะแนน
การเพาะเลี
ย้ ง
23.28 - มีมาตรการการส่งเสริมการท่องเทีย่ วแบบยัง่ ยืน
สัตว์นา้ เพื่อ
รับผิดชอบ รวมทัง้ มีการบริหารจัดการขยะแบบมี
ประโยชน์ทาง
ประสิทธิภาพ
เศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน
3. การท่องเทีย่ ว
22.41 - ให้ความสาคัญของพื้นทีห่ มู่เกาะในประเทศไทยทีช่ โู รง
เพื่อประโยชน์ทาง
ในเรือ่ งของท่องเทีย่ ว และเป็นแหล่งรายได้ทสี่ าคัญ จะมี
เศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน
การจัดการในเรือ่ งการใช้นา/ขนส่
้
งน้าหรือการจัดการที่
เป็นระบบมากขึน้ เป็นต้น
4. ผลประโยชน์ทาง
ทะเลด้านอื่น ๆ

23.28
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Goal 15 ปกป้ อง ฟื้นฟู และส่งเสริ มการใช้ระบบนิเ วศบนบกอย่ างยั่ งยื น การบริ ห ารจั ดการป่ าไม้อย่ างยั่ งยื นต่อต้านการแปรสภาพ
เป็ นทะเลทราย หยุ ดยั้ งการเสื่อมโทรมของดินและฟื้นสภาพดิน และหยุ ดยั้ งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
สรุ ปผลการประชุมระดมสมองในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม
เป้ าประสงค์ในบริ บทประเทศไทย (National SDG Target)
จาแนกประเด็นย่ อยราย
เป้ าประสงค์สากล
เป้ าประสงค์
(Global SDG Target) ร้อยละ
ความ
ร้อยละ ข้อคิดเห็ นในการปรั บ ปรุ ง/เพิ่มเติม
สาคั ญ
ประเด็นย่ อย
ความ

ข้อเสนอเรื่ องตัวชี้วดั
(National SDG
Indicators)

สาคั ญ

15.1 สร้างหลักประกั นว่า
จะมีการอนุรกั ษ์ การฟื้ นฟู
และการใช้ระบบนิเวศบน
บกและในน้าจืดในแผ่นดิ น

17.63

- จัดทาฐานข้อมูลให้ชดั เจน. พื้ นทีท่ ี่ - แผนและนโยบายการ
เป็นของชุมชนอยูอ่ าศั ยทากิ น
อนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรป่าไม้และความ
- เพิ่ มร้อยละของพื้ นทีข่ มุ่ น้าด้ วย
หลากหลายทางชีวภาพอย่าง
- ร้อยละของพื้ นทีแ่ ต่ ละชนิดแยกกั น ยัง่ ยืน
ให้ชดั เจนเวลาเก็ บข้อมูล

15.2 ส่งเสริมการ
ดาเนินการด้ านการบริหาร
จัดการป่าไม้ทกุ ประเภท
อย่างยัง่ ยืน หยุดยัง้ การตั ด
ไม้ทาลายป่า ฟื้ นฟู ปา่ ที่
เสือ่ มโทรม และเพิ่ มการ
ปลูกป่าและฟื้ นฟู ปา่ ทัว่
โลก ภายในปี 2563

13.90

- เพิ่ มบทบาทของชุมชนในการ
บริหารจัดการป่าไม้อย่างยัง่ ยืน

15.3 ต่ อต้ านการแปร
สภาพเป็นทะเลทราย
ฟื้ นฟู ทดี่ ิ นเสือ่ มโทรม
รวมถึงทีด่ ิ นได้ รบั

8.81

- เพิ่ มการสนับสนุนการมีสว่ น
ร่วมกั บชุมชน
- จัดการความชัดเจนในเรือ่ งทีอ่ ยู่
อาศั ย ทากิ นดั้ งเดิ ม
- ออกมาตรการเกี่ ยวกั บการรุกล้า
พื้ นทีป่ า่
- ลดการนาเข้าสารเคมี .
- ส่งเสริมการปรับปรุงและรักษา
พั นธ์พื ชท้องถิน่
- ส่งเสริมเกษตรอิ นทรีย์
- สนับสนุนการปลูกพื ชหมุนเวียน
ลดการปลูกพื ชเชิงเดี่ ยว

15.4 สร้างหลักประกั นว่า
จะมีการอนุรกั ษ์ระบบ
นิเวศภูเขาและความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ของระบบนิเวศเหล่านั้น
เพื่ อจะเพิ่ มพู นขีด
ความสามารถของระบบ
นิเวศเหล่านั้นทีจ่ ะให้
ผลประโยชน์อั นสาคั ญต่ อ
การพั ฒนาทีย่ งั่ ยืน ภายใน
ปี 2573

10.34

- ดาเนินการอย่างมีสว่ นร่วม.และ
อยูบ่ นฐานระบบนิเวศ.
- ใส่ใจผลกระทบกั บกลุม่ ชาติ พั นธ์
- ส่งเสริมการปลูกป่ารายครัวเรือน
- ให้บทบาทแก่ ชมุ ชนในการจัดการ
ดู แลป่าได้ อย่างถูกกฏหมาย
- สนับสนุนการปลูกพื ชยืนต้ น และ
อนุญาตให้ชมุ ชนเข้าไปใช้ประโยชน์
และ ร่วมอนุรกั ษ์
- เพิ่ มพื้ นทีป่ า่ ดั้ งเดิ มบนภูเขาและ
ดู แลเรือ่ งความหลากหลายของ
ชีวภาพในป่าให้สมดุ ล ลดการบุกรุก
และทาลายหน้าดิ นเพื่ อลดการเกิ ด
การพั งทลายของหน้าดิ น
- ปลูกพื ชยืนต้ นบนภูเขา
- ต้ องไม่มองป่าเป็นสิง่ ทีแ่ ตะต้ อง
ไม่ได้

- จานวนการรุกกล้าพื้ นทีป่ า่
ทีเ่ กิ ดขึน้
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สรุ ปผลการประชุมระดมสมองในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม
เป้ าประสงค์ในบริ บทประเทศไทย (National SDG Target)
จาแนกประเด็นย่ อยราย
เป้ าประสงค์สากล
เป้ าประสงค์
(Global SDG Target) ร้อยละ
ความ
ร้อยละ ข้อคิดเห็ นในการปรั บ ปรุ ง/เพิ่มเติม
สาคั ญ
ประเด็นย่ อย
ความ
สาคั ญ

15.5 ปฏิบตั ิ การทีจ่ าเป็น
และเร่งด่ วนเพื่ อลดการ
เสือ่ มโทรมของถิน่ ทีอ่ ยุ่
ตามธรรมชาติ หยุดยัง้ การ
สูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และภายในปี
2563 จะปกป้องและ
ป้องกั นการสูญพั นธุ์ของ
ชนิดพั นธุ์ทถี่ กู คุ กคาม

8.81

- ส่งเสริมป่าสมรม หรือ ป่าผสมผสาน
- ธรรมาภิบาลในการเข้าถึง
ฐานข้อมูลการบริหารจัดการป่า

15.5 ปฏิบตั ิ การทีจ่ าเป็น
และเร่งด่ วนเพื่ อลดการ
เสือ่ มโทรมของถิน่ ทีอ่ ยุ่
ตามธรรมชาติ หยุดยัง้ การ
สูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และภายในปี
2563 จะปกป้องและ
ป้องกั นการสูญพั นธุ์ของ
ชนิดพั นธุ์ทถี่ กู คุ กคาม
15.6 สร้างหลักประกั นว่า
จะมีการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ทเี่ กิ ดจากการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากร
พั นธุกรรมอย่างเท่าเทียม
และยุติ ธรรม และส่งเสริม
การเข้าถึงทรัพยากร
เหล่านั้นอย่างเหมาะสม

15.7 ปฏิบตั ิ การอย่าง
เร่งด่ วนเพื่ อจะยุติ การล่า
และการขนย้ายชนิดพั นธุ์
พื ชและสัตว์คุ้ มครอง และ
แก้ ปญ
ั หาทัง้ อุ ปสงค์ และ
อุ ปทานต่ อผลิตภัณฑ์สตั ว์
ป่าทีผ่ ดิ กฎหมาย

- ต้ องไม่มองป่าเป็นสิง่ ทีแ่ ตะต้ อง
ไม่ได้
- ลดความเหลือ่ มล้า เช่น หมู่บา้ น
ป่าแหว่ง

8.31

- บังคั บใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม
กั บคนทุกกลุม่ เช่น ผูม้ ีอิ ทธิพลทีท
่ า
ผิดกฎหมายป่าไม้และสัตว์ปา่ ต้ อง
ได้ รบั การลงโทษเช่นเดี ยวกั บคนอื่ นๆ
- เปลีย่ นทัศนคติ ในการมอง
ความสาคั ญของป่า โดยให้มองว่า ป่า
เป็นทีท
่ สี่ ามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้
ควรแก่ การอนุรกั ษ์ไว้ (ไม่ใช่หา้ มเข้า)
- จากั ดการท่องเทีย่ วเทีย่ ว ทีส่ ง่ ผล
ต่ อการทาลายป่า
- ไม่ควรแค่ "สร้างหลักประกั น" เรา
ต้ อง "ทาให้ได้"
- ส่งเสริมองค์ ความรูท้ อ้ งถิน่ . ในการ
รักษาพั นธุ์พื ช
- ผูป้ ระกอบการทีใ่ ช้ประโยชน์และ
ได้ ประโยชน์จากระบบนิเวศน์นั้น
ต้ องรับผิดชอบร่วมและแบ่งปันอย่าง
เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่ อ
สังคม

13.39

- ต้ องมีการแบ่งปันในเรือ่ ง
ผลประโยชน์อย่างเห็นได้ ชดั และเป็น
ธรรม เช่น การนาพื ชท้องถิน่ ไปทา
เป็นยาและขายออกได้ ในราคาสูงมาก
แต่ รบั ซื้ อชาวบ้านมาในราคาทีต่ ่ากว่า
ความเป็นจริง
- มาตราการในประเทศด ใช้ได้ แล้ว
เหลือแต่ การนาไปปฏิบตั ิ
- ลดความเหลือ่ มล้าทางด้ านอานาจ
ควรเป็นมาตรฐานเดี ยวกั น
- ตรวจสอบอย่างเข้มข้นต่ อการทุจริต
- เพิ่ มชนิดพั นธุ์พื ชและสัตว์คุ้ มครอง

ข้อเสนอเรื่ องตัวชี้วดั
(National SDG
Indicators)
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สรุปผลการประชุมระดมสมองในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม
เป้าประสงค์ในบริบทประเทศไทย (National SDG Target)
จาแนกประเด็นย่อยราย
เป้าประสงค์สากล
เป้าประสงค์
(Global SDG Target) ร้อยละ
ความ
ร้อยละ ข้อคิดเห็นในการปรั บปรุ ง/เพิ่มเติม
สาคั ญ
ประเด็นย่อย
ความ
สาคั ญ

- ให้ภาคประชาชนมีสว่ นร่วมในการ
ติดตามตรวจสอบการซื้ อขายสัตว์ผดิ
กฎหมาย
15.8 นามาตรการมาใช้
เพื่อป้องกันการนาเข้าและ
ลดผลกระทบของชนิด
พันธุ์ต่างถิน่ ทีร่ กุ รานใน
ระบบนิเวศบกและน้าและ
ควบคุมหรือขจัด priority
species ภายในปี 2563

6.78

15.9 บูรณาการมูลค่าของ 12.03
ระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพเข้า
ไปสูก่ ารวางแผน
กระบวนการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การลดความ
ยากจน และบัญชีทงั้
ระดับท้องถิน่ และ
ระดับประเทศ ภายในปี
2563

- จัดให้มีการศึกษาแก่ชมุ ชน
- กาหนดแผนงานและจัดสรรงบเพื่อ
แก้ไขปัญหาพืช/สัตว์นา.้ ต่างถิน่ .
การดาเนินงานด้วยความร่วมมือกับ
ชุมชน.
- จัดงบประมาณและทาวิจยั เพื่อหา
วิธีการจัดการชนิดพันธุ์รกุ รานด้วย
วิธีการทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม หรือ
ใช้การควบคุมทางชีวภาพ
- จัดทาให้มีการกาหนดเป็นเฉพาะ
พื้นที.่ ส่งเสริมการทางานเป็น
เครือข่ายระบบนิเวศ
- ให้พัฒนาวิธีการประเมินมูลค่าการ
บริการของระบบนิเวศ ให้เหมาะสม
กับบริบทของประเทศไทย สะท้อน
ความต้องการของภาคประชาชน

ข้อเสนอเรื่องตัวชี้วดั
(National SDG
Indicators)
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Goal 16 ส่งเสริมสังคมทีส่ งบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ให้ทกุ คนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบัน
ทีม่ ีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
สรุ ปผลการประชุมระดมสมองในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม
เป้ าประสงค์สากล
(Global SDG Target)

เป้ าประสงค์ในบริ บทประเทศไทย (National SDG Target)
จาแนกประเด็นย่ อยราย
เป้ าประสงค์
ร้อยละ
ร้อยละ ข้อคิดเห็ นในการปรั บ ปรุ ง/เพิ่มเติม
ความ
ประเด็นย่ อย
ความ
สาคั ญ

ข้อเสนอเรื่ องตัวชี้วดั
(National SDG
Indicators)

สาคั ญ

16.1 ลดความรุนแรงทุก
รูปแบบและอั ตราการตาย
ทีเ่ กี่ ยวข้องในทุกแห่งให้
ลดลงอย่างมีนัยสาคั ญ

16%

- ควรมีมาตรฐานว่าระดั บใดคื อลดลง
อย่างมีนัยยะสาคั ญ
- ให้ไทยสนใจโรคทางจิตเวชทีม่ ีผลต่ อ
การมีชวี ิตหรือจบชีวิต
- สนับสนุนกระบวนการเปิดพื้ นทีใ่ ห้ผู้
เห็นต่ างทางเมืองซึ่ งใช้ความรุนแรงได้
เข้ามาพู ดถึงความต้ องการและข้อเสนอ
โดยเฉพาะชายแดนใต้
- ขยายความรูปแบบความรุนแรง/การ
ตี ความ'นัยสาคั ญ'ว่าลดลง
- เป้าประสงค์ ใช้ตั วชีว้ ัดเฉพาะความ
รุนแรงทางกาย และผลคื อเสียชีวิต ไม่
กล่าวถึงทางจิตใจ การทาร้าย การ
ทรมาน
- กรณีจชต.ต้ องนับความรุนแรง/การ
ตาย/การบังคั บให้สญ
ู หาย/การถูกซ้ อม
ทรมาน ทีม่ าจากสถานการณ์ความไม่
สงบ/จากทุกฝ่ายทีใ่ ช้ความรุนแรง
รวมทัง้ ทีม่ าจากการปฏิบตั ิ งานของ
จนท.ด้ วย (เพราะมีเคสแบบนี้เกิ ดขึน้ )
- ลดตายจากอุ บตั ิ เหตุ . ลดใช้อาวุธใน
พื้ นทีส่ งครามขัดแย้ง ยุติ การตั้ งครรภ์ที่
ไม่ปลอดภัย ลดภาวะซึ มเศร้า ฆ่าตั ว
ตาย ลดการจมน้าตายของเด็ ก ลดการ
ฆ่าโดยใช้อาวุธปืนเล็ก

16.2 ยุติ การข่มเหง การ
แสวงหาประโยชน์อย่างไม่
ถูกต้ อง การค้ ามนุษย์
และความรุนแรงและการ
ทรมานทุกรูปแบบทีม่ ีต่ อ
เด็ ก

9%

- ควรแก้ ไขเป็น “ยุติ การข่มเหง การ
แสวงหาประโยชน์อย่างไม่ถกู ต้ อง... ...
การทรมานทุกรูปแบบต่ อคนทุกคน ทุก
เพศ ทุกวัย ซึ่ งรวมถึงเด็ กและเยาวชน

- ควรรวมถึง เด็ กต่ างชาติ ทพ
ี่ ั กอยูใ่ น
ประเทศไทยด้ วย
- "Cyber bullying" การข่มเหง สร้าง
ความรุนแรงทางจิตใจ ในยุคดิ จทิ ลั
- ค่ านิยมทีส่ ง่ เสริมให้เอาประโยชน์จาก
เด็ กและเยาวชน
- ทหารเด็ ก

- ปัจจัย/กรณีทที่ าให้เข้าถึง
กระบวนการยุติ ธรรมได้ ยาก
และรูส้ กึ ไม่ปลอดภัย เช่นการ
ล่วงละเมิดทางเพศ การ
ฟ้ องร้องจนท.ทีท่ าผิด การไม่
รูภ้ าษาเป็นต้ น
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สรุ ปผลการประชุมระดมสมองในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม
เป้ าประสงค์ในบริ บทประเทศไทย (National SDG Target)
จาแนกประเด็นย่ อยราย
เป้ าประสงค์สากล
เป้ าประสงค์
(Global SDG Target) ร้อยละ
ร้อยละ ข้อคิดเห็ นในการปรั บ ปรุ ง/เพิ่มเติม
ความ
ประเด็นย่ อย
ความ
สาคั ญ
สาคั ญ

- เพิ่ มประเด็ นความรุนแรงและการ
ทรมานในครอบครัว ภาคเอกชนและ
รัฐสามารถเข้าไปแทรกแซงประเด็ นการ
ใช้ความรุนแรงในครอบครัว
- ควรครอบคลุมทุกกลุม่ อายุ ไม่เฉพาะ
เด็ ก เพราะ ใน 16.1 ไม่รวมการจ่มเหง
ทางใจ แต่ 16.2 รวมแต่ จากั ดเฉพาะ
เด็ ก
- Cultural bullying
- ถูกทอดทิง้ กาพร้า ไม่มีสถานภาพ
ทางกฎหมายของชนเผ่า หยุดมวยเด็ ก
100% บังคั บทาหมันในเด็ กพิ การ
16.3 ส่งเสริมหลักนิติ
ธรรมทัง้ ในระดั บชาติ และ
ระหว่างประเทศ และ
สร้างหลักประกั นว่าทุกคน
สามารถเข้าถึง
กระบวนการยุติ ธรรมอย่าง
เท่าเทียม

13%

- เพิ่ มนิยามกระบวนการยุติ ธรรมเชิง
สมานฉันท์ในพื้ นทีค่ วามขัดแย้ง
Transitional justice คื อ การ
แสวงหาความจริง การนาผูก้ ระทา
ความผิดมาลงโทษ การเยียวยาฟื้ นฟู
และการปรับปรุงโครงสร้าง
กระบวนการยุติ ธรรม
- การเข้าถึงกระบวนการยุติ ธรรมได้
ยาก/เข้าไม่ถงึ เช่นคนมุสลิม/ชาวเผ่าที่
มีขอ้ จากั ดด้ านภาษากรณีฟ้ องร้องจนท.
กรณีถกู ล่วงละเมิดทางเพศ
- ต้ องระมัดระวังการใช้ดุ ลยพิ นิจของ
เจ้าหน้าทีใ่ นการตี ความ บังคั บใช้
กฎหมาย
การมีกฎหมายพิ เศษ
- การมี กม. ทีใ่ ห้มีการลอยนวลพ้ นผิด
เจ้าหน้าที่
- กม.พิ เศษให้อานาจทหารเกิ นหลักนิติ
ธรรม. ม.44.
- ขอให้รวมถึงการชดเชยทีเ่ ป็นธรรมด้ วย

16.4 ลดการลักลอบ
เคลือ่ นย้ายอาวุธและเงิน
เสริมความแข็งแกร่งของ
กระบวนการติ ดตามและ
การส่งคื นทรัพย์สนิ ทีถ่ กู
ขโมยไปและต่ อสูก้ ั บ
อาชญากรรมทีจ่ ดั ตั้ งใน
ลักษณะองค์ ทกุ รูปแบบ
ภายใน พ.ศ. 2573

6%

- ลดการซื้ ออาวุธของกองทัพอย่าง
ค่ อยเป็นค่ อยไป
'- มีมาตรการพิ เศษในการตรวจสอบ
การเคลือ่ นย้ายอาวุธของกองทัพและ
หน่วยงานรัฐ

ข้อเสนอเรื่ องตัวชี้วดั
(National SDG
Indicators)
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สรุ ปผลการประชุมระดมสมองในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม
เป้ าประสงค์ในบริ บทประเทศไทย (National SDG Target)
จาแนกประเด็นย่ อยราย
เป้ าประสงค์สากล
เป้ าประสงค์
(Global SDG Target) ร้อยละ
ร้อยละ ข้อคิดเห็ นในการปรั บปรุ ง/เพิ่มเติม
ความ
ประเด็นย่ อย
ความ
สาคั ญ

ข้อเสนอเรื่ องตัวชี้วดั
(National SDG
Indicators)

สาคั ญ

- จากั ด / ห้ามการเข้าถึงอาวุธของพล
เรือน ในทางกลับกั น ภาครัฐทีม่ ีอาวุธก็
จะต้ องใช้ด้ วยความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้
- ทบทวนแก้ ไขพรบ.อาวุธปืน สารวจ
จานวนออาวุธปืนทุกชนิด หน่วยงาน
ต่ อต้ านอาชญากรรมพิ เศษทีเ่ ข้มแข็ง
16.5 ลดการทุจริตและ
การรับสินบนทุกรูป
แบบอย่างมีนัยสาคั ญ

11%

16.6 พั ฒนาสถาบันทุก
ระดั บให้มีประสิทธิผลมี
ความรับผิดชอบและ
โปร่งใส

11%

- เพิ่ มหารตรวจสอบภาคเอกชนที่
ทางานกั บภาครัฐด้ วย
- เปิดเผยงบประมาณการใช้จา่ ยของ
ทุกหน่วยงานรัฐเป็นสาธารณะ
- ความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการ
ส่งผูท้ จุ ริตมารับโทษ
- ความเป็นอิ สระขององค์ กรอิ สระใน
การตรวจสอบการทางานของภาครัฐ
และผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง
- ตรวจสอบได้ ซึ่ งประชาชนสามารถเข้า
ไปมีสว่ นร่วมในการบริหารส่วนราชการ
- ความเกาะเกี่ ยวระหว่างสถาบันตุ ลา
การกั บประชาชน
- ตรวจสอบหน่วยงานทีต่ ั ดสินใจเชิง
งบประมาณ
- เปิดเผยงบประมาณใช้จา่ ยของทุก
หน่วยงานรัฐเป็นสาธารณะ
- นาเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐทีก่ ระทาผิดมา
ลงโทษได้ อย่างแท้จริง
- อิ สระของงานสอบสวน เพิ่ มผูห้ ญิง
ในกระบวนการยุติ ธรรม โดยเฉพาะ
ตารวจ ยึดมาตรฐานระหว่างประเทศ

16.7 สร้างหลักประกั นว่า
จะมีกระบวนการตั ดสินใจ
ทีม่ ีความรับผิดชอบ
ครอบคลุมมีสว่ นร่วม
และมีความเป็นตั วแทนทีด่ ี
ในทุกระดั บการตั ดสินใจ

10%

- กรรมการและกรรมการสรรหาทุก
ระดั บมีสดั ส่วนหญิงชาย หลากหลาย
ทางเพศ วัย กลุม่ เปราะบาง ผูม้ ีสว่ นได้
เสีย เป็นองค์ ประกอบ
- มีกลไกไกล่เกลีย่ ความขัดแย้ง
ช่วยเหลือทางกฎหมาย. ปกป้องนัก
ต่ อสูเ้ พื่ อสิทธิ

- ตรวจสอบหน่วยงานใน
สถาบันทีท่ างานตั ดสินใจ
งบประมาณ
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เป้ าประสงค์สากล
(Global SDG Target)

เป้ าประสงค์ในบริ บทประเทศไทย (National SDG Target)
จาแนกประเด็นย่ อยราย
เป้ าประสงค์
ร้อยละ
ร้อยละ ข้อคิดเห็ นในการปรั บ ปรุ ง/เพิ่มเติม
ความ
ประเด็นย่ อย
ความ
สาคั ญ
สาคั ญ

16.8 ขยายและเสริมความ
แข็งแกร่งของการมีสว่ น
ร่วมของประเทศกาลัง
พั ฒนาในสถาบันของธรร
มาภิบาลระดั บโลก

5%

16.9 กาหนดสถานะทาง
กฎหมายสาหรับทุกคน
โดยรวมถึงการให้มีสตู ิ บตั ร

8%

16.10 สร้างหลักประกั น
ว่าสาธารณชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลและมีการ
ปกป้องเสรีภาพขัน้ พื้ นฐาน
โดยเป็นไปตามกฎหมาย
ภายในประเทศและความ
ตกลงระหว่างประเทศ

10%

- ลดอานาจดุ ลพิ นิจของเจ้าหน้าที่ เพิ่ ม
การรับฟั งความคิ ดเห็นประชาชน ออก
เกณฑ์มมาตรฐานขัน้ ต่าในการติ ดต่ อ
กั บราชการหากเข้าเกณฑ์ต้ องเห็นชอบ
โดยไม่ใช้อานาจดุ ลยพิ นิจ
- หน่วยงานภาครัฐมีกลไกในการรับฟั ง
ความเห็นเรือ่ งการดาเนินนโยบายจาก
ภาคประชาชน/ภาคประชาสังคม
- สร้างความเชือ่ มั่นว่าปัจเจกบุคคล
สามารถสร้างความแตกต่ างใน
กระบวนการต่ อต้ านคอร์รปั ชัน่ ได้
- ลดอิ ทธิพลของกองทัพในการเมือง
และกระบวนการทางนโยบาย
- ครอบคลุมถึงคนทีม่ ีอุ ดมการณ์
ความเห็นต่ างจากรัฐ ผูม้ ีความเห็นต่ าง
ทางการเมือง
- มีกระบวนการลงโทษต่ อผูต้ ั ดสินใจที่
ส่งผลกระทบด้ านลบต่ อชุมชน
- มีระบบวีโต้ เมื่อเกิ ดการครอบงา
รวมกลุม่ ประเทศด้ อยพั ฒนาเสริมการ
ต่ อรอง
- ไม่จาเป็นต้ องมีตั วชีว้ ัดระดั บประเทศ
- ประเด็ นสถิติ เด็ กเกิ ดนอก
สถานพยาบาล เช่น เด็ กทีถ่ กู ทอดทิง้
เด็ กไร้รฐั ทีย่ งั ไม่ได้ จะทะเบียนแจ้งเกิ ด
- เพิ่ มเติ มหลักประกั นสุขภาพทุกคน
- พั ฒนากลไกการรับรองสิทธิพื้ นฐาน
ให้กั บคนไร้สญ
ั ชาติ ต่ างด้ าว
- ลดการจากั ดสิทธิการสัญจรไปมาของ
คนต่ างด้ าว เพราะอาจนาไปสูก่ าร
คอรัปชัน่ และใช้อานาจในทางไม่ชอบได้
- ให้มีสญ
ั ชาติ ทกุ คน
- เปิดเผยข้อมูลการดาเนินกิ จการ
สาธารณะ (เช่น หน่วยงานรัฐ องค์ กร
อิ สระ สถาบันการศึ กษา ฯลฯ) ให้
เข้าถึงง่ายและโปร่งใส (Open
Governance)
- ลดอุ ปสรรคขวางกั้ นหรือมาตรการ
ลิดรอนเสรีภาพในการแสดงความ
คิ ดเห็น
- ลดอิ ทธิพลของกองทัพในกิ จการ
สาธารณะ

ข้อเสนอเรื่ องตัวชี้วดั
(National SDG
Indicators)
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สรุ ปผลการประชุมระดมสมองในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม
เป้าประสงค์ในบริ บทประเทศไทย (National SDG Target)
จาแนกประเด็นย่อยราย
เป้าประสงค์สากล
เป้าประสงค์
(Global SDG Target) ร้อยละ
ร้อยละ ข้อคิดเห็นในการปรั บปรุ ง/เพิ่มเติม
ความ
ความ
ประเด็นย่อย
สาคั ญ
สาคั ญ

- ระบุมาตรฐานข้อมูลทีต่ ้องเปิดเผยโดย
ไม่ขนึ้ อยูก่ ับดุลยพินจิ ของเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ
- การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการใช้งบประมาณของภาครัฐ
- ส่งเสริมบทบาทภาคประชาสังคม มี
กองทุนและกระจายภารกิจให้ CSO ทา
ได้ดีกว่า เปิดเผยข้อมูลรัฐเป็นหลัก
- ข้อมูลควรเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว
ไม่ปดิ กั้ นและีงบประมาณทีม่ ีมิติชาย
หญิง
- ยกเลิกกฎหมายความมั่นคงของ
ประเทศทีาละเมิดสิทธิและเสรีภาพขัน้
พื้ นฐานของประชาชน
- ลดอานาจดุลพินจิ การให้ขอ้ มูลตาม
พรบข้อมูลข่าวสารของรัฐ

ข้อเสนอเรื่ องตัวชี้วดั
(National SDG
Indicators)
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Goal 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดาเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุน้ ส่วนความร่วมมือระดับโลกสาหรับการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
สรุปผลการประชุมระดมสมองในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม
เป้าประสงค์สากล (Global SDG
Target)

เป้าประสงค์ในบริบทประเทศไทย (National SDG Target)
ร้อยละ จาแนกประเด็นย่อยราย
ข้อเสนอเรื่องตัวชี้วดั
ความ
เป้าประสงค์
(National SDG
สาคั ญ
ร้อยละ ข้อคิดเห็นในการปรั บปรุ ง/เพิ่มเติม
Indicators)
ประเด็นย่อย
ความ
สาคั ญ

17.1 เสริมความแข็งแกร่งของการ
ระดมทรัพยากรภายในประเทศ โดยรวม
ถึงการสนับสนุนระหว่างประเทศไปยัง
ประเทศกาลังพัฒนา เพื่อปรับปรุงขีด
ความสามารถภายในประเทศในการเก็บ
ภาษีและรายได้อื่นๆ ของรัฐ

15%

- ควรจัดเก็บภาษีบาป (เช่น เหล้าและ
บุหรี)่ ภาษีทสี่ ง่ เสริมสุขภาพ (ภาษี
เกี่ยวกับปริมาณน้าตาลและเกลือ ทีใ่ ส่
ในอาหาร/เครือ่ งดื่ม) ภาษีลดความ
เหลือ่ มล้า (เช่นภาษีทดี่ ิน และภาษี
มด้ววยแบบทีป่ ระสบ
-มรดก)
ควรพัร่ฒวนาตั
ความสาเร็จแล้ว เช่น ปฏิรปู ระบบภาษี
- ควรจัดเก็บภาษีทดี่ ินอัตราก้าวหน้า
- ปรับปรุงกฎหมายเพื่อขยายขีด
ความสามารถให้รฐั สามารถเก็บภาษีและ
รายได้
- จัดตั้งกองทุนเพื่อลดความเหลือ่ มล้า
- การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอย่างมี
ประสิทธิภาพทัง้ ระดับชาติและระดับ
ท้องถิน่ /การมีกลไกตรวจสอบการใช้
งบประมาณซึ่ งเป็นเงินภาษีของประชาชน

17.2 ประเทศพัฒนาแล้วจะดาเนินการ
(ให้เป็นผล) ตามพันธกรณีเรือ่ งการให้
ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็น
ทางการโดยเต็มที่ โดยรวมถึงพันธกรณีที่
ให้ไว้โดยประเทศพัฒนาแล้วหลาย
ประเทศทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายการมีสดั ส่วน
ODA/GNI ร้อยละ 0.7 ให้แก่ประเทศ
กาลังพัฒนา และมีสดั ส่วน ODA/GNI
ร้อยละ 0.15 ถึง 0.20 ให้แก่ประเทศ
พัฒนาน้อยทีส่ ดุ โดยสนับสนุนให้ผใู้ ห้
ODA พิจารณาตั้งเป้าหมายทีจ่ ะให้มี
สัดส่วน ODA/GNI ถึงอย่างน้อยร้อยละ
0.20 ให้แก่ประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ

9%

-

17.3 ระดมทรัพยากรทางการเงิน
เพิ่มเติมจากแหล่งทีห่ ลากหลายไปยัง
ประเทศกาลังพัฒนา

9%

- ควรสนับสนุน SMEs/ Social
Enterprises/ วิสาหกิจเพื่อชุมชน
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เป้ าประสงค์สากล (Global SDG
Target)

เป้ าประสงค์ในบริ บทประเทศไทย (National SDG Target)
ร้อยละ
จาแนกประเด็นย่ อยราย
ความ
เป้ าประสงค์
สาคั ญ
ร้อยละ ข้อคิดเห็ นในการปรั บปรุ ง/เพิ่มเติม
ประเด็นย่ อย
ความ
สาคั ญ

17.4 ช่วยประเทศกาลังพั ฒนาในการ
บรรลุความยัง่ ยืนของหนี้ระยะยาว โดย
ใช้นโยบายทีป่ ระสานงานกั นทีม่ ุ่งส่งเสริม
การจัดหาเงินทุนโดยการก่ อหนี้ การ
บรรเทาหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้
ตามความเหมาะสม และแก้ ปญ
ั หาหนี้
ต่ างประเทศของประเทศทีย่ ากจนและมี
หนี้สนิ ในระดั บสูงเพื่ อลดการประสบ
ปัญหาหนี้
17.5 ใช้และดาเนินการให้เกิ ดผลตาม
ระบอบการส่งเสริมการลงทุนสาหรับ
ประเทศพั ฒนาน้อยทีสดุ

8%

- ควรเก็ บภาษีให้ครอบคลุม ทัง้ ภาษี
การครอบครองอาวุธปืน ภาษีถนน
ภาษีมลพิ ษ (pollution tax) ฯลฯ
- ควรเก็ บภาษีกลุม่ ทีท่ าลายสิง่ แวดล้อม
Carbon foot print fund, Green
fund จากการเก็ บภาษีก้ าวหน้าจาก
สินค้ าฟุ่ มเฟื อยและสร้างมลพิ ษ
- แก้ ปญ
ั หาการใช้งบประมาณทีส่ งู
เกิ นไปในจังหวัดชายแดนใต้ คื นภาษีให้
ประเทศ
- สร้างระบบตรวจสอบกระแสเงินสด
นอกระบบ เช่น เงินบริจาค ทะนุบารุง
ศาสนาและวัฒนธรรมต่ างๆ ให้สามารถ
track ได้ แล้วสามารถนากลับมาใช้ให้
เกิ ดประโยชน์
-

9%

-

17.6 เพิ่ มพู นความร่วมมือระหว่าง
ประเทศและในภูมิภาคแบบเหนือ -ใต้ ใต้ใต้ และไตรภาคี และการเข้าถึง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
และยกระดั บการแบ่งปันความรูต้ าม
เงื่อนไขทีต่ กลงร่วมกั น โดยรวมถึงผ่าน
การพั ฒนาการประสานงานระหว่าง
กลไกทีม่ ีอยูเ่ ดิ มเฉพาะอย่างยิง่ ในระดั บ
ของสหประชาชาติ และผ่านทางกลไก

15%

- ไม่ต้ องการตั วชีว้ ัดระดั บประเทศเรือ่ ง
เหนือ-ใต้ ใต้- ใต้ แต่ เรือ่ งวิทยาศาสตร์
ควรส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดั บ ทุก
คน เข้าถึงเทคโลโลยีทปี่ ระหยัด เรียบ
ง่าย สอดคล้องกั บบริบทท้องถิน่
โดยเฉพาะความรูจ้ ากปราชญ์พื้ นบ้าน
- ควรจะมีเทคโนโลยีทเี่ ป็นมิตรกั บ
สิง่ แวดล้อมและส่งเสริมคุ ณภาพชีวิตทีด่ ี
- ให้มีการทา hearing/รับฟั งความ
คิ ดเห็นกั บผูม้ ีสว่ นได้ สว่ นเสีย ก่ อนการ
ตกลงใดๆ
- การให้ความร่วมมือทีเ่ ป็นประโยชน์
และตามความต้ องการของประเทศ
ผูร้ บั อย่างแท้จริง/ ไม่แอบแฝงวาระทาง
การเมือง-ธุรกิ จของประเทศผูใ้ ห้

ข้อเสนอเรื่ องตัวชี้วดั
(National SDG
Indicators)
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เป้าประสงค์สากล (Global SDG
Target)

เป้าประสงค์ในบริบทประเทศไทย (National SDG Target)
ร้อยละ จาแนกประเด็นย่อยราย
ข้อเสนอเรื่องตัวชี้วดั
ความ
เป้าประสงค์
(National SDG
สาคั ญ
ร้อยละ ข้อคิดเห็นในการปรั บปรุ ง/เพิ่มเติม
Indicators)
ประเด็นย่อย
ความ
สาคั ญ

- ส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนทัง้
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
- พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเข้าใจบริบททาง
สังคมวัฒนธรรมด้วย
- เพิ่มอัตราการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตแบบ
ไม่เคลือ่ นที่ (เช่น ป้ายรถเมล์ ตึกอาคาร
และบ้านเรือน) ในทุกจุดของประเทศ
ไทย ยกระดับการเข้าถึงเทคโนโลยี

17.7 ส่งเสริมการพัฒนา การถ่ายทอด
และการเผยแพร่เทคโนโลยีทเี่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อมให้กับประเทศกาลังพัฒนา
ภายใต้เงื่อนไขทีอ่ านวยประโยชน์แก่
ประเทศกาลังพัฒนารวมทัง้ ตามเงื่อนไข
สิทธิพิเศษตามทีต่ กลงร่วมกัน

17.8 ให้ธนาคารเทคโนโลยีและกลไก
การเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สาหรับประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ ทางาน
ได้อย่างเต็มทีภ่ ายในปี 2560 และ
เพิ่มพูนการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทีส่ าคัญ

11%

9%

- ขยายการสนับสนุนต่อประเทศ
พันธมิตรเดิมและใหม่
- เพิ่มจานวน khow how และ
เทคโนโลยีทเี่ รียบง่าย สอดคล้องกับ
บริบทสังคมผูร้ บั ราคาประหยัด ให้กับ
ประเทศกาลังพัฒนาโดยเก็บสถิติ
โครงการความช่วยเหลือให้เทคโนโลยี
ดังกล่าวเป็นประจาทุกปี
- มีสทิ ธิปฏิเสธเทคโนโลยีจากประเทศ
พัฒนาทีไ่ ม่ตรงกับความต้องการของ
ประเทศ
- มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจาก
ชุมชนทีอ่ ยูใ่ นประเทศผูร้ บั
- ข้อตกลงทีเ่ ป็นคุณคืออะไร?
- ควรมีเกณฑ์ทยี่ ดื หยุน่
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เป้าประสงค์สากล (Global SDG
Target)

เป้าประสงค์ในบริบทประเทศไทย (National SDG Target)
ร้อยละ จาแนกประเด็นย่อยราย
ข้อเสนอเรื่องตัวชี้วดั
ความ
เป้าประสงค์
(National SDG
สาคั ญ
ร้อยละ ข้อคิดเห็นในการปรั บปรุ ง/เพิ่มเติม
Indicators)
ประเด็นย่อย
ความ
สาคั ญ

17.9 เพิ่มพูนการสนับสนุนระหว่าง
13%
ประเทศสาหรับการดาเนินการด้านการ
เสริมสร้างขีดความสามารถทีม่ ี
ประสิทธิผลและมีการตั้งเป้าในประเทศ
กาลังพัฒนาเพื่อสนับสนุนแผนระดับชาติ
ทีจ่ ะดาเนินงานในทุกเป้าหมายการ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืน รวมถึงผ่านทางความ
ร่วมมือแบบเหนือ -ใต้ ใต้ -ใต้ และไตรภาคี

- ให้ความช่วยเหลือตามความต้องการ
ของผูร้ บั มากกว่าผูใ้ ห้ ควรมีการถาม
ความเห็นของผูร้ บั ก่อนการให้ความ
ช่วยเหลือ

17.10 ส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคีที่
เป็นสากล มีกติกา เปิดกว้าง ไม่เลือก
ปฏิบตั ิ และเสมอภาค ภายใต้องค์การ
การค้าโลก โดยรวมถึงผ่านการสิน้ สุดการ
เจรจาภายใต้วาระการพัฒนารอบโดฮา

8%

- ขยายความช่วยเหลือสูป่ ระเทศใหม่ๆ
- ควรมีกลไกติดตามแผนระดับชาติว่า
ดาเนินการตามแผนการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
อยูเ่ สมอ
- พัฒนาตัวชีว้ ัดเพื่อให้รางวัลประเทศที่
สนับสนุน
- เน้นตามประเด็น cross cutting
themes
-

17.11 เพิ่มส่วนแบ่งการส่งออกของ
ประเทศกาลังพัฒนาในการส่งออกทัว่
โลกให้สงู ขัน้ อย่างมีนยั สาคัญ โดยเพิ่ม
ส่วนแบ่งของประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ ให้
สูงขึน้ 2 เท่าในปี 2563

8%

-
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ร้อยละ
จาแนกประเด็นย่ อยราย
ข้อเสนอเรื่ องตัวชี้วดั
ความ
เป้ าประสงค์
(National SDG
สาคั ญ
ร้อยละ ข้อคิดเห็ นในการปรั บปรุ ง/เพิ่มเติม
Indicators)
ประเด็นย่ อย
ความ
สาคั ญ

17.12 ทาให้เกิ ดการดาเนินการในเวลาที่
เหมาะสมในเรือ่ งการเข้าถึงตลาดปลอด
ภาษีและปลอดการจากั ดปริมาณในระยะ
ยาวสาหรับประเทศพั ฒนาน้อยทีส่ ดุ โดย
ให้สอดคล้องกั บการตั ดสินใจของ
องค์ การการค้ าโลก โดยรวมถึงการสร้าง
หลักประกั นว่ากฎว่าด้ วยแหล่งกาเนิน
สินค้ าทีม่ ีการให้สทิ ธิพิ เศษทางการค้ าที่
ใช้กั บประเทศพั ฒนาน้อยทีส่ ดุ จะมีความ
โปร่งใสและเรียบง่าย และมีสว่ นช่วย
อานวยความสะดวอกในการเข้าถึงตลาด

8%

-

17.13 เพิ่ มพู นเสถียรภาพเศรษฐกิ จ
มหาภาคของโลก โดยรวมถึงผ่าน
ทางการประสานงานนโยบายและความ
สอดคล้องเชิงนโยบาย

8%

-

17.14 ยกระดั บความสอดคล้องเชิง
นโยบายเพื่ อการพั ฒนาทีย่ งั่ ยืน

14%

- เน้นนโยบายทีส่ อดคล้องกั บความ
ต้ องการในพื้ นที่
- แต่ ละหน่วยงานภาครัฐ องค์ กรอิ สระ
ควรมี SDGs focal point desk
- การมีกลไกเพื่ อกาหนดนโยบายด้ าน
การพั ฒนาทีย่ งั่ ยืนทีร่ วมทุกภาคส่วนทัง้
ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม วิชาการ
ฯลฯ ทัง้ ในระดั บประเทศ ระดั บ
กระทรวงและระดั บท้องถิน่
- ทบทวนนโยบายทีไ่ ม่สอดคล้องและ
ควรปรับให้สอดคล้อง โดยเฉพาะ
นโยบายเฉพาะพื้ นที่ เช่นนโยบายการ
บริหารและแก้ ปญ
ั หาจังหวัดชายแดนใต้
ควรปรับให้สอดคล้อง
- ควรรับฟั งความคิ ดเห็นของประชาชน
ก่ อนการออกกฎหมายทุกฉบับ/
ทดลองกฎหมายใน government lab
ก่ อนใช้จริงเพื่ อทราบผลเชิงลบ/
ยกเลิกกฎหมายทีไ่ ม่ทนั สมัย ทีเ่ ป็นการ
สร้างภาระมากกว่าการอานวยความ
สะดวก
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เป้ าประสงค์ในบริ บทประเทศไทย (National SDG Target)
ร้อยละ จาแนกประเด็นย่ อยราย
ข้อเสนอเรื่ องตัวชี้วดั
ความ
เป้ าประสงค์
(National SDG
สาคั ญ
ร้อยละ ข้อคิดเห็ นในการปรั บปรุ ง/เพิ่มเติม
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ประเด็นย่ อย
ความ
สาคั ญ

17.15 เคารพพื้ นทีท่ างนโยบายและ
ความเป็นผูน้ าของแต่ ละประเทศทีจ่ ะ
สร้างและดาเนินงานตามนโยบายเพื่ อการ
ขจัดความยากจนและการพั ฒนาทีย่ งั่ ยืน

6%

17.16 ยกระดั บหุน้ ส่วนความร่วมมือ
ระดั บโลกเพื่ อการพั ฒนาทีย่ งั่ ยืน โดยร่วม
เติ มเต็ มโดยหุน้ ส่วนความร่วมมือจาก
ภาคส่วนทีห่ ลากหลายซึ่ งจะระดมและ
แบ่งปันความรู้ ความเชีย่ วชาญ
เทคโนโลยี และทรัพยากรด้ านการเงิน
เพื่ อจะสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการ
17.17 สนับสนุนและส่งเสริมหุน้ ส่วน
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม สร้างบน
ประสบการณ์และกลยุทธ์ด้ านทรัพยากร
ของหุน้ ส่วน

12%

12%

- ภาครัฐระดั บปฏิบตั ิ (ผูป้ ฏิบตั ิ การใน
ระดั บพื้ นที)่ ควรมีการเข้าใจเป้าหมาย
SDGs ด้ วย เนื่องจากส่วนใหญ่จะ
กระจุกอยูท่ สี่ ว่ นกลางไม่ได้ มีการลง
ระดั บพื้ นที/่ ผูป้ ฏิบตั ิ งานจริง
- สร้างกลไกที่ inclusiveness,
check and balance, good
governance

- ระดมความรับผิดชอบและการเงิน
จากภาคCorporates ให้มากขึน้ ให้
เป็น Mandate ไม่ใช่แค่ การทา CSR
- ความช่วยเหลือและเสริมสร้างความ
ร่วมมือทางวิชาการ มีการแลกเปลีย่ น
เทคโนโลยีระหว่างประเทศผูใ้ ห้และ
ประเทศผูร้ บั
- รัฐไม่ควรใช้เงินและผลประโยชน์ในการ
เอาประชาสังคมเป็นพวก ประชาสังคม
ควรสร้างกลไกตรวจสอบภาครัฐ
- การมีกลไกร่วมกั นระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐ-ภาคประชาสังคม เพื่ อสร้าง
ความไว้เนื้อเชือ่ ใจซึ่ งกั นและกั นในทุก
SDGs และควรจัดเป็นประจา
- ควรมีกองทุนส่งเสริมภาคประชาสังคม
เวทีความร่วมมืออย่างสม่าเสมอ มี
หน่วยงานรับผิดชอบประสานงานจริงจัง
- ควรมีกลไกร่วมเพื่ อประสานงาน
ระหว่างฝ่ายต่ างๆ
- ส่งเสริมนโยบายให้องค์ กรภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทีป่ ระสบความสาเร็จใน
การพั ฒนาทีย่ งั่ ยืน สนับสนุนช่วยเหลือ
แก่ องค์ กรหรือภาคเอกชนทีต่ ้ องการ
ความช่วยเหลือ
- จัดใหีมีกลไกหารือประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ผู้
ประสานงานหลัก SDGs กั บภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม ภาคประชาชนและ
ภาควิชาการในทุกกระทรวง
- ต้ องให้สนับสนุนกั บธุรกิ จ SMEs

63

สรุปผลการประชุมระดมสมองในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม
เป้าประสงค์สากล (Global SDG
Target)
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ร้อยละ จาแนกประเด็นย่อยราย
ข้อเสนอเรื่องตัวชี้วดั
ความ
เป้าประสงค์
(National SDG
สาคั ญ
ร้อยละ ข้อคิดเห็นในการปรั บปรุ ง/เพิ่มเติม
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ประเด็นย่อย
ความ
สาคั ญ

17.18 ยกระดับการสนับสนุนด้านการ
เสริมสร้างขีดความสามารถให้กับ
ประเทศกาลังพัฒนา รวมถึงประเทศ
พัฒนาน้อยทีส่ ดุ และรัฐกาลังพัฒนาทีเ่ ป็น
เกาะขนาดเล็ก ให้เพิ่มการมีอยูข่ อง
ข้อมูลทีมีคุณภาพ ทันเวลาและเชือ่ ถือได้
ทีจ่ าแนกตามรายได้ เพศ อายุ เชือ้ ชาติ
พันธุ์ สถานะการอพยพ ความพิการ
ตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ และคุณลักษณะ
อื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องตามบริทบของประเทศ
ภายในปี 2563

12%

17.19 ต่อยอดจากข้อริเริม่ ทีม่ ีอยูแ่ ล้ว
ในการพัฒนามาตรการวัดความก้าวหน้า
ของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนทีม่ ีผลต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และ
สนับสนุนการสร้างขีดความสามารถด้าน
สถิติในประเทศกาลังพัฒนา ภายในปี
2573

11%

- คานึงถึง do no harm ทฤษฎีการ
พัฒนาในประเทศด้อยพัฒนา คือจะทา
อย่างไรก็ได้ แต่หา้ มทาให้ด้อยกว่าเดิม
- ขยายความช่วยเหลือไปยังประเทศ
เล็กๆ
- การมี disaggregated data สาหรับ
ข้อมูลต่างๆ ให้มากยิง่ ขึน้
- นโยบายภาษีทชี่ ว่ ยเหลือการนาเข้า
สินค้าเข้าจากประเทศพัฒนาน้อยทีส่ ดุ
และรัฐเกาะขนาดเล็ก
- ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน
- ควรเก็บข้อมูลแบบ disaggregated
data จัดจาแนกในทุกหน่วยย่อย และ
ไม่ควรใช้แค่ค่าเฉลีย่ (Mean) อย่างเดียว
และนอกจากนี้ควรใช้ social
environmental impact ในโครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่และทุกการลงทุน
- ควรมีการจัดทาการคานวณดัชนี
SDGs (SDGs index) ในแต่ละปีเพื่อ
เป็น benchmark ในการเปรียบเทียบ
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในบริบทประเทศไทย
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7. ภาพกิจกรรม

พิธีเปิดการประชุมฯ
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8. รายชื่อภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมประชุม
๑. ดร.รัตมนี อ่องสกุล
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
๒. ดร.จุฑาทิพย์ มณีพงษ์
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
๓. คุณเอนก โสภณ
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๔. นางสาวนิภาวรรณ แก้วแสนทิพย์
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๕. ดร.จิรภา พฤกษ์พาดี
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๖. ดร.กุลบุตร โกเมนกุล
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
๗. ผศ.ดร.สมพร โกมารทัต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
๘ อาจารย์สุพจน์ ชุณหโชติอนันต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๙. นางสาววรรณภา คล้ายสวน
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑๐. นายรองวุฒิ วีรบุตร
กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
๑๑. นายวงศ์กร ชัยชนะ
กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
๑๒. คุณชญานิศ หวังดี
UNICEF
๑๓. คุณฟารีดา ปันจอร์
สถาบันวิจัยความขัดแย้งฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๑๔. คุณเรวดี ประเสริฐเจริญสุข
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๕. คุณอุษา เลิศศรีสันทัด
Women with SDG move/มูลนิธิผู้หญิง
๑๖. นายชุณหเดช พรหมเศรณี
นักวิชาการอิสระ ด้านการวางแผนเครือข่ายวางแผน
และผังเมืองเพื่อสังคม
๑๗. คุณเรืองรวี พิชัยกุล
สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา
๑๘. คุณรุ่งทิพย์ อิ่มรุ่งเรือง
Action Aid Thailand
๑๙. คุณธรรณพร คชรัตน์สบายใจ
เครือข่ายการศึกษาทางเลือก
๒๐. คุณอรุณศิริ โพธิ์ทอง
ผู้ประสานงาน คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจาประเทศไทย
๒๑. ผศ.ดร.โสภิณ จิระเกียรติกุล
คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
๒๒. คุณอธิราษฏร์ ดาดี
สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่
๒๓. คุณปราณปริยา จันทดาวัลย์
สมาคมสื่อสร้างสรรค์ภาคตะวันออก เพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว
๒๔. คุณสมพร ขวัญเนตร
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย จังหวัดชลบุรี
๒๕. นางวนิจชญา กันทะยวง
เครือข่ายสตรีชนเผ่าพื้นเมืองแกนนาไทยใหญ่ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
และประธานกลุ่มสตรีชาติพันธุ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒๖. นางสาวอัสมะ ตันหยงดาโอะ
คณะทางานปัตตานี เพื่อติดตามกลไกระหว่างประเทศ
๒๗. คุณโซรยา จามจุรี
นักวิชาการ ม.สงขลานครินทร์ปัตตานี และ civic women
๒๘. นายจตุพร เทียรมา
คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๒๙. นายสุเมธ ปานจาลอง
มูลนิธิชุมชนเกษตรนิเวศ
๒๙. นายรอมฎอน ปันจอร์
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch)
๓๐. นายสว่าง แก้วกันทา
ผู้อานวยการมูลนิธิพัฒนาผู้สูงวัยจังหวัดเชียงใหม่
๓๑. Ms.Mattana Gosoomp
The Thailand SDGs on Contract Farming Project
๓๒. คุณคนึงนิจ มากชูชิต
ชุมชนศรัทธา-กัมปงตักวา ชุมชนสันติสุขตามวิถีทางของศาสนาอิสลาม
๓๓. คุณลม้าย มานะการ
สมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี
๓๔. นางสาวสโรชา โชติวัฒนานนท์
ผู้ช่วยวิจัย PRO-Green

